
zásától s ha Magyarországon majd minden erdésznek akkora 
terület lesz a kezelése alatt, hogy átlagos munkabírással s meg
erőltetés nélkül lesz képes valamennyi a legkörültekintőbb, leg-
belterjesebb gazdálkodásra, akkor gazdálkodásunkat hassa át a 
vállalkozás és kereskedelem szelleme s akkor majdan Magyar
országot nem fogja fenyegetni a fainség és óriási fakészletekkel 
lesz képes leküzdeni a bekövetkezendő széninséget. 

A máramarosi csemeteritkitó olló. 
Irta: Biró  Zoltán  m. kir. főerdész. 

máramarosszigeti erdőigazgatóság kezelése alatt álló luczo-
sokban a 90-es évek eleje óta teljesen az ültetés által való 

^ felújításra tértünk át. 
Az eredetileg vegyeskoru ősállományokból a XVIII. század 

végén és a mult század elején csupán a sószállitásra alkalmas 
középkorú törzseket szedték ki, s mivel a visszamaradt hézagos 
fiatalos közeit a szintén visszahagyott túlkoros fák csakhamar 
bevetették, a vén egyedek kidőlése után sokkal egyenletesebb korú 
állományok keletkeztek az őserdők helyén. 

Mikor ezek újból kihasználásra kerültek, a sószállitásra most 
már teljes egészükben alkalmas állományok alatt úgyszólván 
semmi fiatalos sem volt, s ezért a törzsek egy csekély százaléká
nak visszahagyása által iparkodtak a területek természetes feluju-
lását biztosítani. 

Ez a felújítási mód azonban nem járt a kellő eredménynyel, 
mert a keletkezett fiatalosok nagyon hézagosak voltak. 

A mult század 80-as évéig a keletkezett hézagokat vetéssel 
iparkodtak pótolni s ugy a teljes és hóra való vetéssel, mint a 
foltvetéssel is számtalan elvadult régi vágásban tettek kísérleteket. 

Hogy azonban a vetés egyik módja sem vezetett a kivánt 
eredményre, annak legékesebben szóló bizonyítékát az 1892—1896. 
években összeállított rendszeres gazdasági tervek szolgáltatják, 
melyekben több mint 50.000 kat. hold régi vágásterületet és 
hézagos fiatalost kellett részben felújításra, részben pótlásra előírni. 

ú£ ó£ 



Az erdősítési módok közül csupán az ültetést választhattuk. 
Olmagas gyom és cseprentés között a vetési módok közül 

itt egyedül lehetséges foltvetés tányérja már 2—3 év alatt teljes 
árnyékba került volna, arra kellett tehát törekednünk, hogy ekkorra 
már olyan nagy luczcsemetét telepítsünk oda, mely a veszedelmes 
környezettel a harczot sikeresen felveheti. 

Nagymennyiségű, erőteljes csemetére volt szükségünk rövid 
időn belül, mert az első kísérlet gyanánt kiültetett részint kétéves, 
részint pedig sürü vetésből származó hároméves csemetéinkből 
még hirmondó is alig maradt. 

Legközelebb állott az iskolázás gondolata, ennek a keresztül
vitele azonban nagyon sok nehézségbe ütközött. Szük, árnyékos 
völgyeinkben csemetekertnek alkalmas terület kevés van, az isko
lázás pedig legalább lVa akkora területet igényel, mint ha vetés
ből neveljük a csemetéket. 

A második akadály a munkaerő hiánya volt. 
Nagymérvű erdősítéseink az iskolázásra alkalmas hónapok 

alatt az összes munkaerőt lekötötték, a későn átiskolázott cseme
téknek pedig 30—40°/o-a rendesen tönkrement. 

A harmadik akadály a költség volt. 
1000 drb csemete átiskolázása, az iskolázásra szánt terület 

felásásával, csemetekiemeléssel stb. együtt többe kerül 1 koroná
nál, felemészt egy teljes munkanapot, ami pedig nálunk, ahol 
évente 8—10 millió csemete került kiültetésre, nagyon jelenté
keny kiadási többletnek felel meg. 

Olcsóbb, gyorsabb és mégis biztos megoldást kellett tehát 
keresnünk. 

Eleinte csak a vetés sűrűségét redukáltuk. 
Evvel azonban pórul jártunk. 
Egy száraz, hideg, hószegény tél s a rákövetkező cserebogár

járás a friss vetésből származott csemetéinket annyira megtize
delte, hogy a harmadik évben jelentékeny csemetehiányunk mutat
kozott. 

Újból fokoztuk tehát a vetés sűrűségét, s a második év elején 
a sürü csemetesorokat részben gyomlálás utján, részben pedig 
ollózással, vagyis a csemeték egy részének kinyirásával átritki-
tottuk. 



A gyomlálás még nedves 
időben sem bizonyult czélszerü-
nek, mert a kis csemete kihúzását 
a közvetlen szomszédai is meg
sínylették. 

Az ollózástól viszont a mun
kások idegenkedtek, mert erre 
alkalmas szerszámunk nem volt. 

Ötévi állandó kísérletezés és 
próbálgatás eredménye a rajz
ban ide mellékelt kis szerszám, 
melyről most már nyugodtan állit
hatjuk, hogy a kívánalmaknak tel
jesen megfelel. 

A részletes leírás teljesen fe
lesleges, mert a rajzból az olló 
alakja kivehető, csupán egyes 
alkatrészeinek czélját kívánom rö
viden ismertetni. 

Az olló váza öntvény (mert 
igy olcsóbban állitható elő), s 
ehhez vannak a sötétebb színnel 
és „a  a"  betűvel jelölt aczél-
pengék a rajzon is látható négy 
teljesen lecsiszolt csavarral hozzá
erősítve. 

A „b  b"  betűvel jelölt büty
kök az ollónak a munkás kezéből 
való kicsúszását akadályozzák meg 
s a körülbelül 1 cm  magas szár
nak a két bütyök közé eső része 
a külső oldalon teljesen le van 
gömbölyítve, hogy a munkás 
kezét fel ne törje. 

A csukott ollót az „R" spi
rálrugó önműködőlég nyitja, ami 
a munka megkönnyítése czéljából 



feltétlenül szükséges. A „Cs"  csap (melynek az alsó ollószáron 
levő párja a rajzon nem látszik) az olló túlságos kinyílását aka
dályozza meg. 

Ennek kettős előnye van. 
Egyrészt a két élhegy lVa cm-né\  messzebb nem távolodha-

tik egymástól, s igy megvan akadályozva az, hogy a vigyázatlan 
munkás egyszerre egész csomó csemetét kinyírjon. 

Másrészt az „R" rugó a két szár közül ki nem eshetik. 
A nyél belső oldalán levő két nyúlvány egyrészt megaka

dályozza azt, hogy a munkás az olló éleit a metszéshez szükséges 
mértéken tul egymáson átszorítsa, másrészt az olló az egyik nyúl
ványon elhelyezett és „r" rugóval merevített „R~" kapcsolónak a 
„esi" és „ c s 2 " - v e l jelölt csapok mögé való beszoritásával elzár
ható és akár zsebben is könnyen szállítható. 

A zárókészüléket azért nem lehet a nyél végén alkalmazni, 
mert itt a munkás tenyerét könnyen becsipi. 

A nagyon csinosan kiállított olló a „Keszner Izidor és fia" 
czégnél, Máramarosszigeten, darabonkint 10 korona 20 fillérért 
kapható, a megrendelést írásbeli megkeresésre a máramarosszigeti 
erdőigazgatóság szívesen közvetíti. 

Néhány szót még az ily módon való csemetenevelés elő
nyeiről. 

Egy, a Fekete-féle vetőgéppel vetett, 1 m  hosszú sorban ily 
módon 60—100 drb nagyon szép, erőteljes csemetét nevelhetünk. 
A csemeték száma a fanem és a csemetekert minősége szerint 
változó, de néhány apró kísérlettel minden nehézség nélkül meg
állapítható. 

Aránytalanul kevesebb területre van szükségünk, mint az 
iskolázásnál, s elesik az a hátrány, hogy a csemeték az átültetést 
megsinylenék. 

A megmaradó csemeték gyökere vagy törzse meg nem sérül, 
mert az ollónak teljesen legömbölyitett hegye elől a legvéko
nyabb csemete is kitér. 

A kétszeri ollózás költsége az átiskolázással járó kiadásnak 
alig 10—12%-át teszi ki s az ugyanilyen arányban kisebb munka 
nincs annyira időhöz kötve, mint az iskolázás. 

Az olló gondos kezelés mellett hosszú ideig tart, éle ki nem 



csorbul, mert egyrészt a penge lapjára majdnem merőlegesen 
van köszörülve, hegye pedig felfelé van hajlítva, s igy a kövek 
felett elcsúszik. 

Szem előtt tartandó az ollózásnál az, hogy azt lehetőleg 
korán, ha lehet a tenyészet megindulása előtt végeztessük, egy
részt azért, hogy a zsenge friss hajtásokat a munkások ollózás 
közben le ne törjék, másrészt, hogy a csemeték a tágasabb növő-
tér előnyeit már a tenyészeti időszak elején élvezhessék. Szüksé
ges továbbá, hogy a metszéslap a föld szinéhez lehetőleg közel 
legyen, mert máskép a csonkon esetleg visszamaradt oldalrügyek 
kihajtanak. 

Az egyéves csemeték ollózásánál nem szükséges, sőt nem is 
czélszerü mindjárt a hároméves korban kivánt csemeteszámig 
ritkítani, mert igy, ha a csemetéket második életévükben valami 
elemi csapás éri, nem kell készlethiánytól tartanunk. 

Végül jó az átollózott csemeték sorközeit korán felporhanyi-
tani, hogy az erősebb fejlődésnek induló csemeték elegendő 
táplálékot találjanak. 

c>? 

A Liparis dispar a pozsonyi kir. erdőfelügyelöség 
kerületében. 

Irta: Matusovits  Péter  kir. alerdőfelügyelő. 

"^T*- Liparis dispar előfordul a pozsonyi kir. erdőfelügyelőség 
J-\ kerületéhez tartozó mind a három megyében. 

Bars vármegyében a nagysallói, hölvényi és csekei 
határban lévő primási, valamint a fakóvezekényi, nemcsényi, 
maholányi, ebedeczi és kovácsi határok erdeiben szórványosan. 

Nyitra vármegyében a galgóczi, nyitrai és holicsi szolgabírói 
járásokban, nevezetesen: a nyitrai püspökségnek az üreghi és 
csápori határban fekvő fábiánvölgyi erdeiben, Románfalván gróf 
Andrássy Dénes hitbizományi erdejében, Assakürth, Könyök, 
Lehota, Sarluska, Szil, Újlak, Kisbáb, Nagybáb, Elecske, Qalgócz, 
Kelecsény, Lakács, Récsény, Egbell, Szmolinszkó, Radimó, Radosócz, 




