
dér, de a hidegebb éjszakák iránt is nagyon érzékenyek, 
s igy alig hiszem, hogy e vidéken a telet kibirnák. 

9. Corylus colurna. E fanem magját Mauthnertöl 
hozattam, s aztán a többször emiitett csemetekertben 1893. 
tavaszán vetettem el. A magvakból ugyanabban az évben egy 
szem sem kelt ki, de a következő év tavaszán, a mint a 
hó elment, 10 nap alatt szépen kikeltek a csemeték. 
Meglehet, hogy homokban való duzzasztás után a mag 
meg a vetés évében kikelt volna. A csemeték nagyon 
szépen növekedtek s ámbár a jégeső júniusban minden 
levelüket leverte, mégis őszre, a veszteséget kipótolva, 
25—30 cm. magasságot értek el, a mi e fanem jó ellent
álló képességére vall. 

Hogy jövőben hogy viselkednek az emiitett fanemek 
csemetéi, arról ugy hiszem, lesz még alkalmam e lapok 
tisztelt olvasói előtt beszámolni. 

Meghiúsult kísérlet az Eucalyptus globulus-szal. 
Irta: P e c h K á l m á n , m. kir. közp. fóerdész. 

Általánosan ismeretes, hogy ujabb időben Európában 
sokfelé tettek kisérletet az Eucalyptus globulus nevü 
ausztráliai fanemnek mocsaras helyeken való meghonosí
tásával. A kísérletek teljesítését teljesen megokolta az 
Eucalyptus leveleinek rendkívüli nagy, e mellett erős 
illatú párolgása, mely körülmény minden esetre nagyban 
hozzájárulhat az illető mocsaras helyek levegőjének javí
tásához és ez által a mocsaras vidékekkel járó betegségek 
csökkentéséhez. 

Ezenkívül e fanem még azzal a kiváló tulajdonságok
kal is föl van ruházva, hogy rendkívül gyorsan nő és 
kemény fát ad. 



Az Olasz-, Spanyol- és Francziaországban az Eucalyp-
tus-szal elért sikerek az újvidéki m. kir. erdögondnokságot 
arra serkentették, hogy a földmivelésügyi magyar kir. 
minister ur engedélyével e fanemmel szintén kísérleteket 
tegyen. 

A kísérletek színhelyéül kínálkoztak Újvidék szab. kir. 
város tulajdonát képező, a Duna árterében fekvő, úgy
nevezett „rétségi földek", melyek a beerdösités czéljából 
az állam kezelésébe átvétettek s melyek egyrésze annyira 
mocsaras, hogy sikerrel csak fűzzel erdösithetö be. 

Az erdögondnokság a ministeri engedélyt megnyervén, 
a kísérleteket meg is kezdette, melyeket ugyan nem koro
názott siker, de czélszerünek vélem azok menetét — az 
újvidéki m. kir. erdögondnokságnak a fölmivelésügyi m. 
kir. ministerhez intézett hivatalos jelentései és Lóhr Antal 
m. kir. erdész szaktársunknak szives közlései alapján — 
e lapok hasábjain közölni, abból a nézetből indulván ki, 
hogy az egyes külföldi fák meghonositásának kérdése 
csak akkor tisztázható teljesen, ha nem csupán az ered-
ménynyel végződött kísérletek jutnak tudomásra, hanem 
ép ugy ismeretesek a meghiúsult kísérletekből levonható 
tanulságok is. 

Az újvidéki kísérlethez szükséges 25 g. Eucalyptus 
globulus mag Frommer A. Hermán budapesti magkeres-
kedönél szereztetett be és 1893. évi május hó 3.-án csere
pekbe és ládákba vettetett el. A cserepek és ládák egy 
részét az Újvidék szab. kir. város parkjában levő hideg 
házban, másik részét pedig a szabadban helyezték el. 

Utóbbiakban a mag — valószínűleg a kellő hömér-
sék hiánya miatt — gyengén kelt, mig a hidegházban 
a vetés után következő második hét folyamán a mag 
jól kelt ki. Május hó 27.-éig, vagyis a vetéstől számított 



24 nap alatt, csak a sötétzöld szinü, húsos, hármas 
sziklevelek fejlődtek ki, s az emiitett időktől kezdve 
fakadtak az átelenesen álló, lándzsa alakú, szürkés szinü 
lomblevelek. 

A csemeték a hidegházban -4-15 és J - 20° C közt változó 
hö mellett kelésihelyükön fejlődtek, időnkint öntözve és gyom
lálva, egészen június hó 24-ig, amikor a csemeték közül 
az élve maradt 490 drb. egésszéges csemetét virágcsere
pekbe átültetve a városi kert utait szegélyező gyümölcsfák 
gyér árnyékában szellős helyen helyezték el. E helyen 
a csemetéket kellő gondozásban részesitették, t. i. a gaztól 
tisztán tartották, megkarózták, s a nagy meleg és 
szárazság miatt sokat öntözték. 

A fasorok alatt maradtak a csemeték október hó 
végéig, amikor is azokat a hirtelenül bekövetkezett rossz 
időjárás miatt telelésre a város hidegen tartott rózsa 
házába kellett elhelyezni. 

Ekkor már a fácskák dereka fás, gömbölyű és rozs
dás szinü, mig azok fiatalabb hajtása még puha, négy
szögletes és zöld szinü volt. 

A mérés szerint ekkor a csemeték közül 4 drb. 2 TO, 
15 drb. 1 TO, 471 drb. pedig 0'5—0 -7 m magas volt. Az 
Eucalyptus globulus fácskáknak az első tenyészeti év — 
helyesebben 182 nap — alatt elért átlagos magassága 
62*4 cm volt, ugy, hogy a külföldi irók által e fanemnek 
tulajdonitott rendkívüli gyors növekvés Újvidéken nem 
bizonyosodott be. 

A visszamaradás oka, alighanem az eredeti tenyészeti 
helyhez viszonyítva alacsony újvidéki hömérsékben kere
sendő. 

Az Eucalyptus fácskák az 1893/94.4 telet a hideg-
házban -— eltekintve attól, hogy közölük 138 drbot a 



pinCzében is előfordulni szokott penészgomba megölt — 
elég jól állották ki, átlagosan — 1 egészen — 2° C hőmér
séklet mellett. 

A tél s a késői fagyok elmultával — 1894. évi április 
hó 12.—14. napjain — a megmaradt és egészséges 352 drb. 
Eucalyptus fácskát a szabadba ültették ki, és pedig a 
fácskáknak legnagyobb részét egy erre a czélra kiszemelt 
kísérleti telepre, kisebb részét a tölgyültetvények közé, 15 
drbot a városi sétatérre, 2 drbot az ákáczültetvény közt 
levő gödörbe, 2 drbot pedig az erdöör udvarára. 

A kísérleti telep a mocsárban termő magas nád által 
védett helyen fekszik, s mélyebben fekvő, keskeny, elnyúló 
földhátat képez, melynek televénydus, homokos agyag 
talaját a két oldalt elnyúló mocsár folytonosan nedvesen 
tartja. A fácskákat erre a telepre 2 m-res négyszög hálózat
ban ültették ki. 

Az a tölgyültetvény, melynek 2—2 m-nyi távolságban 
huzadó sorai közé az Eucalyptus fácskák egy részét kiül
tették, szintén mély rétegű, vizenyős, televénydus agyag 
talajon áll. 

Az ákáczültetvény között levő 2 m hosszú, 2 m széles 
és 15 m mély gödör, hova 2 drb. Eucalyptus fácskát kiültet
tek, azelőtt trágyagödör volt; a talaj itt mély, laza, alól 
nedves áradvány. 

Végül az erdöör udvara, ahova szintén 2 drb Eucalyp
tus fácskát ültettek, kissé magasabban fekvő, de ezért üde 
homokos agyag talajon terül el, észak és kelet felöl védve 
a magas fűzfák által. 

A megmaradt fácskákat, a leirt s többé kevésbé védett 
helyekre kiültetve és megkarózva, az 1894. évi száraz és 
meleg nyár folyamán kapáltatták és öntöztették. 



Az 1894. évi öszi vizsgálat szerént az ákácz ültetvény 
között levő gödörbe ültetett 2 drb. íácska volt a legszebb; 
magassága 2 -3 m., kúpalakú koronájának átmérője 1/6 
m., a gömbölyű, fás derék vastagsága a föld felett 3 cm., 
volt. Fejlődés tekintetében legközelebb állott e két fács-
kához az erdöör udvarára kiültetett 2 drb és a kísérleti 
telepen megmaradt 210 drb. Leghátrább maradt fejlő
désben a tölgysorok közé kiültetett példányok közül ki nem 
veszett 46 drb. 

Az Eucalyptus fácskáknak a különböző kísérleti helyen 
mutatkozó fejlődése közül a legkedvezőbbet megmagya
rázza a talaj jósága (az akáczfa ültetvény között levő gödör 
azelőtt trágyagödör volt), a legkedvezőtlenebbet pedig a 
tölgy ültetvények között igen nagyra növő gyomok jelen
léte, melyektől az Eucalyptus fácskák sokat szenvedtek. 

Az 1894. év őszén még megmaradt fácskák alakjából, 
méreteiből, színéből az a tény volt megállapítható, hogy 
a szabadba kiültetett Eucalyptus globulus fácskák az újvi
déki éghajlaton, habár nem is a hirlelt mértékben, de 
eléggé jól fejlődtek az 1894. év tenyészeti szaka alatt. A 
reménység tehát megvolt a kisér'et sikeréhez, ezt növelte 
még az a tapasztalat, hogy az Eucalyptus fácskákat a 
szabadban az álczák, férgek, vizi patkányok nem bántották 
s táplálta leginkább az a tél kezdetén tett megfigyelés, 
hogy az Eucalyptus fácskák —8° C hideg iránt, mikor a 
rózsák fiatalabb hajtásai már sokat szenvedtek, érzéketlenek 
maradtak. 

Minden azonban az 1894/95-ki téltől függött. 
A szabadban megmaradt példányokat elövigyázatból 

gyékénynyel, náddal beboritották. 
Sajnos azonban, hogy a szabadba ültetett Eucalyptus 

globulus fácskák ennek az elővigyázatnak daczára, az általában 



Az erdeifenyö túlhajtott tenyésztéséről. 
K ö z l i : P e c h D e z s ő m. kir. erdőmester. 

Hazánk erdősítéseiben egészen az utolsó évekig az 
erdeifenyö jelentékeny és érdemén felülcsapó szerepet ját
szik. Ennek a mértéken túl menő telepítésnek oka részint 
a nyugoti államok utánzásának vágyában, részint abban 
keresendő, hogy a neki valóban megfelelő termőhelyen nőtt 
erdeifenyö fájának kitűnősége az erdötenyésztöket tévútra 
vezette; további okúi fellehet hozni az erdeifenyönek rendkí
vül nagy talajjavító képességét. Cannon franczia erdész ebben 
a tekintetben első helyre a bükköt, második helyre a gyer
tyánt és harmadik helyre az erdeifenyöt helyezi. 

Az elszegényedett talaj javítását tekintve az erdei
fenyö kétségtelenül a legalkalmasabb fanemek közé tar
tozik; ebben az irányban való jótékony hatását kivált
képen harmincz éves kora előtt gyakorolja. Ettől az időtől 
fogva ugyanis az erdeifenyves már ritkulni kezd. Különben 
harmincz év alatt még oly rosz talajnak is van elég ideje 
megjavulni. 

EEDÉSZETI LAPOK. 3 

igen hideg, szeles és havas 1894/95-ki tél alatt egytöl-
egyig mind kipusztultak. 

A város kertjében maradt még egy Eucalyptus 
fácska, mely jelenleg a hidegházban áll minden gondozás 
nélkül; magassága 3 m, vastagsága 3 cm. 

Jó volna ezzel a példánynyal további kísérletet tenni a 
szabadba való kiültetéssel, s annak eredményét e lapok
ban közölni. 


