
haszon biztosításával jusson erdőüzlethez, mindig ellenállásra 
talált az erdészeti tisztikarban és főként a minisztériumban, 
amint ezt a székelyföldi erdők ujabb története, a szász egyetem 
erdejének esete, a vissói közbirtokosság ügye és számtalan 
más eset fényesen bizonyítja. Nagyon örvendetes lesz ellen
ben, ha a Pesti Hírlap vezérczikkének hatása alatt a rend
kívüli fahasználatok iránti ostrom alább hagy és a minisz
térium az erre irányuló törekvéseknek szigorúbb korlátokat 
szab, mert a törvényszerű tartamos gazdálkodást már sok 
birtokon hosszú időre illuzóriussá tették a rendkívüli fa-
használatok és pl. a Székelyföldön a renaes évi vágások 
kihasználása szinte ismeretlen, annyi a kumulált, a jövő 
érdekeinek rovására menő u. n. fahasználat. 

A delibláti kincstári homokpuszta ismertetése. 
Irta : Ajtay Jenő m. kir. erdőmérnök. 

/. Fekvés, kiterjedés, művelési ágak. 

delibláti kincstári homokpuszta (vagyis mint egyesek 
nevezték, a volt „magyar zahara") fekszik Magyarország 

*" *~" déli részében, Temes vármegyében, a magyar Alföld délkeleti 
sarkában, az északi szélesség 44 fok 48 perczétől — 45 fok 1 
perczéig és a keleti hosszúság 38 fok 36 perczétől — 38 fok 
58 perczéig. Alakja az uralkodó délkeleti széliránynak megfelelőleg 
délkeletről hossztengelyével északnyugat felé húzódó ellipsis. Terepe 
a sikból hullámosba, ebből dombosba, sőt helyenként valóságos 
hegyeknek nevezhető emelkedésekbe megy át. Tengerszin feletti 
magassága 75 métertől 194 méterig terjed a viszonylagos magas
sági különbségek rendkívül érdekes változatosságával. Legmagasabb 
pontok a „Crni vrh" 191 méter és a „Plutz" 194 méter a tenger
szin felett. 

A homokpuszta területe az 1810. évi felmérések szerint volt 



70.660 hold 99 négyzetöl, ebből még a mult század első felében 
a szomszédos községeknek legelőként kiosztatott majdnem 20 ezer 
hold, marad tehát 51.741 hold 531 négyzetöl, ebből viszont 1892. év 
óta magánosoknak szőlőtelepítés czéljából kiosztatott (Pálffy-telep, 
Fehér-telep, Wekerle-telep, Emánuel-telep és Szivák-telep) összesen 
5074 hold 1114 • - ö l , mezőgazdasági telepként pedig (fehértelepi 
házhelyek, szántók és legelő) kihasittatott 2886 hold 315 négyzetöl. 

Maradt tehát kincstári tulajdonként 43.780 hold 702 D-öI, 
mely terület a művelési ágakat tekintve az alábbiak szerint oszlik meg: 

Erdősült terület (1910. év végéig) 22 .319 hold — D - ö l 
Művelésen kivüli terület (kopár de nem futó és gyéren 

gyepesedéit szintén nem futó terület melyből még 
mintegy 80°'o erdősitendő) 10.877 „ 975 „ 

Erdészeti csemetekertek . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . 80 — » 
Gyümölcsfaiskola . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 5 • 25 „ 
Gyümölcsös . . . . . .'. _ . . . . . . . . . . . . 8 • — > 
Szántóföld (mint illetmény földek). . . . . . . . . 85 . — „ 
Szántóföld (bérbeadva) 170 „ 453 „ 
Legelő (6—6 évre bérbeadva) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.115 „ 849 „ 
Legelő (illetmény marhák részére) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 120 » — « 

Összesen mint fent 43 .780 hold 702 D-ö l 

Az erdősült területből: 
Ákácz erdő (Robinia pseudoacatia L.) (a nyárfák felett már 

túlsúlyban van) 12.240 kat. hold 
Nyárfaerdő (P. nigra, P. canadensis, P. pyramidalis stb.) . . . 9.500 » » 
Fenyőerdő (Pinus nigra, Arn. és P. sylvestris L.)... . . . . . . . . . 500 , „ 
Hársfaerdő (Tilia tomentosa Mn.) _. . . . . . . _ 50 » • 
Tölgyerdő (Quercus lanuginosa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . ._ _. 2 » » 
Tölgyerdő (Qu. pedunculata) 20 éves.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 * « 
Tölgyerdő (Qu. pedunculata) 2 éves . . . . . . . . . . . . . . . 2 „ » 
Egererdő (Alnus glutinosa L.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . __ 17 » „ 
Amerikai kőris- és amerikai dióerdő (Frax. americana és 
/unglans nigra) . . . _. . . . . . . _. . . . . . . . . . . . . 7 » „ 

Összesen mint fent 22.319 kat. hold. 

2. A geológiai és termőhelyi viszonyok, a „Kossava"-szél 
és annak hatása. 

Már Wessely (Josef Wessely: Der Europáische Flugsand und 
seine Cultur, Wien 1873) említi, hogy a delibláti homokpuszta 
homokja feltűnően aprószemü, legapróbb szemű Európa összes 



homokjai között. Homokunk amellett, hogy aprószemü, tele van 
porral, nagy csillámlemezekkel, mindenféle apró kis kőzetporla-
dékkal (a homok „Grand"-]a), melynek felszíne alig van megkopva. 
Ez azt bizonyítja, hogy ezt a homokot nem kergette hosszú uton 
a szél, hanem csak felverte buczkákba és elbarázdálta (szélbarázda). 
Különösen sok a kőzetporladék (mákszemtől borsó-, sőt babszem
nagyságig terjedő kőzetdarabkák, kavicsszemek) a puszta délkeleti 
részeiben, ahonnan a finomabb szemű homokot elfújta és fel
torlasztotta a szél a Gerebencz-Deliblát közötti buczkákra, a leg-
finomabbat pedig a Leánykut felőli magaslatokra. Ezen körül
ményből is ítélve, dr. Cholnoky Jenő határozottan kimondja, hogy 
homokunk „nem igazi futóhomok", vagyis nem tett meg hosszú 
utat a szél szárnyain. Ugyanő megczáfolja a delibláti puszta 
homokjának „tengeri eredetű" voltát is, mert „nem lehet találni 
benne egyetlenegy darabka, egyetlenegy töredék tengeri állat
maradványt sem". 

Pusztánk homokja tehát nem vándorolt a szél szárnyain más 
helyről (mondjuk egy téves hipothezis szerint Szerbiából) ide, 
vagyis egyfelől nem igazi futóhomok, másfelől nem tengeri eredetű 
homok. 

Ezek után — dr. Cholnoky szavaival élve — nagyon rejtel
mes volna a homok eredete, ha dr. Schafarzik Ferencz nem fedezte 
volna fel, hogy a Duna mai alsó szakaszának völgye Báziástól 
Orsováig nagyon fiatalkorú képződmény s a diluviumban még 
vízválasztó volt Berzaszka táján. A vízválasztó magasságát 
dr. Schafarzik 200 méterre becsüli. (Dr. Schafarzik Ferencz: Az 
aldunai Vaskapu-hegység geológiai visszonyainak és történetének 
rövid vázlata. A Földtani Közlöny X X X I I I . k. 1—39 old.) Ezen 
vízválasztó felől erős folyású patak jött le a magyar Alföld felé 
s hordalékát bizonyosan egyesitette a Karas, Nera és Morava 
(Szerbia) hordalékaival. Schafarzik tehát azt hiszi, hogy a diluvium
ban tó borította az Alföldet és a fent említett folyók ebbe mint 
deltát rakták le a delibláti homokpuszta homokját. Ez tehát az 
egyik nézet. 

Dr. Cholnoky Jenő a diluvialis tó feltevését nem tartja eléggé 
indokoltnak, a delibláti puszta homokjában nem találja meg a 
delta képződmények minden jelét, hanem azt mondja, hogy : 



„Alföldünk a levantei kor sivatagjából a diluviumban lassanként 
„steppe" klimáju, poros, itt-ott mocsarakkal fedett, de kevés vizű 
és aránylag hideg éghajlatú, füves térséggé alakult, melyen elég 
szárazság volt akkor, hogy vastag lösztakaró lepje el a síkságnak 
igen nagy részét. Akkor tehát, mikor a horvátországi Krapina 
mellett levő barlangban már elég jó kőeszközöket használt az 
ősember, amikor még a magyar medenczében ott élt a rhinoceros, 
mercki, bos primigenius, cervus euriceros, elaphus, capreolus 
stb., de a mammuth, a pusztai mormota stb. is — ebben a korban 
hatalmas pusztai törmelékkup halmozódott fel az Alföld délkeleti 
sarkában. A hegyekről lejövő patakok elszikkadtak, vagy csak 
időszakosan jutottak le a pusztára, temérdek homokot hordva 
medrükben, melyből kiverte azt a puszták szele s gyér pusztai 
növényzettel itt-ott megkötött buczka területet épített belőle". 

Egyik nézet tehát a diluviumban létezett tóba idehordottnak 
(delta), másik nézet ugyancsak a diluviumban idehordottnak mondja 
a homokot, de kétségbe vonja a diluviális tó létezését. Mindkét 
nézet megegyezik azonban abban, hogy: 

A diluviumban patakok által hordott törmelékkup az eredete 
azon területeknek, melyből a szél hatása alatt a jelenlegi ellipszis 
alakú homokpuszta képződött. A homokpuszta akkor sokká! 
magasabb fekvésű és kisebb terjedelmű lehetett, mint a mai nap. 
Ma már a szél elterítette a homokot délkeletről (a dunadüllőből) 
északnyugat felé, reáborította arra a lőszlapályra, mely Románpetre 
és Alibunár felé messze elnyúlik. Ide hordta, tehát a „ Kossava" -
szél a puszta délkeleti részéből a homokot, nem egyszerre, hanem 
apródonként, egy-egy „szélbarázda" mentén felverve s aztán egy 
buczkával lassanként odébb rakva. 

A „/Cossavű!"-szélnek az egész homokpuszta alakulatára, termő
helyi viszonyaira, növénytenyészetére, valamint kulturális használ
hatóságára oly befolyása volt mindig, van jelenleg és lesz mindig, 
hogy érdemes annak eredetével, valamint tulajdonságaival foglal
kozni, nKossava"-mk nevezik itt azt az erős, száraz, délkeleti 
szelet, mely állítólag a romániai síkságról jön, átlépi a hegyeket 
és mint föhnszél, felülről csap le a pusztára. (Dr. Róna Zsigmond: 
Die südungarische Kossava. Hand-Band d. Meteorologischen Zeit-
schrift p. 151—162.) A Kossava-szél föhn jellegét igazolja azon 



körülmény is, hogy a szélfogó (sövény), fa vagy bokornak védő 
hatása nem terjed nagyobb távolságra, mint legfeljebb a fa vagy 
bokor magasságának háromszorosára. Vidékünkön abszolút ural
kodó e délkeleti szelünk eredetéről sokat vitatkoztak és irtak már. 
(Dr. Róna Zsigmond, dr. Schafarzik Ferencz, dr. Cholnoky Jenő, 
Hegyfoki Kabos, dr. Berecz, dr. Czirbus stb.) Á sok nézetből levont 
végkövetkeztetésként dr. Czirbus Géza azt mondja: „a Kossava-
szélvihar a déloroszországi cs kisázsiai kontinentális és a Balkán-
félsziget lokális maximumainak összegeződéséből származó viharos 
fohászéi, melynek gradiensét (erejét) a délmagyarországi alsik 
hőmérsékleti anomáliája fokozza". 

Anomáliának nevezik a délmagyarországi hőmérsékletet azért, 
mert mintegy 7 fokkal melegebb, mint a hasonló földrajzi széles
ség alatt fekvő helyek hőmérséklete. 

A délkeleti (Kossava) mint elsőrendű veszélyes szél a tavaszi 
és őszi hónapokban 6—8 héten át alig számbavehető megszakí
tásokkal néha 5—7 erősséggel szokott dühöngeni. Ez a szél okozza 
a legtöbb kárt, alkotta a buczkákat, fújta ki gyökerestől a füveket, 
csemetéket, cserjéket, fákat, ásta ki és temette el az utakat, hordja 
el a trágyázással pótolhatatlan arányban a szántóföldek és szőlők 
humuszát és ha — amint szokott •— olykor május közepén tul is 
jelentkezik, megtizedeli a szőlők termését, a szántóföldeken kikelt 
magot és a csemetekertben kikelt zsenge csemetéket. 

Kártékony hatása nemcsak a talaj megbolygatása és kiszárí
tásában nyilvánul, hanem főleg abban, hogy rügyfakadás után a 
zsenge leveleket és virágokat a levegőben röpített finom, éles-
szemü homokkal leveri. Ugy néznek ki egy ily késői szél után a 
csemeték, mintha hernyórágás vagy dér koppasztotta volna le őket. 

A természet törvényei szerint a futóhomoknak az uralkodó 
szél irányára merőleges hullámokban kellene állania. Ez az egy 
összefüggésben nagyobb terjedelmű (volt) futóhomokbuczkáknál 
igy is van! Hogy a hegygerinczalakú magaslatok hosszúkás 
irányukkal mégis délkeletről északnyugatnak húzódnak, az onnan 
ered, hogy a mozgásban volt homok helyenként füvesedés, fásulás, 
természetes és mesterséges megkötés folytán vándorutjában meg 
lett állítva, ezen megállapodás rendesen a homokhullám szélein 
kezdődött (itt kisebb volt az eltemetés, befuvás), a továbbműködő 



délkelet-északnyugoti szé! ekkor homokhullámot a közepén 
kettéhasította {szélbarázda képződött), mély kifuvást vájt belé, ezt 
tovább is mélyítette, minek következtében az időközben jobban 
és jobban begyepesedő oldalak DK-ről ÉNy felé húzódó hosz-
szukás magaslatokként maradtak vissza. Minden magaslat védel
mében, a széltől védett oldalra (Windschatten) több és több homok 
torlódott fel (buczka képződött). 

A buczkák tekintetében a pusztát ma három részre lehet 
osztani: 

A délkeleti részt képezi azon darab, mely a Oerebencztől 
Dubováczig húzható vonalnak keleti oldalára esik. Ez valóságos 
tipusa a lefuvott (deflatws) területnek. Innen elfújta a szél a 
homokot északnyugat felé, amennyire csak birta. Letarolta a régi 
törmelékkupnak ezt a részét egészen addig, hogy fel-felbukkanik 
rajta a talajvíz. (Bara-popina, Cziganszka bara stb.) A mi a régi 
homokbuczkákból ezen deflácziós területen megmaradt, az nem 
más, mint a keskeny, alacsony gerinczeknek egész sora, melyek 
szigorúan párhuzamosan nyúlnak el délkeletről északnyugat felé. 

Ha Deliblátról egyenes vonalat húzunk át Versecz irányába, 
akkor körülbelül meghúztuk a második résznek nyugati határ
vonalát. Ez a puszta legvadabb és legkésőbb megállapodott része, 
ahol legmagasabbak a buczkák és a hol az utolsó időkig a leg
több igazán szabadon mozgó „futóhomok" volt. Ezen területet 
ma már összefüggő, nagyterjedelmü ákáczfiatalosok borítják. 
A magas buczkák között mélyen kifujt lapos területek vannak, 
melyek valóságos muzeumokat képeznek. Ilyen helyeken lehet 
találni elmeszesedett faágakat és gyökereket, kőzetdarabkákat, 
mogyorónyi és néhol malomkerék-nagyságú homokkőlapokat, mint 
homokkonkrécziókat, csiszolt kavicsokat, nyílhegyeket és a Hélix-
fajhoz tartozó csigák százezreit. Amikor a nyárfát eltemeti a homok-
buczka, a nyárfa nem vész el, mind magasabbra és magasabbra 
hajtja a koronáját, mikor pedig a buczka továbbvándorolt, az idő
közben mélyen eltemetett és elmeszesedett gyökerű nyárfa nem 
tud többé megállani, hanem szabadon maradt törzse elmeszesedett 
gyökereivel és ágaival befordul az elvándorolt buczka helyén kifujt 
mélyedések múzeumába. Itt gyül össze minden, ami a buczka 
felületén, belsejében és oldalain képződött és itt kerül felszínre 



mindazon maradvány, ami a törmelékkup (tetején) felületén valaha 
küzködő emberből és annak eszközeiből teljesen el nem tudott 
enyészni. 

A puszta harmadik része a Deliblátról Versecz irányában 
húzódott vonaltól északnyugatra eső rész sokkal jobb talajú, ide 
hordotta a szél a legfinomabb, tehát legtermékenyebb talajalkat
részeket. Hatalmas nagy buczkák nyúlnak el rajta délkelet-észak
nyugati irányban, melyek részben begyepesedve képezik a legelő
területeket, részben pedig beerdősülve tele vannak nyárfákkal és 
mindenféle cserjékkel. 

A puszta felső talajrétege többé-kevésbbé televénytartalom
mal kevert vagy egészen tiszta, aprószemü, de le nem gömbölyített 
szemcséjű homok. A homokszemek finomsága délkeletről észak
nyugat felé fokozódik. A nagy átlagban igy fokozódik a homok 
termékenysége is. A termőhelyi jóság azonban a puszta bármely 
részén lépten-nyomon oly szerfeletti változásokat mutat, hogy nem 
lehet 5 hold területet találni egy darabban, mely termőhelyi jóság 
tekintetében egy osztályba lenne sorolható. Rendkívül éles meg
figyelést és több évi gyakorlatot igényel a talaj termékenységére 
befolyással biró sok mellékkörülmény kitanulmányozása. Fölösleges 
volna azonban a termőhelyi osztályok tul sok fokozatát felállítani, 
mert ezt mindenütt elkülöníteni majdnem lehetetlenség. Nézetem 
szerint megfeleltünk feladatunknak, ha a homokunkon a termőhelyi 
jóság négy osztályát állítottuk fel: 

I. t. o. vagy a Coburg herczegi ákáczterm. tábl. II. oszt. 
Televénydus, mélyfekvésü fekete homok. 

II. t. o. vagy a Coburg herczegi ákáczterm. tábl. III. és 
IV. oszt. Televényes, magasabb fekvésű barna homok és a buczkák 
nyugati, északnyugati és északi lejtőin levő laza szerkezetű, igen 
finom szemű sárga homok. 

III. t. o. vagy a Coburg herczegi ákáczterm. tábl. V. oszt. 
A buczkák keleti és délkeleti kitettségü oldalain levő, finom, sárga 
homok, valamint a buczkák közötti kifuvásokban levő lapályok, 
melyek azonban még el nem érték a talajvíz szinét, illetőleg még 
nincsenek a terméketlen rétegig kifújva. Mogyorónyi homok-
konkrécziókkal fedett magasabb fekvésű homok. 

IV. t. o. vagy a Coburg herczegi ákáczterm. tábl. VI. oszt. 



Ide tartoznak a puszta délkeleti részében teljesen kifujt, mély 
fekvésű laposok, szürke homokkal, mogyorónyi homokkonkrécziók-
kal és táblaalaku homokkőlapokkal (ezen homokkőlapok elmá-
lásra hajlandósággal bírnak). Ezen területek helyenként mohásak, 
helyenként még ez sincs rajtuk, csapadékfelvevőképességük rossz, 
a helyenként rajtuk megtelepedett boróka ellaposodik. Ezen termő
helyi osztályból, hála a Gondviselésnek, még nem sok van, de a 
puszta délkeleti részében (dunadüllő) levő legelők kifujt részei 
ennek a sorsnak néznek elébe. 

A fentiekben említett „mogyorónyi homokkonkrécziók" és 
„homokkőlapok" képződésére nézve megfigyeléseim alapján azon 
határozott vélemény alakult ki, hogy azok nem a homok belsejé
ben, hanem annak felületén képződtek és képződnek. Annyi kétség
telen, hogy összeállásukhoz a homok nagy mésztartalma a leg
közvetlenebb segédeszköz. A kötőanyag vegyi összetételére vonat
kozó vizsgálatok még folyamatban vannak, de a homokba temetett 
állapotban található homokkőlapok fekvési irányából kétségtelenül 
látható, hogy azok a volt buczka felületén képződtek és a buczka 
felületének ráfuvás utján történt változása szerinti rétegekben, ille
tőleg emeletekben fekszenek. A képződéshez okvetlenül csapadékra, 
erős szélre (sok oxigén) és megfelelő hőmérsékletre volt szükség. 
Néhány érdeklődő természetmegfigyelőnek sikerült ezt a hely
színen megmutatnom és őket a képződés ezen leirt módjáról 
meggyőznöm. Hangsúlyozottan ki kell emelnem, hogy a szélhordta 
homokkal betemetett homokkő felett sehol sem lehet növény
tenyészetnek nyomát láthatni, vagyis a homokkőlapképződéshez 
nincs okvetlenül humuszszal itatott felsőbb talajrétegre szükség. 
Tehát a delibláti homokon található — néha malomkerék-nagy
ságú — homokkőlap nem „Ortstein"! Legkevésbbé lehet szó 
homokunkon a német „Ortstein" képződésének feltételét képező 
„Haidehumus"-ról. Ha tehát homokkőlapjaink képződéséhez egy
általában nincs humuszra szükség, ezt örvendetes körülményként 
kell megállapítanunk, mert nem kell félnünk attól, hogy a nagy 
fáradsággal és költséggel létesített erdőink humusza alatt homokkő 
képződik és az erdőtenyészetet tönkreteszi. 

Már Wessely is foglalkozott (Der europáische Flugsand und seine 
Kultur 91. old.) homokunk ortsteinszerü képződményeivel, de ezeket 



az Ortsteinhez csak hasonlóknak mondja és nem tartja kizártnak, 
hogy az itteni homokkőlapok egy, a diluviumban létezett növény
világ alatt képződtek. 

Hogy az általam fentebb emiitett „mogyorónyi homok-
konkrécziók" szintén felületi képződmények, ezt meg lehet látni 
most is a kifujt, de már mohásodni kezdő mélyedésekben, ahol ezek 
képződése most is folyamatban van. Az esőcseppek alatt keményedni 
kezdő összetömörült homokszemcsék a szél kifuvó hatása alatt 
piramis-alaku kis magaslatokként maradnak fenn. Mikor ezen 
kimagasló kupocskák szintén a szél hatása alatt eldűlnek és kissé 
a szél által le is köszörültetnek, készek a „mogyorónyi homok-
konkrécziók". 

Magam részéről tehát ugy a mogyorónyi homokkonkrécziók, 
mint a homokkőlapok képződéséhez legfeljebb csak mohák és 
zuzmók jelenlétét tartom szükségesnek. Én tapasztalataim alapján 
nem is tekintem ezeket a mogyorónyi homokkonkrécziókkal fedett 
területeket az ákáczra nézve teljesen hasznavehetetleneknek és csak 
fenyőfélék tenyésztésére alkalmasaknak, hanem kísérleteim alapján 
bemutathatom, hogy ilyen területek közül — különösen a magasabb 
fekvésüeken — az ákácz is megfelelő sikerrel tenyészthető. Ha 
ugyanis ezen területeket felszántjuk és ezáltal a homoknak az 
ákáczot növekvésében akadályozó tömöttségét megszüntetjük, vagyis 
az ákáczra nézve túlságosan megüllepedett homokot meglazítjuk, 
akkor az ákácz is tenyészik rajtuk legalább oly jól — ha nem 
jobban — mint a fenyők. Igaz, hogy nem nyerünk elsőrendű 
ákáczállományokat, de nézetem szerint többet ér a gyenge minő
ségű ákáczerdő, mint a szintén gyenge minőségű fenyőerdő. Más 
elbírálás alá esik az eljárás a talajjavítás szempontjából. E tekintetben 
elismerem a fenyőfélék fölényét és megengedhetőnek, sőt szüksé
gesnek tartom, hogy a kifujt talajokon telepitett gyenge növekvésü 
ákáczosok alátelepittessenek feketefenyővel. Ilyenekben utódaink 
majd el fogják dönteni, hogy a fenyőt vagy ákáczot tekintsék 
mellékállománynak. 

Legújabb, de még nem végleges kísérleti eredményeink szerint 
ugy veszszük észre, hogy az előbb tárgyalt „kifujt" mélyfekvésü 
(Ausgewehte Kehle) területeken a Juniperus virginiana kiváló 
eredményeket igér. Ha ez véglegesen beigazolást nyer, akkor a 

Erdészeti Lapok 3 



Jun. virginiana nagy szerepet fog játszani a kifujt mélyedésekben 
létesítendő erdők teljes záródásának eléréséhez. 

Előbbiekből kivehető, hogy ahol a „kifuvás„-ról szóltam, ott 
mindenütt terméketlenebb talajról is tettem említést. Általában 
minden kifujt (Ausgewehte Kehle) terület terméketlenebb a „befujt" 
(Zuwehung) részeknél. 

Befuvás utján keletkezik a „buczka" (Sandhügel), melynek 
magassága eléri helyeként a 25 métert. A volt „magyar zahara" ilyen 
— a délkeleti szél által feltorlasztott — többé-kevésbbé összefüggő 
homokhegyek (buczkák) sokaságából állott. Legterjedelmesebb 
volt a nyilt futóhomoktenger a puszta Oerebencz felőli oldalán. 
Lehet mondani 4000 kat. hold volt ott egy összefüggésben, amit 
mind mesterségesen kellett megkötni és befásitva ez erdőkulturának 
megszerezni. 

A futóhomok megkötésének a delibláti homokpusztán alkal
mazott módja teljes részletességgel ismertetve van már (Ajtay J enő : 
A delibláti futóhomokról. Erdészeti Lapok 1902. évi I. füzet 26—46. 
oldal. A tanulmányi kiránduláson a helyszínén be lett mutatva). 
Az irodalomban ismertetett homokkötési módok a delibláti visszonyok 
között részint költségesek, részint pedig az erős szelek (Kossava) 
miatt meg nem felelők lettek volna. Mátyus József, a delibláti 
kincstári homokpuszta volt főerdésze (1868—1898) 1883-ban kezdette 
először alkalmazni a „fekvő rőzsetakarást"-t. Takaró rőzseanyagul 
m mindig a homokunkon Isten adományaként előforduló Juni-
perus communis zöld gályáit alkalmaztuk. Mátyus József a takaró
sorokat négy méter távolságban a szél irányára merőlegesen futó 
sorokban helyezte el. Később a sortávolság igen nagynak bizo
nyult, a szél a sorközökben mély barázdákat vágott és azokat 
helyenként felszakította, tehát már Mátyus József átment a két 
méteres (négy helyett) takarási sortávolságra. A homokkötés itteni 
módjának feltalálásáért igy az érdem Mátyus József főerdész 
nevéhez fűződik. Igaz, hogy mi a takaróanyaggal, vagyis a költ
ségekkel való takarékosság czéljából változtattunk már az eredeti 
homokkötési módszeren, amennyiben a sortávolságot három méterre 
tettük, de alapjában elődünk alapelveihez ragaszkodtunk. További 
változtatásaink abban állottak, hogy a sorközökben vetett Elyinus 
arenaríus és Echinops ritro helyett a homok megkötésére alkal-



masabbnak bizonyult és előbb csak kis mérvben alkalmazott 
Festuca vaginata fűmagot kizárólagosan csak tisztán vetettük. 
Titáni munka és az elemekkel való elkeseredett harcz volt a 
futóhomok megkötése. Naponként 600—800 kézinapszámost és 
150—200 fuvarnapszámot kellett néha alkalmazni, hogy a nyilt 
futóhomokterületből egy évre előirányzott részt megköthessük 
és befásithassuk. A szél és az időjárás egyéb viszontagságain kivül 
a különböző községekből összecsőditett munkások között a rend 
és szükséges mérvű fegyelem fentartása leírhatatlan nehézségekkel 
járt. (Az eredetileg 29.000 kat. hold nyilt futóhomok megkötésének 
időszakonkénti történetét a 4-ik fejezet alatt ismertetem.) 

Az Erdészeti Lapok 1902. évi I-ső füzetében részletesen ismer
tetett homokkötés módja röviden a következő: 

A) Az uralkodó szél irányára merőlegesen a buczka homokját 
3 méter távolságban megvonaloztuk. 

B) Ezen vonalakra ráfektettük a Juniperus communis 50—60 cm 
hosszura aprított gályáit. 

C) A gályákat az első szélroham általi elragadás ellen egy 
kapavágásnyi homokkal lefogtuk. A galyak további lefogását már 
maga a szél végezte el, amennyiben a sorközökből kifujt homokot 
a gályákra — mint akadályra — rárakta. 

D) Minden sorközbe (3 méter) két sor ákáczcsemetét ültettünk. 
A csemeték sortávolsága tehát átlag 1 és Va méter lett. 

E) Minden két sor ákáczcsemete közé vetettünk egy sor 
Festuca vaginata fűmagot. A fűmagvetés czélja az, hogy mikorra 
a rőzsetakarás (4—5 év) elkorhad, a Festuca vaginata vegye át a 
„takarás" szerepét, vagyis a Festuca tartsa meg a csemete gyökerén 
a homokot, mint a megélhetéshez szükséges termőtalajt. 

Ilyen módszer szerint tettük lehetővé, hogy a csemete gyökeret 
verhessen, a fűmag kikelhessen és a második évben magot is 
teremve, tovább szaporodhasson. 

Segítette tehát a takarás a csemetét, a kizöldült csemete mér
sékelt beárnyékolással védte a kikelő fűmagot, a fű tartotta tovább 
a talajt, egymást kölcsönösen támogatva kötötték meg a futó-
homokat és tették termőhelyi osztályokba sorol hatóvá a terméketlent. 

A 75 métertől 194 méterig terjedő tengerszin feletti magassági 



különbségek mellett szerfelett érdekes a homokos talaj mélységi 
kiterjedése is. A rozsdás (Rosiana) nevü kut rétegezése a következő : 

A talajfelszíntől lefelé számítva: 
tói 0-60 m mélységig : termőföld, 

0-60 „ 30-53 sárga finom homok, 

30-53 » 54-10 ii n sárga finom iszapos homok, 

54-10 „ 74-22 11 n finom agyagos homok nagy gumókkal, 

74-22 80-00 II II szürke homokos agyag, 

80-00 n 1 0 6 0 9 II n sárga finom homok, nagy gumókkal, 

106-09 „ 108-25 » II barna homokos agyag, 

108'25 113-68 11 II finom sárga agyagos homok, közte nagy 
gumók, 

113-68 „ 115-20 II barna zsíros agyag, 

115-20 118-14 II II világos kék agyag, 

118-14 121-10 II II sárga agyagos homok, 

121-10 it 150-60 II II sárgás szürke homokkő, 

150-60 n 181-60 ti n ugyanaz kavicscsal, 

181-60 a 184-01 II II szürke agyag, 

184-01 n 185-48 II i> szürke finom tömött homok, 

185-48 a 200-26 n it szürke homokkő kavicscsal. 

A fúrási cső belső átmérője 121-46 méter mélységig 315 milli
méter, azon alól 280 milliméter. A viz a talaj színétől számítva 
47 - 40 méter mélységig jön fel. Innen benzinmotor szivattyúzza fel 
a vizet. A rétegezésben említett nagy gumók lőszkonkrécziók. 

3. Erdőtenyészet, fanemek és cserjék. 

Hangsúlyoznom kell előre, hogy a fentiekben emiitett termő
helyi osztályok csak kereteket képeznek, melyekben belül a kezelő 
erdőtiszt még nagyon sok talajváltozatokra bukkan és főkép a 
tenyésztendő fanemek megválasztásánál legjobb, ha a termőhelyi 
osztályok szerinti általános keretek mellett a homokon található 
fűnövényzet (ennek egész irodalma van) sokkal biztosabb, rész
letesebb és természetesebb útmutatásait követi. 

Évi átlagos hőmérséklet: 1 T 4 0 C. 
Évi átlagos csapadékmennyiség: 690 mm. 
(Ezek Mátyus József 1881-től 1897-ig terjedő feljegyzései.) 
A homokszemek finomsága és a talaj vegyi összetétele (Wessely: 

Der eurőpáische Flugsand und seine Kultur, 312—313. oldal), 
párosulva az évi hőmérséklet és csapadékmennyiséggel homokunkat 



az erdőtenyésztésre kiválóan, de általában növénytenyészetre alkal
massá teszik. Hangsúlyoznom kell azonban, hogy a szelek szárító 
hatásával és az elpárolgási viszonyok okozta légköri nedvességgel, 
mint igen fontos körülménynyel feltétlenül számolni kell. 

A m. kir. központi erdészeti kísérleti állomás kötelékében és 
vezetése alatt két meteorológiai állomás lett a folyó évben fel
állítva, egyik a szeleknek leginkább kitett délkeleti részén Pálffy-
telepen, másik pedig az átlagosabb adatoknak megfelelő helyen 
a homokpuszta közepén (Flamunda) Fenyőerdőn. Az állomásokon 
külön nyilt helyen és külön erdőben történnek feljegyzések 1911. évi 
június hó 20. óta, a modern követelményeknek megfelelő eszközök
kel. (Szélvitorla, csapadékmérő, száraz hőmérő, hygrometer, maximum 
és minimum hőmérű, inzolácios maximum hőmérő, radiációs 
minimum hőmérő, napfénytartammérő és párolgásmérő, talaj
hőmérők 5, 15, 30, 60 és 120 cm mélységben.) 

Már Wessely (Der Europáische Flugsand und seine Cultur. 
Wien 1873) erősen figyelmeztet munkájának „Feld oder Wald" 
czimü fejezetében (150—159. lap) a klimatikus viszonyok mérlege
lésére. Wessely bőven foglalkozik azon kérdéssel, hogy homok
jainkon erdészeti, mezőgazdasági vagy szőlőkultúra üzessék-e és 
ezek milyen feltételek mellett üzhetők eredménnyel? (Sajnos, Wessely 
figyelmeztésének nemkövetését a delibláti homoki szőlőtelepek 
szánalomraméltóan megbánták.) Wessely mint rendkívüli nagy látó
körű és az európai homokokat alaposan ismerő férfiú minden 
oldalról megvilágított, mérlegelt, megfontolt és indokolt végkövet
keztetésként munkája 159. lapján lelkesen felkiált „Alsó Wald, 
Wald und wieder Wald! 

Homokunknak fajokban nagyon gazdag fásnövényzete és 
rendkívül változatos, érdekes és különleges flórája van. Utóbbira 
csak annyit emiithetek meg, hogy jelenleg a délmagyarországi 
természettudományi társulat kezdeményezése folytán tanulmányozás; 
és gyűjtés alatt van. Ezen „A delibláti homokpuszta flórája" czim 
alatt megjelenő munka megírását a homokpuszta legjobb botanikus 
ismerője, Wagner János állami tanitóképzőintézeti tanár vállalta el. 
Megjelenése előreláthatólag 1913-ben vagy 1914-ben lesz lehetséges, 
szakavatott, hírneves botanikus kezében van és előreláthatólag 
tudományos becsű, alapos, megbízható munka lesz. 



Az előforduló fanemek a következők: 

Uralkodó fanemek : 

1. Robinia pseudoacacia. (Túlsúlyban van már.) 2 . Populus nigra L. 
3. Populus canadensis L. 4. Populus alba L. 5. Populus pyramidalis Roz. 
6. Populus canescens L. 7. Pinus nigra Arn. 8. Pinus sylvestris L. 

Csoportosan előforduló fanemek : 

1. Tilia tomentosa Mn. 2. Quercus lanuginosa. 3. Quercus pedunculala. 

4 . Alnus glutinosa L. 5. Ailantus glandulosa Desf. 6. Prunus mahaleb L. 
7. Fraxinus excelsior. 

Ujabban megtelepített (és 1907) óta megtelepitési kísérlet alatt levő fanemek : 
1. Fraxinus americana cinerea. 2. Junglans nigra (amer.). 3. Acer negundo L. 

4. Prunus serotina. 5. Fraxinus viridis. 6 . Tilia parvifolia. 7. Ulmus hetero-
philla. 8. Albizzia julibrissima. 9. Prosopis juliflora. 10. Phellodendron amurense. 
11. Picea Engelmanii glauca. 12. Picea pungens. 13. Juniperus virginiana (jó 
siker). 14. Pinus montana uncinnata. 15. Pinus montana uncinnata (kampós tob.) 
16. Pinus contorta. 17. Pinus strobus. 18. Pinus sylveslris (ny. Norv.). 19. Pinus 
banksiana. 20. Pinus calabrica. 2 1 . Pinus laricio (corsic). 22. P inu i pennsylvanica. 

Szórványosan előforduló fanemek : 

1. Betula verrucosa (Ehr) . 2. Morus alba L. 3. Populus tremula L. 4 . Ole-
ditschia triacanthos L. 5. Fraxinus ornus L. 6. Acer campestre L. 7. Acer tataricum L. 
8. Quercus cuneisecta Borb . 9. Quercus cerris. 10. Ulmus glabra Mill. 11. Ulmus 
effusa (pedunculata). 12. Castanea sativa. 13. Carpinus betulus (egy szál). 
14. Abies excelsa (egy szál). 15. Celtis australis (egy szál). 

Előforduló cserjék: 
1. Juniperus communis L. 2. Corylus avellana L, 3. Salix alba L. 4. Salix 

amygdalina L. 5. Salix fragilis L. 6. Salix angustifolia (rozmarinifolia). 7. Berberis 
vulgáris. 8. Clematis vitaiba L. 9. Rhus cotinus L. 10. Evonymus europeus L 
11. Evopymus verrucosus Scop. 12. Rhamnus cathartica. 13. Rhamnus tinctoria 
W. K ' t . Í 4 . Rhamnus frangula L. 15. Vitis vinifera L. 16. Cornus sanguinea 
L. 17. Cornus mas L. 18. Sorbus aucuparia L. 19. Sorbus torminalis L. 
20. Crataegus monogyna Jacq . 2 1 . Prunus spinosa L. 22 . Amygdalus nana L. 
23 . Ligustrum vulgare L. 24 . Sambucus nigra L. 25 . Lonicera xylosteum L . 
26. Viburnum lantana L. 27. Vibuinum opulus L. 2 8 . Rózsák (vadon, több vál
fajban)., 29 . Cytisus nigricans. 30 . Cytisus Heuffelii 3 1 . Cytisus hirsutus. 

A felsorolt uralkodó fanemek közül a Robinia pseudoacacia 
kétségtelenül mesterségesen van ide telepítve. Az idevonatkozó 
első adat 1853-ból áll rendelkezésre és 374 font ákáczmag beszer-



zéséről tesz emlitést. Ez meg is felel egyes ákáczállományaink-
nak, melyek mai nap is élő öreg emberek és egy nyug. főerdőőr 
emlékezete szerint már harmadik vágásfordulójukban vannak. 

A Populus fajok részben mesterséges telepítés utján (1820 óta) 
honosodtak meg, részben már régebbi eredetűek. A homokpuszta 
első erdész szakemberének, Militargrenz-WalddirectorFranzZtac/zo/évz 
Edler v. Echt-nek sajátkezüleg irt eredeti jelentése (Ajtay tulaj
donában van) szerint „Die Pappelpflanzen wurden sogar aus Serbien 
angekauft, und Die Qrundherschaften von Etska und St. Djurad 
im Torontaler Komitat gaben aus ihren eigenen Qárten zu Mutter-
stámmen Die ersten canadischen und italienischen Pappeln, von 
denen Die Plantagen mit Steckreisern besteckt wurden". Fontos meg
jegyezni való Bachofen Ferencz idejéből az is, hogy az ő első 
erdősítési javaslata beadása idejében a Rhus Cotinus már itt volt 
a homokpusztán (1815. évben). 

Az első Pinus nigra (austriaca) csemeték ültetése szintén 
Bachofen Ferencz idejére esik és 1820-tól 1830-ig történhetett, 
mikor a cs. és kir. haditanács elrendelte a feketefenyő és a nyirfa 
megtelepítését. Van is 70—80 éves feketefenyőállományunk (Oere-
bencznél), de az akkor ültetett nyírfákból bizony nagyon kevés 
maradt meg. 

A Tilia tomentosa és Quercus lanuginosa mesterséges meg
telepítésének idejére nincs feljegyzésünk, de ezek a Quercus 
pedunculata-va\ együtt valószínűleg a homokpuszta ősfái közé 
tartoznak. Egy levágott Tilia tomentosa törzs vágáslapján én magam 
olvastam 86 évgyűrűt. Egy általam ismert Quercus pedunculata 
pedig okvetlenül meg van 120 éves. A legrégibb fanemek közé 
tartozik a Prunus mahaleb is, mely néhol csoportokban hatalmas 
méretű törzsekkel van képviselve. Nincs kizárva annak lehetősége, 
hogy ezen fanem a török uralom idejében lett homokunkon meg
telepítve. Érdekessége miatt még megemlítem, hogy a homok
puszta ősfái között — habár kevés példányban — Korn és Rosiana 
nevü helyek között található Traxlnus ornust is. Ezen fanem annyira 
eldugott helyen fordul elő, ahol a 70—80 éven innen nincs 
említés mesterséges erdősítésről. 

Az előforduló cserjék közül különösen a Juniperus communis 
nagy kiterjedésű területet foglal el, külön nincs felmérve, de a 



rendelkezésre álló térképi adatokból és a helyi ismeretek után a 
Juniperus communis által benőtt területet 2000 (kettőezer) kat. 
holdra becsülöm, mely benfoglaltatik az első oldalon „Mivelésen 
kívüli terület" czim alatt kimutatott 10.877 holdnyi területben, 
holott ez méltánytalanság a borókával szemben, mert minekünk 
szép jövedelmet hajt. Jelenleg a boróka bogyószedés joga haszon
bérbe van adva 2525 korona évi bérért. Hozzáértő és a bogyó
szedéssel foglalkozó bérlőink azt mondják, hogy a delibláti boróka
bogyó oly fejlett és húsos, minőt csak az olaszországi borókások 
produkálnak. Ezen cserje nálunk törzsnövekvésben is eddig nem 
ismert méreteket ér el. Vannak luczfenyő alakú, törzsnövekvésü 
7 méter magas és 25 cm mellmagasságu átmérőjű öreg boróka
törzseink is. Régebbi időkben kiváló előszerettel termeltek szőlőkarót 
a vékonyabb és kerítésoszlopokat a vastagabb méretű borókatörzsek
ből.Mindkétválasztékrendkivül nagy tartósságáról volt ismeretes. Van 
Delibláton 22éves kerítés,melynek oszlopaiborókábólkészültek s még 
most is tartanak. Ujabb időben a boróka kihasználása be lett szüntetve 
és csak a bogyószedési jog van bérbeadva. Megbecsülhetetlen 
szolgálatot tett a boróka a futóhomok megkötési munkálatoknál. 
Takaróanyagul mondhatni kizárólag a borókát használtuk s ezen 
czélból nagy területeken le is taroltuk. Felujulása magról történik, 
miben a fenyőmadarak (Krametzfogel) Turdus pilaris L. nagy 
szerepet játszanak. Mihelyt valamennyi újonnan telepített erdő
állomány már annyira felnő, hogy a fenyőmadarak éjjeli szállásául 
szolgálhat, annak alja a madarak ürülékével a földre kerülő sok 
mag által alá lesz vetve. Ez sem lekicsinylendő eredmény, mert 
különösen az ákáczállománynak szárító szeles vidékünkön szük
ségük lesz mindig talajboritó növényre, mely czélra a boróka 
kiválóan megfelel. Egyedüli hátránya a borókásoknak csak az, 
hogy tartós szárazság idejében gyúlékonyak és tűzveszélyesek. 
Ennek daczára elmondhatjuk, hogy borókásainkat a bölcs gond
viselés teremtette a homokpuszta javára. 

A homokunkon előforduló ősfák és cserjék megőrzése, valamint 
az aránylag kis termőhelyre szorult növénykülönlegességek fen-
tartása és az utódok részére leendő megmentése végett szükséges-



nek látszott egy 200 kat. holdnyi területet „természeti emlék"-ként 
kijelölni.*) 

Nézetem szerint szükséges lesz ezenkívül még egy — jelenté
kenyen kisebb — területet a növénykülönlegességek kedvéért ki
jelölni. Felsőbb hatóságainkban meg is van a hajlandóság minden, 
a tudomány czéljára szükséges intézkedés megtételére és igy bizton 
remélhetjük, hogy homokunk különlegességei meg lesznek tartva 
őseredeti állapotukban. 

Természeti emlékként kijelölt területünk részletes leírása munka 
alatt van, képviselve vannak benne a homokon előforduló összes 
fák és cserjék, ezeknek felvétele még ez évben megtörténik, a jövő 
év folyamán pedig előreláthatólag botanikai szempontból is részle
tesen le lesz irva. 

Az előbbi fejezetben tárgyalt I., II., III., IV. termőhelyi osztályok 
közül az I-ben az ákácz kiválóan tenyészik, de megtelepíthető ezen 
termőhelyi osztályhoz tartozó területeken a kocsányos tölgy, 
amerikai dió, amerikai kőris, sőt az Ulmus glabra is. 

A Il-ik termőhelyi osztályon az ákácz még nagyon jól tenyészik, 
de már más kemény lombfafélék megtelepítésére ezen termőhelyi 
osztály nem alkalmas. 

A Ill-ik termőhelyi osztály elsősorban az ákáczé, ennél valami
vel gyengébben nőnek rajta a nyárfafélék. Az ezen osztályhoz 
sorolt kifujt részeken szintén az ákáczé az elsőbbség, de már 
helyenként a talaj a feketefenyő és erdeifenyő, valamint a vir
giniai boróka tenyészeti viszonyainak felel meg. 

A IV-ik termőhelyi osztályon csak fenyőfélék (Pinusok) tenyészt
hetők általában, némely helyeken még ezek sem tudnak megélni, 
hanem kénytelenek lesznek a teret a virginiai borókának átadni 
mely közé hossznövekvésre serkentés czéljából legfeljebb a Pinus 
banksiana lesz elegyíthető. Ezen termőhelyi osztályba tartoznak 
azonban oly mélyfekvésü kis foltok, melyeken a rajtuk előforduló 
füvek után indulva, illetőleg ezen fűnövényzet útmutatásait követve 
kocsányos tölgy és amerikai kőris ültethető (de csak kis foltokban). 

Fenti általános osztályozás keretein belül természetesen a 
talaj száraz vagy vizenyős volta szerint nyilik alkalom a Fraxinus 

*) Ezen terüle t ujabban 500 kat. holdra nagyobbittatott. 



ornus, Tilia tomentosa, Quercus lanuginosa, Fraxinus excelsior 
(kevésbbé vizenyős), Alnus glutinosa kis csoportok megtelepítésére 
is. Ezen utóbbi sorrenddel körül-belől jeleztem a talaj nedvességi 
fokozatát is, amely körülmény a legrosszabb területeken is képes 
egyes kis foltokat a jó termőhelyhez tartozókká minősíteni. Tehát 
már megint ott vagyunk, hogy — ha sokat kicsinyeskednénk — a 
termőhelyi osztályok igen hosszú sorozatát lehetne elkülönítenünk. 
Ez felesleges és rendkívül nehéz is volna. Legczélszerübb tehát, ha 
a kezelő erdőtiszt a teljes odaadáson alapuló jó érzékkel és nyitott 
szemmel járva válogatja meg a telepítendő fanemeket. Ez lesz a 
legközelebbi jövőnek legnehezebb feladata és bő anyagot nyújt a 
vitás kérdésekben a tapasztalati adatok értékesítésére. (Folyt, köv.) 

e 2 ? <j£ 

FAKERESKEDELEM. 

A fakereskedelem helyzetéről. 
•*-mrr faüzlet helyzetében csak annyiban állott be változás, ameny-

nyiben az árak állandóan emelkedő irányt mutatnak. 
A kereslet az egész vonalon nagyon élénk, készletek egy

általában nincsenek, sőt a termelés nem képes a szükségletet fedezni, 
noha a fürésztelepek éjjeli-nappali szakadatlan üzemmel dolgoznak. 
A kereslet ily nagyfokú emelkedése annak tulajdonítandó, hogy 
az előrehaladott idény daczára ugy Budapesten, mint vidéken 
élénken folyik az építkezések belső felszerelése, amihez rengeteg 
mennyiségű fa szükséges. Miután ezen épületeknek előre meg
szabott időben kell elkészülniök, a szükséges fa pedig csak nehezen 
szerezhető be, a fogyasztók az árakat tulliczitálva, igyekszenek 
szükségletüket fedezni. Ennek tulajdonítandó a faárak folytonos 
emelése, mely csak akkor fog megszűnni, mihelyt a szükséglet 
jóval megcsappan, amire azonban egyelőre nincs kilátás. 

A kedvező konjunktúra folytán uj vállalatok keletkeztek, oly 
vidékeken, ahol a régi árak mellett jövedelmező üzletre nem volt 
kilátás, most azonban ezek a közlekedési utaktól távolfekvő fatermelő 
vállalatok is boldogulnak. A meglevő telepek üzemüket, amennyire 
az lehetséges, bővítik, hogy a jó konjunktúrából részüket kivegyék. 


