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AFUTÓHOMOK
MEGKÖTÉSE, BEFÁSITÁSA és HASZNÁLATA.

IRTA

ILLÉS NÁNDOR
KIRÁLYI FŐERDŐTANÁCSOS.

az Országos Erdészeti Egyesület Áltál 40 aránynyal 
JUTALMAZOTT PÁLYAMUNKA.

KIADJA

AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET.

BUDAPEST, 1885.
A MAGYAR KIRÁLYI ÁLLAMNYOMDÁBÓL,

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



Jelige :
Mesterünk a természet, tőle TANULJUNK
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MÉLTÓSÁGOSkálnoki Bedő AlbertORSZÁGOS FŐERDŐMESTER ÉS MINISTERI TANÁCSOS URNAK
AZ ERDÉSZETI ÁLLAMVIZSGA BIZOTTSÁG ELNÖKÉNEK, AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET ALELNÖKÉNEK, A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA LEVELEZŐ TAGJÁNAK, A LIPÓTREND, OSZTRÁK CSÁSZÁRI VASKORONAREND ÉS A FRANCZIA BECSÜLETREND LOVAGJÁNAK, SELMECZ ÉS BÉLABÁNYA SZAB. KIR. BÁNYAVÁROSOK DÍSZPOLGÁRÁNAK, A MAGYAR KÖZLEKEDÉSI TANÁCS ÉS A UoRVÁT-SZLAVONORSZÁGOKKAL EGYESÍTETT HATÁRŐRVIDÉK BERUHÁZÁSI BIZOTTSÁGA TAGJÁNAK stb.

TISZTELETE ES BARÁTSÁGA JELEÜL
AJÁNLJA

A SZERZŐ.
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Előszó.

A futóhomok befásitásának mesterségében gazdáink nem 
maradtak el olyannyira, mint azt a felföld lakója vagy a kül
föld képzeli. A hazánk homokos vidékein utazó lépten-nyomon 
találkozik majd régibb, majd újabb keletű faültetésekkel, melyek 
gyakran igen ügyesen s a czélnak megfelelően hozattak létre, 
s a melyeknek telepi tői részint az eddig megjelent munkák, 
részint saját eszük, nagyrészt pedig mások példája után indulva, 
igen szép gyakorlottságra tettek szert. Tagadhatlan azonban 
az, hogy a könnyen elért siker kiváltképen az ákácz igény
telenségének köszönhető. Csakis ez a fanem képes még rossz 
bánásmód mellett is megfoganodni és silány viszonyok között 
is megélni. Gyors növése következtében pedig hamar válván 
használhatóvá, még azokat is erdőültetésre serkentette, a kik 
különben attól a csak számos év múlva bekövetkezhető haszon- 
élvezet messzesége miatt irtóztak.

Legjobb mester volt kétségkívül és a leghathatósabb pro
pagandát csinálta a jó példa. A köznépre különben is csak 
annak van hatása. Könyvekből csak a műveltebb osztály tanul.

A jó példa hatása szemmel látható mindenfelé az ország
ban. A fásitást megkezdő telepe körül uj meg uj befásitások 
támadnak, melyek szintúgy terjednek, mint a kőnek vízbe 
dobása után a hullámok; mennél távolabb vannak ezek, annál 
gyengébbek, szintúgy az ültetések annál fiatalabbak.

l*
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Talán a legelső példaadó e téren néhai Ferdinand Coburg 

herczeg volt, kinek p.-vacsi birtoka Pestmegyében a 30-as 
években lett ákáczsorokkal tagokra osztva és silányabb részein 
beerdősitve. Ezen példa után indult Kecskemét városa, a mely 
már is a homok erdősítése terén sok dicséretest képes felmutatni.

Hazánk többi nagybirtokosai is elől mentek a jó példával, 
s alföldi városaink nem riadtak vissza tetemes áldozatoktól, 
hogy futóhomokjukat beerdősitsék. Legnagyobb dicséretet érde
mel e tekintetben Szabadka, mely 1867. évtől kezdve 17 év 
alatt 1622 kát. hold ákáczerdőt telepitett.

A magyar állam birtokát képező déliblati pusztán 1819. 
óta 8000 kát. hold erdő lett ültetve; még 23,022.5 kát. hold 
részint sívó-, részint félig-meddig begyepesedett homok vár az 
ültetőre.

ily tekintélyes területek beerdősitése mellett mégis kevés 
az. mit irodalmunk a futóhomok erdősítését illetve felmutatni tud.Magyar nyelven Vesszely szerint Nagyvátbi János a Szorgalmas mezei gazdában (I. köt. 1791.), Petbe Férenez a Vizsgálódó magyar gazdában (1 797.) és a Pallérozott mezei gazdaság czimű munkájában (1805.), M o 1 n ár F er e n c z a Tudományos gyűjtemény X. kötetében (1822.), önálló munkákban pedig Vedres István (A sívány homok használata 1825.), Bátki Károly (A futóhomok megfogása és használása módjáról 1842.), Ploetz Adolf (Homokkötés 1846.) Hutirai Lukácsi Sándor Írtak a futóbomok erdősítéséről. Nekem csak az utóbb nevezett két munkát és Pethe meg Molnár czikkeit volt alkalmam kézhez kapni. Ploetz sok használhatót nyújt, de meglátszik, hogy maga nem foglalkozott közvetlenül erdősítéssel. Hutirai nagyon vázlatos, Pethe meg Molnár pedig inkább a németek nyomán indultak.Német nyelven többen írtak a mi homokunk megkötéséről, legbehatóbb »n azonban Wessely J ó z s e f (Der europaeische
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Flugsand und seine Kultur 1873 ). Ezen munka felöleli az 
egész irodalmat s oly behatóan foglalkozik Európa összes 
homokterületeivel, hogy azt jelenleg a legjobb forrásnak kell 
tekinteni. A gyakorlati gazdára nézve azonban nagyon is 
terjedelmes és erdészeti ismereteket feltételez.

A botanikusok közül Rochel (Plantae banatus rariores 
1828.), Kerner Antal (das Pflanzenleben der Donau Län
der 1863.), legújabban pedig Dr. Borbás Vincze (Temes- 
megye vegetatiója 1884.) szereztek maguknak érdemeket homoki 
virányunk leírása által. Egy irány van azonban, mely még a 
növényészek figyelmét kikerülte, s melyen érdemek szerezhetők: 
a homok jóságát jellemző növények meghatározása.

Hogy a homok kötését és befásitását tárgyaló munkák 
nem maradtak hatás nélkül a magyar földbirtokos közönségre, 
az a kezdetben előadottakból bátran következtethető. Bármennyi 
történt is azonban e téren eddig hazánkban, s bár irodalmunk 
sem volt egészen meddő ez irányban; azért mégis tagadhatóan 
az, hogy a közönség a befásitás végrehajtásába nagyrészt csak 
találomra fog bele; minek oka kiváltképen az lehet, hogy a 
fennebb idézett munkák már a könyvkereskedés utján nem 
kaphatók. Az orsz. erdészeti egyesület tehát előreláthatólag 
jó szolgálatot tett a közgazdaságnak, midőn a futóhomok meg
kötésének, beerdősitésének és hasznosításának leírására pályá
zatot nyitott. A munka azonban csak azon esetben válhatott 
hasznos kézikönyvvé, ha írója a közvetlen gyakorlatból merí
tette ismereteit. Nekem alkalmam volt a homokkal tüzetesebben 
megismerkedni. Mint Károlyi Gyula gróf erdőmestere Nagy- 
Károlyban 5 éven át több ezerre menő, futóhomokon álló 
erdő felett rendelkeztem a Nyírségen; a déliblati homokpusz
tát kétizben tüzetesen bejártam, a hol egyik legkiválóbb homok
kötőnktől, Matyus József kir. főerdésztől igen sokat tanultam; 
az 1884. évben pedig a nagyméltóságu földművelés-, ipar- és
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kereskedelemügyi m. kir. ministerium megbízásából a szeged- 
királyhalmi erdőőri szakiskola 20 hold 1453 □ °-nyi csemete 
kertjeit rendezvén, a munkálatok alkalmával számos oly ada
tot szereztem, melynek felhasználása tette egyedül lehetővé e 
munka oly módoni megírását, hogy abból a homok erdősíté
sébe fogni kívánó a szükséges tájékozást a költségek iránt is 
megszerezhesse.

Némi megnyugvással bocsátom tehát e munkácskát a 
közönség kezébe; de bármily szorgalommal gyűjtöttem is az 
adatokat, miben a szeged-királyhalmi erdőőri szakiskola segéd
tanára Chrenóczy Nagy Antal, és főerdőőre Orbán János, 
valamint Szabadka város erdésze Pánczél József nagy buzga
lommal segítettek, és kiknek ezúttal köszönetemet fejezem ki; 
mégis kénytelen vagyok beismerni, hogy e téren még sok 
tenni való van hátra. Ezen munkácska olvasó közönségének 
is közre kell működni arra, hogy mennél több adat gyűljék 
össze, s hogy a felvilágosítást kérők nyomra vezessék az irót 
a munkájában létező hézagok pótlására.

Budapest, 1884. deczember 29.

Illés Nándor.
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Futóliomoknak azt a finom szemcsézetü homokot nevezzük, a mely őskori tengerek kiszáradt fenekét borítja, vagy a melyet még mai uapság is a tenger hullámai a partokra kihánynak s megszára- dás után a szelek könnyen mozgásba hoznak.A folyamok ágyában létező homokot, ha finomabb szemcsézetü, fövény-nek szokás nevezni. A hegyek oldalairól az eső vize által lehordott durvább homokot Nógrád-, Gömör-, Borsod- és Hevesben sank-nak hivják. (Besankolta a földeket a zápor.)Ha a futóhomok kissé üdébb fekvésű, (mit leginkább a magasan álló föld árjának köszönhet) vagy ha bizonyos mértékig televé- nyes, mérsékelten székes, akkor mezőgazdaságilag is jól használható.A száraz, sovány, terméketlen homokot az alföldön poszlioinok- nak hivják.Ha a poszhomok kopárrá válik, száraz és viharos időjárás mellett sivóvá lesz, sivány képződik.A siványokatx) meg kell kötni, mert különben folytonosan nagyobbodnak; a poszhomok meg lévén állapodva, csak gondozást kíván, de beerdősitve legnagyobb hasznot Ígér.
*) A legnagyobb terjedelmű sivány hazánkban a déliblati pusztán található. 
Ezen, az állam tulajdonát képező, futóhomokos talajú puszta területe műve

lési ágak szerint Matyus József kir. föerdész adatai alapján következő :
Sivó homok
Ültetett erdő hajdani sivó homokon 
Félig begyepesedett homok . 
Egészen begyepesedett homok

12,000
8000

11,022-5
19,826

hold

Összesen: 50,848'5 hold.
A 12,000 hold sivány azonban nem képez összefüggő egészet, hanem az 

egész pusztán szerte-szét van oszolva kisebb-nagyobb részletekben. A legnagyobb 
és legveszedelmesebb sivány azonban (a grebenáczi részben) mégis 2340’6 hold 
terjedelmű.

E> e v é z e t é s.
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10 A siványok megkötése történhetik fásítás, avagy gyepesítés utján, vagy mindkettő által egyszerre; a befásitással azonban a talaj inkább és nagyobb mélységig javul: úgy, hogy a homokkötés ezen módja a legtöbb esetben elsőséget érdemel.A siványok megkötésének szükséges volta alig szorul bizonyításra. Nem képzelhető gazda, a ki azt a kárt, a mit a homok futása okoz, nem venné észre, és nem gondolkoznék utak és módok fölött, miként mérsékelhetné, sőt szüntethetné meg azt egészen. Van azonban számos oly gazda is, — kivált a köznép között — a ki a siványok támadásának nem tulajdonit fontosságot, vagy azt vélvén: hogy a mint támadnak, úgy meg is fognak szűnni, vagy oly rosznak tekintvén azokat, a melylyel meg kell élni tudni, mint a rósz szomszéddal.A futóhomok okozta károk közül nemcsak az érdemel figyelmet, a melyet a termőföldek az elbontás által szenvednek; a siványok támadása pedig gyakran nagy romlásnak szülője lehet; mert száraz időben és siványt képző okok fennmaradása mellett a homokfutásnak nagy területen való elterjedését vonhatja maga után; hanem az is, hogy jelentékeny területek hevernek parlagon, a nélkül, hogy a nemzet fentartásához és vagyonosodásához járulnának.Hogy a törvényhozás is nagy fontosságot tulajdonit a homokkötésnek, bizonyítja az 1879. évi XXXI. t.-cz. (erdőtörvény) harmadik czime. (A kopár területek beerdősitéséről.) — Ezen törvény 165. §-a értelmében beerdősitendők oly kopár területek is, melyeken a futó- homok tovább terjedésének meggátlása végett a talaj megkötése köz- gazdasági szempontból szükséges. A beerdösitést a földmivelés-, iparés kereskedelmi minister elrendelheti; de viszont az állam a homok beerdősitőit javadalmazásokban is részesíti (177. §.), melyek állanak a területek adómentesítéséből (1875. VII. t.-cz. 6. §. c) pont), mag és csemeték ingyen kiosztásából s végre vagy pénzkölcsönből, vagy pénzsegélyből, a szerint, a mint az illető birtokos kimutatja, hogy a beerdő- sitést önerején teljesíteni képtelen, vagy bebizonyítja, hogy a beerdősités által elért előny csekélyebb lesz a beerdősitésre fordított költségnél.Midőn az állam ily nagy előnyöket biztosit a futóhomok beerdő- sitésére, a haza atyjainak meg kellett győződve lenni arról, hogy a homokfutás közgazdaságilag ártalmas és hogy a siványok befásitása rendkívüli haszonnal van a közjóra és tehát az egyes polgárokra is, mint az állam egyes tagjaira.
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11A homokkötés nem csekély feladat és a ki bele akar fogni, annak számot kell vetni magával és a viszonyokkal. A helyi viszonyoknak alapos és részletes ismerete és tekintetbevétele nélkül a homokkötés hálátlan munka. Nem egy hamar található oly változatos talaj, mint a milyen a homok. Termékeny és terméketlen, száraz, nedves és mocsaras, sőt vizállásos, mély talajú és kemény, alig egy méter mélyen fekvő, a gyökerek által át nem hatható vagy székes altalaja területek folytonosan és a legkülönbözőbb nagyságú területeken váltakoznak egymással. Ez az oka annak, hogy a homokon a gazda szabályos alakú, egyenlő minőségű táblákat nem alkothat és hogy ott úgy az ültetések, mint az erdők is ligetesek és mind fanemekben, mind növekedésben folytonosan és rendkívül változók; a tisztások befásitása vagy nem sikerül, vagy ha igen, pár év múlva a felemelkedő földár áldozatául esik.A helyi viszonyokat tehát alaposan kell megismerni. A talajviszonyokhoz alkalmazkodni tudás a homokkötő legértékesebb tulajdonsága; mert minden viszonyok között égyforma sikerrel alkalmazható szabályokat felállítani nem lehet.A homokkötőnek tehát ismernie kell a homok természetét s a homokkötés általános szabályait és a szerint készíteni el a tervet. A munkálatok részletes ismerete teszi majd képessé a költségvetés elkészítésére, valamint a munkálatok helyes végrehajtására. Ha pedig a homoki erdők használatának szabályaival megismerkedett, számot vethet az elérendő jövedelemmel és ha a költségeket számba veszi, megközelítőleg képet alkothat magának az elérendő haszon iránt.Ezen ismeretek különféleségének felel meg e munka beosztása három részre. Az előadottak egybehasonlitása a természetben előforduló jelenségekkel, nemcsak azok valódi értékét fogja meghatározni, hanem a tényállás felismerésére és a viszonyok helyes megítélésére elkerülhetlenül szükséges is; az adott szabályok czélszerü alkalmazása pedig, illetve az alkalmazásnak Meszelése a homokkötő legnehezebb feladata, de egyszersmind legnagyobb érdeme marad.
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ELSŐ RÉSZ.

A futóliomok tulajdonságai és a homokkötés 
átalános szabályai.

1. §. A homok futásának természete.Azok, kik a futóhomokot csak híréből ismerik, azt hiszik, hogy azt a szelek a levegőbe felkapják és mint porfellegeket ragadják magukkal, beborítván vele jó távol fekvő termékeny földeket is. Tagadhatlan ugyan, hogy erősebb szelek és viharok a homok legfinomabb részét (mintegy annak porát) a levegőben tovább viszik, de ez a por inkább az utasnak alkalmatlan, mint a termőföldnek ártalmas.A homok nem száll, hanem fut, és mi magyarok, helyesebben nevezzük azt futónak, mint a németek szállónak (Flugsand).A homok, a szél által hajtva lassan-lassan halad előre s mintegy lépésről-lépésre ráfut a termőföldekre; ezen haladás azonban úgyszólván nyomról-nyomra történik s csakis azért neveztetik futásnak, mert következményeit szemlélvén egyedül s tehát a haladásnak sem térbeli, sem pedig időbeli mértékét nem észlelvén, az eredmény sokkal rövidebb idő alatt megtörténtnek látszik, mint a milyen ez valóban.A futóhomok előrehaladása csakis buczkákon észleltetett. Wessely említi, hogy a Bánátban 23 év alatt egy községi utat a feléje haladó buczka miatt többször át kellett helyezni. Ezen idő alatt a buczka a megindult irányban egy láb híján 27 ölet, tehát évenként 7 lábat (2.2 mt.) haladott.x)Gr. B a u d i s s i n Adalbert szerint az északi tenger Tilt nevű szigetén a buczkák évente 14'-at, Hagen szerint a keleti tenger partjain 18'-at, Krause szerint 12'-at, E1 i e de B a u m o n t szerint a Bretagneban, St. Paul de Leon mellett, 1666 óta 6 óra járásnyi utat tettek meg, az ottani egész partvidéket homokkal borítván el, úgy, hogy csak néhány torony és kürtő teteje látszik ki még belőle.
b Lásd Der Europaeische Flugsand und seine Kultur Jozseph Wessely. 

Wien, 1873. 61. lap.
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14 A ki belátván a futóhomok terjedésének káros következményeit, annak megkötésébe fogni akar, annak mindenek előtt tüzetesen meg kell ismerkednie a homok-futás természetével; mert csak akkor fogja a munkát azon a végén megfogni, a melyen annak legnagyobb hatása is lesz.A futóhomoknak csak kissé figyelmes szemlélete mellett két jelenség tűnik szemeinkbe. Látjuk, hogy a szelek, különösen az őszszel és tavaszszal hosszan tartók, azt némely helyekről megindítják, hogy más helyekre ráhordják. Megkülönböztethetjük tehát a k i f u- v á s t és a befuvást. Mind a kifuvás, mind a befuvás más hatással van a terület alakulására és a növények tenyészetére s ezen hatás oly lényeges, hogy alig lehet a homokkötésbe az eredmény jó reményével fogni, ha mind a kettőnek természetét nem ismerjük, hogy abból azután a teendőkre következtetni tudjunk.
2. §. A kifuvás.A kifuvás a homok futásának szülő anyja. Nagy szárazságban már magától is sivad a homok s ha most még a rajta lévő kevés füvet felvágja a marha lába vagy a szekér kereke: készen van a sivány folt vagy pászta, melynek porló homokját a szél megindítja és kifújja.A kifuvás következménye kétféle: a kifuvás mindinkább nagyobbodik, a szél mentében pedig befuvás, esetleg buczka képződik.A kifuvás nagyobbodik különféle okoknál fogva. Többnyire, mert maga az indító ok folyamatban marad. A legelő marha a sivány széleit újra meg újra letapossa és felvágja; a kerékvágás a nyomot tartja, a mig csak a kifuvás gödröt vagy árkot nem csinált belőle, már most csak a forgó szélnek vagy erős viharnak kell belekapni, hogy a kis gödörből avagy árkocskából, a sivány foltból nagy gödör, mély árok, terjedelmes szélfuvatag képződjék.1)Terjed azonban a kifuvás a szél bár lassú, de folytonos munkája következtében is. A száraz, porhanyó, kötő agyagot vagy tele- vényt nélkülöző homokot u. i. a szél kifújja annyira, a mennyire csak lehet. Ennek következménye az, hogy a széleken (a partokon) a homok beomlik, uj anyagot szolgáltatva a kifuvásra. S ez igy megy tovább-tovább, kivált oly időben, mikor tikkasztó szárazság következtében kiaszik a fű s a homok mélyebben kiszárad, a szél tehát kevesebb ellentállásra talál.Lassanként a síványfoltból terjedelmes sivány támad, melynek homokját a szél mindinkább nagyobb területre hordja, mindinkább

*) Gödrök, meredek partok, szakadások mindig kedvező pontok a szél meg
kapaszkodására, tehát a kifuvásra; minél meredekebb a part, annál nagyobb erőt 
fejtbet ki a kifuvásban a szél. Az ily helyek kitöltése, kisimítása tehát nem 
ajánlható eléggé.
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15nagyobbodó buczka képzésére használja fel. Mennél szárazabb az időjárás, mennél erősebb szelek járnak: annál veszedelmesebb a homok felvágása s annál inkább terjed a sívány.A kifuvás iránya ennélfogva egyenlő azon szél irányával, a mely már természeténél fogva száraz, avagy száraz időjárás szakában fúni szokott. És csakugyan a szélnyalások (mint Kis-Kőrös vidékén nevezik: kotyrok) többnyire ugyanazon irányban nyúlnak el. Minthogy azonban a szélirány nem marad mindig egyenlő; a rendestől eltérő irányú szélnyalások is láthatók, avagy az eltérő szélirány a nyalást más irányban is tágította. Ez az oka a kotyrok gyakran igen szabálytalan alakjának.A kifuvásnak voltaképen addig kellene tartani, a meddig a sívány anyagot szolgáltat számára. A hol tehát közel van a homok alatt a termő réteg, vagy a föld árja, vagy valamely homokkőréteg: a kifuvás addig tart, inig csak azt el nem éri. Ily módon támadott a futóhomokos területeken létező laposok és semlyékek1) nagy része, melyekről a szél a homokot mindaddig hordotta el, mígnem a soha teljesen ki nem száradó, tehát ellentálló rétegig nem jutott.A kifuvás megszűntének azonban van még más oka is, a mely nem kevésbbé szembetünőleg hat és elég gyakran észlelhető. A futóhomok ugyanis nem csupa egyenlő apróságu homokszemekből áll. Vannak durvább részei is; találhatók közte kisebb-nagyobb homokkődarabok s helyenként számos csiga. (Az ily csigás, homokkődarabos homokot, a mely rendesen rosszabb minőségű szokott lenni, csili- gés homoknak szokás nevezni.) A szél mindig csak a finomabb homokszemeket fújja el s csak erősebb viharok visznek magukkal kissé durvább részeket is. A homok vastagja tehát legnagyobbrészt visszamarad. Ha a kifuvás sokáig tartott és ez a vastag rész megszaporodott, úgy, hogy a felületet födni képes: a szél nem bir többé vele, a homok lassanként megállapodik s apródonként igénytelen növények foglalnak rajta helyet, melyeket idővel nemesebbek szorítanak ki helyükből s a terület vagy begyepesedik, vagy befásodik (többnyire azonban csak nyár- és fűzfélékkel).A kifuvásnak ezen természetes megszűnése felette vigasztaló; de nem azon következtetésre jogosít, hogy összetett kézzel várjuk, mig önmagától bekövetkezik, mert ez gyakran csak igen hosszú idő és sok kár2) okozás után történik meg; hanem hogy megmagyarázzuk azt, minek köszönhető az ember közbenjárása nélkül is a homokfúvás megszűnése bizonyos pontokon.Ha a kifuvás egy ponton megszűnt, nem következik, hogy a többi
‘) A lapos talaja üde s többnyire jó kaszálót szolgáltat, a semlyék már 

vizenyős, csak is szárazabb esztendőkben kaszálható haszonnal. A mi még nedve
sebb az mocsár, ingovány, láp.

') A legnagyobb kár az, hogy a kifuvott terület nemesebb fanemmel gyak
ran többé már be nem fásitható, ákácznak pedig épen nem való.
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16ponton is azt teszi, sőt éppen az elfútt homoktorlaszokon uj kihívások képződnek; minélfogva a sívány többi részei még sokáig futók maradnak és belyrepótolliatlan károkat okozhatnak.A kifuvás természetének vizsgálatából azon tanulságot merítjük, hogy a homokkötőnek mindenek felett arra kell törekedni, hogy a kifuvást mérsékelje, sőt megszüntesse; mert ha kifuvás nem volna, vagy nem támadna, homokfutás sem lenne, illetve a homokfutásnak meg kellene szűnni.
3. §. A növények a kifuváson.A növények a kifuváson mindig kedvezőtlen viszonyok között vannak, v. i. a kifuvás a növényeknek mindig árt s legfölebb azt lehet mondani, hogy némely növény inkább képes eltűrni a kifuvás káros hatását, illetve inkább képes avval megküzdeni, mint a másik.A kifuvás káros hatása a gyökerek feltakarása által nyilvánul. Ez tudvalevőleg mindig árt nemcsak a közvetlenül megelőzőleg elültetett, hanem a már megfogamzott növényeknek is s ha bizonyos fokot tulhág, azok sinlődését, kidülését s végre halálát okozza. Fordulnak elő esetek, midőn idősebb fák is kifuvatnak. A magyar kir. kincstár tulajdonát képező déliblati pusztán láthatni nyárfákat, melyeknek törzsén 1—P/g m magasban a föld fölött ágazik ki a többnyire elszáradt, néha azonban még ma is a földdel összeköttetésben álló gyökér. Ezen fák hajdan a homok által lettek bizonyos magasságig behordva s később újra kifuvattak.A homokon a növények gyökerei rendszerint közel a felszínhez futnak szét, minek oka a felső réteg nagyobb termékenységében kereshető. Különben a homok a felszínen inkább melegszik meg s a felmelegedés lefelé hamar csökken1): a melegebb rétegekben pedig nagyobb a vegetatív tevékenység. Ezen jelenséget azonban más okra is vezethetjük vissza. A nyárdugványokat mintegy méternyi mélységre szokás leszúrni a földbe, hogy magukat biztosabban láthassák el vízzel. A gyökerek azonban inkább a földszin közelében, a melegebb rétegben erednek és ott terjednek szét. Az elültetett akácz-csemete lefelé menő gyökereket bocsát ugyan, de mert átültetés alkalmával azokat elvagdalják, legalább kezdetben szintén oldalt terjedőket ereszt; mert azokra is hatással van a felsőbb réteg melege. Ha már most ezen növények kihívásra lettek ültetve, a gyökerek fölött létező vékony réteget csakhamar elhordja a szél. A gyökerek igyekeznek ugyan végeikkel terjeszkedni, jobb, vastagabb réteget felkeresni, de

’) Kerner szerént »Die Aufforstung des ung. Tieflandes« czimű czikkében az 
őst. Monatschrift für Forstwesen 1865. évi folyamában I. és II. füzet) a homok 
felszíne ’/2"-nyi mélységben julius 25-én d. u. 4 órakor 40 K. fokot, inig 3"-nyi 
mélységben már csak 25° R. mutatott. Szerinte a tél fagya nem hatna mélyebbre 
4"-nél; 3°-nyi mélységben az állandó hömérséket 10.3 R. fokra teszi.
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17mert a felszín közelébe jutottak, csakis egyes pontokon ereszkedhetnek le a mélybe, ugyanis ott, a hol fölfelé is kisarjadzanak. Ha ezen helyeken jó porhanyó talajra akadtak, néha sikerül megkapaszkod- niok; mig az anyanövény gyakorta gyökerestől kifúvatváu, kidűl, elpusztul. Kihívásokon nem ritkaság látni akácz- és nyár-gyökereket 4 — G méternyi távolságra, sőt többre is elfutva a homok tetején, melyek kisebb-nagyobb távolságokban sarjakat és gyökereket eresztettek, a melyekből a gyökérvégek felé levők gyökerei mindig gyengébbek szoktak lenni. Ezen végsőbb sarjaknak mindig gyengébbek a gyökerei, sőt hiányzanak is, mert vékonyabb gyökérről gyengébb sarju eredhet és mindig előbb támad a sarj s csak később ereszt maga számára gyökeret. Az akácznak és nyárnak ezen terjeszkedő és gyökerekről kisarjadzó tulajdonsága megvan ott is, a hol kifuvás nincs s okozza, hogy ezen fanemek sarjai, kiváltképen az anyatörzs levágatása után a környezetet gyakran jelentékeny távolságig egészen ellepik s idővel sűrű erdővé felnövekednek.x)A kifuvás megállítására kiváltképen azon növények alkalmasak, a melyek a földön futó, sőt a földbe is beható oldalágakat, úgynevezett ostorindákat eresztenek. Az ostorindáknak az a tulajdonsága, hogy ízületeikről, t. i. azon pontokról, a honnét a levelek eredni szoktok, sarjakat és gyökereket ereszteni szoktak. Az ostorindás növények, a milyen pl. a földi eper is, maguk körül a földet befutják és betakarják.A sivány homok befutására legnagyobb képességgel bir a mi magyar homokunkon a csillagpázsit vagy ujjas muhar (Cyno- don dactylon Pers. Digitaria Stolonifera Schrad, Dactylus oíficinalis Vili, Panicum dactylum Sadl.), mely Szeged és Szabadka vidékén, s valószínűleg az egész alföldön taraczk név alatt ismeretes. A magyar növényészek által taraczk búzának nevezett triticum repenst az említett vidéken p érj ének nevezik.2) Mi is e munka további folyamán taraczknak fogjuk nevezni a Cy no dönt és perjének a Triticum repenst, azt vélvén, hogy a névadásra a nép nagy tömege a legilletékesebb;
*) Akácz- és nyár-ültetvényest ezen tulajdonság alapján be lehet sűríteni, 

ha a sorközökben jó erős ekével barázdát huzatunk, vagy csak annak csoroszlyá- 
jával a földet felhasittatjuk, voltaképen a gyökereket átmetszetjük. A hol ekével 
nem lehet járni, keskeny árkocskákat kell huzatni és a gyökereket elvagdal- 
tatni. Ott, a hol a gyökeret elvágatjuk, sarjak fognak támadni. — Ezen sarjak 
nasználhatóságát némelyek tagadják; Coburg herczeg p. vacsi birtokán azonban jó 
eredménynyel használják. A folyó 1884-dik év tavaszán magam is tettem kísérle
tet velők a szeged-királyhalmi erdöőri szakiskola erdejében: ugyanis 0'25 m. szé
les és 0*50 m. mély árkokat ásattam egy-egy méter távolságban egymástól, miköz
ben az azokon keresztülfutó gyökerek elvágattak. Egy-két árkot újra behuzattam, 
a legnagyobbrészt azonban nyitva hagyattam. A behúzott árkokból csak kevés sarj 
eredett, a nyitva hagyottak azonban tele vannak sarjakkal és remélem, hogy jó 
erős fákká fel fognak növekedni.

2) Úgy látszik a Poa neve helyesebben pernye, s a Triticum repensé pernye- 
búza lenne.

2
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18de, hogy igy azok, kiknek számára e munka írva van, könnyebben is megértenek.A taraczk (csillagpázsit, ujjas muhar) messze terjedő és gyökeredző, a föld alá is beható, az ásó, kapa alatt szinte csörgő, kemény indái miatt a művelés alatt lévő földeken, mint alkalmatlan gyom ismeretes; a legkitűnőbb homokfoglaló, kisebbmérvü befuvást is eltűr, s minden sívány folt szélén láthatni, merev kemény indáit, a mint igyekeznek abba befutni. A szegedi és szabadkai nép azt tartja róla, hogy egy évig a kürtőben való függés után, ha ismét a földbe kerül, újra kihajt. Ezzel természetesen csak szárazságot tűrő képessége van jellemezve, a mely valóban bámulatos.A taraczk egyike a legelterjedtebb füveknek a magyarországi futóhomokon; a gyepes buczkákat majdnem egyedül az tartja zölden, s hogy juh legelőt szolgáltat, azt általában tudják a homoki gazdák.A gyomként kiirtott taraczk igen jól használható fel puha, száraz, mozgékony homokra útépítési anyagul. Ily helyekre rendesen szalmát használnak. A szalma azonban csakhamar elkopik. A taraczk keményebb lévén, tovább tart, sőt, ha őszszel vagy kora tavaszszal lett az illető helyre kihordva, és egy kevés homokot kapott födésül, megfoganik, gyökeres indáival kemény fonadékot képez, s oly jó utat képez rövid idő alatt, melynél jobbat és olcsóbbat kívánni sem lehet.*)A taraczk könnyen megismerhető 3—5 ágból (füzérből) álló és Sugarasan, illetve az ember ujjaiként csoportosult, zöldes violaszinbe játszó virágzatáról. Ily ujjazott növényünk kettő van a homokon* 2): a taraczk és a fény er (Andropogou Ischaemum). Utóbbi úgyszólván uralkodó a homokon s virányának violaszint kölcsönöz. A két növényt legkönnyebben arról lehet megkülönböztetni, hogy az utóbbi füzérei finom szálkásak, mintegy pelyhesek, és hogy ostoriudái nincsenek; a taraczk virágzata pedig érdesebb, keményebb.A perje (Triticum repens3), taraczk-buza) az üdébb, jobb homokot kedveli, sőt a sovány homokon nem is tenyészik, minélfogva homokkötési tekintetben kevésbbé fontos, s csakis a gyep vagy legelő telepítőre nézve érdekes. Indái vékonyabbak, sűrűbben járják át a földet, minek következtében kiirtása is nehezebb. Kaszálót, legelőt
’) Meg lett próbálva a szeged-királybalmi erdőöri szakiskolánál szerző által. 

Kezdetben a csemetekertek rendezésénél kihányt nagy mennyiségű taraczk tűzre 
hányatott; de később az udvarba vezető, s a szekerek által igen felvágott ut 
igazítása válván szükségessé, az útra hordatott más gazzal együtt. Ez az ut most 
egy év után kemény és sima.

2) Ujjazott virágzatu még a Digitaria és az Ecbinocbloa: a pirókköles 
(Digitaria sanguinalis Scop.) a kopasz köles (D. filiformis Koel), a szemszőrös köles 
(D. ciliaris Koel) és a kakasláb köles (Echinochloa crusgalli P. B.). Csakhogy 
ezek virágzatának ágai nem egészen egy pontból erednek, sőt a legutóbbié mesz- 
szebb is állanak egymástól és inkább müveit földeken, szőlőkben jönnek elő.

3) Úgy látszik obtusifolium, Borbás szerint intermedium.
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19jobbat szolgáltat a taraczknál. A föld minősége szerint, hosszabb- rövidebb szalmát liajt, melynek végén a kalászsza egyes részei (a kalászkák) lapjuk széles oldalával vannak a szár felé fordulva, u. i. a szárra keresztben állanak, s erről más, liason kinézésű füvektől határozottan megkülönböztethető.Kitűnő homoktakaró a M a r s c h a 11 k a k u k f ű, (Thymus Mar- schallianus W. T. pannonicus a. Heuff.) melynek földre lecsepült ágai meggyökeredzenek, s azoknál fogva a homokot jól mgfogják. Szeged környékén a poszhomokon erdőben, a mely a legeltetés ellen tilalmazva van, igen gyakori, úgy hogy ott a legelterjedtebb homokfogónak tekinthető.Igen jó homokfogási képességgel bir a p o 1 y v a b o r z is (fürtös fulánkfü Tragus racemosus Desf. Lappago racemosa Schreb.). Ezen apró, s csak jobb talajon szembetűnő füvecske, nemcsak a futóhomokon, hanem más parlagföldeken is előjő. Ostorindái nincsenek, hanem a földre lehajló ágai az izüzetekről (bütykökről) gyökereket eresztenek a földbe, úgy hogy mintegy apró fűcsoportot képez, minélfogva a kifuvásnak jobban bir ellentállani. S csakugyan a kifuvás alatt lévő síványokon az elsők között szokott megjelenni. Felismerhető zöldes violaszinü fürtös virágzatáról, a mely tüskés (fulánkos) apró tokocskákból .van összetéve, s azoknál fogva borzas. Levelei laposak, s élükön ritka tüskés szemszőrök vannak.A földön lecsepülve fekvő szalmájával jól takarja a homokot a kopasz köles is (Panicum glabrum Gaudin. Digitaria filiformis Koel); de csak jobb minőségű homokon jő elő.A déliblati pusztán kifuvásokou mint első foglalókat a következő növényeket találtam1): Festuca vaginata és amethystina, Echinops Ritro, Polygonum arenarium, Tragopogon Hoccosus, Centaurea arenaria, Silene parviflora vagy otites, Corispermum nitidum, Setaria viridis, Galium verum, Salsola káli, Cytisus austriacus, Euphorbia Niceaensis és Gerhardiana.A Festuca vaginata Kit. és amethystina Hőst., melyet talán kék csenkesznek lehetne nevezni, Gönczy szerint a juh csenkesznek (juh pernye festuca ovina L.) egyik változata; felismerhető kemény, sima, serteszerü leveleiről, melyek gyakran kékes szinbe játszanak (amethystina), és arról, hogy sohasem képez összefüggő gyepet, hanem egyes, sűrű, tömött csomókban jő elő. Közbeeső hézagait rendesen más füvek szokták kitölteni, még jó minőségű talajon is. Mint takarmányfű csekély értékkel bir, de annál nagyobbal, mint juhlegelő. Érdemes tehát magját szedni és elvetni.A laptaborz, laptatövis Echinops Ritro, Heuff. (Borbás szerint a déliblati pusztán előjövő Echinops Rutlienicus M. Bieb.), mely szép világoskék laptaalaku virágzatával messziről tűnik szembe, a
9 A sorrendben azok állanak előbb, a melyek nagyobb számban találtattak.
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20déliblati pusztán mesterséges utón lett meghonosítva, s igen jó homokfogónak bizonyult mind a kifuváson, mind pedig a behíváson.A többi felsorolt növények átalánosan ismeretesek a futóhomokon. Könnyebb megismerés végett tehát csak a Gönczy Pál által használt magyar neveiket soroljuk fel: Polygonum arenarium, homoki czikkszár, (a porcsin, porcsfű, disznópázsithoz hasonló, de szembetűnőbb virágú, vékony ágazatu fű); Tragopogon floccosus, szöszös kecskedisz (a bakszakáll, kakukk pogácsa egyik rokona); Centaurea arenaria, homoki csüküllő (a búzavirág egyik rokona, rózsaszín virágokkal); Silene parviflora vagy otites, fodorszirmu sziléne (a réteken előforduló enyves szegfüforma kinézésű szilénéhez hasonló, de apró zöldes-fehér virágú növény); Corispermum nitidum, fénylő poloskamag; Setaria viridis, zöld muhar; Galium verum, tejoltó galaj, tejzsugoritó fű, kásafű) apró levelű, erős szagu sárga virágú fű, föld alatt is terjedő természeténél fogva befuváson is igen jó szolgálatot tesz; Salsola káli, kamborz savar (szükségfű); Cytisus austriacus, buglyos zanót; Euphorbia Niceaensis és Gerhardiana, dunamelléki és parti fűtej (kutyatej). Az Euphorbia Gerhardiana olyannyira el van terjedve a futóhomokon, hogy tavaszszal virágzáskor a legelőknek sárga szint kölcsönöz; miután a legsoványabb poszhomokot foglalja el, ez időben róla megítélni lehet, mely részei a talajnak rosszabbak, u. i. hol van és meddig terjed a poszhomok, a legelőnek sem való föld.
4. §. A befuvás.A befuvás, ha nem túlságos, kedvező hatással szokott lenni a növényekre. Mig a kifuváson rendesen sinleni látjuk a növényeket, itt majdnem mindig vidor tenyészettel találkozunk; feltéve, hogy a befuvás nem túlságos és hogy a befuvott növények képességgel bírnak a befuvás káros következményeit eltűrni, avagy azokkal megküzdeni.A növények gyökereinek betakarása hasznos már azon oknál fogva is, hogy azok, vastagodván a felettük fekvő homokréteg, nedvesebb környezetbe jutnak, s ennélfogva biztosabban felelhetnek meg feladatuknak. Az újon hozott homok azonban lazább is és termékeny részeket is tartalmaz; a befútt növény tehát a befuvás következtében kedvezőbb viszonyok között tenyészik.Ha a növény befödött szárából gyökereket szokott ereszteni, akkor erősebb befuvást tűr el; mig ellenkezőleg a törzsnek nagyobb magasságig való betakarása sinlést, sőt kiveszést von maga után. Ez okból a nyár- és fűzfélék erős befuvást képesek kiállani, úgy, hogy ha a befuvás nagysága lépést tart növésükkel, illetve sudaraik (a fák hegyei) kiállanak a homokból, élni. sőt újra a felszínre vergődni képesek. A fenyvek erősebb befuvást nem tűrnek meg, mig ákáczot láthatni vidor zöld lombozattal, bár csak egyedül a sudárvégek emelkednek is ki a homokból.
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21Legnagyobb ellentállási képességet tanúsítanak a behívással szemben némely szalmás növények, azok t. i., a melyek a szár büty- kőiből gyökereket és sarjakat ereszteni képesek. Ezek a betakarás után gyakran még erősödnek is, mint pl. a tengerparti homokbuczkák torlódásain a homoki nád (arundo arenaria). Ha ezt a növényt a homok őszig egészen betakarta is, szárának legfelsőbb bütykőiből tavaszra kisarjadzik; sőt úgy látszik, hogy a befuvást kívánja is, mert a mint az megszűnik, sínleni kezd s utóvégre kivész. A tengerhullámok által kihányt homok megfogására, s az abból képződő buczkák emelésére az északi és keleti tenger partjain ezen tulajdonságánál fogva a homoki nád a legfőbb homokkötőnek tartatik. Gönczy „Pest- megye és tájéka viránya“ ez. munkájában a homoknádat nem emliti. Diószegi és Fazekas mukájában előfordul ugyan, de termőhelyének megnevezése nélkül; Ploetz „Homokkötés“ czimű munkájában (Buda 1846.) a következőket mondja róla:„A növényekhez, melyek Pestvármegye szálló homokjában találtatnak, foglalom a homoknádat is, hazánkban ugyan tudtomon e korig véle kísérlet nem tétetett, egy faja azonban homok- és lengenád néven ismertetik nálunk is, mi tudtomon a partos fekvésű homokos csongrádi szőlők garádjában is több helyt található. Diszlik a leg- sülevényesebb repülő homokban, sőt csak ilyenben, mert minél több homokot hord a szél szárához, annál bujábban nő s 20—30 lábnyi magasságú homokon, ha ezt a szél koronként sepri hozzá, keresztül hat, szárából, a meddig a homok éri, számtalan gyökeret ereszt, s ezekkel a homokot behálózván, eszközli azt, hogy a szelek tova ne seperjék. A föld felett 2 — 3 lábnyira nő, igen bokros pázsitot azonban nem csinál.“Ploetz valószínűleg a siska nádat (Calamagrostis Epigeios Roth. v. Calamagrostis lanceolátát érti, mely előbbit Dr. Borbás Vincze is „Temesmegve vegetatiója“ (Temesvárott Magyar testvéreknél 1884.) czimü munkájának 10. lapján mint kitűnő homokfogót említ. Ezt a növényt Szeged vidékén varjú sásnak nevezik, a taraczkhoz hasonlóan földalatti hajtásokat ereszt, melyeknek bütykeiből földfeletti szárakat hajt. Inkább tehát gyenge befuvás vagy megállapodott homokfúvás megfogására való.A homoknád után kiváló helyet foglal el a czimbor (a Bánátban lengyel zabnak nevezve). Gönczy a czimbornak (Elymus L.) három faját sorolja fel mint Budapest vidékén tenyészőt: a fövény czim- bort (Elymus arenarius L.), az európai czimbort (Elymus europaeus L.) s a hajas czimbort (Elymus crinitus L.). Az első és utolsó kiváló homoki növény, mig a második inkább ligetes, erdős helyet szeret.A czimbor is jól tűri a befuvást, de az reá nézve nem oly életfeltétel, mint a homoknádra. Abban is különbözik emettől, hogy szárának bütykőiből nemcsak uj szárakat, hanem a föld alatt futó
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22taraczkokat is hajt: tehát nemcsak megtartja helyét, hanem terjeszkedik is. Ezen terjeszkedési képesség azonban nem jelentékeny, s a czimbor mindig magános növény, vagy növénycsoportot képez; mind- azáltal alkalmas gyengébb behívások megállítására.Plötz azt mondja, hogy „a hajas és fövényczimbor Soroksár. Szt.-Eendre, Taksony körül s több helyt a legkopárabb homokon nagy mennyiségben előfordul a vékony zabbal (czérna zab. avena tenuis, Mönch) és a karczolt lóherével (Trifolium striatum L.), 1—3 láb magasra nő s május—júniusban virágzik. Etetésre csak gyenge korában alkalmatos, azontúl a marha nem eszi. Lengyelországban s Lemberg mellett több száz hold sivatag homok köttetett meg e növénynyel.“A déliblati homokon jó eredménynyel használtatik a Sorghum Halepense, a mely ott a művelt földeken mint elterjedt gyom jő elő, s a hol magja és taraczkja könnyen és olcsón gyűjthető.
5. §. A buczkák képződése.A buczka mindig a kifuvás származéka, nem egyéb nagyobb mértékű behívásnál. Ha kifuvás nem volna, befuvás sem lenne, s tehát buczka sem támadna, A kihívásnak azonban a buczka nem okvetlen következménye. A hol semmi akadály sem állja a homok futásnak útját, buczka nem képződik; ha azonban a futásban levő homok valamely akadályba ütközik, avagy valamely oknál fogva a futást okozó erő gyengül: a futás megakad, a homok földre hull, s a buczkakép- ződés kezdetét veszi. A buczkaképződést okozó akadály különböző lehet. Ilyen a talaj nedvessége, gyep, bokrok, sövények, sőt maga a kotyor (kifútt gödör) partja is, a mely a szelet irányából eltéríti vagy gyengíti.A homok megtorlódása kezdetben csak gyenge domborodásból áll, mely a szemnek alig tűnik fel: lassanként azonban mindinkább emelkedik, mig végre meglehetős dombbá, sőt hegygyé növi ki magát.A homokdombnak szél felőli oldalán a homokot a szél lassanként hajtja fel a tető felé mindaddig, inig csak ereje magán a buczka által képzett akadályon meg nem törik: szélmentes hely, szélárnyék nem támad. Itt a szél elejti a homokot. Ez éppen a tetőn túl közvetlenül történik. Az itt leesett homok saját súlyánál fogva a domb túlsó oldalán a völgybe lepereg.A homoknak lassú felhajtása a szélfelőli oldalon és saját súlya következtében való lepergése a szél alatti (szélmentes) oldalon okozza, hogy a buczka két ellenkező oldalának lejtése különböző. A szél felőli oldal mindig gyengébb lejtésű a szél alattinál. Vesselv szerént a szél- felőli oldal lejtése nálunk rendesen 5—15°, a szélalattin pedig 27—32".Ezt tudva, nem nehéz a buczkát képző szél irányát meghatározni. A buczka szelidebb lejtőjére függélyesen álló vonal megjelöli
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23az égtájat, a mely felől a buczkaképző szél fújt vagy fúj még ma is. Ezen irányban kell keresni a kifuvást is, a mely a buczka képzésére az anyagot szolgáltatja vagy szolgáltatta.A buczkaképző szelek leginkább az É, UK, D, és DK, szelek szoktak lenni,1) mert ezek szárzak lévén, a homokot inkább képesek megmozditani. A nyugati és délnyugati szelek rendesen esővel járván, a homokot nem igen szokták tovább vinni.Ha a buczka támadását egy vonalban futó akadály okozná, vagy csak egyetlen szélirány hordaná számára a homokot, akkor a buczka alakja meglehetősen egy vonalban futó dombláncz lenne. Minthogy azonban ezen esetnem létezik, a buczkák alakja felette változó; egy főirány azonban és az uralkodó szél hatása mindig megállapítható.E tény nagy fontossággal bir a homokkötés tervének megállapítására; mert mindig jó azt tudni, mily ellenséggel küzdünk s hol van annak fegyvertára.
6. §. Szélfogók hatása a futó homokra.Szélfogónak, szélellenzőnek, szélháritónak nevezünk minden tárgyat, a mely a szelet azon czélból megfogni vau hivatva, hogy mögötte szélcsendes hely támadjon. A szélfogó lehet fal, sövény, erdő vagy egyes növény, vagy annak csoportja. Minthogy szélfogó sövények alkalmazását a homokkötési munkák Írói rendesen ajánlani szokták, tüzetesebben kell foglalkoznunk azok hatásával.A szélfogónak feladata, a mögötte fekvő területet a szél hatása ellen megvédeni. A védelmet azonban, melyet a szélfogók szolgáltatnak, rendesen nagyobbra szokták becsülni, mint a milyen.Wessely, a ki első Ítélte meg helyesen a szélfogó sövények hatását azt mondja, hogy a védelem, melyet nyújtanak, a futó homokon szerzett tapasztalatok szerént, a terület lejtésének arányában alig terjed l3/2—372-szer oly messzire, mint a milyen magas a szélellenző maga.

’) Ka a homokos, vidékek térképét szemléljük, szembe tűnik, hogy a bucz
kák átalában DK-től ENy felé húzódnak. Miután pedig tapasztalt tény, hogy a 
déliblati homok pusztán a homokbontó és futtató szelek kiváltképen a DK-iek; 
lel lehet tenni, hogy ez az egész országban szintén úgy van. Ez nem zárja azon
ban ki azt, hogy más szélirányak is nem működnének közre a homok hordásában 
Sőt ez következtethető is a buczkák gerinczvonalainak szabálytalanságából is. 
Azt állítják, hogy Kis-Körös vidékén az ÉNy és átalában a Ny szél is mozgatja 
a hoinokat.

Ismert tény, hogy a buczkák közötti terek rendesen nedvesebbek, gyakran 
mocsarasak. A gerinczvonalak iránya ezen mocsár vonalak irányával is némely 
tekintetben egybe függeni látszik.

Mátyus József kir. erdész szerént a déliblati pusztán 1881-ben márczius 
1-töl deczember végéig 325 DK. és 253 ÉK. szelet észleltek, s ezek közül 53 
erősebb volt 5-nél.
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24 „Ha már most“ mondja „372' magas szélháritó sövények segélyével akarnék a homokot megállítani, a legjobb esetben, u. i. síkon körülbelül minden 2 ölnyi távolságban kellene egyet alkalmazni, minél fogva egy-egy holdra 800 folyó öl sövény, s tehát az anyag értékét nem számítva 304 napszámra lenne szükség.“„Ki volna hajlandó ily tetemes költséget a homok megfogására fordítani, a mely a művelés számára megnyert terület értékét meghaladja? Ki alkalmazna szélfogó sövényeket akkor, mikor más a homokot megnyugtató eszközök alig kerülnek annak egy harmadába, negyedébe, sőt ötödébe“?Figyelmeztetnünk kell itt még arra is, hogy az egymáshoz közel álló sövények között a meleg megreked, s a hő üti meg a növényeket.Szemléljük azonban a szélfogó sövény hatását közelebbről.A sövény megtöri a szél erejét, minélfogva az a magával sodrott homok egy részét előtte és megette, másik részét pedig közötte elhullatja. Ennek következése az, hogy a homok a sövényt lassanként beliordja és fölötte buczkát képez.A sövény alkalmazásának tehát csak ott lehet helye, a hol mesterséges úton akarunk buczkát létrehozni, vagy azt magasabbra akarjuk emelni pl. idegen földről jövő homok felfogására, illetve felhalmozására vagy ha a buczka mint szélfogó hat s a gerinczén alkalmazott sövény segélyével még jobban feltöltetjük, hogy hatása fokoztassék; vagy a buczka fölött átfutó homok termő földet, ültetvényt hord be s feltartóztatásával időt akarunk nyerni addig, mig a kifuvást megállítottuk s a buczka szélmenti oldalát befásitottuk, végre ha ritka fonatu sövényt gödör vagy völgy szélére állítunk, hogy a szél azt homokkal betöltse. Általában azonban a szélfogó sövények alkalmazását a futóhomok megkötésénél ajánlani nem lehet.Nem nélkülözhetjük azonban a szélfogókat, melyeket rendesen élő növényekből mint gyepüt (nyírott kerítés) szoktunk alakítani, a csemetekertekben és faiskolákban. Itt az T3 méter magas szélfogó hatása mégis megakasztja a homok elhívását 40—50 méternyire is, s ha nem is egészen, de még is mérsékeli. Az újonnan megmunkált és bevetett területek védelmére tehát ily helyeken mindenek előtt szélfogó készítéséről kell gondoskodni. El ne feledjük azonban, hogy a kerítés gyepűje maga is mint szélfogó hat.Magánosán álló bokrok annál jobban fogják fel a homokot, mennél sűrűbb ágazatnak, hajlékonyabbak, terjedtebbek és magasabbak. Ezeket a homok rendesen behordja, előttök többé vagy kevésbbé mély árkolatot képezvén. A területet sűrűn ellepő bokrok tehát jó hatással vannak a homok megállítására. Magánosán álló fák ellenben, mindig a kifuvás veszélyének vannak kitéve, s minthogy a szeleket különféle irányban megtörik, s tehát szélörvényeket képeznek : inkább ártanak, mint használnak.A sürü erdő kitűnő szélfogó; csakhogy hatása szintén arányos
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25magasságával és nem terjed meszire. Nem szabad tehát attól valami sokat várni, hogy a szél feletti oldalt befásitjuk, különösen, ha meggondoljuk, hogy a csemeték felnövekedésére hosszú időre van szükség.
7. §. A futó homok termőképessége.A futóhomok is bir bizonyos fokú termőképességgel; hisz hazánknak vannak nagyterjedelmü vidékei, melyeknek talaja többé-kevésbbé megállapodott futó homok s rajta meglehetős jólétben nép él és szép gazdaságok vannak. A Nyírség, melynek területe mintegy 70 Q mfd, falvakkal van borítva; Budapest környékén a Duna balparti oldalán, Jász-Berény vidékén, Somogybán, Veszprémben sat. kisebb-nagyobb terjedelmű s többé-kevésbbé jól müveit és termékeny homokos térségek vannak. Budapesten a zöldségkertészek (krauder), továbbá a zöldség- termelő bolgárok megmutatták, mit lehet a homokon termelni, csak trágyát és vizet kell adni neki eleget.A futóhomoknak vegyi tartalmát tekintve Wessely szerint a magyarországi, különösen a bánáti valamennyi európai futóhomok között a legtöbbet tartalmazza azon ásványi anyagok közül, melyeket tenyészkisérletek a növények táplálkozására feltétlenül szükségesnek bizonyítottak.A bánáti homok az ő közbenjárására végrehajtott vegybontások alapján több phosphort, meglehetős sok káliumot és sokkal több vasat, magnesiumot és calciumot tartalmaz bármely más európai homoknál. Ez az oka, mondja, hogy növénynemekben, kivált mészkedvelőkben oly gazdag s a növényzet rajta, ha különben a tenyészeti egyéb viszonyok megfelelnek, oly buja, melynek párját csak a franczia Landes-ban találhatni.Természetesen ez a termékenység csak viszonylagos s nekünk csak azt a vigasztalást nyújtja, hogy a külhoni homok soványabb a miénknél.Feltűnő a mi homokunknak gazdagsága mésztartalomban. Mig az észak németországi buczka homokjában szénsavas meszet csak °-o2°/o"°f (súly szerént) találtak, addig a bánátiban 10.32—16.17°/O lett kimutatva.A mésztartalomra enged következtetni a számos csiga, különösen helix fajok,1) melyeket bizonyos pontokon nagy mennyiségben találhatni a füveken, üres házaikat pedig a kifuvásokou. Különben a hol a homok felületén sok csigahéj található, az mindig rósz jel a homok

‘) Jelen munka szerzője következő fajokat gyűjtötte össze: Helix trizona 
var. balcanica, (Frid.) H. austriaca (v. Mühlf.), H. ericetoium. (Müll), H circinata. 
(Stud.), H. ef. lenticula (Fér). Ezen Helixeken kívül volt még Pupa frumentum 
(Drap) és Buliminus (Chondrula) tridens. (Müll, sp.) A meghatározás Böck János 
urnák a geológiai intézet főnökének köszönhető,
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26termékenységére nézve.1) A csiligés homok tehát (a mint az ily homokot nevezni szokták) rósz homok.Futóhomokunk gazdag mésztartalma és meszet kedvelő növényzete azon feltevésre jogosit, hogy a szintén mészkedvelő pinus austriaca jól tenyésznék benne. Ezen föltevés helyességét bizonyítják a nevezett fanemmel végrehajtott eddigi erdősítések.A gazdag mésztartalomnak azonban vannak rósz következményei is. Neki köszönhető többnyire, hogy ha bő esőre forró napos idő következik, a homok felszíne összesül. Ez annyiban ártalmas, hogy hacsak a képződött kérget kapával össze nem töretjük, az ültetvény tönkre megyen. Meszes helyeken ez igy tart mindaddig, mig a. felserdülő növényzet beárnyékolása a homok összesülését lehetetlenné nem teszi.Nevezetes tulajdonsága a homoknak, hogy sivány helyeken is már csekély mélységben elég nedvesen képes tartani magát. K eme r azt mondja, hogy száraz időben is, a midőn több nap óta nem esett, tavaszszal 3—4", nyáron 6—1“ és őszszel 2—3" mélységben a homokot olyannak találta, hogy a kézbe fogva az újakon keresztül nem pergett, sőt csomóba nyomható 'volt.Julius havában a legforóbb sívánvról egy lábnyi (32 cm) mélységből vett és légmentes edénybe zárt homok 100 C. fokra történt melegítés után 4.0fi5°/0 vizet bocsátott magából.Stein erdőmester azt mondja, hogy Jászberényben a homokot még nyár derekán is már csekély mélységben nedvesnek találta; nappal a felső réteg 6 —8" hüvelyknyire kiszáradott ugyan, de éjen át ismét felhágott a nedvesség 2—3 "-nyíre a felszínig.Magam is tapasztaltam, hogy az 1884-dik évi julius havi forróság idején, verőfényes buczka oldalon Szeged vidékén a homok 10 cm- nyi mélységben már nedves volt.Mennél magasabban áll a föld árja, annál inkább észlelhető a homok nedvessége magasabb pontokon is. Igen száraz esztendőkben, kivált gyepes helyeken a nedvesség azonban mélyebben száll le, s a buczkák hátain csak mélyen a földbe gyökereket eresztő növények képesek nyár derekán át megélni.2) A homok befásitójának erre figye
’) A mely homok felületén sok a csigahéj, az rendesen már ki van fújva, 

s tehát finomabb, termékenyebb részeit elvesztette. Az ilyen kifújt homok durbább. 
szegényebb, szokszor nedves is. Gyakran azonban még mozgó homokon is találunk 
nagyobb mennyiségű csigát, s az is gyanús.

2) Wessely többször idézett munkájának 108. és 109. lapján a következüket 
mondja; »Valamennyit (t. i. a homok buczkákon elő jövő évelő fü és bigét) a 
rendkívül mélyre ható tömör gyökér jellemzi. Ezek a hosszú, rendesen alig elá
gazó gyökerek, a melyek a növény földfölötti részének magasságát gyakran kétszer- 
háromszor is meghaladják, és a homoknak soha ki nem száradó alsó rétegeibe 
lehatolnak : biztosítják az általuk táplált növény léteiét, még a legnagyobb száraz
ság idején is. és megfoghatóvá teszik, hogy oly évszakban, midőn az egy nyári 
növények már mind elszáradtak és kiasztak, a homok 30—40°-ig felmelegedett
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27lemmel kell lenni s ebből magyarázhatja meg, hogy ültetvényei, melyeknek gyökérzete e czélra nem idomittatott, kivesznek.A homok termékenységét tekintve nagy különbséget tapasztalunk a homokfutás által származott buczkák és partosabb helyek és ismét a már tökéletesen kifuvott mélyebb helyek között, melyeket a németek „Kelile“-nek Pest megyében a solti járásban pedig ko- tyor-nak neveznek.A termékenységbeli különbség nem lehet következménye az ásványi táplálóanyag bőségnek vagy szükségnek, mert ki van mutatva, hogy e tekiutetben a két hely között jelentékeny különbség nincsen. Wessely szerént a homok tartalmazott sülyszázalékot:a buczkán a kotyronmeszet és keserföldet: 15.4 13.87Kénsavban oldhatóagyagot: 0.51 0.66Phosphorsavat: 0.05 O.ofiVasoxidult: 0.15 0.28Kalcium oxydot: 7.42 6.43Magnesium oxydot: 0.62 0.55Nem marad más hátra, mint a termékenységbeli különbséget physikai okoknak tulajdonítani.A szóban forgó kifútt terméketlen helyek felismerhetők a durvább homokról, az a között található számos csigaházról, kisebb nagyobb darab- sőt tábla homokkövekről, sőt gyakran nedvességre mutató füvekről és mohákról.Ilyen füvek a földepe (ezerjófű, Erythrea pulchella. Fries, és E. linariaefolia) a szál kacs ék (Euphrasia odontites és lutea), a káka (Scirpus acicularis és compressus), sovány pernye (Poa trivialis). A cserjék közül a serevény fűz (salix rosmarinifolia). A fák közül a nyárfélék.A meszes tartalmú homok esőre következő forró idő járás mellett összesül, a növények gyökereitől elzárván a külső levegőt azok sínlését okozza; a vörhenyeges vastartalmúról pedig, a mely többnyire kemény, s melybe a gyökerek behatolni nem képesek a szél elhordja a termő homokot s a csemeték kiveszését okozza.A talaj nedvessége is befoly a kifútt helyek silányságára, t. i. rosznak, terméketlennek nyilvánittatik gyakran az oly hely, melyen a tenyészteni kívánt fanem sí ülik. Az akácz nedves talajon mindig sínlik. Ha azonban az ákácz nem kedveli a talajat, még az nem terméketlenség jele, hanem arra utal, hogy más fanemmel, kivált nedvesség türővel tegyünk próbát. Tapasztalás szerént az ily nem erősen
felülete fölött ágaikat, és leveleiket üdén és zölden terjesztik szét. Példaképen 
Hgyen megemlítve, hogy Alyssum tartuosuni gyökerek H/2', Astragalus virgatusé

Pryngium campestrisé (ördögborda) és Ephedra monostachiaé 3*/2' hosszuk 
találtattak«. íme, tanuljunk a természettől, és ültessük csemetéinket hosszú 
gyökerekkel.
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28nedves helyeken már szép fenyveket (pinus) neveltek fel. Több fatenyésztő ellenben azt mondja, hogy ily nedves, kifúvott, csiligés homokon egy fanemet sem volt képes felnevelni.A terméketlenség oka gyakran a homok alatt összefüggő táblákban fekvő homokkő, var ángy kő. A homokkő az által válik ártalmassá, hogy a fák gyökerei nem bírnak rajta keresztül hatolni, néha pedig hogy az eső vize fölötte megáll s a talaj posványossá válik. Szintúgy útját állja az ily vízhatlan réteg a földárja felszívásának. Ezen bajokon csak a varangykőréteg összerombolása által lehet segíteni. Kecskemét határában láttam, hogy ily természetű helyen szőlőt akarván gazdája telepíteni, a földet megrigoláltatta s a varangykövet, a mely fehér volt s jó nagy táblácskákban került felszínre, kihányatta. Erdő számára fordítani a földet drága volna. Annak azonban elegendő, ha kellő mélységű árkok hányatnak ki, s a kihányt földbe történik az ültetés. Az árkok a viz levezetésére is szolgálhatnak s gyűjtő árkokba nyílhatnak. Növésben megakadt ültetvény sorai között ez okból czélszerü árkokat hányatni, s az eredmény gyakran meglepő.A terméketlenség oka néha a széksótartalom is. Ily helyen csakis gyepet nevelni, illetve a területet legelővé alakítani tanácsos.A kifúvott helyek terméketlenségének oka különben abban is kereshető, hogy onnét minden televényt kihordott a szél, csak a vastagabb homok maradott vissza, a mely sem oly nedvtartó, sem oly vizszivó képességgel nem bir mint a finom aprószemü homok.
8. §. A homok javítása növények által.A futóhomoknak legfőbb hibája, hogy más talajnemekhez képest ásványi tápanyagokban szegény, továbbá pedig túlságosan laza.Mind a két hibán könnyen lehetne segíteni az által, hogy más jobb és kötöttebb földdel kevernők. Ez azonban csak ott kivihető, a hol az ilyen föld közel fekszik a homok alatt. A figyelmes gazda nem is mulasztja azt el mélyebb szántással eszközölni; a legtöbb esetben azonban a homok javításának ezen módja kivihetlen, a meg- hordás pedig túlságos költségbe kerülne. Nem marad tehát más hátra növények segítségével javítani a talajat.A növények javára vannak a homoknak az által, hogy futásának útját állván, a termékeny anyagoknak, melyek a legfinomabbak, legporhanyóbbak szoktak lenni a szél által való elhordását s az eső vize által való kimosását akadályozzák.Javítják pedig a növények a homokot egyrészt az által, hogy a gyökerek segítségével a bennlevő és táplálásra szolgáló ásványi anyagok felbontására közreműködnek és hogy lehulló részeik elkor- liadása folytán televénynvel ellátják.Hogy a növények javítják a homokot, az különösen a televény- képzésnek köszönhető, ez pedig a növények táplálkozásának azon tit
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29kán alapszik, mely szerént a testüket képező szénenyt a levegő szénsavából veszik.Sikerült tengerit (kukoriczát) felnevelnem, sőt gyümölcsét is vennem oly vízben, a mely csak azon anyagokat, a melyek a növény táplálására okvetlenül szükségesek (kalium, kalcium, magnesium, vas, phosphorsavas és kénsavas vegyületekben) tartalmazta, de semmi szénenyt sem.A növények tehát anyagot állítanak elő, a mely a talajban nincsen meg, de oda jutva arra kétféle tekintetben hat jótékonyan, u. i. kötöttebbé és oldhatóbbá, sőt sötét szilié által melegebbé (illetve könnyebben felmelegithetövé) teszi. A nagyobb kötöttséget a tele vény erősebb víztartó képessége okozza; a nagyobb oldhatóságot pedig a belőle fejlődő humuszsav és szénsav, a melyekkel az áthatott viz számos oly anyagot felold, a mely tiszta vízben nem oldható.De a televény nemcsak a levegőből vett szénenyből áll, hanem a talajból vett ásványi anyagokból is, a melyek a növények, avagy növényrészek elkorhadása alkalmával a földbe visszakerülnek s természetesen sokkal oldhatóbb alakban vannak, mint őseredeti leg a talajban voltak.A talaj gazdagodása ez úton annál nagyobb mértékű, mennél mélyebben hatnak le a növények gyökerei a földbe s tehát mennél mélyebbről hozzák fel az azok segítségével föloldott és a táplálásra szolgáló anyagokat. Ez utóbbi körülmény és az, hogy az erdő erősebben és egyenlőbben árnyékolja be a talajt s tehát azt kiszáradni soha nem engedi; lombja és ágainak hullása által sok televénvt képez: azon következtetésre jogosít, hogy az erdőtenyészet leghathatósabb javítója a talajnak s hogy a homokot még akkor is fával kellene beültetni, ha azt majdan mezőgazdaságilag használni szándékozzuk.Sőt azt lehetne állítani, hogy a homokon oly váltógazdaság, melynél fogva a talaj egy részén erdő tenyésztetnék s idővel az levágatván, a mezőgazdaságnak adatnék át s ismét új terület fásittatnék be, indokoltnak volna tekinthető.Hogy mely idő alatt képes az erdő a homokot mezőgazdasági növények termesztésére alkalmassá tenni, azt határozottan megmondani nem lehet. Már 20 éves erdő alatt is szép televényréteget láthatni s a talaj maga is meglehetős mélységig megbarnúlt.Nem minden erdő javítja a talajat egyformán; az a mely nem árnyékol be jól, tehát nem elég sürü (zárt), nem eléggé gazdag lombos : keveset javít. A nyáras, nyires alatt alig javul a talaj; már jobban javul az ákácz és tölgy, s legjobban a fenyő alatt; de csak addig, mig az kellőképen záródott, illetve idővel önmagában ki nem ritkúlt, vagy ha ez megtörtént, alatta talajvédő cserőcze (bokrozat) nem neveltetett.A homoknak javítását zöld trágyázás utján nem hagyhatjuk itt emlitetlenül, melyre gazdáink nagyobb figyelmet fordíthatnának. Né
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30metországban e czélra a csillag fürtöt (lupinus luteus) használják. Alkalmas e czélra minden növény, a mely a sovány homokon jól tenyész, nagy szárat ereszt és megérés előtt a föld alá szántatik. Ploetz a csibe húrt (Spergula L.) a váradicsot, (Tanacetum L.) laptaborz-ot (Echinops L.), fekete ürmöt és luczernát ajánlja e czélra. Azt mondja, hogy a hol a fekete üröm megterem, ott a luczerna is megterem.
9. §. A futóhomok gazdasági hasznosítása.Mielőtt a gazda a futásban lévő homoknak befásitásához fogna, minden esetre számot fog vetni magával, hogy vájjon mit csináljon belőle. Szántóföldnek használni persze legjobban szeretné; de arról a legtöbb esetben le kell mondania. A talaj felporlianyitása ekével - kapával, és megkötése homlokegyenest állanak egymással. Vagy megfordítva azt mondhatjuk: a mely homokot szántani szabad, azt megkötni nem, azt legföljebb oldalt védeni kell a szelek ellen;1) de a mely homok szántható ugyan, de sokkal soványabb minthogy mezőgazdaságilag használható lenne, annak befásitása igen ajánlható.Már „a homok javítása növények által“ ez. fejezetben elő lett adva a növények, kivált az erdő termékenyítő hatása a homokra. Éhez még azt hozzá adván, hogy az oly talajon is, a melyen mezőgazda- sági terményeket haszonnal termeszteni nem lehet, a fa még jól megterem s pl. az ákácz 15—20 év alatt szép jövedelmet ád: nem lesz nehéz a gazdának magát az ily terület befásitására elhatározni. Kétféle hasznot fog az által elérni: jól jövedelmező ültetvényt fog előállítani s a talajt is gyökeresen megjavítja, s valószínűleg az erdő kiirtása után 2—3-szor oly értékű telek birtokában fogja találni magát, mint ma van.Erre nézve azonban figyelmeztetnünk kell az erdőtörvény (1879. évi XXXI. t.-cz.) 4., 5. és 6. §-aira, melyeknek értelmében a futó homokon álló erdők, sőt azokban még a tüskök és gyökerek irtása is tilos. Az említett erdőirtásról tehát csak azon esetben lehet szó, ha a terület olyan minőségű, hogy annak homokja futóvá nem vál- liatik, illetve kiirtása által a futóhomok terjedésének ut nem nyittatik. Nem zárja azonban ki az erdőtörvény a futóhomok ortolását; a midőn t. i. a terület ideiglenesen (legfeljebb 2 évig) mezőgazdaságilag miivel - tetvén, a gyomtól kapálás utján megtisztított földbe újra és szakszerű- lég erdő ültettetik.Ha szántóföldnek nem használhatja a gazda a homokot, mielőtt

*) Habár a szélfogók hatása nem valami nagyon messze terjedő, mint az 
»a szélfogók hatása a futóhomokra« czimü czikkben kimutattatott; még sem lehet 
eléggé ajánlani a futóhomokos szántóföldek beszegélyezését 4—8 méter szélességű 
faültetménynyel, a mely a szél erejét legalább részben megtöri s a homok futá
sát akadályozza.
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31erdőültetésbe fogna, rendesen legelőnek szánja. Hogy ez mily helytelen határozat, ki fog világlani, mihelyt azt megvizsgálja, milyen következményei szoktak lenni a futóhomokos talajon a legeltetésnek, s mily csekély értékű az a legelő, melyet a poszhomok nyújt.A futóhomok legeltetésének következménye épen az, a mit elkerülni akarunk: a sívadás. A legelő marha körmével fölvágja a homokot és kivágja az összetartó füveket. Még a taraczk is összetörik, kipusztul a marhajárásokon. Siványok a legelőkön mindig képződnek, dombokon inkább, mint a völgyekben, a marha nyomában; nedves években kisebb mértékben, szárazakban nagyobban. Hogy az ily sívó helyekbe a szél bekapaszkodik, onnét a homokot kiszaggatja és elhordja: az általánosan tapasztalt dolog, sőt tudva lévő és a 2. §-ban ki is lett mutatva, hogy az ily helyek képezik a homokfutás forrását. Különösen figyelembe kell venni azt, hogy a legeltetés a dombos száraz helyeken mindig ártalmasabb, mint a síkon és nedves üde laposokon.Nem akarjuk azt állítani, mintha a futóhomokon épeuséggel nem lehetne legeltetni vagy annak bizonyos részeit e czélra és általában fűtermesztésre nem lehetne berendezni. Sőt ellenkezőleg, kiváltképen a hol nagy terjedelmű homoksivatagok megkötéséről van szó, igen is meggondolandó az, hogy vannak a homoknak már most is megállapodott, vagy oly részei, a melyek állandólag elegendő nedvesek, a melyek tehát füvet jól teremnek, vagy könnyen begyepesit- hetők, vagy pedig ha a felvágástól tartani lehet, kaszálhatok. Megfontolandó az is, hogy a legeltetés káros hatása mérsékelhető annak bizonyos évekre beosztása, illetve mintegy a váltógazdaságnak megfelelő szüneteltetése által. Ha pl. a legelőterület ’/3 része mindig tilalmazva van, s legföljebb kaszáltatik, a füveknek ideje van elbok- rosodni, a netán támadott apróbb síványokat befutni; s ha ezt tenni egymagukban képesek nem lennének, szalmával, törekkel, gazzal, csereburával való megliordás után fűmag elvetése által elő lehet azt mozdítani.Kifuvott, önmagukban megállapodott helyek egyelőre czélszeriien adhatók át a fűtermelésnek, valamint az okszerüleg űzött legeltetésnek már azon oknál fogva is, mert a homokkötési költségeket mennél kisebb mértékre szorítani, mindenkinek törekvése.Kisebb futóhomokos területeket tekintve, a melyeken első helyet lehet adui a talajjavításnak, mindig az erdőültetést ajánlanék első sorban s a gyepesítést csak azon helyeken engednék meg, a melyeken a talaj különben is jobb, elegendő üde, s a melyek tehát kaszáltatva is jó jövedelmet Ígérnek, s a gyep alatt is megjavulni Ígérkeznek.Nagy terjedelmű futóhomok-pusztákon azonban mindazon területeket, melyek a begyepesitésre különben is hajlandók vagy már önmagukban is többé-kevésbé begyepesedtek, külön kiválasztanék s a fűtermelésnek adnék át, s csak a sívóbb, szárazabb, partosabb
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32helyeket fásitanók be. Minthogy azonban a homokon ezek a különbségek nem válnak el oly élesen egymástól s nem választhatók el mindig nagyobb terjedelemben; mind a fűtermelésre szánt területen lesznek oly helyek, melyeket okvetlenül befásitani keilend, mind az erdőnek szánton olyak, melyeket legjobb lesz begvepesiteni.Az erdőnek s a fűnek szánt helyek kiválasztása s azoknak kikerekitésénél azon szabályt kell tartani szem előtt, hogy inkább erdőt ültessünk, mint a talajat a futás veszedelmének kitegyük, mert az erdőtenyészet a legbiztosabb talajjavító és megállító, s utódaink az erdő helyén termeszthetnek azt, a mit jónak látnak, ha számukra a talajat előkészítettük.Különben jó legelőkön is vannak egyes kisebb-nagyobb helyek, melyek koronkint sivóvá válnak, a melyek miatt az egész területet tilalom alá venni nem lehet. A befásitás sokba kerülne az ültetvény el nem maradható bekerítése miatt. Az ily helyek számára úgyszólván termett a bál vány fa (Puszta-Vacson büdös fa, Ailanthus glandulosa). Ezen fának levelei büdösek, úgy hogy semmiféle állat sem nyúl hozzájok. Elkeríteni tehát nem kell. Igaz, hogy a bálványfa buja hajtásai gyakran elfagynak s hogy tehát szép sugár fává felnevelni nehéz; de hisz itt nem is a fatermelés, hanem a homok födése a czél. Különben a fa mégis, habár girbe-gurbán, felnő s oly kitűnő fát ad, a mely szerszámfának vetekszik a kőrisselx). A bálványfa erősen sarjadzik gyökereiről, tehát a talajat sűrűn fedi, minélfogva a homok futását jó eredménynyel akadályozza.Mihelyt a sívó területek a homokon nagyobbak és oly területekkel váltakoznak, melyek csak sovány, nyáron kiszáradó legelőt szolgáltatnak: vessen számot a gazda magával, vájjon az a térség legelőnek fentartva kifizeti-e magát s nem hajtana-e több hasznot rajta az erdő, hacsak egyedül talajjavítás tekintetéből is?Az erdőtelepítésnek rendesen az állja útját, hogy a faültetések rosszul sikerülnek és hogy sokáig kell várni, mig hasznot hajtanak.Hogy az erdősítések sikerüljenek, nem marad más hátra, mint az erdősítés mesterségét megtanulni, mire nézve útmutatással szolgálni e munka feladata is; hogy pedig az erdő hosszú idő múlva hajtana hasznot, az nálunk már alig mondható, mióta annyi ákáczot vágnak, melyeknek helyén 15—20 év előtt még sívóhomok létezett. Hogy pedig a jövedelem nem lehet rósz, bizonyítják az eddig szerzett tapasztalatok, melyek szerint egy hold akáczos évenként átlagosan E5—4 tömör, tehát mintegy 2—6 ürméter, vagyis mint mondják V2—ll/2 méteröl fát terem, minélfogva egy kát. hold 15 éves áká- czos mintegy ?V2—221/* méteröl fát ad, a szerint, a mint talaja
0 Koburg herczeg vacsi pusztáján a bálvány fából mindenféle szerszámot 

készítenek s azt tapasztalták, hogy nyersen kell nagyjából kidolgozni, különben 
nem fogja a balta, meg a kés. Kiváló tulajdonsága, hogy sem nem hasad, sem 
nem reped, tehát különösen kerékagynak való.
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33silányabb vagy jobb. Ebbe nincs beszámítva azon haszon, a mely- lyel a talaj javult s a mely eredeti értékének többszörösét teheti s nincs számítva a telepítés óta kiszedett fa.A mint később látni fogjuk, jó sűrűn kell ültetni, sűrűbben mint majd vágáskor a fák állanak. Azt a fát, a mely a sürü állásban el nem fér, ki kell szedni, ki kell erdőlni (durchforsten) s a fatömeg, melyet igy kapunk, annak, a melyet vágáskor nyerünk, gyakran 50 százalékát is kiteszi, tehát az előbb kimutatott faterméshez képest 15 év alatt 33/4—ll1/^ méterölet szedhetünk ki.Alig van már nálunk futóhomokos vidék, a melyen ákácz és más faültetvények nem lennének, a melyekből közvetlen szemlélet utján nem lehetne a várható haszon iránt a gazdának magát tájékozni. Az ily közvetlen szemlélet mindig a legmeggyőzőbb s legjobban hódit az erdősítés számára; arra kérjük tehát a szives olvasót, hogy ily helyeket megnézni és annak gazdáját a költségek, de a haszon iránt is kikérdezni ne sajnálja.
10. §. A természet munkája a futóhomok megkötésére.A természet egymagában is képes a homokot megkötni. Ha ez nem állana, hazánk összes futóhomokja sívó volna, s egy része az is maradna, mert van ember elég, néha az értelmes osztályhoz tartozó is, a ki annak megkötésére vajmi keveset hajlandó tenni!). Gyakran inkább rombol, minthogy építene. Gazdasági műveltségének legalsóbb fokán, t. i. a pásztor, a legernyedetlenebb erdőpusztitó. Futóhomokos síkjaink egy részét hajdan valószínűleg erdők borították. A Nyírről pl. nem volna nehéz bebizonyítani, hogy hajdan csupa tölgyes erdők (qu. pedunculata2) a laposokon nyírfa) borították, melyeket az emberek meggondolatlan keze kipusztitott. A ki ezen vidéken utazik, a szántóföldek között, legelőkön lépten-nyomon találkozik tölgyfákkal, vagy lölgy-kisarjadzásokkal, melyek mást nem bizonyíthatnak, mint azt, hogy ott hajdan tölgy erdő állott. Diszül bizonyára senki sem ültette azokat, sőt sokan az uj gazdák közül, ha birtokot vesznek, annak hasznosítását erdőirtással kezdik, s még a buczkákat sem kímélik meg.A természet a homokot csak akkor képes megkötni, ha az a kellő nyugalomban részesül. Cotta, a kitűnő német erdész azt monda: „ha az emberek hazájukat elhagynák és csak néhány évszázad múlva térnének vissza, azt majdnem tökéletesen erdővel benőve találnák“.

’) Tagadhatatlan, hogy az újabb időkben ez irányban jelentékeny javulás 
tapasztalható, s hogy évröl-évre újabb faültetések keletkeznek; mindezek a helyes 
gazdálkodási elveknek átalános terjedéséről tanúskodnak.

2) Feltűnő, de beigazolt tény, hogy a futóhomok ős tölgye a mocsártölgy, 
melyből a Nyíren helyenként igen szép erdők láthatók.

3
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34 Cotta néhány évszázadot tart erre szükségesnek s az emberek teljes kivándorlását. Hosszú idő és nehéz feltételek! A természet munkája azonban lassú s nyugalmat igényel.A természet munkájára magunkat nem bizhatjuk, azonban tanulhatunk tőle s azért nem árt, ha azt megfigyeljük.A homok kifuvása rendesen addig tart, mig a szél a homokot el nem hordotta, s az alul fekvő kötöttebb réteg napvilágra nem kerül. Ez a réteg lehet agyagos vagy márgás föld, durvább avagy a föld árja által nedvesen tartott homok.x)Az agyagos vagy márgás altalaj ritkán fekszik közel a homok alatt, mert különben a kifuvás hamar végét érné, a művelhető talaj feltárulván rajta, jobb növények jelennének meg.Midőn a homok vastagabb rétegben fekszik, a szél mindig az apróbb, poralaku homokot fújja ki, mig a durvább rész, a csigahéjak s a borsószemtől kezdve ökölnvi nagyságig terjedő varangykövek (homokconcrétiók), valamint a lemezalaku képződmények, melyekkel a szél nem bir, visszamaradnak. Mennél inkább jut ez a durvább rész túlsúlyra, annál inkább nyugszik meg a homok, s rajta füvek, helyenkint cserjék vagy nyárfa-félék jelennek meg. A füvek, cserjék és nyárak megtelepedését elősegíti az, hogy a homokot kergető szelek nem fújnak egész éven át, hanem csak időszakonként.* 2) A növényeknek tehát idejök van megkapaszkodni és kiterjeszkedni. Ha egyszer néhány növény helyet foglalt, magjáról szaporodik, indái és taraczkjai segítségével terjeszkedik, s mennél inkább megnő, annál inkább képes uj jövevények számára védelmet szolgáltatni.Ily módon nőnek be füvei, fával a kihívások, még a sima és sik behívások is, melyeknek futása nem erős.Hasonló módon történik a homok megállapodása és kizöldülése, ha a kifuvás állandón oly homokrétegig érkezett, a melyet a föld árja folytonosan elég üdén, illetve elég nedvesen képes tartani. Itt is mihamar füvek, bokrok jelennek meg.Roszabbul áll a dolog a behívásokon, illetve a mozgásban lévő buczkákon. Ezeken a szélfelőli oldalon nem telepedhetnek meg növények, a szél mögötti oldalon pedig a lepergő homok által betemet- tetnek. Mégis tapasztaljuk, hogy buczkák is begyepesednek, sőt itt-ott cserjék, sőt fák is jelennek meg rajtok. Ennek oka az, hogy vannak a homokra kedvező évek is, a midőn nem uralkodnak oly erős és hosszantartó szelek s az időjárás nyáron át esős, úgy hogy a szelek
’) A föld árja által nedvesen tartott rétegek úgy látszik bizonyos állandó 

irányt tartanak. A homokos vidékek térképének szemlélete arról győz meg, hogy 
mind a buczkák, mind a mocsarak meglehetősen állandóan északnyugattól délkelet 
felé vonuló irányt tartanak. A buczkák iránya és a mocsarak iránya között tehát 
okozati összefüggés látszik lenni.

2) Legártalmasabbak a tavaszi és őszi tartós száraz szelek és viharok. 
Ilyenkor a növényzet sem védi úgy a homokot, rombolásuk tehát annál hathatósabb.
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35által hozott fű- és famagvak nemcsak kicsirádzhatnak, hanem a kikelt csemeték gyökereket ereszthetnek, megkapaszkodhatnak és kiterjeszkedhetnek.Legbiztosabban történik azonban a buczkák megkötése az által, hogy a kifúvott lapos helyeken fűz- és nyárfaerdők támadnak, a melyek felserdülvén, a közvetlen megettük fekvő területet a szél ellen megvédik s a füvekkel együtt elfoglalják. így halad lassanként az erdő előre, részint magot szórva, részint gyökérsarjakkal futtatva1) be a körötte lévő területet. Hogy a füvek az erdő által védett terület elfoglalásában versenyeznek a fákkal, az természetes s a körülményektől függ, melyiknek sikerül nagyobb tért foglalni.Hogy mindez sok időt kiván, azt könnyű belátni. Ha magára a természetre bízzuk a munkát, több emberöltő is eltelik, mig azt bevégzi, sőt ha abban akadályozzuk, vagyis végbevitt munkáját nem hogy védelmeznék, hanem még barmainkkal rontatjuk is: akkor a homok megkötése önmagától soha sem fog létre jönni.Ha a természet munkáját a homokkötésnél figyelemmel vizsgáljuk, azt háromféle működésre vezethetjük vissza.Mindenekelőtt a homokon megtelepedő növények azt betakarják; azután a mögöttük fekvő területet a szél ellen védelmezik (szélfogók). Mindkét esetben a homok elhordását akadályozzák; végre pedig a talajat javítják, illetve a homokot bizonyos mélységig tele- vénynyel látják el.A homok betakarása az első és legfőbb munka s közvetlenül összefügg a foglalással, utána következik a szélfogás s a munkát bevégzi a televényképzés.Ha a természet munkáját a homokkötésnél ellestük s azt részint utánozzuk, részint elősegítjük: akkor a homok megművelésében legbiztosabban fogunk előrehaladni.
íl. §. Teendők a futóhomok megkötésére.Mig a sívó homok erős futásban van, addig azon sem miféle növény sem telepedik meg önmagától; a mint azonban a futás megszűnik, avagy csendesedik, füvek kezdik azt elfoglalni.Wessely szerint a Bánátban legelőbb jelennek meg: a homoki czikkszár (porczfü, Polygonum arenarium), fénylő poloskamag (Cori- spernum nitidum), téjoltó galaj (tejzsugoritó, kásafü, (Galium verum), kamborz savar (szükségfü, Salsola káli), zöld muhar (Setaria viridis), tüskés polyvaborz (Tragus racemosus).

’) A nyár- és ákácz azon tulajdonságát, hogy gyökereit messze elfuttatja 
a földszin közelében s azokról sarjakat ereszt, kivált levágatás után, igen jól 
lehet felhasználni az erdő terjesztésére, ha t. i. a szélső fákat levágatjuk s a gyö
kereket árkok húzása, vagy eke segítségével elvagdaljuk

3*
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36 E munka szerzője a következőket találta: kék csenkesz (Festuca vaginata és amethystina), laptaborz (Echinops Ruthenicus), homoki porcsin (Polygonum arenarium), szöszös bakszakái (Tragopogon flocco- sus), homoki csüküllő (Centaurea arenaria), apró virágú sziléne (Silene parviflora v. otites), fénylő poloskamag (Corispermum nitidum), zöld muhar (Setaria viridis), tejoltó kásafü (Galium verum), kamborz savar (Salsola káli), dunamelléki és parti futej (Euphorbia niceaensis és Gerhardiana), polyvaborz (Tragus racemosus), kutya-perje (Triticum caninum), egérfark cziczkóró (Achillea millefolium) stb. Megállapodott befuváson a következő növényeket találtam: fedél és puha rozsnok (Bromus tectorum és mollis), különösen az első nagy mennyiségben és tavaszszal; homoki útifű (Plantago arenaria W. K.), homoki porcsin (Polygonum arenarium), sárkerep (Medicago falcata, homoki seprőfü (Kochia arenaria), büdös aszász (Crepis foetida, vagy talán rhoedifolia), kőmag (Lythospermum purpureo coeruleum és arvense), pirosító gyökér (sárga atraczél Onosma echioides és úgyszintén 0. arenarium W. V.), sünmag (Echinospermum Lappula), taraczk (Cyno- don dactylon), futó czikkszár (Polygonum dumetorum), kék csenkesz (Festuca vaginata), káka kákics (Chondrilla juncea), tejoltó kásafü (Galium verum), Marscliall-féle kakukfü (Thymus Marschallinus), hegyi terje (Alyssum montanum), sikkantyu (Scabiosa ochroleuca), bugás csüküllő (Centaurea paniculata), futej (Euphorbia Gerhardiana). király dinnye (Tribulus terrestris), zsálya (Salvia pratensis), buglyos derczefü (Gypsophila paniculata), Tisztes fü (Stachys recta), mezei kalaminta (Calamintha acinos), vad árpa (Hordeum murinum), vad rozs (Secale fragile), vad atraczél (Echium vulgare), mezei iringó (ördögszekér Eryngium campestre), varjusás (Colamagrostis epigeios), vitorlás és hasadtszáru bóka (Astragalus onobrychis és austriaca), apró levelű Silene (Silene parviflora), pici csigacső (Medicago minima), taréjos polyvabur (Koeleria cristata), herehura (Trifolium arvense) stb. Hogy mily sorban jelentek meg a növények, azt eddig megállapítanom nem sikerült.A befásitást vagy begyepesitést szintúgy, mint azt a természet teszi, ott kell kezdeni, a hol a homok futása már megállapodott. Wessely a bánáti homokkötést bírálván, hibául róvja fel, hogy a munkálatokat nem a kifuvásnak támadó pontjain kezdették.Ha kifuvás nem léteznék, befuvás sem lenne s tehát a homok futása megszűnnék. Ennélfogva ha a kifuvást megtudjuk akadályozni, a futóhomok támadását is megakadályoztuk s terjedésének forrását mintegy bedugtuk.Ha a kifuvás a természettől megállapodott, akkor könnyű dolgunk van vele, akár a gyep, akár a fa könnyen megszállja s az ültetés is, ha czélirányosan választjuk meg a fanemet, meglehetősen sikerül. Megállapodott kifuvásra ákáczot ültetni tennészetesen nem tanácsos, mert az többnyire nedves is, mit az ákácz nemcsak hogy
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37nem kedvel, de bizonyos fokon túl nem is tűr. Az ily természetű kifuvásokon, ha vizenyősek, nyárt és füzet, ha üdék, azaz kisebb mértékben nedvesek, tölgyet1), esetleg kőrist, szilt kell ültetni, különben pedig legjobban sikerülnek a fenyvek (pinus-félék). A deliblatti homokpusztán Wessely szerint kifútt helyeken igen szép fenyvesek láthatók. Ezt részünkről is bizonyíthatjuk; de nemcsak Deliblat, hanem P.-Vacs (Pestmegyében) s különösen Somogymegye képes szép fenyves ültetéseket felmutatni homokbuczkákon. Jól tenyésznek ily helyeken a cserjék közül a sóskafa, törpe mandula, sárga szömörcze, serevényfüz és a boróka. Ezt azért jó tudni, mert a fenyőt ritkábban, pl. ll/2 m tág négyszöges hálózatban ültetvén, közbe ezen bokorféléket lehet tenni, hogy a talaj minél előbb betakartassék s a tele- vényképződés kezdetét vegye, a fenyvek pedig el ne nyomassanak.Nagyobb homok térségeken költségkímélés tekintetéből meg kell fontolni, hogy nem lesz-e legjobb a megállapodott kihívásokat magukra hagyni, vagy legfeljebb fűmaggal bevetni s egyelőre kaszálónak használni.Nehezebb, sőt igen nehéz a feladat megoldása, ha a kifuvás még folyamatban van s azt a homokfutás megakadályozása kedvéért minél előbb megállítani kell.Ha a terület hajlása nem meredek, (Wessely szerint 5°-nál nem sokkal nagyobb) akkor az ültetvény maga is képes megállítani a homok futását; de a csemetékkel nem szabad túlságosan gazdálkodni s legalább is ll/2 m-nyire kell azokat ültetni egymástól, a mely esetben kát. holdanként 2558 csemetére lesz szükség. A szélfelőli oldalon azonban jó lesz nehány ölnyi szélességben az ültetvény előtt és között a homokot valamivel betakarni, hogy a szél onnét ki ne fújja.Ha a terület hajlása meredekebb, (5 fokot jóval meghalad) akkor már az ültetvény egymagában nem igen védi meg a homokot a szél ellen; ámbár ha a meredekség nem túlságos, sűrű ültetéssel sokat lehet segíteni. Egyáltalában azt lehet mondani, hogy mennél meredekebb a lejtő, s tehát mennél erősebb a kifuvás : annál sűrűbben kell ültetni. Egy méter távolságú sorokban 0’5 w-nyire ültetett ákáczokkal igen szép eredményt lehet elérni rósz helyeken is. Ez esetben kát. holdanként 11,325 csemetére lesz szükség.Az ültetés sűrűségét tekintve figyelmet érdemel a csemeték előállítási költsége s az, hogy mely növény növekedik gyorsabban és takar jobban. Utóbbi tekintetben a cserjék kiváló figyelmet érdemel-
*) A tölgyet itt magról is lehet vetni. Kapával felszakittatunk egy kis 

gyepdarabot s az alá teszünk 1—2 szem makkot. Ha a vizenyösség nagyobb mér
tékű, biztosabban érhetni czélt nagyobb csemeték ültetésével; mérsékelt nedves
ségű helyeken, ha azok felszánthatok, a makkot szántáskor minden 5—6-ik baráz
dába vettetjük a tetejére pedig gabonát, a melyet azonban csak sarlóval szabad 
aratni.
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38nek s a nyárt gyors növése és az olcsó dugványozás ajánlják. Ajánlható még sűrítésre a zöld vagy atoma juhar is (acer negundo), a mely a homokon igen jól fogamzik és meglehetős gyorsan növekedik s inkább terepélyes, mint magas fává nő. Fája jobb a nyárfáénál. Tőből levágva gazdagon sarjadzik, minélfogva hamar és jól takar. Lombot is bővenhullat s tehát a homokot javítja. A homokon jól tenyésző cserjéket iskolában neveljük. Ilyen cserjék a sárga szömör- cze, varjutövis és kutyafa (Rhamnus), sóskabokor (Berberis), bangita (Viburnum), a füzek közül a Salix alba és purpurea, a selyem eperfa (Morus alba), a fagyai, vörös és fekete gyűrű, a fodor juhar, az ükörkék közül a Lonicera xylostheum. a galagonya, kecskerágó, Colutea, török és törpe meggy s különösen a lila (syringa vulgaris), melyet a Marchfelden Kiemsberger József erdőmester állítása szerint a parasztság a legjobb eredménynyel alkalmaz, s könnyű megfoganodását és terjedését a szabadkai homoki szőlők garádjaiban magunk is észleltük. Ajánlható végre a boróka. Ha ezen cserjék megfelelő mennyiségben állanak rendelkezésre, akkor a jövendőbeli erdőt képzendő fanemet, (ha a talaj nem nedves, az ákáczot), ritkábban lehet ültetni, pl. 2 méternyire négyszögben s közbe 0*5 legfeljebb egy-egy méternyire az említett cserjéket, vagy ezeket és nyárfadugványokat,A nyárfadugványokat jobb előbb iskolában gyökereztetni s úgy ültetni ki s mind ezeket, mind a cserjéket időnként tőben le kell vágni, hogy ne fölfelé nőljenek, hanem terepélyesen, s tehát a talajat mennél jobban födjék.Meredekebb lejtőkön, a melyeken a kifuvás erősebb, vagy az ültetvény említett sűrűsége sem állítja meg a kifuvást, a sorközökbe ültetendő cserjéket és nyárfát még sűrűbben kell lerakni úgy, hogy valódi élő sövényeket képezzenek. Az ákáczsorok itt is maradhatnak 1'/2—2* 2) méternyire egymástól, de ezen sorok közé egv sor bokrot vagy nyárt kell ültetni 1/4 méternyire egymástól.2)Ha még ez a sűrűség sem felelne meg, akkor nem marad más hátra a mesterséges takarásnál. E czélra különféle anyagokat lehet használni. Gyakran jól megfelel a káka, sás, nád, mindenféle gaz. fák galvai, ha van szalma, repcze, vagy kendertörek. Mindezeket vagy csak egyszerűen le kell rakatni a sorok közé (őszszel, nedves időben) s csak egyszerűen letapostatni, vagy ha igen erős szelek járnak s félni lehet attól, hogy elhordják, keresztbe fektetett rudakkal, vastagabb ágakkal, földbe szúrt karókkal kell megerősíteni.
’) 1‘5 m. négyszöges ültetésre 2558, 2-0 m. négyszöges ültetésre pedig 

1439 ákácz csemetére lesz szükség kát. holdanként. Ha már most minden sor 
közé még egy-egy sor cseije jö 25 cm-nyire egymástól, akkor kell az első esetben 
15,150, a másodikban pedig 11,211 cseije csemete.

2) Az ákácz, mint említve volt, nem tűri a nedves talajat; a nyár-félék 
azonban a homokbuczkák szárazabb homokjában is megélnek, ha elég mélyen, 
illetve az állandóan üde iétegig lettek leszúrva.
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39Wessely legbiztosabbnak a terület részleges vagy teljes bet akarását ajánlja gyephantokkal. Ez azonban roppant költséges. Wessely számítása szerint a kát. holdé kerülne a lejtő meredeksége szerintsakk-táblaszerü takarás mellett 9—70 átlag 44 napszámbahézagos „ „ 26—90 „56 „teljes „ „ 116 „116 „Minthogy ezen számítás alapjául 50 krt vett fel, a takarás holdanként 22 — 58 frtba kerülne.Wessely többször idézett munkájában azonban a 186—196. lapon a takarás más módjával ismertet meg, melyet Burgsdorf 1788 és 1796-ban, Kropf 1807-ben már leírtak, s a mely a földbe szur- dalt és egymást zsindelyszerüleg fedő ágak alkalmazásából állott. Ez a takarási mód is azonban, a mely az egész területre kiterjed, drága, mert az anyag árát nem számítva, holdanként 62—94, átlagosan 73 napszámba kerül.A déliblati pusztán működő m. kir. főerdész, Mátyus József szintén ágakat használ a takarásra, de azt egészen máskép, a czélnak megfelelően és olcsón kivihetőleg alkalmazza.Mátyus kezdetben a szélfogó sövényekkel tett próbát s látván, hogy azoknak hatása nem áll egyébből, mint a homok feltorlasztásá- ból, igen alacsonyakra, alig 0'6—EO m magasakra készítette azokat. A szélfogó sövények tehát homokfogó sövényekké váltak.A homokfogó sövények kétségtelenül jó hatással voltak, mert a homokot feltorlaszolták; mikor pedig a homoktorlaszra homokfogó növények lettek ültetve, állandó homokmegállapodásokat hoztak létre. Volt azonban hibájok is, a mi abból állott, hogy a lejtőt lépcsőzetessé (terasse alakúvá) idomították, minélfogva azon a járás-kelés meg volt nehezítve.Mátyus ez okból a homokfogó sövényekkel felhagyott. Helyettök a sövények futásával megegyezőleg pásztánként kisebb-nagyobb távolságban egymástól, keresztben a szél irányára, a homokra fektetett galyakat kezdett alkalmazni. A tett helyének közelében álló nyárfákról nyesett (1/0—1*5 m hosszú) galyakat a szél mentében fektettetett le a homokra, egyiket a másik mellé úgy, hogy a lejtő esésére keresztben futó betakart pászták támadtak, melyek üresen hagyottakkal váltakoztak. Hogy a szél a vékony és lombos galyakat el ne hordja, vastagabb ágakat, rudakat rakatott rájok keresztbe. A talajat betakaró pászták távolsága egymástól 2—6 m volt. Egy-egy holdra kellett 15—20 szekér galy és 15 napszám a gályák szedésére és lerakására. A költség tehát elég kicsi a haszonhoz képest.Az eredmény meglepő volt. A kifuvás a legmeredekebb lejtőkön is, ha megfelelő közelségben voltak a takaró pászták egymáshoz, megszűnt; sőt gyenge behívássá változott. Nemcsak a takaró lett homokkal gyengén behordva, de a pusztán maradt részről sem hordotta el a szél a homokot, minélfogva az oda ültetett csemeték gyökereiről
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40nem sodortatott el a homok s azok tehát nemcsak megfogantak, hanem vidoran növekedtek is.A kezdetben kicsiben végrehajtott kisérlet jó eredménye folyton nagyobb mértékben való alkalmazásra bátorított s ma már az ültetések biztosítása kifuvásos helyeken ezen rendszer szerint nagyban és a legjobb eredménynyel űzetik, ugv hogy az eddig oly tetemes befektetéseket igénybe vett sívó puszta beerdősitése már most biztosítva van.Kisebb szélnyalásokat, kotyrokat legczélszerübb azzal takarni be, a mi rendelkezésre áll; tehát akár ághulladékkal, akár giz-gazzal, törekkel, kákával, szalmával. A takarónak nem kell vastagnak lenni; csak a szél el ne hordhassa s az egész síványra kiterjedjen, vagyis teljes legyen.A takarónak s az általa elért homokkötésnek biztosítása kedvéért vagy alája, vagy föléje oly növényeket kell telepíteni, a melyek rajta megélni és terjeszkedni képesek s a mellett maguk is védelmet nyújtanak.A takaró alá lehet vetni magvakat, vagy elásni taraczkokat. Legelők, kaszálók között létező szélnyalásokra igen ajánlható a muhar- félék magját a takaró alá elszórni. Ezek, különösen a zöld muhar különben a homok megállapodása után maguktól is megjelennek. A taraczkos növények közül ajánlható a taraczk (ujjas muhar) és a Sorghum halapense. Ezeknek földalatti szárait darabokra vagdalva csekély barázdácskákba kell elültetni. Deliblaton az ily taraczkültetések jónak mutatkoztak.A takaró fölé akkor telepitünk fü-féléket, ha már félig-meddig be van fújva homokkal. Ekkor be lehet azt vetni muhar-félék magjával, ültetni lehet rája taraczkokat, de mindenek felett ajánlható a csicsóka (Helianthus tuberosus). A befuvás laza homokjában a csicsóka jól tenyészik, másod éves korában egy méternél magasabb szárakat is ereszt, jól megsürüsödik önmagától és ennél fogva mint valamely sövény, töri a szél erejét s megtorlasztja a homokot. E mellett hasznot is ád, mert szárait takarásra, kiszedett gumóit pedig tehenek és sertések táplálására használni lehet. Kiszedés után marad még a földben annyi apró gumócska, a melyből a védelemre szolgáló ültetvény megint felujul.A csicsóka ültetése ajánlható még az ültetvénysorok közé is.!) Megfelelő mennyiségű cserjék beszerzése, avagy nevelése e czélra szintén költséges, úgyszintén a kiültetés is. A csicsóka, ha azt jobb földön termesztjük, hamar és olcsón szaporítható. Ültetése sem kerül sokba. Hamar megnő. Gyorsan terjeszkedik. A sorközök tehát rövid
*) E czélra ajánlható a kender is, mely a homokon vadon is terem. A vadon 

termés pedig a legjobb ajánlója a növénynek. Magjának szedetése által hasz
nosítható is.
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41idő múltával növények által betakartatnak s a lehulló levelek, kórók által megjavittatnak. Ha a csicsóka már egészen elfoglalta azt a helyet, a mely a sorközök között elfoglalható volt, s az ültetvény maga is képes védeni magát, sertések behajtása által értékesíthető. Ha a behajtás kiméivé történik, hogy t. i. tisztára fel nem engedjük emésztetni a gumókat, a következő évben újra besíirüdik s addig leend használható, mig a felette felnövekedő erdő egészen el nem nyomja és annak árnyékában ki nem pusztul.A kifuvás beültetésénél mindig azon kell lenni, hogy az ültetvényes a szél felőli oldalon a lehető legjobban védve legyen. Itt kell legsűrűbben ültetni, itt kell legjobban takarni. Az ültetvényes belsejében már nincs a szélnek oly nagy ereje, ott már valamivel köuy- nyebben lehet boldogulni.Ha a befásitást a kifuváson kezdettük meg s avval a befuvás felé haladunk előre, mindinkább kedvezőbb viszonyok közé jutunk. Mig a kifuváson a költséges takarással, vagy igen sürü ültetéssel bírunk csak a széllel megküzdeni s tűrhető állapotot előállítani: addig a befuváson, kivált ha okozóját megfékeztük, egyszerűen oly fanemet ültetünk el, a mely a befuvást megtűri, a szelet minél előbbb megtöri s a talajt minél jobban takarja.A fák közül e czélra legalkalmasabb az ákácz. Ez jó erős befuvást eltűr, sőt megél, ha csak ágainak végei kiállanak. Minthogy gyorsan nő, a szelet is hamar meg fogja törni s elágazván, a talajat lombozatával betakarja, hulló leveleivel javítja.A fenyőt befuváson nem ajánlhatni, mert csak fiatalon, 1—2 éves korában lehet bizton kiültetni1) s ez idős korában még oly apró és lassan nő, hogy már gyenge befuvás is betemetné.A nyár gyorsan nő ugyan s tehát a szél megtörése és mielőbbi betakarás tekintetében megfelelne, de mint fa, kevesebb értékkel bir, nem is javítja a talajat annyira s a laposabb, nedvesebb helyeken úgy is elég tért lehet adni számára. A nyárt behívásokon inkább tölteléknek lehet ajánlani az ákácz-ültetménysorok közé; minden 2—3 évben újra levágva, itt igen jó szolgálatot tehet.A befásitásra használandó fanem helyes megválasztásától függ sokrészben a munka haszna. Eddig az erdősitők nagy része nem igen volt tekintettel arra, hogy minden talajminőségnek a maga fáját megadja. Legtöbbnyire véges-végig ákáczczal ültették be az egész területet. Az ákácz azonban a nedves földben meg nem él s a szárazba ültetett is, ha gyökere a nedvesig hatott, kivész. E fanemet tehát csak száraz helyekre kell ültetni. A kanadai nyár és a glédics már
*) A német erdészek az egy éves kort tartják biztosnak, nálunk számos erdész 

a két éves kort tapasztalta olyannak, sőt többen a 3 éveseket pártolják. Minthogy 
jó erős, hosszú gyökerek biztosítják az eredményt, a futóhomokra mi is a két éve
seket ajánljuk ; hajlandók vagyunk azonban elismerni, hogy gondos és költséget 
nem kimélö ültetés mellett a három évesekkel hamarább és bizton lehet czélt érni,
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42kissé nedvesebb földet is megtűr, bár az első szép épületfává szintén emelkedett behívásokon növekedik. Nedvesebb helyekre a tölgy, szil és kőris való; s legjobb e fanemeket vegyíteni. Nedves és gyepes helyeken jól tenyészik a fenyő; vizesbe a fekete éger, a nyír, a fűz, fehér nyár való. A mely területen nagyon változik a talaj, nagyon kell változtatni a fanemeket is.Az iiltetménysorok iránya mindig merőleg álljon az uralkodó és homokbontó szél irányára. Ezen szelet kiismerni, kitanulni kell s mint már említve volt, leginkább tavaszszal és őszszel fú. Ha már most a homokbontó szél délkelet felől fú, akkor az ültetménysorok irányának lehetőleg délnyugattól északkelet felé kell futni. Domboldalakon a sorok iránya keresztben álljon a lejtő esésére.Tapasztalt dolog, hogy mennél hullámosabb a homokterület s mennél meredekebbek a buczkák oldalai, annál veszedelmesebb a szél munkája, mert több irányban talál magával ragadni valót. Wessely azt állítja, hogy 25—30°-nál meredekebb lejtőkön a homok futását ültetéssel megakadályozni nem lehet.Mielőtt tehát valamely futóhomokos tér befásitásába fognánk, azon kell lennünk, hogy azt lehetőleg kiegyengessük és róla mindent eltávolitsunk, a mibe a szél belekapaszkodhatnék. Különben megkívánja ezt a könnyebb hozzáférhetőség is s a talaj nagyobbá váló értéke. Síkabb homok, ha megjavul, idővel mezőgazdaságilag is használhatóvá válik. Mocsaras, vizenyős helyeket be lehet hordatni; száraz dombokat, melyeken a növények a földárjától nedvességet nem birnak felszívni, le lehet bontatni; gödröket, völgyszakadásokat be lehet temettetni.Mindez kézzel csinálva igen nagy költségbe kerülne, legolcsóbban azonban a szél által végezhető. Ha valamely kiálló dombnak őszszel felvágatjuk a tetejét, tavaszig a szél egészen elhordja, kivált ha néha segítünk neki s a netán felszínre kerülő kötöttebb réteget megbolygatjuk, vagy az elfújást akadályozó gyepet felszaggatjuk. Mélyedések betöltésére azon oldalon, a mely felől a homokot hordó szelet várjuk, szélfogó sövényt állítunk.
A munkálatok biztosítása megkívánja azt, hogy a megkötendő, illetve befásitandó területet körül árkoltattassuk, szintúgy a rajta keresztülvezető utakat is és az árokhányásokat ákáczczal, gledicscsel vagy más tüskés növénynyel beültettessük.Végre ismételve ki kell mondanunk, hogy a homokkötés sikere nagy mértékben függ a nyugalomtól. Nyugalom alatt pedig a marha- legeltetés tilalmát kell érteni. Kis csorda marha nagyobb kárt okozhat egy évi legeltetéssel a homokon, mint ugyanoly számú munkás hasznot. A legeltetést csak akkor szabad megkezdeni, mikor a homokkötés és befásitás már be van végezve és az ültetvényesek árkolások- kal biztosítva vannak rongálások ellen. Szárazság idején a homokot különösen kímélni kell s esetleg egészen eltilalmazni.
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43
12. §. A begyepesités.Begyepesitésre mindig a jobb, üdébb homokot kell kiválasztani; jó legelő, avagy kaszáló tudvalevőleg partos, száraz helyeken nem jő létre. Juhok számára kedvelik a száraz legelőt s ha arra szükség van, fel lehet menni a szelidebb lejtőkre is, csak hogy jó gyep alakítása ily helyeken bajjal sikerül. A taraczk megnő ugyan, de annak füvét nem sokra becsülik. Önmagukban megállapodott ily helyeken azonban jobb füvek vetése, trágyázás és a legelő koronkénti tilalma- zása által tűrhető jóságu legelőt lehet előállítani.E munka czélja azonban nem az, miképen lehessen jó legelővé vagy kaszálóvá alakítani a homoki rósz legelőket, hanem á homok megkötése s a mennyiben az begyepesités által is történhet, elő kell adni azt is, a mi ez irányban tehető.Az oly helyeken, melyeken a homok futása nem erős, tehát a terület sik, vagy 5°-nál nem meredekebb és a tavasz meg a nyár nem igen száraz, akár kihíváson, akár befuváson meglehetős jó eredménynyel lehet füveket vetni. E czélra legjobban használható a homoki rétekről került széna murnyája, mert az oly magvakat tartalmaz, a melyek a homokon tenyésző és jó füvekről származtak.1) Lehet azonban e czélra külön is szedni magvakat oly növényekről, a melyek hasonló fekvésű és minőségű homoki réteken és legelőkön, erdei tisztásokon jól tenyésznek és jó gyepet (legelőnek és kaszálásra valót) szolgáltatnak, ilyenek a pázsitképzők közül az egér és tengeri árpa (Hordeum murinum és maritimum), törékeny rozs (Secale fragile), berzedt rozsnok (Bromus squarosus), bor sókás pernye (Poa bulbosa), kesely bajusz pázsit (Eragrostis poaeoi- des), jó szagu harmadmag (Hierochloa borealis), ez ér na zab (Avena tenuis), vanyiga nápicz (Aira flexuosa), rongyos tip- pan (Agrostis interrupta), árvalyány és kunkor gó haj ka (Stipa pennata és capillata), csillagpázsit (Cynodon dactylon), violaszáru komócsin (Phleum Böhmen), polyvaborz (Tragus), kopasz köles (Panicum glubrum), ragadó, zöld és szénamuhar (Setaria verticillata, viridis és glauca), szürke és éles mosó fény er (Andropogou Ischaemum és Gryllus) sat, sat.A pillangósok osztálya is jó növényeket szolgáltat, milyenek a piczi, cseplesz és komlós csigacső (Medicago minima, prostrata és lupulina), a fehér és somkóró, mézkerep (Melilotus alba és officinalis), többféle lóhere (Trifolium), kivált eléggé nedves helyeken a gyökeredző lóhere (Trifolium repens) és a. t.Messely különösen ajánlja a csenkesz egy faját festuca vaginata és amethystinát, melyet a deliblatti homokon vetnek is. Részünk-

. 7 Ba több magra van szükség, a füvet bizonyos területű réten meg kell 
hagyni érni s ha megszáradott ki kell csépeltetni.
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44ről leginkább a sár ke repet (Medicago falcata) és az apró csigacsőt (Medieago minima) ajánlhatjuk. A sárkerep, a luczernának sárga virágú rokona különösen ajánlható a száraz homokra takarmánynövényül. Lépten-nyomon találkozunk vele még a buczkákon is. Hosszú, mélyen a földbe leereszkedő gyökerei képessé teszik a megélhetésre még a legszárazabb helyeken is. Sürü, tömött bokrozatot képez, tehát jól takar és aránylag bő termést ád. Mint takarmány és legeltetési anyag pedig sokra becsülendő.Dr. Chr. Ed. Langenthal szerint1) a következő fűmag vegvüle- tek ajánlhatók egy kát. holdra.
Kaszáló telepítésére.1. Jó száraz homokon.Phleum pratense (mezei komócsin)..............................................Festuca pratensis (mezei csenkesz).............................................„ rubra (vörös csenkesz).........................................................Poa pratensis (mezei pernye)....................................................................Dactylis glomerata (csomós ebír) ..... Lolium perenne, avagy italicum (utféli, avagy olasz vadócz) Trifolium pratense (réti lóhere).........................................................„ repens (gyökeredző lóhere).............................................Medicago lupulina (komlós csigacső) . . . • •Lotus corniculatus (szarvas kerep).........................................................Plantago lanceolata (keskeny útifű).............................................Összesen2. Nedves, de nem savanyu homokon.Alopecurus pratensis (mezei bajuszfű) .... Festuca „ (mezei csenkesz) ....Poa triviális (sovány pernye).........................................................„ pratensis (mezei pernye).........................................................Agrostis stolonifera (alba, fehér tippan)Trifolium repens (gyökeredző lóhere) ....„ hybridum (korcs lóhere).............................................„ pratense (réti lóhere).............................................Lotus corniculatus (szarvas kerep)..............................................Lolium perenne v. italicum (utféli v. olasz vadócz) Összesen

2 kgr.2 »9
jj2 n9 n2 n1 1>2 n1 r.1 n1 j>18 kgr.

1 kgr3 „2 n1 n29 nn1 7)1 n13 »17 kgr,
’) Gras und Getreide, Deren Arten, Formen, Wachstum, Kultur und 

Gebrauch. Handbuch für praktische Landwirthe. Berlin, Wiegandt, Hempel és 
Pascy-nál.
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Legelő telepítésére. Száraz, de jó homokonLolium perenne (utféli vadócz)......................................................... 3 kgr.„ italicum (olasz vadócz)..........................................................3 „Brachipodium loliaceum (vadóczforma nyelecz) . . . 3 „Festuca pratensis (mezei csenkesz)..........................................................3 „Poa pratensis (mezei pernye)..................................................................... 2 „„ serotina (fertilis) (kövér pernye).............................................. 2 „Trifolium repens (gyökeredző lóhere)...............................................3 „„ pratense (réti lóhere)..........................................................1 „Lotus corniculatus (szarvas kerep)..........................................................1 „Plantago lanceolata (keskeny útifű)...............................................2 „Poterium sanquisorba (vérfejü csábi r).............................................. ........ 1 »Összesen: ‘24 kgr.Lolium italicum, és Brachypodium helyett ugyanannyi lolium perenne vehető. Juhlegelö telepítésére.Festuca ovina (juh-csenkesz) .Holcus lanatus (pelyhes mézfű)Avena pratensis (mezei zab) . Lolium perenne (utféli vadócz) Trifolium repens (gyökeredző lóhere) Lotus corniculatus (szarvas kerep) . Anthyllis vulneraria (nyul-szapuka) Poterium sanquisorba (vérfejü csábir)

G
G24‘21‘21

nnnnnÖsszesen: ‘24 kgr.Juhlegelő telepítésére Langenthal még a következő füveket, még pedig a következő sorrendben ajánlja: Agrostis vulgaris (czérna-tippan), Aira flexuosa (vanyiga nápicz), Brachypodium pinnatum (szárnyas nyelecz), Sesleria coeurulea (kék bibirka), Koeleria cristata (taréjos polyvabur), Andropogon Ischaemum (szürke fenyer), Aira caryophylla- cea (szegfülevelü nápicz), Aira canescens (kékes nápicz).A fűmagvakat legjobb a tavaszi aequinoctial-szelek megszűnése s jó eső után vetni, még pedig akár sorokban, akár szórva. Mindkét esetben legjobb e czélra magkimélés szempontjából vetőgépet használni. A magot vetés után mindenesetre le kell hengei éltetni, nehogy a szél elhordja, mielőtt kicsirádzanék.A czimbor és csenkesz magja, de különben a legtöbb fűé júliusban érik. A kalászokat le kell vágni s teljes kiszáradásig esőmentes helyen kiteregetni s azután kicsépelni és kiszelelni.
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46 A deliblatti pusztán a fűmagvakat l.o—1.3 m távolságra sorokban, vagy 1.3 w-nvire fekvő fészkekbe vetik. Holdankint 3 bect. magot szoktak felhasználni; a mi azonban sűrűbben álló sorokba és géppel vetve is valószínűleg elegendő fog lenni.Partosabb, fuvásosabb helyekre1) nagyobbra növő, befuvást eltűrő füvek magját kell választani, de legbiztosabb a gyepültetés. A gyepet vagy négyszögalakú vagy hosszú keskeny szalagokban lehet ültetni. Az utóbbi mód ajánlatosabb. A sorok egymástól lehetnek O.lö—l.o méternyire, a szerint a mint a lejtés meredekebb vagy szelidebb. Az ültetés őszszel történik, mikor a homok jól meg van ázva. A sorok a hegy lejtőjén lehetőleg vízszintes irányban vezetendők. A gvepülte- tés közé a következő tavaszon fűmagot, szénamurnyát lehet vetni s ha a tavasz nem száraz, könnyen megtörténik, hogy még az évben befüvesedik a terület. De ha a gyepsorközöket be nem vetjük is, ha különben az időjárás nem túlságosan száraz, s a vetés nem oly kifuvás vagy befuváson történt, melylyel a fű nem bir, pár év lefolyása alatt lassacskán összenőnek s az egész tér összefüggő gyeppé válik.A gyepesítésnél mindig legnehezebb munka marad a megfelelő növények megválasztása, mert a vetés ideje határozó ugyan, de a következő napok időjárását előre tudni nem lehet.A növények megválasztására pedig az egyedüli biztos mód a magot, hasonló helyeken oly növényekről szerezni, a melyek jó füvet és jó szénát szolgáltatnak és hasonló viszonyok között nemcsak megélni, hanem terjeszkedni is képesek, s melyekről már fennebb szó volt.A homokon tenyésztendő, illetve gyepesítésre felhasználandó füvei; kiválasztása, nemesítése tekintetében még tág tér áll a gazda előtt, melyen sokat lehet tenni és szerencsés választás, jó eredmény kimutatása után a mag eladása által szép mennyiségű pénz bevételére is nyílik számára kilátás, s szintén csodálkozni lehet rajta, hogy a homoki gazdák ezen növények kiválasztására és szaporítására nagyobb mértékben nem gondolnak, pedig egy pár jó eredmény (pl. a mágócsi uradalomé) buzdításul szolgálhatna.A magkereskedésekben hiresztelt s gyakran nagy árral megfizetett magvak kikelése után számos esetben azt tapasztaljuk, hogy az a növény rétjeinken, vagy vetéseink, kukoriczásaink között mint gyom nagy mennyiségben található, melynek magját olcsón és jó minőségben magunk szedethetjük.2) Figyelembe kell azt venni, hogy a mi homokos szántóföldeinken mint gyom buján nő, mint kicsi növény a legelőkön és réteken is megél. Csak a kamborz savart (szükségfü) tekintsük meg, a mely a müveit homokon V2—1 méter magasra is megnő s a legsoványabb homokon is mint kicsi növény található.
Erősebb futásban lévő terekre a gyepesítést épenséggel nem lehet ajánlani. 

s) Deliblatra pl. a Sorghumot kezdetbe drága pénzen hozatták, mig végre
rájöttek, hogy az ottani kapás növények között igen elterjedt gyom.
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MÁSODIK RÉSZ.

A befásitás körüli teendők.

13. §. A faiskola.A faiskolának helyét jól meggondolva kell megválasztani, mert attól függ nagyrészt a siker valamint a költség kímélése.Ha csak lehetséges, a faiskola a befásitandó síványon vagy annak közelében legyen. Ennek haszna abból áll: hogy a csemeték hasonló viszonyok között növekednek fel, mint a milyenek közé kiültetés után jutni fognak; hogy kiültetés alkalmával nem kell azokat meszire szállítani. Ez utóbbinak haszna az, hogy a gyökerek nem szenvednek annyit szállítás alkalmával kiszáradás által, de maga a szállítás sem kerül annyiba; a munkásokkal mindig annyit lehet egyszerre az ültetés helyére hozatni, a mennyi azalatt kiültethető, mielőtt a gyökerek, különösen a finomabbak elfonnyadnának, sőt elszáradhatnának.Másrészt azonban meg kell fontolni azt, hogy ha a faiskola távol fekszik az emberi lakásoktól, sok időt veszítenek a munkások, mig hozzá ki s onnét haza mennek; minél fogva minden egyes munkálatra több napszám megy fel.De még más kiadások is vannak, melyeket fontolóra kell venni. A faiskolát, ha fenyőmagot vetettünk bele, a magkelés alkalmával madarak ellen 2—3 hétig, sőt ha a mag öreg és egyenlőtlenül kél tovább is őriztetni kell; mert a kikelő fenyőcsemetécske a magot levélkéi fölött, mint valami süveget magával kitolja a föld fölé s azok addig táplálkoznak abból, mig a benne lévő anyagot fel nem emésztették. A madarak a felszínre jövő magvakat csakhamar felfedezik, s a csemetékkel együtt kihuzogatják, úgy, hogyha a gazda szemmel nem tartotta a vetést, azt hiszi, hogy a mag kelt roszúl s azért nincsenek csemetéi. Ezen a bajon ugyan némileg segíteni lehet az által, hogy az ágyak fölé hálót húzunk, vagy ágakkal, tövissel takarjuk he; de az is kérdés nem olcsóbb-e ennél is néha az őriztetés gyermekekkel a ház közelében?Megtörténhet, hogy nyáron nagy szárazság áll be s a csemetéket öntözgetni kell: e czélhól az iskola közelében kutat kellene ásatui. Kérdés tehát, nem kerül-e kevesebbe a csemeték szállítása, ha ez a legnagyobb gonddal történik is, mint a kútásatás?
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48 Mindezekkel tehát számot kell vetni s az iskola helyét úgy választani, hogy jó és a czélnak megfelelő csemetéket állítsunk elő, s a költségek mégis a lehető legmérsékeltebbek legyenek.Az a föltétel, hogy a csemeték lehetőleg hasonló viszonyok között növekedjenek föl, mint a milyenek közé kiültetés után jutni fognak, nem egészen szigorúan veendő. Azt mondottuk, hogy hasonló, de nem hogy egyenlő viszonyok között növekedjenek. A faiskolát tehát egészen sovány homokon telepíteni szintoly hiba lenne, mintha kövér, buja talajon helyeznők azt el. Kissé jobb és elég üde föld, a mely nyáron nem szárad ki mélyen, legjobb a zsenge csemeték felnevelésére; mert az apró nüvénykék, a földbe alig pár centimeter- nyíre behatoló gyökerecskéikkel, apró szárukkal, kevés levelükkel, sovány, száraz földön megélni alig volnának képesek s nagy részük tönkre menne és a szél is kifújná azokat.Ákácziskolának legjobb az olyan föld, a melyben a csemeték első éves korukban nem növekednek magasabbra egy méternél. Azok a csemeték, a melyek 1 év alatt 1% «, sőt magasabbra is nőnek, télen könnyen földig fagynak és sovány száraz helyen igen nehezen fogannak meg. Az elfagyott csemeték kisarjadzanak ugyan, de több szárat eresztenek, a melyeknek nyesegetése új költséget okoz s ismét csak buján növekedvén a fagynak újra áldozatáúl eshetnek.A száraz buczkák befásitására hoszú gyökerű csemetéket kell nevelni. Habár, mint említve volt, a homok meglehetősen tartja a nedvességet, mégis forró száraz nyáron át 0.25—l.o m-nyi mélységig is kiszárad, kivált a buczkákon s azok déli lejtőin. Ha már most rövidre nyesett gyökerekkel jut ily helyekre a csemete, nyárig nem képes azokat oly mélységre ereszteni, a melyben a megkivántató nedvességet minden időben maga számára megszerezhetné. E tény figyelmen kívüli hagyása okozza azt, hogy a homokbuczkákon oly sok ültetés megyen tönkre. Ezen szabály igazolására szolgál a homok buczkákon tenyésző, és a nyári forróságot és szárazságot kiálló növények szemlélete, mire a 7. §-ban csillag alatt figyelmeztettünk.Ha laposabb, üdébb, sőt nedvesebb helyek számára szándékozunk csemetéket nevelni, nincsen szükség különösen hosszú gyökerű csemetékre, és elegendő, ha a földet jól melyen megszántatjuk; mig ellenben száraz, dombos helyek számára 0.8 m mélységig is meg kell forgatni a földet. A megforgatott földben, melyben úgy is alúlra kerül a jobb föld, mindig lefelé törekszenek a gyökerek, minélfogva jó hoszúra nyúlnak. Az ákácz a laza homokon ezt gyakran forgatás nélkül is eléri, de a fenyő nem nélkülözheti; forgatott földben nevelt két éves fenyőcsemetéknek 0.5—0.7 ni hosszú gyökereik is vannak; az ákáczcsemeték ezt egy év alatt is elérik, sőt meg is haladják. A forgatás után arra kell ügyelni, hogy a felső földréteg se legyen egészen rósz, s ha azon másképen nem lehet segíteni, jobb földdel kell meghordatni s azt a felső réteggel elkeverni. Sőt jó porhanyó,
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49érett trágya is jó szolgálatot, és soványabb homokot is használhatóvá tesz.A megforgatás (rigolálás) oly módon történik, hogy a terület egyik végén megfelelő mélységű árkot ásatunk, melynek földjét a megforgatandó területen kivül fekvő oldalra hányatjuk; az árokba jő most a közvetlen mellé ásott második árok földje, a felső alulra, az alsó felülre s igy tovább, mig csak a terület másik végére nem jutottunk. Az utolsó árkot, ha az el nem kerülhető, az első árok földjével hordatjuk be. Szeged vidékén egy kát. hold homokot vállalat utján 40 írtért szoktak 0.6 m mélységre megforgatni.Mély ásásra ajánlhatók az úgynevezett villaásók.1) Ezen villáknak hosszú fogai mélyen szúrhatok le a földbe, a jó és rósz homokot jól elkeverik, s a földben létező taraczkot és perjét a felszínre hozzák, a mi az ásóval nem történhetik meg, sőt azoknak újra a föld alá való betakarását s tehát szaporítását okozza.Az őszszel és tavaszszal jól megszántott, illetve megforgatott és megboronált (fogasolt) területet már most jó mély árokkal kell körülvenni, melynek földjét befelé (az iskola felé) hányattuk s a támadott földhányást ha vannak ákácz, gleditsia avagy galagonya csemetéink, azokkal ültettessük ha, ha pedig azok nem állanának rendelkezésünkre, vettessük be ákáczmaggal. Ha a kihányt föld a sánczon igen sovány volna, nem árt azt megtrágyáztatni szalmás trágyával. A trágyázás nem egy sínlő ákáczültetményt segített már vidor tenyészetre.A jól megművelt területet ki kell egyengetni boronával, gereb- lyével úgy a mint a körülmények kívánják s be kell osztani ágyakra.Akáczvetés számára a beosztás egyszerűbb, s nem annyira ágyakra mint táblákra történik, melyeknek, illetve a közöttök hagyott utaknak czélja a könnyebb mozgás és kezelés. (A kiszedés, az újra bevetés, kor szerinti beosztás sat. sat.)A középen 2—3*8 méter széles főutat kell hagyni, melyen a csemetéket szállító szekerek közlekedhetnek, s az iskola mindkét végén ki- és bejárhatnak. A mellékutak legalább egy-egy méter szélesek legyenek, hogy rajtok bátran járni-kelni, a csemetéket avagy nyese- déket könnyen kiszállítani lehessen. Fenyőfaiskolákban az ágyak között 30—40 cm szélesre kell hagyni az utakat, hogy az ember lába rajtok keresztben is jól elférjen gyomlálás2) alkalmával. Az ágyak szélessége 1 — 1.3 m legyen, hogy az úton guggoló gyomláló az ágy
’) Kaphaták Geitner és Rauschnál Budapesten. Kissé drágák, mert 5 frt 

50 krba kerül darabja, de kifizetik magukat. Egyetlen hibájuk, hogy a nyél mar
kolattal van ellátva, melylyel a mi munkásaink bánni nem tudnak. Megrendelés 
alkalmával tehát ki kell mondani, hogy egyszerű, markolat nélküli nyelekkel ellá
tottakat küldjenek.

2) Gyomlálás alatt a csemetesorokban lévő fü kitépését értjük, mert a sor
közöket mindig kapával kell tisztán tartani. Kapálni pedig tüstént kell, mihelyt 
a fü megjelenik és a kelő csemetéket láthatni.

4
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50közepét elérhesse. Semmisem helytelenebb, mint az utakról a földet az ágyakra hányatni, úgy hogy azok magasabban feküdjenek s az utak mintegy árkokat képezzenek. Természetes, hogy az ily mélyebben fekvő utak a nedvességet lehúzzák s az ágyakat kiszáritják.Nagyobb csemetekerteket legjobb */4 holdas táblákra osztani be a munkálatok, kivált a kapáltatás, gyomlálás sat. könnyebb ellenőrzése végett. Minden ilyen második tábla, valamint a középső főút egyik szélére, átalában véve 40—50 méternyi távolságban a táblák, illetve utak szélein szélfogókat kell telepiteni. E czélra jó sűrűn (30 cm-nyire) ákáczot ültetünk egy sorban, a melyet azután 1.3 méter magasságben lenyiratunk. Az ákácz azért jó e czélra, mert hamar megnő; hibája azonban, hogy épen őszszel és télen, mikor a legerősebb szelek járnak, nem nyújt védelmet. Mellette tehát fenyőből kell ültetni szélfogót, mire a lucz, melyet nyírni is lehet a legjobb, de legalább 3 éves iskolázott csemetéket kell e czélra szerezni.A magot legjobb géppel vetni, mely czélra, a kinek van, fel lehet használni a gabona vetőgépet, különben pedig Praxa Albert, a királyi család erdőmestere Ráczkevén, meglehetősen használható vető- gépet állított össze, melynek darabja 40—50 írtba kerül, de az árát a magon egy két év alatt kikeresi. (Leírását 1. Erdészeti Lapok1881. évfolyam VI. füzet). Ezen gép egy nap alatt képes 2 ember segítségével egy kát. holdat bevetni.A kinek vetőgépe nincsen s a Praxa-féle gép meghozatására sem szánná el magát, az csináltasson szaru vagy bádogtülköt, a melynek alsó nyílása ne legyen tágabb 3—4 milliméternél, hogy t. i. azon 2—3 magnál több egyszerre ki ne pereghessen.1)Kézből is lehet vetni a magot. E czélból a kéz kinyújtott ujjait össze kell szorítani, úgy hogy a középúj kissé alább feküdjék a többinél s az igy képződött válucskán peregjen le a tenyérre tett mag a kéz rázogatása következtében. Ezt előbb be kell gyakorolni, mielőtt a munkások tanításához fognánk, azok pedig csak akkor kezdjék a munkát, ha ponyván vagy kötény fölött a vetésbe bele tanultak.A vetőgépeknél az a jó, hogy azok maguk csinálnak hornyokat (barázdácskákat) a mag számára, mig ellenben ha kézzel vagy tülökkel vetjük a magot, a hornyokat vagy kis kapával vagy bottal zsinór2)
’) Hy vető tülök (Seehorn) kapható Gebrüder Dittmar-nál Heilbronnban 

(Württemberg) 2'5 márka = 1 frt 50 kr. Az árát már egy fél hold bevetésénél egy 
év alatt meg lehet takarítani.

2) Ez a munka két zsinórral végezve legjobban megyen. A tábla két végén 
u. i. egy-egy munkás áll fel két zsinórral, s mind a kettőt a kezében lévő mérték 
szerént megerősíti. Most az egyik munkás az egyik, a másik a másik zsinór men
tében csinálja meg egymásfelé menve a barázdácskát; ha pedig a zsinór túlsó 
végére ért, a zsinórokat tovább teszi. E szerént a munkások felváltva egyszer az 
egyik, egyszer a másik végét helyezik át a zsinóroknak, a szerént a mint a barázda 
búzással annak egyik vagy másik végére értek.
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51után ki kell húzni vagy arra csinált készülékkel, a horonypréssel ki kell préselni. Mindkét mód sok napszámot vesz igénybe.A horongprést deszkából tákoltatjuk össze oly hosszúra, mint a milyen az ágyak szélessége. Alulra oly távolságban, mint a mily távol a hornyoknak esni kell, háromélü léczeket élükkel kiállva szö- geztetünk. A készüléket két végén fogantyúval láttatjuk el, hogy felemelni s tovább vinni lehessen. A horonyprést két munkás viszi az utakra s a hol szükséges, a földre teszi, s a deszkára rááll, lábaival a földbe nyomja, s azután tovább teszi, hogy a munkát ismételje.Akáczmagnak jobb a hornyokat kapával húzni, mert a magot mélyebbre, legalább 5 cm mélyen kell homok alá hozni; fenyőnek jobb préselni, annak elég 3—4 cm-nyi födés, de a sorok sűrűbben lévén, egyenletesebben is állíthatók elő.A hornyok, vagyis csemetesorok egymástóli távolsága növények szerént különböző: a gyorsan növő ákácz és bálványfánál nagyobb, a lassú növésű fenyőknél kisebb. Annál sűrűbben azonban nem jó a sorokat húzni, minthogy a kapa közöttük bátran elférhessen, minélfogva a fenyőt 20 cm-nél sűrűbb sorokba vetni nem kellene. A gyorsan növő ákácz közt egy embernek jól el kell férni, ha 1—2 m magasra nőttek is fel a csemeték, v. i. 2—3 évesek is. Ez okból 0-ßo—0.80 méternél sűrűbb sorokba az ákáczot, valamint az ailanthust sem szokás vetni. Ha a fenyveket egy éves korban ültetjük ki, akkor 10 cm-nyire is lehet a hornyokat húzni; de úgy látszik, hogy a pinus nembe tartozó fenyőfélék, melyeket a németek Föhre, Kiefer néven neveznek, s csakis ezek alkalmasak a homok befásitására, (pinus sylvestris és austriaca) kétéves korukban erednek meg a legbiztosabban a mi homokunkon, mert csakis e kort érve eresztettek elegendő hosszúságú gyökereket. A Praxa-féle vetőgépen 16 és 24 cm-nyire állanak a horonyvágó (s egyszersmind a vető) kerekek; a fenyőre nézve ez megjárja, de az ákácznak igen is sűrű s csak soványabb homokon járja meg oly formán, hogy az első év bevégeztére nemcsak a sorokban ritkittatnak meg a csemeték annyira, hogy egyik a másiktól mintegy 6—10 cm-nyire álljon, hanem mindig két-két sort kiszedetünk, mely esetben a második éves korban a csemeték már 72 cm-nyire állanak egymástól. Ezeket a kiszedett csemetéket külön ágyakba újra kiültetjük, mint mondják iskoláztatjuk.1)Mikor tömöttebb gyökerű csemetékre van szükség, jobb az iskolázás, de hosszú gyökerű csemeték nevelésére ajánlhatóbb mindjárt kezdetben ritkán tartani a sorokat, már azért is mert, ha a talaj kissé jó vagy az időjárás kedvezett már egy év alatt is jól felkapnak a
0 Kiültetés alkalmával természetesen a csemetéket ritkábban kell ültetni, 

az egyéves ákáczokat legalább 10, de legjobb 15 cm-nyire. Az iskolát, melyben a, 
csemetéket magról neveljük, csemetekertnek, a melybe pedig átültettük, megkülön
böztetés kedvéért faiskolának szokás nevezni. A cseinetekertet veténykertnek is 
nevezik; de ezen kifejezés az újabb nyelvbuvárlatok szerént helytelen.

4*
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52csemeték úgy hogy a sűrű sorokban nem férnek, nagy részük vézna marad, mig a ritka sorokban több erős s gyakran számos olyan fejlődik, a melyiket tüstént ki is lehet ültetni a szabadba. Mindazáltal az ákáczot is jobb kétéves korában v. is kisújnyi (l’/2—2 cm) vastagon kiültetni.A Praxa gépével egy kát. holdnyi csemetekert bevetésére kell 40 kilogr. ákácz-, avagy 29 kilogr. fenyőmag (pinus sylvestris) s egy holdon terem egy éves fenyő csemete 4,520.000, ákácz pedig 1,19G.8OO. Ennek megfelelően ha a csemetekert közepén 3.8 m, köröskörül pedig 1.9 m széles utat hagyunk, a magot pedig oly sűrűén vetjük, hogy minden folyó centiméterre
1 2 3

szem mag esik
GO cm-nyi sortávolság mel

lett kell.........................25 Z/í=20 kgr, 50 ?«7=40 kgr, 75 lit—GO kgr mag
40%-nyi csirádzó képesség

mellett ki fog kelni1) . 380,000 760,000 1.140,000 csemete.
Ebből mintegy 20% egy éves

a szabadba kiültethető . 76,000 — —
80 cm-nyi sortávolság mel

lett kell......................... 19 Ut= 15.,5 kgr, 38 ű'í=30.3 kgr, 57 Zií=45.5 kgr mag
40%-nyi csirádzó képesség

mellett ki fog kelni . . 288,0002) 577,000 866,000 csemete
Ebből mintegy 20% egy éves

a szabadba kiültethető . 58,000 — —E munkácska szerzője 1884. év tavaszán a Szeged-királyhalmi erdőőri szakiskola csemete kertjében tülökkel vettetvén, a magot egy kát. holdra 80 cm-nyi sortávolság mellett átlagosan 30 kgr ákácz- magot használt fel; tehát a fenuebbi elméleti számításhoz képest egy-egy centiméterre 2 szem mag jutott. Az eredmény 145—209 átlagosan 177 ezer egy éves csemete. Ez azonban nem vehető mértékül, mert ezen évben a vetés elkésve csak május hó első hetiben volt végezhető, az elvetés után pedig egy hónapig nem esvén eső, a kikelés nagyon rosszul sikerült, és elkésett. Ez okból az egy éves csemetékből egy szál sem lesz a következő tavaszon kiültethető. Ha azonban az időjárás tavaszszal kedvezőbb lett volna, holdanként legalább 144,000 csemete teremhetett volna, melyből 48,000 kiültetésre alkalmas tett volna.
*) Szerző által végrehajtott kísérlet szerént az áztatott mag csirádzó képes

sége 46%, a nem áztatotté 40% volt. Az áztatott világos színű magvakból kikelt 
44%, a feketékből 48%, a nem áztatott világosokból 47%» a feketékből 25% 
Megjegyzendő, hogy a fekete mag pár nappal tovább ázott, s valószínűleg azért 
kelt belőle nagyobb százalék. A kísérlet azonban jobb eszközökkel és arra való 
helyiségen folytatandó, illetve alaposabban végzendő volna. Egy hectoliter ákácz- 
mag súlya 79’75 kgr. volt, s egy literben 38,280 szem mag találtatott.

2) Nem épen rossz viszonyok között létező csemetekertben 148,000—266,000 
tehát átlagosan 202,000 egy éves csemetét számláltam egy kát. holdon 80 cm 
sortávolság mellett. Kiültethető volt %-a, tehát 66,000 csemete.
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53Milyen a különbség talaj és évjárás között, arra szolgáljon a következő példa.Rozinszky Béla szegedi kir. erdőfelügyelő Pusztaszeren futóhomokos, de jó talajon 65 centiméternyi sortávolság mellett kát. holdanként1882. évben 72,000 szabadba kiültethető egy éves csemetét termelt1883. „ 85,000 „ „ „ „1884. „ 36,000 „ „ „ „ , „Mig ellenben kitűnő agyagtalajon a marostői veténykertben1882. évben 210,000 csemetét termelt1883. „ 218,0001884. „ 128,000A mely csemeték a kormány által kopárak befásitására ingyenesen ki is osztattak.A fennebbi elméleti számitás szerént sűrűbb vetés mellett nagyobb mennyiségű csemete áll elő. Ezen tényt számos csemetenevelő, igy Praxa is, oly módon használja fel, hogy az egy éves csemetéket kisebb téren neveli, sűrűbben húzván a sorokat is. A második évben azután a csemetéket átiskolázza, a midőn bizton nagy számú és erős csemetékre tesz szert. Ennek csak az az egy hátránya van, hogyaz átiskolá- zási költség némileg megdrágítja a termelést. Ez azonban a haszonnal szemben alig vehető tekintetbe. Tény az, hogy sürü vetés mellett kevés csemete válik oly erőssé, hogy egy éves korában szabadba kiültethető legyen; ha pedig 2—3 évig maradnak ritkitatlauul a csemeték, legnagyobb részük elnyomatik, s az eredmény ugyanaz, mintha ritkán vetettünk volna.Ezen úgy lehet segíteni, ha a sűrűn álló egy éves csemete sorokat annyira megritkittatjuk (a gyengébb csemeték kigyomlálása, vagy helyesebben mondva kin) övése által), hogy az ott maradók 10—15 cm-nyire álljanak egymástól, a kiszedetteket pedig átiskoláztatjuk.Meg kell még említenünk, hogy a ritkán való vetéssel, jelentékeny pénzmennyiséget gazdálkodhatunk meg a mag árán, a mi az ákácz mag még mindig jelentékeny ára mellett nem megvetendő.A glédicsből *) melynek magja sokkal nagyobb, elég ha minden 3, de legföljebb minden centiméterre egy-egy szem magot vetünk, s a sorok távolságát 60 cm-re hagyjuk. így vetve az első esetben
‘) Szeged vidékén a nép a Gleditschiát glédicsnek nevezi. A glédics kitűnő 

fa a homokon, kivált az olyan, kissé nedvesebb helyekre, melyeken az ákácz már 
meg nem él. Erdőben azonban nagy töviseinél fogva alkalmatlan, s a ráczkevei 
szigeten azt tapasztalták, hogy a járó-kelők legvastagabb csizmáit is keresztül 
szúrja, s a lábakat gyakran veszedelmesen megsebesíti. Ez oknál fogva a tövises 
glédicset (Gleditschia macrocantha) csak szegélyezésre, és eleven sövények képzé- 
sése. ajánlhatni, mig erdőben a tövistelent, v. i. a gleditschia inermist. Ennek 
magja kapható Budapesten József főherczeg margitszigeti kertészetében, s gróf 
Festetich Tasziló keszthelyi erdöhivatalánál.
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54egy kát, holdra kell mintegy 65, a másodikban 203 kgr mag és számíthatunk körülbelül 184—573 ezer csemetére.A bálványfát (Ailanthus)l) 60 cm-nyi távolságú sorokba lehet vetni, s ha minden centimet erre egy-egy szem magot vetünk, kell a magjából 5.75 hectoliter mag, és számítani lehet 670,000 csemetére.A fenyőt is czélszerübb valamivel ritkábban vetni. Ha az ágyakat V3 m, közöttük az utakat 30 cm szélesre csináljuk, s az iskola közepén hosszában 3*8 m, köröskörül pedig T9 m széles utat hagyunk, minélfogva az ágyak hosszúsága 18 öl (34.128 w) lesz; a sorokat pedig az ágyakban az utaktól 15 m-nyire, egymástól mindig 25 cm távolságban huzzuk, hogy a kapával közöttük bátrabban lehessen dolgozni, a midőn egy ágyban 5 sor lesz: pinus sylvestris magból kell egy-egv centiméternyire 3 magot hullatva, a mi elég sűrű vetés, 32 kg mag. Ilyen vetés mellett számíthatunk 2,000.000 csemete kikelésére. Őszig azonban alig marad meg több a felénél.A pinus austriacának nagyobb magja van, minélfogva azt már ez okból is ritkábban vetjük; elég belőle egy-egy centiméterre egy. legföljebb két mag s igy vetve szükséges az elébbi berendezés mellett egy kát. holdnyi csemetekertbe 32.4 — 64.8 kg mag s számítani lehet 650.000—1,300.000 csemete kikelésére, a melynek azonban jó, ha a fele marad meg őszig.A tölgyet, ha 1—2 éves csemetéket akarunk nevelni (hosszú gyökerekkel) 30 cm távolságú sorokba kell vetni, minden 5 cw-re egy-egy szem magot. így vetve, kell egy holdra — az iskolát különben úgy osztva be, mint az ákáczra javasoltuk — 2O.Ö hektoliter2) vagyis 12—16 mmázsa s remélhető 250.000 csemete. Ha a makk nagyobb, akkor több hektoliterre lesz szükség, vagy pedig ritkábban kell vetni.Kőrist,3) szintén 30 cm távolságú sorokba kell vetni, mint a tölgy et. Egy-egy centiméterre egy szem magot vetve, kell belőle a kát. holdra 11 hektoliter mag. s rendes viszonyok között számítani lehet 984.000 csemetére. Sűrűbb vetés mellett aránylag több magra lesz szükség.A szilt is 30 cm távolságú sorokba, de mert magjából igen kevés a csiraképes, vastagon, minden centiméterre 3 magot kell
*) A bálványfa magját tavaszszal. közvetlenül a vetés előtt lehet szedetni 

a fákról: a ki helyben nem szedetheti, tudtunkkal jó magot kaphat P. Vacson 
Coburg herczeg tisztartóságánál.

2) Egy hektoliter mocsármakk súlya 60—80 kg, s van benne 16.000 szem 
mag; vagy megforditva 1 métermázsa 1.23hektoliter s van benne 19.000 szem mag. 
50 cm. sortávolság mellett kell 18 hect. makk.

3) A kőris, szintúgy a hárs és sárga szömörcze mag közvetlenül a fáról 
szedve még a tavaszon, padlásról, kiszáradás után csak egy év múlva kél. A szá
raz magot tehát 20—25 cm széles, 40—50 cm mély árkokba homokkal keverve 
egy évre elássuk; mert különben az iskola igen nagyon befüvesednék. A gyertyán, 
sóskafa magja egy év, a borókáé 2—3 év múlva kél. Ezekkel is úgy kell bánni, 
mint a kőrissel.
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55vetni.1) Ez oknál fogva egy kát. holdra mintegy 12 hektoliter magra van szükség és számitani lehet 980.000 csemetére. A szilmag csak igen vékony takarást bir el. De 4 cm-nél vékonyabban a homokon takarni vetése idején nem lehet, mert addig a meleg napon át kiszárad a homok.Alig szükséges említenünk, hogy mindezen adatok a szabályos vetést föltételezik, mi csak géppel vagy igen gyakorlott kézzel teljesíthető s hogy a csemeték mennyisége középszerű időjárási viszonyokhoz van mérve, esetleg tehát több avagy kevesebb csemete is teremhet s végre, hogy az utak a területbe beszámítva vannak. Ezen adatok czélja, hogy kiszámítani lehessen, milyen nagy faiskolára lesz szükség bizonyos mennyiségű csemetének évenkénti előállítására, s mennyi magot kell szerezni annak bevetésére.Ezen adatokat igy is lehet előtüntetni: 1000 darab egy éves vegyes (gyengébb és erősebb) csemete nevelésére kell ritkább vetés mellettákácz»glédics 60 cm sortávra 4’2 Döl terület
55

55

53 gramm mag,8060 55

55

55

55

5’24-2 55

55

53 „355 „ 55

5«pinus sylvestris 15 55 55 1-6 55 55 32 „ 55pinus austriaca 15 55 55 2*5 55 55 100 ,. 55tölgy 30 55 55 6-4 55 55 8'2 liter 55kőris 30 55 55 1-6 55 55 El „ 55bálvány 60 55 5) 2’4 55 55 0-9 „ 55szil 30 55 55 1*6 5) 55 E2 „ 55A vetés tavaszszal történik. Az ákáczmagot legjobb áprilisközepén, legkésőbb annak végén vetni; ha azonban a májusi későifagyok a kelést tönkre tették, még junius, sőt julius elején is lehet vetni. Ezen késői vetés, ha idejekorán kap esőt, még oly csemetéket eredményez, a melyek a jövő évben átiskolázásra igen jól használhatók. Nem kell tehát még azon rósz esetben is az esztendőt elveszíteni. A magot legjobb vetés előtt áztatni. Erre, ha a mag meleg helyen ázik, elegendő 24 óra, különben kell 36, sőt több is. A mag akkor kész vetésre, ha felpuffadt. Mikor a mag igy elkészült, közvetlenül a vetés előtt meg kell szikkasztani, hogy egymáshoz és a kézhez ne ragadjon. E czélból legjobb rostán átszűrni és ponyvára kiszórni s ott gereblyével megtaszigálni, mig kellőképen kiszikkadt. Száraz homokkal való megkeverésscl gyorsítani lehet a megszikka- dást. Az igy elkészített magot azonban tüstént el kell vetni, mert különben elromlik. Az áztatott mag legfeljebb 14, meleg időjárás mellett 7—10 nap alatt, a szárazon elvetett mag pedig csak 2—3 hét alatt kél ki.
0 A szilmagot mindjárt érés után, május végével, junius elején kell sze 

detnj és elvetni.
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56 Biztosabb és gyorsabb a mag kikelése, ha forráztatjuk; a mi úgy történik, hogy a magot dézsa vagy teknőbe töltvén, rája forró vizet öntetünk; de azt nem hagyjuk rajta, hanem tüstént leöntvén, 5—10 perez múlva öntetjük rá vissza, s csak akkor hagyjuk rajta teljes kihűlésig. Némelyek jobbnak tartják a forrázás azon módját, mely szerint a magot széles edénybe helyezett rostára téve öntik le a forró vizzel, s azután lepedővel lebontják, hogy az edénybe lefolyt viz gőze jól általjárja. Ezt inkább párolásnak nevezhetnők. A párolás ezen módja azonban alig használ valamit. A leforrázott mag gyorsan felpuffad, még a fekete szemek is csírázó képesekké válnak, és 7 — 10 nap alatt kikelnek; nem szabad azonban száraz földbe vetni, mert abban újra kiszáradván, elromlik. A forrázással fölötte vigyázni kell, mert a magot könnyen el lehet rontani, minélfogva ha a mag felpattogzani kezd, a meleg viz róla tüstént leöntendő.A munkabeosztást illetve, a következő eljárás ajánlható: 7 munkás (legjobban használhatók a lányok és asszonyok és legolcsóbbak is) a hornyokat (barázdácskákat) húzza, melyekbe a mag vetendő. Ezek rakosgatják át a zsinórokat is. A sorok távolsága már előzetesen kitűzendő. A taraczk és perje kiszedegetését végezi 2 munkás, a vetést 1, a betakarást (4—5 cm-nyi vastagon) 2 s a betakart hornyokat J) gyengén leveregeti 1 munkás; összesen dolgozik tehát 13 munkás. Ily módon egy kát. hold bevetésére kell 10 napszám; vagyis ez a 13 munkás egy nap alatt bevet 1.3 kát. holdat.Szerző tapasztalása szerint a forrázott mag hamar és biztosan kél, minélfogva a magnak ezen módon vetésre való előkészítését ajánlja. Egy kát. holdra forrázott magból csak 26 kg-tá vetett, s a kelés mégis sűrűbb és szebb volt a száraz magból származottnál.A fenyvek magja 4—6 hét múlva szokott kikelni a vetés után, tehát 2—3 héttel hamarább, vagyis április elején kell vetni.A tölgymakkot legjobb őszszel a maghullás után tüstént 30 cm-nyi sortávolság mellett úgy vetni el, hogy mag mag mellett feküdjék és mintegy 10 cm- nyíre jusson föld alá, vagyis ily vastag takarót kapjon. Ószszel azért legjobb a makkot elvetni, mert a földben legjobban kitelel. Ha azonban az egerek miatt őszszel vetni veszedelmes lenne, akkor a makkot legjobb homokba elásni és tavaszszal abból kirostáltatni s úgy vetni el. Ha a makk kupaczokban, mint a burgonya vagy répa teleltetve vastagon fekszik, a téli meleg napokon könnyen megfül vagy kicsirádzik, s azért, nagyon kell rá vigyázni és esetleg szellőztetni is kell.A bokrokat oly sűrűn álló sorokba kell vetni, mint a tölgyet. A magot el lehet vetni akár őszszel, akár a tavaszon. Az őszi vetés jobb a kemény magvaknál; de az a hátránya, hogy a veteménysorok
0 A leveregetésre közepén átfúrt deszkát használunk, melynek lyukába nyél 

van erősítve; mintha a gereblye fogas része helyén deszka volna, vetésre tülköt.
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57hamar elgazosodnak, s tehát korábban kell kezdeni a gyomlálást. A magvak áztatása, esetleg forrázása mellett tavaszszal is el lehet érni a hamari kikelést. A borókamagot homok közé keverve, oly mélyen kell földbe ásni, hogy mindig elegendő nedvessége legyen; tavaszszal április végén vagy május elején meg kell nézni, hogy nem csirádzik-e. Ha őszszel mindjárt gyümölcsével együtt ásatjuk el, akkor egy év múlva rendesen kikéi. Elő lehet a csírázást segíteni avval is, ha sósavas vízben áztatjuk a magot. Az áztatásra használt viz 2°/0 sósavat tartalmazhat.Az iskola tisztán tartására nagy gondot kell fordítani. A kelő csemetéknek a legkisebb fű is árt s ha idején ki nem gyomlálják, később kihúzása alkalmával az apró csemete is vele megyen. A sorokban lévő gyomot kigyomláltatni, a közökben lévőt pedig kikapáltatni kell. Az egyéves csemetéket rendesen kétszer gyomlálni s nedves időjárás mellett háromszor, sőt négyszer is kapáltatni kell; átiskolázott csemetéknek kétszeri kapálás elegendő.A csemeték öntözése csak a legnagyobb szükségben ajánlható s ha egyszer megkezdetett, mindaddig kell folytatni, mig csak eső nem jö. Minthogy az öntözés igen költséges, más módon kell gondoskodni a csemetékről. Mindenek előtt — mint már említve volt — kissé üdébb talajt és szellős nyílt helyet választunk, a hol a meleg meg nem reked, a nap oda nem tűz; továbbá az érzékenyebb csemetéket — milyenek a fenyvek — gyenge árnyékkal védelmezzük. Ez okból jó a fenyőiskola helyét ugv választani, hogy reggeli 10—11 órától délután 3—4-ig fák sudarainak árnya érje, de ne erősen takarja;x) vagy a sorok közé ritkán kendert, czirokot kell ültetni gyenge árnyék képzése végett.A mint már említve volt, a vékonyabb és elnyomott egyéves ákáczcsemetéket átiskolázni kell. Kivévén a vastag belü növényeket, milyen pl. a dió, az átiskolázás minden fanemünk csemetéinek hasznára válik. Sűrűn kelt kőris-csemeték egy éves korban átiskolázva, sokkal nagyobbra nőnek, mintha helyben maradtak volna.Homokon az átiskolázás legczélirányosabban úgy történik, hogy az ákácznak 0'8—1*0 méter távolságú sorokban 20 cm széles és 40—50 cm mély árkokat hányatunk s ezekben 15 — 20 cm távolban rakjuk le a csemetéket, ugv hogy a gyökerek meg ne hajlittassanak. Forgatott (rigolált) földbe fúróval* 2) lehet a lyukakat ütni s abba ültetni. Forgatatlan földben furott lyukakba ültetett csemeték szemmel láthatólag roszabban növekednek az árkokba ültetetteknél. Egy
*) Nem kell tehát közvetlenül az erdő alá tenni, mert a csemeték szépek 

lesznek ugyan, de igen elkényeztetettek s a szabadba kiültetésre sok kivész 
belőlük.

2) A fúró lehet olyan, mint a milyent a szölöültetésre használnak ; igen 
kitűnő fúrókat (Wartenberg-féle) kaphatni Gebrüder Ditmarnál Heilbronnban, 
6.5 márkáért, vagyis 3 frt 90 krért.
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58kát. holdnyi faiskolában 80 cm-nyi sortávolság és 15 cm-nyi csemete- távolság mellett 48.000 csemete ültethető el; 50 cm-nyi sortávolság mellett pedig, a hogy a tölgy ültetendő, 65.000-nek van helye.1) Az ákáczvetésre a 60, iskolázásra pedig a 80 cm-nyi sortávolság ajánlható.
14. §. A dugvány-iskola.Némely fanemek jobban szaporíthatok dugványokról, mint magról. Ily fanemek, melyekre a homokon szükségünk van, a nyár- és fűzfélék, a boglárfa (platanus), valamint a cserjékuek legnagyobb része. Ezeknek földbe leszúrt ágaik, ha különben a tenyészeti viszonyok megfelelők, majdnem biztosan megerednek.A dugványiskolát hasonléképen kell elkészíteni, mint a közönséges faiskolát. A sorok távolsága 60 cm legyen, az ágakat pedig 20 cm-nyire dugdossuk le egymástól a földbe. Sokan a dugványoknak rézsent ledugását ajánlják. Ennek haszna abból áll, hogy ott, a hol a föld nincsen kellő mélységig megművelve, a kemény földrétegbe vagy nem lehetne ledugdosni a vesszőket, vagy a ledugásnak nem volna haszna, mert ott gyökerek a föld hideg volta miatt csak gyéren erednének. Sokkal biztosabb, ha a dugványokat előbb gyökerezhetjük. E czélra azokat az alább leírandó módon el kell készíteni, s mintegy 20—25 cm mélységű árkocskákba oly talajon, a mely elegendő nedves, de nem vizes, be kell jó sűrűn rakatni és gondosan letakartatni, azután pedig meg- öntöztetni. Később pedig, ha a föld netán elegendő nedves nem volna, koronként meg kell öntöztetni. Helylyel-közzel meg kell nézni a vesz- szőket, s ha alsó végükön forradás (callus) képződött, érettek a kiültetésre. Ezen időpont megérkeztével a vesszőket egyenesen dugjuk le a földbe, még pedig jó mélyen (mintegy 30 cm-nyire), már azért is, hogy igy mélyebb rétegbe ér le azok vége, a hol állandóbb a nedvesség, az ág tehát a megkivántató vizzel folytonosan elláthatja magát, minélfogva a megeredés és növekedés biztosabb.Dugványvesszőknek legjobbak a fiatal 1—2 éves hajtások. Ezeket jó korán tavaszszal, illetve a tél vége felé kell vágni s mihelyest a föld fagya megengedi, a fönnebb leirt módon gyökereztetni, illetve callus képzés végett föld alá kell hozni. Ha ez mindjárt a vágás után nem történhetnék és tartani lehet attól, hogy a vesszők rügyei kifakadnak, akkor hűvös helyen (épület északi oldalán, csűrben vagy pinczében) kell alsó végükkel2) a földbe ásni.A vesszőket 40—50 cm hosszúra kell vágni s oly mélyen dugni földbe, hogy legföljebb 3 szem (rügy) maradjon a föld felett. A vesz-

*) Szigorúan számítva, 48.464. és 65.660, 60 cm 
63.715 csemete.

2) A földbe visszájáról dugott vesszők is megerednek.

sortávolság mellett
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59szók azon végét, a mely a földbe jő, lehetőleg rézsent kell elvágni, hogy t. i. minél nagyobb legyen a metszés felülete, s tehát minél nagyobb terület érintkezzék a földdel és szívhasson abból vizet. Az ág ugyanis nem a héján, hanem a metszési felületen veszi táplálékát a földből. Hogy ez igaz, arról meg lehet az által győződni, hogy ha a metszési felületet viaszszal vonjuk be és vízzel telt edénybe tesz- szűk, az igy elkészített ágak meg nem erednek. Az ág felső végét azonban egyenesen kell elvágni, hogy minél kevesebb nedvesség párologhasson el rajta.Nemcsak vékony ágakat lehet azonban dugványozni. Vastagabb (5 cm) nyár- és fűzrudak is megerednek, s minthogy azokat mélyebben lehet a földbe leszúrni, gyakran biztosabban lehet velők roszabb, szárazabb helyeken vagy viz által borított laposokon is czélt érni, s rövidebb idő alatt lehet nagyobb ültetvényeket előállítani. Oly ágak azonban, a melyeknek héja már megrepedezett, dugványozásra nem alkalmasak. Vastag dugványok (rúddugványok) inkább csak ki a szabadba, a tett helyére ajánlhatók.A dugványokat, ha a föld elég puha és nem gyökereztettük előlegesen, kézzel is be lehet szürkülni a földbe, különben pedig valami eszközzel, pl. hegyes fával vagy a följebb említett szőlő vagy Wartenberg-féle fúróval számukra előbb lyukat keli furni. Ha a dugványokat ily előre készített lyukakba dugdossuk le, akkor azokat mégis egy kissé bele kell a földbe nyomni, vagy ha callusok nincsen, gyengén beleverni, s azután a lyukat porhanyó földdel betömni s jói a dugványhoz hozzá nyomni. Rúddugváuyokat le is lehet verni.A dugványiskolát fűtől, gaztól tisztán kell tartani, minélfogva nyáron át többször meg kell kapáltatni.A dugványok rendesen 2 évig maradnak az iskolában, mert az első év végével nagyrészt gyökereik még gyengék, rövidek és többnyire nincsenek is a megkivántató mennyiségben; kedvező évjárás mellett azonban és jó talajon már az első év végével is használható a dugványok nagy része és kiültethető.
15. §. A csemeték kiszedése és szállítása.A csemetéket a legnagyobb gonddal kell kiszedni.Az átültetést a növény mindig megsinli, még pedig annálinkább, minél jobban sérülnek meg gyökerei, mit a fény vek legkevésbé tűrnek; de a mint említettük, a czél hosszú gyökerű csemetéket nyerni, ügy kell tehát azokat kiszedni, hogy minél hosszabb gyökerek maradjanak rajtok.A csemeték kiszedése következőleg történik:A kiszedendő sor közvetlen közelébe árkot ásatunk, oly mélyet,a mig a gyökerek végeit nem érjük. A midőn ez megtörtént, az ellenkező oldal felől az egész sor csemetét az árokba döntjük s egyen-
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60kint vigyázva, a kézzel is segitve, illetve a homok közé nyúlva, szedegetjük ki s az oldalgyökereket, ha merevek és vastagok és az ágakat lenyesetjük, de nem egészen tőben, hanem kis csonkot hagyva.Mielőtt még a csemeték kiszedéséhez kezdenénk, gödröt ásatunk s abba vizet hordatván, marhatrágyával és homokkal kevert hig pépet állíttatunk elő, melybe a kiszedett és 50 vagy 100-ankint csomóba kötött csemeték gyökereit bele mártatjuk s ugv indítjuk útnak.Ha szekeren kell szállítani a csemetéket, akkor a gyökereket mohával, nedves szénával, szalmával, az egész szekeret gyékénynyel, ponyvával takargatjuk le. Hosszú útra éjszakán át indítjuk a szállítmányt.Ha nem lehet a csemetéket mindjárt szállítani, akkor beföldel- tetjük. Ez akként történik, hogy a kiszedés helyén vagy annak közelében oly mély árkot hányatunk ki, a melyben előreláthatólag a csemeték gyökerei jól el fognak férni. Az árok egyik oldalát egyenesen, a másikat rézsent vágatjuk, hogy a csemeték ne merőlegesen felfelé álljanak, hanem félig le legyenek fektetve. így a gyökereket jobban be lehet földelni s a kiszedés a szállítás alkalmával könnyebben történik. Csak úgy kell a befödésnél a gondos és vastag betakarásra ügyelnünk, mintha ültetnénk, mert a gyökerek megszáradása, sőt megszakadása is, azok romlásával egyenlő.Ültetés alkalmával legjobb csak annyi csemetét szedetni ki, a mennyit egy nap alatt elültetni bírunk, avagy a szállított csemetéket a fönnebb leirt módon be kell földeltetni a munkában lévő hely közvetlen közelében, s annyit venni onnét ki egyszerre, a mennyi hamarjában, mielőtt t. i. a gyökerek elszáradnának, kiültethető. A csemeték kiszedésére, és a nagyobbaknak 50-ével, a kisebbeknek 100-ával való csomóba kötésére kell ezre után 2’8—3 napszám.Az ákáczcsemetéket átültetés, illetve kiszedés előtt meg szokás csonkítani, vagyis a törzset a tő fölött bizonyos magasságban el szokták vágni. A csonkítás czélja az, hogy a csemete elültetés után oly szárat ereszszen, a milyent gyökerei fenntartani képesek.Ha a gyökerek roszak vagy csak nehezen és későn indulnak meg, tapasztalás szerint a kiültetett csemeték tetejükön száradni kezdenek s gyakran egészen tőig leszáradnak. Midőn azonban a gyökerek megeredtek, akkor a tőről, vagy a felett a törzsről sarjak erednek, melyek közül a legerősebb lassanként törzsökké fejlődik. Az ültetéssel foglalkozók ezen tapasztalatból kiindulva, nem várták be a szár leszáradását, hanem a csemetéket megcsonkították, hogy a törzs, mely úgyis elvész, a gyökérzetet hasztalanul ne emészsze. Az eredmény az volt, hogy a csonkított csemeték nemcsak jobban eredtek meg, de erősebb szárat is hajtottak.Csonkítani rendesen 15 cm (a marok szélessége a kinyújtott nagy ujjal együtt) magasságban szokás a tő fölött; ha azonban behívástól kell tartani, vagy hosszú és jó egészséges gyökerű csemetéket
© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



Clültetünk, hosszabbra, 30—50, sőt 100 cm bosszúra lebet meghagyni a törzset. Üdébb talajon, vagy ha jó mélyen az üdébb talajig ereszthetjük le a gyökereket és 2 évesnél idősebb csemetéket nem ültetünk, elegendő, ha a törzs és ágak sudara, illetve lágyabb hegye vágatik le. őszi és téli ültetést jobbb csonkitatlanul ültetni el, csak az ágakat nyesve le; a csonkítást pedig, illetve a törzs megfelelő megröviditését tavaszra kell hagyni.Az 1875. évben Szabadkán 40, Kisszálláson 3 katastr. hold ugyanazon évi tavaszi ültetés (1—2 éves csemeték) kiszáradott. A Szabadka városi főerdész, Pánczél, azt vette észre, hogy ennek okozója a szürke fogor (kenderke bogár), mely a fiatal ültetvényeket ellepi és az egy, legföljebb két éves hajtásokat tönkre teszi. A izsgá- lódásaim következtében meggyőződtem róla, hogy a kenderke bogár a rügyeket rágja ki, minek következtében azok ki nem képesek sar- jadzani, és felülről kezdve lefelé elszáradnak. Idősebb hajtásokat a kenderke bogár nem bánt; szerencsére csak 3—4 hétig él és kora tavaszszal jelentkezik. Pánczél ez okból lehetőleg korán ültet és a csemetéket megcsonkítja, úgy hogy a kenderke bogár fiatal ágat rajtok nem kap.Az 1884. év tavaszán Szabadka város közelében telepitett mintegy 12 kát. holdnyi faiskolában az ott kiültetett s 15 cm-re megcsonkított ákáczcsemetéket a kenderke bogár ennek daczára igen megrongálta. Pánczél a bajt észrevévén, a föld fölött kiálló és rügyeiktől megfosztott csonkokat egészen tőből, t. i. a földig levágatta, s azok szerencsésen kihajtottak földalatti részükből, és igen szép 1 — 1*5 m magas csemetékké fejlődtek.
16. §. A csemeték kiültetése.A csemeték kiültetését mindig a legnagyobb gonddal és pontossággal kell végezni. A ki a sikert akarja, annak nem szabad sajnálni a fáradságot sem. A hanyag munka megszokta ugyan rendesen boszulni magát, ültetésnél azonban különösen. Számos rosszul sikerült ültetvényesnek nem a földje rossz, de rossz volt a gazdája. A munkavezetőt az ültetéshez ugyancsak meg kell választani, s ha igaz az, hogy a gazda szeme hizlalja a barmot, igaz az is, hogy a gazda szemétől ered meg az ültetés. Mert igaznak kell lenni annak, hogy a gazda nem fogja kímélni a fáradságot, ha tudja, hogy csak jól végzett munka után számíthat sikerre, mig ellenben csekély munka meg- kimélésével összes költségeit veszélyezteti.Ültetési főszabályul azt lehet felállítani: ne ültess el soha rossz avagy hitvány csemetét. Egészen más az, midőn valamely ritka növényből vagy gyümölcsfajtából csemetét, habár silányat is sikerült szereznünk s azt kiültetjük; mert ápolására nagy gondot fordítani képesek vagyunk; azt öntözgetjük, kapálgatjuk, nyesegetjük,
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62annak a legjobb földet juttatjuk. Erdőben azonban, melyben tömeges ültetésről van szó, az ápolás a legkisebb mértékre száll le, dédelgetni pedig a csemetéket épenséggel nem lehet. Rossz, hitvány csemeték még jó földben és ápolás mellett is bajjal erednek meg, hát még a rossz, sovány homokon?A kiültetendő csemeték gyökereit soha se engedjük elszáradni, mert az elszáradt gyökér nem képes a földből táplálékot és vizet felvenni. Uj gyökéreresztéshez mindig idő kell, s megesik, hogy a csemete törzse azalatt elszárad, mire a gyökfő valami gyökerecskét ereszt. Ha már most ered is valami alvó szemről ág, mire a nyári forróság beáll, silány növény találja magát szemben a nyár forróságával. Ha csemetéink szállitás után kissé fonnyadt vagy száradt gyökerekkel érkeznek az ültetés helyére, sokat lehet segiteni rajtok, ha 12—24 órán át gyökereikkel vízbe állítva áztatjuk. Ezen idő alatt a még életképes gyökerek újra megduzzadnak, s a földbe jutva addig, mig a föld nedvességével érintkezésbe léptek, fentartani képesek a növényt; az egészen elromlottak pedig felismerhetők és eltávoüthatók.Leginkább kell ügyelni a vékony, hajszál-gyökerekre és azok végeire. A gyökér mindig a legvégső végén női s avval veszi föl a földből a vizet a benne feloldott ásványi tápanyagokkal. Ha a gyökérvég hiányzik, a növénynek azt újra képezni kell s mig az megtörténik, időt veszített, melyet a tavaszi nedves idő felhasználására fordíthatott volna.x) Semmit sem lehet tehát jobban elítélni, mint a gyökerek erős levagdalását. A gyökerek lenyesésének czélja voltaképen az, hogy ne kellessen túlságos nagy gödröt ásatui a csemete számára, és a megsérült részek eltávolíttassanak. E nyesés csak a vastag, túlbosszu gyökerek levágására terjedhet, s annál erősebb lehet, mennél több vékony és fonál gyökér van a gyökfő közelében, a mi különben a homokon nevelt csemetéknek kiváló tulajdonsága. A fenyvek nem szeretik a gyökerek megnyesését.Már egy alkalommal figyelmeztettünk arra, hogy nedves vagy üde talajon rövidebb, szárazon hosszabb (mélyebben a földbe leereszthető) gyökerű csemetéket kell ültetni, mert azon kell lenni, hogy a csemete oly viszonyok közé jusson, melyek között az egész éven át magát táplálékkal ellátni képes legyen. Ennek megfelelőleg gyökereit mélyen kiszáradó talajon lehetőleg oly mélyen kell leereszteni a földbe, a mennyire száraz idő beálltával a nedvesség leszáll, mert nem lehet tudni, képes lenne-e addig ezen mélységig lehatolni.* 2)
*) A tavaszi nedves idő felhasználása futóhomokon a csemetékre igen nagy 

fontossággal bir, minélfogva vagy igen korán tavaszszal. vagy őszszel, síit kedvező 
időjárás mellett télen át kell ültetni. Ha a csemete a nyári szárazság beálltáig 
nem ereszthetett elég sok és hosszú gyökeret: nem bir azzal daczolni, s júliusban, 
augusztusban kivész.

2) Kvassay Jenő oszlálytanácsos s a culturmérnökség főnöke Pestmegye 
Kis-Miklós községében fekvő birtokán futóhomokra fenyöcsemetéket ültettetvén, a
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63Hogy a femiebb előadottaknak eleget tenni lehessen, az ültető gödröket üdébb talajon oly mélyre és tágra ásatjuk ki, hogy bennök a gyökerek jól elférjenek. Egyenesen lefelé futó gyökerek számára a lyukakat többféleképen készíttethetjük. Ha a gyökerek rövidek, ásót szúrunk a földbe, a mily mélyen csak lehet, s azt nyelénél fogva ide-oda mozgatjuk, hogy oly mély hasadás támadjon, a mily hosszú a gyökér, s azt meggörbités nélkül oly mélyen lehessen beléereszteni, hogy a csemete alig jusson mélyebben a földbe, mint az iskolában állott.Ha a gyökerek hosszabbak, illetve a kiültetendő hely partosabb, s tehát mélyebben ki szokott száradni, vagy hosszabb vasú ásót veszünk vagy fából csináltatunk olyat, melynek lemeze hosszú, ékalaku s nyelénél fogva, melynek felső végére keresztfogantyu van alkalmazva, jól benyomható a földbe.Ha a gyökerek még hosszabbak, vas, vagy alsó végén megvasalt farudat vagy szőlőültető vasat veszünk, s azt oly mélyen veretjük be a földbe, a mennyire szükséges, vagyis hogy oly mély lyuk támadjon, a melybe a gyökereket meggörbités nélkül kényelmesen leereszteni lehet.Az ásóval, rúddal csinált lyukat az ásó vagy rúd ide-oda mozgatásával a kellő mértékre kitágitani kell.Ha ágas és rövidebb gyökerű csemetéket ültettetünk, akkor a gödröket ásóval ásatjuk, még pedig vagy kerekre, vagy liáromszegle- tüekre. A kerek gödrök átalánosan ismeretesek lévén, azokkal körülményesebben nem foglalkozunk, csak azt említjük meg, hogy laza homokon 45 cm. bőségü és 50 cm. mélységű ilyen gödrök kiásására 5*3 — 5*6, 32 cm. bőségüek kiásatására pedig 3 férfinapszámra van szükség. Háromszögletes gödrök úgy ásatnak ki, hogy a munkás előbb az ásónak kétszeri, egymással szögletet képező beszúrásával megjelöli a háromszög két oldalát; a harmadik oldalról pedig a földet kiássa. Jó munkás szántott vagy kapás növények termesztésére használt földben 40 cm. tág és 50 cm. mély ilyen gödröt kiás egy nap alatt 430-at, laza, gyepes homokon pedig 360-at, 1000 gödör kiásására kell tehát az első esetben 2*3, a másodikban pedig 2*8 napszám.Ültetőlyukak készítésére még fejszealaku szerszámot is szokás' használni, melyek földbevágása által oly hasadékot állíthatni elő, a milyenre szükség van. Ez fenyőültetésnél fordul elő.A csemetéket az ültetőgödrökbe mindig úgy kell elhelyezni, hogy a gyökerek meg ne görbüljenek és semmi esetre se álljanak végeikkel a föld felülete felé. A gyökerek elhelyezésére az ahhoz nem értők semmi gondot sem fordítanak, mégis azt állítják, hogy hiába fáradoztak, költekeztek.
hosszú gyökerek számára szölöültetö vassal furattá a lyukakat; kisérletképen azon
ban a szokásos módon gondosan kiásott gödrökbe is ültettetett. Az eredmény az 
áltálunk ajánlott első mód javára dőlt el, mert a szerint ültetettböl csak 15 —16°/0, 
mig a második mód szerintiből 25°/0 veszett ki a nyári szárazság folytán.
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64 A gyökerek befedésére lehetőleg jó és üde, de azért porló homokot kell venni, hogy az a legfinomabb gyökerek közé is behatoljon, s tehát a gyökér és föld között hézag ne maradjon. Hasított lyukakat (ásóval, fejszével készített hasadék) uj ásónyomással lehet bezárni; rúddal készítetteket is ugyan rúddal, de ezeket jobb szintén porló jó televényes homokkal tölteni meg, s csak azután zárni be a rúd újra leszurása és mellényomása által, vagy lábbal való letapo- sással. A taposással azonban kíméletesnek kell lenni, nehogy a gyökerek elszakadozzanak. Igen czélszerünek mutatkozott a lyukaknak big sárpéppel való megtöltése is. Ez kiváltképen száraz, dombos (valamint kövecses) helyeken ajánlható. A sárpép vagy tiszta televényes homokból, vagy marhatrágyával kezeltből víznek liozzákeverése által készül. Némelyek meszet is kevernek hozzá, de arra nincsen szükség, sőt miután szárászt, még árt is.A csemetéket elég mélyre kell ültetni. Befuváson ugyan jobb, ha a csemeték lehetőleg a felület közelében vannak ültetve, mert a homok nem hordhatja be azokat oly bamar; kifuváson azonban mindig mélyebben kell ültetni, s legalább is oly mélyen, mint a mennyi homok kifuvásától az első évben tartani lehet. Megállapodott homokon is mindig valamivel mélyebben kell ültetni a csemetét, mert a homok felszíne 4—5 cm.-nyíre nyáron teljesen kiszárad.Az elültetett csemetéket, hacsak lehetséges, mindjárt meg kell öntöztetni. A megöntözés czélja nem az, hogy nedvességet adjunk a gyökereknek, bár néha az is szükséges lehet, hanem hogy a földet a gyökerekhez mosassuk. Ezt az öntözést tehát inkább iszapolásnak nevezhetjük.x) A jól alkalmazott iszapolás erős biztosíték az ültet- mény megeredésére; a felületen sem nem használ, sem nem árt. Az öntözés nem kerül oly sokba, mint látszik. Csappal ellátott hordót tegyünk egy-két szekérre, melyek felváltva járjanak. Egy-egy csemetére nem sok viz kell, mert a homok jól feliszsza azt s hamar ereszti át. Ha esőre van kilátás, az iszapolás elmaradhat.Pánczél József, Szabadka város főerdésze, a forgatott földbe következőleg ültettet. Egy-egy csoportban 14 ember dolgozik; ezek közül 4 a kijelöléssel van elfoglalva, s következőleg jár el: 2 ember kiméri a sorok távolságát egymástól, a másik kettő pedig kihúzza a zsinórt és az előbbiek által megjelölt helyre letüzi. Most a két első jegyzi a csemeték távolságát, még pedig úgy, hogy gereblyeforma szerszámmal, melynek azonban csak két, a nyéllel egy irányban futó, s a csemeték távolságát jelző foga van, egymás felé menve a csemeték jövendő helyére lyukakat szúr, a másik kettő pedig utánok menve ásóval a helyeket jobban láthatóvá teszi. Ezek után nyomban jő 3
’) Az iszapolásnál a viz a földet nemcsak a gyökerekre viszi, hanem min

denüvé, a hol hézaguk vannak; czélja tehát egyszersmind a gödörbe visszahányt 
föld lehetőleg tökéletes leülepedésének, a mi a csemete szilárd állását biztosítja.
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65ember, s a gödröket 48 cm. szélesre és mélyre kiássa. Egy ember hordja a csemetéket, egy pedig mindenik gödörbe beállitja és azt addig tartja, mig a tőle jobbra és balra álló két ember a gödröt félig-meddig meg nem töltötte. Ezek után jő még két ember, a ki a gödröt véglegesen betemeti és letapossa. Végre jő a 14-ik, a ki nyesőollóval a csemetéket egyforma hosszúra levagdossa. Ez a 14 ember elültet egy nap alatt (márcziusban) 16.000 csemetét; esik tehát egy napszámra 1143 csemete elültetése.Megjegyzendő, hogy a csemeték már a faiskolából való kiszedés alkalmával kellőképen meg voltak nyesve; a 14-ik munkás tehát csak az ültetés szépségére dolgozik.
17. §. Az ültetvényes J) gondozása.Nem létesíthető ültetés, melyben több vagy kevesebb csemete el ne maradna. Rendes viszonyok között az elmaradottak számának a 10 százalékot meghaladni nem volna szabad, igen kedvezőtlen viszonyok között azonban és erős szárazság idején felmegy az néha 20—25%-ra is. Foltozás nélkül tehát nincsen ültetés.Az ültetés után következő tavaszon az elmaradott csemeték helyébe újakat kell ültetni s e czélra lehetőleg erős és jó gyökérzetü csemetéket kell választani, hogy a munka ismétlésére szükség ne legyen. Mindazonáltal a foltozást annyiszor kell ismételni, a mennyiszer szükséges. A szabály az: ültess, ültess s ismét csak ültess addig, a meddig annyi csemetéd nem áll a területen, a mennyire szükség van.Ha az ültetvényes alja begyepesedik, az árt a csemetéknek, ez esetben tehát azokat meg is kell egyszer-kétszer kapáltatni. Nem szabad elfelejteni, hogy az ákácz és a kőris nem szenvedhetik a gyepet és benne sínlenek. A tölgy és a fenyő megbirkózik ugyan a gyeppel, de a kapálást az is szereti. Átalában a facsemeték kapált földben gyorsabban és erősebben növekednek; felső rétegében meg- cserepesedő, összesülő földet pedig okvetlenül meg kell kapáltatni, mert különben nem juthat levegő a gyökerekhez s a csemeték kivesznek.* 2)Ha a kapáltatás sokba kerül vagy épen nem áll rendelkezésünkre az ahhoz megkivántató munkaerő: akkor lehetőleg sűrűn kell ültetni, hogy a fák koronái minél előbb takarják a földet s a füveket elnyom

’) Az ültetvényes szót azért használjuk beültetett terület értelmében, mert 
ültetvény annyi, mint a hibásan úgynevezett ültöncz. A ki ültet, az ültető.

2) A Szabadka városi ültetvényesekben, melyek két évig gazdaságilag müveit, 
azután megfordított földbe való ültetés által jöttek létre, s melyekben a föld 
használója az ültetés évében is kapás növényeket termeszteni s a facsemetéket 
megművelni tartozik: szemmel látható, hogy azon ültetvények, a melyeknek az 
ültetés évében való megkapáltatása a talaj silánysága vagy más okból elmaradt, 
a többi megműveltek mögött visszamaradnak és sínlenek..

5
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66ják, s ezért jó az ültetvénysorok közé cserjéket vagy oly fűnemeket ültetni, a melyek gyepet nem képeznek. Ez okból homokon az ültetvény közé igen ajánlható a csicsóka, a mely a talajat csakhamar betakarja, s még hasznot is ád. A csicsóka azért is jó, mert azt nem kell újra ültetni, kiszedése után mindig marad annyi apraja a földben, a mennyi az uj benövés számára szükséges. Attól, hogy a talajat kiélné, tartani nem kell, mert élete úgyis csak rövid ideig tart, addig t. i., mig az ákácz felnő s a talajat beárnyékolja.A fáknak felnyesegetése nemcsak fölösleges, sőt káros is. Azon kell u. i. lenni, hogy a talaj mennél hamarább takarva legyen, s a csemeték gyökerei a nap égető heve ellen lehetőleg védve legyenek, s ez annál tökéletesebben történik, mennél több az ág. Ha már az alsó ágakra szükség nincs, azok úgyis maguktól elszáradnak; lenye- sésük tehát csak annyiban lehet szükséges, a mennyiben haszonra fordíthatók. A sorok között lévő cserjéket, zöld juhart, nyárfákat, avagy ha nagyon sürü volt az ültetés, egyes közbeeső sort koronként tőből le kell vágatni, hogy sűrűbben hajtsanak ki és jobban takarják a földet.Ha az ültetvény sínlik, gyakran segíteni lehet rajta az által, hogy tőből levágatjuk. Az újra eredő sarjak sokszor életképesebbek s jobban megválaszthatják a számukra kedvező helyet, illetve azok maradnak meg, és serdülnek fel, a melyek jobb talajrészleten eredtek.x) Minthogy nemcsak a gyöktörzsből (a tuskóból) erednek sarjak, hanem a gyökerekről is, az ültetvény jobban besürüsödik, jobban takarja a földet, jobban megvédi kiszáradás ellen, több televényt képez s vido- rabban tenyészik.Ha a tőből való levágatás nem használ, nem marad más hátra, mint más fanemet ültetni. Megesik az, hogy a talaj nem felel meg a választott fanemnek. Tán nedvesebb az, a mint nekünk látszott. Akkor az ákácz sínlik vagy kipusztul. Ez esetben a glédics (Gleditschia), a nyár, a fenyő, a tölgy, sőt a kőris inkább megél, sőt lehet, hogy diszleni is fog. Néha azonban kőréteg fekszik alul. Ezen máskép, mint a kőréteg áttörése, illetve árkok húzása s a kihányott földre való ültetés által, segíteni nem lehet. Ha a talaj szikes volta okozza a fanemek sínlését, a mi szintén megtörténik, akkor egyik fanemmel sem fogunk sokra menni, s legjobb gyepet nevelni. E czélra legjobbak a következő növények: nyúlánk hernyóka (Beckmannia crucae- formis = Hort) pántlika polyva csukk (Phalaris arundinacea L.) búbos bajuszfű (Crypois aculeata Aith), vigály édes pázsit (glyceria distans Wahl.).
‘) A halasi homokpusztán tapasztalták Havas József kir. erdöfelügyelö 

állítása szerint, hogy oly laposokon, melyeknek beerdösitése csak törpe nyárokat 
és silány ákáczokat eredményezett, hogy a terület gyéren vont barázdákkal való 
felszántása után, igen szép és erőteljes növekvésü sarjadok származott.
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67Az ültetvény gondozásának legfőbbje azonban a tilalmazás legelő marba és emberek rongálásai ellen. Költség, fáradság kárba vész, ha a barom rászabadul az ültetményre. Elvitázhatlan tény, hogy egy és ugyanazon területen fát nevelni és marhát legeltetni nem lehet. Az erdő legnagyobb ellensége mindig a legelő marha.
18. §. A költségekről.Az ültetési költségek a viszonyok szerint különbözők szoktak lenni, leginkább függenek azonban az időjárástól s attól függő meg- eredés sikerétől, a munkabértől és az ültetést vezető, valamint a munkások ügyességétől.Az erdősítés költségeinek nagyságára jelentékeny befolyást gyakorolnak azonban az ültetésre használt csemeték előállítási költségei; mielőtt tehát azoknak tárgyalásába bocsátkoznánk, ezeket kell megvizsgálnunk.A szeged-királyhalmi m. kir. erdőőri szakiskola csemetekertjeiben szerzett tapasztalatok szerint a csemetenevelés költségei ákáczfára nézve a következők voltak:Telepítési költségek:1. 1 kataszt. holdnak megfordítása (rigolálása) GO cm. mélyen szakmánybán .................................................................................40 frt — kr.2. 160 folyó öl árok kiásatására* 2) folyó öle 9 krral 14 „ 40 „3. 160 „ „ „ beültetésére kell 1440 3) darabákácz vagy glédits csemete ezrét 2 írtjával számítva 4).................................................................................4. 1440 csemete kiültetése a kerítés árokra (1*4 napszám ezre) 2*016 napszám 86 krral5. 160 öl kerítés gyepű kétszeri gyomlálása és háromszori kapálására 5 napszám 80 krral6. 80 öl szélfogó kiültetésére 960 csemete5 &) ezre 2forintjával.................................................................................7. 960 csemete kiültetésére (1*4 napszám ezre) 1*344napszám 80 krral..........................................................

8861
9208Telepítési költségek összesen 65 frt 89 kr.

0 Napszámba dolgoztatva 60 cm. mélységig forgatva kell 60*8 napszám 
80 krjával 64 frt 64 kr.

2) Egy igen szorgalmas munkás kiás egy nap alatt 15 öl árkot, a napszámos 
azonban alig többet 10 ölnél. Az árok szélessége felül 0*9, alul 0*3, mélysége 0*6 
jnéter. Ha az árok felső és alsó szélessége között nincsen meg ez a különbség az 
csakhamar beomladozik.

3) Egy-egy csemete 8"-nyire egymástól ültetve.
4) Középes vastagságú, illetve a kevésbbé értékes csemetéket használva

e czélra.
&) Egy-egy csemete 6"-nyire egymástól ültetve. 5

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



68
Egy éves ákáczcsemeték előállítási költsége.1. 65 frt 89 kr törlesztése 10 év alatt 5°/0-al2. Egy hold föld bére (arenda)..............................................3. „ „ „ felásatása egy ásó (32 cm.) mélyen12 napszám 80 krralx).............................................4. Egy hold föld bevetésére 40 klgr. ákáczmag szállítással együtt 50 krjával..............................................5. Egy hold föld bevetése 60 cm. távolságú sorokban12*5 napszám 70 krjával..............................................6. Első gyomlálásra (a soroknak) 22 a sorközök kapálására 10 6, összesen 32.6 napszám 70 kr,7. Második gyomlálásra 10*6, a sorközök kapálására10*6, harmadik kapálására 2) 10*6 összesen tehát 31 *8 napszám 80 krjával..............................................8. Az árokpart gyepűjének és a szélfogónak nyírására5 napszám 1 írtjával.........................................................9. 198 ezer csemete kiszedésére, nyesésére, olvasásáraés csomagokba kötözésére (ezrenként 1*2 napszám) 237*6 napszám 80 krral . . . .

8 frt 56 kr ő „ »12 „ 80 „ 20 „ — „8 „ 75 „99 84
25 „ 44

190 „ 08Összesen 298 frt 47 kr. Ha az átiskolázandó vékonyabb csemeték értékét a szabadban kiültethetők értékének 1 3-ával veszszük fel, s a csemeték 1 3-a a szabadba kiültethető, 2/3-a pedig átiskolázandó, akkor66.000 a szabadba kiültethető csemetének költsége ezre 3 frt 01*5 kr, 132.000 átiskolázandó „ „ „ — „ 75*4 „Két éves ákáczcsemeték előállítási költsége. 
a) Ha a csemeték még egy évig hagyatnak földben.1. A telepítési költségeknek törlesztése 8 frt 56 kr2. Az első évi költségek a kiszedés és csomagolás nélkül 108 » 39 n3. Ezen költségeknek egy évi 5% kamatja 5 64 n4. Háromszori megkapáltatás 10*6 X 3 = 31*8 nap-szám 80 krjával.................................................................... 25 44 n5. Égy évi földbér.................................................................... 5 n — n6. Az árokpartok és szélfogók nyesése 5 n — n7. 140 ezer csemete3) kiszedése, nyesése, olvasásaés csomagolása ezre 2*5, összesen 250 napszám80 krjával......................................................... 200 n 40 wÁtvitel 358 frt 43 kr

*) A földforgatás esztendejében ezen kiadás természetesen elmarad.
2) A harmadik kapálásra nincsen minden évben szükség.
3) A csemeték száma a második év végével kisebb lesz, mert az elnyomás 

következtében több vész ki, mint az első évben, midőn még a beárnyékolás nem 
volt oly erős és sokáig tartó.
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69Áthozat 358 frt 43 kr.70 ezer átiskolázható csemete értéke 75’4 krjával . 52 w 7870 ezer 2 éves, szabadba kiültethető csemete költsége 305 frt Kerül ezer darab 2 éves csemete 4 frt 36*6 krajczárba. 65 kr.
b) Ha az egy éves csemetekertből szedett vékonyabb csemeték iskoláztatnak át.1. Egy kát. holdnak bére.......................................................... 5 frt — kr.2. A telepítési költségek törlesztése ....3. Egy kát. holdnak felásatása egy ásó nyomnyi 8 56mélyen............................................................................................ 12 » 804. 48.464 csemete költsége 53 krjával5. 48.464 „ kiültetése fúróval ezre 0’8, összesen 36 5) 6738'8 napszám 80 krjával...............................................6. Háromszori kapáltatás 10’6X3 = 3P8 napszám 31 H 04 »80 krjával................................................................................. 25 447. Az árokpartok és szélfogók nyesése8. 48.000 csemete kiszedése, nyesése, olvasása, csomagolása ezre 3, összesen 144 napszám 80 5 »

krajczárjával..................................................................... 115 20 »Összesen 239 frt 71 kr.Kerül 1000 darab 2 éves iskolázott ákáczcsemete 4 frt 99 krba.Ezen két csemete nevelési mód összehasonlításából az következik, hogy a b) mód szerint a 2 éves csemeték nevelési költsége nagyobb az a) mód szerintinél. Ha azonban az egy éves csemetéket még sűrűbben álló sorokban nevelnék, pl. a Praxa módja szerint, az átiskolázásra felhasználandó egy éves csemeték sokkal kevesebbe kerülnének, s azzal a 2 évesek előállítási költsége is lejebb szállana. Hogy pedig az iskolázás utján nevelt 2 éves csemeték sokkal erősebbek, és többet érnek, mint a 2 évig sűrű állásban a csemetekertben hagyottak, az kétséget sem szenved.Egy éves tölgyesemeték nevelési költségei.1. A telepítési költségeknek törlesztése ... 8 frt 56 kr.2. Egy hold föld bére..................................................................... 5 „ — „3. „ „ „ fölásatása egy ásó nyomnyi mélyen 12 „ 80 „4. „ „ „ bevetésére kell 12—16 átlag 14m.-mázsa makk, 14 írtjával1) .... 196 „ — „__________________  Átvitel“ 222 frt 36 kr.
’) Szabadka városának Gróf Chottektól Szlavóniából 1884. őszén szállított 

makkja tényleg ennyibe került. Ez ugyan túlságos nagy ár; de minthogy mai 
napság a tölgymakk egyátalában igen nehezen kapható, s azok, kik a szállításra 
vállalkoznak igen jól megfizettetik az árát (csak a makk ára maga 7 frt 50 kr 
volt, tehát drágább a búzánál) jónak láttuk ezen magas árral tenni meg a szá
mítást, mint a minőre az alföldi gazdának kilátása van.
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70 Áthozat5. 20'5 hektoliter mag elvetésére 40 napszám 80 krjával6. Első gyomlálására (a soroknak) 24, a sorközökkapáltatására 10'6, összesen 34*6 napszám 70 krajczárjával....................................................................7. Második gyomlálására 16, a sorközök kapálására10'6, harmadik kapáltatásra 10'6, összesen 37*2 napszám 80 krjával.........................................................8. Az árokpart gyepűjének és a szélfogóknak nyírására 5 napszám 1 fiijával..............................................9. 250 ezer csemete kiszedésére, olvasására és csomagolására ezre E05, összesen 262 napszám80 krjával................................................................................Összesen

222 frt 36 kr32 55 — 55

24 22 55

29 55 76 555 55 — 55

209 75 60 r522 frt 94 krKerül 1000 darab egy éves tölgycsemete 2 frt 09 krba.Jobb minőségű, üde, azonban viz által való elbontásnak ki nemtett talajon az egy éves tölgycsemeték jó sikerrel ültethetók ki. A helyet, a hová azokat ültetni szándékozunk előbb mintegy 30—40 cm. oldalakkal biró négyszögöt meg kell kapáltaim, s azután fúróval (Wartenberg-féle fúróval) oly mély lyukat kell kiszúrni, a melybe a gyökér meghajlitás nélkül leereszthető. A lyukat a csemete beléhelye- zése után jó homokkal kell betölteni, illetve a csemetét abba gondosan beültetni. Ha a csemeték jó rigolált földben neveltettek, s tehát jó hosszú gyökerüek, még emelkedettebb és szárazabb pontokon is jó sikerrel lehet egy éves tölgycsemetéket ültetni.Nedves, vizes, vagy viz által való elbontásnak kitett, valamint füves talajon 2—3 éves tölgycsemeték használandók.
Két éves tölgycsemeték nevelésének költségei. (Ha a csemeték még egy évig a földben hagyatnak.)1. Az első év költségei a kiszedési költségek levonásával 364 frt — kr.2. „ „ ,, költségeinek kamatja .... 15 55 20 Ti3. Egy kát. holdnak bére......................................................... 5 r — 554. A telepítési költségek törlesztése .... 8 n 56 n5. Első gyomlálás és kapáltatás, mint az első évben 24 Ti 22 n6. Második és harmadik gyomlálás és kapáltatás mintaz első évben......................................................... 29 7 6 v7. Az árokpartok és szélfogók nyesése 5 55 — T)8. 250 ezer csemete kiszedése, olvasása és csomagolása ezre E4, összesen 370 napszám SO krjával 296 — 55Összesen 687 frt 74 kr.Kerül 1000 darab 2 éves tölgycsemete 2 frt 75 krba.
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71Három éves tölgycsemeték nevelése.Egy kát. holdnak 2 évi bére.............................................. 10 frt — kr.A telepítési költségek 2 évi törlesztése 17 12Egy kát. holdnak fölásatása egy ásó nyomnyi mélyen 12 8065.660 egy éves csemete költsége 2f rt 05 krjával ezre 134 » 60 5,65.660 egy éves csemete kiültetése fúróval ezre0*8, összesen 52*5 napszám 80 krjával . 42 » — »Egy kát. hold háromszori kapáltatása 10'6 X 3 = 31 *8napszám 80 krjával.......................................................... 25 44 »Egy kát. hold háromszori kapáltatása a második évben 25 » 44 5)Az árokpartok és szélfogók nyesésére 2 éven át . 10 — 5565.000 csemete kiszedése, olvasása és nyeséseezre 1.7, összesen 100 5 napszám 80 krjával . 80 40Összesen 347 frt 80 kr.Kerül 1000 darab 3 éves tölgycsemete 5 frt 35 krba.A többi lombos fauemeket, valamint a cserjéket rendszerintkisebb mennyiségben szoktuk nevelni, de nem is állanak rendelkezésünkre adatok, különösen a magvak árára, vagy szedési költségeire nézve; minélfogva a csemete nevelési költségek részletes kimutatása még időelőtti lenne. Hozzávetőleg a glédics- és bálványfa nevelési költségei egyenlőnek vehetők az ákáczczal, a kőrisé, a szilé, meg a cserjéké a munkáltatást illetőleg a tölgygyei. Minthogy azonban ezen utóbbi fanemek magja 10—12°/0-al olcsóbb a tölgyénél, és megfelelő sürü vetés mellett holdanként 20—25%-al több csemetét nyerünk; a kőris és szil egy éves csemeték nevelési költségei mintegy 30%-al alacsonyabban tehetők a tölgyénél.Egy éves feketefenyö- (pinuö austriaca) csemeték nevelési költségei.1.2.3.4.5.6.7.
8.9.

A telepítési költségek törlesztése . . . .Egy hold föld bére......................................................................„ „ „ felásatása egy ásó nyomnyi mélyen .„ „ „ bevetésére 64 kilo mag átlag 2 írtjávalEgy hold föld bevetésére 15 cm. távolságii sorokban 26 napszám 80 krjával . . . .Első gyomlálás 24, a sorközök kapálása 16, ösz- szesen 40 napszám 80 krjával . . . .Második gyomlálás 18, a sorközök kapálására 13, összesen 30, harmadik gyomlálás és kapálásra ugyan 30, tehát 60 napszám 80 krjával .Az árokpart gyepűjének és a szélfogóknak nyírására 640 ezer csemete kiszedése ezre 0*3, összesen 192napszám 80 krjával..........................................................Összesen

8 frt 56 kr 5 ,,121282032
48

80
80

153 „ 60 „ 423 frt 76 kr.Kerül ezer csemete 66 krba.
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Két éves feketefenyöcsemeték nevelési költségei.

a) Iskolázás mellett.1. Egy kát. holdnak bére . . • . . . 5 frt — kr.2. A telepítési költségek törlesztése .... 8 n 56 „3. Egy kát. holdnak felásatása.............................................. 12 n 80 „4. 102.766 csemete költsége 66 krajczárjával . 67 83 „5. 102.766 csemete kiültetése fúróval ezre 0'77, ősz-szesen 78 napszám 80 krjával . . . . 62 do „6. Első gyomlálás 28, sorközök kapálása 10, összesen38 napszám 80 krjával . . 30 n 40 „7. Második gyomlálás 20, sorközök kapálása 10 barma-dik kapálás 10, összesen 40 napszám 80 krjával 32 jj »8. 102 ezer csemete kiszedése, olvasása és csomagokbakötése ezre 0‘4, összesen 40*8 napszám 80krajczárjával.................................................................... 32 n 64 „Összesen 251 frt 63 krKerül 1000 darab két éves fenyőcsemete 2 frt 46-7 krba.
b) Ila az egyéves csemeték még egy évig földben maradnak.1. Az első év költségei a 9. alatti kivételével . 270 frt 16 kr.2. Az előbbi 1., 2., 6. és 7. pont alatti költségek összege 75 n 96 »3. 640 ezer csemete kiszedése ezre 0'4, összesen 256napszám 80 krjával......................................................... 204 5J 80Összesen 550 frt 92 kr,Kerül ezer darab csemete 86 krba.A fenyőcsemeték költségkímélés szempontjából haszonnal hagyhatók 2 évig iskolázás nélkül földben; feltéve azonban, hogy a vetés nem volt sűrű, s tehát a 2 éves csemeték nem szoronganak, a mi az alsó tűk elhullását és a csemeték használhatóságának apadását vonja maga után. Három éves csemetéket azonban okvetlenül iskolázni kell, habár a költség kissé nagynak látszanék is.Három éves fenyöcsemeték nevelési költségei.(Ha a 2 éves csemeték még egy évig földben hagyatnak.)1. A 2 éves csemeték összes nevelési költségei kiszedés nélkül....................................................................218 frt 99 kr.2. Az előbbi év 1., 2., 6. és 7. pont alatti költsé-ginek összege....................................................................75 „ 96 „3. 102 ezer csemete kiszedésének, sat. költségei ezre0'5, összesen 51 napszám 80 krjával . 40 „ 80 „Összesen 335 frt 75 kr.Kerül ezer darab 3 éves fenyőcsemete 3 frt 29 krba.Jobb átnézet kedvéért állítsuk szembe a nyert eredményeket.
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A csemeték nevelésének költségei az alföldi viszonyok között. ’)Egy éves szabadba kiültethető ákáczcsemete ezre Bozinszki Béla kir. erdőfelügyelő szerint .Egy éves iskolázásra használandó „ „Két „ iskolázatlan „ „„ „ iskolázott „ „Egy „ tölgycsemeték ezreKét „ „ „ (iskolázatlanoké)Három éves „ „ (iskolázottaké)Egy „ fenyőcsemeték ezre ..KétHárom

3 frt 01'5 kr. “2 „ 31 „75-4 „ 36*6 ,,09753566478629(iskolázottaké) (iskolázatlanoké) (iskolázottaké) .
Az ültetési költségek szabadba való kiültetésnél.A 11. §-ban előadtuk volt, hogy a különböző lejtéseknek milyen sűrű ültetés felel meg. Az ültetési költségeket ezek mindenikére kellene külön-külön kiszámitanunk. Minthogy azonban a leggyakrabban egy méternyi távolságú sorokban ugyanannyi csemete távolsággal szokás ültetni, a számitást ezen sűrűségre fogjuk megtenni. Ezt annál czél- szerübbnek véljük, mert a számitás czélja inkább minta szolgáltatása, mert hisz minden egyes esetben úgyis felette változók a tényezők, s tehát eltérők lesznek az eredmények is.

Az ákácz ültetés költségei.Egy méternyi távolságú négyszöges ültetéshez holdanként 5476 csemetére van szükség.1. Egy éves szabadba kiültethető 5476 ákáczcseme-tének előállítási költsége az előbbeniek szerint ezre 3 frt 01*5 krjával..............................................2. 5476 csemete szállítására egy óra járásnyira ezre0*8, összesen 4*7 gyalog napszám ‘) 80 krjával3. 5476 gödör kiásására ezre 3, összesen 16*4 napszám 80 krjával.....................................................................4. 5476 csemete kiültetésére szintannyi
16 frt 51 kr.761212

31313Összesen 46 frt 51 kr.
*) A költségek, mint már említve volt, inkább magasabban vannak számítva, 

mint alant; ennélfogva ezen itt kimutatott költségek olyanoknak tekinthetők, me
lyeket az alföldi drága napszám mellett mindenki elérhet, czélszerü eljárás mellett 
pedig apaszthat.

2) A fuvaros fordulhat naponta háromszor; egyszerre felrakhat mintegy 
3000, tehát összesen 9000 csemetét. A fuvarbért 5 gyalog napszámmal egyértékü- 
nek véve s a fel- és lerakodásra 2 napszámot számítva, felmegy 7, s esik ezer 
csemetére 0'8 napszám.
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74 Vessely szerint egy kát. hold ákáczültetvény a deliblati pusztán 80 forintba kerülne 1).Mátyus József kir. főerdész, ki a deliblati homokon hosszú évek során működik, s egyike legkitűnőbb homokkötőinknek, ezen pusztán 1873-tól kezdve bezárólag 1880-ig be ültetett 818 kataszt. hold homok területet. A költségek a csemeték nevelésének költségeivel együtt 22.451 frt 20 krt, vagyis holdanként . .27 frt 45 krttettek ki. Ebbe azonban nem csekély területeknek nyárfával való dugványozása is bele van értve, s az ültetés is gyérebben volt tartva.A sorok távolsága u. i. 6, a csemetéké pedig a sorokban 3 láb volt.1. Ezen sűrűség mellett u. i. csak 3200 csemetére van szükség, melynek ára a fentebbi ár. mellett . . . . 9 frt 95 kr.2. A csemeték szállítása 2*6 napszám 80 krjával . 2 „ 08 „3. Az ültetés gödör ásással együtt 19*2 napszám80 krjával.............................................................................15 „ 36 „Összesen 27 frt 39 kr.Ezen két költségvetés összehasonlításából kitűnik, hogy az ültetés sűrűsége mily rendkívüli befolyással van a költségre. Ha már most tekintetbe veszszük azt, hogy még ennél ritkábban is lehet ültetni, ha sűrítésre vagy nyárfa dugványokat, vagy cserje magvakat, vagy utóbbiakkal csicsókát használunk: akkor a gyér ültetés csak pártolható, ha még azt is figyelembe veszszük, hogy a csicsóka a befektetett költségek nagy részét vissza fizeti. De ismét a túlzástól ebben is óvakodni kell, nehogy az ültetés nagyon is későn záródván, a fák törzseinek kifejlődése az által szenvedjen. A 2 méter négyszög a maximum, a mely megengedhető.A tölgy, a fenyő ültetés költségei nem igen különböznek az ákáczétól. mert ha az olcsóbb csemetéket választjuk sűrűbben kell ültetnünk, erősebb csemeték pedig annyiba, sőt esetleg valamivel többe kerülnek.Mielőtt ezen szakaszt bezárnók, meg kell még emlékeznünk Szabadka városáról, alföldünk legszorgalmasabb és legkitűnőbb erdő- sitőjéről. Ez a város elcsenevészett nyárasainak kiirtását 1867-ben megkezdvén, 1883 végéig beerdősitett 1622 holdat 51.737 frt 91 kr költséggel. Került tehát holdja 31 frt 90 krba, A sorok távolsága itt is egy öl, s a csemetéké a sorokban 3 láb; a tetemesebb költség a föld forgatásának következménye, A város u. i. az ortolt területet 3 évre mezőgazdasági használatra adja ki, úgy, hogy az ortoló a földet 65 cm. mélységig megforgatni, s a harmadik év tavaszán (avagy telén) kiültetett csemeték közé kapás növényeket ültetni, s azokkal a csemete sorokat is megkapálni tartozik. A föld forgatásáért 5 frt 60 kr dij jár kát. holdanként. A földforgatást 1880-ban kezdették meg, s ez idő óta erdősítettek 312*56 kát, holdat 17.926 frt 80 kr, vagyis 57 frt 34 kr holdankénti költséggel.
’) Europaeischer Flugsand 366. lap.
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75Szabadka városának nagy terjedelmű és jól sikerült erdősítései egyrészt a város áldozatkészségének köszönhetők, nevezetesen Lévay Simon főszámvevő és Malahovszky László gazdasági tanácsos közbenjárásának. E két férfiú felismervén az erdő közgazdasági fontosságát, valamint a városra majdan háramló hasznot, mindent elkövetett, hogy a város a költségeket, a melyek 1883-ban 7.182 frt 91 krra rúgtak, megszavazza. Az erdősítések kivitelének érdeme Pánczél József városi erdészt illeti, a ki fáradhatlan szorgalommal és szakavatottsággal hajtotta ezeket végre. Csak egy tekintetben nem ismerte fel a tennivalót: nem válogatta meg a talajat a fanemek számára. Egyátalában ákáczczal erdősített. Ennek rósz következménye meg is látszik. Több helyen a sárga zuzmó lepi el az ákácz törzseket. Ez mindig annak jele, hogy a talaj nem egészen az ákácznak való. Csakugyan az ily helyeken satnya növés is tapasztalható. Ezen helyek mindig nedvesek. Ide tölgyet, szilt, kőrist, gledicset kellett volna ültetni. Különben el kell ismerni, hogy ez irányban már az 1884. évben sokat tett, és szép tölgy vetéseket tud felmutatni.A költségekről még igen kivánatos volna újabb és újabb adatok összegyűjtése. Mennél több az adat, annál jobban lehet megítélni helyességét, annál inkább lehet belőle kiválogatni a különböző viszonyok között megkivántató tájékozást. A felhasznált napszámok kimutatása azért jobb; mert azok után a helyi napszámbéreknek megfelően jobban állítható össze a költségvetés. Ilyen adatok beküldése mindig hálára fog lekötelezni.Befejezésül álljon itt néhány ilyen Szeged-Királyhalmán szerzett adat.
A magvak súlya, száma, csirádzó képessége, átlagos ára s egy kát. hold csemetekert bevetésére megkivántató mennyisége.

Súlyhktlite-’renként Szemek száma
Csirádzó Átl^08 Egy kát. hold 

csemetékért 
bevetésére kell

képesség ar Kiio-gramon-ként
kilogr. 1 klgr.-ban 1 hltr.-ben °// 0 kr kilogr. hektói.

Tölgy .... 60—80 160—270 16000—19000 65—85 12—21 1200—1600 20'5
Kőris................. 15—16 9600—10000 154000 65—70 18—24 1 l'O
Szil ................ 5—6 27000—33000 166000 20—45 30—60 12-0
Eger (fekete) 30—32 8000000 • 20—25 90-120 8—10
Nyír................. 8—10 714000 20—25 30—36 9-11
Akácz................. 80 47800 3828000 ? 30—60 30—40 •
Bálvány (büdösfa) 3*25 51900 ? 9 5’75
Glédics .... 
Feketefenyő (p.

92*5 4700 435000 ? 9 65
austriaca) . . 

Erdei fenyő (p.
56—58 50500 50—75 165-—225 64 •

sylvestris) . . 46—51 147000-171000 40-70 156—22S 32 •

’) Nyomtatás közben Földes János úrtól, a Szeged-királyhalmi erdoöri szak
iskola vezetőjétől érkezett néhány adat, melyekért itt fejezem ki köszönetemet,
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Csemetekerti és erdősítési munkálatok. *)
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100 □ öl föld forgatása 60 cm. mélyen szakmánybán 
100 □ öl föld forgatása 60 cm. mélyen napszámban

• • 2 50

könnyebb földben.........................................................
100 Dől föld forgatása 80 cm. mélyen napszámban

3-8 80 3 04

szikes földben.........................................................
Semlyékek betöltése 1 köb öl föld hordása és elegyen-

8-6 80 6 88

getése .........................................................................
100 Dől gyepes homok felásatása egy ásó nyomra

9-73 80 7 79

(32 cm. mélyen) .... ...
Árok ásás felül 90 cm., alul 30 cm. széles, 60 cm. mély

2-13 80 1 70

folyó öle szakmánybán.........................................
1000 ültető gödör (kerek) kiásása 45 cm. mély és tág

• • 09

laza homokon..........................................................
1000 ültető gödör (kerek) kiásása 32 cm. mély és tág

5-4 80 4 32

laza homokon.........................................................
1000 ültető gödör (kerek) kiásása 32 cm. mély és tág

2-95 80 2 36

gyepes és gyökeres homokon.................................
1000 ültető gödör (háromszögalaku) kiásása 50 cm.

66 80 5 28

mély, 40 cm. tág gyepes és gyökeres homokon
1000 ültető gödör (háromszögalaku) kiásása 40 cm.

2-77 80 2 22

mély, 50 cm. tág megmunkált homok
100 folyó öl ültető árak kiásása egy ásó nyom széles,

2-32 80 1 86

kettő mély.................................................................
1000 darab 1 éves akáczacsemete kiszedése, nyesése,

0-64 80 51

olvasása, csomókba kötése.........................................
1000 darab 2 éves iskolázatlan akáczacsemete kiszedése,

1-2 80 96

nyesése, olvasása, csomókba kötése .... 
1000 darab 2 éves iskolázott akáczacsemete kiszedése,

2-5 80 2

nyesése, olvasása, csomókba kötése .... 
1000 darab 1 éves tölgy csemete kiszedése, nyesése,

3-0 80 2 40

olvasása, csomókba kötése.........................................
1000 darab 2 éves tölgy iskolázatlan csemete kisze-

115 80 84

dése, nyesése, olvasása, csomókba kötése .
1000 darab 3 éves tölgy iskolázott csemete kiszedése,

1-4 80 1 12

nyesése, olvasása, csomókba kötése .... 
1000 darab 1 éves fenyő-csemete kiszedése, nyesése,

1-7 80 1 36

olvasása, csomókba kötése.........................................
1000 darab 2 éves iskolázott fenyő csemete kiszedése,

0-3 80 24
*

nyesése, olvasása, csomókba kötése .... 
1000 darab 2 éves glédics-csemetc kiszedése, nyesése,

0-4 80

1

32

olvasása, csomókba kötése.........................................
1000 darab 1 éves csemete kiültetésc és a dugványo-

1*8 80 44

zás fúróval ..................................................................
1000 darab 1 éves csemete kiültetése ültető árkokba

0-8 80 • 64

15 cm. távolságban................................................. 0-7 80 • 56

') Mindezen adatok meg ismételt megfigyelést kivannak, mert csak egyszeri esetekből 
lettek egybeállitva. . 1
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1000 darab 1 éves akácz kiültetése forgatatlan földbe
faiskolában.................................................................. V4 80 1 12

1000 darab bokorféle kiültetése szabadban kész
gödrökbe .................................................................. 2-0 80 1 GO

1000 darab 2 éves csemete kiültetése a szabadba 
kész gödrökre :

jó viszonyok között ‘)......................................... 3-0 80 2 40
középszerű viszonyok között2) . . . . 5-0 80 4
rósz viszonyok között3)................................. 8-0 80 G 40

1 kát. hold bevetése ákáczmaggal forditatlan földbe 
80 cm. sortávolság mellett 7 horonyliuzó, 2 takaró,
2 taraczkozó, 1 vető és egy a földet leveregetö ío-o 70 7

1 kát. hold bevetése kőris-, szil-, juharmaggal, 50 cm.
sortávolság G horonyliuzó, 4 vető, 2 takaró . 19-0 70 13 30

1 kát. hold gyomlálása és kapálása 80 cm. sortávolság
mellett, 1-ső munka.......................................... 32-0 70 22 40

2-ik » ...... 24-0 70 16 8o
3-ik » ....... 16-0 70 11 20

’) Jó viszony alatt értve, ha a gyökerek nem hosszuk és nem 
ásása alkalmával a föld és gyep gondosan el lettek választva egyu

terjedeli
íástól.

nesek, s gödrök

-) Közepes viszony, ha a gyökerek terjedtebbek ugyan, de a föld iól el lett választva.
) Kosz viszony, ha a gyökerek is terjedtek, a föld is roszúl lett elválasztva, úgy nedves 

leven fapados, tehát a hetakarásra száraz, porhanyó földet kell hozni.

Ezen költségkimutatásra különben meg kell jegyeznünk, hogy az nem a legkedvezőbb viszonyokra van állapítva, de középszerűekre s tehát ha azok jobbak, önmagától kisebbedik; kisebbedik azonban a munkavezető ügyességével, s a szerint a mint a munkások a munkába beletanulnak.A munkavezető ügyességétől függ az, miként osztja be a munkásokat , hogy t. i. egyik jobban szolgál-e a másik kezére, avagy kevésbé, s mindenik oly munkát végez, a melyre legalkalmasabb, illetve a melyet legjobban képes és szeret elvégezni. Hogy ezt a feladatot a munkavezető leghelyesebben oldhassa meg különösen a következőkre kell ügyelnie:A nehezebbb inunkat férfiakkal, a könnyebbet nők és gyerme- kekkel végeztesse. A férfiak ássák tehát ki az ákáczcsemetéket az iskolában és nyessék meg azokat. A fenyvek, tölgyek, sat. kiszedése a a mával az ásás a férfiak, a csemeték kiszedése és csomagolása a novie bízandó. Az ültető lyukakat a férfiak ássák és fúrják, mig az u tetest a nők végezzék. A csemeték hordására és szétosztásai a férfi- gyermekek alkalmazandók.Minden munkást be kell tanítani előbb az általa végzendő munkai a, s az ültető lyukak helyeit ki kell előre jelölni, hogy azt
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78nekik ne kellessék keresni s a sorok irányát el ne hibázzák. Ez legegyszerűbben úgy történik, hogy előbb egy sort zsinór után, vagy szemmérték szerint a munkavezető tüzet ki hosszában és széltében. Azután minden férfimunkás kap a kezébe egy mértéket (1 m. vagy oly hosszút, a milyen a sor- és csemetetávolság, esetleg külön a sorok, külön a csemeték számára) s most megindulnak s az általok kimért helyekre gyermekek nádszálakat vagy más jeleket, pl. ágakat tűzdelnek le. Mindig azon kell lenni, hogy a csemeték a sorokban váltakozzanak s tehát a következő sorban a csemeték ne szemben álljanak az előbbi sorbeliekkel, hanem azok egymástóli távolságának felével. Ha az idő és erő engedi, akkor az összes helyeket zsinór után kell előbb kijelöltetni. Ha az ültető helyek igy előre kijelöltetnek, nemcsak a sorok futnak egyenesebben, s tehát a csemeték oszlanak el egyenlőbben, de a lyukvágás avagy fúrás is gyorsabban megyen, mert a munkás már messziről látja, hol kell az ásót vagy fúrót leszúrnia.A gödröket nem négyszögletűre, hanem háromszögletüre kell ásatni, igy három ásódöféssel meglehetős mély gödröt lehet kiásni. Ha ezzel nem lett elég mélység elérve, ismételni lehet az ásó leszu- rását. A munkás a földet mindig az ásóval emelje ki, nem pedig kapával, mert akkor mindig két emberre van szükség, melyek közül az egyik mindig vesztegel s halasztja a munkát, hogy a másik is hasonlóan cselekedjék.Ha a homok felül fűvel van benőve vagy gyepes, akkor előbb a fűvet vagy gyepet az ültetés helyéről el kell távolítani. Taraczkos földön az ásóval nehezen megyen; legjobb előre külön munkásokat küldeni, a kik a gyepet kapával levágják. Ha a gyep nem taraczkos és a lyukakat furni kell, igen előnyös a gyepet jó széles és éles kapával egy darabban levágatni és megfordítva (visszájával) tétetni vissza. A fúró (rúd vagy karó) áttöri a gyephanton is a fúrólyukat. Ez esetben azonban külön munkásoknak kell az ültetők után a lyuk betöltésére a földet hordani. Etives talajon elég, ha az ültetés helyét 1—2 O'-nyi terjedelemben felkapálják. A föld kihányása alkalmával a munkások a gyepet külön, és a földet is külön helyre rakják. Ez könnyíti az ültetők munkáját.Ha a talaj füves vagy gyepes, akkor az ültetési költségek mindig nagyobbak, mig ellenben meztelen homokon könnyebben megy a munka s tehát olcsóbb is.Az öntözési költségek valamivel megdrágítják a munkát, de biztosítják a sikert.Emeli a költségeket még az ültetvénynek megkapáltatása és a következő években kisebb-nagyobb mértékben való foltozása. Mennél sűrűbb az ültetvény, annál hamarább záródik s annál rövidebb ideig szükséges kapáltatni, sőt ha az első évben nem fűvesedik be, el is maradhat. Különben egy holdnyi ültetmény megkapáltatására elegendő 8 napszám.
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79Foltozásokra annál kevésbé lesz szükség, mennél nagyobb figyelemmel és pontossággal történt az ültetés. A költségek kitehetnek a megeredés arányában 10—15°/0-ot. A nagyobb tételre azonban csak rendkívüli szárazság idején lesz szükség, a rendes viszonyok között 10—15%-nál nagyobbra a foltozási költségek nem fognak rúgni.Az ültetmények foltozását illetve azonban figyelembe veendő, hogy mindig valamivel sűrűbben szokás ültetni, hogy az liltetményes minél előbb záródjék és a talajat mihamar betakarja, beárnyékolja. Kiszáradás, befüvesedés ellen védje, lehulló lombjával befödje. Néhány csemetének kimaradása tehát nem mindig baj, s ha előreláthatólag a záródás úgyis létrejő, helyébe újat ültetni nem is szükséges.A gyepesitési költségek valamivel mérsékeltebbek. Egy hold homok felszántása, megboronálása vagy egyszerű kiegyengetése alig vesz többet igénybe egy szekeres napszámnál. Számítsuk azt . 5 frtba.Egy hold bevetésére kell mintegy 1*6 hectoliter, v. i. mintegy 24 kgr. fűmag, melynek 100 klgrmját átlag 40 írttal számítva . . . . 9 frt GO kr.A mag elvetésére 0*25 napszám 50 krral . — „ 12 5 „Lehengerelés 0‘10 lovas napszám 5 írtjával . — „ 50 „összesen . 15 frt 22 5 kr.Ha szénamurvát vetettünk, akkor a költség holdankint mintegy 5 frt 62 kr.Mátyus József kir. erdész a fűmag házi előállításának költségeit következőleg számítja: Sorghum halapense (serte levelű czirok) 100 kgr. ültetni való gyökériuda szedetésére kell . 44—50 napszám. Annak elültetésére 5 kgrot egy napszámmal számítva, 100 kgr.................................................................................. 20 „Ugyanő 1879-ben 2 bécsi mérő czimbor (Elymus) és 6 b. mérő laptaborz (Echinops ritro) magot 21 frt 35 kr költséggel vettetett el; minélfogva F5 mérőt 1 hectoliternek véve, egy hectoliter elvetése került 4 frtba s mert a napszámot 80 krral számítja, kellett hozzá 5 napszám.1880-ban 8 hectoliter csenkesz (festuca vaginata), 2 hectoliter czimbor és 9 hectoliter laptaborzmagot vettetett el 105 napszámmal, minélfogva kellett egy hectoliter elvetésére 5'5 napszám.Szerinte egy hectoliter mag szedésére x), valamint elvetésére átlagosan 5 napszámot lehet számítani.Megjegyzendő azonban, hogy ő a magot nem szórva vettette, hanem sorokba és fészkekbe az ültetvények közé, hogy a fű vek a homok futását segítsenek akadályozni. Itt tehát barázdácskákat huzni, a magot elvetni és befödni kellett, a mi a munkát megdrágította.
’) Magot lehet szedetni a múlt, években befüvesitett területeken, vagy az 

ugarakon, legelőkön, tengeri-, répa-, burgonyaföldeken, avagy ba e czélra soványabb 
rétek füveit megérni hagyjuk és kiszáradás után kicsépeltetjiik.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



HARMADIK RÉSZ.

A homoki erdők használata.

19. §. A forda.A forda (turnus) alatt azon időszakot értjük, a mely az erdő létrejötte és letárolása, tehát származása és felhasználása között lefolyik. Pl. ha az erdőt ültetésétől számítva 40 év múlva tároltatjuk le, s ezt minden 40-ik évben ismételjük, a 40 esztendő a turnus, v. i. ezen idő alatt fordul a vágatás újra vissza az első vágás területére.Az erdőnek azon korát, a midőn az levágatik, használati, vága- tási vagy tárolási kornak nevezzük; ha tehát az erdő 40 éves korában vágható, a 40 év annak használati vagy vágatási, vagy tárolási kora.Az már most a kérdés: melyik a valódi vágatási kor? mert tudvalevőleg az erdőt különféle korban szokták vágni, néhol 12, 20, 30, 40, másutt 60, 80, 100, sőt 160 év alatt.A vágatási kor meghatározásánál különféle szempontból indulnak ki. Az a kérdés, t. i. mely korban legalkalmasabb az erdő a feluju- lásra és a használatra, vagy pedig mikor adja a legnagyobb termést vagy legnagyobb jövedelmet?Felújítás alatt értjük azt, midőn a levágott erdő a tüskökről és gyökerekről eredő sarjakról vagy pedig azon czélra meghagyott anyafákról lehulló magról ismét újra mintegy önmagából támad. Felújítani azonban kézből is lehet magvetés vagy ültetés által.Ha sarjakról ujitjuk föl az erdőt (sarjerdő, Niederwald), a fáknak azon kora határoz, mikor még a tüskökről és gyökerekről jó és erőteljes sarjadék várható. Némely fanemek a sarjeresztési képességet késő korig megtartják. Ilyen pl. a tölgy, a mely 100 éves korában, sőt még azon túl is ereszt sarjakat a levágott tuskóról. Csakhogy nagy különbség vau a létrejött sarjadék között. Öreg fák sarjait könnyen letöri a szél, s a mi megmarad satnya és rossz növésű, nem növekedik fel oly erősen, mint a fiatal fáról származott. E tény erdeinkben a figyelmes vizsgáló szemét nem kerülheti ki.
*) Tarolásnak azt nevezzük, a midőn a területen álló valamennyi fennálló 

fa egyszerre vagy ismételt vágatással levágatik. Ha pedig a jövendő használatra 
fák hagyatnak meg, a műveletet egyszerűen vágásnak mondjuk.
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81Áz előadott okokból a tölgy-sarjerdőt 40 évnél hosszabb forgással vágni nem igen szokták; de vágják csertermelés kedvéért 12, 20, 25 évessel és vágják épületfára 60 évessel is. Szabadka városának 60 korban vágott, üde, jó homokon álló, fájdalom már fogytán lévő tölgyes erdeje oly szép méretű fákat szolgáltat, a mely a város különböző tölgy-épületfa szükségletének fedezésére megfelel. Az ákáczot rendkívüli sarjeresztési képességénél fogva és mert nemcsak a tuskóról, de a gyökerekről is buján sarjadzik, a jobb talajrészleteken hasonló forgással lehetne vágni. A fenyvek sarjakat nem eresztenek, s tehát sarjerdőkép nem kezelhetők.Ha magról kívánjuk az erdő felujulását (szálerdő, Hochwald), azon kort kell bevárnunk, a melyben a fák elegendő és jó magot teremnek. Ez az ákácznál igen korán, a fenyveknél (pinus sylvestris és austriaca) pedig a homokon már a fiatal korban, rendesen azonban a fa kifejlett korában következik be. Az igen fiatal fák magja azonban gyakran léha szokott lenni, minélfogva felújításra nem alkalmas. A fenyvek a 40—60, a tölgyek a 60—80 éves kornál hamarább nem igen teremnek felújításra alkalmas és elegendő magot. A szálerdő fogalma feltételezi azt, hogy abban csak magról eredett fát nevelünk fel, mig a sarjadékot vagy kipusztitjuk, vagy ismételten tőből való levágatással alacsonyan tartjuk, részint némi közbeeső használat, részint a talaj jobb betakarása végett.A sarjerdő czélja tűzifa-, a szálerdőé épület- és nagyobb méretű szerszámfa-termelés.Hogy mikor legalkalmasabb az erdő a használatra, azt mindig a helyi viszonyok és a birtokos szükségletei határozzák meg. Tüzelőfának már a fiatal erdő is alkalmas, kivált ha a gazda nem néz arra, hogy hasábfája legyen; de ha eladásra termel, már öregebb fát kell vágnia, mert a hasábfát mindig jobban fizetik. Azt tartják, hogy a fiatal fa jobb tüzelésre, ez azonban csak annyiban áll, hogyha a fa öreg, redves, kevesebb tűzerővel bir, ha azonban egészséges, csak oly jó mint a fiatal.Tisztán tüzelőfa termelése mai napság azonban már csak fátlan, vasutaktól és folyóktól távolabb eső vidékeken fizeti ki magát; a tűzifa árát folyvást lenyomja a kőszén. Ma már az erdőtenyésztőnek arra kell törekedni, hogy lehető sok épület- és szerszámfát termeljen. Az ilyen fának pedig idő kell a megnövésére.A vágatási korra legnagyobb befolyással van a talaj jósága. A jobb talajon magasabb korig tartja meg a fa erőteljes növekedését, gyarapodási képességét; mig a silányabbon korábban csökken tenyészete. A Nyírség liomokbuczkáin pl. már 40 éves korban csonkásodni kezdenek a tölgyesek (igaz rendesen sarjakról eredvék), mig a laposabb üdébb fekteken 60—80 évig, sőt azon túl is vidoran tenyésznek.Miután a homok jósága lépten-nyomon változik, a mint nem czélszerü rajta tisztán csak egy fanemből álló erdőt telepíteni, hanem
6
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82mindenik minőségnek meg kell választani a maga fáját: úgy nem lehet mindenik talajrészleten egyenlőn magas korú fát nevelni. Némely részeket tehát 2—3-szor is le kell tároltatni, mig a jobbakra egyszer kerül rá a sor.Igaz, hogy a különbségek némileg kiegyenlíthetők, ha eltaláljuk a fanemet, a mely ott jól tenyészni, és hosszabb ideig élni képes. Á tölgy az üdébb vagy nedvesebb laposokon, s közte a kőris, a szil jó magas kort elérhet; a szárazabb fektü helyeken az ákácz, a félig nedveseken a glédics szintén sokáig fentarthatók. Egészen kiegyenlíteni a különbségeket azonban soha sem fog sikerülni. Ha tehát valamely területen a fa sínlését veszszük észre, kíméletlenül fejsze alá kell azt venni. Néha a sarjadék életképesebb lesz; s ha nem, más fanemmel kell tenni kísérletet.A vágatási kor meghatározását legjobb azon időre hagyni, mikor már az erdő felserdült, és felhasználásáról gondoskodni idején van. Ezzel sietni pedig már azért sem kell, mert az alább tárgyalandó áterdőlések, a növekedésben megakadottak tarolása a faszükséglet fedezésében segítenek.Mikor pedig az erdő már annyira felserdült, hogy felhasználására gondolni lehet, legczélszerübb előbb valamely szakértő erdőtiszt tanácsát meghallgatni, mert az avatatlan az erdőrendezés bonyolódott és körülményes számításokkal egybekötött feladatát úgy sem képes megoldani; de az előkészítő tanok alapos ismerete nélkül rövidre vont előadását, — pedig csak ilyennek lehetne helye ily kicsi munka keretében, — meg nem értené, és alkalmazni egyátalán nem lenne képes.Hogy azonban jövőben a szakértő erdész is biztos kalauzt nyerjen a homoki erdők rendezésére, kivánatos volna, hogy az azokban tenyésző fanemekre nézve termési táblák1) szerkesztessenek.Ezeknek szerkesztésére mennél több adatot kellene nyerni a különböző viszonyok között elért eredményekről. Egyes ember ezt, kivált a szükségessé váló utazások miatt, nem teheti. Legjobb volna, ha az állam venné kezébe; mire van is remény.Az elérhető termés nagyságára Rozinszky Béla kir. erdőfelügyelő ur szívességéből álljanak itt a következő adatok.1. televényes mély rétegű agyagos homokon 33 éves korban állott egy kát. holdon 320 ákáczfa, melyből a törzsek fája...........................................................................................149 köbméter,a galyfa........................................................................................14*2 „a rőzsefa................................................................................2’3 „összesen 165*5 köbméter.Az átlagos évi fatermés tehát 5 tömörköbméter volt.Az átlagos átmérő 33 cm., magasság 21 méter volt.
’) Terméstábláknak neveztetnek a hasonló termőhelyen álló erdők fatermésé

nek kimtatásai a fiatal kortól a használati kurig 5 vagy 10 éves korfokozatok szerint.
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832. Altalaj mély rétegű homokos agyag, feltalaj 1*5 méter futó- homok; 51 éves ákácz 176 darab egy kát. holdon, ebből:a törzsek fája..................................................................... 229*92 köbméter,a galyfa.................................................................................12*16 „a rőzsefa..................................................................... _•________ 1 ’15_ „összesen . 243*23 köbméter.Az átlagos évi fatermés tehát 4*77 köbméter.Az átlagos átmérő 35*3 cm., a magasság 30*5 méter.3. Altalaj mély rétegű homokos agyagszék vegyülettel, feltalaj 1*2 méter futóhomok, 10 cm. rétegű korhanynyal födve.53 éves korban állott egy kát. holdon 160 ákáczfa, ebből:a törzsek fája.........................................................................90*8 köbméter,a galyfa....................................................................................... 2*7 „a rőzsefa........................................................................................1*6 „összesen . 95*1 köbméter.Az átlagos évi fatermés 1*9 köbméter.Az átlagos átmérő 31 cm., magasság 20*5 méter.Megjegyzendő, hogy a kimutatott fa felhasitatlanul van értve, minélfogva hasábfára feldolgozva mintegy 3O°/o-al többet lehet számitani.Ha azt akarjuk tudni, hogy valamely más korban milyen a fatennés, akkor az átlagos fatermést az illető kor éveinek számával kell sokszorozni. TI. a 3. esetben a 12 éves korban 12 X 1*9 = 22*8 tömörköbméter volt az átlagos fatermés egy-egy kát. holdon.
20. §. A köztes használatok.Midőn erdőt telepitünk, hogy a fák a talajat minél előbb betakarják s a nap és szelek száritó hatása ellen megvédjék: mindig több csemetét kell elhelyeznünk, mint a mennyi ott a vágatási korban állani fog.P.-Vacson 34 éves ákáczosban találtatott 1 kát. holdon 820 fa, mig ellenben elültetve lett 3200 csemete; a 34 év alatt tehát kiveszett 2380 fa.Az erdőben annak felserdülése közben elnyomott és kivesző fát az okszerű gazda felhasználni el nem mulasztja.Kezdetben, illetve a fiatalabb korban az elnyomott fák száma nagyobb, de mert azok vékonyak, csak csekély hasznot adnak, később azonban mindig vastagabb és vastagabb fák válnak ki, melyek majd dorong (bot), majd pedig hasáb, sőt kisebb szerszámfát is szolgáltatnak.Az elnyomott fák kiszedését erdőlésnek, s az erdészeti működést áterdőlésnek (Durchforstung) nevezzük.Az áterdőlés hasznos az erdőre, ha megfelelően alkalmaztatik. Hogy ez megtörténjék, a következőkre kell ügyelni.Mihelyt a fák szorulni kezdenek, illetve a helyért való küzdők egy részének elnyomatása szemmel látható, sőt egyes példányok már el is kezdenek száradni, az első áterdőléshez hozzá lehet fogni s ez annyiszor és6*
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84akkor ismétlendö, a hányszor és a mikor ezen jelek mutatkoznak. Áter- dőlni tehát nemcsak minden 10—10, hanem minden 5—5 évben is lehet.Áterdőlés alkalmával mindig a silányabb, hibás avagy rossz növésű (girbe-gurba, két ágba menő) és az oly fákat kell kiszedni, a melyeknek sudarát (csúcsát) már a többi fák koronája túlszárnyalta, vagy előreláthatólag legföljebb 1—2 év alatt túlszárnyalni fogja. A ki a kínálkozó nagyobb haszon kedvéért az erősebb fákat szedi ki, az többet rontott, mint használt, s taroláskor kisebb fatermést kap, s tehát csak maga-magának ártott.Egyáltalában az áterdőlést illetőleg a legnagyobb óvatosságot lehet ajánlani, s a jó gazda inkább kevesebbet, mint többet vágasson ki.Korán, gyakran, mérsékelve, ez az áterdőlés szabálya, melyet szem előtt téveszteni nem szabad.A kierdőlendő fák kijelölését másra bízni igen bajos. Legjobb, ha azt a gazda maga végezi, s csak ha azt épenséggel nem tehetné, hagyja megbízható és betanított emberére. Az áterdőlés mesterségét csak az tanulja meg alaposan, a ki munkájának következményeit szemmel kiséri.Az áterdőlést részben vagy átaljában kiadni a legveszedelmesebb dolog. A vállalkozó csak mindig saját hasznát nézi, s ha munkába állott, eredményt is akar látni: sok fát akar vágni. A kijelölt fák ledöntését, fel- darabolását és méterekbe rakását legjobb kellő felügyelet mellett napszámban végeztetni. A hulladékot azután részben is kévékbe lehet köttetni.Ha az áterdőlés alkalmával levágott fák tuskói kisarjadzanak, azt nem szabad marhával legeltetni, mert az alant képződő bokrozat még jobban takarja és védi a talajat, sőt ha lehet, azon kell lenni, hogy a felserdülő erdő alatt oly növények telepedjenek meg, a melyek az árnyékot megtűrik. Ily növények kiváltképen a cserjék, s ezek gyakran maguktól jelennek meg; különben pedig, kivált ha fű (pázsitfű) kezdene megjelenni, mesterséges utón kell ilyeneket megtelepiteni. Ily cserjék a mogyoró, galagonya, benge, fagyai, fekete bodza sat. sat.
21. §. Az erdő beosztása.Mielőtt az erdő telepítéséhez, tehát az ültetéshez kezdenénk, jó lesz azt már előre táblákra beosztani. Ezen beosztás czélja egyrészt a gazdaság könnyebb áttekinthetése és rendszeresebb vezethetése, másrészt pedig az erdőben való könnyebb mozgás.A táblák nagysága különböző lehet. Igen nagy táblákban nehéz eligazodni, igen kicsinyek mellett pedig a nyiladékok sok tért vonnak el a termelés elől.A táblákat egymástól elválasztó vonalak, a nyiladékok (léniák, alék) többnyire egyenes vonalak szoktak lenni, melyek beültetetlenül maradnak s a közlekedés fentartására, a vágott fa raktározására, és vadászatok alkalmával a hajtások könnyebb és szabatosabb beosztá
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85sara és a lövészek felállítására szolgálnak. A nyiladékok azonban a futóhomokon nem pótolhatják egészen az utakat, pedig az útrendszer helyes megállapítása annál fontosabb, mert a homokon nem minden irányban vezethető ut. Dombokat áthágni, mocsarakat átgázolni nem lehet. Az útrendszer lefektetése ez oknál fogva mindig az első teendők közé tartozik. A meglévő utakat ez alkalommal elhagyni nem tanácsos, mert rendesen már a régi gyakorlat folytán lettek kijárva.A nyiladékokat már most úgy kell tervezni, hogy a táblákból a fát azokra s onnét az utakon kiszállítani lehessen. A térképen igen szépen veszi ki magát, ha a nyiladékok párhuzamosan futnak, illetve a táblák négyszögletüek, s a területek kiszámítása is könnyebb igy; de mindig fontosabb az, hogy a kiszállítás könnyebb s tehát olcsóbb is legyen. A két kívánalomnak eleget lehet tenni, hogy a hol az utak igen kanyargósak, a nyiladék és az útrendszer egymástól függetlenül állapittatik meg, s nem követeljük azt, hogy előbbeniek az egész erdőn át egyenes irányt tartsanak meg.Minthogy a befásitást a kifuvás, tehát a szél felől kell megkezdeni, a legidősebb ültetések is ezen az oldalon fognak lenni; minélfogva a vágásokat is majd ezen az oldalon kell megkezdeni; pedig ennek következménye az lesz, hogy a letarolt terület a szél rombolásának újra ki lesz téve.Ha az ültetvényes nem nagy s tehát létrehozatala nem vett számos esztendőt igénybe, úgy, hogy a korkülönbségek nem nagyok, ezen a bajon segíthetünk az által, hogy az ellenkező oldalon, habár fiatalabb fában is kezdjük meg a vágatást. Ha azonban a korkülönbségek nagyok, nem marad más hátra, mint ott kezdeni meg a vágatást, a hol legidősebb, s tehát használatra legalkalmasabb a fa. Ezen esetben, ha tartani lehet a felújítás alatt lévő területnek a szél által való inegbolygatá- sától, szélfogónak 5—10 m. széles erdőpásztát állva hagyunk, s annak védelme alatt tároltatjuk le és ujitjuk fel az első vágást. Ha pedig sarjakról várjuk a felujulást, a mi az ákáczosnál előreláthatólag a leggyakrabban meg fog történni; akkor a sarjadék úgyis mihamar takarni fogja a talajat s a szél nem igen árthat, ha szél mentében fognak is a vágások futni. Különben ne felejtsük el, hogy azon homokot, melyen 20—40 évig erdő állott és tüstént felújítás alá vétetik, a szél már nem oly könnyen ragadhatja magával, sőt az gyakran mezőgazdaságilag is használható, ha kellőleg trágyáztatik és szélfogó fasorok, vagy a mi még jobb, pászták hagyatnak meg bizonyos távolságokban.A homokbontó szélnél károsabb az erdőre a száritó és égető nap heve. Ennek ellenében a vágásoknak oly alakot kell adni, hogy a verőféuyes oldal felől a lehető legkeskenyebbek legyenek. Ezenkívül azonban, minthogy a tapasztalás azt mutatja, hogy a verőfényes oldalon az erdő mindig legrosszabb, s ott a fák csakhamar kivesznek, a többi oldalak felől pedig a szél, ha szabadon bejárhat az erdőbe, a televénvképződés rovására a lehulló lombot elhordja: az erdő szélét
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86sűrűn kell tartani. E czélból az erdő széleit mindenféle cserjékkel szokás beültetni, sőt néhány méternyi szélességben (10—20 m.) rövidebb forgással mint sarjerdőt, újra meg újra levágják (szegélyvágások).Meg kell még emlékeznünk arról, hogy a homok különböző minőségénél fogva, legalább első elfoglalása, illetve megkötése alkalmával különböző fauemeket ültetünk. A homoki erdő tehát a legnagyobb változatosságot mutatja. Keverve van benne ákáczos a fenyvessel meg a nyálassal, sőt a jobb, üdébb helyeken tölgyessel, sőt kőrissel is és mindenik fanem más és más alakú területet foglal el, melyeknek erdősültsége (Bestockung) és növekedése rendkívül változatos: itt ritka, ott sűrű, emitt vidoran növekedő, amott satnya.Mindezekkel a különféleségekkel számolni kell, minélfogva azokat felmérni és térképre hozni szükséges.Az erdőt beosztó a térképen jobban fog eligazodni s annak és a kezében lévő erdőleirásnak alapján a fennebb előadottakra való figyelemmel elkészitheti a tervet, a mely minden kívánalomnak a lehető legjobban fog megfelelni. Legjobb a munkát ahhoz értő erdészre bízni, s csak kisebb tagot rendezni be saját belátás szerint.Alig szükséges megemlítenünk; hogy kétféle tervezetre leend szükség: első Ízben elkészítendő az erdősítési tervezet, s annak idején majd a használati vagy vágatási terv.A vágatási terv készítésére vonatkozólag még meg kell jegyeznünk, hogy miután a fának növekedési viszonyai a homokon oly rendkívül különbözők, sőt a fanemek sem ugyanazok, nem szükséges föltétlenül valamennyi területet ugyanazon turnus alá venni, sőt inkább czélszerü lesz, a laposabb, üdébb és jobb talajon álló részeket, valamint a fenyvest hosszabb forgással szálerdőként, a partosabb, rosszabb részeket pedig rövidebb forgással sarjerdőképen kezelni. Ez ugyan ellenkezni látszik az erdészet azon szabályával, melynél fogva egy üzemtestnek egy forgása is legyen, de az újabb korban még fontosabbnak találtatott azon szabály, hogy minden erdőrészt akkor kell vágni, mikor az levágatásra legalkalmasabb. Ezen elv alkalmazása ugyan megnehezíti az erdőrendező munkáját, de nem annak munkája könnyítése, de az erdő okszerű kihasználása mindig a czél.Különben a különböző turnus alkalmazása által beálló látszólagos szabálytalanság elenyészik, ha a rosszabb növésű területek sarj- erdőkénti levágatását az áterdőlésekkel combináljuk, illetve azon környéken, a melyen a jobb növésű erdőrészeket és fenyveseket áterdőljük, a rosszabbakat, ha arra alkalmasak, egészen tarra vágatjuk.
22. §. A felújítás.Szálerdőben a felújítás magról, sarjerdőben sarjakról történik.A lombos fanemek felújíthatok magról és sarjakról. a fenyvek csakis magról egyedül.
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87A felújítás magról többféleképen történik: kézből vagy a fákról lehulló mag segítségével.A kézből való felújítás magról megegyez avval, melyet az első részben leírtunk, s a homokon ültetésből áll. A beültetendő területet előbb ki kell irtani, s egy, legföljebb két évig kapás növnyek termesztésére is lehet használni, melynek czélja azonban a gyökerek és netán beállott gyom kipusztitása, s nem annyira a bevehető haszon, a mely könnyen a talaj isméti kizsarolására vezet.Figyelmeztetnünk kell itt az erdőtörvény 4., 5., 6. §-aira, melyeknek értelmében oly területeken, melyeken a futóhomok terjedésének ut nyittatnék, az erdő, sőt az egyes tuskók avagy gyökerek irtása is tiltatik, Felújítás czéljából tehát csakis az oly homoki erdőrészek irtása engedhető meg, a melyek laposabb fekvéssel birnak, s a mellett homokjuk üdébb, illetve kötöttebb, avagy ha szárazabbak, a még fennálló erdő által annyira védve vannak, minélfogva azon idő alatt, mig szántás-vetés utján hasznosittatnak, illetve a gyomoktól meg- tisztittatnak, a szél által való megbolygatásnak ellentállani képesek, s tehát futóvá semmi esetre sem válhatnak.A kiirtás azonban nem könnyű, mert az ákácz és a nyár a földben maradt gyökerekről kisarjadzanak. Ezeknek tuskóit legjobb megmérgezni. E czélból a levágott tuskóba mintegy ujjnyi vastagságú lyukat kell furni, s a lyukat, a mely oly mély legyen, a milyen csak lehet, sósavval (Salzsäure)1) vagy salétromsavval kell tele tölteni s azután arra készített fadugóval bedugni. Az ily módon kezelt fa és tuskó tavaszig tökéletesen kiszárad.2) Tavaszszal, mikor a tuskó fája a sósavat felitta, az amerikaiak állítólag a dugót kivervén, a lyukba petróleumot öntenek, s a tuskó tetejére is annyit, a mennyit feliszik, s azután a petróleumot meggyujtják, minek következtében a tuskó végső gyökereivel együtt elég. Ezt azonban még előbb kísérlet utján kellene bebizonyítani. Különben nálunk, a hol a fa oly nagy értékkel bir, mint az Alföldön, a tuskók ily módoni kipusztitására nincsen szükség, mert azok kiirtására akad vállalkozó.Nyárasok alját a levágatás előtt néhány (5—10) évvel tölgygyei (mocsártölgygyel) kell beültetni vagy bevetni, hogy ha a nyárast levágattuk és a tuskókat kipusztitottuk, mindjárt a tölgy lépjen helyébe. A tölgyültetvényt ez alkalommal szintén jó lesz földig levágatni, hogy újra kisarjadzzék. A sarjak többnyire jobban növekednek, mint az előbb elnyomást szenvedett törzseik. Minthogy a fenyvesek is többnyire üde talajon állanak, azok alá is czélszerü lesz tölgyet ültetni avagy vetni.
‘) Gyógyszertárban drága, de droguistáknál vásárolva mázsája 8, 25 kilo

grammonként pedig 9 frtba kerül.
2) Gazdasági tagokat szegélyező ákáczfa-sorokat és pásztákat szintén igy 

kell kezelni levágatás után, nehogy a gyökerek a táblákat befussák. Némelyek árok 
közé lógják az ily fasorokat, de az nem szolgáltat teljes védelmet a levágatás után.
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88 A felújítás a fákról lehulló magról akként történik, hogy vagy akkor vágjuk le az erdőt, mikor jó bőven hullatott magot, vagy e czélra lassan előkészítjük, t, i. annyira kiritkitjuk, hogy a nap a fák koronáit jobban érje, s a fák tehát bővebben teremjenek magot, s alattuk a kikelt csemeték megélhessenek. A fennállva hagyott fákat pedig, a mint a csemeték (Nachwuchs) kissé megerősödtek, lassankint eltávolítjuk (fokozatos felújító vágás). Minthogy azonban az ákácz és pinus-féle fenyvek magról nem jól újulnak fel, ezen erdőalakitási módnak a homokon legföljebb a tölgyet illetve lehet helye; alkalmazása azonban nehéz, gyakorlott kezet kiván, mig a kézből való felújítás biztosabban s olcsóbban vezet czélhoz. Utóbbit könnyű belátni, ha számba veszszük azt, hogy több évi makktermésről és legeltetésről kell miatta lemondani.A felújítás sarjakról nem kiván egyebet, mint a fának gondos levá- gatását. Azon kell lenni ugyan, hogy a visszamaradó tüskök minél alacsonyabbak legyenek és hogy minél simábbra és oly formán legyenek vágva, hogy rajtok a viz meg ne álljon, s tehát egykönnyen ki ne korhadjanak. Ez okból éles fejszével kell vágatni s nem két oldalról völgyet képezve, hanem rézsent fekvő lappal, vagy ha völgyelet képződött, az oldal felé hajolják, hogy a viz lefusson róla.Ákáczot azonban még jobb előbb körülásatni, úgy, hogy a fát ne a föld fölött, hanem a föld alatt vágathassuk ki. Ennek kétféle a haszna: először fát nyerünk, a mi a körülásatás költségét megtéríti, másodszor pedig a sarjak mélyen a földből erednek, tehát a szél nem töri azokat ki; pedig különben a legszebbek, legjobbak szoktak áldozatul esni. A ki egyszer ily módon levágott fák sarjadékát a föld fölött levágottakkal összehasonlította, az sohasem lesz hajlandó máskép, mint az első módon vágatni.A fát a vágásból még a télen ki kell szállíttatni, mert ha a sarjadzás megindult, a szekerek, állatok és emberek sokat letördelnek belőle.A vágásokat szintúgy mint az ültetményeseket, legelő marha ellen tilalmazni kell addig, a mig a fákban és talajban a marha kárt tehet. A törvény sem engedi meg a homoki erdők legeltetését hamarább, sőt azt rendeli, hogy a tilalom addig tart, mig annak felbontását a közigazgatási erdészeti bizottság meg nem engedte (1879. t.-cz. 7. §.).A sarjast legfeljebb ő—6 év múlva át kell erdőlni, hogy a rosszabbakat kiszedni s tehát a jobb és szebb hajtásoknak, valamint a pótlás végett ültetetteknek helyet csinálni lehessen.A tüskök sarjadzási képessége sem örökös, minden vágatás alkalmával vesz ki belölök egynéhány, minélfogva az erdő lassankint kigyérül. Az erdőt pedig, ha azt akarjuk, hogy erdő legyen, sűrűn kell tartani. A sarjerdőt tehát minden tarolás után jó erős csemeték ültetése által foltozgatni, süritgetni a jóravaló erdőgazda el ne mulaszsza.
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