
Hozzászólás „Az Alíöld erdősítéséről" 
című cikkhez 

A z „ E . L." idei I l l - i k száimiú füzetében Béky Albert 
m. kir. főerdőtanácsos által írt fenti cikkhez, — ismerve 
nemcsak a debreceni, de a kecskeméti m. kir. erdőigazgató
sághoz tartozó „Al fö lde t " is — különösen a feketefenyöre 
tett állítása miatt kénytelen vagyok hozzászólni. A cikkíró 
azt állítja: „ A fenyők közül az Al fö ldön mindenütt alkal
masnak a feketefenyőt vélem. A z erdei fenyőnek annyi min
denféle baja van, h o g y ezzel az Al fö ld északkeleti szögletét 
kivéve, óvatosan kell erdőt telepítenünk". 

Példaképen hivatkozom a debreceni erdőigazgatóság
hoz tartozó Nyiracsád község határában fekvő báró Vécsey-
féle erdőbirtokra. Ott ennek éppen az ellenkezője tapasztal
ható. Ott az erdei fenyő szépen fejlődik — a közte levő fe
ketefenyő pedig nem t A Lophyrus pini éppen úgy előfordul 
az erdei, mint a feketefenyőn. A z erdei fenyő a m o r v a sík
ságon mindenütt igen szép és értékes erdőket alkot és habár 
a Lophyrus pini, az Oaneria monacha istb. is felléptek ott 
nagymértékben, ma is szép erdei fenyvesek állanak a futó-
homokon. 

A g r ó f Majláth-íéle ófehértói uradalomban igen szép 
erdei fenyőállományt találhatunk. A feketefenyő sohasem 
alkot o ly szép és értékes erdőket, mint az erdei fenyő, nö
vése pedig lassúbb. Az. erdei fenyő a nedvesebb részeken 
éppen úgy előfordul és szépen díszlik a futóhomokon, mint 
a buckákon. A feketefenyő-ültetések pedig, ha a talajvíz 
emelkedik, /elpusztulnak. Ajánlanám t. szaktársamnak a 
szabadkai erdők megtekintését. A ifeketefenyő — igenis, 
/pusztul — az erdei fenyő pedig nem. Minden fenyőnél fő 
a sűrű ültetés, nehogy az oldalágak megerősödésével az ág-
pereszlenek megmaradjanak. Szép fenyveseket csakis sűrű 
ültetéssel lehet elérni. A k k o r szép, egyenes, sima törzseket 
kapunk, ellenkező esetben ágas-bogas, teljesen értéktelen 
törzseket. 

T . szaktársam az Al fö ld egy igen értékes fájáról, a z 



égerről egyáltalában nem emlékezett meg, pedig az az A l 
föld laposabb, nedvesebb részein igen szépen fejődik. Szép, 
értékes törzseket alkot, melyek különösen hullásokra és 
vízépítésre elsőrendűek. H o g y ia bükk beválna-e a homokon, 
arra nézve nincsenek adataim. Kecskemét város tiszamenti 
erdejében láttam nagy gonddal ápolt bükköt, melyet odate
lepítettek, de az prima talajon vam és kötve hiszem, hogy a 
száraz Al fö ldön remény lehetne az eredményes bükktelepí-
tésre. 

A szikek erdősítése probléma. A szik úgyszólván lépés
ről lépésre változik és pozit ív adataink még nincsenek. Fel
tétlenül valóság azonban, hogy csak a talaj lazításával érhe
tünk el eredményeket. 

A sziket tartalmazó zsombékok erdősítésére eredményes 
kísérleteket láthatunk a g ró f Zselénszky-íéie encsencsi és 
nyírvasvári erdőbirtokon, ahol azok még az én útmutatásaim 
alapján történtek. 

Mcttusovits Péter. 

Megjegyzések az Alföld erdősítéséhez 

Lapunk legutóbbi számában az Al fö ld erdősítéséről 
Béky Alberttől -— akinek szaktudása és szolgálati évei foly
tán valamelyik erdőigazgatóság vezetőjének kellett volna 
lenni — megjelent értékes cikk egyes részeire óhajtok 
sok évi tapasztalataim alapján megjegyzést tenni. Bár tu
dom, h o g y a Csonka-Magyarország újjáépítése az azért 
vérző generáció joga ; de sajnos, annyi a teendő, hogy ki
vénült maradisággal vádolt szaktársak legcsekélyebb mun
kája is hozhat egy téglát az épülethez. 

A z akác telepítésének korlátozását magam is szüksé
gesnek vélem; s mást, azt hiszem, nem akart elérni egy szak
emberünk sem. A békésmegyei kötött talajok legnagyobb 
részén bűnnek tartom különösen a nagyobb akácerdők te-


