
tékául legyen szabad itt Poroszország állami erdőgazdásza-
tánál követett azon eljárást felemlítenem, melynél fogva — 
daczára annak, hogy ott a pénzkezelési vagy számadási év 
épen csak ápril-hó elsejétől márczius-hó végéig tartónak hozatott 
be, az erdőgazdászat üzemi éve továbbra is október-hó l-jétől 
szeptember-hó végéig terjedőnek hagyatott meg. 

Végezetre legyen még egy érv mellékesen megemlítve, 
mely ha nem is lényeges, de a többivel együtt szinte az 
üzemévnek október l-jétől kezdődő számítása mellett szól. 
Ez t. i. az érkezés kérdése. 

Az erdőkezelő épen a téli hónapokban van a vágások 
kitűzése, az előállított fa átvétele és egy szóval a favágatás 
körüli teendőkkel leginkább elfoglalva, azon fölül sok egyéb 
időszakos beadvány és kimutatások elkészítése deczember-hó 
végére vagy január havára esvén, ugy az erdész mint az 
erdőmester a jelenlegi sok irodai teendő miatt alig tudja 
ilyenkor, mihez fogjon előbb. Mig ellenben szeptember hó vé
gével az anyagnaplók és az üzemnyilvántartási könyvelések 
lezárásához annyi idő áll rendelkezésére, hogy ezen munka 
fontosságának megfelelő lelkiismeretes és pontos végzésére 
elegendőleg ráér. 

Ezen indok is nyomósán támogatja ugyan javaslatomat, 
mind a mellett a többinek tekintetbe vételével, mint már mon
dám, csak mint mellékes említtetett. Klein Ödön. 

A t ö l g y e k r ő l . 
Irta : P a u s i n g é r József, m. k. központi erdőrendező. 

(Folytatás és vége.) 

Azon tölgyerdőkön kivül, melyek felújítása természetes 
uton sikerrel és előnynyel eszközölhető, még számos és tekin
télyes kiterjedésű tölgyesek fordulnak elő nálunk, melyek fel-



újítása körül sokkal előnyösebben járunk el mesterséges mó
don, vetéssel vagy ültetéssel. 

Ez áll főleg olyan helyekre nézve, hol az erdők mező
gazdasági czélokra alkalmas, termékeny, de egyúttal ármentes 
talajon állanak, s a hol sürü és szorgalmas népesség mellett 
a kisbirtokos osztály terményföldek szűkében van, s ehez 
képest az irtásra és egyéb teendőkre szükséges munkaerő 
bőven kitelik. 

Ez az eset nem ritkán fordul elő a Bánátban és Bács
kában, hol a letarolt területek 7 — 9 éven át mezőgazdasági
lag miveltetnek s csak azután telepíttetnek be ismét tölgygyei. 

Ez olykép megy végbe, hogy a mezőgazdasági használat 
utolsó évében a vetőszántás alkalmával minden harmadik baráz
dába tölgymakkot vetnek, s ennek kikelte után, a gyomnövés 
megakadályozása végett a veténysorok között még 1—2 éven 
át kapásnövényeket tenyésztenek. 

Ezen makkvetéseket rendszerint tetemes költséggel, rend
kívül sürüen intézik, elannyira, hogy a makkok a barázdába 
úgyszólván szorosan egymás mellé esnek, s a kikelt csemeték, 
a vetényágyak soraihoz hasonlóan, összefüggő zöld vonalokat 
tüntetnek elő. 

A tölgynek ezen sürü vetése rendszerint a makk csira
képességére vonatkozó elővigyázatból történik, a mit egyéb
iránt mindig előre meg kellene vizsgálni. De történik ezen kivül 
a madarak és egerek által okozható károsítások tekintetéből 
i s ; jóllehet ezen természetellenes sürü vetés sem a madarak, 
sem az egerek károsítása ellen nem szolgál védszerül, süt a 
tömött sorok mintegy útmutatóul szolgálnak ugy az egerek, 
valamint a madarak részére, mely utóbbiak közül névszerint 
a csókák a barázda irányát követve, egész sorokat kikaparnak. 

A legtöbb ilyen sürü vetésből keletkezett fiatalos, a 
melyeket alkalmam volt látni, egyáltalán nem nyújtottak va-



lami örvendetes látványt, s habár lehetséges, hogy később, a 
zárlat kiegyenlítődése és az uralkodó törzsek gyökérzetének 
erőteljesebb kifejlődése.után, előveszik magukat, de részemről 
mégis tartok tőle, hogy főleg az első forda alatt haszonfában 
dús állabokat nem fognak szolgáltatni. 

A tölgy épen nem képes a többévi mezőgazdasági hasz
nálattal gyakran teljesen kimerített talajt ismét annyira javí
tani, hogy azon aztán ő maga teljes kifejlődésre juthasson, 
s az őstalajon, természetes uton keletkezett és a mezőgazda
sági használat nyomán, mesterségesen létrehozott fiatalos 
közötti különbség valóban olyannyira szembeötlő, hogy azt a 
laikas is könnyen észreveheti. 

A vetett fiatalos elkedvetlenitőleg satnya kinézésének 
főoka kétségkívül a növények ama túlsürü állásában kere
sendő, melynek folytán gyökérzetük és koronájuk fejlődésében 
kölcsönösen akadályozzák egymást, s elvégre is alig marad 
15 — 2 0 ° / 0 közülök életben. 

Nálunk, hol makktermő évek idején a vetőanyag bővében 
vagyunk s ennek a legjavát válogathatjuk ki, elégséges volna 
a makkokat a barázdába egymástól 15 , sőt 20 cm.-nyire is 
helyezni be ; egy kis figyelemmel lévén egyúttal arra is, hogy 
az egyes makkok természetes vizirányban fekve essenek, s 
igy a törzsecskék és azok gyökerei mindjárt kezdetben sza
bályszerűen fejlődhessenek. Ezen csekély figyelem épen azért 
mert látszólag csekély, fájdalom, igen gyakran alhanyagoltatik, 
s a nyomorult növekvés első oka nem ritkán egyenesen erre 
vihető vissza. 

Ha ellenben az egyes növénykék egymástól megfelelő 
távolban állanak, s emellett vetőanyagul egészséges, szép 
magot választottunk, akkor a fejlődés általában erőteljesebb 
lesz, a gyökérzet nem szorong a tér hiánya miatt, tehát 



szabályszerűen fejlődbetik s ennek megfelelően a törzs is, 
mely amazzal mindig szoros viszonyban áll. 

A törzs földalatti és földfeletti részének egybehangzó 
növekvéséről meggyőződhetünk valamely egyenlő termőhelyi 
viszonyok között létrejött tölgyvetésen átmenve, hol bizonyára 
gyakran találni fogunk alig pár lábnyi távolban is egymástól 
növénykéket, melyek közül az egyik feltűnően szép hossz
hajtást eresztett, mig a másik alig emelkedett ki a göröngyek 
közül. Ha mellékkörülmények hátrányos befolyása fenn nem 
forog, a növekvési különbség okát bizton abban fogjuk találni, 
hogy az első fácskánál a vezérgyökér szabályszerűen fejlett, 
mig a másodiknál vagy hiányzik, vagy ha meg is van, de 
fejlődésében hiányos. 

Sajátságos növekvést tapasztalunk a mély és száraz 
talajú lejtőken nőtt fiatal tölgyeken; nevezetesen azt, hogy 
ezek kezdetben leginkább lefelé fejlődnek, s a kicsiny törzshez 
aránytalanul nagy gyökérrendszerük képződik, s csak miután 
a gyökér azon mélységig lehatolt, hol a talajnedvesség még 
a legszárazabb nyár idején is tartja magát, kezd a törzs 
fejlődni. A gyökérzet ezen aránytalan fejlődésében vélem 
rejleni az okát az ilyen helyeken nőtt tölgyek rendkívüli 
sarjadzó képességének is. 

Ilyen esetekben a lassú és satnya növekvés miatt, mely 
gyakran 20 évig is eltart, még korán sem szabad reményt 
veszítenünk a fiatalos jövője fölött. Mihelyt a gyökérrendszer 
eléggé kifejlett, azonnal beáll a törzs megfelelő hossznövek
vése is, s az addigi mulasztás rövid időn pótolva lesz. 

Ez okból is lehetőleg mellőznünk kell a sürü vetést, 
hogy t. i. a gyökérzet a kellő fejlettséget mielébb elérvén, a 
törzsecskék is megkezdhessék hossznövekvésüket és gyorsan 
elérjék azon magasságot , mely mellett a fagykárok ellen 
nagyobb részt biztositvák. A fiatal tölgyeknek minden módon 



és lehető gyorsan ezen fejlettségi fokra való juttatása minden 
tenyésztőnek legfőbb törekvését kell hogy képezze. 

Jóllehet a tölgyeknél a vetés a legegyszerűbb és leg
olcsóbb felújítási mód, mindazonáltal az ültetést sem kell s 
nem is lehet már azon okból sem mindenkor mellőznünk, 
minthogy még a legjobban sikerült vetésekben is mindig 
maradnak kisebb-nagyobb hézagok, melyeket, kivált, makk
termő évek kimaradása idején, vetéssel utánpótolni nehezen 
lehetne. 

Ezen hézagok kijavításánál főleg akkor merül fel nagyobb 
nehézség, ha a hézag körüli fácskák már bizonyos magasságot 
elértek. Ilyen légtől elzárt helyeken, hova a nyári hőség 
mintegy beszorul, a magról kelt csemeték nem képesek fel
vergődni és szomszédjaikat utolérni. Ilyen hézagokat megfele
lően erős csemetékkel kell azonnal beültetnünk, melyek a 
növekvésben már előrehaladt fiatalossal meglehetősen lépést 
tartani képesek s nem lesznek kitéve a szomszéd fácskák 
által való túlszárnyalás és elnyomatás veszélyének. 

A most említett okból a tölgyes erdőkerületekbeu soha 
sem volna szabad, hogy hiányozzanak a szükséges ültető 
anyag termesztésére megkívántató csemete-kertek. De egyúttal 
soha sem volna szabad az sem, a mi különben, fájdalom, igen 
gyakran megtörténik, hogy t. i. ilyen csemete-kertek helyéül, 
az irtási költségek megkímélése czéljából, az erdő között 
esetleg előforduló valamely kihasznált mezőgazdasági föld, 
vagy rét választassák, melyeken még a legmélyebb rigolirozás 
mellett sem lehet soha eléggé erőteljes ültönczöket nevelni. 

Leghelyesebb c czélra valamely frisen tarolt vágásból 
hasítani ki 1 / 2 vagy 1 hold nagyságú darabot; melyről aztán 
a tuskókat kiirtjuk, az egész területet őszkor mintegy í / 2 

méternyi mélyen rigolirozzuk, s a vetés alá csak a következő 
tavaszon vagy őszön készítjük el megfelelő ágyakra beosztva. 



Lejtős helyeken az esőviz felfogása, lapályos helyen 
pedig az egerek távoltartása czéljából a csemete-kertet jó 
mély árokkal vesszük körül, s az árok belső felhányására 
élő sövényt telepitünk. 

A csemete-ágyakat köiülbelől 1 méternyi szélesre tűzzük 
ki, s ezeken 30 cm.-nyire egymástól mintegy 5 cm. mélységit 
vetőbarázdákat húzunk, melyekbe azután a makkokat egymástól 
7 — 8 cm.-nyire behelyezvén, földdel betakarjuk, s igy a 
makkok mintegy 4 cm.-nyi vastagon lesznek földdel fedve. 

A csemete-ágyaknak gyomoktól való tisztántartása és a 
veténysorok közötti föld porhanyitása olyan feltételek, melyek 
a csemeték megfelelő tenyészésére okvetlenül szükségesek. 

Legkésőbb a 3-ik tavaszon, midőn a csemeték két évesek, 
vagy rendeltetési helyükre ki, vagy pedig a csemete-iskolába 
át kell azokat ültetnünk, mivel később a kiszedés a hosszú 
gyökérzet miatt felette nehéz és költséges volna, s alig lehetne 
azt sérülések nélkül eszközölni. 

Még ezen két éves csemetéknél is azonban szükséges 
a gyökereket 1 3 — 1 5 cm.-nyire visszametszeni s megfelelő 
arányban nyesni a törzset is, azon okból, mivel a mélyen 
rigolirozott vetény- ágyakban a gyökér rendszerint oly hosszura 
fejlődik, hogy ennek meghajlitása nélkül a kiültetés nem volna 
jól eszközölhető. 

Hogy a gyökér ezen megrövidítésének a növekvésre és 
a növény további fejlődésére semmi hátrányos befolyása sincs, 
ez régebbi kísérletek által eléggé be van bizonyítva; sőt 
kétségbevonhatlan előnnyel já r ez, amenynyiben a hosszgyö
kerek elmetszése folytán a felsőbb oldalgyökerek, a növény 
eme legfontosabb tápláló szervei, tökéletesebben kifejlődnek. 
Egyltalában nincs miért attól tartanunk, hogy a nyesés műve
letével a törzs fejlődését zavarnók. 

Ha erősebb ültönczöket akarunk nevelni, akkor a cse-



metéket a növényiskolában egy külön e czélra előkészített 
helyre, egymástól mintegy 30 cm.-nyi távolban beárkolássál 
ültetjük át. 

Itten hagynunk kell az ültönczöket legalább két évig, a 
mig a gyökerek meglehetősen kifejlődtek, és az első metszés 
sebeit kijavulták. 

Ha már most kiválóan szép és erős ültönczöket akarunk 
nevelni, akkor az erre következő tavaszon a csemetéket éles 
kertészollóval a föld felett 2 — 3 cm.-re visszametszük, ak
ként intézvén a rézsut metszést, hogy a váglapok lehetőleg 
észak felé irányuljanak. Egyúttal kívánatos a metszéslapokat 
az idő viszontagságai ellen faviaszkkal bekenni. 

Rövid időn erre a csonkok alvó rügyeiből több buja 
hajtás tör elő, melyek közül azonban csak a legerősebbet 
hagyjuk meg, a többit pedig éles késsel szorosan a kéreg 
mellett lemetszük. Ugyanilyen mellékhajtások később is ismé
telve előtörnek, s ezért szükséges az iskolatelep sorait több
ször figyelemmel átvizsgálni, s az időközben előjött hajtásokat 
szorgalmasan és mindaddig eltávolítani, mig azok képződése 
végkép kimarad. 

Ezen eljárás folytán a meghagyott egyedüli hajtás, mely
nek a most már meglehetősen erős gyökérzet egész tevékeny
sége kizárólag javára esik, nagyon szépen és erősen fog fej
lődni, s az oldalágaktól is tisztán tartva, nem ritkán már 
ezen egy nyár alatt 0 .7—1.0 méter magasságot elér. 

Az erre következő tavaszon a csemetéket újból átültetjük, 
külön e czélból előkészített helyre s egymástól mintegy 70 
cm.-nyi távolban. Ezen nagyobb távolság szükséges azért, hogy 
a törzsecskék, melyek e helyen 2 — 3 évig fognak maradni, 
gyökérzetükben és koronájukban megfelelően kifejlődhessenek. 

A kiszedést lehetőleg gyomostól együtt eszközöljük s a 
gomokból kiálló gyökereket, melyek a kiszedés alkalmával 



megsérültek, simára lemetszük, végül az elültetésnél az ültön
czöket kissé beiszapolni azon okból igen tanácsos, mivel igy 
az ültető föld jobban oda illeszkedik a gomokhoz és elmet
szett gyökerekhez. 

Ezután még egyideig arra kell figyelemmel lennünk, 
hogy a törzs egyenes képződését akadályozó ágakat szorgal
masan eltávolítsuk, a mi legczélszerübben eszközölhető mind
jár t tavaszkor, keletkezésük zsenge korában. 

A szép és erőteljes tölgysuhángok nevelésének itt elő
adott módja meglehet hogy egynémely szaktársaim előtt talán 
igen is körülményesnek fog tetszeni, főleg a mi viszonyaink 
között, hol a tölgyállabok felújításában a természetes vetülés 
és vetés még soká leszen főszerepre hivatva; s nem is azért 
hoztam azt itt szóba, hogy költséges felújítási módot ajánljak 
ott, a hol sokkal egyszerűbb és olcsóbb módon is czélt érhe
tünk, hanem szükségesnek véltem az iskolázott ültönczök 
nevelésének rövid ismertetését azon okból, mivel soha sem 
fog sikerülni valamely vágásterületet ugy felújítani, hogy 
azon semmi hézag se maradjon; ezek kitöltése pedig csak 
ilyen erőteljes ültető anyaggal eszközölhető sikeresen, s viszont 
ilyen ültető anyagot a tölgynél nem nevelhetünk másként, 
mint iskolázással. Másfelől több rendbeli utazásaim alkalmával 
tapasztalnom kellett azt is, hogy az iskolázás helyes módját 
még nagyon kevesen ismerik, s a legtöbb faiskolában az idő
sebb tölgyültönczök az igen sürü állás miatt s az átültetés 
hiánya folytán általában elsatnyultak s gyökereiknek arány
talanul erős kifejlődése következtében a további kiültetésre 
rendszerint nem alkalmasak. 

A tölgyállabok azonban tudvalevőleg nem csak vetés 
vagy ültetés utján újíthatok fel, hanem eszközölhető ez a 
tölgyek sarjadzó képessége utján is, s a felújítási üzem ezen 
módja, melyet röviden sarjerdő-gazdaságnak nevezünk, kétség-



kivül az a gazdálkodási rendszer, melyben a legtöbb tölgy-
erdeink tényleg kezeltetnek. 

Miután ezen gazdasági üzemnek, összeköttetésben magról 
kelt szálfák nevelésével, vagyis az u. n. közép erdőüzemnek 
minálunk szép jövője van; fenntartom magamnak, hogy a 
tölgyeknek sarjasztó üzemben való kezelése körül tett észle-
leteimct egy későbbi értekezésben tehessem közzé. 

Egyesületi közlemények. 
(Az Országos Erdészeti-Egyesület 1877. évi julius-hó 8-kán 

tartott választmányi ülésének jegyzőkönyve.) 

Jelen voltak : T i s z a Lajos elnök ő nagyméltósága; W a g 
n e r Károly alelnök; B á l á s Vincze, S z é k e l y Mihály vá

lasztmányi tagok és B e d ő Albert egyleti titkár. 
I. Elnök ő nagyméltósága felhívására a titkár a mult 

választmányi ülés óta történt intézkedésekről a következőket 
jelenti : 

1. A márczius-hó 15-én tartott választmányi ülés II. 
pontja értelmében a fenyőszú irtása tárgyában szerkesztett 
vélemény a földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi minis
teriumhoz felterjesztetett s onnan e tárgyban az egyleti véle
mény értelmében szerkesztett hivatalos utasitás ki is adatott. 

2 . A párisi nemzetközi kiállítás tárgyában az egyesület 
a földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi ministerium által 
fiókbizottság alakítására hivatván fel, a tárgy sürgősségénél 
fogva ezen fiókbizottság elnökileg a következő tagokkal ala
kíttatott meg : Elnök AV a g n e r Károly egyleti alelnök, tagok 
H e r g e r János, S z é k e l y Mihály és B e d ő Albert. 

3. Az egylet elnökének vezetése alatt működő szak
bizottság által és az egylet képviselőjének közreműködésével 


