A csemeték a hó-vermekben sokáig téli nyugalomban marad
nak, ugy hogy június közepén is ki nem hajtott csemetéket ültet
hetünk. Kivételt képeznek a vörösfenyő-csemeték, mert ezek a
hóvermekben is már május vége felé kihajtanak, azért ugy a
csomagolásnál, mint az ültetésnél legelőbb a vörösfenyő-cseme
téket kell elővenni.
(Folyt, köv.)

Az állomány
Közli:

neveléséről.

Ratkovszky Károly.

(Befejezés.)

A bükk nevelése a legnehezebb és leghálátlanabb erdő
tenyésztési feladatok egyike és pedig nemcsak azért, mert rende
sen szabálytalan önvetényülésekről van szó, hanem mert a bükk
fiatalkori nevelése állandó figyelmet is igényel. Az az áterdőlési
szabály, hogy korán, gyakran és mérsékelten kell ritkítani, ugylátszik a bükkállományokra vonatkozólag állíttatott fel. Kifogásta
lan (haszon) fát csak ugy nyerhetünk, ha a bükk sürüen telepít
tetett, mert ellenesetben a törzsnek alsó, legértékesebb része görbe
lesz s a fa gyorsan elágazik.
A záródásnak sűrűnek kell lennie a törzsfejlődés befejezé
séig, azonban tekintettel kell mégis lennünk a hónyomás által
okozható károkra. Nem könnyű ezen ellentétes igényeknek meg
felelni s csakis folytonos ápolás- utján érhetjük el a czélt.
Hazánkban ezidőszerint s valószínűleg sokáig még, a bükkállományok szakszerű ápolásával, tekintettel a gyenge értékesítési
viszonyokra, nem foglalkozhatunk ugyan, de ennek daczára sem
fog ártani, ha Schiffel érdekes fejtegetéseit e fanemre vonatkozó
lag is figyelemre méltatjuk.
Könnyíteni lehet a bükk ápolását azáltal, hogy az állomány
ban nem az összes életerős törzseket ápoljuk, hanem a fiatalos
ban hektáronként csak mintegy 2000-et gondozunk; a hónyomás
azonban ezen eljárás mellett még többször tehet kárt, mintha az
egész állomány nevelésével foglalkozunk.
Ha egyszer a főtörzsek koronái záródtak, akkor a többi
mint mellékállomány hamar kiválik. Amig az alárendelt állomány
koronái a főfák koronájába érnek, addig az okvetlenül fenn
tartandó.

Ha a főtörzsek koronái a törzs kifejlődésének bevégezte
előtt záródnának, akkor egy bizonyos számú uj főtörzs ismételt
kiválasztása és nevelése válik szükségessé. Az ezideig közép
korúvá vált állományból a törzsek Vs-a kiszedendő s most már
a vaskosodás feltételeit tartva szem előtt, neveljük a bükköst. A
ritkításnak nem kell éppen egyenletesnek lennie, mert minél ked
vezőbb egy-egy törzs koronaképződése, annál kevesebb világosságra
van már szüksége. Elsősorban azok a törzsek vágandók ki,
amelyek szomszédjuk koronafejlődését akadályozzák. Gyengébb
termőhelyeken a talajt védő vegetáczió létesítése érdekében a rit
kítást két fokozatban kell végeznünk; jó termőhelyen a 2-ik rit
kítás keresztülvitelének czélszerüsége, az első ritkítás mérvétől, a
vágásfordulótól és attól is függ, hogy milyen választék termelése
fizeti ki magát legjobban.
Áterdőlések nélkül felnőtt állományok is néha igen szépek
lehetnek j ó termőhelyeken, de sokkal gyakoriabbak azon bükkö
sök, melyeknek szomorú külseje csakis a nevelés elmulasztásának
következménye. Az előbb emiitett tényből természetesen most
sem szabad azt következtetni, hogy a bükk nevelése felesleges,
mert számbaveendő megint, hogy a természetes uton, kedvező
körülmények folytán jól fejlődött bükkös is, ha kellő ápolásban
részesült volna, minden bizonynyal előbb elérte volna a tökély
nek azt a fokát, amelyig természetes uton emelkedett. Egyébként
tekintettel a bükk nevelésének nehézségeire, mindenesetre meg
fontolandó, vájjon nem helyesebb lenne-e az adott viszonyok
közt más fanem tenyésztésére áttérni.
Az egyenlőtlen bükkfiatalosból igen nehéz j ó állományt
nevelni; kisebb hézagokba a lucz- és vörösfenyő ültethető jó
sikerre való kilátással. Nagyobb hézagokba csoportonként bár
mely, a termőhelynek megfelelő fanem telepíthető, de legkevésbbé
alkalmas erre a tölgy és jegenyefenyő. Előbbi a bükk által
elnyomatik s különben is magasabb vágásfordulóban kezelendő,
utóbbi, ha védve nincs, szenved a fagytól, lassan nő s ki van
téve a vadkároknak. Ha a vörös redvességtől nem kell tartani, akkor
a lucz, különben az erdei fenyő felel meg legjobban a hézagok
pótlására.
Külön vagy kis csoportokban

álló, a fiatalost

túlszárnyaló

fákat legegyszerűbb azonnal eltávolítani, mert ezek haszonfát ugy
sem adnak; a keletkezett hézag más fanemmel pótlandó.
Ritka fiatalosnál arra kell tekintettel lennünk első sorban,
hogy záródjék; azért innen sem a görbe, sem a puha gyom
fákat nem szabad kigyomlálni, mert ezek is hozzájárulnak a fentartandó állomány jó törzsfejlesztésének előmozdításához. Csak a
záródás bekövetkezése után lehet az állomány neveléséhez hozzá
fognunk.
Elegyes állományokban a bükk mint talajvédő kedvelte
tik. Ha egyes tölgyeket elegyítünk a bükkösbe, az csak az eset
ben fog beválni, ha a tölgy növése állandóan jobb marad, mint
a bükké; csoportokban való közbeelegyitése sokkal könnyebben
sikerül a megfelelő ápolás mellett.
A bükknevelés főszabályai tehát: mint fiatalos és rudfa
tartassák sürü záródásban mindaddig, mig a törzs teljesen kifej
lődött, de a középkortól kezdve világos állásba helyezendő s igy
nevelendő.
A tölgyet szintén lehetőleg sürüen kell vetés utján telepíteni.
Ültetni csak egy éves csemetéket czélszerü s ezeket is sürü köte
lékben. Tölgysuhángokból ritkán lesz szép állomány, mert későn
záródik. A tölgy a hónyomástól nem szenved és fiatal korban is
ritkább állást kedvel, mint a bükk, azért nevelése sem olyan
körülményes.
Hazai viszonyaink közt ennek a fanemnek a nevelésére kell
legnagyobb gondot fordítanunk, mert ráfordított fáradságunknak
mindenesetre pénzügyi szempontból is meg lesz a kellő haszna.
Értékes tölgyeseink immár fogytán vannak, tehát nem is szabad ezt
a fontos ügyet elhanyagolnunk. Az erdőbirtokos jogosan elvár
hatja okleveles erdőtisztjétől, hogy erdejét ne csak sablonosán
kezelje, hanem hogy a reábízott vagyon értékét helyes intézkedé
seivel emelje s igy a jövedelmezőséget is a lehetőség határáig
fokozza. Az a birtokos, aki az eljárás helyességéről meggyőzetett,
nem is fogja a keresztülvitelhez szükséges eszközöket megtagadni.
A tölgyfiatalosból a rossz növésű egyedeket el kell távolítani,
azonban csak addig a határig, amig a záródásra ez nincs káros
visszahatással. A túltengő fácskákat fel kell nyesni, máskülönben
pedig, tekintettel az egyenes törzsfejlesztés szükségességére, a tölgy

fiatal korában olyan sürü záródásban tartandó, amilyent csak
elbir. A legszebb törzsek, a lehető egyenletes megoszlást tartva
szem előtt, még rúdfa korban kiválasztandók s az igen sürü csopor
tok kiritkitandók. A kiválasztott törzseknél csak igen lassan kell
a korona számára szabad teret nyitni s főleg csak a szomszédok
felnyesése utján. Óvakodni kell a legszebb törzsek körüli ílkitásától is, mert törzsfejlődésük szenved e miatt. Csak az egészen
elnyomott fák szedendők ki. Az igy kezelt tölgyes magas, ágtiszta
törzszsel jut a középkorba, amikor magassági növekvése még
nem szűnt meg. J ó termőhelyen a korona még kúpos, kevésbbé
megfelelőn pedig már lekerekített.
Most érkezett el a főállomány ritkításának az ideje, de a
világosságba helyezésnek fokozatosan kell történnie, nehogy a
magassági növekvés egészen megszűnjék.
Ilyen kezelés mellett a koronák elszélesednek s kezdetét veszi
a vaskosodás. Ugyanekkor lehet talajvédő fanemet, vagy ha az
állományt át akarjuk alakítani, megfelelő más fanemet alátelepiteni.
Nem eléggé sűrűen telepitett, vagy suhángok ültetése utján
létesített fiatalosok korán elágaznak s görbén nőnek. A felnyesés
itt nem eléggé hatályos, sőt egyes esetekben még káros is, mert
könnyen keletkeznek rothadások s csökkentik a haszonfa értékét;
ezenkívül a felnyesés késlelteti a záródást is. Ritka tölgyfiatalosokba
nem árt egyes esetekben gyorsnövésü fákat (nyir, nyár) betele
píteni, de azután állandó figyelemmel kell kisérni a növekvési
viszonyokat. Minél rosszabb a termőhely, annál sűrűbb legyen a
telepítés; sokáig élő fanemeket nem szabad mint tölteléket és
nővesztőt közbe elegyíteni, mert később az ápolás körülményes és
igen költséges lesz. A tölgytenyésztés csak j ó talajon gazdaságos
s itt azt elegyetlen állományban kell nevelni.
A tölgyet a középerdőben mint felfát általában véve kedvelik
ugyan, de ha pontosan megvizsgálnók a jövedelmezőséget, azt
találnók, hogy az ilyen középerdőkben is helyesebb volna elegyet
len tölgyállományt fenntartani, vagy legalább is a tölgyet csopor
tokban tenyészteni, mert az egyedül álló felfák ritkán egyenesek,
alacsonyabbak és ágasabbak, mint a záródásban felnőttek.
A tölgynek igényei a termőhely iránt igen nagyok; mint a
szabad állást és a fényt leginkább megkívánó fanem, elegyes

állabokban nagy küzdelmet kell vívnia másnemű szomszédaival.
Legközelebb áll hozzá igények tekintetében a magas kőris s ez
legalkalmasabb is arra, hogy a tölgygyei egykorú elegyeket alkos
son. A kőris már természeténél fogva is egyenesebb törzset
fejleszt mint a tölgy s ezért kisebb záródottságban nevelendő.
Hogy a kettő közül elegyes állományban melyiket tartsuk fenn
(egyes fákról van szó), azt a törzs és korona fejlettségére való
tekintettel kell mindig eldöntenünk. A csoportos elegyítés, a termő
hely sajátságának pontos számbavétele mellett, itt is ajánlatos.

az elegyetlen állományok
nevelése a legegyszerűbb, legbiztosabb sikerű és legjövedelmezőbb,
mert a törzskifejlődésre vonatkozólag Irányadó jőtényezők, t. I.
a magassági növekvés és záródás egyenletes s ez okból a nevelés
érdekében végzendő jontosabb műveletek ts egyöntetűen fogana
tosíthatók. Ez a tétel minden fanemre érvényes.
Az erdőtenyésztéstan főelve az, hogy

Elegyes állományokra vonatkozólag ebből azt a konzekvencziát kell levonnunk, hogy a talajviszonyokra való figyelemmel
általában véve csoportban elegyítsünk, egyenként pedig csak az
esetben, ha az illető fanem mindig uralkodó maradhat környezete
felett, de azért törzsének fejlődése sem befoiyásoltatik károsan a
szabadabb állás által. Tölgyesben tehát egyenkénti elegyítésre alkal
mas a kőrisen kivül a vörösfenyő; ez utóbbi mindig felülmúlja
magasságban a tölgyet, de beárnyalásával még sem károsítja az
állományt.
A tölgynek más fanemekkel való elegyítése már előbb tár
gyaltatott.
A tölgyállományok természetes kiritkulásának tulgondos figye
lembe vétele egyes erdőgazdákat arra serkentette, hogy talajv.'dő
fanemet telepitettek alája. Tulajdonképpeni tölgytalajon (áradvány)
ez egészen felesleges, de gyenge termőhelyeken, ahol a tölgyet
fenn akarjuk tartani, a talajvédő fanem alátelepitése tényleg nagyon
helyén van. Erre legalkalmasabb a bükk, jegenye és luczfenyő.
Amig e talajvédő fanem a tölgyre nézve nem veszélyes, addig
nem kell azt növekvésében gátolni, mert még a tölgyet is gyor
sabb növésre serkenti; mihelyt azonban a koronákba kezd mint
egy belenőni, akkor a tölgyet ki kell használni, átengedvén a
teret az uj fanemnek. A talajvédő fanem telepítése előtt azt is

meg kell vizsgálni, vájjon azáltal, hogy a csapadék egy részét
feltartóztatja s ezenkívül a talajnedvességből is sokat elpárologtat,
nem fogja-e a főfanem növekvését károsan befolyásolni?
Mielőtt tehát ez iránt intézkedéseket tennénk, mindenesetre
tanácsos kisebb területen kísérletezni különböző gyökérzetü és a
talajnedvességet is különböző mértékben igénylő fanemekkel,
hogy a legmegfelelőbbet kiválaszthassuk.
Az állománynevelés főelveit, saját széleskörű tapasztalataira
támaszkodva, Schiffel a fentebbiekben közölte s bár a mi viszo
nyaink között egyelőre még a gyakorlatban csak fokozatosan lesz
nek azok érvényesíthetők, még sem véltem felesleges munkát
végezni azzal, hogy ezeket az érdekes fejtegetéseket az igen tisz
telt szakközönséggel itt megismertettem; él az a hit is bennem,
hogy nem nagy idő választhat el már attól, midőn az eddig, a
mostoha viszonyok következtében elhanyagolt, mert kellőleg fel
nem tárt, erdőinket képesek leszünk nemcsak szakszerűen kihasz
nálni és felújítani, hanem egyúttal nevelni is.

EGYESÜLETI KÖZLEMÉNYEK.
I.
AZ O R S Z Á G O S E R D É S Z E T I E G Y E S Ü L E T F E L T E R J E S Z T É S E
a kereskedelemügyi miniszter úrhoz a közlekedési tanácsban való
képviselet tárgyában.
Nagyméltóságú Miniszter U r !
195/907. A közlekedési tanácsban helyet foglaló érdekkép
viseletek között az erdőgazdaság egyáltalában nem fordult elő.
Ezt a körülményt a hazai erdőgazdaság annál nagyobb saj
nálattal tapasztalta, mert mint az országnak 2 7 % - á n tért foglaló
gazdasági ág, amelynek termékei a vasúti forgalomban jelenté
keny szerepet játszanak, elég számbavehető tényező arra, hogy a
véleménynyilvánítás lehetőségére számot tarthasson oly kérdések
ben, amelyek közelről érdeklik, sőt döntő befolyást gyakorol
hatnak reá.
Az erdei termékek s ezek között főleg a fa a közforgalom
tetemes részét teszik ki, sőt egyes vasutvonalak túlnyomó részben
az erdei termékek szállításával foglalkoznak. Másfelől az erdő-
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