
fa beárnyalása és nyomása alatt elkényszeredett facsoportok nem 
tudnak kellő módon fejlődni s csakhamar pusztulásnak indulnak. 
Ilyenkor céltudatos ritkítással segíthetünk. Ha ily csoportok egy
máshoz közel állanak, ugy a köztük levő tért tanácsos minél 
előbb beerdősiteni, mikor persze nem mindig várhatunk a leg
közelebbi természetes bevetényülésig. (Befejezés következik.) 

Z_m s a lépten-nyomon felmerülő akadályok anynyira változa-
tosak, hogy az ezek beerdősitésésével foglalkozó erdészek 

és erdőgazdáknak valóságos ezermestereknek kell lenniök, hogy 
a legkülönbözőbb viszonyok között sikert mutathassanak fel. 

A legnehezebb feladatok egyikét képezi a meredek oldal
falakkal biró vízmosások erdősítése. A fenekek felerdősitése elég 
könnyen megy, ha ugyan a csemetéket az ár a kiültetés után 
rövidesen el nem mossa; nehéz azonban eredményt elérni a 
40—60°-os lejttel biró oldalfalaknál, pedig vannak 40—50 m 
mélységű vízmosások is, amelyeknek oldalfalai felső felükben 
igen gyakran 90°-nyi lejttel bírnak. 

Általános elveket az ilyen jellegű vízmosások erdősítésé
nél nem lehet felállítani, mert a helyi viszonyok határozzák meg 
az erdősítés módját és az erdőtiszt leleményességétől függ leg
többször a feladat sikeres megoldása. Ezeket az itt is, ott is 
alkalmazott mesterfogásokat meg kellene örökiteni az erdészeti 
folyóiratok hasábjain, ha még oly csekélyeknek látszanak is, 
hogy a gyakorlat embere adott viszonyok között alkalmazhassa 
azokat. 

Kisküküllő vármegyének Tatárlaka nevü községében láttam 
egy vízmosást beerdősiteni a többi ott divó erdősítési módoktól 
eltérő módon s minthogy az eredmény rendkívül meglepett, 
szükségesnek tartom azt röviden leirni, hogy szaktársaim kísérel
jék meg hasonló esetekben. Szóban levő vízmosás alkőzete pala, 
talaja kaviccsal kevert agyagos homok vagy homokos agyag 
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aszerint, amint az egyes rétegeket alkotó talajnemek közül a 
homok vagy az agyag fordul elő nagyobb mennyiségben, az 
oldalfalak 10—15 m magasak, lejtjük 40—60°. Az ilyen termé
szetű vízmosásokat egyedül akáczczal lehet sikeresen erdősiteni, 
mert ez a fanem fejleszt aránylag rövid idő alatt erős szálakból 
álló, gyorsan terjedő hálószerkezethez hasonló gyökérzetet, amely 
a laza szerkezetű talajt megköti. Azon erdősítési mód volna tehát 
jelen esetben legelőnyösebb, amelynél a csemeték a legrövidebb 
idő alatt kifejlesztik hálószerkezetü gyökérzetüket. Általában egy 
vagy kétéves akáczfacsemetéket szoktak a vízmosások meredek 
falainak erdősítésénél használni, elültetve azt több-kevesebb gond
dal megásott gödröcskékbe. Sokan különösen palás talajszerke
zetnél a gyökérzet függélyes elhelyezésénél jobbnak tartják a 
gyökérzet szintes elhelyezését abban a véleményben, hogy igy a 
gyökérzet könnyebben hatol az egyes rétegek közé. Ismeretes, 
hogy akácscsemetéket nem lehet ép gyökérzettel kiszedni, min
den egyes csemetének többé-kevésbbé megsérül a gyökere és 
főleg a hajszálgyökerek nagyrészt a csemetekert talajában marad
nak olyannyira, hogy csemetekertjeinkben a kiszedett akácz 
csemeték sornyomán újból csemetéket lehet nevelni minden 
további magvetés nélkül. Megfigyeléseim alapján állítom, hogy 
a kiültetésre szánt akáczcsemeték a kiszedéstől az elültetésig 
hajszálgyökérzetüknek 50—80°/o-át elveszítik és csak nagy vissza-
szerző képességüknek köszönhető, hogy rendszerint életben 
maradnak, hacsak rendkívüli szárazság vagy külső erőszakos 
behatások meg nem akadályozzák őket a gyökérzet kifejlesztésé
ben. Ezekből látható, hogy az ültetéssel való erdősítési mód ily 
esetben nem a legszerencsésebb választás s innen van az, hogy 
csak kissé kedvezőtlen körülmények között, főleg gyenge vissza-
szerző képességgel biró fanemeinknél oly kicsiny az eredmény. 

Minden növény csemetéje mindig előbb gyökérzetét fejleszti 
ki s csak akkor fog a lombok s legvégül a törzs felépítéséhez. 
Biztosítja tehát magának a lét feltételeit és csak azután épít. 
Feltétlenül a vetést kellene tehát az erdősítés módjául elfogadni, 
ha meg volnának azon kedvező előfeltételek, amelyek a mag
vetés sikeréhez megkívántatnak. Jó mag, sok mag, a mag kicsirá-
zásához és gyökérfejlesztéséhez szükséges talaj és a nyugalom. 



A természetnek sok magja van, mely között jó is akad; be is 
vetné az egész föld kerekségét, ha a megfelelő talaj és a nyuga
lom meg volna. Az erdész dolga nehezebb, magja kevés van; a 
természet magkészletéhez viszonyítva elenyészően csekély, mert a 
beszerzés drága, a talaj és a nyugalom, különösen a kopárok és 
vízmosásoknál, bátran mondhatjuk, hogy egyáltalában nincs meg. 
Ha a mag mellé a két utóbbi tényezőt meg tudjuk szerezni, ugy 
a kopárok és vízmosások felerdősitésének nehéz kérdését meg
oldottuk. Teljvetésről tehát szó sem lehet, mert ha talaj volna is, 
nincs nyugalom; a magvat, vagy ha sikerült kikelnie, a cseme-
técskét, még mielőtt gyökeret verhetett volna, elviszi a talajjal 
együtt a vízár. 

A tatárlakai erdősítésnél helyesen oldották meg a kérdést; 
sikerült a talajt és a gyökérfejlesztéshez szükséges nyugalmat 
biztosítani, a többit már elvégzik a csemeték maguk. 

A vízmosások megkötéséhez előirt rőzséből készült hossz
gátak lettek felhasználva védbástyákul. 

A hosszgátak létesítése rendkívüli nehézséggel jár, főleg ahol 
legszükségesebb, a meredek falu részleteknél fáradságot és költ
séget nem szabad kímélni, mert helyesebb, ha a munkát egyszer 
elvégezzük alaposan, mint ha tízszer is vissza kell térnünk egy 
és ugyanazon helyre és még akkor sincs eredmény, amint ezt 
oly sok esetben látjuk. Tatárlakán is nagy fáradsággal járt ez, 
a gátczövekek beverése s még inkább a rőzsefonás a munkás 
részére szükséges támpont hiányában nehezen ment.*) A gátfoná
sok 45—60° szöget képeztek a meredek fallal és a föld ugy lett 
rákaparva és részben ráhordva a gátfonások aljára és ebbe mint 
az ágyás hornyaiba vetették az akáczmagot. Augusztus második 
felében tekintettem meg a tatárlakai erdősítést; augusztus 16. és 
20-án nagy vihar és felhőszakadás vonult át a vidéken. Amint 
a vízmosás torkához értünk, alig bírtam tovább menni a lesodort 
rőzsehalmaztól, és mégis legnagyobb bámulatunkra azt láttuk, 
hogy igen sok helyen ott is, ahol a gátat a felhőszakadás lesza
kította, a csemetesor ott maradt. 

*) Vízmosások meredek falainak erdősítésénél a munkások czélszerüen 
használhatnak a lejtre fektetett létrákat. Szerkó 



A tavaszi magvetés, amint az az ákácznál rendesen történni 
szokott, igen egyenlőtlenül kelt ki. Egy része, amely a vetés 
után azonnal kikelt, 50—70 cm magas volt, mig más része, 
amely csak a június végén bekövetkezett esőzések után kelt ki, 
alig volt 15—20 cm magas és mégis ellenállott a zápor sodró 
erejének. Ez magyarázatát csak abban lelheti, hogy az a 6—15 
hét elegendő volt arra, hogy a gátfonás mögé, tehát nyugalmas 
helyre vetett magból kelt csemeték semmi által sem zavartatva, 
kifejlesszék gyökérzetüket, amelyek egymásba fonódva, egyesült 
erővel ellen tudtak állani a zápornak, holott az addig nekik 
védelmet nyújtó gátfonást elmosta a rohanó vizár; pedig első
sorban kétségtelenül a csemetesort érte a zápor ereje! Az itt 
leirt tényekre támaszkodva, jövőt jósolok a hossz-gátfonások 
mögé, magvetéssel való erdősítésnek, vízmosások meredek falai
nak erdősítésénél. Ajánlottam is ezt az eljárást a Szászsebes 
város területén levő vízmosások erdősítésére, melyek messzire 
vereslő oldalfalaikkal, amint azt a tárgyaláson résztvevő polgár
mester mondotta, a város szomorú különlegességét képezik. 
Egyelőre csak a lámkeréki szőlőnél levő kisebb terjedelmű víz
mosás erdősítését vette Szászhely városa tervbe s ha ez sikerül, 
akkor kerül a sor az ág. ev. egyház tulajdonát képező Vörös
hegy nevü nagy vizmosásra. 

Fáradságos munka, de sikert ígér s amint a város fiatal 
polgármestere mondotta, a Vöröshegy vízmosás nagyon költsé
ges megkötési munkálataihoz csak akkor mernek hozzáfogni, ha 
látni fogják, hogy a kisebb vízmosás erdősítése sikerült; mert 
erdősítés nélkül a vízmosások megkötésére fordított költség 
kidobott pénz. 

Toroczkószentgyörgyön láttam, hogy a kulturmérnökség 
által nagy költséggel létesített kőgátat a már említett augusztusi 
felhőszakadás elszakította és a több métermázsás alapköveket is 
lesodorta az alantfekvő rétekre. A kultúrmérnök a szemrehányás
nak bizonyos árnyalatával hangjában mutatta a pusztulást, hogy 
mind e munka és költség nem lett volna hiába, ha a gátolási 
munkákkal egyidejűleg történik az erdősítés, még pedig sikeres, 
gondosan teljesített erdősítés. 

Figyelemmel kell tehát tanulmányoznunk a kopárok és víz-



másra vonatkoztatva: 
/. Puha épületfa és fürészrönkök mB-ként: 

a) Luczfenyő 16—20 cm középátmérőjü — 15—16 K 
21—25 „ ., 16-5—19 . 
2 6 - 3 0 » „ — — 20—24 . 
31—40 „ „ 25—29 „ 

„ 41 cm-en felül . 30 » 
b) erdeifenyő 16—20 cm « - - 13—15 > 

21—25 „ „ ' - . : ) . . . 16—19 « 
2 6 - 3 0 „ « 20—24 „ 
3 1 - 3 5 „ . - 2 5 - 2 9 „ 
3 6 - 4 0 „ 3 0 - 3 2 „ 

„ 41 cm-tn felül * 35— „. 

mosások erdősitésének kérdését és gonddal és idejében alkal
mazni a sikeresnek mutatkozó erdősítési módokat, mert mint a 
fentiekből látszik, a vízmosások költséges és fáradságos munkála
tánál a súlypont az illetékes tényezők megegyező nyilatkozata 
szerint az erdész munkáján nyugszik. 
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FAKERESKEDELEM. 

Faeladási eredmények: Késmárk város fenyőfáját Glesinger 
S. vette meg m. hó 23-án köbméterenkint 9 7 0 K-val. A bustya
házai erdőhivatal 1907. és 1908. évekről visszamaradt fenyőtutaj
fájára, amelyre az árverés az u. n. tiszai szokványárak 90, illetőleg 
95%-a mint kikiáltási ár mellett volt kiirva, a m. hó 31-én tartott 
árverésen 6 ajánlat érkezett be. A legmagasabb ajánlat a kikiáltási 
áron felül 17'2%-ot igér. 

Turcz község 1935 K-ra becsült tölgyfája 2625 K-ért 
kelt el. 

Az Ogradinai m. kir. erdőgondnokságban (orsovai erdő
hivatal) 57 kat. hold bükkfaállományáért a kikiáltási árat, holdankint 
205'08 K-t ajánlotta meg a beocsini czementgyár. 

Több más faárverés eredménytelen maradt, igy a liptóujvári 
kincstári fára vonatkozó is. 

Bécsi faárak február hóban. A bécsi árutőzsdén f. évi 
február hóban a következő átlagárakat jegyezték Bécs vasúti állo


