
wirtschaft kann jedoch in gewünschtem Masse nur 'bei entspre-
chender Vermehrung des PersoUalstandes wirksam werden. 

. ' ' * ' ' . " . • 
Chronique, par Z. Biró. 

Analyse criíique du Réglement d'application de la nouvelle 
loi forestiére. 

* 
Editorials . By Z. Biró. 
A critical diseussion of the Instruction as to the application 

of ne/w Forest Law. 

Szikfásítási kísérletek. 
Ir ta: vitéz Tikos Bé la 

Dr. Whang Wei-Yen szívélyesen rázta meg a kezemet 
és örök mosolya talán még egy fokkal nyájasabb volt a ren
desnél is. Biztosított, hogy sohasem felejti el a „Hortobagi"-t 
és örömmel állana szolgálatomra, amennyiben az szerénysé
gének módjában volna. 

Eögtön ceruzát fogtam és beírtam' a jegyzőkönyvébe: 
„Populus euphratica, Populus pruinosa11, kértem, hogy ebből 
a két nyárfafajból valahogy küldjön nekem dugványt, vagy 
valami olyant, amiből ezeket a fajokat tovább lehetne te
nyészteni Magyarországon. Azt mondta: ez bajos, mert az 
egyenlítőn kell áthozni, meg a Vörös-tengeren, tehát a világ 
legforróbb tengerén és az út egy hónapig tart, de érdeklődni 
fog, hogy nem lehetséges-e mégis! 

Ez két érdekes nyárfaj. Mindkettő sivatagok szélén 
is él, nagy szárazföldek belsejében is és Magyarország szé
lességi fokai közt is. A P. Pruinosa a kirgizsteppe szélén 
egy hosszúkás folton a föld egyik legvigasztalanabb helyén 
tenyészik, a P. euphratica sokkal tágabb teret foglal el, de 
mindenütt meleg és száraz helyeken fordul elő a Taklama-
kan sivatag szélétől a Szahara széléig. Bizonyára mindkettő 
él sós és szikes talajon is. 

A Taklamakán szélén az utolsó fás növény a P. 



euphratica, egy cserje pedig behatol magába a sivatagba is: 
ez a Tamarix elongata. 

Bár mások a sivatagi viszonyok, mint a szikiek, de 
ott is száraz a termőhely, a talaj pedig erősen sótartalmú, 
tehát ezekkel kellene kísérletezni a szikes területeken. 

Anatómiai jellemvonásaikat a kétkulacsosság jellemzi, 
tág edényeik sok vizet szállíthatnak, epidermisük pedig ellen
áll a forró nap és száraz levegő minden felesleges vízelpáro-
logtató kísérletének. 

Lássuk most, hogy milyen nyárfajokkal kísérleteznek 
ma a sziken? 

Azt hiszem, hogy elsősorban azokkal, amelyek vélet
lenül idekerültek, másodsorban pedig azokkal, amelyek dug
ványról könnyen szaporíthatok. 

Az utóbbi tulajdonság a sziken elég fontos, mert itt 
a talaj kora tavasszal rügyfakadásig többnyire sűrű, pép
szerű és így az ágbogas gyökerek közé nehéz a nagy, szívós 
földgaluskákat begyúrni, míg ellenben a hatalmas dug-
ványozóvasak könnyűszerrel préselik a péptalajt a sima-
dugványhoz, amely szilárdsága miatt ezt a műveletet sérülés 
nélkül kiállja. 

A sziki erdősítésekben és kísérleti telepeken a Populus 
canadensis-t, a P. deltoidea-t, a P. Simonii-t, a P. suaveo-
lens-t, a P. lasiocarpa-t és a P. balsamifera-t találjuk. Egyik 
gyanúsabb növényfaj, mint a másik. A növényföldrajzi tér
képre tekintve, leggyanusabbnak a P. Simonii-t fogjuk ta
lálni, mert belső .China: egy keskeny sávjában él a Himalá
jában, nedves éghajlat alatt. A kanadai nyár és a P. del
toidén, az Amerikai Egyesült Államokban él, majdnem 
ugyanazon a területen; igaz, hogy a Sziklás Hegység eső
árnyékában is tenyésznek, de azt hiszem, kedvenc termő
helyük mégis a nagy határtavak melléke és a Atlanti-óceán 
partvidéke. Szóval ők is a nedves klima kedvelői, amit leve
leik szövete is bizonyít. 

A kanadai nyár a szélhámos a sziken termesztett nö
vények közt. Már a nevével is megcsalja az erdészt, mert 
lelőhelye alig terjed át Kanadára (újabban a tudomány a P. 
virginiana nevet használja és pedig több joggal). Az 1., Illa., 



Il/b. sziki termőhelyeken az első években gyorsan fejlődik és 
evvel számos erdészt félrevezet. Később a Il/b.-n abba
hagyja a növekedést, elbetegesedik, elférgesedik (főként a 
Cossus ligniperida támadja), a szél letöri, tőről újra hajt, de 
már minden meggyőződés nélkül, azután hosszú halálküzde
lem után kimúlik. A Illa. termőhelyen már fává nő, de csak 
az 7. termőhelyi osztályon ad jó íatermést. A Ill/a., sőt a 
IIIjb. talajon is szépen fakad, az előbbin néha 2 éves korig 
is zöldül, utóbbin a legelső nyáron kipusztul. Sohasem pró
báltam IV. termőhelyi osztályon — szikfenekeken, vakszi
ken —• telepíteni, de felteszem, hogy ott is szépen fakad. 

Alkalmazkodóképessége is nagy: a különben laza sejtő 
epidermis a sziki termőhelyeken tömörré válik. 

A legmerészebb sziki kísérleteket a kanadai nyárral a 
gr. Semsey-uradalom hajtotta végre, a Hortobágy szélén; az 
eredmény iskolapéldája volt a sikertelenségnek, holott az 
első években a legszebbnek látszott. 

A P. deltoidea-\íx\ sok erdőbirtokos kísérletezik, tud
tán kívül, mert a forgalomban levő kanadainyár-dugvány 
mindig keverve van néhány százalék P. deltoidea-viü. A fen
tiek reája is vonatkoznak. 

A többiek származási hely és anatómiai szerkezet sze
rint szintén alkalmatlanok, ellenben két amerikai nyárfaj, a 
P. Fremontii és a P. Wislizeni még kipróbálandó volna, inert 
különösen a származásuk reménnyel kecsegtet. Erről a kér
désről hosszan lehetne még tárgyalni, helyszűke miatt még 
csak azti jegyzem meg, hogy a mi fehér és szürke nyárunk 
anatómiai szerkezeténél fogva jó sziki fajnak látszik. A kí
sérletek mégsem foglalkoztak sokat velük; ezt csak annak 
tudom be, hogy a csemetenevelés nehéz ezeknél a fajoknál. 

A nyárfafajok anatómiai szerkezete általában kétkula-
csos, szeretik a nedvességet és tűrik a szárazságot. Ez a sa
játságuk a természetes kiválasztódás csodálatos következ
ménye, amely nélkül már régen kihaltak volna a szűk — 
pont-, vagy vonalszerű — optimális termőhelyeiken a rokon 
beporzás folytán fellépő elkorcsosulás miatt. A sziklatalajok 
szélsőséges vízviszonyaihoz ez az ökológiai berendezkedés 
nagyon is illik, valamint a vegetatív szaporíthatóság is. A 



nehezen dugványozható fajokból, azt hiszem, kis fáradtság
gal könnyen dugványozható fajtákat lehetne kitenyészteni. 

# 

Ujabban a debreceni m. kir. erdőigazgatóság akáccal 
is kísérletezik a legkülönbözőbb sziki termőhelyeken. 

Nagy öröm ez nekem, mert máskülönben nem merném 
leírni, hogy szerény véleményem szerint az alföldfásítás a 
szikes kis- és középbirtokokon az akác nélkül keresztül nem 
vihető. Ez a fanem a IV. termőhelyen nem díszlik, sem a 
Ill/b.-n. Igen, de mi díszlik itt? Fa semmiesetre sem. 

A IIIid. termőhelyi osztályon az akác is csak csúnya 
csenevész fácska. Valószínűleg ez kedvetlenítette el az erdé
szeket a sziken való telepítéstől és ez teszi jogosulttá Kaán 
Károly tilalmát is. De gondoljuk meg, hogy a többi fa hogy 
viselkedik itt? A tölgy (Quercus robur) nem érdemli meg itt 
a robur nevet, pedig szikállóságra nézve rögtön a Tamarix 
és az Eleagnus után jön. Alig találunk más alkalmas fát 
rajta kívül, — de ezek is csak mint elegy fák jöhetnek szá
mításba — amelyek itt a cserjenagyságon felülemelkednek. 

Az akác az / . és II. termőhelyi osztályokon már kielé
gítő állományokat ad és gyorsan befolyó haszonnal kecseg
teti a tulajdonost. Sajnos, 20 éven túl nem igen tartható fenn 
cs a sarjadzás útján utána keletkezett állomány csak a leg
jobb termőhelyen kielégítő, aminek oka az, hogy a szik
talajokat még jobban kizsarolja, mint a homokot. A szik
talajban sokkal kevesebb a levegője, mint a homokban, tehát 
kevesebb a szabad nitrogén is, amit a Bacillus radicicola 
nevű gombacsoport nitrogéntápanyaggá dolgozhatna fel, hogy 
az akác nagy nitrogénigényét kielégíthesse. Hozzájárul még 
az is, hogy a nevezett gombaesoport 10 pH értékű talajnál 
(pll = a lúgos telítettség mértéke) már csak tengődik. Ezt 
a 10 pH értéket rendesen eléri a közepes sziktalaj nyaranta, 
mert tudvalevő, hogy az évszakokkal és nedvességgel erősen 
hullámzik, 

így tehát az akác kénytelen a talaj kötött nitrogén
jét kihasználni és miután rendkívül pazarló gazdálkodást is 
folytat a talajtáplálékokkal, nem csoda, hogy az állomány 
mennyiségi növekedése a 20 éves korral jóformán megszű-



nik, minőségileg pedig visszafejlődik. Nem rontja el azon
ban a talajt az egészen másigényű tölgy számára, de meg 
a birtokos zsebét is alkalmassá teszi az aránylag költséges 
tölgytelepítés foganatosíthatására, mert aránylag nagy fa
tömeget, vagyis tetemes pénzösszeget ad. 

A kis- és középbirtokosok akácot tehát telepítsenek 
mint átmeneti fanemet az I. és II. osztályú szikesekre, ké
sőbben cseréljék azt fel tölggyel, ekkor elegyítésre kopasz 
szil, mezei juhar, fehér nyár, celtis alkalmazható. Az I. osz
tály nedvesebb részein a kanadainyár vagy P. robusta ki
tűnő szolgálatot fog tenni. A nagybirtokosok maradjanak a 
tölgynél, megfelelő elegyfákkal. Sok fafaj viselkedése még 
felderítetlen. Ilyen pl. a feketefenyő, amely némi reménnyel 
kecsegtet. 

Akinek cserjésekre van szüksége (vadászat, szélfogó), 
a IH/a. és Ill/b. termőhelyi osztályokon Tamarix odessanat 
és Eleagnus-t telepíthet. A Tamarix tetrandra közönsége
sebb, de kis növekedésű és kis fatömeget ad. A vadkörtével 
való elegyítés itt nem árt. 

* 
A különféle termőhelyi osztályok könnyen meghatá

rozhatók a rajtuk levő ősnövényzetről. A jellemző növény
szövetkezetek leírása megtalálható e lap hasábjain és az 
„Erdészeti Kísérletek"-ben is. Minden más meghatározási 
módszer vagy körülményes, vagy bizonytalan. Ha talajpró
bákat kell venni, a lépésről lépésre változó sziktalajon örökös 
kétségben lehetünk afelől, hogy jó helyen fúrtuk-e meg a 
talajt. Nem is elég egy-két talajpróba, egyetlen fúrásnál is 
három rétegből kell mintát venni és a változatos területről 
végül a földminták özöne kerül ki. Ezeket el kell juttatni a 
legközelebbi vegykísérleti állomáshoz és tenger időveszteség
gel, költséggel elemeztetni kell, míg végre a térképen kiraj
zolhatom az erdősíthető terület határait és mégegyszer ki
szállhatok a kitűzés végett. (Már pedig tudni kell valamit a 
talajról erdősítés előtt; mert nem ugyanaz az eset, mint a 
hegyvidéken, ahol esetleg ritkás vagy csenevész állományt 
kapunk, ha nem jól ítéltük meg a talaj minőségét. Nem, itt 
100%-os kipusztulás lepheti meg a „nagyvonalú" fásítót.) 



Míg a növénytani módszer mellett a felvevő rögtön ki is 
jelölheti az erdőhatárokat. 

A növénytani meghatározás nem új keletű, ajánlja 
régóta Kiss Ferenc, Vadas (a legjobb magyar erdész!), Tu-
zson, Magyar Pál, de hivatalosan is Pászthory Ödön rádió
szózatban és nyomtatásban is. Az irodalomban soha szó nem 
esett ez ellen a módszer ,ellen; annál meglepőbb, hogy az Al 
föld fásításával (nemcsak alföldfásítással) foglalkozó erdő
tisztek közül alig néhányan ismerik a jellemző növény szövet
kezeteket és ezeknek is nagyobb része kísérleti telep vezetője. 
. Nem állítom, hogy ez a módszer csalhatatlan, lehet, 
hogy tapasztalatami ellenére teljesen rossz is, de akkor cél
szerű volna ezt az irodalomban is tárgyalni. 

Célszerű volna a felötlőbb szikeseket feltörés és erdő
sítés előtt mind vegytani, mind növénytani módszerrel fel
venni, az eredményeket összevetni és összehasonlítani a pár 
év múlva létrejött erdőállományokkal és így dönteni el, hogy 
melyik felvételi módszer milyen értékű. 

Általában célszerű volna nálunk is az elméletet és a 
gyakorlatot egymáshoz közelebb hozni! 

A szikfásítás kérdésében nagyszerű eredményeket ér
tek el a kísérleti állomások. A szikkísérletek pozitív bizton
sággal megállapították azt, hogy a ma kezünk ügyében levő 
eszközökkel (ilyen eszköz a pénz is) mit nem tehetünk. 

Az eredmény körülbelül ez: nem lehet fás növényt 
termeszteni a IV., magas törzsű fásnövényt a Ill/b. termő
helyi osztályon; a Ill/a.-ról nem lehet nagy fahozadékot 
várni, ha azt alaposan meg nem javítjuk. Mészkőhegyeket, 
mésziszapot a szikesekre lehordani pénzügyi okokból nem 
érdemes. 

Erre a sok „nem"-re kell már egy „igent" is mondani. 
Tehát: érdemes a sziktalajokat megjavítani a felszín 

alatt 60—90 cm mélységben kezdődő mészgazdag réteg fel
színrehozásával, szóval digózással, de — hogy még egy 
„nem"-et mondjak — nem kézi erővel. 

Méltóztassanak visszaemlékezni a rómaiak nyíl- és 
kővető gépeire és a középkor számszeríjjára. Bámulatos 
hordtávolságuk volt, valóban a fejlődés csúcspontjának 



tekinthetők, de ez egyúttal az ilyen irányú fejlődés meg
állása, holtpontrajutása volt. Jócskán visszafelé kelletett 
lépni és új irányban az előrehaladást elkezdeni az otromba 
kőmozsarakból kiindulva, hogy eljussunk a Mannlicher-pus-
kához és a 38 centiméteres ágyúhoz. 

így jutott holtpontra a szikkísérletezés, azaz egyelőre 
mindent felderített, ami a jelenlegi eszközökkel feltárható 
volt, úgy hogy ez a holtpontrajutás tulajdonképpen érdeme 
a kísérletügynek. 

Új irányok felvétele azonban lehetséges. Kapcsolód
janak be a gépgyárak kísérleti műhelyei is és szerkesszék 
meg a digózó gépet. Egy olyan gépet, amelyik keskeny pasz
tákban —• szélesebb pászták kihagyásával — kiemeli a föl
det 1—1.5 m mélységig, a mélységbeli digóföldet kiszórja az 
egész területre, a felsőbb rétegeket pedig keverés nélkül, de 
jól átporiianyítva visszarakja a kikotort árokba, az eredeti 
sorrend pontos betartásával. 

Ez az eljárás valószínűleg erdősíthetővé tenné — 
mondjuk — a IH/a. termőhelyi osztályt, ami csak egy fél
lépcső haladást jelentene, de nem szerény haladást, sok-sok 
ezer k. holdról lévén szó. 

Hogy ez az eljárás előzőleg kézierővel végezve kipró
bálandó, az természetes. Ha biztosan bevált, akkor gondol
hatunk a mindennél költségesebb gép megszerkesztésére. 

Nem kevésbbé költséges a külföldi szikálló fák fel
kutatása. Európát már jól átkutatta a tudomány ilyen szem
pontból. Ne is keressünk itt nagyon szárazságtűrő steppe-
széli fákat, a 4 jégkorszak által tönkretett növényzetünk 
közt és — az aránylag hideg Szarmata síkság kivételével •— 
tenyérnyi kultúrsteppéinken; menjünk Ázsiába. Ott a Ma
gyarországgal egy földrajzi szélességben levő hatalmas 
steppék, sőt sivatagok szélein is találhatók meg fák. Itt 
sokkal több ideje és tere volt a faji kiválasztásnak xeroíita 
egyedek és növényszövetkezetek létre hozására. 

Ezek elmondására az itt vázolt, irányzat első fecské
jének megjelenése késztetett: a földmivelésügyi miniszté-



riumnak a türkével szikeseken tervbevett és részben már 
foganatosítás alatt álló víztelenítéssel és digózással kapcso
latos nagyarányú fásítása. 

Irodalom. Gombocz: „ A Populus-nem monographiája." — Abder-
halden; „Pílanzengeographische Oecologie." X I . Ab t . 6 Tei l . — Morosoivi 
Die Lenre von Walue. 

* 

„Szik"-Aufforstungsve>rsuche. Von vitéz B. Tikos. 
Die bisherigen Versuche erbrachten den Beweis, dass die 

Aufforstung der ungarischen Alkaliböden eines der schwierigsten 
Probleme ist und bei der Auswahl der Holzarten grösste V o r -
sicht verlangt. Die kanadische Pappel entspricht nur auf den 
besseren Standorten. Man müsste auch mit jenen fremdlándischen 
Pappelarten Versuche unternehmen, die auf den Steppen Asiens 
und Amerikás unter dem ungarischen Tieflandklima gleichen 
Verhaltnissen gedeihen. Auch sollte künftighin der Bodenver-
besserung — besonders der maschinellen Bearbeitung der ober-
sten (ausgelaugten) und tiefer liegenden (mergelreichen) Schich-
ten — grössere Aufmerksamkeit beigemssen werden. 

Essa is de boisement des térre* alcalines, par vitéz B. Tikos. 

En eherchant á boiser les teres alcalines en Hongrie , on 
fera.it bien d'essayer les peupliers qui poussent dans les steppes 
d'Asie et d'Amériq.ue dont le climat ressemble á celui de la Plaine 
hongroise, et il serait utile en outre d'étudier d'une facon ap-
profondie les méthodes propres á améliorer le sol. 

* 

Affores ta t ion experiments on „szik"-soils. B y vitéz B. Tikos. 

Por the afforestation of inland alkaline soils it is advisable 
to undertake experiments with a few poplars of those Asian and 
American steppe lands, the climate of which does not too far 
differ from that of the Hungárián Great P la in ; besides, to the 
various methods of soil amelioration more attention must be paid. 

http://fera.it



