
Szent-György szab. kir. város „Soór" nevü égeres 
erdeje. 

Irta : C s a t t o g á n v i Béla, városi erdó'mester. 

A vágvölgyi vasútvonal mentén, s illetve ettől északra, 
mintegy negyedóra járásnyira fekszik az ősrégi jogokkal felru
házott Szt.-György szab. kir. város, mely jogaiból azonban 
— rendezett tanácsán kivül — mai napig csupán csak a 
czime maradt meg. Közvetlen a városka mellett, emelkednek 
ki a pozsonyi Kárpátok legdélibb előhegységei, ugy hogy Szt,-
György tulajdonképen, a kis magyar Alföld legészakibb részén 
épült, és igy az előhegység tövén való fekvésével úgyszólván 
a Kárpátok és a lapály között menő határ egyik pontját 
képezi. A vasúti vonal mentén, de már a déli oldalon, néhány 
lépésnyire az indóháztól van a kevés épületből álló, de tere
bélyes és árnyékos fákkal diszitett szt.-györgyi kénes fürdő, 
vizének ugyan nincsen természetes forrósága, mint Pöstyén 
vagy Trencsén-Teplicz világhirü kénes fürdőinek, de a viz 
megmelegitve állítólag jó gyóg}'hatásu. A fürdőtől a lapály felé 
puskalövésnyi távolságban terül el a S ó ó r nevü kiterjedt 
mocsár. A mocsár és a fürdő között fekszik egy tagja a városi 
rétnek, mely addig, mig a viz nem éri, meglehetős jó marha-
takarmányt szolgáltat, a mocsárba eső része azonban, minthogy 
a mocsárnak vizbősége a téli hőmennyiségtől és a tavaszi 
esők gyakoriságától függ. a fürdőhöz hol közelebb, hol távo
labb esik; ez a rész csupán durva szára, u. n. kötőfüvet 
szolgáltat, mely e vidéken leginkább szőllőkötözésre, vagy marha 
alá alomul használtatik. E kötőfü között, mely helyenként 
más ily fűfélékkel vagy nád és sással szakittatik félbe, itt-ott 
látható egy-egy kecske- vagy kötőfűz sanyarú törzse, mely 
átmenetet képez az erdészetileg igen érdekes és a városnak 
tetemes tűzifahozamot nyújtó égereshez, melyről huzamosabb 



helyi tanulmányozás után szerzett tapasztalataimat következők
ben közölhetem. 

A S ó ó r eleinte egészen a vasúti töltésig terjedt, de viz-
lecsapoló árkokkal tetemesen viszszaszorittatott s valószínű, 
hogy idővel egészen el fog tűnni, a területet más gazdasági 
ágnak engedtetvén át, Az égeres üzemekben többé-kevésbbé 
előforduló azon körűimén}* oka, hogy az állabok növekvése foko
zatosan hanyatlik s ennek folytán a jövedelem is apad, külön
böző, de főleg a viz fokozatos kevesbbülésében keresendő. A 
minduntalan terjedő mezőgazdasági árokhálózat ugyanis a vizet 
gyorsan vezeti el, ennek folytán ha télen vizben hiány nincs is, 
a nyári vízállás gyakran igen csekély vagy egészen elenyésző, 
a talaj tehát az égerfa vidor növekvésének már nem eléggé 
nedves. Az éger állabok hanyatlásának oka még a túlságos 
fűkaszálásban is keresendő, mivel a folytonos tűhasználat a 
talaj termőképességét tetemesen gyengíti. Egy további ok lehet a 
legeltetés, a mely nem annyira a csemeték vagy a sarjak lege
lése, mint a talaj összetaposása által van az erdő) ártalmára. 

A legjobb tőzeg vagy mocsártalaj ott található, a hol j ó 
altalaj van, mivel a rajta termő növények jó anyagot szolgál
tattunk és az altalaj jótékony hatása tartós. A tőzeg talajnál 
mindig annak jósága, nem pedig mélysége a mérvadó. A 
mélyebbre eső tőzegrétegek korántsem jobbak. A tőzegtalaj 
jóságának mértékéül szolgálhat, a fa és fűtenyészet mennyisége, 
mely ezt már külsőleg is megkülönbözteti a sanyarú terméketlen 
turfa talajtól. Legjobb altalaj az agyag vagy a márga. 

A Sóór mocsár jelenlegi területe 968 k. hold. melynek 
azonban csupán 668 k. holdnyi része kezeltetik égeres üzem
ben. A felső talajréteget a tőzeg alkotja, a mely átlagban 
1-5 m mély, ez alatt egy kavicsos agyagréteg van, amelynek 
folytatása a hegyekben is feltalálható. Ez a réteg a közlekedő 
edények törvénye szerint a magasabban fekvő területek vizét 
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a mocsárba vezeti, vagyis a S ó ó r e rétegnek köszöni talaj
vizét. Ezenfelül azonban kisebb vízerek és különösen a grinádi 
és bazini patakok is táplálják a S ó ó r t . a melyek tavasz-
szal az egész területet elöntik, és a mocsár túlsó oldalán a 
„Fekete víz" nevü csatorna féle mederben a kis Dunába 
ömlenek. Augusztus hóban azonban a viz a mocsárból többé-
kevésbbé eltűnik, ilyenkor ugyanis a patakok vízállása a leg
csekélyebb, vizök a csatornákon vezettetik e l , ezenfelül a 
hegységről jövő nyomás a vízhiány miatt szintén megszűnik. 
Mindennek daczára a talaj mindig annyira nedves, hogy a 
benne járó-kelőnek önkéntelen csizmahuzójává válhatik. E szá
razság azonban csupán az őszi esők beáltáig tart , midőn a 
mocsár újból több-kevesebb vizzel telik meg. A vizvezető csa
tornák az erdő szélén és a nedves réten azért ásattak, hogy 
a mocsárnak kötőfüvet szolgáltató része kissé kiszáradjon. 

A S ó ó r talaja épen e nedvességénél és az alsó és felső 
talaj kedvez*') viszonyánál fogva, égerfa termesztésére igen 
alkalmas és jelen állapotában tulaj donképen nem is lenne más
kép értékesíthető. E mocsár termőképességének fenntartásánál 
főszerepet játszanak a S ó ó r - b a ömlő patakok, a melyek min
den tavaszszal a területet elöntik, és mivel a hegységből jőve, 
jó ásványi termőföldet és tápanyagokat hoznak, azokat az 
egész területen lerakják, miáltal a mocsarat úgyszólván meg
trágyázzák. E körülmény következtében jelenleg a Sóór -ban 
az éger növekedésének apadása még nem észlelhető, és való
színű, hogy sok idő fog még eltelni, a mig ez máskép lesz. 

A patakok e jótékony hatása jelenleg is tetemesen érez
hető, mert a magasabbra eső helyek, melyek a patakok árteré
hez csak részben tartoznak, már gyengébb termőhelyüek, ugy 
hogy ezek csak a II. , III., IV. és V. termőhelyi osztályba 
sorozhatok; szerencsére azonban a gyengébb termőhelyek cse
kély területekre szorítkoznak. 



A S ó ó r már ősidők óta égereseket képez, erre enged 
következtetni az a körülmény, hogy a talaj vizsgálatoknál igen 
vastag, néha 2 m átmérőjű éger törzsek találhatók, a melyek 
egészen sötétszinüek s annyira lágyak és mintegy el vannak 
szappanasodva, hogy ásóval könnyen metszhetők. Az éger erdő 
kezelése az erdőtörvény életbelépte előtt is már szakszerű 
volt, s igy a jelenlegi üzemterv nyomán a szabályos állapotba 
való átmenettel nehézségekbe nem ütközik, és egy forda eltelte 
után igen meg lesz közeliivé. 

Az állabalkotó fanem a mezgés éger*), mit felemlíteni 
csaknem felesleges, mivel a hamvas éger erdőket nem képez 
és a S ó ó r - b a n elő nem fordul. Elszórtan találhatók a kecske-
és kötőfűz, fekete- és rezgő nyár és helyenként a kocsányos 
tölgy is. 

A mezgés éger rendkívül erős és mélyre ható elágazó, 
gyökérzete alkalmassá teszi arra, hogy laza talajban is a/ 
erős viharoknak képes ellentállani, a gyökérzet alkotása azon
ban a termőhelytől függvén, igen különböző, s csak a mély és 
laza talajban oly mélyreható, ellenben sekély talajon a karó
gyökérzet gyorsan kihegyesedik s számtalan, a földben elterülő 
mellékgyökérzetet bocsájt. 

A Sóó r -ban az éger gyökérzete csupán az altalajig ter
jed, mivel a kavicsrétegbe nem képes behatolni, ennek folytán 
tehát a tőzegrétegben kénytelen elterülni. A fiatalosabb égerek 
gyökerein nem ritkán találhatók gombos vagy fürtalaku képződ
mények, melyek néha tyúktojás nagyságot is elérnek. Ezek 
túlságosan megrövidült gyökérágak, többszörös elvillásodással, a 
minek a S c h i n z i a a l n i Wor. nevü gomba myceliuma az 

*) A1 n u s g l u t i n o s a . Tudományos neve a latin „aninis" főnévből 
ered, mivel a Plinus szerint a l n u s annyit tesz, mint : „quod alatur amne", 
azaz, a mi vizben él. Cs. B. 



okozója. A gyökérzetnek ezenkívül nem ritkán vannak párás 
daganatjai is. 

Az éger növekvésének maximumát a 40-ik évben éri itt 
el, mi miatt e fordán túl való tartása jövedelem- és növedék-
veszteséggel volna egybekötve. Erdőgazdasági kezelése, mint 
lapályi sarjerdőnél, a szabályos vágásosztás, reducált terüle
tekkel. Jelenleg a szabályos állapothoz már közel áll, mert az 
egyes osztagok, illetőleg évi vágásterületek szintén megközelítik 
a szabályos korfokozatot, Még a laikusnak is gyönyörű táj
képet nyújtanak, mivel távolabbról tekintve az erdőt, az egyes 
korosztályok egy óriás zöld lépcsőhöz hasonlítanak. 

Az egyes osztagok 4 m széles nyiladékokkal vannak 
egymástól elválasztva és a félfordaszaki vágások, tölgyfa osz
lopokkal megjelölve. 

Az égeres hosszában a 8 m széles nyiladék kezelési fővo
nal gyanánt szolgál, a mely azt körülbelül két egyenlő részre 
osztja, az ebből derékszög alatt kiinduló nyiladékok a többi 
gazdasági alosztályokat képezik. 

Az éger 3 0 — 4 0 éves korában még igen jó sarjadzási 
képességgel bir, és rendesen közvetlen a föld felülete felett 
vagy alatt is, a tuskóból, vagy a gyökfőből, adventiv rügyek 
utján keletkezett, sarjakat bocsát, E miatt felújítása, eltekintve 
az újonnan beerdősitendő területektől, avagy a megrontott 
vágásoktól, nem nagy fáradsággal j á r és csupán a kivesző 
tuskóknak ültetés által való pótlására szorítkozik. 

Az ültetés csekély vízálláskor őszszel, m. p. suhángokkal 
történik. Ha csupán kivesző tuskók pótlásával van dolgunk, 
ugy a suhángok tányéralakban a viz alatt kiemelt lyukakba 
té te tnek, mire gyökérzetök iszappal annyira befödetik, hogy 
a csemete szilárdan megálljon. Gondoskodni kell természetesen 
arról is, hogy a közel levő, eleinte jóval gyorsabban növő 
sarjak, a fiatal fácskákat el ne nyomják, ha pedig nagyobb 



területek, pl. az egész vágás, újból erdősitendő, vagy annak 
legalább nagyobb része, ez esetben, midőn a mocsár ki van 
száradva, egymástól 1*7—2*3 m távolságban 0*6 m széles 
árkok huzatnak és a kiemelt föld a két árok közé halmoz
tatik fel, mi által töltés képeztetik, a melybe a suhángok 
elültettetnek, még pedig őszszel, a nedvkeringés megszűntével. 

Nyár utóján azonban szintén lehet ültetni, csakbogy 
ekkor természetesen mindig gomos csemetéket, snhángokat kell 
használni az ültetésre. 

Ezen erdősítési mód holdanként körülbelül 50 frtba kerül. 
Ámbár többnyire szabályul szolgál, hogy a sarjerdőben kezelt 
fanemek, mint csonkított csemeték ültessenek ki, az égernél 
előnyösebb csonkitatlan csemetékkel ültetni. Szeleknek kitett 
területeken azonban jó lesz a terebélyes koronájú csemeték 
ágait kissé megnyesni, a gyönge gyökérzetü csemetéket pedig 
le is csonkítani. Pótlásoknál a csemeték egyáltalában nem 
csonkittattnak. 

Az uj erdősítés még megfogamzása után is folyton szem
mel kisérendő, mivel az iszapban lazán álló csemetéket, ad
dig a mig gyökérzetök a földbe elegendő mélyen le nem 
hatolt, a szél kiforgatja, vagy télen a jég kihúzza, sőt össze 
is töri. E miatt a fiatal állab védelme, a mig életerős lett, 
némi fáradsággal jár . Nagy előny azonban az égereknél az. 
hogy itt semmiféle rovarok nem bántják és az egerek sem 
tesznek benne kárt . Itt-ott láthatni ugyan egy-egy A g e l a s -
t i c a a l n i - t . vagy némely eltévedt ormányos bogarat, de ezek 
vakmerőségekért csakhamar vizbefulással bűnhődnek. 

Meglehetős gyakran látható az égeren az ágellaposodás, 
mi sok egymást követő ágtengelynek szabálytalan lappá való 
összenövéséből ered. 

Áterdőlések a fiatalosokban nem foganatosíttatnak, mivel 
az elnyomott sarjak, magoktól is kivesznek, mig a többi vido-



ran növekedve és megerősödve, a vágható korban 25 — 30 cm 
mellmagassági átmérő mellett 12 — 1 3 m átlagmagasságot is 
elér, szép egyenes ágtalan törzset alkotva, 

Az éger hosszúsági növekedésének maximumát 15 — 18 éves 
korában, tömegnövekedsének maximumát pedig a 35 — 45-ik 
évben éri el. 

A 40 éves állabok holdanként! fatömege igen tetemes, és 
minden más szál- vagy sarjerdőben kezelt lombfanemet felül
múl, miről könnyen meg lehet győződni az országos termési 
táblákban közölt adatok összehasonlítása által. S e miatt kívá
natos volna ezen égereseknek további fenntartása, 

A kihasználás télen történik, a mikor a viz meg van 
fagyva. E munkával, valamint a fa kiszállításával sietni kell. 
mivel a j ég felolvadása után a vágás és szállítás lehetetlen. 
Langyos telü években e miatt, a midőn ugyanis a viz be nem 
fagy, a kihasználás nem is eszközölhető. A ledöntött törzsek a 
vágásban azonnal feldolgoztatnak és szánakon a városi farak
tárba kiszállítva, ott sarangokba rakatnak. 

Az éger fája kisebb és nagyobb bélsugarakkal van ke
resztül szőve, az edények igen finomak és egyenletesen vannak 
a faszövetben elosztva, s e miatt a magyorófához igen hasonló 
kinézésű és rendkívül tömöttnek látszik. Az évgyűrűk külső 
kerülete sötétebb. Hosszabb ideig a levegőnek kitéve, a sárgás 
fehér fa legkülső regétében vörösbarna szint ölt, A fa, ha oly 
helyen van, a hol felváltva a szárazság és nedvességnek van 
kitéve, igen csekély tartóssággal bir. s e miatt műszaki czé-
lokra nem használtatik. Ha állandóan viz alatt tartatik, rend
kívül tartós, viziépitményeknél tehát jól használható. 

Az égerfa tűzereje a juharéhoz és nyáréhoz hasonló, de 
mivel szép lánggal égve hirtelen fejleszt meleget, nyári tüze
lésre igen kerestetik, különösen kedvelik a sütők, kemenczéjök 
gyors kifütésére. 



A tűzifa két osztályt képez, hasábfát és dorongfát. Egy 
méteról hasábfa ára 20 cm aszréteg mellett 10 frt, a do
rongfáé 6 frt. 

Az éger törzsfa átlagban nyersen 810 kg-ot és légszá
radtan pedig 550 kg-ot nyom; a fa felszenitve e súlyból, a 
mint azt a kísérletek igazolták, 78°/ 0 -Ot vészit, vagyis 2 2 ° / 0 

súlyú szenet ád. 
Az erdőgazdaságilag igen érdekes ezen égeresnek a fán 

és fűtermésen kivül még egy jelentékeny jövedelmi forrása 
van. Ez a minden nagyobb mocsárban tenyésző különféle vizi 
vad vadászatából áll, a mely azonfelül a természetbúvárnak is 
érdekes anyagot nyújt búvárkodásához, mivel a legkülönbözőbb 
vadkacsafajokon kivül, még a sirályok, gémek, mocsári szalon
kák, bibiczek stb. különböző fajai is itt tenyésznek, még pedig 
néha igen nagy mennyiségben. Ezek közül különös megfigyelést 
érdemelnek a nagy dunakacsák és az ennél sokkal kisebb 
csörgő kacsák. 

Erről azonban, mint nem szorosan erdészeti dologról, ez 
alkalommal foglalkoznom nem lehet. 

Az erdőtenyészet határának feljebb tolásáról magas 
hegységekben. 

Irta : I l l é s Nándor, m. kir. főerdőtanácsos. 

Hogy az erdő tenyészetének határa hegységeinkben alan
tabb áll, mint természettől fogva állania kellene, azt valószinü-
leg a legtöbb helyen be lehetne bizonyítani. Azt kellene figye
lembe venni, eltörpiiltek-e már annyira a határ felső szélén a 
fák, mint. a mennyire az alpesi regio felső határán szoktak, 
és megjelentek-e azon fanemek és más növények, melyek ezen 
határt rendszerint szegélyezik s termetük olyan-e, mint ott 


