
A vizifűrészek termelése egyébiránt most már a helyi s 
a kincstári építkezés körüli szükségletre terjed. 

A fűrész munkások bére a gőzfűrészeknél részint hónap-
részint napszám szerint fizettetik. A vizi fűrészeknél a munka
bér a fűrészelt anyag mennyisége szerint számíttatik. 

Fából faragott házi és gazdasági eszközök minők a lapát, 
tál, kanál, targoncza, szénavilla stb. leginkább csak a helyi 
szükséglet kielégítésére készíttetnek. Kivitel a megyéből e 
részben kevés van. 

A bocskói hajógyár 12 munkást foglalkoztat és készít 
egy év alatt átlagban 3 evezőshajót, két kompot, 12 halász
ladikot és 2 0 létrát. 

(Vége következik.) 

A csonkolás vagy tuskóvágás a sarjerdökben. 
Lombos fanemeink legegyszerűbb s hazánk erdeiben leg

inkább elterjedt felújítása tudvalevőleg sarjakról történik. Miután 
az erdőfelújítás ezen módjai aránjdag csekély, vagy a rendes 
körülmények közt épen semmi mivelési költséget sem igényelj 
nem volt nehéz magának nagy tért hódítania, annyival is 
inkább, mivel a talajba fektetett tőkék után nagyobb száza
lékot nyújt s a használatok hamarább folynak be, mint bár
mely üzemmódnál. Fájdalom azonban, a sarjerdők nagy része 
nem részesült méltó kíméletben. Tapasztalás bizonyítja, hogy 
a tuskók közül sok nem felel meg a várakozásnak, részint 
előhaladott koránál fogva, részint pedig, miután a magas tüs
kökön nőtt sarjakat az erősebb szelek letörik. Jóllehet a 
tuskók újra kihajtanak, az uralomra vergődött szomszédok 
vagy a betolakodó gyomnövényzet beárnyékolása, illetve elnyo
mása folytán sarjaik csak tengődnek. 



Nem lehet tehát eléggé ajánlani a lehető mély vágást, 
melyre, fájdalom, nem minden helyen vannak a megkívántató 
figyelemmel. 

Némely helyen, nevezetesen a váczi püspökségi uradalom
ban, azon kivül, hogy a mély vágásra kiváló figyelmet fordí
tanak, a fáknak feldolgozása után megmaradt tuskókat majd
nem egészen a földszintig levágják, lecsonkolják, honnan ezen 
eljárást itt egyszerűen c s o n k o l á s n a k nevezik. Alkalmazta
lak azonban nemcsak akkor, midőn a nagy havak akadályos-
kodtak a megfelelő mély levágásban, hanem rendes körülmé
nyek közt is, minő volt például a legutóbbi tél, a mennyiben 
a faanyagok kiszállításának nem kedvezett ugyan, de a mély 
vágást megengedte. 

Kiterjed a csonkolás az előbbi vágatás alkalmával túl-
magasan hagyott tuskókra is, melyeknek a rólok eredett tör
zsekkel együttes levágását a favágóktól kívánni nem lehetett. 

Szabad legyen mellékesen megjegyeznem, hogy ezen ura
dalomban a csonkolás ugy, mint a fadöntés is, fejszével történik, 
sohasem fűrészszel, melyet itt csak a faorzók használnak. 

A csonkolást alkalmazzák tölgy, gyertyán elegyes és ele-
gyetlen állabokban, melyekben szórványosan kőris és mezei 
vagy fodor-juhar is fordul elő, továbbá a nyárasokban (rezgő 
nyár). Ez utóbbiak talaja kissé televényes homok, amazoké 
agyag. A törzsek kora 3 5 — 6 0 év. 

Az eredmény természetesen annál jobb, minél inkább 
szem előtt tartották az egyes fáknak sajátságosan is nyilvánuló 
sarjeresztési képességét. Csak az igen öreg s különösen már 
nagyon korhadásnak indult tölgyek és fodor-juharfák tuskói 
haltak el, s ezek száma aránylag csekély volt. Egyes hajlá-
sokon ugy látszik némely öreg tuskóknak végerőlködéséből 
hozott oly sarjai is, melyeket a nyulak, vagy az itt tekintélyes 
számban előforduló szarvasok már első évben levágtak, s a 



melyektől különben tartós életet várni nem lehetett volna, 
feltartani képesek a faegyedet, minthogy a lombtakaró s az 
oda mosott televény életképességet ad nekik s a meggyökere-
sedést előmozdítja. 

Jelentékenyebb hézagokat, melyek többnyire régebbi idők 
hibájából származtak, a vágás utáni tavaszon az előtilosok 
fölösleges csemetéivel Buttlár-féle fúró segélyével ültetik be. 

Érdekesnek tartom megemlíteni, hogy az egyik erdő
gondnokságban lévő 1 — 2 éves vágásoknak hasonló hézagain 
nagymennyiségű napraforgó díszlik. Ezeknek magját néhány-
év előtt egyik erdővéd a baromfiak számára eleségtermesztés 
czéljából szórta el; azóta, miután a magot a madarak a leg
közelebb vágandó lábaserdő fáira enni hordják s elhullatják, 
a napraforgó az évi vágásokat kíséri s nem marad hatás 
nélkül. Az öreg erdőmester állítása szerint u. i. ezen növény 
gyors cs erőteljes növése által a szelek romboló erejét némi-
képen korlátozza, minélfogva nem törik le annyi sarj, a gyo
moknak káros kifejlését pedig hátráltatja, vagy legalább kés
lelteti, s alatta a sarjak erősödnek s uralomra vergődnek, a 
lehulló lomb is inkáb megmarad, mert nem hordhatja oly 
könnyen el a szél. 

A csonkolás haszna abban áll, hogy ha az anyatuskók 
kivesznek is. a mélyen eredő sarjak saját gyökereket ereszt
vén, önállóvá válnak, s miután minden ismétlődő vágás alkal
mával a sarjak ismét csonkolva lesznek, folytonosan jó, erő
teljes tuskóval kínálkoznak s a sarjképesség ez uton a rövi
debb sarjképességgel biró fanemeknél is hosszabb, úgyszólván, 
örök időre fentartható. 

Többek között a váczi iskola erdőilletményében egy 136 
cm. vastag tölgytuskónak hasonló módoni fejlődését könnyen 
fel lehetett ismerni a földdel egyszintben haladó forradásos 
kerületéről, honnan jelenleg is 6 darab szép törzs, a rég 



kikorhadt közepéből pedig már egy 9 cm. átmérőjű, makkról 
kelt fa vágatott le s most újból valamennyi megeredt. 

Az öregebb vágások között, munkások hiányában, cson-
kolatlanul maradt egyik vágás kiválik az által, hogy a szom
széd terűlet fiatalabb sarjai egyenlő minőségű talaj, fekvés s 
ugyanazon fanem mellett vastagsági és magassági növekvésben 
szembetünőleg jóval felülmúlták. Ezen körülmény feljogosit 
azon állításra, hogy a csonkolás folytán szebb és haszonvehe-
tőbb törzsek nyerhetők. 

A csonkolást válalkozók hiányában pénzért is érdemes 
eszközöltetni; azonban itt, nehéz munkája daczára, szivesen 
szoktak másodából válalkozni távolabb vidékiek is, kik a tus-
kófát részint helyben, részint faszegényebb vidékre szállítva, 
jó áron adják el, mivel a köznép a hasábfánál jobb tűzereje 
miatt igen becsüli. A mult télen az erdőben egy ürköbméter 
tuskó 2 frt 30 krért kelt, Egyébiránt az árviszonyok szerint, 
de mindig 1 / i öl hasábfa árába számítanak egy közönséges 
kocsiderék tuskót, melynek tömege alig több egy ürköbméternél. 

Nagy Sándor. 

Titkári jelentés az Országos Erdészeti-Egyesület 
1882-dik évi közgyűlésén. 

Előadta : H o r v á t h Sándor. 

T i s z t e l t k ö z g y ű l é s ! Mult évi közgyűlésünk óta 
tudvalevőleg csak nyolcz hónap folyt le s ezen rövid idő alatt 
sem az erdészet terén, sem egyesületünk kebelében nem for
dultak elő olyan kiválóbb fontosságú események, melyek külö
nös jelentőségű határozatokra, vagy nagyobb horderővel biró 
intézkedésekre adtak volna alkalmat. 

Munkálkodásunk igy mindvégig az állandó, programm-
szerü tevékenység határai között mozogván, jelentésem, mely-


