
biekben csak a tanulságot akartam a vándorgyűlésből levonni, 
s a mennyire képes valék, legalább gyönge vázlatot adni arról, 
a mi e sajátságos vidéken a természetbarátot s első sorban az 
erdészt érdekelheti. Székely Mihály. 

A lúczfenyőerdők kezeléséről. 
Irta : P n d h r a d s z k y András , főerdész. 

(Folytatás és vége.) 

777. Felújítás. 

A szél-, lágy- s rovarkárok, melyeknek a. lúrzfenyőálla-
bok ki vannak téve, azon gondolatot ébreszthetik lel bennünk, 
nem volna-e ezélszcrü ezen sok hátránynak jövőre más lánc 
mekkel való elegyítés által elejét venni ? 

E feltevés okadatolt és helyes, s hol kivihető, mint p. o. 
alantabb fekvő helyeken, és a hol annak lényeges erdőgazda
sági hátrányok útjában nem állanak, követendő is; és pedig 
annál is inkább, mert a lúczfenyő nem csak elcgyitetlcn álla
potban, de más fákkal elegyítve is kitűnően tenyészik. S az 
elegyítést azért csak ott nem helyeselhetnék, a hol más fane
mek, talaji és klímái viszonyok folytán, vagy lényeges növek
vési veszteségűk miatt, nem alkalmasak. 

Jöhetnek azonban esetek elő, a hol utóbbi okok közbe
jöttével és a tömegnövekvés rovására mégis az elegyítéshez 
kell nyúlnunk, ily okok lehetnek p. o. bizonyos fanemek 
szükségessége, értékessége, nagyban elhatalmazott rovarkárok, 
felette laza talaj, melyben a gyökereivel csak sekélyen álló 
lűczfenyőn különös hatalma van a szélnek stb., ily esetben 
aztán oly fanemekhez kell folyamodnunk, melyek a. létező 
viszonyoknak jobban megfelelnek. 

Elmondok azt is, hogy magasabb s zordonabb fekvésű 
hegyeinken ez azon egyediili fa, mely a legszigorúbb körül-
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menyek között is életképes Önmagát fentartani, s teljesen 
hasznot hajtó zárt állabokat, illetőleg erdőket alkotni. Más 
fanemek ily helyeken ezen természettel vagy nem, vagy csak 
kevésbbé dicsekedhetnek, s ez esetben a lúczfenyő mellett 
növésükben visszamaradnak, vagy azok által elnyomatnak, sőt 
bizonyos magasságokban elő sem jönnek, vagy ha igen. csak 
elnyomva tengnek. 

Mintán pedig a lúczfenyő szívós természete s talajjavító 
tulajdonsága őt képessé teszi a legfeltétlenebb erdőtalajon s a 
legmostohább klímái viszonyok között is tenyészni s lételét 
fentartani: ezt ismerve és tudva, kérdjük, ki fogna ily helyen 
oly fanemek tenyésztéséhez folyamodni, melyeknek nevelése 
alig, vagy le nem győzhető akadályokba ütközik?! 

A lúczfenyő előnyei mellett valóban nem volna igazolva 
ezen fa helyét a jelzett viszonyok alatt más nehezebben, vagy 
nem is művelhető fanemekkel helyetesiteni, s azokat oda erő
szakolni, a hová a természet nem rendelte. Mint mindenütt, 
ugy az erdőművelésnél is minden természetellenességot a ter
mészet megbőszül s meghiúsít. Kövessük tehát magasabb hegy
ségeinkben a természet ujjmutatását, s hagyjuk meg a liícz-
fenyőt neki rendelt helyén, mert ő itt a leghálásabb s leg
jövedelmezőbb; ellenben, ha igazolva van. elegyítsük ott, hol 
az elegyítésnek természeti akadályok útjában nem állanak, t. i . 
alantabb fekvő lúczfenyő erdőségeinkben. 

Azon hátrányokat pedig, melyek némelyek' véleménye sze
rint a tisztán tenyésztett lúczfenyőállabokban csak elegyítés 
által volnának elháríthatok, igyekezzünk rendszeres kezelés által 
távol tartani, mely annál inkább lehetséges, mert ezen okokat, 
melyek az elegyítést talán kívánatossá tennék, ugy is többnyire 
csak a rendetlen kezelés hozta létre, mert a mint fentebb 
mondók, a természet mindent oda utasított és helyezett, a 
hol az életfeltételeit rendesen kellőleg fel is találja. 



Ezzel az elegyítésre szükségeseket is elmondván, a kér
dés tehát még a körül forog : önveténynlés vagy mesterséges 
művelés által, továbbá ültönezökkel, vagy maggal ujitsnk-e 
fel azon területeket, melyeken azelőtt lúezfenyőállabok álltak, 
vagy a melyek beerdősitésre szánattak, s a lúczfenyő tenyész-
körébe esnek. 

Minek előtte e kérdésre felelnénk, előre bocsátjuk, hogy 
tárgyunkhoz híven, először is a lúczfenyővel való felújítást 
fogjuk tárgyalni, és pedig tekintet nélkül a helyzet magas
ságára; de az újbólit ás módját, hol az változnék, külön is 
kifogjuk emelni, mert máskülönben egymástól külön tárgyalva, 
— miután a felújítási mód magasabb és alantabb fekvő helyekén, 
némi csekély kivétellel, egy és ugyanaz — igen sok ismét
léseket kellene tennünk. 

A mi pedig az elegyített fanemekkel való felújítást illeti, 
azt, bár nem egészen tárgyunkhoz szól lót, de azzal mégis 
egybefüggőt, hátrább fogjuk tárgyalni. 

Az önvctényülés és mesterséges művelés abban külön
böznek egymástól, mert mig az első függetlenül tőlünk s csak
nem minden anyagi áldozat nélkül jön létre, addig a mester
séges művelés ideje, alkalmazása, egészen tőlünk függ, s azt 
tetszésünk szerint a megfelelő körülmények szerint és időben 
alkalmazhatjuk és módosíthatjuk. 

A lúczfenyővel való önyetényülés és mesterséges művelés 
hátrányait és előnyeit máskülönben következőkben foglaljuk 
egybe. 

A z ö n v e t é n y ü 1 é s h á. t r á n y a i : 

a) A magtermések több évekre kimaradnak-, ugy hogy 
eltelik gyakran 4 — f> év, mig egy magévet más követ, mely
nek következménye ugyanannyi évi növekvés elvesztése, a 
hány évig a magév kimarad. 



h) Az önvetényülés nagyobb vágásterül eteken még kod -
vezŐ magévekben is rendesen hiányosan jön létre. 

c) Ha a magtermés több év múlva következik be, a 
talaj — különösen déli- és keleti begyoldalokon — kiszárad 
s megkeményedik, mely az önvetényülés sikerét nagyban 
hátrálhatja. 

E 1 ő n y e i . 

Munkaidő és pénzbeli kiadás megtakarítása. 

A m e s t e r s é g e s m ű v e 1 é s b á t r á n y a i . 

a) A művelés költségei, s ezzel egybefüggőn 
b) az ismétlő javítgatások. 

Fi 1 ő n y e i p e d i g. 

(í) A növekvés annyi évi megnyerése, a hány évre a 
magév máskülönben kimaradt volna, hozzáadva az ültönezök 
korát. 

h) A talaj korhanyának fris állapotban való felhaszná
lása. Ugyanis : fris korhanyhan bujább és biztosabb a tenyé
szet, mint kiszáradt vagy megkeményedett talajban. 

c) Az Ültönezök jobb megvédése. Tapasztalásból tudjuk', 
hogy a vágatás utáni első években oly gyomok verik tel a 
vágás teriiletét, melyek közt az ültönezök a nélkül, hogy 
elnyomatnának, biztos védet találnak, s életvidorart tenyész
hetnek, ilyenek p. o. a füzike (Epilobium). Ezt három-négy 
év múlva buja fiitenyészet váltja föl, mely ha télen át a hó 
által lenyomatik, az ültönczöket lenyűgözi s elfojtja. Ha tehát 
a mesterséges művelést a vágatás utáni évben visszük keresz
tül, ültönczeink már ekkor annyira fejlődtek, hogy a. fű-nyűg 
által támasztott akadályokat rendesen legyőzik, különösen ha 
a művelés 4 5 évi ültönczökkel hajtatott végre. 



Igy látjuk, hogy ha a mesterséges művelés ültöoczökkel 
s gonddal teljesíttetik, előnyben van mind az önvetényülés, 
mind pedig a mesterséges magvetés fölött is, és pedig az 
által, mert az ültönezök fejlettebb állapotoknál fogva nem 
csak a fentebb érintett akadályokat könnyebben győzik le, de 
az elfagyásnak sincsenek annyira kitéve, s az eső által sem 
temettetnek be oly könnyen az ásott fészkekbe, mint a fész
kekbe vetett magból cseperedő csemeték. 

Azért is a magvetést csak kopárabb, sziklásabb helyeken 
vegyük alkalmazásba, hol az ültetés talaj hiányán czélhoz 
nem vezethet. 

Az ültönczökkel való művelés előnyeinek leírása után 
kérdhetjük, mily korú ültönczöket használjunk az ertvénye-
zésnél. 

Ezek megválasztása a talaj minőségétől függ. Jó mély 
rétegű talajban a 4—5 éves ültönezök kellő sikerre vezetnek, 
vénebb ültönezök azért nem ajánlhatók, mert a gyökereken 
munkagyorsitás s szabályosabb iiltetvényezés tekintetéből na
gyobb csonkítást kell tennünk, ezt pedig az ültöucz megsinli. 
sőt hanyag ültetés mellett el is pusztul. 

Kevésbbé mély rétegű talajban 3 — 4 éves ültönczöket 
alkalmazunk. Ezeknél fiatalabb, p. o. 2 éves ültönczöket is 
lehet alkalmazni, csakhogy ezeket a fű hamarább elnyomja, 
s az eső a fris fészkekbe hamarább betemeti, s teljesen védet
len helyzetben a fagy is hamarább megkárosítja. Azért ezeket 
csak ott alkalmazhatjuk, hol a talaj nagyon sekély, vagy hol 
a fentebbi hátrányoktól nincs mit tartanunk. 

A siker fiatalabbaknál a megfogamzásra nézve igaz, biz
tosabb, de a fű-nyügtől, betemetéstől, fagytól azok többet 
szenvednek. 

Az iiltetvényezés - • ha csak azt a helyzet fekvése meg
engedi — rendesen 1 méter távolu 2 5 — 45 Q cm. nagyságú 



s 18 — 25 cm. melyen félásott fészkekben történik. Jobb 
helyeken két darab, rosszabb s zordonabb helyeken három 
ültöncz összefogva jön egy fészekbe, az eredményt igy, ha 
egyik vagy másik elvész, jobban biztosítván. 

A fészkek távola, a talaj minősége s a helyzet fekvése 
szerint is változbatik. Jő talajban a fentebbinél valamivel 
ritkább ültetés is elégséges, rosszabb talajban, különösen zord 
helyeken az annál sűrűbb is elkel. Igen meredek helyeken 
vigyázni kell azonban arra, hogy túlságos nagy és sűrű fész
kelés által a talajt a lemosás veszélyének ne tegyük ki. 

Magasabb helyeken, hol a fagykárok gyakoriabbak, ügyelni 
kell arra is. hogy az ültönezök, a mennyire csak lehetséges, 
némi védvet nyerjenek. E végett az ültönezök — ha lehet — 
tuskők, kiálló kövek, bokrok közelébe, nem vágásokban pedig 
áfonya, hanga, gyalogfenyő bokrok közé, vagy más benőttebb 
mélyedésekbe ültetendők, hogy azok a fagykárok ellen legalább 
addig, mig gyengébbek, némi védelmet kapjanak. Magától 
értetik, hogy a fészkek annyira tágittassanak. hogy védelmök 
által el ne nyomattassanak, világosság s légcsapadékok élve
zetében is részesülhessenek. 

Hol a fentebbiekre alkalom nincs, ezélszcrü az ültönezök 
hüz, a kiültetés után, az iiltöncznél valamivel magasabb zöld 
galyacskákat dugdosni, és pedig az ültöncz azon oldalára, a 
honnét azt zordonabb légáramok érik. Ez eljárás nem költsé
ges, s ismételve addig, a mig az ültönezök megerősödnek- s a 
földtől 25 — 30 cm. magasságra felnőnek, biztosítja a sikert. 

Ily rendkívüli eljárásra azonban csak ritkább esetekben 
van szükség, s leginkább a felette zordon védetlen gerincze-
ken, vagy pedig mély zárt völgyekben, a hol a tavaszi fagyok 
gyakoriak, szoktuk alkalmazásba venni. 

A magvetést, mint fentebb mondók, rendesen oly helyen 
vesszük alkalmazásba, a hol a talaj nagyon sziklás s köves, 



egyszóval, hol kellő mélységű fészkelésről szó nem lehet, 
vagyis, a hová ültönczöt megfelelően kiültetni nem lehet. 

Ily esetben a földet kapa, vagy ha az nem gyepes, erős 
vasgereblye segélyével felszaggatjuk, s abba, a körülmények 
szerint 5 — 10 szem magot szórunk, s azt ismét a gereblye 
segélyével behuzogatjuk, vagy alávagdaljuk; a hol pedig a 
talajt, a mennyire annyira felásni, illetőleg fészkelni lehet, 
ott a felásott talajba ujjunk vagy pálezáeska segélyével húzott 
10—23 cm. bosszú s 2 — 3 cm. mély barázdácskába a fen
tebbihez hasonlóan 5 —10 szem magot bocsátunk, s azt 
befedjük. 

Hol a talajt sem felásni, sem felszaggatni nem lehet, 
vagy a hol termőföld alig mutatkozik, elfedvén azt p. o. 
kőgörgetegek, oda helyenként, ha t. i . a sikerre még némi 
valószínűség mutatkozik, egyszerűen magot szórunk, a sikert 
a természetre bízván és hagyván. 

Ott, hol madárkároktól tartani lehet, vagy hol a magot 
a madarak a fészkekből kiszedni szokták, a bevetett fészkeket 
falánkságuk s kaparásaik ellen zöld galyacskákkal fedjük be. 
E befedésnek még azon jó tulajdonsága is van, hogy a galyacs-
kák a talajt oly hirtelen kiszáradni nem engedik, s mire a 
galyak tűi lehullanak, akkorra a mag is életre kel. 

Hátra volna még az ültönezök mikénti előállításáról szol 
lanunk. 

Ezekhez kétféle módon juthatunk, és pedig : e czélra 
vagy a természetes uton netteket használjuk föl, melyek vágá
sok szélein s egyéb erdei tisztásokon rendesen nagy számmal 
találhatók; vagy pedig azokat Önmagunk neveljük. 

Utóbbi mód észszerűbb, mert jöhetnek esetek elő, hogy 
annyi ültönczöt mennyit szükségelünk, vagy nem találunk, 
vagy pedig azok egyáltalában a czélnak meg nem felelnek, s 
végre az erdőben való össze-vissza keresgélés és szállítás költse-



ges is. Egyszóval; a véletlenre bízni magunkat nem szabad, 
s ez ellen csak az évről-évre készített s jól gondozott vetény-
ágyak által biztosithatjuk magunkat, melyek a szabályos fel
újítás végett is nem csak kívánatosak, de múlhatatlanul szűk 
ségesek is. 

A vetényágyak elhelyezésénél s készítésénél arra kell 
fogondot fordítanunk, hogy azok oly helyekre állíttassanak, 
hol a fagy s kipállás ellen lehetőleg biztosítva vannak. Ennek 
folytán nem tanácsos azokat sem egészen védetlenül álló, maga 
san fekvő pontokra, p. o. hegygerinczekre, sem pedig mély 
katlanokba s zárt völgyekbe állítani. Utóbbi helyeken a fagyhoz 
azóii körülmény is járul, hogy itt tovább maradván a hó, a 
nedvesség is itt jobban meggyül s a csemeték még a kipállás 
veszélyének is ki vannak téve. 

De viszont az sem tanácsos, a csemetéket valami nagyon 
vedelt helyen s felette kövér talajban nevelnünk, egyszerűen 
azon okból, mert a csemeték ily helyzetben erős fejlődésnek 
indulnak, s gyökérzetök is kelleténél jobban kifejlődik, mely 
ismét az ültetésnél alkalmatlan, mert gyökcsonkitással, tehát az 
ültöncz érzékeny megsértésével jár. 

A hegyi művelésekhez szánt ültönezök nevelésénél az 
legyen főczél, hogy ne hirtelen és túlfejlett, de erős és edzett 
csemetéket, vagyis ültönczöket nyerhessünk, melyek kevésbbé 
kedvező helyekre is kiültethetők lesznek. Gyengén lejtős hegy
oldalak mérsékelt hajlásai vagy lapályosabb helyei, nyíltabb 
erdei tisztások s hegyi rétek, melyek a talaj nedvességét oly 
gyorsan le nem szivárogtatják, legalkalmasabbak e czélra. 

A vetényágyak megművelése egyszerűen abban áll : hogy 
a talaj 25 :!0 cm. mélységre két ellenkező oldalról, tehát 
kétszer egymásután lehető aprón felásatik, gyökerektől, kövek
től megtisztíttatik s meggerehlyéztetik. 



Az igy előkészített talajban körülbelül 25 cmnyi távol
ban egymástól ujjaink, vagy szélesre faragott pálcza segélyével 
2 — 3 enitnyi mély, s aljában 3 — 4 cm. széles barázdácskát 
vonunk, s abba a magot, a barázda egész szélességébe — oly 
sűrűen, hogy az a barázda alját egyszeres vastagságban majd
nem teljesen fedje — beszóljuk, s a beszórás után a két 
szélről feltorlódott földet reá búzzuk, s az iskolaágy többi 
részeivel egy vízszintbe hozva lenyoniogatjuk, s a madarak 
falánksága ellen és a talajkiszáradás ellensúlyozására is zöld 
galyacskákkal teljesen — tehát a vettetlen közöket is 
befedjük, s a gályákat addig hagyjuk a vetényágyon feküdni, 
mig azok tűi le nem hulltak. Ekkor aztán a meztelen galyaes-
kák eltávolitantlók, a lehullott tűk azonban yisszahagyandók. 
A vetényágyon feküdni hagyott tűhulladék a kikelő cseme
tékre nem akadály7. 

A vetésnél szabály inkább a mérsékelt sürü, mint ritka 
vetés, a ritkán kelt csemetéket a dér gyakran kiemelgeti, 
mert ritkább állapotban a gyökérzet és lombozat kevésbbé 
köti és védi a talajt, de a sűrűbb vetésen az első gyomlálás 
idején a felesleges növények eltávolítása által is lehet segíteni. 
Ititka kelést eredményez a mély vetés is, melyben sok csira
képes mag elvész. Laza talajban 2 — 3 cm., kötött agyagos 
talajban — - C U 1 - mély/ségro vetendő a mag. 

A vetényágyak bevetési idejét a vidék egáljához mérjük, 
oda kell törekedni, hogy ez oly időben történjék, a midőn a 
tavaszi fagyoktól már kevésbbé lehet tartani. A mag gyorsan, 
18 — 21 nap alatt kel ki. 

De arra is tekintsünk ismét, hogy a vetés későre ne 
essék, mert ha a csemeték kellőleg meg nem fásodtak, a 
fagykároktól többet szenvednek. A teljes megfásodásra legalább 
három havi időköz szükséges. Magasabb hegységekben már 
szeptember eleje erős fagyokkal jár, azért a vetés kell hogy 



legalább május második felében, vagy legkésőbben annak utol
ján tétessék. Ügyelni kell továbbá arra is, hogy a vetény
ágyak, vizrohamok s lemosások, továbbá vad- vagy marba 
megkárosítások ellen is biztosíttassanak. 

A vizrohamok ellen a vetényágyak megfelelően vizvezetó 
mély árkokkal vétessenek körül, hol pedig a vetényágyakat 
lemosásoktól kell féltenünk, ott a benső ágyak közei gyeppel, 
vagy közbe-közbe felásatlan talajjal szakitandók meg, melyek 
egyúttal a megművelésnél, s a csemeték kiszedésénél mint 
gyalogutak is használhatók. Vad- vagy marhamegkárositások 
ellen pedig a vetényágyak fakerítéssel veendők körül. S ha 
még az elmondottakhoz a vetényágyak tisztántartását, s azok 
kigyomlálását hozzátesszük, azzal elmondtuk a vetényágyak 
első évi kezelését. 

A következő évben a vetényágyak csemete közeit óva
tossággal fel kell kapálni, s a gyomtól megtisztítani. A cse
meték sorai pedig ujjaink segítségével gyengén megmózga-
tandők, s hol egymásba fonva volnának, vagy siiríín állanának, 
egymástól elválasztandók, hogy fejlődésükben ne gátoltassanak. 
Kz eljárásnál, a mennyire csak lehetséges, ügyelni kell arra, 
hogy a gyökérzet meg ne sértessék. 

A harmadik, negyedik évben ez eljárás ismétlendő, s ha 
azt gonddal megtesszük, nincs szükségünk a csemetéknek isko
lákban való nevelésére. 

Ezzel befejeztük a vetényágyak körüli gondozást és eljá
rást, s egyszersmind a tisztán lúczfenyővel teendő mesterséges 
felújítást is. 

Lássuk már most az elegyített fanemekkel való felújítást. 
Arról, hol szükséges az elegyítés, már fennebb szóllottunk, 

bátra volna még arra felelnünk, mivel és micsoda módon 
elegyítsünk. 



Arra, hogy minő fanemekkel elegyítsünk, feleletünk az: 
hogy ennek meghatározása a helyzet magasságától függ. 

Azon magasságot, melyben egy fanem jól tenyészik, biz 
tosan meghatározni nem, csak megközelítőleg lehet. Egy es 
ugyanazon fanem tenyészete még egyenlő magasság és föld
rajzi szélesség mellett is nagyon változhatik. A talaj minőségét 
nem is említve, az a világtájak s légáramok járása szerint 
változik. A zord légáramok azok, melyek a tenyészetet egy 
és ugyanazon földrajzi szélességben 100 —200, sőt ennél 
több méterrel is lejebb szoríthatják, azért azt meghatározni, 
hol miféle fanemet lehet és kell ezélszcrü elegyítésre hasz
nálni, minden gondolkodó és utánjáró erdész maga határoz
hatja meg legjobban. 

Legbiztosabb eljárás, ha azt a szomszéd állabok elegyé-
ből, vagy a legközelebb cső vidék fatenyészetéöől és meglevő 
égalji viszonyok egybevetéséből s összehasonlításából határoz 
zuk meg. Követendő tehát itt is a természet iijjmutatása. 

Szabálykép állithatjuk fel azonban, hogy ezer méter 
magasságon felül a lúczfenyővel való elegyítésre a nemesebb 
fanemekből csak a veres- és jegenyefenyő jöhet szóba, mint 
oly fanemek, melyek átlagnövekvése s SZÍVÓS élete leginkább 
összevág, s melyek az égalj zordságát elviselni a lúczfenyő 
mellett még legalkalmatosabbak. Említhetnék még az erdei
fenyőt is, de ez az ily magasságokban uralkodó nagy havaktól, 
illetőleg kőnyomástól sokat szenved. 

Ezer kétszáz méter magasságon felül azonban már eze
ket sem ajánlhatjuk többé. A veresfenyő képes ugyan nyomon 
követni a lúczfeuyőt, de gyér koronája miatt a zárlatot zavarja. 
Azontúl hagyjuk csak tehát a lúczfeuyőt magára, mert a 
helyzetet ezen felül megfelelőleg már csak ő maga uralja. 

Ezer méter magasságtól 800 méterig lefelé, ha ajánla
nunk kell, akkor itt is csak a jegenye, veres és erdeifenyőt 



ajánlhatjuk elegyítésre, azon alul pedig, ha a helyzet kedvező, 
a bükköt vehetjük segítségül. 

.Más fanemeke t a  lúczfenyő kezdő tenyészeti köréig, vagyis 
700 —  800 méter magasságig a fentebbieken kivül ajánlani 
nem merünk, mert bár ily magasságban már több fanem tenyé
szik, de átlagnövekvésökre a fentebbiekkel nem vetekedhetnek. 

A mi a felújítási mód megválasztását illeti, az minden 
fanemnél többé-kevésbbé változik. Csoportosítva a veresfenyöt 
az erdeifenyővel, a jegenyefenyőt a bükkel lehetne egybe
foglalni, mint a melyek természetökre s igényeikre nézve leg
inkább hasonlítanak egymáshoz. 

A veresfenyő és erdeifenyő igen jól megtűri, sőt megkí
vánja a szabadba való átültetést. A jegenyefenyő és bükk 
elte első szakában, 5—(i éves koráig azonban nagyon is meg
kívánja a védelmet, érzékeny a hidegre, sőt mondhatjuk, 
érzékeny a nap hevére is. 

A veres- és erdeifenyő továbbá ép oly alkalmas ültön 
czökkel való felújításra, mint a lúczfenyő. az ültetés szabályai 
is szintén azok, sőt a, vetényágyak készítése is ugy történik, 
mint a lúczfenyönéI; sőt a mennyiben e fanemek éltök leg
első szakában gyorsabban fejlődnek mint a lúczfenyő, a vetény
ágyak bél egy évvel hamarább is kiszedhetők s á t ü l t e t h e t e k . 

A jegenyefenyő és bükk tenyésztése történhetik ugyan 
ültönezök által is, de a jelzett védelmet szerető természetük 
miatt a  szabadbai kiültetés sokkal hátrányosabb, s a siker 
bizonytalanabb, mintha az magbői, s kezdetben más fák védelme 
alatt történik. 

fejlettebb s erőteljesebb ültöuczükkol. melyek a hideg 
ellen már annyira nem érzékenyek, kifejlett gyökérzetök 
miatt késedelmes és költséges a munka, sőt a sikerre 
nézve is bizonytalanabb. 



Legczélszerübb tehát jegenyefenyőt ős bükköt ugy tenyész
teni, ha az elegyítésre szánt területeket és ál lábukat a lotarlás 
előtt 5 — G évvel maggal vetjük be, és pedig kora tavaszszal, 
a mint a hő elmegy, s mig a talaj a csírázáshoz kellő ned
vességgel bir. 

A mag elvetése kapával gyengén felásott, vagy mi még 
egyszerűbb, vasgerehlyével felszaggatott talajba történik, mely 
aztán annyira, hogy épen fedve legyen, földdel gyengén befe
detik, illetőleg behuzatik, vagy gereblyével alávágatik. Ha a 
magnak bővében vagyunk, s ha attól nincs mit tartanunk, 
hogy a hévíz magával viszi a, magot, a, vetést tél vége felé 
hóra, is lehet tenni, és ez ugy látszik — különösön a blikkre -
még legczélhozvezetőbb. 

A mag a hévíztől, s a korhany melegétől — mely 
tavaszszal a legerősebb •— általjárva, hirtelen dagad és fakad. 

Ha a felújítandó erdő zárlata — melybe a mag vette
tik — nagyon sűrű volna, szükséges azt kissé meggyériteni, 
hogy a csemeték éltető s erősítő levegőt kapjanak. 

Az állab letarlásá után az 5 —G év alatt megerősödött 
csemeték a még szükséges védelmet épen ugy, mint a 
lúczfenyő ültönezök — a vágás területén előjövő gyomoktól 
is megkapják. 

Ha pedig valaki jegenyefenyő és bükk ültönezök által 
akarja a felújítást végrehajtani, mely — mint fennebb mon
dók — nagyban s erősebb ültünezökkel keresztül vive, már 
mélyebben ható gyökérzetöknél fogva is több nehézséggel jár, 

akkor erre nézve legczélszerübb, ha a szükséges ültönczö
ket különösen a bükköt, a netán közélben lévő állabokban 
létrejött önvetényülésből veszi. A bükk gyakrabban hoz magot, 
és igy nem nehéz bükk állabokban. de különösen azoknak 
szélein kellő korú ültönczöket találni. 



Vetényágyakban novolni a bükköt több nehézséggel jár, 
mert tömérdek mag megy azokban tönkre, de az egerek és 
madarak is sokat megkárosítanak belőle, más tekintetben a 
vetényágyak készítése és ápolása épen ugy történik, mint a 
lúezfenyőnél vagy a többi fanemeknél, csakhogy mélyebben 
ható s terjeszkedőbb gyökérzeténél fogva mélyebb rétegű talajt, 
s az elvetésnél nagyobb közöket kivan, mint ezt a tűlevelű 
fanemekkel szoktuk tenni. 

Részünkről a bükk és jegenyefenyő ültönczökkel teendő 
felújítást inkább ott tartjuk helyén, hol azokat fennálló álla
bok hiányán magból nem nevelhetjük. 

De figyelembe veendő az elegyítve felújítandó erdőmü
velésnél a felhasználandó fanemek gyors- vagy lassú növekvése 
is. nehogy a hirtelen fejlődők, a később fejlődőket elnyomják. 
Ily esetben a különbségek vagy a lehető egyenlőn növekvő 
fanemek megválasztásával, vagy pedig a növekvésnek megfelelő 
korkülönbségek tekintetbe vételével, vagy a hirtelenebben 
fejlődőknek későbbi közbevonásával egvenlitendők ki. Ez külö
nösen a lúcz- és erdeifenyő együttes müvelésénél veendő 
tekintetbe. 

Mely időszak legyen végre általánosságban véve minden 
fanemnél czélszerübb a felújításra, arra következőleg felelünk: 
A leveleiket ősszel hullató fanemekkel, vagyis lombosokkal 
— boj azt az őszi időjárás megengedi — lehet őszi műveié 
seket is tenni, a fa életműködése ilyenkor úgyis nyugvó álla
potában lévén, az átültetésből a fa életére semmi káros hatás 
nem támadhat, sőt ha az ősz meleg esős napokkal jár, azok 
az átültetéssel még nyernek is. mert az ültönezök fészkeikben 
jobban megülepednek. 

• Nem ugy a koronájokat vagyis tűiket nem hullató fane
mek. Ezek életműködése teljesen a hidegebb évszakokban 
sem szűnik meg. Ezeknél az őszi átültetés — különösen ha 



az száraz őszön történik — azt eredményezi, hogy tűiket 
lehullatják, s nagyrészben tönkre mennek. Ennek oka valószí
nűleg abban rejlik, miszerint a tűk, hogy az ágakkal össze
függésben maradhassanak, a törzsnek és ágaknak bizonyos 
nedvességi fokát szakadatlanul megkövetelik. Minden oly körül
mény tehát, mely azt tartósabb időre akadályozza, a tűk kóros 
állapotát s halálát idézi elő. 

Ebez képest tehát a tűlevelűekre, különösen az aránylag 
több nedvességet szükségeié lúczfenyőre nézve, a tavaszi átül
tetés előnyösebb. mert ez időben a fa. bár szintén megzavart, 
de erősebb életműködése folytán a nedvesség kimaradása nem 
oly tartós, mint őszön és télen által. Csakhogy ilyenkor min
den alkalmat aztán lel kell használni, s a munkát siettetni, 
nehogy az átültetés az ültönczöket fakadásban találja. Kifa
kadt vagy fakadni kezdő ültönczökben — különösen száraz 
időben a keringésbe jött nedvek megrökönyödnek, s az 
ültöncz elpusztul. 

Pénzbeli tekintetben is előnyöseid) a tavaszi ültetés, 
ugyanis a kemény derek ősszel a munkát felette hátráltatják, 
s a reggeli órák ősszel magasabb hegységeinkben teljesen el 
vannak veszve. 

A magvetésre nézve pedig ugy a lombosoknál, mint a 
tűlevelűeknél, minden körülmény között előnyt adunk a tavaszi 
művelésnek, mert az ősszel elültetett magot őszön és télen 
által nem csak az egerek, de a madarak is pusztítják, s abból 
a hosszú álom s más körülmények folytán a föld alatt is sok 
tönkre megy, mig tavasszal a talaj fris nedvessége és melege, 
azokat hirtelen életre ébreszti s csírázásra hajtja. 




