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Néhány szó a Mikulás-fele ültetésről. 
I r t a : Mikolás Vincze m. k i r . e r d é s z . 

Havas Ágoston erdőmester ur az Erdészeti Lapok f. é. 
június havi füzetében megjelent közleményében a Mikolás-
féle erdősítési módot, mint a kopárok befásitására kevésbbé 
alkalmasat, saját tapasztalata s véleménye alapján nem 
igen tartja ajánlatosnak. 

Ezekre nézve legyen szabad észrevételeimet meg
tennem, elö're bocsátva azt, hogy a személyeskedés, ép 
ugy mint azt Havas erdőmester ur is hangsúlyozta, tőlem 
is távol áll, nincs is reá a legkisebb okom sem, de az 
ügy érdekében s a mennyiben tudom, hogy atyám — 
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kinek nevét ez az ültetési mód viseli •— aligha fog saját 
módszere mellett sikra szállani, ha csak közvetlenül meg 
nem kérdezik, bár azokon a legeltetés által kopárrá tett 
területeken eljárását jobb hiányában a 25 évi szakadatlan 
kísérletezés és közel 50 évi gyakorlat után jónak talált 
módon, mely mellett immár kész állabok szólnak, foly
tatni fogja: helyette én kívánnék egyet-mást a tőle hallottak 
és saját tapasztalatom alapján elmondani. 

Az ültetési módnak leírását teljesen mellőzöm, hiszen 
le volt az irva az E. L. különböző számaiban, eredménye 
pedig összehasonlítás tárgya volt más módszerekkel. Igen 
részletesen számol be róla Kováts Béla m. kir. erdész ur 
is az „Erdészeti Kísérletek" 1899. évi 3. és 4. számában. 
Czélom tehát csak az, hogy a Havas Ágoston erdőmester 
ur által felsorolt hátrányokról nézetemet nyilvánítsam. 

Az igen tisztelt czikkiró ur szerint ez az ültetési mód 
alapjában hibás, mert a dombos ültetésnek nem a száraz, 
forró napnak kitett oldalakon van helye, hanem vizenyős 
talajon, hisz a domb előbb szárad ki, mint a gödör. 

Tény, hogy vizenyős helyeken dombültetést szoktunk 
használni, hogy azonban a kérdéses eljárás szerint száraz 
helyeken készített dombok előbb száradnának ki, mint az 
ugyanott készült gödrök, azt kétségbevonom, a mennyiben 
éppen a mostani nagy szárazság mellett is, — 6 hét 
óta egy csöpp eső sem volt — a szétszedett dombokban 
különösen a megfordított fütakaró rothadásából keletkező 
nedvesség nagyon is érezhető, mellette pedig azok a gödrök, 
a honnét a gyeptakaró elvétetett, vagy azok a helyek, 
ahol a csemeték bevermelve voltak, teljesen szárazak, 
illetőleg puszta kézzel semmi nedvesség nem érezhető. 
Fordítsuk fel tavasszal bárhol a gyeptakarót, nyáron azt 
fogjuk tapasztalni, hogy minél több réteg gyephant fekszik 
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.egymás felett, annál nagyobb a nedvesség alattuk; ezt 
tapasztaltam azokon a vonalakon is, melyekről a gyepet 
leszedettem, nehogy esetleges tűznél az egész ültetésem s 
vele idő, pénz és fáradság tönkre menjen. Ezt a gyepet 
a munkások a tüz-vonal mellé egymásra kirakták, mintegy 
töltést készítve. 

Az «Erdészeíi Kisérletek* 1899. évi 3. és 4. számá
ban a 82. oldalon Kováts Béla m. kir. erdész ur is em
lítést tesz arról a „látszatról", hogy a domb előbb szárad 
ki, mint a gödör,*) a 92. oldalon pedig Manteuffel kísér
letei alapján felemlíti, hogy éjjel a domb erősebben lehűl, 
mint a környező talajszint és «ezen erősebb lehűlés követ
keztében a talajból felszálló párák a hűvösebb gyepburkon 
lecsapódnak s finom cseppekben visszaszivárognak a domb 
laza földjébe a gyökerekhez». 

Elismerem, hogy a látszat Havas erdőmester urnák 
állítása mellett szól, de a gyakorlat bebizonyítja itt is, 
hogy a látszat csal, az okot pedig megtaláljuk Manteuffel 
kísérleteiben és magyarázatában. 

A mi azt az állítást illeti, hogy atyám ültetési mód
jával ott is lehet ültetni, ahol gödröt ásni egyáltalán nem 
lehet, nincs felső talaj, hanem kőszikla, vagy kőlap van, 
más szóval, hogy ezen módszer csodákra képes: magam 
is felhatalmazás nélkül ugyan, de atyám nevében is igazat 
adok a czikk Írójának, mert a hol a kőlap, vagy kőszikla 
nemcsak a csemete kezdő életéhez szükséges tápanyagot 
nem szolgáltatja, és a fa gyökereinek későbbi elhelyez
kedésére, befogadására egyáltalán nem nyithat rést, olt 
azt hiszem ugy is hiába ültetnénk; de ha gödröt vágnánk 
is s ezt földdel kilöltenők: ugyanott lennénk, mintha a 
csemetét egy cserépbe ültetnők. A csemete fejlődnék, mig 

*) L. az E rd . L. 1900. é v i I. f ü z e t é t i s . (27 . o lda l ) . 
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a sziklafalat (cserépfalat) eléri és itt megszűnnék minden 
további élet. Tudomásom szerint Nagy-Vázsonyban is ki
hagyták az oly helyeket, ahol nagy kőlapok, egy testet, 
képező sziklák vannak, de ha ezen sziklák repedezettek, 
ugy csak néhány czentiméter felső földréteg szükséges, 
hogy a gyökerek fedett helyzetben kúszhassanak ily repe
désekbe, melyekbe azután behatolva maguk keresik fel a 
létükhöz szükséges tápanyagot. Ezt bizonyítanom fölösleges, 
hisz lépten-nyomon láthatjuk a sziklás erdőrészekben, hogy 
a gyökerek mily kis sziklarepedéseken hatolnak át. Ha 
pedig ily fácskák később nagyobb kiterjedésű sziklalapra 
találnak, nagyon természetesen elcsenevészednek, elpusz
tulnak, mint a hogy ez föltűnően látható az isaszegi 
m. kir. erdőgondnokság «Nagyfenyvesében», hol egyes fa
csoportok gyökerei összefüggő nagyobb kiterjedésű homok
kőre találtak. A fák ennek következtében teljesen vissza
maradtak a körülöttük szépen fejlődő kortársaiktól. 

Azt tehát, hogy kopár, repedés nélküli sziklákat, szikla
lapokat nem lehet ezzel a móddal beerdősiteni, nem lehet 
az eljárás rovására irni, ily módszert azt hiszem még 
egyelőre nem ismernek; de hogy miért ne ültessek ezzel 
a dombos ültetéssel ott, a hol a gödörültetés a gödrök 
készitése miatt sokba kerülne, azt valóban csak is annak 
az előítéletnek tulaj donithatom, a melyet Havas erdőmester 
ur értekezletében magáról el is ismer. Ha valamely erdő-
sitendő területen több módszer szerint tudok eredményt 
elérni, magam is azt választom, a mely iránt nagyobb 
bizalommal vagyok s olcsóbb, de ha ezeken a helyeken 
választott módszerem mellett üres foltokat volnék kény
telen hagyni, ugy ezeket a részeket beültetném akárkinek 
a módszerével, még ha előítélettel viseltetném is iránta, 
hiszen a kopároknál is az a főtörekvésünk, hogy bármi 
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uton az elérhető legnagyobb eredményt mutassuk fel és 
ellentétben Havas erdőmester ur szavaival különösen a 
kopár helyeken kell oda törekedni, hogy a teljes zárlatot 
minél jobban megközelítve, a talajt a további elkopároso-
dástól megmentsük. 

Még jó talajon is ketetkezhetnek különféle okoknál 
fogva kisebb-nagyobb tisztás-foltok, annál inkább a roszon, 
miért hagyjunk tehát készakarva egyes foltokat vissza, ha 
nem okvetlenül szükséges. 

Hogy a Mikolás-féle módszerrel kik, hol és mily ered-
ménynyel kísérleteztek, arról csak az E. L. hasábjaiból van 
tudomásom, közvetlenül pedig a Nagy-Vázsonyban, Buda-
keszen és a nagymarosi erdőgondnokságokban folytatott 
ültetésekről, de épen ezekben az erdőgondnokságokban a 
kopárok beerdősitését előbb mindenféle más módon, 
költséget és fáradságot nem kiméivé, megkísértették 
s csak néhány éve folyik ezzel az ujabb módszerrel a 
kísérletezés és pedig, ha jól tudom, csak azóta szigorúan 
a nagyvázsonyi minta szerint, mióta Kováts Béla m. kir. 
erdész ur az «Erdészeti Kísérletek*-ben saját tapasztalataival 
részletesen és teljes alapossággal beszámolt; már pedig, 
ha, mint azt czikkében leirva találjuk, az előző kisérletek 
is 90°/o eredményt mutattak volna föl, ennél jobb ered
mény után alig törekedett volna bárki is és a «Csíki 
kopaszok* már régen be volnának erdősitve; de a régebbi 
eljárások után alig volt eredmény és a legkedvezőbb év 
is csak a 30—40°/o-ot érte el; hasonlóan a nagymarosi 
m. kir. erdőgondnokságnál is az u. n. Nagyparlagon a 
rosz helyeken a siker teljesen elmaradt az elődöm által 
végzett gödörültetésnél, mig evvel az ujabb módszerrel 
teljesen megfelelő eredményt értem el. 

1899 őszén a vadrágást, kitiprást és az emberek 
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által okozott károkat is figyelembe véve 82°/o volt 
a siker. 

Nem vonom kétségbe, hogy Havas erdőmester ur oly 
helyeket látott ez ujabb módszerrel beültetve «hol a gödrös 
ültetéssel ugyanezt az eredményt, ha nem nagyobbat, 
lehetett volna elérni», de tán nem volna érdektelen ezeket 
a helyeket megnevezni, hogy az uj ültetés-módnak alkal
mazója felvilágosítson tán arról: mi volt oka annak, hogy 
ezt választotta s talán akad oly eset is az erdőmester ur 
által látottak között, hol már több más ültetési módot 
eredmény nélkül kísérlettek meg, vagy tán olyan hely is, 
a melyen a gödörültetésnek is volt eredménye; itt azután 
összehasonlítható a két módszer az elért eredmény 
alapján. 

Egyébként pedig megjegyzem, hogy oly helyeken, a 
hol a gödrös ültetés lehetséges a nélkül, hogy a köveket 
csákánynyal és feszítő rudakkal kellene a gödörből eltávo
lítani, én is, ki talán érthető előszeretettel alkalmazom 
atyám módszerét, a gödörültetéshez, mint ily helyeken 
olcsóbb és a czélnak még is teljesen megfelelőhöz fordulok 
s csupán ott ültetek dombra, a hol a gödör költséges ké
szítése a dombültetést indokolttá teszi. Hogy az ily jobb 
helyeken az gödörültetéssel elért eredmény jobb, azt saját 
tapasztalatom után készséggel elismerem, mert a Mikolás-féle 
ültetési módnak csakis rosz talajon van tértfoglaló létjogo
sultsága s csupán itt áll szerény véleményem szerint is 
az eddig általam ismert módszerek fölött. E mellett bizonyít 
Kováts Béla m. kir. erdész ur értekezése is, midőn az 
állítja, hogy: «Meglepetésemre azt láttam, hogy éppen 
a kövesebb részeken sikerül az ültetés igen szépen 
a legkövesebb, gyeppel már igen fogyatékosan biró terü
letekén is, ha azok meredekek s déli fekvésüek is», míg 
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a jobb részeken két év óta ki nem elégítő az eredmény. 
De ha igy is van, még akkor is van értéke ennek 
az ültetési módnak, mert jó talajon már régen tudunk 
erdősiteni, itt a természet is sokszor segítségünkre jön, 
mig a Mikolás-féle erdősítési mód éppen az ismert erdő
sítési módokban mutatkozó hézag pótlására hivatott. 

A mi a Lophirus rufus álhernyójára mondottakat illeti, 
erre nézve megjegyzem, hogy az a nagy-vázsonyi ültetésben 
eddig elő nem fordult. De előfordult a pajod és más föld
ben élő rovar, illetőleg álcza, melyek ugy az egészen fiatal, 
mint az idősebb erdősítésekben többek között sertések 
behajtásával is irtattak; a mennyiben pedig e fiatalosok 
ma is állanak, ez azt bizonyítja, hogy az 1—2 év alatt 
teljesen a földszinéig leszállott dombokban a behajtott 
sertések kárt nem tettek. 

A hegyoldalban készített dombok tényleg ki lehetnek 
téve a viz elmosásának, erre nézve a budakeszi m. kir. 
erdőgondnokságban folytatott kisérletek körül észleltek is 
adhatnának tapasztalati adatot, a mennyiben itt meredek 
hegyoldalakat erdősitettek evvel a móddal, a magam ré
széről azonban megjegyzem, hogy a viz lefolyása ily 
helyeken némileg mérsékeltetik az által, hogy előbb a 
dombok körül lévő körárkok telnek meg, továbbá azok a ré
szek, a honnét a gyepet lefejtettük, szintén elég tekin
télyes mennyiségű csapadékot fognak fel és közel lévén 
a törmelékes, repedésekkel biró kőzethez a vizet nagyobb 
mennyiségben bocsátják bele az altalajba, mint a gyepes 
rész, ugy hogy rendkivüli nagy zápor, vagy felhőszakadás 
kivételével alig kell attól tartani, hogy a viz megbolygassa 
a zsindelymódra egymást fedő gyeptakarókat, melyeknek 
védelme alatt a csemete áll; ha pedig ez az eset az 
első 1—2. év alatt be nem áll, ugy később még kevésbbé 
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árthat a dombnak, a mennyiben 2 év alatt az a föld 
szinével ismét teljesen egyenlő lesz. 

Az előadottakat főleg azért hoztam nyilvánosságra, 
hogy ezen utóbbi időben gyakran szőnyegre került ültetési 
mód körül szerzett tapasztalatokat, pro és contra, egyaránt 
megvilágítva, alkalma legyen a tisztelt szakközönségnek 
tisztán látnia, távol áll azonban tőlem az, hogy néze
temet, mint talán érdekelt s igy többé-kevésbbé elfogult fél, 
bárkire is ráerőszakolni akarjam. Czélom csak az volt, 
hogy véleményem nyilvánításával ezt az ültetési módot 
továbbra is a kísérletezők szíves figyelmébe ajánljam, föl
téve, hogy van olyan beerdősitendő területük, melyen az 
eddigi módszerek kellő eredményre nem vezettek, és 
egyébként a talajviszonyokból következtetni lehet, hogy ez 
a módszer eredménynyel járhat. 

Meghajlok azok előtt is, kik a gödrös ültetési mód 
mellett foglalnak állást, ha egyszer az ő viszonyaik között 
ez a megfelelőbb, de reá mutatok arra, hogy viszont a 
Mikolás-féle dombos ültetéssel elért eredmény szülte Téglás 
Károly m. kir. erdőmester ur ama szavait, hogy: «ma 
már örömtől duzzadó önbizalommal tekintünk azokra a 
lehangoló mészszirtekre! . . . » ugy szintén Kováts Béla 
m. kir. erdész ur is meggyőző tapasztalatokat tesz közzé 
erről az ültetési módról, melynél figyelembe veendő, hogy 
mig a gödörültetés hosszú múltra tekinthet vissza, melynek 
eredményei ismeretesek előttünk, addig a kérdéses móri
szer, mint uj, még mindig csak nagyon is szük korlátok 
között mozgó kísérletezés, mely talán néha nem is hű 
utánzata az eredetinek, hanem a körülmények kívánalma 
szerint attól többé-kevésbbé eltérő. 

Végül a kopár területek beerdősitésénél Havas erdő
mester ur által ajánlott gödörültetésre nézve még csak azt 
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a véleményemet koczkáztatom meg, hogy kopár területen 
a Mikolás-féle erdősítésnél a harmat-képződés, melynek 
minden cseppje esetleg a csemete létkérdése lehet, teljesen 
a kiültetett egyed táplálására, fölfrissítésére szolgálhat, 
mig a gödörültetésnél annak nagy részét a gödör fölé 
boruló fű fogja fel, továbbá, hogy mig a gödörbe helye
zett csemete, mint egy sütö-kemenczében, teljesen szél
csöndes helyen szenved, addig a dombon lévő a legkisebb 
légáramlatot is élvezheti; ezen két elvitázhatatlan tény 
pedig a csemeték ellenálló képességére, életére, különösen 
a Bakony vidékén gyakran előforduló huzamosabb száraz
ságnál nagyon is lényeges lehet. 

Lehet, hogy én estem bele abba a hibába, a melytől 
Havas erdőmestei' ur félt, t. i. hogy minden czigány 
a saját lovát dicséri, én ugyan apám ügyét védtem, de 
mentségemre szolgáljon az, hogy az E. L. hasábjain már 
többen nyilatkoztak kedvezően erről az ültetési módról, s 
kötelességemnek tartottam, hogy az atyám nevét viselő 
módszerről azt, a mit tudok elmondjam. Arra nézve pedig, 
hogy cserebogár-pajodok, vaddisznók, egerek, más vad 
vagy rovarok mily mérvű károsításokat okoznak az ily 
ültetéseken, s hogy az a módszer rovására irható-e, azt 
a további kísérletezések lesznek hivatva megállapítani, 
minden esetre azonban addig is a nagy-vázsonyi, tehát a 
legrégibb e mód szerinti ültetésnél szerzett ezirányu ta
pasztalatok közlésére fogom atyámat fölkérni, s a mennyiben 
<ez talán az érdeklődésnek tárgyát képezheti, e lapok 
hasábjain közzé fogom tenni. 


