
sét befejezve, a tanulmányutam alatt látottakról és tapasztaltak
ról részletesen következő cikkem keretében fogok beszámolni. 

Megjegyzés: A mellékelt térképeket és kimutatásokat rész
ben Jan Miklaszewski „Lasy i lesnictwo w Polsce" című, 1928. 
évben megjelent művéből vettem át. 

A Nyírség e r d ő g a z d a s á g i élete 
írta: May Ottó erdőmcrnök 

A magyar erdész mai barangoló, kereső, dolgozni, tenni 
akaró, a régi talajról leszorult élete telve van gonddal, sokirányú 
nehézségekkel. 

Nem könnyű a feladata a jelen kínlódó, leredukált életigé
nyek mellett kötelességének teljes tudatában dolgozni a magyar 
jövőért. 

A gazdasági élet mai zűrzavarában megtalálni a helyes utat 
újszerű elgondolással, az új irány felismerésével, a változott idők 
útmutatását követni, a magyar erdész életösztöne, rugékonyságá-
nak a feladata. 

Ha kezembe veszem az „Erdészeti Lapok"-at, ezek a gondola
tok azt a legtisztább, biztos örömet ébresztik fel bennem, hogy 
az egyesület mai vezetősége amint képes volt megteremteni az 
együttműködés céltudatos, szervezett munkájának az alapját, a 
mai nehéz időkben kitartással fogja azt fejleszteni, megerősíteni. 

Bár nincs a vezetőségnek sem köszönetek, sem dicséretek tö
megére szüksége, meggyőződésem, hogy a nagy célokért való har
cában az egyesületi tagok részéről megértésből jövő őszinte meg
nyilatkozások legapróbb erőpróbájának is van jelentősége az erő
södés, kitartás, biztonság megacélosodásánál. 

Ezt a célt kívánom szolgálni az alábbi szerény erőmmel ösz-
szeállított ismertetésemben. És teszem ezt az értékes egyesületi 
életért minden időben és körülmények között, mert ügyvezetőnk 
egyéniségének' legszebb megnyilatkozása áll előttem: „ A kitartó 



munka és erős akarat vagy előbb, vagy utóbb, de győzelmet arat !" 
A kemény kitartás és erős akarat, a homokbuckák világát is 

az erdőhöz csatolja, vagy előbb, vagy utóbb. És a síkság-, homoki 
erdészet is megérdemelt kenyeret fog adni a jövő erdészének. 

Mert nem szégyen a beismerés, hogy a síksági erdészetünk, 
különösképpen a homoki erdészet — eltekintve az egyének ismert 
tapasztalati szaktudásától — csak az utóbbi évek tapasztalataiból 
él s hogy a szükséges elméleti tudásnak, a kísérletek s gyakorlati 
tapasztalatok jelen munkájával a jövőben vannak hivatva meg
teremteni a biztos alapját. 

Ugy gondolom, hogy a helyi erdőgazdasági élet s a szerzett 
gyakorlati tapasztalatok, megfigyelések kapcsolatos ismertetése 
elősegítheti a gyorsabb kialakulást. 

A gyakorlottabb homoki erdőgazda másként fogja meg a 
fejsze nyelét. Meglátásai, újabb és újabb tapasztalatai, módsze
reinek ismertetésével sokat adhat nemcsak kollégáinak, hanem a 
síksági, speciálisan a homoki erdészet gyakorlati kifejlődésének is. 

A különböző megfigyelések, tapasztalatok, módszerek párhu
zama sok értéket rejtegethet a jövő számára. De meg ma már 
nincs is módunk a tapasztalatok tanulmányúti gyűjtéséhez. 
Oldjuk meg hát a ma követeléseit ezen az úton. 

Ezzel az elgondolással bátran teszem papírra a nyírségi erdő
gazdasági életben eltöltött rövid 1 évi tapasztalataimat, hogy ha 
van az eszmének életereje, a lap hasábjain mielőbb gyökeret is 
verjen az. 

Alább tehát a nyírségi homok erdőgazdasági életét fogom 
egészen tömören ismertetni folytatólagosan, a nagyobb birtokok 
erdőgazdasági fásítási életének, viszonyainak leírásával, fénykép
felvételeimmel bemutatva és alátámasztva az egyes megfigyelé
seimet. 

De mivel ez időt és nagyobb munkát kíván, csakis a saját 
munkámba beilleszthetően, alapos tanulmányt adva, megkezdem 
gr. Károlyi József nyírségkarulyi hitbiz. erdőgazdaságának ismer
tetésével, ahol megállapodva szolgálom uradalmi érdekkel kapcso
latosan a magyar erdészeti ügyet. 

Nagy örömmel és köszönettel venném, hogyha a nyírségi kol
légák segítenének, átvennék tőlem a tollat, bővítenék, értékessé 



tennék ,s valóra váltanák a megindított elgondolást, mert meg
értették annak önzetlen célját. 

Károlyi József gróf karulyi uradalmát kegyetlenül megcson
kította az ötletszerűen lefektetett trianoni 'határ. A területrablás 
után, a megmaradt csonka rész gazdasági élete csaknem megbé
nult, mert a háromnegyedrészben körülzárt oláh határ ölében, tá
vol esett úttól, vasúttól és egyetlen közlekedési eszköze a 4—6 
ökrös v. lovasszekér.. 

De az áldozatkészség, akaraterő, újszerű meglátásokban gaz
daglelkű gróf megteremtette a céltudatos, kitartó munkának biz
tos diadalát. 

Nézzük tehát, mit ültetett át a gróf a megértés, a munka ro
konszenve, a szeretettől fűtött lelkéből a nyírségi homokba. Mi
lyen a tudatos, ^ózan munka eredménye a jelenben s mennyi lel
kes áldozatkészséget kíván a jövő. 

Vázrajzon mutatom be azt, amit leírok, mert így könnyebb 
annak a megértése, áttekinthetőbb a megismerése. 

A Nyírségnek ez a része nem tisztán homok. A homokbucka 
vonulatok között kisebb-nagyobb sík területek, elsőrangú termő
földek, búzatermők, szétszórtan a legváltozatosabb képet adják.. 
Kisebb vízállások, zsombékosok, savanyú rétek tarkítják a bir
tokot, amelyeken vannak kissé szikes területrészek is. 

A z egész birtok kiterjedését is szükségesnek tartom meg
említeni, amely az utóbbi években megvásárolt volt gr. Pappen-
heim és gr. Dégenfeld-féle birtokrészekkel összesen körülbelül 
8100 kat. holdat tesz ki. 

A birtoknak ideális tagozódását a 20 m. széles fő- és kereszt-
alék adják meg, melyek kétoldali 2—3 fasoros fásítással, j ó juh-
legelőül szolgálnak. Az alék kétoldali fásításának hossza mintegy 
38.5 km. Főleg csodálatosan fejlődött akácfa adja a fasorok nagy 
fatömegét, heyenként kanad. és jegenyenyárral. 

A homokbuckákon megtelepített akác remisek 400 k. holdat 
tesznek ki. Ezzel együtt az erdő összterülete 2900 k. hold. 

A z erdő és a gazdasági fásítás életét 4 részre osztva ismer
tetem : 

1. Az akác, 
2. az erdei és feketefenyő, 
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15 éves tuskósarjról felújult akácfasor. 

3. a nyárfafajok, 

4. a tölgy- és egyéb fafajok életviszonya, szerepe a jelen erdő
gazdasági munkálatok és a jövő terveiben. 

Az akácfasorok, mind a remisek még a régi módon, tuskó
sarjról kaptak új életet. Emellett az állományok természetes gyé
rülésének tökéletlen volta is hozzájárult a jövő gondosabb kezelé
sének nagy szükségéhez. A fiatal tuskósarjakat a fagy, az idő
sebb állományokat a szél gyérítette erősen. 

A 25—30 éves akácállományok nagyfokú bélkorhadása is j ó 
részt a tuskósarjról való felújulásra vezethető vissza. 

Tapasztaltam azonban, hogy a gyökérsarjról felújult 30 évet 
elért állományoknak is nagyrésze bélkorhadt. Ennek oka lehet 
a növekedésnek az erőteljessége, amellyel a gyökérsarj már az első 
évben meghaladja a 3 métert és eléri a 3 cm vastagságot is. 

Megfigyelve a növekedési viszonyokat, érdekes tanulságokat 
gyűjtöttem. 

A szabadban álló fasorok akácegyedeinek tömeg- és hossz
növekedése ugyanazon talajviszonyok mellett messze elhagyja a 
zárt állományok növekedését. 

Ugyanígy a zárt állományok szélső egyedei túlzottan erősebb, 
értékesebb, szép hengeres törzset adnak. 



15 éves gyökérsarjról felújult akácsor. 

Idősebb tölgy- és egyéb lombíaállományok alatt megtelepült 
akác hihetetlen növekedéssel utat tör magának s biztosítva az 
életet, utóiéri tömegben is a tölgyet. 

A 30—40 éves tölgyesekben is a legcsodálatosabb életerővel 
tud küzdeni az akác és vágásra érett kort elérve, semmivel sem 
marad el a tölgy kifejlődésénél. Mintha csak a versengés volna 
az akácfaj legelső tulajdonsága; abban él, fejlődik a legerőtelje
sebben és adja a legértékesebb faanyagot. Egyedülálló vagy ele-
gyetlen akácállományok akácegyedeiben nincs meg az az eleven 
élet megközelítőleg sem. 

A sűrű akácállományokkal szemben viszont a tanyakörüli 
— a cselédség által a legszigorúbb tiltás mellett is erősen kigyé-
rített állományok mutatnak szebb fejlődést és adnak értékesebb, 
nagyobb fatömeget. 



1 éves akácgyökér sarjújulat. 

De tisztán ez az emberi gyérítés adja a nagy különbséget. A 
legeltetéssel járó gyérítés a talaj tömítésével is jár s ott az állo
mány nehéz fejlődése, korai csűcsszáradása, kiritkulása, ágasodása 
és stagnálása látható. 

Ugyanezt látni még a fasoroknál is, ahol a legelő állat útja 
keresztezi az alékat, az akác fejlődési visszamaradásával éles ha
tárt mutat. ; , 

A z utóbbi évek irtásterületein a gyökérsarjak sűrítő árkok 
nélkül áthatolhatatlan sűrűséget teremtenek és már az első évben 
elérik a 3 m magasságot és a 3 cm vastagságot. 

A tavaszi akácültetéseink pedig 100 százalékos eredményűek 
és a 120 cm-és négyzetes hálózat mellett elérik a 1.5 m átlagos 
magasságot az 1.5 cm vastagsággal. 



Erdei út menti akácok. 

A z ültetés ideje itt a biztosabb korai tavasz. Ennek oka, 
hogy a telünk nagyobbrészt hótakaró nélküli, száraz, szeles. 

Az ültetésre szánt talajt ősszel j ó mélyen felszántjuk. A z így 
fellazított talajt tavasszal, erre a célra készült sorológéppel két 
merőleges irányban átsoroljuk. 

A jól látható sorok mentén fúróvassal, majd később a jobbnak 
bizonyult ásóval ültettünk. 

Korán tavasszal a még j ó nedves homoktalajt az ásó három
szögben könnyen kiemelte s a háromszög alakú gödörbe a cse
meteadogató behelyezte a csemetét s az ültető előbb kézzel meg
igazgatta s földet húzott rá, majd lábával jól letaposta. 

Minden gödörásó után egy ültető-napszámos haladt s minden 
2 gödörásóhoz egy csemeteadogató tartozott. Ezenkívül minden 
30 ültető munkáját meggyőzte 2 csemetehordó és egyúttal szét
osztó napszámosgyerek, 2 selejtező és 1 pépelő munkás. 

Itt említem meg, hogy kísérletet tettem a pépeit és pépeletlen 
(szárazgyökér) csemetével. Ennek a tapasztalata, hogy a pépeit 
csemete lassan indult meg s a rákövetkezett szárazság miatt lát
hatóan visszamaradt a fejlődésben. A jövőben akácültetésnél pé
pet nem használunk. 

Elmaradt még a visszanyesés munkája. Ezt azonban a köztes 



1 éves akácültetés. 

használat miatt csak a -vetemény elhelyezése után végzi el 3—4 
napszámosgyérek, egészen földszint visszanyesve a csemetét.1 

> -Köztes használatra nagyobbrészt a környék gazdái veszik ki 
a beültetett területeket. És, hogy minnél tökéletesebb legyen a cse
mete gondozása a terményrész nélkül, teljesen a nyilas tulajdo
nosáé. Egy-egy ú. n. nyilast jelölünk ki egy gazda részére. Aki 
azt bevetheti burgonyával, tengerivel s az idén kísérletképpen 
megengedtük a dinnyét is. Tartozik ezért a csemetét utasítás és 
szükség szerint gondozni. 

Azaz a vezérhajtást, az oldal vagy gyengébb hajtásoktól meg
nyesni, a csemetét gyengén föltölteni s a szükség szerint meg
kapálni. ' ' " .'. I 

Hogy minnél nagyobb legyen a gondozásra való önkéntes 
készség, egy-két szekér jutalmat is adtunk annak, akinek a nyi
lasa a legerősebben fejlődött csemetét adta. 

Még megemlítem, hogy a kukorica között fejlődött csemete 
erősen felszökött a dinnye között, — mivel a kapálást nehézke
sebbé tette a dinnyefolyondár óvatosabb kezelése — a leggyen
gébb s a burgonya között a legegészségesebben, legmegfelelőbben 
tudott a csemete kifejlődni. 



60 éves tölgy és 20 éves akác versenye, jó homokon. 

Tanulság, hogy akácültetésnél csak burgonyát vagy minden 
második sorba,kukoricát engedjünk meg közbevetni— 

A 120 cm sor- és csemetetávolság mellett a 2-ik évben leg
feljebb a kukoricának minden 2-ik sorközi vetése ad eredményt. 
De a második évben az akáccsemete gondozása nyugodtan el is 
engedhető, mert tudnunk kell azt, hogy az itteni nagyarányú be-
erdősült és fásított területek a homokbuckás részeket is nyuga
lomban tartják. És ezek a buckák is mezőgazdaságilag művelhe-
tők ( a z ú . n. rozsföldek), bár a terméseredmény teljesen bizonyta
lan és egészen az időjárás függvénye. Ezeknek a buckáknak akáe-
csemetével való beerdősítése tehát nem okoz különösebb gondot. 
Ezt, igazolják az idei nyári forróság után megmaradt csaknem 
100 százalékos sikerű erdősítéseink. 

Mint egy másik megfigyelésemet említem meg, hogy a bucka-



10 éves akácos a tanya körül, homokbuckám.. 

oldalak egyes katlanszerű mélyedéseiben az akácerdősítés igen 
sokat szenved a korai és későbbi fagyoktól. Erre különben Röczey 
Géza kollégám hívta fel a figyelmemet. 

És valóban, a legérzékenyebbek, a fagyoktól legtöbbet szen
vednek a sarjujulatok. 

Azt tapasztaltam azonban, hogy a fagytönkretett sarjakat 
tavasszal visszavágva, annyira erősen hajtanak ismét, hogy a 
fagyzugos katlanok fagykárosításától tovább nem kell félni. Az 
egyévi visszanyesés miatt azonban a buckatető ujulatai erősehb 
fejlődést mutatnak. Később azonban a kiegyenlítődés megtörténik. 
Idősebb korban a buckatetőn mégis gyengébb lesz az állomány, 
mint az oldalakon. A legerősebb akácpéldányok pedig a keleti táp-
dúsabb buckaoldalakon állanak. 

Megemlítem még és fényképen is bemutatom azt a körülbelül 



1 éves akácgyökérsarj. 

200 négyszögöles, 30 éves akácállományt, amely mélyebb fekvésű, 
kötöttebb talajon is bámulatosan felszökött. A gyökerek azonban 
annyira felszínen futnak, hogy egy-egy erősebb szél könnyen 
gyéríti az állományt. 

Ezekután beillesztem az akácfafajt az erdősítés jövő ter
veibe. 

Mindazok a buckavonulatok, amelyek mezőgazd. művelése 
bizonytalan, akáccsemetével lesznek beerdó'sítve. 

A z erdősítést lehetőleg a saját szedésű magból nevelt akác
csemetével végezzük. 

Nemcsak, mert olcsóbban jutunk így a maghoz, hanem merr 
a csemetekert idei akácmagvetésénél a saját szedésű mag szebb 
csemetét adott. Nem akarom ezzel azt állítani, hogy a beszerzett 
más vidék, más éghajlat, talajviszonyok között megtermett mag 
itt néni felelne meg, hanem csak arra mutatok rá, hogy a saját 
szedésű mag is meghozta a bizalmunkat. 

A beerdősítendő homokbuckarészek az ú. n. nyilasokra osztva, 
még az ősszel ki lesznek adva a környék vállalkozó gazdáinak, 
akik kötelesek elvégezni az őszi szántást, a tavaszi ültetést és 2 
éven át a csemete gondozását. 

Hogy pedig a második évben a sorközök lókapával könnyen 



Alantas kötöttebb talajon álló 30 éves akácos. 

kapáihatók legyenek, áttérünk a 2 m sor és 1.5 m csemete távol
ságra. Ez annál is inkább célszerű, mert a fejlődés mellett ezzel 
a hálózattal elérjük azt — tekintélyes költségmegkímélés mel
lett .—, hogy a szükségessé vált ritkítás már értékesíthető-fa
anyagot fog adni. É s a második év mezőgazd. művelése a' r o z s - , 

vetést is megengedi. , , v 

Az egy-két szekér jutalmat rendszeresítve a nyilas-tulajdono
sok között, jutalomért nemes verseny fejlődik ki, amelynek ered
ménye lesz a gondos ápolás és sikeres erdősítés. 

Ha a csemete, akár a fagy, akár a vadrágásnak esik áldoza
tul, a következő év tavaszán földszint visszavágjuk. Pótlásra'csak; 
teljes kifagyás esetén lenne szükség. A teljes kifagyás szomorúi 
képét mutatja még most is a 27/28. évi irtás területe, amelyet a 



kemény, száraz hótakaró nélküli téli hideg csaknem teljesen ki
pusztított. 

Kihasználva az akácnak mélyebb fekvésű (nem vizes) tala
jon való növekedését, a nagyobb erdötisztásokat, foltokat, a tölgye
sekben akáccsemetével alápótoljuk. 

A 30—40 év korkülönbséget az akác könnyen kiegyenlíti s 
meghozza azt a fatömegtöbbletet, amelynek értéke ma nemcsak 
a birtokos, hanem nemzetgazdasági szempontból is nagyjelen
tőségű. 

E tulajdonságait becsüljük az akácban és ne féljünk a túlsá
gos elákácosodástól, mert hiszen az előhasznál átokkal kezünkben 
van az esetleges szükséges leghatásosabb védekező fegyver. 

A sikeres akácerdősítés első tisztítását, valamint a sarjujulat 
egyelését csak 3—4 évben végeztetjük, amikor már értékes fa
anyagot kapunk s a munkát részért is szívesen vállalják. 

A későbbi gyérítési munkákat szükségszerűen, de erősebb fel
szabadítással végeztetjük. 

Nem kell idegenkedni az akácállományok erősebb gyérítésé
től sem, mert az előhasználat által kiszedett fatömegveszteságet 
az akác felszabadítással hálásan pótolja és értékesebb anyagot ad. 

A csapos gerendamennyezet 
teherbírása 

Irta: M e z e y R e z s ő 
(Befejező közlemény.) 

A „csonka" keresztszelvény statikai nyomatékának és terüle
tének kiszámítása azonos a segmentnél követett eljárással 
[22.) 24 . ) ] 

Az eddigi sorrendet követve, vegyük először itt is a teriiletet. 

(Folytatjuk.) 

y = f ( x ) = yP^SP ; y , = > P ( x ) b. 
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