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A luczfenyvesek szélviharok által előidézett
károsítása.
Irta : T a v i

Gusztáv, m. kir. erdőrendező.

Azok a jelentékeny károk, melyeket elegyetlen luczfenyveseinkben a szélviharok előidéznek s melyek abban az arány
ban a mint az egyenlőtlen korú őserdőket egyenlő korú sűrű
erdők váltják fel, mindig gyakrabban jelentkeznek, minden szak
emberben méltán kelthetnek komoly aggodalmat luczfenyveseink jövője iránt, különösen ha tekintetbe vesszük, hogy azon
előnyök folytán, melyeket e fanem kedvező értékesítése, aránylag
könnyű megtelepítése, nagy tömegtermése és magas műfa száza
léka nyújt, a jelenleg még jegenye fenyővel vagy bükkel ele
gyített luczfenyvesek helyébe is, kevés kivétellel, majdnem
mindenütt egyenlő korú tiszta luczfenyveseket nevelnek.
Mindenesetre oly nagy a veszély, mely luczosainkat ezen
oldalról fenyegeti, hogy elhárítására minden szakembernek
meg kell tennie azt, a mit észleleteire, tapasztalataira támaszEBDBSZBTI LAPOK.
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kodva megtehet. Ezért, midőn az alábbiakban e tárgygyal
röviden foglalkozni kívánok, legfőbb czélom az, hogy az
„Erdészeti Lapok" tisztelt olvasó közönségét újból figyelmez
tessem e kérdésre, hogy alkalmat szolgáltassak azon tisztelt
szaktársainknak, kik e téren bő tapasztalatokkal birnak, véle
ményük közlésére. Ha ezt sikerül elérnem, ugyhiszem jó szol
gálatot teszek a közös ügynek, melyet szolgálunk.
Habár tagadhatatlan, hogy a szélviharok által okozott
károsítások terjedelme és gyakorisága sok esetben az illető
vidék vagy hely hegyalakzati és terepviszonyainak sajátságos
alakulásától, vagy kitettségétől is függ, mindamellett vélemé
nyem az, hogy ha egyes vidékek luczfenyvesei eddig az ilyen
károsításoktól megkímélve lettek, vagy pedig a károsításoknak
csak jelentéktelen mérvben voltak alávetve, ezt a kedvező
körülményt igen sok esetben nem csupán a vidék, vagy hely
szél ellen védett helyzetének, hanem talán inkább az illető
állabok állapotának, a talaj természetének az állabokat alkotó
többi fanemek jelenlétének és a gazdálkodás és kihasználás
módjainak lehet köszönni. Vagy más szavakkal szólva, az a
körülmény, hogy egyes vidékek luczfenyvesei a múltban megkí
méltettek a szélkárositásoktól, vagy csak kis mérvben érintettek
általnk, még nem nyújt garantiát arra nézve, hogy e bajtól
akkor is mentve maradnak, ha az előbb emiitett tényezők
megváltoznak.
Lucz fenyveseink nagyobbára a hazánkat koszorúzó Kár
pátok hegylánczolatába mélyen benyúló völgyek hátul fekvő
részeit foglalják el, hol minden közlekedéstől elzárva, még
csak egy fordának megfelelő időszak előtt is, nagyobbára fel
táratlanul természetes őseredetisökben állottak, s mint az ön
maguktól felújuló őserdők általában, különböző korfokozatok
egyvelegét képező viharedzett törzseikkel a szélviharoknak
könnyen elentállhattak.

Hasonló viszonyok állottak főn addig is, mig ezen őser
dők kismérvű szálalás után, zárlatukban csak kevéssé meg
szakítva, szintén természetes uton újultak fel, de teljesen
megváltozott az erdőállapot, mihelyt a rendes tarvágásos hasz
nálat vette kezdetét.
A tarra vágott összefüggő nagy területek rendesen teljvetéssel újíttattak fel s az igy keletkezett egykorú, többnyire
tulsürű fiatalosokból fejlődött, rendesen gyéritetlenül maradt
luczállabok sűrűen egymáshoz sorakozó, gyenge gyökérzetü,
magas, szálas egyedeikkel erős rudfa, vagy közel vágható
korukban a szélviharokkal nem birnak többé daczolni.
Hogy ujabb időben a vetést már mindinkább az ültetés
váltja föl, az nem sokat változtat a dolgon, mert habár az
igy keletkezett állabok — nem lévén oly sürűek — fiatalabb
korukban önállóbb, erősebb termetű és gyökérzetü törzsekből
állanak is, a későbbi korban, ha rendszeresen nem gyérittetnek, ugyanolyanok lesznek mint a vetésből származottak. Pedig
ritka helyen vannak luczállabjaink még mai nap is azon ked
vező helyzetben, hogy kellő időben és megfelelő mértékben
eszközölt gyérítés által ellentállási képességükben gyarapittassanak.
Ismeretes lévén továbbá a lucznak a talaj iránti elégülékenysége és tudván azt, hogy e fanem a legkülönbözőbb
talajokon is tenyészik, senki sem fogja kétségbe vonni, hogy
e fanem sekélyen elterülő gyökérzetével a szilárd, kötött tala
jon sokkal nagyobb ellentállást lesz képes a szélviharokkal
szemben kifejteni, mint a laza, vagy esetleg vizenyős talajon,
vagy pedig csak gyenge moharéteggel borított, lazán egymásra
halmozott szikladarabokból, vagy kőgörgetegből álló termő
helyen.
És ismeretes továbbá az is, hogy ős luczfenyveseink rit
kán állottak tisztán más fanem elegye nélkül. Rendesen csak
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a tenyészet felső határán tenyészik tisztán, hová a luczot
rendes kísérői, a bükk és jegenyefenyő többé nem követhetik,
de e magasan fekvő termőhelyeken soha sem tenyésztek sűrű
zárlatu állabok s ezért azok alkotó egyedei mélyen lenyúló
koronáikkal, földig beágazott törzseikkel és messze elterülő
gyökérzetükkel keveset szenvedtek a szélviharoktól.
Más termőhelyein a lucz többé-kevésbé elegyes állabokat
alkotott, legtöbbnyire az előbb említett két fanemmel, a bük
kel és jegenyefenyővel, melyek kísérői maradtak a lucznak az
újonnan keletkezett állabokban ott is, hol az őserdők kihasz
nálása az akkori értékesítési viszonyoknak megfelelő külterjesseggel eszközöltetett s vagy csak a luczra, mint legkereset
tebb fanemre szorítkozott, vagy ennek a fanemnek is csak
a legértékesebb példányaira, mig a többi a vele együtt te
nyésző egyéb fanemekkel együtt állva maradt. Ezen elegyes
állabok azonban a mai nap dívó kihasználás és felújítás mel
lett napról-napra szemlátomást fogynak, területöket tiszta
elegyetlen s egyenlő korn, nagy használati értékkel biró, de
egyúttal a szélviharok által leginkább veszélyeztetett luczállaboknak engedvén át.
Ily elegyetlen luczállabok keletkeztek és keletkeznek ott
is, hol a luczczal elegyesen előforduló, bizonyos viszonyok
között értéktelen bükk, vagy a fapiaczon kevésbbé kedvelt
jegenyefenyő, minden kigondolható módon mesterségesen kiszorittattak az erdőből.
Szerény nézetem szerint pedig épen az ezen fanemek
elegyének megszüntetésében rejlik a legnagyobb veszély, s
ezért midőn e veszély megszüntetésére, vagy legalább mérsék
lésére törekszünk, feladatunkat a már meglévő állabok ellentálló
képességének emelésén és a beállható károknak megfelelően
vezetett kihasználás által való csökkentésén kivül, főleg az

olyan állabok nevelese képezi, melyek a szélviharokkal szem
ben nagyobb ellentállást fejthetnek k i .
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A mi jelenleg meglevő elegyetlen és egyenlő kom luczfenyveseink ellentálló képességének az emelését illeti, ez
irányban a legjobb akarattal sem tehetünk sokat.
Vágható, vagy már közel vágható luczfenyveseinkben
tulajdonképen meg sem kisérthetünk mást mint azt, hogy a
kihasználás megfelelő vezetése által a veszély bekövetkezésé
nek valószínűségét elhárítsuk.
Ezen czélból szükséges, hogy vágásaink mindég a veszé
lyes széllel szemben vezettessenek. De épen e veszélyes szél
irányának meghatározásában rejlik a nehézség, mert habár a
széldöntött törzsek fekvéséből és az uralkodó legerősebb szelek
tanulmányozásából az általánosan legveszélyesebb szélirányt
többé-kevésbé a legtöbb esetben megállapíthatjuk, mindamellett
kétségtelen, és a kinek alkalma volt a luczállabokban elő
fordult széldöntéseket tanulmányozni, az meggyőződhetett,
hogy a széldöntés a különböző, de sokszor ugyanazon időben
fellépett szélviharoknál is, legkülönbözőbb irányú volt, mely
nek okát főleg a szél irányát módosító völgyek irányában, a
környezetben, vagy pedig az illető erdőrész fekvésében kell
keresni. Vagy pedig a romboló szél már eredetileg a rendestől
eltérő iránynyal birt.
Ezekre való tekintettel szerény nézetem az, hogy a vágá
soknak egy nagyobb erdőterületre megállapított legveszélye
sebb szélirány ellenében való vezetése, épen mert ezen
irány a különböző erdőrészekre nézve vagy különböző időben
fellépő romboló szeleknél más és más lehet, és mert minden
erdőrészre nézve a legveszélyesebb szél irányát lehetetlen
meghatározni, luczosainkat nem biztosítja eléggé. S éppen

azért, e gondossági óvintézkedés értékét nem merem tulnagyra
becsülni.
Volt alkamam oly eseteket látni, (Máramarosban a mokrai fővölgy surrantója feletti baloldalon) hol a szél a fővölgy
oldalán elterülő, összefüggő, érintetlen, nagyobb kiterjedésű
40—50 éves állab közepéből több holdra menő területet tel
jesen ledöntött, máshelyt pedig csak kisebb terjedelmű héza
gokat tört ki az egyenletes hegyoldal egészben érintetlen
állabjából. Ilyen és ehhez hasonló esetekben tehát a vágás
vezetés iránya értékét veszíti.
Mindannak daczára föltétlenül szükségesnek vélem, hogy
a luczerdőknél mindenütt, hol a korosztályoknak a területen
való igen kedvezőtlen elosztása, vagy pedig a kiszállításnak
különben legyőzhetlen akadályai mást nem követelnek, már a
gazdasági beosztás és a tervbe vett kihasználás is mindég
szigorúan a veszélyes szélirányra való tekintettel állapittassék
meg, még pedig minthogy ezen veszélyes irány sokszor a na
gyobb völgyek, vagy kiválóbb hegygerinczek szerint ugyan
azon erdőgondnokság, vagy üzemosztály különböző helyein
más és más lehet, szükség esetén ezen körülményekre való
tekintettel. Az évi vágásoknál pedig arra kellene ügyelni,
hogy a vágások homloklapjai ne mutassanak nagyobb kiugrá
sokat, és soha se állíttassanak szembe a veszélyes széllel,
hogy továbbá az előveendő kihasználások által a már vágható
avagy közel vágható korú állabok, különösen hegygerinczek
mentén, vagy egyenletes hegyoldalokon soha se tétessenek ki
szabadon a legveszélyesebb szeleknek.
A vágásvezetés irányának megfigyelése mellett szükséges
volna még a vágások kiterjedésére is kellő súlyt fektetni s a
kihasználást akként eszközölni, hogy az évi vágások — annélkül, hogy tulságokba menjünk — a czélszerüség határain belül
lehetőleg kicsinyek legyenek. E végből szükségesnek ismerném,

hogy a gazdasági beosztás tervezésénél a vágássorozatok nagy
sága, a czélszerü kihasználás, kiszállítás és felújítás köve
telményeinek tekintetbe vételével, lehető kis kiterjedésben
állapittassék meg, magánál a kihasználásnál pedig figyelem
fordittassék arra, hogy évenként lehetőleg minden vágássoro
zatban történjék kihasználás.
Ezek volnának szerény nézetem szerint röviden össze
foglalva azon intézkedések, a melyeket a vágható vagy közel
vágható luczfenyvesekben a szél által okozható károk elhárí
tása czéljából szem előtt kellene tartani; mert a szállalást és
ezzel együtt a rendes szálaló üzemre való átmenetelt az erdő
gazdaság mai állása mellett és a mostani értékesítési viszo
nyok között általánosságban nem merném ajánlani, még akkor
sem, ha az arra való átmenetelt nem is tartanám luczfenyveseinkben felette veszélyesnek.
A mi fiatal, felserdülő korban lévő luczfenyveseinket
illeti, ezek biztosítására már többet tehetünk, ha a kifejlődés
idejéig kellő ápolásban részesítjük őket. E nélkül ugyanis a
fiatal luczfenyvesekben, különösen ha túlsűrűek, az egyes tör
zsek a tér- és világosságért való küzdelemben kimerülnek,
összeszorított kicsiny koronájukkal sem kifejlett gyökérzetet,
sem erőteljes törzset nem alkotnak, s ha később magassá
nőnek, az erősebb szeleknek nem birnak ellentállani.
Felette szükséges tehát, hogy a túlsűrű fiatalosokat ide
jében és ismételten kiritkitsuk, kiszedjünk belőle minden feles
leges törzset, hogy a visszamaradottak elég tért és világos
ságot nyerjenek az erőteljes fejlődésre.
Igaz ugyan, hogy a fiatalosok ilyetén ápolása mai nap
még kevés helyen eszközölhető anyagi áldozatok nélkül, mert
a gyérítésnél nyerhető gyenge anyag értéke, különösen a köz
lekedéstől távol fekvő helyeken, ritkán fedezi a gyérítés költ
ségeit. Mindazonáltal fiatal luczosaink jövőjének biztosítása

érdekében némi anyagi áldozatoktól sem szabad visszariadni,
annál kevésbbé, mert ha a dolgot a birtokos jól felfogott
érdeke szempontjából vizsgáljuk, a legtöbb esetben arra a
a meggyőződésre jutunk, hogy az, a mi most áldozatnak tet
szik, tulajdonképen nem is áldozat, hanem gyümölcsöző befek
tetés, mely a visszamaradó törzsek nagyobb tömegnövekvésé
ben bő kárpótlást talál később. Azután ha a viszonyok
nagyon kedvezőtlenek, elég ha csupán azon állabok személ
teinek ki a gyéritésre, a melyek akár veszélyes helyze
tűknél, akár túlsűrű voltuknál fogva föltétlenül ápolásra
szorulnak. Igy a gyérités sem fog meg nem engedhető kiadá
sokat okozni.
Ezek, röviden elmondva, azok az intézkedések, melyekkel
meglevő luczfenyveseinket a szél által okozott károk ellen
védelmezhetjük. Nem akarom értéküket kicsinyelni, de újból
is megjegyzem, hogy a czélt velük minden körülmények között
nem vélem elérhetni s szükségesnek tartom, hogy a jövőben
telepítendő luczfenyvesek biztosítása a szélviharok által okoz
ható károsítások ellen már a telepítésnél megkezdessék. Egyéb
iránt már az a körülmény, hogy az eddig alkalmazott vetést
utóbbi időben legtöbb helyt az ültetés váltja fel, kedvező
hatással leend a jövendőbeli luczfenyvesékre. Az ültetésnél
ugyanis a csemeték egymástól való távolsága megfelelőbb mér
tékben állapitható meg, ugy hogy ezek téresebben állván,
már fiatal korukban erőteljesebb koronát és kifejlettebb gyö
kérzetet szerezhetnek. E szerveik fejlettsége arányában aztán
fejlődésük erőteljesebb és ellentállási képessök a későbbi kor
ban nagyobb lesz.
Ezek mellett azonban luczosainknak megfelelő fanemekkel
való elegyes nevelésében látom a legfőbb eszközt, melylyel
azok a szélkárositásoktól legsikeresebben és legjobban meg
védhetek volnának.

E tekintetben maga a természet az útmutató, mely a
luczot csak ritka esetekben hagyta magára s rendesen oly
társakat sorozott melléje, melyek őt a fenyegető veszélyek
ellen megvédik. Ezért találjuk a luczot természetalkotta ősállabjaiban leginkább a jegenyefenyő és bükk, ritkábban a
veres-, erdei- és czirbolyafenyő társaságában, mely fa
nemek nem kis mértékben járulhattak hozzá, hogy a lucz
fenyő őserdők aránylag oly kevés kárt szenvedtek a szél
viharok által.
Annak megfigyelésére, hogy mily kedvező hatással van
nak ezen fanemek s különösen a jegenyefenyő a luczállabok
ellentállási képességére, bő alkalmam nyilt a beszterczebányai
m. kir. erdőigazgatóság kerületében, hol a jegenyefenyővel
elegyes luczállabok nagy számban fordulnak elő. Hogy ezen
kerületben a szélviharok által okozott károsítások aránylag
véve oly ritkák és kismérvüek, annak főokát mindenesetre az
elegyetlen korosabb luczállabok kis számában vélem találhatni.
A korosabb tűlevelű állabok itt ugyanis — a magasabb fekvő
helyeket, hol a lucz már tisztán fordul elő, nem tekintve —
kevés kivétellel a lucz- és jegenyefenyő elegyéből alkottatnak,
nem ritkák azonban a tiszta jegenyefenyőnek, és a lucz- és
jegenyének bükkel elegyes állabjai sem.
Nagyobbmérvü széldöntés itt emberemlékezet óta csak a
sziklai, akkor még ronitzi m. kir. erdőgondnokságban fordult
elő, midőn a szél a Szikla mellett fekvő szép tisztán luczfenyőből álló állabokat halomra döntötte. Előfordultak ugyan
és előfordulnak most is úgyszólván évenként kisebb szélkárositások, melyektől a jegenyefenyővel elegyes állabok sem mentesek
teljesen, de ezen széltörések távolról sem hasonlíthatók össze
azon nagyobb károsításokkal, melyek pl. Máramarosnak tiszta
elegyetlen luczosait csak utóbbi időben is többször érték.
A

bükkel, vagy ezzel és a jegenyefenyővel

elegyített

luczállabokban a károsítás itt egyáltalában csak egyes törzsek
kidöntésére szorítkozik.
Ezen körülmények is tehát a mellett bizonyítanak, a mi
különben általánosan ismeretes, hogy csak azon luczfenyveseink vannak nagyobbmérvü szélkárositásoknak kitéve, a me
lyek elegyetlenül, vagy csak igen kis mérvű elegyítéssel te
nyésznek.
Én ugyan távolról sem akarom kétségbe vonni, hogy a
lombfák inkább képesek luczosainkat a szélkárositásoktól meg
óvni, mindamellett tekintettel a jelenlegi értékesítési viszo
nyokra és a nagyobb jövedelmezőségre, közülök csak a nemes
lombfanemeket ajánlanám a lucz közé való elegyítésre, a bük
köt — mint jelenleg még műfaként csak kis mértékben érté
kesíthető és igy kevésbé jövedelmező fanemet — csak ott
vélném a lucz között kis elegyaránnyal megtürhetőnek,
hol az már jelenleg is akár ezzel, akár a jegenyével ele
gyítve, tényleg tenyészik, vagy pedig hol a tenyészeti és
talajviszonyok más közbeelegyitésre alkalmas fanemnek nem
kedveznek.
Minthogy azonban a nemes lombfanemeknek a lucz közé
való elegyítése mindég csak kisebb mérvű lehet, főleg a
jegenyefenyő az, melyet mint a bükk fölött határozott pénz
ügyi előnyöket biztosító fanemet a luczosaink közé való elegyí
tésre ajánlanék. E fanemnek a luczfenyvesek ellentállási képes
ségére és fejlődésére gyakorolt kedvező hatása mindenesetre
arra indít, hogy a mostan dívó felújítás mellett erdeinkből
ma-holnap kiszoruló jegenyefenyő érdekében szót emeljek és
annak tenyésztését ajánljam, egyúttal azon módokra is ráutal
ván, melyekkel e fanemnek luczfenyveseink közé való elegyí
tését a legtöbb helyen keresztülvihetőnek találom.
A luczosok ellentállási képességének emelésére a jegenye
fenyőhöz hasonló jó szolgálatot tehetnek bizonyos körülmények

között a tűlevelű fák közül a vörös- és erdei fenyő is, és
ezeknek közbeelegyitését részemről szintén melegen ajánlom,
csakhogy e fanemekkel nem lehet mindenütt kísérletet tenni,
mivel tenyésztésük sokkal inkább van a termőhely és klímához
kötve.
Minden félreértés kikerülése végett szükségesnek tartom
itt megemlíteni, hogy a jegenyefenyőre nézve a természetes,
illetve a fokozatos felújító vágás utján való felújítást, mint
legbiztosabbat és legczélszerübbet föltétlenül alkalmazandónak
tartom, hol azt az állab- vagy gazdasági viszonyok egyáltalán
megengedik. Itt azonban részemről a jegenyefenyőnek csupán
azon felújítási módjairól kívánok szólani, melyeket a jegenye
fenyőnek a luczczal való elegyes tenyésztésénél alkalmazan
dónak vélek.
Tény ugyan, hogy a jegenyefenyő használhatóság, érték
és keresettség tekintetében némileg mögötte áll a lucznak,
eddigi mellőzését mindamellett, főleg kényes voltában és azon
természetében vélem kereshetni, hogy fiatal korában az anya
fák védelmét nehezen nélkülözi, továbbá, hogy a fagyok és
szárazság iránt érzékeny, fiatal korában aránylag lassan nő,
a gyomok és fű elnyomásától sokat szenved, s ezekből kifolyó
lag megtelepítése a tarra vágott területeken nem oly biztos,
több nehézséggel jár és nagyobb figyelmet igényel, mint ver
senytársáé a könnyen megtelepíthető luczé. Innen eredhet az
is, hogy szakembereink nagy része a jegenyefenyőnek tarra
vágott területeken való tenyésztésétől idegenkedik, sőt azt
egyáltalán kivihetetlennek tartja.
Ezzel a felfogással szemben az én nézetem már csak a
beszterczebányai m. kir. erdőigazgatóság kerületében szerve
zett tapasztalataim alapján is az, hogy sikerrel megtelepíthető
a jegenyefenyő tarra vágott területeken is, csak megfelelő
csemeték használtassanak és a telepítés e fanem természetére

való tekintettel, megfelelő termőhelyen és megfelelő módon esz
közöltessék.
A jegenyefenyőnek mesterséges uton való felújítására
legmegfelelőbbnek tartom az ültetést, még pedig csemetekertek
ben nevelt fiatal, erőteljes csemetékkel. Az álló erdő alatt
létre jött csemetéket — daczára, hogy az ilyenekkel is láttam
sikeresen eszközölt felújítást — nem tartom oly megfelelőknek,
a mennyiben ezek rendesen meglehetős erős árnyékolás mel
lett nőttek fel, el vannak kényeztetve s szabadba kiültetve,
rendesen sinyleni kezdenek; ezenkívül a jegenyefenyőnek már
ifjú korában is erős szivgyökere a kötött erdőtalajból való
kivételnél rendesen megsérül.
Ezért, ha csemetekertben nevelt anyag hiányában erdő
ből szedett jegenyefenyő csemetéket kell az ültetéshez hasz
nálni , ugy ezen czélra csak gyenge beárnyékolás mellett
felnőtt, világossághoz szokott, könnyen kiszedhető, kisebb
példányokat kell kikeresni.
Sikerre általában csak akkor lehet bizton számítani, ha
az ültetés erős, egésséges, világossághoz szokott és edzett
csemetékkel eszközöltetik. Ilyen csemetéket pedig csak akkor
nevelhetünk, ha a csemetekert helyének megválasztására kellő
figyelmet fordítunk. A csemetekertet e czélból nem szabad
mélyen fekvő, fagyoknak, vagy pedig szeleknek kitett helyen,
sem napnak hajló déli oldalokon, hanem lehetőleg erőteljes,
inkább üde talajon, sík fekvésű vagy gyenge lejttel biró sze
lektől védett helyen megtelepíteni. Előnyös lesz, ha a cseme
tekertet nyugatnak, vagy északnyugatnak hajló oldalokon
helyezhetjük el, s számára a déli nap égető heve ellen lehe
tőleg oldalárnyékolásról gondoskodunk.
Egyébként, ha a kikelő csemetéknek különös védelmet
óhajtunk nyújtani, czélszerü lesz a jegenyefenyőmagot rozs,
vagy árpává egyidejűleg elvetni. Másként még földbe dugott

gályákkal is védelmezhetjük a fiatal csemetéket az égető nap
heve ellen. A kikelt csemetéket gályákkal erősen betakarni
azonban nem tanácsos, mert ez által távol tartanok a cseme
téktől a jótékony hatású harmatot s különben is igen érzé
keny anyagot nevelnénk.
Minthogy a jegenyefenyő mag csirázóképességét hamar
elveszíti, friss, de teljesen megért magot vessünk, sőt ha ege
rektől, vagy madaraktól nem kell tartanunk, tanácsos a magot
bizonyos körülmények között még őszszel elvetni, mert eltar
tása sok gondot igényel, ha azt akarjuk, hogy télen át csi
rázóképességét el ne veszítse. A vetőmaggal általában nem
szabad fukarkodni, mivel a jegenyefenyő magvának csirázóképessége tudvalevőleg csekély. És ne ijeszszen el az sem, ha
a kikelő sorok nem oly tömöttek, mint a lucz- és erdei fenyöcsemeteágyakban.
Ha a csemeték nem állanak túlsűrűen, akkor iskolázás
czéljából nem szükséges őket átültetni, mert erősen kifejlett
szivgyökerök miatt czélszerü őket már két éves korukban
elültetni.
A beszterczebányai m. kir. erdőigazgatóság kerületének
több helyén volt alkalmam ugy egészen szabadon, mint oldal
árnyékban fekvő csemetekertekben nevelt jegenyefenyő cseme
téket látni, melyeknek friss, sötétzöld színe, erőteljes zömök
alkata a kitűnő ültetési anyagot már előre is elárulta, s me
lyek különben a világossághoz szoktatva, biztos sikert Ígértek,
ha a kiültetésnél e fiatal korában kényes fanem természete
kellő figyelemben részesittetik.
A fiatal jegenyefenyő csemete — mint B u r c k h a r d t
mondja — nem annyira az anyafák beárnyékolását, mint in
kább az oldalárnyékolást és védelmet kívánja meg a déli nap
» égető heve ellen, ezt pedig, miután nem egész területek beül
tetéséről, hanem csak kisebb-nagyobb mérvű közbeelegyitésről

van szó, szerény véleményem szerint egy kis körültekintéssel
még a tarra vágott területeken is meglehet számára szerezni.
Minden tuskó, nagyohb kő, s különben gyomnak tekin
tett lágy fanem a vágásokban s minden cserje, visszamaradt
hulladék és nagyobb gaz árnyékot biztosit kellően felhasználva
a fiatal csemetének, s védelmet nyújt a buján növő fű és
más gyomok ellen.
Az a czél, melyet a jegenyefenyőnek a lucz közé való
elegyítése által elérni óhajtunk, már az által is megközelittettetik, ha a jegenyefenyő csak a megfelelő helyeken az
északnak és nyugatnak hajló jobb termőhelyeken elegyittetik
nagyobb mennyiségben a lucz közé, a déli és keleti oldalokon
pedig csak annyi csemete ültettetik el, a mennyinek számára
a fiatal korban védelem található. Az ilyen gyengébb termő
helyeken, minden védelmet nyújtó tuskót, követ, bokrot fel
kell használni, hogy védenczeink léte biztosittassék.
A körültekintő tenyésztőnek különben még más módok is
rendelkezésére állanak, melyekkel munkáját megkönnyítheti,
hogy jegenyefenyővel elegyes luczállabokat neveljen.
A tarolásra kerülő luczfenyvesek ritka esetben oly sűrűk,
hogy alattuk a hézagokban, vagy tisztás helyeken a jegenye
fenyőt már előre meg ne lehetne telepíteni, vagy — ha a
levágásra kerülő erdő már előre is jegenyefenyővel volt
keverve — az állabok alatt és a hézagokban természetes
jegenyefenyő serdény létre ne jöhetne. Ha ezen, akár mester
séges uton megtelepített, akár természetes uton létre jött
előserdény az állabok kihasználásánál kellő kíméletben részesittetik, legtöbb esetben biztosítva lesz a jegenyének legalább
kisebb mérvű elegyaránya. Az igaz, hogy az ilyen beárnyékoláséhoz, vagy erős oldalárnyékhoz szokott és elkényeztetett
fiatalos, a napnak és világosságnak hirtelen kitéve, kezdetben
sinyleni fog, tűi hullanak és egy része áldozatul is esik, de

más része néhány évi sinlődés után magához tér és később
szépen tovább fejlődik.
A vágható korú ritkább zárlatu, jegenyével elegyes luczállabokban vagy azok hézagain és tisztás helyein mindenkor
számithatni természetes előserdényre, mihelyt azokban a legel
tetés néhány évre teljesen betiltatik. Az előtilalom betartása
tehát már ezen előserdény keletkezése és fentartása szempont
jából is feltétlenül szükséges leend. Ott pedig, hol ily termé
szetes jegenyefenyő előserdény magától létre nem jött, nem
lesz nehéz azt az álló fák védelme alatt, vagy azok oldal
árnyékolása mellett a hézagok, vagy tisztás helyek beerdősitése
által létre hozni. Itt azután a legtöbb esetben a vetés is czélhoz fog vezetni.
Nem ritkák ezen vágható és kihasználás alá kerülő jegenye
fenyővel elegyes állabokban a fiatalabb jegenyefenyő rudcsoportok sem, melyek az állab kihasználása alkalmával kiméivé,
czélszerüen föntarthatók, mert ha előbb a korosabb állab által
nyomva, fejlődésükben vissza is maradtak, a szabaddá tétel
után néhány évre erőteljes jegenyefenyő csoportokat, mind
megannyi oasist képeznek a fiatal luczfenyő ültetvényben.
Sokszor már egyes jegenyefenyő magfáknak a vágásterüle
ten való föntartása is biztosítani fogja a jegenyefenyőnek elegy arányát, midőn ezen magfáknak bőven termő szárnyas magja
a szél által az egész területen széthordva, elvettetik.
Máskor megint előnyös lesz a jegenyefenyőnek a már
megtelepített lucz fiatalos hézagaiba való elegyítése, midőn a
jegenyefenyő a hézagokat többnyire elfoglaló puha lombfák
alá vetés utján is megtelepíthető, vagy a fiatalos és lágy
lombfa nemek védelmében biztos sikerre való kilátással kiül
tethető.
Ez lenne röviden, a mit itt a jegenyefenyőnek a lucz
állabok közé való elegyítéséről szerény tapasztalataim alapján

elmondani akartam, de megvagyok győződve, hogy a gyakor
lati szakember komoly akarattal más módot is talál a jegenye
fenyőnek megfelelő tenyészeti helyén a lucz közé való elegyí
tésére s ez által ez utóbbi fanem ellentállási képességének
emelésére.

Kétféle csertölgy a lippai uradalomban.
Itta: M a r o s i

Ferencz, m. kir. erdöiendezö.

Uralkodó erdei fáink közül egyetlenegy sem képes annyi
fajt s ezek ismét annyi változványt felmutatni mint épen a
tölgy; a változványok nagyobbára a levelek és gyümölcs különféleségében nyilvánulnak valószínűleg azonban anélkül, hogy
e mellett a fa technikai használhatósága is változnék. A magyar
tölgy levelei például alakjuk és nagyságok szerint nemcsak a
különböző egyedeken, a különböző korban és hajtásokon, de
egyetlenegy fán, sőt sokszor egyetlenegy galyon is különbözők.
Általánosan ismeretes továbbá, hogy a tölgymakknál, annak
nagysága és alakjára nézve annyi különbség észlelhető, hogy
az egy és ugyanazon fajhoz tartozó makkokból egész gyűjte
mény lenne összeállítható.
A levelek és makkok alakja és nagyságában nyilvánuló
nagy különbségek azonban talán inkább csak a természet játé
kának tekinthetők, anélkül, hogy egyedül ez a körülmény ál
landó alfajok, vagy változványok képzésére elégséges volna, s ha
mégis ilyenek képeztetnek, ezek inkább csak tudományos becscsel
birnak s kevébbé egyszersmind gyakorlati értékkel és fontos
sággal is. Másrészt azonban mondhatni, hogy a g y a k o r l a t i
e r d é s z e t s z e m p o n t j á b ó l i s m é t m i n d e n ü t t ott lenne
s z ü k s é g e s a m e g k ü l ö n b ö z t e t é s , hol a j e l l e g z ő elté
r é s e k o l y a n o k , m e l y e k á l t a l a fa k ü l ö n ö s h a s z n á l -

