
ugy hogy csak július elején kezdte az új lomb a szemet meg
vigasztalni, habár a vörös leveleket, melyek mind fennmaradtak, 
elfedni nem volt képes. Leghamarább kihajtottak a tavalyi 
hajtások alsó részén hátramaradt rügyek, melyek más körül
mények közt alvókká váltak volna; szép hajtások eredtek to
vábbá a tavalyi hajtások csúcsán a lefagyott csúcshajtások 
legtöbbje alatt azon levelek hónaljába rejtett rügyekből, me
lyek a bükkfa hajtásainak csúcsrügye alatt gyakran láthatók, 
anélkül, hogy hónaljukban rendes rügyek keletkeznének. Ily 
hajtások igen alkalmasak az elvesztett csúcshajtás pótlására. 
Végre új hajtások eredtek július közepe táján a csak részben 
lefagyott hajtások tövén, melyek néha oly alant állanak, hogy 
— mint a tölgyeknél — póthajtásoknak tetszenek. (Lásd 
előbb a „póthajtás" szó magyarázatát.) 

Hasonlót tapasztalhatni nagy fákon is, de ezek valamivel 
kevesebbet szenvedtek. Júliusban egyes hajtások it t-ott telje
sen elszáradva; másoknak csak csúcsa; alább hajlékonyak, de 
csak tövükön vannak levelek, melyek, mint az épen maradt 
hajtások levelei közül is sokan, száraz foltok által tarkázot-
tak, mely az egész fa lombozatának megpiszkolt kinézést ad. 
Termés it t-ott megmaradt, de a kupacsban a makkok meg 
voltak feketedve. 

(Folyt, kőv.) 

Kerüli-e az ákácz a kötött agyagtalajt? 
Ugy látszik, általánosan igennel felelnek e kérdésre az 

erdészek, legalább F e k e t e Lajos „A mezőség kopárainak 
befásitásáról" irt pályakoszoruzott művében határozottan ki 
van m o n d v a : az ákácz „ k e r ü l i a z a g y a g t a l a j f . S 
szinte habozva mondom ki ily tekintély ellen a czáfolatot; 



azonban tapasztalataim oly világosan ellene bizonyitanak, hogy 
el nem hal lgathatom. Nincs is tán jobb ismerősöm, mint az 
ákácz. Oly vidéken növekedtem, hol ál talánosan kedvelt fa, s a 
falu utczáin és utai mellett majd kizárólag az ákácz ta lá lható . 
Volt i t t alkalmam látni, mily kitűnően díszlik a homokban, 
de láttam egyszersmind azt is, hogy a kötöt t agyagban növő 
is legkevésbé sem sinyli a talajt, hanem bá t ran vetekedik a 
homokival. A ki személyesen meg akar erről győződni, lá to
gassa meg Tolnamegyének azon dombhullámos részét, mely 
egészen hírhedt az ő szívós, kötöt t veres agyagáról . A föld-
míves gazda ember tudja ezt legjobban, s ugyancsak sokat 
törődik, fárad a munkában napest ig, mig becsülettel megbir
kózik vé le ; átkozza is eleget, hogy ki kell lesni mindig a 
kedvező időpontot, hogy egész ekeszeletek nagy hantokká 
összegömbölyödve ne maradjanak az eke után, mely ha meg-
keményszik, ugyancsak ütheted, mig szétdarabolod. S ime e 
kötött agyagot nemcsak hogy nem kerüli az ákácz, de sőt a 
hol egyszer gyökeret ver, jóformán kiir thatlan, olyan, mint 
megfelelő talajon a licium barbarum (berbécs), ha levágod, 
kihajt 100 helyen is, még pedig annál erősebben, s oly nagy 
lendületje van a növésének, hogy elbámulsz raj ta , mint bir 
egy rövid év alat t két méternyire is megnyúlni, megfelelő 
vastagság mellett. Tenyésztik is széltire e fanemet. Mindenütt , 
hol sikert s gyors eredményt akarnak, ákáczot tenyésztenek; 
az ut melletti fasorok mind ákáczültetések, s még az a baj, 
hogy nagyon is buján gyarapszik, azér t évenként visszanye-
setik, hogy egészen össze ne tördelje a szél az ágakat , mely 
különben is nagy kár t okoz bennök. Szinte r i tka eset, hogy 
egy ültetés ne sikerüljön. Fája nagyon egészséges, s a bognár 
által igen kereset t czikk. A legmélyebb s egészen kopasz 
vízmosásokba ültetik, hol egy árva fűszál se nő, s megél, 
sőt hallatlan üdeséggel veri fel magát , s egész sötétzöld a 



lombozatja. Pedig ez mind abban a kötött agyagtalajban megy 
végbe, a melyről azt mondják, hogy kerüli. S az ákáczon 
csak nem túltesz a bálványfa (Eilanthus glaudulosa), mely azért 
igen nagy keletnek örvend e vidéken, s már mindenüvé el
plántálják. S akad hely, hol az útszéli szántóföldeket egészen 
ellepi gyökér sarjaival, melyek még 15 — 20 lépésnyire a 
törzstől is kiütik magukat, s folytonos harczban, vivódásban 
Vannak ellenök, de valósággal olyanok, mint a hydrafejek, 
minden bevágott hajtás nyomán 10 más tolja fel magát. De 
ez mellékesen legyen felemlítve, főigyekezetem az volt, a miért 
felszólaltam, hogy rámutassak egy szemmel látható esetre, mely 
feltétlen bizonyítéka annak, hogy az ákácz a kötött agyag
talajt nem kerüli, sőt hogy abban épen vidoran is tenyészik. 

Fuchs János, 
m. kir. erdőgyakornok. 

Az Országos Erdészeti-Egyesület 1876. évi rendes 
közgyűlésének jegyzőkönyve. 

(Budapest, decz. 17-én. Második ülés.) 
(Folytatás és vége.) 

T i s z a Lajos ő nmlga elnöklete alatt, és a délelőtti vagy 
első ülésben résztvett tagok nagyobb részének jelenlétében. 

VI . E l n ö k az ülést megnyitván, B e d ő Albert t i tkár elő
terjeszti, a délelőtti ülésben történt megbízás alapján, az alap
szabályok 6., 1 1 . és 86 . §§-nak módosítása iránti következő 
javaslatot : 

A 6-ik §-ban „alapító tagok után" zárjel alatt beikta
tandó lenne „első izbeni örököseikkel ( 1 1 . §. b)u. 

A 11-ik §-ban egy uj a) és b) pont lenne felveendő a 
következő szöveg szerint : 


