beküldendő. Ezen eseten kivül a katonai határőrvidék erdészeti tisztvi
selőiről uj minősitvényi táblázatok csak akkor állitandók ki és terjesztendők be, ha ez határozottan elrendeltetik.
Ezen minősitvényi táblázatot kiállítják :
A főhad- (katonai) parancsnok az erdőigazgatónak, ez utóbbi a
közvetlen alája rendelt személyzetnek és az erdőhivatalok vezetőinek és
ez utóbbiak az alájuk rendelt személyzet részére.
Az erdőigazgatók az erdőhivatalok személyzetéről kiállított minő
sitvényi táblázatokat láttamozni, észrevételeikkel ellátni és kitűnő erdő
tisztviselőknek magasabb illetményosztályba való soronkivüli előléptetése
iránt határozottan nyilatkozni tartoznak.
A minősitvényi lajstromok, valamely erdőtiszt előléptetésére befo
lyással biró, vagy annak személyi viszonyaiban történt változásokra vo
natkozó adatok alapján, esetről-esetre kiigazitandók.
Az összes erdőtisztviselőkre vonatkozó minősitvényi leírások egyik
párja a főhaci- (katonai) parancsnokságnál őrizendő; hova a minősitvényi
lajstromokban történt változások is esetről-esetre bejelentendők.
XV. czikk.

A határőrvidék erdőtisztjeinek és erdőőreinek felszerelése. (Adjustirung) az eddigi marad.

A tölgyfa műveléséről.
Igen gyakran lehet hallani, sőt látni is, hogy erdeink dísze,
a

tölgyfa

hanyatlásnak

indul;

ez

főképen azon idő óta szaporodtak

aggodalmas
meg, mióta

hangok pedig
hazánkban

a

vaspályák kiépítése erélyesen foganatba vétetett.
Átalában ismeretes dolog, hogy a vaspályák közvetlen és
közvetve, a faipar fejlődésére is befolynak, igy hazánkban is a
tölgyfa

utáni kereslet

csakis ezen befolyásnak
pályák

kiépítéséhez

és e fa értékének felemelése

főképen

tulaj donitható. A már fennálló vaspá-

nagy mennyiségű tölgyfa használtatott fel,

míg a tervezett vaspályák létesítése, valamint az egész háló
zatnak

fenntartása

pályák

tehát jövőre

tekintethetők. Ha

ismét

sok tölgyfát

fog igényelni. A vas

a tölgy épületfának

pedig számba

állandó

fogyasztóiul

veszszük még azon iparüzle

teket is, melyeknél a tölgyfa mint építőanyag ugyszólva nélkülözhetlen,
kereslet

bizton

következtethetjük,

még sokáig növekedend,

hogy

a

s igy annak

tölgyfa
ára

utáni

is emel

kedni fog.
Ezen

kilátás alapján minden erdőbirtokos, kivéve azokat,

kik erdészeti rablógazdászatot
kezelésére minden

űznek, hajlandó

lesz tölgyesei

lehető gondot fordítani, és remélhető, hogy

erdőgondnokának javaslatai nem lesznek többé a családi levéltár
irományának szaporítására szánva.
Hogy tölgyeseink
nem uj tünemény,
e nemű

általában

hanem

apadófélben vannak, az épen

már régóta fennálló tény, mert az

erdőkkel ritka kivétellel, tudatlanság vagy gondatlan

ságból ugy bántak el, hogy ott, a hol a tölgy más fanemekkel
elegyülve

volt,

a

csekélyebb

értékű

vagy pedig egészben kiszoritatott,
bokban

fanemek

által részben,

ott pedig, hol tiszta álla-

állott, jelenleg vagy értéktelen cserőczét, vagy cseké

lyebb értékű sarj erdőt képez.
Az ilyen

erdők bejárásánál és szemléjénél a gondolkodó

erdészben okvetlenül felmerül
séges-e a tölgyfának

azon gondolat, ha vájjon lehet

előre látható enyészetét megakadályozni,

vagy nem ?
Szerény véleményem szerint legtöbb esetben igen is lehet,
hogy pedig miképen és minő eszközökkel? ezt következőkben
irom le. Ha azonban kifejtett nézeteimmel, melyeket az erdé
szeti irodalomból merítve

és az

taimmal bővítve adok elő, tisztelt

erdőben szerzett tapasztala
szaktársaim

nem

értenétek

egyet, akkor szíveskedjetek netaláni téves állításomat kijavítani,

és ezáltal a hazánkban otthonos és nagy becscsel biró tölgy
fának bővebb ismertetéséhez járulni.
Szemléljük a tölgyet a természetben. Először, hogy miképen
található más fanemekkel elegyitve, és másodszor, hogy miképen
fordul elő tiszta állabokban.
Tudjuk,
gyertyánfa

hogy a lombfák

elegyítése

javítása tekintetéből

között az árnyéktürő bükk és

a tölgyfára nézve a talaj megvédése és
igen

kedvező,

ellenben

épen ez a két fa legveszedelmesebb

szomszédja

Jó üde, telvenyes és mély rétegű talajon,
megfelelő

az is áll, hogy
a tölgynek.

tehát

a tölgynek

termőhelyen, a veszély legalább a korosabb az ön-

gyérülés korszakán tul lévő állaboknál

nem oly

szembeszökő,

miután a tölgy vezérgyökerének kifejléséhez a szükséges kel
lékeket megtalálván,

a hossznövekvésben

a bükkel

is verse

nyezhet. Az ujbólitásnál, mely olyforma állaboknál csakis vető
vágás utján

eszközölhető helyesen,

a veszély már

világosan

észrevehető, mert minden ujbolitás után a bükk nagyobb tért
foglalván el, a tölgyfát

kiszorítja.

tulajdonságainál

még meglehetős jó zárlatit állabokban,

fogva,

A bükk

makkja

ismeretes

tehát az anyafák sűrű árnyékaiban is csírázik cs az uj hullám
képes éveken át a nyomást kitartani. Oly módon történhet az,
a

mi különben minden vágható bükkösben előfordul, hogy az

utóserdény már a vetővágás kijelölésekor az egész talajt elbo
rítja; mig épen ezen okból a tölgygyei elegyített bükkösekben
a tölgynek
sággal

nem

utóserdénye
bir,

a

minthogy a tölgy makkja ilyen saját

vetővágás

kijelölésekor

vagy épen nem,

vagy csak igen gyéren lesz található. A vetővágásnál a tölgyfa
igénye szerinti kijelölés

nagyon keveset

segíthet ezen bajon,

mert a vigályitás a már létező bükkserdény növekvését elő
mozdítván,

azon idő alatt

származott

növények

oly mértékben

mig a

felnőhetnének,

foglalja

el,

tölgyfa-makkból

későbben

a talaj legnagyobb részét

hogy az egész vágásban

nagyon

kevés tér marad, mely a tölgy számára szükséges világosságot
élvezhetné.
A bükkfának ezen elnyomó sajátsága, nem

csak a tölgy

fára, hanem más vele elegyített fanemekre nézve is egyenlően
veszélyes.
A bükkfának szomszédsága a tölgynek annál veszélyesebb,
minél silányabb

a talaj, főképen ha ez felső rétegeiben keve

sebb üdességgel bir. Ilyen kevésbbé kedvező termőhelyen lévő
elegyes állaboknál

azt

tapasztalni,

hogy a tölgy fejlődésének

első korában mind addig, míg vezérgyökere a mélyebben fekvő
talaj

üde rétegét nem éri, elcserjésedik

hátra

marad,

ellenben a csekély

és a hossznövésben

gyökérzetü

bükkfa

a

talaj

felső rétegeiben elegendő tápanyagot találván, megfelelő növek
vésnek örvend, s a szomszédos tölgyet, főképen a hossznövés
ben jóval túlhaladja.

É s még akkor is, ha a tölgy vezérgyö

kerei a mélyebben fekvő talaj üde rétegét későbben elérték, s a
fa

gyorsabban

emelkedik

felfelé,

a

büköt

birja, miért a tölgy időfolytán az egyenetlen

utóiérni

nem

küzdésben

több

nyire elvész.
Berkekben

és lapályosan fekvő üde talajú sikságokon és

szélesebb völgyekben a tölgyfa, szil-, kőris- és juharfával* ele
gyítve található, és mindamellett, hogy azon gyors növésű fa
nemek
tölgy

a tölgyfánál

nagyobb

e neki megfelelő

árnyékolást

üde talajon

tűrnek

el, mégis a

azokkal sikeresen verse

nyezhet. Megemlítendő, hogy az ily fekvésű helyeken rendesen
bekövetkező
saiban

késői tavaszi fagyok

a kőris és szilfa uj hajtá

a tölgy j a v á r a kárt tesznek, míg az ezeknél jóval ké

sőbben sarjadzó tölgyfa a fagytól mitsem szenved.
Homokos, de üde és nem egészen televényszegény talajú
rónaságokon, valamint az előhegyeken is található a tölgy erdei
fenyővel vegyítve, jó növésű állabokban, mely elegyülés a tölgy
igényeinek igen megfelelni látszik. Tekintettel azonban az ilyen

helyeken lévő talaj

minőségére azt lehet következtetni, hogy

a tölgy sikeres növekvése nem annyira a talajtelevény dusságától, mint inkább annak üdeségétől függ.
Jegenye- és lúczfenyővel
és középcsoportjain
felelők

elegyített tölgy, a hegyek elő-

található, és. ha a többi viszonyok meg

a tölgy ezen elegyedésben jó előmenetelt tanusit. Az

ujbólitásnál

a tölgyfára

nézve ugyanazon bajok fordulnak elő,

melyek a bükkel való elegyítésnél bekövetkeznek.
A lúczfenyő
haladja,

gyors növésénél fogva a tölgyfát jóval túl

mely okból a tölgyre ez elegyítés a bükkelegyitésnél

károsabb is lehet.
Ámbár az összes elősorolt elegyítések a talajvédelem és
ezáltal az üdeség és jóság emelésének tekintetéből megfelelnek
ugyan a tölgynek, de mindamellett az erdei fenyőt általában
kivéve, az elegyes állabok a tölgy kiszoritatásának főtényezői
gyanánt tekinthetők.
Ha figyelemmel bejárunk egy tölgygyei elegyes jó zárlatu
állabot, mely a legalyazási korszakot nem haladta meg, azonnal
észrevehető, hogy mindenütt

a hol a tölgy akármely

oknál

fogva, a kívánatos világos állást élvezheti zömök törzs alakja
mellett megfelelő

koronát is fejlesztett,

és a további sikeres

fejlődésnek feltevését igazolja.
Ellenben

azon helyen

a hol fiatal korától kezdve szom

szédjai által koronája kifejlődésben korlátolva volt,
ellenes növekvésre
csupán sudara

természet

kényszerülvén nyúlánk póznát képez, mely

végső részén s a törzs hosszaságához képest

csak igen kis és gyér lombozatú koronával bírván kevés re
ményt nyújthat arra, hogy valaha értékes szálfa legyen, miután
gyorsabb

növésű

szomszédjai

által

időközben

lenyomatván,

kipusztul.
Minő eszközöket kell használnunk, ha ilyen körülmények
között a tölgyfát

megmenteni akarjuk? áterdőlést? Ezt

nem

lenne tanácsos egy nyúlánk sűrű fiatalosban megkisérleni, mert
az annyi lenne, mint az egész fiatalost feláldozni.
Eltekintve a költséges munkától és a nyerhető fának cse
kély értékétől, az áterdőlés tenyészeti szempontból sem alkal
mazható, ugyanis a zárlat háborgatása által az ilyen kendersűrűségű rudas állabokban
viszonlagosan támogatja,
engedvén,

a hol az összes fatömeg egymást

az egyes rudak

koronájuk súlyának

a legközelebbi hó vagy szélnyomásnak

nem bírnának

ellenállani

és okvetlenül áldozatul esnének. Ezen a bajon

lehetne

ugyan

tölgyfát

közvetlen

ama

megszorítás

által segíteni, hogy csak a

veszélyeztető rudak és két vagy több évi

félbeszakítással vétessenek ki, de ezen munka költséges
és a kivitelnél is sok ügyességet

lévén,

kívánván, nagyon nehezen

mondható alkalmazhatónak.
Hasonló

kinézésű

rudfaállahoknál

az erdészkéz

sikeres

működésének időpontja már el van mulasztva.
A fennebbiekből következhető; hogyha a tölgyet
fentartani

akarjuk,

elkerülhetlen

elegyben

őt az elnyomás ellen védeni,

ez pedig más módon el nem érhető, mint kertészkés vagy olló,
idejekoráni és észszerű használatával.
Némely tisztelt szaktársain erre talán azt fogja ellenvetni,
hogy ilyen

erdei kertészet

nálunk jelenleg főképen

nagyban

nem alkalmazható, mert sok idő és pénzbe kerülne.
Hogy minden

erdész

a szó tágasabb értelmében kertész

is legyen, gondolom csak jogosult feltevés, hogy pedig a kertész
késsel való bánás ne legyen költséges és időveszitő, csak a
kellő gyakorlat és idejekoráni alkalmazástól függ. Ámbár ezen
szerszámok használatát a fatenyésztésnél oly terjedelmesen mint
ezt német szaktársaink

már régóta művelik, viszonyaink ne

hezen engedik, de a mennyire nálunk is alkalmazhatók, csupán
előítéletből mellőzni vétek volna.

Azon időtől kezdve a melyben az elegyes fiatalosban a
tölgy a szomszédos gyors növésű fák által a nap és tér élve
zetében akadályoztatik,

kénytelen az erdész a tölgyfa mentési

műveletét megkezdeni. Az egész

művelet abban áll, hogy a

tölgyet elnyomó galyak és csúcsok szükség szerint egész törzsek
is eltávolittatnak. Ezen

alkalommal lehetséges egyszersmind a

tölgyfára annyi figyelemmel lenni, hogy elcserjesedésének elhá
rítása

végett,

a hosszabb mellékágak főkép a csúcshoz legkö

zelebbi galyak megcsonkíttassanak, a galyak tökéletes elvágása
ártalmas volna, minek czélja, a hosszunövekvésnek elősegítése.
Ilyen gyérítéseknél főszabály

az, hogy a tölgyfa világos,

de nem egészen szabad állást nyerjen, minden valamire való
erdész ezen munkának czélját felfogván, minden további utasítás
nélkül képes lesz az alárendelt erdészeti személyzetet csak hamar
arra betanítani. Nem kell ezen munkától megijedni, a leágazás
a

fiatalosokban

gyorsan halad, és nagyban is sikerrel alkal

mazható. Én hasonló módon használtam

egy hegyes vidéken

fekvő nagy kiterjedésű és a viszonyokhoz képest igen
jesen kezelt pagonyban,

a csekélyebb

belter

értékű lágy fák

által

elnyomott lúcz- és jegyefenyü

fiatalosok

szabad állására. Az

eredmény tökéletesen megfelelő

volt, és a mi a fő, a munka

semmi pénzbeli kiadásba sem került, mert a szegényebb sorsú
parasztok

ezen munkát

a nyert lombtakarmány átengedéséért

végezték, pedig a lombtakarmánynak a volt esetben nem lehett
nagy értéke, mivel az illető erdőrészek 2—3

órányi távolra

estek a falutól. Ezen alkalommal szerzett tapasztalataim alapján
lehet állítanom, hogy két ügyesebb suhancz könnyű szerrel egy,
sőt másodfél holdat volt képes naponta legalyazni, a mi számbavéve az elérendő czélt, nagy költségnek nem mondható.
A tölgynek tenyésztése elegyes állabokban annál fontosabb,
minthogy ismeretes, miszerint a tölgy mindenütt ott a hol tiszta
állabokat

képez

és

a

talaj

rendkívüli

üdességgel

nem

bir,

növésben láthatólag hátra marad;

az idő előtti sudár aszály

pedig, mely ily termőhelyeken álló tölgyeseknél nagy mértékben
előfordul, ugyanazt igazolja.
Ezen

tünemény

magyarázata először a talaj termőképes

ségének apadásában kereshető, a talaj ugyanis a tölgytől évek
során át folyton igénybe volt véve, annak hulladékai által csak
igen kis mértékben javítva, és ezenfelül a gyér zárlat folytán
a nap befolyásának is folyton kitéve lévén, végre elsilányodott.
Más talán még fontosabb
sének azon sarjerdőüzemben

ok

a tölgy ideje előtti leölé

rejlik, melyszerint hasonló termő

helyen létező tölgyesek

kezeltetnek. A tövönvágás

ismételése

sarjképességét

a gyökérzet

gyakoribb

(Reproductions - Kraft)

folyton gyengíti, és miután minden ismételt gyengítés az enyé
szet csiráját foglalja magában, nem lehet kétkedni, hogy ezen
üzemmód a gyökhajtások képzésére és azok táplálására

fontos

befolyást ne gyakoroljon.
Nézetem

szerint

nagyon tévednek

azok, kik a sarjerdő

elmulhatlanságába bizván, az utónövendék keletkezését

egyedül

a törzs és gyökerek sarjadzó képességétől várván a tölgy szál
erdőt

sarjerdővé

alakítják,

több gondot és fáradságot
költségesnek

követelő vetővágást

látszó értést mellőzhessék.

dani, hogy ilyen eljárásra
felhozni,

csak épen azon az okból, hogy a
vagy épen a

Sajnálattal kell mon

a gyakorlatból

sok példát lehetne

és pedig oly helyről is, a hol a sarjüzem alkalma

zása semmi módon nem indokolható.
Eltekintve

azon körülménytől, hogy a sarj erdőüzemnél ha

okszerű is a gazdálkodás, a mesterséges utójavitások
kerülhetők
s

minthogy

még sem

el, és eszerint az örökös tartósság csak feltételes,
a jelen

kereskedelmi

viszonyok

alatt

a tölgyfa

csak épületifa alakban versenyezhet minden más fanemek felett,
már ezen okból is a kevés épületifát szolgáltatható sarjerdő-

üzem a hol a fatermelés gazdálkodásunk főczélja, nem felelhet
meg várakozásunknak.
A mondottak

alapján a tölgyet mindenütt csak szálerdő-

üzemben ajánlanám kezelni. Hogy ez gyakorlatban is kivihető,
következtethetni arról, miszerint tölgysarj erdőink rendesen
termőhelyeken

állnak, hol kevésbbé a talaj

silánysága

oly
mint

inkább annak szárazsága által szenvednek és sínlődnek.
Miután pedig a talaj üdeségének emelése sok esetben a
gyors beárnyékolás által emelhető, azért

kétséget nem szen

vedhet, hogy úgyszólván minden helyt a hol jelenleg a tölgyfa
sarj erdő üzemben

kezeltetik a magasabb fordát

is

alkalmazni

lehet.
Igen sokszor lehet látni a gyakorlatban egy fiatalos tölgyfa
sarjerdőt, mely a talaj kiéltségénél főképen szárazságánál fogva
sínlődik. Az ilyen tölgyest felhagyni és más fanemmekkel pó
tolni

elhamarkodott

volna.

tölgynek fenntartására

Hasonló

esetekben

kiváló főgondot

pedig abban állana, hogy a

talaj

ajánlok

én a

sínlődő

fordítani.

minél hamarabbi

Az

beárnyé-

kolása eszközöltessék, a mi a körülményekhez képest foltvetés,
vagy ha a helybeli viszonyok ezt megengednék,
erdei- és luczfenyücsemeték

3—4

éves

ültetése által csakhamar elérhető.

A mint a talajnak beárnyékolása lassanként bekövetkezik,
ugyanazon mértékben

annak jósága is emelkedik, ezzel pedig

a tölgyfának jövője már biztosítva leend.
A satnyán növekvő tölgy

fiatalasoknál,

sőt ha öregebb

korúak is ily bánásmód mellett legjobb eredményre lehet szá
mitani, de a hézagok kipótolása egyedül csak ültetés, illetőleg
korosabb ültönczökkel eszközlendő.
Ezen eljárás
ámbár megfelelő

alkalmazását
növésnek

ott is ajánlanám, hol a tölgy

örvend, de

fiatalosai

valamely ok

következtében hézagosak, miután ez eljárás a tölgy kiképezé-

sére,

valamint

általában

a

fatermés

emelésére

közvetve

és

közvetlenül hatna.
A
már

felhozott

15—20

esetekben

az értésekre

kiadott

pénzösszeg

év múlva dús kamatokat hozhat a tűlevelű fák

áterdölési termésének értéke által, melyek e korban már rudak
és gyengébb

épületi fának

felhasználhatók,

ily árunak a töl

gyes vidéken rendesen nagy értéke és keleté is van.
Oly vidéken
és égalji

a hol tölgy most nem otthonos, de a talaj

viszonyok

növelését

bükk, jegenye, lúczfenyü

megengedik, javasolnám,

és erdei fenyü

fiatalosok

hogy

utójavitá

sánál alkalmas helyeken tölgy, kőris, szil és juharfa ültönczök
használtassanak. A feltétlen lúczfenyü régiót kivéve, alig létezik
egy pagony,

a hol tölgynek megfelelő egyes erdőrészek falál

hatók ne lennének.
Azon

aggodalom

ellen, miszerint a tölgy a gyors növek-

vésü fákkal elegyitve, ezek által már

fiatalkorában

elnyomatni

fog, azt lehet felhozni, hogy mindenütt a hol az erdőművelés
az emiitett módon kezeltetik, ott az erdészet már olyan fokon
áll, hogy az erdésztől méltán követelhető, miszerint nem
érteni tud, hanem

csak

a sikerült értést tovább is tenyészteni és

ápolni fogja.
Ezen

alkalommal

legyen

szabad

az

„Erdészeti

Lapok"

idei folyamának Il-ik füzetében a 66-ik oldalon I. N. urnák a
tölgyfa megtelepítéséről előadott eljárási módjáról nyilatkoznom.
I. N. ur azt mondja, hogy az elegyes állabok létrehozata
czéljából

a tisztások beerdősitésénél előbb a tölgyfát, és miu

tán ez felkapott
vagy

pedig

volna

5 — 1 0 év múlva, bükket, gyertyánfát,

pinusokat,

(tölgyfavédelem

alatt?) kell megtele

pítenünk.
Ezen eljárási mód ama főszabálylyal, hogy t. i. a fatenyésztésnél a talaj

beárnyékolása

homlokegyenest ellenkezik.

minélhamarább

elérhető

legyen,

A

gyakorlatból

eléggé

ismeretes,

hogy

minden

régibb

tisztás kiélt silány és száraz talajt bir, már ilyen termőhelyen
a jó üde talajt igénylő tölgyet I. N. ur javaslata

szerint ugy

megtelepíteni, hogy 5 — 1 0 év múlva még elég hézag

marad

jon az elegyes fák ültönczeinek, az bizony nehezen fog sikerülni,
Hogyan lehet reményelni, hogy egy régi tisztáson a kiélt
talajon

egymástól legalább 6'-nyi távolságban szabadon álló s

kedvezőtlen időjárásnak kitett tölgyfaültönczök sikeresen nőhet
nének. Az 5 — 1 0 évi várakozásnak és az ertési költségeknek
legjobb esetben néhány elcserjésedett bokor lesz az eredménye.
Véleményem

szerint az

értendő fanemek egyszerre kiül-

tetendők, és ha már felkaptak, akkor a tölgy elnyomása

ellen

kertészkés által sokkal könnyebben megóvhatok, mint az I. N.
úrtól ajánlott módon.
Hogy

ezen

pótolásoknál

az

a tölgy tenyésztése
ültönczök

végett

alkalmazása

javasolt

leggyorsabban

állabvezet

czélhoz, kétséget nem szenved, és miután ismert tény, hogy az
ültetésnek sikere, főképen csak az ültönczök dús gyökérzetétől
függ, és minthogy ily csemete csak vetőkertekben tenyészthető,
azért nem is gondolható valamirevaló pagony, melyben legalább
2 — 3 0 0 [ J ölnyi szorgalmasan kezelt vetőkert ne lenne, mert
a mint értés nélkül

nem lehet erdő, ugy méltán mondható,

hogy vetőkert nélkül nem lehet értés (Kein forst ohne Kultur,
Kein Kultur ohne Saatschule).
A vetőkertekről csak néhány általános észrevételt teszek,
mindenekelőtt

határozott

talaj-trágyázásnak,

mert

ellensége vagyok minden mesterséges
feleslegesnek

vélem,

hatalmunkban

állván a vetőkertet oly helyt alakítani, hol a talaj termékeny
és néhány éven át természeti jóságánál fogva a czélnak
felelni képes. Ha vetőkertnek

meg

oly helyt lehet kijelölni, mely

kevés költséggel a legközelebbi patak vize által elönthető, ez
többet ér mint valamennyi mesterséges trágyázás.

A tölgyfa vetőkerti művelésénél az a baj merül fel, hogy
gyökérzete
Tudjuk,

sajátságos

hogy

kifejlődésével

vezérgyökeret,

jövend.

igen

hossza

a csemete az átültetésre nem alkalmas, mert

a kiásásnál a mélyen fekvő
igy

korában

és csak a legszélső részen hajt szivó gyökeret,

ezen állapotban
és

összeütközésbe

a tölgy első kifejlődése

kiültetve

szivó gyökerek

kevés reményt

leszakasztatnak

nyújthatnak

a sikeres elő

menetelre.
Ezen bajon a csemete átiskolázása (Überschulen) által keli
segiteni, midőn ezen alkalommal a felette hosszú vezéx'gyökeret
is megcsonkítjuk.
Az
rovására,

óhajtott

czélt

ugyanezzel

elérjük,

de

a

hosznövés

mely a csonkítás utáni 1-ső és 2-ik évben feltűnően

hátramaradván, a csemete aránytalan hosszú és vastag mellék
ágakat hajt,

és a vezérgyökér csonkítása után aránylag szét

ágazott gyökérzetéhez, hasonló alakú koronát igyekszik képezni
és elcserjésedik.
Az átiskolázott ültönczök
megakadályozni,
könnyen

a

mit

a

elcserjésedését

mellékágak

idejekorán kell

csonkítása

által

igen

elérni lehet Az egész ágnak levágása, kivéve a leg

alsó körönyt, mellőzendő, ez nemcsak a növény táplálására nézve
lenne káros, hanem a gyenge kérgü
a szükséges

törzsöt is egyszersmind

oltalomtól fosztaná meg. A legfelső csúcshoz leg-

közelebben álló köröny ágai azonban mindég

megcsonkitandók,

mert ezáltal a csúcshajtásnak emelkedése lesz segítve.
Az ültönczöket suhángokká nevelni csak külön ritka ese
tekben vélem igazolhatónak, miután ez magában véve költséges
és idővesztő művelet, és ezenfelül az átültetés is sokkal költ
ségesebb és eredménye kevéshbé biztosabb a fiatal 3 — 4 éves
csemete használatánál. Viszonyaink
alkalmazását

tanácsolják,

az értésnél

mely tekintettel

azon

eljárás

a jó sikerre legol

csóbban eszközölhető. Ezeket szem előtt tartván, némely viszonyok

alatt a vetés is megfelelhet a czélnak, ekkor azonban a kezelő
erdész

feladata

a körülmények

megfontolása

után

megfelelő

ertési módot választani.
A tölgymakk vetésénél egy legújabb műben azt olvasám,
hogy arra kell figyelemmel lennünk, miszerint a makk csakis
vizirányosan feküdjön a földben, miután a gyökér és törzsnek
szabályos kiképezése
makk

csúcsával

egyedül ez állapotban lehetséges. Ha a

lefelé,

földbe, vezérgyökere

vagy

ellenkező

irányban

kerül

akadálytalanul függőlegesen lefelé

de a jövendő törzsöt képviselő

csira

csak

a

hathat,

köralaku

kerü-

lési uton és küzdés után érhet felszínre. — Második esetben
tudniillik, mikor a makk
vezérgyökér

csúcsával felfelé

hasonló kerülés által juthat

a földbe kerül,

a

lefelé. Mind a két

esetben nemcsak hogy a csemetének növése hátráltatik, hanem
a törzsgyökér is szabálytalan bokony alakot (Knieförmig) kap,
mely az átültetési munkát nagyon nehezíti.
A tölgyültönczöknél gyakran lehet látni ily álaku görbe
tőgyökeret,

de

váljon

szabálytalanságot,

épen

a

makk

ezt a gyakorlatban

fekvése

okozná-e ezen

megfigyelni igen

érde

kes volna.
A mondottak

alapján a tölgyfa nevelése iránt következő

szabályokat ajánlanám, és pedig :
Hogy

a

tölgyfa

csak elegyes állabokban tenyésztessék;

a hol elegyes állabok állanak, ott az elegy gondosan fentartassék. Tiszta tölgyesek tűlevelű fákkal elegyitessenek, valamint
hogy sarjerdőüzein a hol kiváló okok nem tanácsolják, tölgyre
ne alkalmaztassék.

M. D.

