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Előfizetési dij egy évre 8 frt. Az Országos Erdészeti Egyesület azon alapitó
tagjai, kik legalább 150 frt alapítványt tettek, valamint a rendes tagok is a
8 frt évi tagsági dij fejében, ingyen kapják. Oly alapitó tagok, kik 150 írtnál
kevesebbet alapítottak, 3 frt kedvezményi árért járathatják.
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Szerkesztőség és kiadóhivatal

Budapesten, Lipótváros,

Alkotmány-utcza,

10. szám.

A lap irányával nem ellenkező hirdetések mérsékelt díjért

ü.

emelet.
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közöltetnek.

A görgény-szent-imrei parkban telepitett külföldi
fanemek tenyészéséröl.
Irta : P a u s i n g e r

József.

Ha valamely külföldi, más földrészről származó fanem
h o z z á n k áttelepittetik,

ennek sikeres tenyészése n e m függ

annyira a talajtól, mint az új éghajlati viszonyoktól.
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.állásba is kerül, sínylik és előbb-utóbb tönkre megy.
Ha egy fanemet eredeti éghajlatának
legalább is attól
ültetünk,
mithatunk.
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megfelelő

éghajlatú
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vidékre

akkor annak sikeres tenyészésére biztosan

szá

Látjuk ezt például a sima fenyőnél, a fekete diónál,,
a virginiai borókánál, a veres és mocsári tölgynél, melyek
nálunk egészen jól tenyésznek és éghajlatunknak
néha.
nagy szélsőségeit jól elviselik.
Nem akarom ezzel azt mondani, hogy ezen idege
nekre mindegy, akár milyen talajba jutnak, sőt ellenke
zőleg, azt hiszem, hogy különösen az északamerikai ös
erdőkből származó fanemeket, melyek rendszerint oly
mély és televényes talajon állanak, hogy ez a talaj bár
mely gazdasági művelési ágnak megfeleltre, üde és mély
talajba kell ültetnünk, ha azt akarjuk, hogy csak meg
közelítőleg is úgy növekedjenek, mint eredeti
termő
helyükön.
Ezek alapján azt hiszem, nem lesz fölösleges, mielőtt
az itt előforduló külföldi fanemek tenyészésének leírásához
fogok, a helybeli talaj- és éghajlati viszonyokat röviden
jellemezni; mert csakis így vonhatunk párhuzamot a hely
beli és az ugyanazon fanemeken dr. M a y e r Henrik tanár
által északamerikai tanulmány-utján tett tapasztalatok közt..
Az itt' előforduló nagy mennyiségű zárt erdő test
daczára éghajlatunk nagyon száraz szárazföldi, mit azon
körülménynek kell tulajdonítani, hogy keleten és észak
keleten, honnan uralkodó szeleink jönnek, tenger, mely
ből a levegő nedvességet kaphatna, sehol siacs.
A helybeli meteorológiai állomáson nyolcz év óta
gyűjtött adatok szerint az évi átlagos hőmérsék 8'7° C;
a viszonylagos páratartalom átlaga 73 százalék; az évi
esömennyiség átlaga 770 milliméter; a megfigyelt leg
magasabb hőfok: + 3 2 " 8 C, a legalacsonyabb téli pedig:
— 25 6° C; az uralkodó szelek a keletiek.
()
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A növénytenyészet tartama alatt, azaz május, június,,
július és augusztus hónapokban az átlagos hömérsék.::

4-16"9° C, a viszonylagos páratartalom 7 6 % , az esömennyiség pedig 3 5 0 mm; a téli átlagos hőmérsék : — 3 5 ° Celsius.
A görgényi parknak az adriai tenger feletti magas
sága 4 1 6 méter.
Az éghajlatnak egy különlegességét, mely nagy befo
lyással bir a növénytenyészetre, nem hagyhatom itt em
lítés nélkül; ez a márczius második felétől április végéig
uralkodó erős keleti és északkeleti szél, melynél a pára
tartalom gyakran 2 2 — 2 5 % - r a apad.
-

Ha ezen szelek, melyek gyakran 5—6 erőséget is
elérnek, egy pár melegebb nap után rögtön hideg idővel
állnak be, akkor nemcsak a külföldi, hanem számos és pedig n e m is nagyon érzékeny — honi fanem is igen
könnyen elfagy.
Igy a mult tavaszszal egy márcziusi vihar alkalmá
val, mikor a h ő m é r ő : — 1 3 ' 8 ° C-ra szállt le, minden sza
badon álló Gleditschia, bálványfa, védett helyen álló kau
kázusi fenyő és már 10 éves jegenye fenyő is elfagyott; a
szabadon álló erdei fenyők tüi pedig leperzselödtek.
A tavaszszal jelentkező száraz keleti szelektől el
tekintve, éghajlatunk leginkább hasonlít az atlanti erdööv
északi hidegebb részéhez és a csendes-tenger-partmelléki
erdööv éghajlatához, mely éghajlatok alatt Éjszak-Amerikának
legkiterjedtebb és fanemekben legdúsabb erdei fordulnak elő.
A park talaja általában mély agyag; alsóbb részeken,
hol koros fák és sürü alnövényzet borítják, sok évi l o m b 
hullás folytán képződött vastag televény-takaróval, mely
oly üde és erőteljes, hogy rajta a mi legnagyobb igényű fa
nemeink kitűnően tenyésznek és oly növedékkel gyara
podnak, mely párját ritkítja.
Felsőbb részeken a talaj nem oly mély, n e m
televényes és helyenkint sekélylyé és kövessé válik.

oly

Azt hiszem, ezekkel eléggé jellemeztem a görgényi
park talaj- és éghajlati viszonyait arra nézve, hogy a
mondottak alapján a külföldi fanemeknek Magyarország
más vidékein való tenyésztésére is lehessen következ
tetni és így áttérek a park telepítése alkalmával 1830-ban
és később 1880-ban elültetett külföldi fanemek tenyészésének leírásához.
A közönséges akácz-czul (Robinia Pseudoacacia) és a
lepényfá-\d\ (Gleditschia triacanthos) kezdem, melyek ná
lunk ma már eléggé ismeretesek, a dió, a kocsántalan
tölgy és szőlő tenyészeti övében mindenütt nagyon jól
tenyésznek, és a melyek tenyészetéről ennek daczára is
azon okból emlékezem meg, mert ezen fanemek itt tisz
tán és száraz homoktalajon nem fordulnak elő, hanem
kőris, juhar-, szil- és hársfával, és vizenyösebb helyeken
a mezgés égerrel elegyesen.
Ugy a park meredekebb lejtőin, valamint alapos fekvésű
területrészen az ákácz a felsorolt fanemekkel elegyesen
nagyon szép növekedést mutat, az előforduló s mintegy
60 éves egyedek mellmagassági átmérője 35—40 cm; a
törzsük 6—8 m magasságig ágtalan s egész famagasságuk
35 m-re megy.
A parknak egyik, valamivel fiatalabb korú fákkal
benőtt részében kőris- és szilfák között előfordul néhány
ákácz, melyek 12 cm átmérő mellett 22 m magasak és
melyeknek koronája alig teszi a törzsmagasság V* részét.
Ugyanilyen viselkedést mutat a Gleditschia; közvetlen
a tó mellett fordulnak elö oly egyedek, melyek felnyúl
nak az őket környező kőrisek és juharok magasságába, tör
zsük 9 m magasságig ágtalan és rajtuk a tövisképzödés
csak közvetlen a korona alatt kezdődik.
Mindezeket

annak feltüntetése

végett

soroltam

fel,

hogy ez a két fanem nemcsak elegyetlenül tenyészthető,
hanem hogy más fanemekkel elegyítve is kitűnően n ö 
vekszik, és hogy más fanemek közé elegyitésök által sok
hazai lomberdőnk jövedelmét tetemesen lehetne emelni.
A bálvány fa (Ailanthus glandulosa) a parkban és azon
kívül is sok görgényi kertben fordul elő.
A keleti, száraz hideg szelek ellen védett helyen,
oldalvédelem mellett jól tenyészik és még gyorsabb n ö v e 
kedést mutat, mint az ákácz.
Ezen fanemnél a korona ágvégei rendszerint nem
fásulnak meg őszire teljesen és télen át megfagynak,
minek következtében a korona a magassági növekedés
rovására nagyon terebélyes lesz.
Szabad állásban és a hideg keleti szeleknek kitéve, a
bálványfa még idősebb korban is mindig elfagy; igy tör
tént 1893. év tavaszán is, mikor a szabadon álló bálványfák egész Görgényben elfagytak, mig a parkban, kisebb
facsoport által védett helyen álló egyedek teljesen épen
maradtak.
A mi éghajlatunknak
ezen fanem nem felel meg,
mert gyors növekedésénél fogva még más fanemekkel
elegyítve is, mindig szenvedni fog a fagytól és sohasem
fog teljes kifejlődésre juthatni.
Most a parkba 1880. évben telepitettt külföldi,
többnyire amerikai fanemekre térek át és elsősorban a
csendes-tengermelléki erdööv hidegebb északi felében elő
forduló és ott az erdők zömét és javát képező fanemről
szólok. Ez a hickori fa (Carya alba).
A parknak 2 hickori fája a csemetekertbe elvetett
magvakból származik; a csemeték a kertből kiültetve más
fák védelme alatt nevelődtek s ilyen helyzetben üde és
egészséges fejlődésnek indultak.

A csemeték utóbb ősz végén földgommal együtt a
kastély előtt lévő szabad helyre lettek átültetve, hol a nap
behatásának és a szélnek teljesen ki vannak téve. A követ
kező évben a csemeték sinyleni kezdtek és leveleik még
most sem nyerték vissza azon szép, üde zöld szint, melylyel korábbi védett bolyukon díszelegtek; a mi határozott
tanúsága annak, hogy ezen nemes és értékes fanem nálunk
ép ugy, mint eredeti hazájában, csakis más fák védelme
alatt fejlődik ki a maga teljességében.
Ép oly értékes fanem a vele egy öv alatt előforduló
fekete dió (Juglans nigra), mely kedvező termőhelyen 1.2 m
átmérő mellett 45 m magasra nö.
Az itt élő 2 példány 3 éves csemete korában ültettetett
ki egy gyümölcsfa-fasorba, kél almafa közé. Az erösebbik
példány 15 cm alsó átmérő mellett már 10 m magasságot
ért el s a körülfekvő gyümölcsfákat már mind túlszárnyalta.
Mindkét példány kitűnően fejlődik. 1893. évben már ter
mést is hoztak. Az "1882. január 2.-i nagy hidegben,
mikor a hőmérő erös éjszak-keleti szél mellett: —26° C-ra
sülyedt, egyik sem szenvedett a fagytól, holott a közelük
ben álló Juglans regia példányok csúcshajtásai elfagytakA mezőség silány és vízmosások által szakgatott legelőterületein ezen fanem állítólag még nagyon szépen tenyészik.
Mily magassági növekedési és korona fej 1<"M lést mutat
ezen értékes fanem rövid idő múlva jó talaj mellett és
megfelelő éghajlat alatt, tanúsítják a Margitszigeten előfor
duló gyönyörű példányok tömött és terebélyes koronájukkal
és szép törzsükkel. Bátran elmondhatjuk, miszerint ezen
fanem legszebb parkfáink közé tartozik és mint ilyent, el
érni a közönséges dió sem birja.
Az amerikai tölgyeket a görgényi parkban három faj,
u. m. a Quercus rubra L.; Quercus tinctoria Bart és a

Quercus palustris képviselik. A Quercus rubra, mely ÉjszakAmerikában a lombfák övében mindenütt előfordul s mely
ott az erdőknek öszszel sajátságos, vörhenyes szinezetet ad,
itt a parkban, daczára annak, hogy kelet felé egészen
szabadon áll, igen jól tenyészik s alig szenvedett valamit
az 1888. évi fagytól, sem pedig a mult év tavaszán ural
kodott hideg délkeleti széltől. A parkban egy mocsári
tölgygyei együtt álló példány törzsének alsó átmérője 8 cm,
magassága pedig 6'5 m.
Ezen fanemnek néhány példánya a Mocsáron, a Makkos
nevü erdörészbe ültettetett ki, sajnos azonban, hogy e
fácskák épen egy fagyzugoly szélébe kerültek.
A mélyebben állók ennélfogva épen ugy, mint az
«ket környező kocsányos tölgyek, évről évre sokat szen
vedtek a fagytól s a körülöttük álló többi tölgyekkel együtt
nyomorék bokrokká fajultak. A kissé magasabban állók
pedig vigan tenyésznek s a mellettök álló s 8 évvel idő
sebb többi tölgyeket magasságban már utóiérték.
Minthogy ezen tölgy fája dongákra, talpfákra, padlókra
igen jól felhasználható, minthogy éghajlatunk megfelel
neki s végre minthogy talaj tekintetében nincs oly nagy
igénye, mint a kocsányos tölgynek, igen ajánlatos volna
e fanemnek tenyésztésével erdeinkben, továbbá különösen
utak mellett kísérleteket tenni. Különösen pedig olyan
erdörészekben, hol bármi okból az erdő szépségére is
adnak
valamit, megtelepítését
tulajdonsága
is
ajánlja, hogy levélzete ősz táján igen tetszetős színeze
tűvé változik.
A Quercus tinctoria alig áll 8 ölnyire az elöbbenitöl
s ép ugy, mint az, a keleti száritó szeleknek ez is nagyon
ki van téve. Meglehetősen jól tenyészik. Az 1888. évi
fagytól és a tavaszi hideg keleti széltől nem szenvedett;

magassági növekedésre nézve azonban a másik két tölgy
mögött marad.
A mocsári tölgy (Quercus palustris) közvetlenül a
Qu. rubra mellett áll s ép oly átmérőjű és magasságú, mint
emez.
Sem a fagy, sem pedig a hideg és szárító keleti és
délkeleti szelek nem ártottak neki. Szép egyenes törzsei
épen ugy, mint a tűlevelűek törzse, csúcsáig könnyen
felismerhető.
Minthogy hazájában szép hengeres növésű törzse
30—35 m magasságra nö, minthogy továbbá fája don
gákra, vasúti talpfára s más haszonfára igen alkalmas s
végre minthogy nedves s idönkinti áradásoknak kitett
talajon is kitűnően tenyészik, nem volna háládatlan fel
adat e fanem tenyésztésével is kísérleteket tenni.
A Tulipánfa, (Liriodendron tulipifera), mely fanem
hazájában nem ritkán 60 m-nyi magasság mellett 4 m
átmérőjű fává nő s melynek lágy és fehér fája könnyű
épületfára, ajtó és ablakokra, zsindelyekre stb.-re használ
tatik, a parkban elég jól nö.
Példányunknak vastagsága 15 cm, magassága 6.5 m.
E mellett nyil-egyenes törzse egészen a csúcsig tisztán
kivehető, daczára annak, hogy meglehetős kifejlett koro
nája van. A már többször emiitett fagy, valamint a tavaszi
szelek legkevésbé sem ártottak neki.
Hogy ezen szép fa éghajlatunk alatt egészen jól
tenyészik, az kétségtelen, s igen érdekes volna e szép
•

fával tölgy- és bükkerdeinkben kísérleteket tenni, hogy
magatartását, más lombfanemekkel való elegyítésnél is
alkalmunk legyen megismerni.
Alig 6 ölnyire a tulipánfától áll az amerikai vasfa
(Gymnocladus cauadensis Lam.) Ezen sajátságos fa, ág

nélküli hajtásával, bunkósodó véghajtásaival és a néha
méternyi hosszú, szárnyasán összetett leveleivel, hazájában
30 m magasságra is megnő és nálunk is igen jól tenyészik.
A két közvetlenül egymás mellett álló példány átmérője
9 cm, magassága 6 m és eddig sem a fagytól, sem a hideg
től nem szenvedett.
Erdészeti jelentősége e fának nálunk alig lehet; ennél
inkább alkalmas azonban szép leveleinél fogva, melyek
a fának sajátságos, pálmaszerü kinézést kölcsönöznek, diszkert-csoportozatokra.
Trombitafa
vagy bigebeczö (Bignonia
catalpa) több
példányban fordul elö a parkban.
Ezen fanem igen jól tenyészik és n ö az itteni ég
hajlat alatt, de a gyakran igen hosszú hajtások többnyire
nem fásodnak meg eléggé korán s ennek következtében
télen rendesen elfagynak; e miatt a fának sinylödö, bete
ges külsője lesz és törzse idő előtt bélkorhadttá válik.
Mint erdei fa sohasem fog valami nagyobb jelentő
ségre szert tenni, azonban szép sárgás-zöld leveleivel,
gyönyörű virágával s a virginiaszivar alakjára emlékeztető
hosszú gyümölcseivel mindig diszét fogja képezni diszkerteinknek.
Az amerikai szil (Ulmus americana h.) itt igen jól
tenyészik s csakis a valamivel sötétebb kérgéről külön
böztethető meg honi szilfáinktól. Minthogy a honi fajok
nál semmivel sem értékesebb, szélesebb körű tenyésztésre
nem érdemes.
Az amerikai hárs (Tilia americana) csakis abban külön
bözik nagylevelü /lárs-unktól (a Tilia grandifolid-tó\), hogy
levelei mélyebben fürészeltek. Nálunk egészen jól tenyészik,
de erdőművelésünknél nem érdemes tekintettel lenni reá
minthogy fája semmivel sem j o b b a mi hársaink fájánál.
(

Midőn 1880-ban az amerikai fanemek parkunkba bebozattak, egy czukorjuhqf (Acer sacharinum) is elültettetett.
Ez azonban igen kedvezőtlen helyre került, hol a száraz
és hideg keleti szeleknek, valamint a felkelő nap első
sugarainak nagyon is ki volt téve, ugy hogy az 1888. évi
nagy hideg alkalmával tövig lefagyott; csekély számú s
gyenge gyökhajtásai pedig az ez év tavaszán uralkodott
hideg keleti szélnek estek áldozatul, minek következtében
az éíiész növény elpusztult.
Én egyébiránt abban a nézetben vagyok, hogy ezen
értékes fa kellő oldalárnyalásban részesítve és más fa
nemekkel elegyitve, a mi éghajlatunk alatt elég jól tenyésznék
s hivatva volna bükkcrdeink jövedelmét tetemesen fokozni.
Ezen juharnak selyemfényű fája egyike a legkereset
tebbeknek Amerikában és mindenféle asztalos, és eszter
gályos munkára használtatik.
Hullámos és bibircses növésű fája, melyet Ameriká
ban főként a vasúti diszkocsik, továbbá a hajókon levő
társalgó termek oldalfalainak borítására használnak, oly
magas áron kél, hogy ily magas ár még semminemű faválasztékért sem fizettetett. Megfúrt törzséből kiszivárgó
nedvéből pedig oly szörpöt állitanak elö, mely a mézet
helyettesíti s a melyből czukor is készíthető. Ilyen ször
pöt Éjszak-Amerikában 1879. és 1880. évfolyamán 84.500
hektolitert termeltek.
Azt hiszem ennélfogva, hogy ezen fa mindenesetre
nagyon is figyelemre méltó s igen ajánlatos volna, tenyész
tésével megfelelő termőhelyü erdőkben kísérleteket tenni.
A zöld juhar (Acer negundo) itt is, mint Magyarország
minden mélyebb fekvésű helyén egészen jól tenyészik. Ez
a fanem különben nálunk már annyira elterjedt és isme
retes, hogy fölösleges volna vele tovább foglalkozni.

A felsorolt amerikai származású fanemeken kivül
1888. évben az itteni parkba egy japáni fa, a Gingko
biloba vagy Salisbaria adiantifólia is ültettetett.
Ez a példány, daczára annak, hogy teljesen szabadon
áll, az 1888. évi fagytól és az ez év tavaszán uralkodott
felette erős és hideg keleti széltől legkevesebbet sem
szenvedett.
Magassága 7 cm alsó átmérő mellett 5 m s egyes évek
ben 0.65 m magassági növekedést mutatott. Ágfejlesztése
nagyon gyenge, illetve az ágak nagyon gyéren állanak a
meglehetősen egyenes és egészen a csúcsig jól kivehető
törzsön.
Hogy milyen szerkezetű ennek a lomblevelektöl a tű
levelűekhez átmenetet képező különleges fanemnek a fája
és hogy az hazájában főképen mire használtatik fel, az
előttem ismeretlen, de ugy látszik, hogy j ó erős és tartós
fát szolgáltat, mely valószínűleg mindenféle épitési czélokra
jól felhasználható.
Minthogy az éghajlati befolyások ellen érzéketlen,
mindenesetre érdemes volna ezen fanemmel további tenyész
tési kísérleteket tenni.
A kastély keleti homlokzata előtt végül kőris- és akáczfák között egy Sophora japonica is áll, mely valószinüleg
a park alapításakor ültettetett már jelenlegi helyére. Miután
a kőris- és az akáczíák által tulszárnyaltatott s e mellett
a kastély elvonja tőle a délutáni napot, a fa törzse a
világosság utáni törekvésében teljesen ferde alakot nyert.
Koronája ugyan eléggé kifejlődött, de nagyon gyér
s az egész fa nagyon csenevész kinézésű.
Fagyoktól eddig nem szenvedett és ugy látszik, ég
hajlatunk alatt egészen jól tenyészik; minden második
évben virágzik is, gyümölcsöt azonban még sohasem ter-

mett. Kétszeresen szárnyalt levelei nagy hasonlatosságot
kölcsönöznek neki a közönséges akáczhoz és sokak az
akácz valami válfajának tartják. Mint erdei fa alig lehet
valami jelentősége.
T ű l e v e l ű e k . — Habár Éj szak-Amerika s különösen
annak pacifikus régiója igen gazdag tűlevelű fákban, és ezek
nek 70%-a nálunk is egészen jól tenyészik, azonban az itteni
parkban jelenleg csak hat amerikai tűlevelű fa található.
Eleinte ugyan jóval több amerikai tűlevelű lett kiültetve,
ezek közül azonban némelyek melegebb és nedvesebb
éghajlat alól kerültek hozzánk s a mi éghajlatunkat két
évig sem tartották ki, mások megint oly kedvezőtlen
helyre kerültek, hogy a hideg és száraz szeleknek már a
negyedik évben áldozatul estek.
Az ismertetést oly fanemmel kezdem meg, a mely
nek elöjövetele a mi mérsékelt éghajlatunk alatt eléggé
ismeretes, t. i. a sima feiiyő-vél (Pinus Strobus), s azért tar
tom czélszerünek ezzel is foglalkozni, minthogy ennek
tenyésztéséből más, hasonló éghajlati viszonyok között élő
amerikai fanemeknek minálunk való tenyészthetésére követ
keztetést lehet vonni.
A parkban álló két példány (daczára annak, hogy az
egyiket öt éves korában valaki gonoszságból a legalsó ágpereszlennél levágta, a másik pedig a kérgén szenvedett
nagyobb mértékű sérülést), igen jól tenyészik s mostanig
sem a fagyoktól és hidegtől, sem pedig a száritó szelektől
legkevésbbé sem szenvedett.
A megcsonkitott fenyőn épségben maradt legalsó pereszlennek egyik ága már az első évben sokkal erösebben fejlő
dött a többinél és a harmadik évben már a fa jövendő
beli törzsévé fejlődött. Lassankint ugyanis a pereszlen
többi ágai mind eltávolíttattak, az elöbbeni hajtás pedig

a régi törzs helyébe lépett s most már alig ismerhető meg
az a hely, a hol egykoron a törzs megcsonkittatott. A
másodlagos törzszsé fejlődött ág évenkint 3 0 — 3 5 cm hossz
növekedést is mutat és e mellett szép üde zöld tűkkel
biró pereszleneket nevel, — a mely jelenség minden esetre
elvitázhatatlan bizonyítéka annak, hogy ezen fanem fiatal
korában még a nagyobb mérvű sérüléseket is egészen jól
kiforrja.
Daczára annak, hogy a sima fenyő nálunk nagyon
jól tenyészik és oly tetemes tömeggyarapodást mutat fel,
melylyel összes honi tűlevelű fáinkat jóval felülmúlja, a
benne helyezett reményeket még sem elégítette ki, azért, mert
annál is sokkal többet reméltek tőle, mint a mennyit
hazájában szolgáltat.
Ezen fanem Éjszak-Amerikában nem súlyánál, tömöttségénél vagy tüzerejénél fogva örvend nagy keresletnek,
hanem könnyüségénél és könnyű feldolgozhatásánál fogva.
Ezen tulajdonságok e fát fürész- és épitési anyagnak elő
állítására, különösen könnyű ládák készítésére igen alkal
massá teszik s nagy értéket biztositanak neki. Ugyanezen
tulajdonságait nálunk is bizonyosan megtartja és ennél
fogva müfának bizonyára keresettebb lenne a bükkfánál.
Gyors növekedésénél fogva tanácsos volna vele
lapályokon és főleg oly területeken, melyeknek gyors beerdösülése kívánatos, a vetés utján történő telepítést ille
tőleg kísérleteket tenni.
Minthogy ezen fenyöfaj az éjszakamerikai nagy homok
területeken jól tenyészik, talán czélszerü volna homok
területeinken való megtelepítését is megkísérlem.
A parkban, közel az öreg luczhoz, áll a csendes-tengermelléki mérsékelt övből származó három tűlevelű nehéz
fáju fenyő (Pinus ponderosa).
ERDÉSZETI LAPOB.
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Ezen-fa 1887. évig a téli fagy ellen mindig szalmaburkolattal volt védve; de minthogy a szalmaburkolat le
vétele után tűi mind megsárgultak és 3—4 hét alatt a
tük a csúcshajtások kivételével valamennyi ágról lehullot
tak, 1888-ban kísérletet tettem a szalmaburkolatok mellő
zésével.
.Nagy örömömre szolgált, hogy a fa az 1888. évi
januárban és 1893. márcziusban uralkodott nagy hidege
ket minden tühullatás vagy bármely csekély károsodás
nélkül nagyon jól elviselte.
Ez ideig a fa nagyon lassan nőtt és csak a mult év
ben eresztett szebb, hosszabb csúcshajtást.
l'ngvárott, hol ezen fenyővel, melyet eredetileg lambertiánának tartottak, kísérleteket tettek, ezen fa nem igen
szépen fejlődött.
A közös hüvelyben ülö három tü a parkbeli fenyőn
17—18 cm hosszú.
Ezen fenyöfaj, mely teljes tökéletességében a S i e r r a
N e v a d a nyugoti lejtőin fordul elő, 1 m vastagságot és
45—50 m magasságot is elér és olyan példányok is for
dulnak elő, melyek 1*5 m átmérő mellett 75—80 m maga
sak. Fája keresett és mindennemű épületfának és fürészanyagnak alkalmas.
További tenyésztési kísérleteket tenni ezzel a fenyő
vel bükkösökben, továbbá tölgyesekben kívánatos volna,
a mennyiben az éghajlat egészen megfelel neki.
Nem messze ezen fenyőtől áll a pacificus területről
származó óriási Thuja, (Thuja gigantea).
Ez is igen jó tenyészetnek örvend, s eddig sem a
fagyoktól, sem pedig a hidegtől és szárító szelektől nem
szenvedett. Ezen példány 7 cm alsó átmérő mellett már
4 wt-nyi magasságot ért el. Törzse nagyon sudarlós, szép

egyenes és épugy mint a lucz- és jegenyefenyő törzse,,
egészen a csúcsig jól kivehető. Hazájában, 1'75 m alsó
átmérő mellett 54 m magasságot is elér. Barna fája vas
úti talpfákra, hielépitészeti fákra, szelvényárukra és dongafára használtatik.
Minthogy ez a szép fanem nálunk elég jól tenyészik,
ajánlatos volna vele bükköseinkben és a magasabb fek
vésű tölgyeseinkben tenyésztési kísérleteket tenni.
Valamivel elébbre, a kastély felé áll a hozzánk már 1596ban (Éjszak-Amerikából) behozott életfa (Thuja occiclentalis).
Nálunk igen jól tenyészik, eltűri a nagy hidegeket s
az itt előforduló 32°-nyi legnagyobb melegtől sem szenved.
Mint középmagasságú fa, nálunk erdészeti jelentő
ségre soha sem fog szert tenni, ellenben mint diszfa,
parkjainkban mindig nagyon keresett és becsült fanem
marad.
Van a parkban virginia boróka (Juniperus virginiana is.
Ez a másodrendű fa még hazájában sem nő maga
sabbra 30 m-nél.
Gyengébb törzseit
távirdapóznáknak,
ajtó- és ablaktokoknak használják, az erösebb törzsekből
pedig czeruzafát fürészelnek.
Itt Görgényben kitűnően n ő ; sem az 1888. évi fagy,
sem pedig a mult évi erős hideg s szárító keleti szelek nem
ártottak neki. A parkban álló példány magassága 5 m,
alsó átmérője 10 cm.
Minthogy e boróka fája igen nagy áron kél el, és a
növény maga nálunk eléggé jól tenyészik, ajánlatos volna
tenyésztésével nagyban is kísérleteket tenni.
Az 1888. évben sikeres kísérletek tétettek az Atlanti
tenger melletti erdőterületek mérsékelten hűvös régiójából
származó fehér fenyő-vei (Picea alba Lk).
A rendkívüli finom tűkkel ellátott fiatal csemeték igen
9*

jól növekedtek, sem a hidegtől sem a melegtől nem szen
vedtek; sajnos azonban, hogy nagy részük pajodrágásnak
esett áldozatul.
Hazájában magasan fekvő mocsarakon a vörös fenyő
vel együttesen fordul elö, néha 50 m magasságot is elér,
s a mellett fája mint haszonfa nagyon keresett.
Minthogy tenyésztése nem jár semmi .nehézséggel,
telepitését a magasabb fekvésű nedves és forrásos fenyöerdökben meg kellene kisérteni.
Az amerikai tűlevelűeken kivül a parkban még a Kau
kázusból származó Norman fenyő v. kaukázusi fenyő (Abies
normaniana) is megtelepittetett.
A hol a keleti és délkeleti szelek ellen oldalvédelem
ben részesül, igen jól gyarapodik s növekvésében honi
jegenye fenyőnket is túlszárnyalja; a hol azonban ezen
szeleknek egészen ki van téve, ott tűi a legtöbb hajtáson
elfagynak, s ha ez két évben egymásután ismétlődik, a
fiatal fácska elpusztul.
A mult évi márczius hónapban uralkodott hideg keleti
szél alkalmával több példány elpusztult. Meg kell azonban
említenem, hogy ezen hideg szélnek egy pár, már meg
lehetősen erőteljes honi jegenye fenyő is áldozatul esett.
Sajátsága ezen fenyőnek, hogy igen gyakran hiányzik
a csúcshajtása s ilyenkor mindig az utolsó ágpereszlen
egyik ága fejlődik törzszsé. Oly sajátosság ez, mely a törzs
egyenes növésére utóbb mindenesetre befolyást gyakorol.
Minthogy 10—14 nappal utóbb hajt ki, mint a mi
jegenye fenyőnk, késői fagyoktól kevesebbet szenved, s
ezért különösen ajánlatos e fanemnek a mi bükköseink
közé való elegyítése, annál is inkább, mert csemetekert
ben való nevelése kevés bajjal jár s azonkívül növekedése is
gyorsabb a jegenye fenyőénél.

Hazájában a Kaukázusban 1*8 m átmérő mellett
60—65 m magasságra is megnő. Fája mindennemű épü
letfára és metszett árura igen keresett.
Ezzel a parkban előforduló valamennyi idegen fa
nemnek éghajlati viszonyaink közt tánusitott magaviselete
le volna irva és azt hiszem, hogy az elmondottakból
következtetést lehet vonni, hogy a felsorolt fanemek érde
mesek-e arra, hogy nálunk tenyésztessenek.
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Igen kivánatos volna, ha azon tisztelt szaktársaim, a
Mk ezen idegen fanemek egyikének vagy másikának telepíté
sével már nagyban kísérleteztek volna, ezen kísérleteknél
szerzett tapasztalataikat nyilvánosságra hoznák.*)
Végre legyen szabad az idegen fanemeknek erdeinkbe
való behozatala iránt saját nézeteimnek egyéb tekintetben
is kifejezést adni. Előre kell azonban bocsátanom, hogy
ezen nézeteim nem saját tapasztalataimon, hanem oly ki
tűnő szaktudósok közleményein alapulnak, a kik különösen
az amerikai fanemeket hazájukban tanulmányozták, meg
figyelve azoknak növekedését s megvizsgálták azok jósá
gát s az igy szerzett tapasztalataikat nyilvánosságra hozták.
D r . H e i n r i c h M a y e r nagybecsű közleményei sze
rint általánosságban belföldi fanemeink jóság és érték
tekintetében a hasonnemü amerikai fanemek mögött nem
maradnak el.
A sok, Amerikában honos tölgyfaj közül egy sem
szolgáltat oly kitűnő faanyagot, mint a mi csoportos és
kocsányos tölgyfánk, az ottani Abies-ek fája semmivel sem
jobb, mint a mi lucz és jegenye fenyőnk fája; ellenben a
Juglans nigra sokkal értékesebb fát szolgáltat, mint töl
gyeink ; továbbá a Carya alba, tomentosa, porcina és amara
*) Hasonló tárgyú közlemény a mult
meg legutóbb.
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oly fát szolgáltatnak, melyet jóság és használhatóság;
tekintetében egyetlenegy fanemünk fája sem közelit meg..
A jóságra és használhatóságra való tekintettel tehát
nem igen volna okunk amerikai fanemeket telepíteni.
Mindazonáltal az amerikai fanemek s különösen a
tűlevelűek között fordulnak elö olyanok, a melyek még
ott is jól tenyésznek, a hol mostanig csak a bükkfa nö
és némelyeknek, mint például a Douglasii-nak és a Pseuclo
tsugá-nak — melyek jóformán átmenetet képeznek az
Abies és Larix között — határozottan jobb fája van, mint
a mi fenyőinknek s a mellett a legtöbb amerikai fanem
első fiatalságában gyorsabb növésű, mint honos fanemeink.
Azt hiszem, hogy különösen némely amerikai fa
nemet, mint pl. Sitka fenyö-t (Picea sitkaensis Carr.) a Tsuga
canadensis-t és mertensiand-t, a Thuja giganteá-t stb. bükkerdeinknek átalakításánál nagyon előnyösen lehetne fel
használni.
A Sitka fényt") fiatal korában nagyon gyors növésű s
fája, ha nem jobb, legalább is oly j ó , mint a mi lucz
fenyőnké.
E mellett még azon nagy előnyt is nyújtja, hogy
hegyes és éles tűi a legelő marha, valamint a vad ellen
megoltalmazzák s igy a lerágásnak nincs kitéve.
A kisérletek, melyek e fenyő magjának elvetésével a
Wiencrwaldban és Salzkammergutban tétettek, igen jól
sikerültek; már pedig, ha e fanem az elébb emiitett két
helyen jól tenyészik, kétséget sem szenved, hogy a mi
bükkfa erdeinkben szintén vidoran fog növekedni.
Holdankint 5—600 drb csemete elegendő volna, hogy
velük egy bükkfa vágást, a melyben bükksarjak és még
más lombfanemek is fordulnak elö, legközelebbi letárolás.

alkalmával oly erdővé változtassunk, melyben a tűlevelű
fa, illetve e fenyő volna az uralkodó fanem.
Ezen kivül a tarolás alkalmával nyerhető jövedelmet
mindenesetre fokozni lehetne még azzal is, hogy védettebb
helyeken Hickori-t, Juglans nigrá-t, Doitglas fenyőt s külön
féle Fin us fajokat elegyítenénk bükk erdőinkbe.
A csemeteszükségletet legczélszerübb volna az erdők
közepén telepitett kisebb, u. n. vándorcsemetekertek ut
ján fedezni, minthogy ilyen csemetekertekben hőség és
fagy ellen mesterséges
oltalomról gondoskodni feles
leges volna.
Ezen csemetekertek telepítésénél természetesen nagy
figyelmet kell fordítani a hely megválasztására, hogy a
külföldi fanemek hazájukbeli termőhelyének megfelelő, tehát
az öserdöbelihez hasonló talajban nevekedjenek, a mely
talajon köztudomás szerint honi fanemeink is a legszeb
ben díszlenek.
Hogy a külföldi fanemeket ugy a csemetekertben, mint
a szabadba történt kiültetés után a vadak károsításai, a
lerágás, letiprás vagy letörés stb. ellen kiválóbb gonddal
kell oltalmaznunk, az szinte magától értetődik.
Ily m ó d o n minden nagyobb költség ráfordítása nélkül
nemsokára meggyőződést szerezhetünk arra nézve, hogy
valamely fanem az illető hely termőhelyi és éghajlati
viszonyai között igazán tenyészik-e és hogy érdemes-e
annak nagyban való tenyésztése, s ha igen, akkor a ki
csiben kezdett tenyésztés tapasztalásait felhasználva, az
illető fanem nagyban való tenyésztésére az átmenetel
semmiféle nehézségbe nem fog ütközni.
Mindazon tisztelt szaktársaimnak, a kik az idegen
fanemek behozatalával szemben már előre is elfogultak,
vagy a kik attól tartanak, hogy az idegen fanemek által

honi értékes fanemeink kiszorittatnak, szolgáljon azon
körülmény megnyugtatásukra, hogy ép olyan nehéz egy
honi fanemet teljesen kiszorítani megfelelő termő- és elő
fordulási helyéről, mint a minő nehéz egy idegen fanemet
nálunk meghonosítani; és hogy azon nehézségek mellett,
melyekkel valamely idegen fanem magvainak nagy mennyi
ségben való beszerzése jár, megtörténhetik, hogy az évek
egész sora fog elmúlni, a mig a mi nagy kiterjedésű
erdeinkben az idegen fanemek a jelenleginél valamivel
feltűnőbb számban lesznek képviselve.

Erdeifenyö-telepités homoktalajon

álló lomberdőben.

Irta : K 1 e i s z 1 Gyula, erdész.

Hazánknak igen sok vidékén jut az erdész abba a
helyzetbe, hogy homoktalajon, vagy épen futóhomokon
erdei fenyővel kell erdösitenie. Előfordul ez az eset leg
gyakrabban oly helyen, a hol nagyobb, homokos talajon
álló lomberdő tisztásait akarja m i e l ő b b s ehez képest
a gyorsan fejlődő fenyővel beültetni, hogy másfelöl a talaj
• a fenyöfélék ismert talajjavító tulajdonsága folytán egykor
nemesebb, értékesebb lomblevelüekkel legyen betelepíthető.
Ilyen fenyötelepités több száz holdnyi területen léte
síttetett gróf Esterházy Miklós Móricz csákvári hitbizományi
birtokán Komárom és Fehér vármegyében. Itt a telepités
rendszerint ugy szokott történni, hogy a beerdösitendö
erdötisztást vállalkozók fölszántják, a talaj jóságához képest
egy vagy két éven át kapásnövénynyel (tengeri, burgonya)
beültetik s e közben a talajt gyomtól, gyökerektől stb.
megtisztítják. Ezután az uradalom a beerdösitésre igy elő
készített területet 1 méter sor- és csemetetávolságra 2-éves

