
Az Alföld erdősítéséről 
Irta: Békj Alber t m. kir. főerdőtanácsos. 

„Az alföldi erdők telepítéséről és a fásításokról" szóló 
törvény életbe lépvén, nekünk erdészeknek az a közvetlen fel
adatunk, hogy- azt örömmel üdvözölve, törekedjünk annak jó 
végrehajtásával minél sikeresebbon közreműködni ama 
mindnyájunk előtt óhajtott cél elérésében, amelyet a törvény 
címe megjelöl. 

E z ellen: a célkitűzés ellen bizonyára nincs észrevétele 
senkinek. H o g y a törvényben megadott út a legcélraveze
tőbb-e, arról lehet csak vitatkozni, amibe azonban nem bo-

egyesület mellé állna, hogy az erdőgazdaság egyik fontos gaz
dasági kérdését dűlőre juttatni- segítse: 

Van még egy harmadik tényező, az erdőbirtokosok ma
guk, akiknek érdekeit az egész kérdés megoldása szolgálni hi
vatott. Reméljük, h o g y ez a kérdés az ő érdeklődésüket is 
felkelti. 

Végül egy; jóhiszemű tévedés kiigazításával tartozom. 
A cikk elején hivatkoztam arra,, hogy az erdőbirtok-

bilelre vonatkozó törvény végrehajtási utasításában említett 
s az erdők becslésére vonatkozó rendelet még nem jelent meg. 

Itt tényleg tévedtem, mert a földmívelésügyi miniszté
rium 1925. évi december h o l l ó é n kelt 7826/1. B. 2. számú 
körrendeletében adott már utasítást alárendelt szerveinek a 
becslések foganatosítására. 

A rendelet tudomásom szerint a. hivatalos lapban sem 
jelent meg. 

Tény, hogy a rendelet alig tartalmaz mást, mint az érték
becslési munkálat mellékleteinek, részletes - felsorolását s a 
becslés keresztülvitelénél meglehetős szabad kezet hagy. A 
végrehajtás kérdését p e d i g . — legalább véleményem szerint 
-— alig viszi a megoldáshoz közelebb. 

Talán ez volt az oka, hogy az érdekelt erdőbirtokosoknak 
nem is iparkodtak tudomására hozni. 

Biró Zoltán. 



csátkozom. * Én e tekintetben azt tartom, h o g y : „Mindeneket 
megpróbáljátok és ami jó, ezt megtartsátok!" — mondja az 
írás is. Próbáljuk meg s talán annak utána beszéljünk. 

A siker mindennek a legjobb próbaköve. A z Al fö ld fá
sításának megindulásánál is nagyon fontosnak tartom azt, 
hogy amit csináltatunk, annak eredménye legyen. Jó talajon, 
odavaló fafajjal, jól végzett munka, kedvező időjárás mellett 
biztos sikerű erdősítéshez juttat. De éppen az a baj, hogy ezek 
a tényezők csak részben állanak rendelkezésünkre. 

Maga a talaj az Alföldön akár homok, akár szikes, min
denütt a legsilányabb, a legrosszabb. A z időjárás az Alföldön 
az erdőtenyészetre mindig kedvezőtlen azzal a változattal, 
hogy néha rendkívül kedvezőtlen. A talaj fenti minőségének 
dacára, kivételes az az eset, amikor a rosszban is ne volnának 
fokozatok, amibe aztán (szinte mint a vízbefúló a szalma
szálba) belekapaszkodhatunk ügy, hogy ha a helyzet nem 
éppen kényszerítő, ne fogjunk mindjárt a legsilányabb ta
lajba, hanem igyekezzünk azt előbb erdősítéssel vagy körül
venni, vagy utóbbit legalább úgy indítani és folytatni, hogy a 
legrosszabb talajrész felé a sorvasztó (böjti) szelek kannából 
közeledjünk, hogy ezt a területet az Alföldön egyébként ha
marosan fölcseperedő fiatalos mielőbb védje. így teszi ezt 
maga az őstermészet is. Hegyvidéken az erdőtenyészetre jóval 
kedvezőbbek a viszonyok, mégis általános jelenség, hogy már 
meglevő fiatalos mellett a következő könnyebben telepszik 
meg. Ha ez előnyös helyzetben is így van, annál inkább ki 
kell használnunk a természet újjmutatását ott, ahol a siker 
eléréséhez minden legcsekélyebb tényezőt is soromnóba kel'' 
állítanunk. 

A másik tényezővel, az időjárással (értve alatta az ég
hajlati tényezők összességét) az erdősítés végrehajtásánál 
mindig és mindenütt úgy számolunk a leghelyesebben, mintha 
az mindig igen kedvezőtlen volna. í g y legritkábban ér ben
nünket csalódás. A klímái tényezők irányítása nincs kezünk
ben; ezekkel szemben csak védekezni tudunk. H o g y hogyan 

* Eb az álláspont azonban neon zárja ki a. heiytelensés'ek 
egyidejű kiküszöbölésére valló állandó törekvést. — Szerk. 



az az odavaló fafaj megválasztásának és a jól végzett munká
nak lapjára tartozik. 

Lássuk először a fafajokat. Sorba szedem azokat, a végén 
pedig összefoglalást készítek róluk. 

A z akác. az Alfö ldön a j ó Isten áldása! Bajos még el is 
képzelni, hogy mi lenne az Alfö ld , ha az akácot valamely túl
világi hatalom egyszerre mind eltüntetné róla . . ., pusztaság 
lenne. Amennyire fölkarolták hajdan, annyira ellene fordul
tak újabban. Bizonyára minkét irány túllő a célon. A z volna 
a főhibája (szinte vétke neki is, meg aki ültette is) , hogy kiéli 
a talajt. Ezt a véleményt nem tudom magamévá tenni s ez 
annál kevésbé állhatja meg a helyét, mert az akác pillangós 
virágú, tehát nitrogéngyüjtő. H o g y nem éli ki a talajt, bizo
nyítja az is, hogy pl. csemetekertben más fafaj (még az igé
nyes tölgy is) szépen díszlik utána trágyázás nélkül is, a me
zőgazdák pedig örülnek, ha valamely körülmény folytán aká
cos talajába vethetnek. A Nyírségen hallottam niár olyan 
gazdáról is, aki azért akar akácosokat telepíteni, hogy gyenge 
szántóföldeit megjavítva velük, így újból j ó termőerőbe ke
rült szántókhoz jusson. Bele akarja szinte illeszteni az akácost 
a vetésforgójába,, .mert annak talajjavító hatását annyira 
értékeli. 

A z én véleményem szerint az akác csupán saját magára 
nézve éli ki a talajt, éppen úgy, mint ahogy megteszi ezt más. 
különösen igényesebb növény is. Már aztán, hogy,ennek a 
kiélésnek, jobban mondva talajunottságnak mi az igazi vagy 
erősebb oka, azt a vegyészet és bakteriológia fogja megálla
pítani. A nyomósabb okot a baktériumokban, az edafón meg
változásában látom. 

A z akácnak ez a tulajdonsága nem lehet ok tenyésztésé
nek a megindított mértékben való visszaszorítására. A tölgy
gyei is úgy vagyunk, hogy ha nem ügyelünk reá (vagy in
kább talajára), akkor főként hegységben a kocsánytalan —-
AZ is magától kiritkul s elromlik alatta a talaj. De bizonyára 
nem jut eszébe senkinek, h o g y emiatt a tölgyet a tenyésztésnél 
vissza akarja szorítani. Ennek — mint az ákáctenyésztésnek 
is — az a megoldása, hogy úgy bánjunk el vele, ahogyan azt 
ewnek a fa-fajnak meg nem változtatható természete kívánja. 



Eszerint az akácot holdanként mintegy áOOO csemetével 
sűrűn telepítjük, hogy mielőbb záródjék s hogy alatta a fű-
növést lehetőén megakadályozzuk; a fordulóját a növekvési 
és egészségi viszonyok szem előtt tartásával lehetőén kitoljuk; 
gyenge talajon egy, közepesen két s termékenyen legfeljebb 
bárom fordulón át tartjuk meg. 

A legeltetést az akácosból minden időre teljesen ki kel
lene küszöbölni, mert porhanyó és nyugalomban levő talajra 
egyik fafajunknak sincs annyira szüksége, mint az edafónnal 
fokozott mértékben dolgozó akácnak, a porhanyóságnak és a 
zavartalanságnak pedig halála a legeltetés. Nagyon fontos 
még az is, — amit különben bármilyen fafajú állományra el
mondhatunk, — hogy az ákácállomány széle (az erdő széle) 
földig zárt legyen. Ha ezt az akáccal másával nem sikerűi el
érni, akkor bokrokkal-cserjékkel kell teljessé tenni az erdő 
szegélyét lehetőén annyira, hogy még a nagyobb madárnak 
is keresnie kelljen olyan rést, amelyen az erdőbe berepül
hessen. 

Szikes talajba, kifuvásba, igen silány homokba, hideg
nyirkos talajba az akác nem való s ne ültessük még egyéb
ként neki való talajba se oda, ahol a talajvíz a gyökerét el
érheti, mert mihelyt ez megtörténik, az akác kipusztul. 

Silány homokon még szó lehet arról, hogy az akácot más 
alkalmasabb hiányában átmenetileg védő állománynak tele
pítsük meg, hogy alatta vagy utána a terület fenyővel köny-
nyebben legyen beerdősíthető. 

A tölgyek közül az Alföldre a kocsányos, a magyar tölgy 
és a cser való. Előbbi kettőt csak j ó termőerőben levő talajba 
ültessük, mert csak itt nő értékes fává. A cser valamivel elé-
giilékenyehb. 

A tölgyeknek a talajra gyakorolt hatása tekintetében -
másokkal szemben valószínűen különállóan — az az állás-
oontom, h o g y a tölgy alföldi vonatkozáshan talajjavító fafaj
nak veendő addig, m í g magától ritkulni nem kezd. Nem új 
dolog az ilyen meghatározás, amely az erdei és feketefenyőre 
is már régóta szól. A z Alföldre alkalmas lombfafajok közül a 
tölgynek van legbővebb lombhullása, legvastagabb alomrétege 
és legerősebb árnyékolása, Alatta televényes, üde és a legke-



vósbé gyomos a talaj. A h o g y az állomány ritkulni kezd, alá 
kellene valami gyorsannövő és árnyékot is tűrő fafajt telepí
teni, hogy ez a talajt folytatóan árnyalja és a tölgy lábát üdén 
tartsa. Erre a célra legalkalmasabbnak vélem a kékes dugláz-
és simafenyőt. Nem próbálom, de azt gondolom, hogy ki-
sérlet megtételére érdemesek. 

Tudjuk jól, hogy a tölgy gyökerének megfelelően mély 
talajt kíván. Ezzel szemben ismerek olyan kocsányos tölgyest 
(a görgényi kincstári uradalomban), ahol rendkívül szívós 
agyag felett alig arasznyi, de j ó termőrétegben .10—12 méter 
magas, de 100—150 cm. vastag, 200-250 év köriili tölgytörzsek 
vannak, amelyekből (azt hiszem még most is) dongának stb.-
nek alkalmas, igen értékes faanyagot termelnek. Azér t emlí
tem ezt, hogy az alföldi szikes talajnak esetleg sekély termő
rétege magában még ne riasszon el a tölgy odatelepítésétől. 

Debrecentől északra é s keletre a tölgy otthon érzi magát 
s így itt a talajjal szemben se olyan követelő. Minél lejebb 
megyünk dél s még inkább délnyugat felé, különösen homo
kon, annál jobb termőerejű és annál üdébb talajba juttassuk 
a tölgyet. 

A. magyar tölgy a délvidék kötött, szívós agyagtalajű, 
verőfényes hegyoldalainak a fája. Szikes talajon valószínűen 
ez a tölgy fog legjobban beválni. Utána a cser állja leginkább 
a szívós, kemény, száraz talajt s általában a szárazságot s így 
ez is jó reményre jogosít . 

Tölgyest tisztán lehetőén ne telepítsünk. Legjobb társa 
homokon a szil, aztán a jókori juhar, magas kőris, hárs és a 
vadkörte. Szikes talajon a szil, vadkörte, zöld juhar és szofőra. 
Utóbbi kettő gyorsabb növésénél fogva a talaj mielőbbi be-
árnyalására is hivatott. 

A szil (Ulmus glabra és suberosa), a tölgynek ez a homo
kin is, sziken is kiváló kísérője, az Alföldön mindenütt otthon 
van. Az eddiginél erősebb fölkarolását tartom kívánatosnak. 
Talajban nem válogat; a nemesebb fafajok közül a sziket leg
jobban állja. 

A magas kőrist és jókori juhart csak a kocsányos tölgy 
tenyésztésére is alkalmas, jobb talajokra ajánlom azzal a 



hozzáadással, hogy a kőris a talajnedvességből a tölgynél 
valamivel többet is elbir. 

A kis- és ezüstlevelű hárs előbbiekénél valamivel szára
zabb és gyengébb talajjal is beéri. 

A kanadai nyár az Alföldön a jövő fája annyiban, hogy 
mostani szórványosnak mondható elterjedtsége mellett jövő
ben ebből is bizonyára terjedelmes állományok lesznek. Ho
mokon is, szikesen is jól tenyészik; •tömegszolgáltatása pá
ratlan fi gyönyörű törzsei sokféle célra alkalmas, kitűnő "fa
anyagot adnak. A h o v á kanadai nyarat tehetünk, oda kár 
más nyarat tenni. 

A fekete és fehér nyár a homokon is régi kipróbált és 
bevált fafajok. H o g y kanadai nyár ezeket itt is mindenütt 
helyettesítheti-e, még nem tudjuk, de a jelek az igenlésre 
mutatnak. Egyelőre ennek dacára még ne tegyük mellékessé 
a két régi nyarat sem. 

A nyírfa — mint tudjuk — az Al fö ld északkeleti részén 
hajdan terjedelmes erdőket alkotott. A Tisza szabályozása 
és a belvizek lecsapolása után most már csak a lapos, üde 
vagy még inkább nyirkos-vizenyős foltokon van meg, ahol 
kedvező helyzetének bizonyságául természetes úton is ujul. 

A nyír a hegyvidéken természeti szükség. Sok tarra 
koppasztott hegyoldalon egyedül az mentette és menti meg 
a talajt a pusztulástól. Vágásokban azonnal és tömegesen 
ott van. 

Erdélyből sorsom a Bükkhegységbe sodorván, csodál
kozva láttam, hogy ott a vágásokat nem lepi el a nyír. Erre 
figyelni kezdtem már több év óta mindenfelé ezt a fát s azt 
tapasztaltam, hogy ez nem ragaszkodik se lapályhoz, se 
hegyhez, csak a, száraz levegőt kerüli mindenütt- Üde, nyir
kos talajban ebből a tulajdonságából még enged valamit, 
de pl. a Bükk hegyi terimőhelyein előfordulásának határa 
szinte összeesik a bükkével. A nyírnek a levegő páratartalma 
iránt való érzékenységét annyira kifejezettnek találtam min
denütt, hogy ezt szinte ujjinutatásnak lehet venni az e tekin
tetben már inkább kitapasztalt bükk tenyészetének meg
állapításánál. Én legalább kísérletezni nyugodtan mernék 
bükkel mindenütt, ahol a természettől nyírt látok. Ilyen terű-



létnek vélem Sátoraljaújhely—Nyíregyháza—Érmihályfalva 
vonalától keletre eső Alföldrészt, ahol még gyérülni kezdő 
tölgyesek alátelepítésénél s általában is árnyas és üde fek
vésben való elegyítésre a bükköt kipróbálandónak vélem. 
Sokat nyernénk vele, ha ez beválna, 

A z előzőkből már kiolvasható, hogy én a nyírnak az Al 
föld erdősítésénél nagyon is korlátolt területet szánok. 

A tiszai vagy fehér fűzet (S . alba) a többi közül kieme-
tendőnek vélem. Ez az egyedüli szép törzszsel nagy fává 
növő fűzünk, mégsem karoljuk fel eléggé. A legtöbben 
erdészeti szempontból egyenlő értékűnek veszik a törékeny 
fűzzel (S. fragilis), pedig ez tévedés. 

A fenyők közül az Alföldön mindenütt alkalmasnak a 
feketefenyőt vélem. A z erdei fenyőnek annyi mindenféle baja 
van, hogy ezzel az Alföld északkeleti szögletét kivéve, óvato
san kell erdőt telepítenünk. 

Talaj- és terepviszonyok (fekvés) szerint összefoglalva, 
az erdőtelepítésre alkalmas fafajok a következők volnának: 

Vizenyős talajon a fehér fűz. 
Nedves, nyirkos talajon a mezgés éger és a magas kőris 

vagy kanadai nyár. 

Lapos fekvésű, j ó talajon a kocsányos tölgy, szil jókori 
juhar, magas kőris, hárs és vadkórtévei elegyítve, úgyhogy 
a tölgy aránya 0.5—0.7 legyen, amit vagy mindjárt a tele
pítésnél adunk meg vagy úgy érünk el, hogy a tisztán telepí
tett tölgyest a fenti fafajokkal pótoljxik. 

A gyengébb termőerejű lapos helyekre ajánlom vagy 
tisztán a kanadai nyarat, vagy cser, szil és vadkörte elegyét. 

Hullámos, buckás terepen a fenék és tető közötti részre 
vagy akác, cser, szil, cseresznye és hárs elegye vagy kana
dai nyár. 

A hátakra és buckatetőre silány talajon fekete- (esetleg 
erdei) fenyő, egyebütt az előbbi fafajok. 

. Szikes talajon a legrosszabb helyekre szil, szofóra |s 
zöldjuharral. 

Kevésbé szikes helyen vagy kanadai nyár, vagy magyar 
tölgy, vagy cser, szofóra és zöld juharral, meg szillel. 



A legkevésbé szikes helyre kocsányos-, vagy magyar 
tölgy, vagy cser, szillel, szoforóval zöldjuharral. 

A vadkörtét a szikes jobb helyeire mindenüvé beelegyít
hetjük. 

A z eddig említett fafajokon kívül az Al fö ld erdősítésé
nél alkalmazhatjuk még kisebb mértékben és kisérletképen 
a feketediót, celtiszt, glédicset, amerikai kőrist stb.-t is, én 
azonban jobbnak vélem, ha nem kapkodunk semmiféle fafaj 
és cserje után. Lehet az előzőkből is elég erdőt telepíteni, 
csak hozzá kell látni. A fafajokban való túlzott válogatás 
helyett igyekezünk jó munkát végeztetni, ami — mint elül 
megírtam — a sikernek szintén egyik főfeltétele. 

A „ jó munka" fogalma alá sorozom a j ó csemete neve
lését, a csemetével való helyes elbánást, a talajnak erdősí
tésre való helyes előkészítését, a j ó ültetést és az ültetés gon
dozását, Mindezekre ez alkalommal nem terjeszkedem ki 
részletesen. Csak főbb vonásokban említek meg egyet-mást 
s csakis a még kevésbé tárgyalt és ismert szíkfásitásról szólok 
bővebben. 

Alföld i erdősítéshez j ó csemete az olyan, amelyiknek 
lombfánál legalább 40 cm s fenyőnél legalább 30 cm hosszú 
és lehetőén lombos gyökere van, amelyet igyekezni kell a 
csemetekertből teljes egészében, épségben kivenni s igy is el
ültetni. Minél hosszabb gyökérrel ültetjük el a csemetét, an
nál biztosabban számíthatunk annak megmaradására, Mint
hogy a tölgy, cser és feketedió erős és hosszú vezérgyökere 
többnyire megcsonkítva és meg ís rongálva kerül ki már a 
csemetekertből s áz elültetésénél is hibák szoktak történni — 
én ezeknél a nagymagú s így egyébként is vetésre alkalmas 
fafajoknál az ültetés helyett (hegyvidéken is) a. vetésnek va
gyok a barátja. H o g y azonban a mag éppen olyan kedvező 
helyzetbe kerüljön, mint a csemete s általában is, hogy a ve
tés sikerét a lehetőség szerint biztosítsuk: ássunk a makknak 
(diónak) 'éppen olyan mély gödröt, mint a csemetének ás
nák; hányjuk bele vissza a földet s úgy vessük bele a magot. 
Különösen homokon és szikesen ajánlom ezt a módot. 

Egyik fafaj csemetéjének se használ az, ha a kertből ki
véve ültetésig szék és nap szárítja a gyökerét, a fenyőfélék 



pedig e tekintetben olyanok, mint a vízből kivett hal. A leg
több fenyőültetés sikertelenségének az az alapoka, hogy a 
csemete gyökerére nem vigyáztak. 

A talajt erdősítéshez úgy kell előkészíteni, mint a mezei 
vetéshez. Minthogy ezt a munkát (és költséget) magáért az 
erdősítésért a legtöbb birtokos nem szívesen teszi meg, tör
ténjék ez kétévi mezőgazdasági köztesműveléssel (150 cm 
sortávolság közepébe egy sor kapásnövény), amely esetben 
a csemeték még az ültetést követő évben is ingyenes meg
művelésben részesülnek. Szikesnél ennél jobb eljárást is 
tudok. -p? 

Lássuk most már a szikesek erdősítését. Ennél a tárgy
nál nem szándékom a tudományoskodás; ezt tisztán azzal az 
érzékkel és tapasztalattal tárgyalom, amely a gyakran saját
kezűén végzett talajművelés révén sajátommá vált ós a fel
oldatnak csak olyan módon való megoldásával foglalkozom, 
amely a gyakorlatban is aránylag jól kivihető. 

A szikes erdősítésénél meg kell küzdeni a talaj száraz
ságával és keménységével s másrészt annak túlságosan ned
ves-pépes állapotával. Mind a két szélsőség igen távol van 
attól, amilyen a jól beéredett, porhanyó talajé. A z első eset
ben kiszárad, a másikban megfullad a csemete; talajműködés 
és edafóntenyészet pedig egyikben sem lehetséges. Idegen 
anyag vagy föld hozzáadása nélkül a szikes művelése sziszi
fuszi munka: eső után a pép elárasztja, betömi a talajt, ennek 
kiszáradása után ott van a kőkeménység s kezdhetjük 
elülről. 

H o g y ez a körforgás megszűnjék vagy legalább is foko
zatosan módosuljon, javuljon, ennek két eszközét ismerem. 
Egyik a talaj egy részének a környezetből való kiemelése, a 
másili a talaj betakarása. 

Kertészkedésem közben termesztettem egymás mellett 
tengerit és burgonyát feltöltögetéssel és sima műveléssel. 
Előbbi táblácskákat feltöltés után magukra hagytam, utób
biakat ez idő után is kapálgattam s ennek dacára a feltöltö
getett föld törés-ásáskor még mindig feltűnően porhanyóbb 
volt, mint a simán művelt. 

' A talaj egy része fölemelésének (feltöltésének) szikesen 



i (ihat nemcsak az az előnye, hogy ezen a részen nem áll meg 
a víz, nem árasztja el a pép a felületet, hanem az is, hogy a 
feltöltött földet maga a feltöltés jóval tovább tartja porhanyó 
állapotban, mintha az a föld sík (sima) volna. 

A talaj egy részének a környezetből való kiemelése leg
egyszerűbben és legolcsóbban az általánosan ismert bogár
hátú műveléssel (szántással) történik, én tehát ezt tartom 
a szikesek erdősítésénél legmegfelelőbb talajelőkészítő mód
nak. Mezőgazdasági termelésnél a bogárhátat nem szeretik 
és nem igen alkalmazzák, mert e mellett a talaj nem terem 
egyenletesen mindenütt, sőt a bogárhátak legmélyebb közén 
semmit sem. Erdősítésnél ez kevésbé játszik közre, mert a 
nem termő részt a csemetesorok közébe helyezhetjük, a 
silányabb talajrészre pedig kevésbé igényes talajt tehetünk. 
Vétkeznénk, ha erdőtelepítésnél ki nem használnánk a bogár
hátú művelésnek szívós agyagon és szikesen nyújtott külön
leges előnyeit. 

A bogárhátú műveléssel való erdősítéshez 4 méter szé
les pászták alkalmazását ajánlom, úgyhogy a paszta közép
vonalába (tetejébe) essen egy sor csemete s ettől jobbra-balra 
130 cm-re még egy-egy s így minden pasztára 3 sör.- K é t 
.szomszédos bogárhátú pasztának szélső sora így egymástól 
140 cm-re lesz, van tehát elég helye az itt összefutó víznek 
is. A sorokban a csemeték távolsága 80 cm legyen, ami sze
rint egy csemetére 1.04 m 2 növőterület s 1 kat. holdra 5534 
csemete esik. 

A fafajok megválasztását és elhelyezését a következőkép 
ajánlom: 

A legszíkesebb talajba középre mezei vagy párás szil, 
két oldalra szofóra vagy zöld juhar, vagy mind a kettő. 

A kevésbé szikes helyen középre vagy cser, vagy magyar 
tölgy, vagy kanadai nyár, két oldalra az előbbiek. 

A legkevésbé szikes talajba középre vagy kocsányos, vagy 
magyar tölgy, két oldalra mezei vagy párás szil. 

Vadkörtét a középvonalban bárhová elegyíthetünk. 
Ilyen fafajválasztás és elhelyezés mellett a legértékesebb 

faj a legkedvezőbb középvonalba jut s az állomány kifejlő
dése idejére 4—4 méterre egy-egy sor lesz belőle, ami fejlett 



korban magában is elég zárt;állomány alkotására. A közbenső 
sorok a fiatal és fejlődő állomány záródásának teljessé-
tételére és arra valók, hogy gyors növésükkel a talajt mi
előbb beárnyalják és a szél ellen védjék. 

A szikes rossz tulajdonságainak megjavítására: másik 
eszközül a talaj betakarását említettem. 

.Itt eszembe jut a gyümölcs talajának miként való mű
velésére (ha jó l emlékszem) Németországban végzett több
rendbeli kísérlet, amely szerint külön-külön részleteken a ta
lajt az alábbiak: szerint gondozták: 

A z első részleten a talajt mindenütt és állandóan műveb 
ték s a gyümölcsfákon kívül egyebet nem termeltek rajta. 

A másodikon a gyepbe ültetett gyümölcsfák körül tá:-
nyert hagytak; a tányért állandóan művelték, egyebütt a 
lekaszált füvet a területen szétterítették, ott hagyták. 

A harmadikon júliusig az egész területet művelték, ek^ 
kor pillangóst vetettek, ezt virágjában lekaszálták és eltere
getve ott hagyták. ' ' 

A negyedik részleten a fákat gyepbe ültették, tányért 
nem csináltak, hanem az egész területet azonnal betakarták 
szalmával. Amikor a fű megnőtt, lekaszálták s aztán ezzel 
takarták be a talajt állandóan. 

A. négy kísérlet közül legrosszabb terméseredményt; (és 
fatenyészetet) mutatott az első, jobbat a második és harma
dik, de feltűnően legjobbat a negyedik. 

Nem kételkedem, hogy ez a való igazságot tárja elénk, 
annál kevésbé, mert az utolsó eset legközelebb áll az őstermé
széinek ahhoz a talajápoló módjához, amelyet az erdőben ta
lálunk s amelyet a mesterséges művelés alig közelít meg. 
Mióta az edafónról többet tudunk, azóta még inkább meg
értem, hogy a negyedik kisérletnek háborítatlan, d e a nap 
közvetlen sütésétől, a szellői és a kiszáradástól takaróval vé
dett, talaja miért adott olyan kiváló j ó eredményt. 

A zárt erdő a talaj anyja; árnyékával, lombhullatásávai 
és a szél ellen nyújtotta védelmével kedvezőbb helyzetben 
tartja' azt és jobban javítja, mint bármilyen művelés. Éppen 
ezért a szikes talajára is csak addig van gondunk, mig f e 
lette 'az : erdő valamennyire nem záródott. Ez a néhány év 
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nem nagy ido s ebből is csak a kezdő két-három év kritikus. 
Ha ezen át tudjuk segíteni á fiatalost, az erdősítés feladatát 
megoldottnak tekinthetjük. 

Erre a kritikus két-három évre nem tudok a talaj s egy
szersmind a fiatalos javára jobb eszközt és módot, mint a 
talajnak valamilyen elhalt , növényi anyaggal való be
takarását. Lehet az fű, gyom, lomb,-szalmahulladék, trágya
hulladék, sás stb. A z a fő, hogy növényi anyag legyen és 
hogy annyira takarja a talajt, hogy az sehol se. látszódjék. 
Leghelyesebb, ha a talajt az utolsó megművelés után mindjárt 
betakarjuk, de legkésőbb meg kell azt tenni az ültetéssel egy
szerre. Takarás alkalmazása mellett minden talajművelést 
fölösegesnek vélek; a gondozásnak csak arra kell kiterjed
nie, hogy ha a takaró .valahol hiányzik, azt sürgősen pótol
juk. A takaró alatt megindul a fűnövés (gyomnövés) is. Ha 
ez már olyan, hogy érdemes lekaszálni vagy lesarlózni, ezt 
virágjában megtesszük s a fűféléket a talajon szétterítjük. 
Idővel ez a lekaszált és szétterített fűféle magában is elég 
takarmányanyagnak, mignem a megnőtt csemeték teljesen 
átveszik a talajvédő szerepet, 

A talajnak elhalt növényi anyaaggal való betakarását nem 
most hangoztatom először. Ajánlottam ezt ; már az E. L. 
1900. évi I . füzetében s az 1913-ban megjelent csemete
nevelési útmutatásomban is. Kertészkedésem közben gyak
ran és előnyösen alkalmaztam s most sem tudom eléggé 
ajánlani. 

Amint az előzőkből látható, az erdőkulturának a szike
seknél olyan módok és eszközök állanak rendelkezésére, 
amelyek a mezőgazdaságinál, vagy egyáltalában nem, 
vagy nem elég előnyösen alkalmazhatók. Szikes művelésénél 
azt tartom legfontosabbnak, hogy ha egyszer a talajnak si
került valamelyes kedvező fizikai állapotát elérni, azt lehe
tőén tartsuk fenn s ne engedjük meg á visszaesést Ha egy
szer olyan talajállapotot hoztunk létre, amely mellett a 
talajműködés, a talajélet megindulhat s ezt meg is tudjuk 
tartani, akkor, már győztünk, mert a többit elvégzi maga, a 
természet. A talaj kedvező fizikai állapotának megteremté
sére erdősítés céljára legjobb a bogárhátú művelés, a ked-



Főiskolánkról 
Irta: Róth Gyula főiskolai tanár. 

A z Erdészeti Lapok folyó évi első füzetében ismertetett 
tudományos kongresszuson szóba került főiskolánk és annak 
kapcsolata a tudományos kutatással, sőt még szervezetének 
és székhelyének kérdése is, a miből folyólag egyik soproni 
napilap hosszú cikkekben tárgyalta ezeket a kérdéseket. 
Ezért, de még azért is, mert egyik-másik kérdésben a régeb
bivel szemben teljesen ellentétes álláspont domborodott ki, a 
szakközönséget tájékoztatni óhajtom. 

H o g y ezeknek a kérdéseknek ma is nagy az aktualitásuk, 
igazolja az elnöki székből elhangzott kijelentés, amelyet la
punk szerkesztője is szóvátett (19. o.) és amely élesen rávilágí
tott arra a -kötelességünkre, hogy főiskolánk kiépítését folytat
nunk kell annyira, hogy ne csak önmagunk előtt és belső ér
tékéhen, de mindenkinek szemében vagyis külsőségeiben is 
elér j e az egyetem színvonalát és jellegeit. 

vező talajállapot megszakítatlan, állandó fenlarlására pedig 
a, betakaráson kívül más eszközt vagy módot nem is ismerek. 

„Mindezeket megpróbáljátok és ami j ó , azt megtartsá
tok!" — mondám elől is. A mi szakirodalmunkban ezzel el
lentétben legalább eddig az vol t a szokás, hogy ha valaki 
új dologgal, új eszmével állott elő, arra mindjárt követ dob
tak, ami miatt bizonyára sok jó gondolat és eszme elkallód
hatott, holott ha valakinek az írása csak egy lépéssel is előre 
viszi az ügyet, az már megérdemel legalább is annyit, hogy 
előzetes rosszalás nélkül hallgassák különösen azok, akik 
egyáltalában nem is írnak, mert ha utólagosan tévesnek bi
zonyul is az író eszméje, azt utólagosan (amikor már könnyű 
okosnak lenni) az író is éppen úgy tudja, mint más. Éppen 
ezért engedjünk csak szabad teret a gondolatoknak s főként 
az új eszméket ne szóljuk le, mert már a történelemből is jól 
megtanulhattuk, hogy sok jó, de új eszmének keletkezése ide
jén bizoúy szomorú sorsa volt. 

Debrecen, 1926. évi február l ó . B Á ] ( y A l b e r i > 

m. kir. főerdőtanácsos. 


