
Útmutatás a domb- és hegyvidéki legelők megjaví
tásához, gondozásához és rendszeres használatához. 

Irta: Biró János kir. erdőfelügyelő. (Folytatás.) 

//. Telkesítés. 

Telkesítés alatt tulajdonképen a talajnak mivelésre való alkal
massá tételét, egyengetését értjük. 

/. Gyepes hangyabolyok és vakondturások lecsapolása és 
elteregetése. 

A gondozás teljes hiánya miatt, a legelőkön helyenként nagy 
mennyiségben és feltűnő nagyságban éktelenkedő gyepes vakond-
turásokal és hangyabolyokat a lánczborona nem képes leszakítani 
és elteregetni, sőt a rétgyalu sem végez tökéletes munkát. Ezeket 
legczélszerübb őszszel kapával lehetőleg a föld szine felett simán 
lecsapni, a levágott zselyp-ei gyepes oldalára fektetni és a helyet 
tavaszszal megfogasolni, amikor is a borona (lánczborona) fogai 
a téli fagy által megdolgozott zselypet apróra szétmorzsolják és 
elteregetik. Ugyanezt a munkát természetesen vasgereblyével is 
el lehet végezni. 

2. Zsombékos helyek feltörése. 

Azokkal a zsombékokkal, amelyeket a jószág a legel
tetés okszerűtlen gyakorlata folytán a legelő vizenyősebb részein, 
gyakran jelentékeny terjedelmű területeken kitapos és amelyek 
között aztán a viz megreked, nem lehet ilyen könnyen 
végezni. Ezen helyekről a felesleges vizet le kell vezetni és 
mivel a zsombékokon többnyire amúgy is csak kevésbbé értékes, 
rendesen savanyu füvek teremnek, a területet alaposan fel kell 
törni, esetleg megmeszezni, 1—2 évig mezőgazdaságilag művelni 
és azután begyepesiteni. 



3. Fadőléses buczkák levágása. 

- A hegyvidéki legelőkön igen gyakoriak a régi széldön
tésekből keletkezett fadőléses buczkák, amelyek rendesen szin
tén csoportosan és nagyobb területeken fordulnak elő. Ezek
nek a talaja általában igen rossz, mert amikor a fák kidőltek, 
gyökereikkel a nyers, köves talajt szakították ki és hozták 
felszínre és ezért a buczkákon lévő növényzet is gyér és 
igen silány. A buczkák közötti gödröcskékben, ahol a viz és a 
televény összegyűl, rendesen jó fű szokott lenni. Ezt lehetőleg 
megkímélendő és mivel a munka különben is kissé költséges, ha 
a terület nem igen hepe-hupás s illetve a lánczborona valameny-
nyire megjárja, a marha pedig megfekszi, ugy éppen csak a 
buczkák élét veszszük leirtó kapával és a buczkákat fektetéssel vagy 
kosarazással jól megtrágyázzuk, gondoskodván arról, hogy a pász
torok a fekvőhelyek elhagyása után a trágyát a gödrökből a bucz-
kákra felgereblyézzék és azokon elteregessék. Ha a buczkákon 
még műtrágyát is elszórunk, az állati trágya hatása fokozódik. 
A megtrágyázott buczkák tapasztalás szerint önmaguktól is szépen 
begyepesednek, mert az ilyen fadőléses helyek rendesen csak a 
magas hegységben fordulnak elő, ahol az éghajlat a fűnövésnek 
különösen kedvez. Némi fűmag (fehér here, komócsin, taraczkos 
tippan, réti perje, taréjos czinczor) elszórása által az eredmény 
mindenesetre még kedvezőbb. 

Gyakran azonban a buczkák olyan magasak és élesek, a göd
rök pedig olyan mélyek, hogy a helynek bár félig-meddig való 
elegyengetése ki nem kerülhető. Teljes kisimítására (kiplanirozására) 
azonban nem kell éppen törekedni, az felesleges dolog. A munkát 
ez esetben irtókapával és csákánynyal, őszszel kell végezni és a 
buczkáról levágott földet a gödrökben jól letaposni. A téli fagy 
a felszínre került nyers földet megdolgozza, azt utána jól meg
trágyázzuk, tavaszszal lánczboronával és vasgereblyével alaposan 
megmunkáljuk, végül begyepesülését felülvetéssel elősegítjük. 

4. Kisebb talajsérülések elegyengetése. 

Különösen az emberlakta helyek közelében elterülő legelőkön, 
a kíméletlen és rendszertelen használat folytán, számos kisebb 
olyan talajsérülés van, amelyek a legelő megmunkálását, kivált 



megfogasolását megnehezítik és amelyekből rohamosan nagy
mérvű és veszélyes jellegű károsodások származhatnak. 

Ilyenek az elősvényelt, íeltaposott, kijárt, összeszakadt, össze
csúszott illetve összesuvadt helyek; az elhagyott marhacsapások, 
kimélyült uthelyek és kezdődő vízmosások, amelyeknek összekapá-
lása, kitöltése és kiegyengetése, megtrágyázása és begyepesitése 
felette szükséges és amely munkálatok foganatosításánál a kivágott 
bokrok és felszedett kövek igen czélszerüen felhasználhatók. 

A kezdődő vízmosásokba és a kimélyült szekérutakba a bok
rokat (különösen pedig a boróka bokrokat) felső végükkel felfelé, 
a vízfolyás irányában ugy kell berakni, hogy egymást cserép-
zsindelyszerüen fedjék; aztán rendről-rendre jól letaposni, kampós 
czövekkel leszorítani, ha szükségesnek mutatkozik, 10—20 lépésnyi 
távolságban az árkon keresztül még egy-egy rend erős karót is 
beverni, a bokrokat esetleg még kövekkel is lenyomatni, majd pedig 
a martokról bekapált földdel betakarni. Mindez azért szükséges, 
hogy a viz a bokrokon át szűrődjék és az iszapot azok között 
lerakván, az árkot feltöltse. Annak semmiféle értelme és czélja 
nincsen, ha a bokrok csak ugy lazán az árokba belehányatnak, 
mert a viz azok alatt elfolyván, az árok fenekét tovább mélyíti. 
Ott, ahol attól lehet tartani, hogy a nyári záporok sebes vize a 
kitöltött árkokban vagy utakban végigfolyván, azokban kárt fog 
okozni, a víznek alkalmas helyen való félrevezetéséről, félrecsapá
sáról kell legalább 1—2 évre gondoskodni. Ha bokorral, kővel 
nem rendelkezünk, az árokmartok bekapálása előtt 10—15 lépés
nyire egy-egy rend erős karót kell az árkon keresztül beverni és 
azokat vesszővel sűrűn befonni, hogy a viz a laza földet az árokból 
ki ne mossa. A viznek különösen az árok fején, 1 — 2 évre való 
elvezetése, elvetése ezen esetben feltétlenül szükséges. 

Azokat az összekapált területeket, amelyeket a hely fekvésénél, 
vagy más oknál fogva megtrágyázni és ezért fűmaggal bevetni 
nem lehet, czélszerü baltaczimmel bevetni, melynek erős gyökér
zete a talajt igen jól megköti legalább addigra, amig közötte 
másféle fű is megtelepszik. A baltaczim a felmunkált sovány talaj
ban is jól terem, kivált ha az kissé meszes. A baltaczimet lehet 
luczernával keverni, az északi fekvésű árokpartokon esetleg tiszta 
luczernát használni. 



5. Vizenyős helyek lecsapolása és kiszárítása. 
A legelő telkesítése rendjén gondoskodni kell a legelőn levő 

vadvizes, mocsaras, posványos, tőzeges természetű, savanyu tele
vényt képző, sast, kákát, szittyót és rossz savanyu füveket termő, 
mételyt nevelő helyek lecsapolásáról, kiszárításáról esetleg azok 
megmunkálásáról, megforgatásáról és begyepesitéséről is. 

E helyütt azonban nem gondolunk azokra a nagyszabású 
vizlecsapolási és alagcsövezési munkálatokra, amik csak előleges 
műszaki felvételek és kultúrmérnöki tervek szerint vihetők keresztül 
és amilyenek domb- és hegyvidéki legelőinken — amelyeknek több
nyire természetes esésük van — nem is igen fordulnak elő, hanem 
értjük, azokat a kisebb szabású, egyszerű munkálatokat, amiket a 
helyszínén, az arra különben is érzékkel biró minden értelmes 
hegyvidéki községi előljáró el tud végeztetni. 

Fő az, miszerint alaposan megvizsgáltassék, hogy a legelő 
egyes részei elmocsárosodásának, elposványosodásának mi a szülő-
oka és ahhoz képest kell a bajon gyökeresen segíteni. Tehát meg 
kell állapítani, hogy evégből hol, milyen hosszú, széles és mély 
sánczokat kell kiásni (gyűjtő, levezető, szivó, fedett, nyilt, meredek
falu, teknőszerü sáncz). A talajnedvességének szabályozására hol, 
hány és milyen zsilip szükséges; mely helyeket lehet esetleg fel
tölteni; vadvizes helyen hogyan kell a vizet szivó sánczokkal 
összegyűjteni, elvezetni; mely helyeket kell majd megmunkálni, 
megforgatni, begyepesiteni. 

Többször előfordul, hogy szivós-agyag altalaju, lankás,sík helyek 
az összegyülemlő hó- és esővíztől posványosodtak el, pedig a bajon 
egyszerűen a viz leeresztése, vagy rövid levezető sáncz ásása által 
lehetne segíteni. Gyakoribb eset az, hogy az agyagpala felelt a 
hegyoldalban leszivárgó viz az aljban, a hegy lábánál felhalmo
zódott laza hordaléktalajban fenekük meg és a helyet elmocsáro-
sitja. A dolgon segíteni lehet, ha a hegyoldal aljában hosszant 
egy vízgyűjtő sánczot ásunk, amely a vizet át nem eresztő 
rétegbe is kell hogy bemélyüljön és amely a hegyoldalban 
leszivárgó vizet felfogván, abból egy vagy több levezető sánczczal 
elvezethető. 

A vadvizes helyen a vizet több, ujjasán elágazó keskeny 



szivósánczczal lehet egy főárokba összegyűjteni és abból elvezetni. 
A szivósánczokat szintén a vizet át nem eresztő rétegbe kell 
lemélyiteni, arasznyi magasan kővel kitölteni, esetleg az árok 
fenekére rőzseköteget fektetni és aztán beföldelni, amikor is a 
kő vagy rőzse között a viz ugy folyik, mint az alagcsövekben. 

III. Talajvédelem. 

1. Kopárfásitás és vizmosáskötés. 

A kopár és vízmosásos területek legelőgazdaságunk szégyen
foltjai, amelyek a hegyvidéken már messziről jelzik a közös legelőt. 

Az országban mintegy 200.000 kat. hold kopár és vízmosásos 
terület van, amelynek nagyobb része az emberlakta helyek köze
lében fekvő legelőkre esik, amiket a tengernyi jószág kora 
tavasztól késő őszig, jó és rossz időben egyaránt, kénye-kedve 
szerint bebarangol és valósággal agyontapos. A meredek oldal 
átázott talaján a silány gyeptakaró végre is megszakad. A sárrá 
taposott termőréteget a záporok sebes vize mossa-mossa. Az 
erekben összegyülemlő viz mind mélyebb és mélyebb sebeket 
vág a talajban. A kopár foltok évről-évre szemlátomást nagyob
bodnak, a vízmosásos árkok pedig mélyülnek. A pusztulás roha
mosan terjed és rövidebb idő alatt, mint hinnők, gyepestől, 
talajostól tönkremegy az egész hegyoldal. Szakasztott olyan lesz, 
mint a másik és a többi, amerre a szem lát. De nemcsak az 
anyaföld pusztul el, hanem mérhetetlenek azok a károk is, amiket 
évről-évre a záporok vize és hordaléka a lejtő aljában elterülő 
értékes földeken és közlekedési vonalakban okoz. Nagy a baj, 
nagy a veszedelem mindenképen, főleg pedig azért, mert az ilyen 
helyeknek közgazdasági szempontból való befásitását és meg
kötését az erdőtörvény és a mezőrendőri törvény (1879. évi 
X X X I . t.-cz. 165. § és 1894. évi XII. t.-cz. 13. és 14. §-ai) elren
delvén, már most legelő hiányán még azzal is kínlódni kell. 

Mert bizony az ilyen fásítás a termőtalaj nélküli csupasz 
anyaföldön valóban merő kínlódás és amellett még nagyon költ
séges dolog is. Nagy türelem, gondos előrelátás kell hozzá és 
csakis tapasztalt szakember vezetése mellett foganatosítható. Miért 
is a községi és némely más erdők és kopár teriiletek állami keze-



léséről szóló 1898. évi X I X . t.-cz. 1. §-a gondoskodott arról, hogy 
a kíméletlen használat folytán tönkrement és közvagyont képező 
ilyen kopár és vízmosásos területek, amelyeknek befásitása köz
gazdasági szempontból szükséges és ezen czélból hatóságilag ki
jelöltettek, az államerdészet kezelésébe átvétessenek. 

A következőkben tehát nem a már Ilyenekké vált kopár és 
vízmosásos területek befásitásáról és megkötéséről lesz szó, mert 
az ennek a füzetnek a keretét igen messze túllépné, hanem csak 

főbb vonásaikban azokat a teendőket fogjuk megjelölni, amelyeket 
a legelő talajának megóvása és megvédése s illetve a még nagyra 
nem nőtt baj orvoslása tekintetéből idejében foganatosítani kell 
azért, hogy a legelő a teljes tönkrejutástól megmentessék és ne 
váljék szükségessé annak a törvény értelmében közgazdasági szem
pontból való befásitásának elrendelése. 

Evégből tartottuk kívánatosnak a legelőn meglevő fák és bokrok 
kivágásának leírásánál is, azoknak talajvédelem szempontjából való 
nagy fontosságát különösen hangsúlyozni és arra nyomatékosan 
rámutatni. 

a) Kppárfásitás. A tapasztalat mutatja, hogy a jókarban levő 
és állandóan gondozott legelő gyepezete, kíméletes és rendszeres 
használat mellett, még a meredekebb helyeken sem romlik meg, de 
csakhamar tönkremegy, ha a legelő tul van terhelve és a jószág 
a meredekebb helyeken naphosszant tapossa a felázott talajt. Első
sorban tehát ennek kell feltétlenül elejét venni. Tartós esőzések 
alatt a jószágot istállón kell tartani, vagy legalább a legelőnek 
olyan részein járatni, ahol kárt nem teszen s illetve mivel az 
állat még a lankás és teljesen sík helyeken is esős időben a talajt 
többé-kevésbbé feltapossa és kijárja, a keletkezett sérüléseket leg
alább is minden év őszén vagy tavaszán orvosolni kell. Hogy 
miként, arról fennebb a telkesítésnél már volt szó. 

Mihelyt pedig a legelő itt-ott kopárosodnl kezd, vagy már 
is vannak rajta kopárfoltok, ugy azok továbbterjedését sürgősen 
kell megakadályozni, illetve a további kopárosodásnak elejét venni. 

Ha az elkopárosodott rész nem meredek és azt a csordával 
meg lehet fektetni, vagy juhokkal megkosaraztatni, ugy azt feltét
lenül meg kell tenni és ha megtörtént, a trágyát egyenletesen 
elteregetni. Az ilyenképen alaposan megtrágyázott hely esetleg 



még a nyár végén, de múlhatatlanul tavaszszal, vasgereblyével 
alaposan megmunkálandó és megfelelő fű- és heremagkeverékkel 
beszóratván, azon évben legeltetési tilalom alatt tartandó. 

Ha az elkopárosodott hely meredek, igen szaggatott vagy nagyon 
köves és azt sem megfektetni, sem megkosarazni nem lehet, ugy 
annak mielőbbi befásitása válik szükségessé. Ezzel azonban a vilá
gért sem szabad addig várni, amig a viz a termőtalajt egészen 
lemosta és már a terméketlen altalaj került felszínre, mert a fásítás 
az ilyen helyen annál nehezebb, minél tovább halogatjuk azt. 

A domb- és hegyvidéki legelőkön nem lehet czélunk egyes 
nagyobb összefüggő területeknek a beerdősitése, hanem csakis az 
olyan kopárosodó foltoknak a befásitása, ahol a talajt a tönkre
jutástól másképen megóvni nem tudjuk. Tehát csak kisebb, leg
feljebb csak néhány holdnyi erdőfoltoknak a megtelepítésére törek
szünk ott, ahol azokra talajvédelem czéljából van mulhatlanul szükség 
és ahol azok létesítése azért is kívánatos, hogy a közöttük levő 
gyepes területeket a szél és a kiszáradás ellen megvédjék. 

A befásitásra kijelölt kopár legelőrészleteket mindenekelőtt a 
legeltetés ellen szükséges tilalmazni és amennyiben csak lehetsé
ges, azok evégből körülkeritendők, mert a fáradságos és költséges 
erdősítést másképen sikeresen megvédelmezni nem lehet. A be
kerítés által a legeltetési kihágásoknak és azokkal járó büntetések
nek is elejét lehet venni, amitől a nép irtózik és ami végett a 
fásítás ellen annyira ellenszenvei viseltetik. Az ilyen területeknek 
egyszerűen a szokásos legeltetési tilalmi jelekkel való ellátása czélra 
nem vezet. Kerítés nélkül a tilalmi tábla csak veresposztó a nép 
szemében! 

A fásítás előtt pedig figyelembe veendő a beerdősitendő kopár 
terület minősége. Mert a dombvidéki és előhegységi kopárok 
többnyire kötött, agyagos, palás, márgás talaja egészen más 
természetű, mint a magas hegység sziklás, köves, kavicsos, törme
lékes talaja, amelynek hézagaiba a fák gyökere nehézség nélkül 
behatolván, abban tápanyagot, nedvességet és levegőt találnak. 
Az előbb jelzett kopároknál ellenben a fatenyészetnek ezen fel
tételei nem mindig vannak meg és ha a talaj erősen kötött és 
sovány, czélszerü azt bekerítés után néhány évig pihentetni, hogy 
elmáljon és gyepesedjék. Ezt lényegesen lehet elősegíteni a talaj 



felmunkálása és baltaczimmal való bevetése által (különösen, ha 
a talaj meszes), amelynek hatalmas gyökérzete a talajt lazítja, 
megdolgozza, javítja. 

A beerdősitéshez való alkalmas fanemek megválasztása nagy 
körültekintést és szakértelmet kivan. Miért is kívánatos e tekintet
ből egy, a vidéken lakó és a megfelelő tapasztalatokkal biró erdész 
tanácsát kikérni és a környéken netalán már létező és hasonló 
minőségű talajon megtelepített erdősítéseknél sikerrel használt 
fanemekhez ragaszkodni. 

Tekintve az erdősítés czélját és a kopárok gyenge talajminő
ségét, a fásításhoz lehetőleg gyorsan növő és kevésigényü fane
mekre van szükség. Sokfélében azonban válogatni nem lehet. Az 
eddigi tapasztalatok szerint a dombvidéki és előhegységi kopá
roknál beváltak a lombfák közül: az ákácz, amely a csupasz, 
laza, mély homokos talajt szereti és a füves helyen 2—3 évig 
megkapálandó, úgyszintén a bálványfa, amely azonban könnyen 
elfagy; a sekély talajon megél a virágos kőris, amely a fagy 
ellen szintén érzékeny; a mezei szil, amely 2—3 évig kapálandó; 
a jobb helyeken a magas kőris és a tölgy. A tűlevelűek közül 
az erdei fenyő és a feketefenyő, amely különösen a meszes talajt 
szereti. A magashegységi kopárok befásitásához a lombos fák 
tenyésző vében: az ákácz, szil, amerikai kőris, az erdei- és fekete-
fenyő, amelyek a luczfenyő tenyészövébe is felhatolnak; a lucz
fenyő és a vörösfenyő különösen a széljártább helyeken. 

Legczélszeriibb volna, ha az ültetéshez szükséges csemetéket 
az érdekelt legelőbirtokos maga nevelné fel, ami a legtöbb 
fanemnél nem is okozna különös nehézséget, de erre nem igen 
lehet számítani, annál kevésbbé, mert a kopárfásitáshoz és vizmosás-
kötéshez szükséges facsemetéket az állam ingyen adományozza, 
ami mindenesetre kényelmesebb, ha a siker tekintetéből nem is 
jobb. Az Ingyencsemeték adományozása iránti kérvények a föld
mivelésügyi minisztériumhoz czimezve, az ősz folyamán az illetékes 
kerületi kir. erdőfelügyelőséghez nyújtandók be. 

Az esetleg messze vidékről szállított facsemetékkel gondosan 
kell elbánni, mert azok igen kényesek. A ládák vagy kosarak 
csakis borús időben, vagy napnyugta után bontandók fel. A száraz 
gyökerű csemeték kiselejtezendők, a többiek gyökérzete pedig 



azonnal agyagpépbe mártandó és az elültetésig árnyas helyen 
földdel betakarva tartandók el. A lombfacsemeték ugyan nem 
olyan kényesek, de ezeknél is ügyelni kell, hogy a gyökerek meg 
ne száradjanak. 

A faültetés rendes ideje a tavasz. A fenyőféléket, kőrist, szilt 
lehet őszszel is elültetni, de az ákáczot mindig tavaszszal ültetjük. 

Az ültetés történhetik rendes gödrökben, de meredek hegy
oldalon czélszerübb 1 ' 5—2 m sortávolságban egymás felett, víz
szintes irányban, lépcsőfokszerüen padkákat készíteni és a cseme
téket az ezen padkákon 1—1 lépésnyire kiásandó gödrökbe el
ültetni. Ezek a lépcsőfokok, illetve padkák felfogják a hegyoldalon 
lecsorgó vizet és iszapot és azokat a csemeték javára fordítják 
különösen akkor, ha a padkák eléggé szélesek és befelé lejtőleg vannak 
készítve, hogy több vizet és iszapot fogjanak fel. A padkákat és ültető
gödröket — amelyek minél nagyobbak legyenek — czélszerü már 
őszszel elkésziteni, hogy a téli fagy a földet jól megdolgozhassa. 

A kopár területen az ültetés legyen lehetőleg sürü, hogy 
minél kevesebbet kelljen utána pótolni és hogy a fiatalos mielőbb 
záródjék. Körülbelül minden méterre jusson 1—1 csemete, amikor 
is átlag kat. holdanként 5000—6000 darab csemete szükséges. 
Az ültetést nagy gonddal kell foganatosítani, mert a siker jórész-
ben attól függ. Különösen ügyelni kell, hogy a csemeték gyökerét 
a szél és nap ne érje; azért lehetőleg szélmentes, borús vagy 
esős időben kell ültetni. Az ültetők kosarakban, vagy csebrekben 
vigyék magukkal a csemetéket és azok gyökerei legyenek állan
dóan vizben, vagy vizes földdel betakarva. Az ültetőgödörbe a 
facseme'ét lefelé irányuló gyökérzettel kell beállítani, a gyökere
ket alul szétteregetni, a legjobb apró földdel beszórni, a csemetét 
közben megemelgetni, a földet megnyomkodni és felül tányért 
készíteni. A csemete ne jusson mélyebbre a földbe, mint azelőtt 
volt. A lombfacsemetéket az ültetés után néhány napra tőre kell 

0 metszeni, hogy a csemete gyökérzete arányában csak akkora haj
tást neveljen, amekkorát elegendően táplálni tud. 

Az ültetvény addig, amig a jószág abban kárt tehet, szigorú 
legeltetési tilalom alatt tartandó, a hely legyen bekerítve. 

b) Vizmosáskötés. A talaj elkopárosodásának természetes követ
kezménye a vízmosások képződése. Minél meredekebb a lejt és 



minél lazább a talaj, annál gyorsabban képződnek azon a víz
mosások, különösen a délnek fekvő legelőkön. A vízmosásos árkok 
megkötését czélszerü a kopárfásitással kapcsolatban foganatosítani. 
Esetleg előbb is, mert még sürgősebben szükséges, miután az árkokon 
lerohanó viz nemcsak magában a talajban végez nagy pusztításokat, 
hanem hordalékával együtt az aljban elterülő termőföldeken és 
közlekedési vonalakban is, évről-évre mérhetetlen károkat okoz. 

A vízmosásos árkok bejelentését, hatósági kijelölését és meg
kötését a mezőrendőrsegről szóló 1894. évi XII. t.-cz. 13. §-a 
rendeli el és a mulasztókra súlyos büntetést ró. 

Annak előrebocsátásával, hogy e helyütt csakis azokkal a víz
mosásokkal foglalkozhatunk, amelyeknek megkötéséhez előleges 
műszaki felvételek, különleges tervek és költséges építkezések nem 
szükségesek, hanem amiket ezek nélkül, a rendelkezésünkre álló 
szerény eszközök czélszerü felhasználásával, magunk is képesek 
vagyunk megkötni. 

A kezdődő vízmosások betöltéséről, összekapálásáról és el
egye ngetéséről, a telkesitési munkálatok rendjén már megemlékez
tünk. Az alábbiakban röviden ismertetjük azokat a körülményeket, 
amelyekre a nem rendkívüli méretű és szerkezetű vízmosásos árkok 
sikeres megkötésénél különösen figyelemmel kell lenni. 

A vízmosásos árkon lerohanó viz annak medrét, fenekét ki
mossa, mélyíti. Az alsó támasztó pontjaiktól megfosztott árok
martok ennek következtében súlyuknál fogva leszakadnak, az árok
martokon tul pedig gyakran holdakra terjedő csuszamlások, keletkez
nek. A lekerült földet és törmeléket a viz leviszi, az összecsúszott 
árokfeneket újból kimossa és az oldalak további beszakadását idézi 
elő. Ez a váltakozó mozgás igy folytatódik és az árok mindegyre 
terjed nemcsak mélységben és szélességben, hanem hosszúságban 
is, mert felső végén is egyre tovább szakadozik, omlik a föld. 

Az árok medrének, fenekének és fejének megkötése gátakkal 
történik, a martok leszakadása ellen pedig, amennyire lehet, fásí
tással védekezünk. A siker érdekében mindkét eljárás egymással 
kapcsolatban foganatosítandó. Vannak azonban esetek, amikor a 
gátlás, vagy a fásítás mellőzhető. 

Az árok fejének továbbszakadását fejgáttal, a meder kimélyü-
lését pedig fenék- vagy iszapfogógátakkal lehet megakadályozni. 



A fejgát elkerülhetetlen, ha az árok vége nem lejtős, hanem 
többé-kevésbbé mély szakadások utján fejlődik tovább. A fenék
gátak pedig többnyire minden mélyebb, lágy medrü és szaka
dozó martu árokban szükségesek, ahol az árokképződés a fennebb 
emiitett módon történik. 

A lágy medrü árkok fenekének megkötése ujabban csakis 
fásítás — a medernek elevenné tétele — általa eszközöltetik, a nem 
meredek és nem szakadozó martok pedig fásítás mellőzésével 
begyepesittetnek. A megkötésnél alkalmazandó eljárást mindig az 
árok természete határozza meg. A gátak készülhetnek fából, földből, 
kőből, betonból és vegyesen. Ez egyferől az árok természetétől, 
másfelől a rendelkezésre álló anyagtól és költségtől függ. 

Készüljenek azonban a gátak bármilyen anyagból, azok fel
állításánál és felépítésénél általában a következőkre kell ügyelni. 

Első dolog megakadályozni azt, hogy az árokban legalább 
addig,, amig a védelmi munkálatok folynak és azok meg nem 
üllepedtek, nagyobb és káros hatású víztömeg le ne rohanjon. 
Evégből gondoskodni kell annak már az árok fejénél, de alább 
is egyes arra alkalmas pontokon való elvezetéséről. Mint mondani 
szokás, a vizet az ároktól félre kell csapni, ki kell vetni. Ügyelni 
kell azonban, hogy a vizet ne csapjuk olyan helyre, ahol az kárt 
tehet. Lehetőleg erdőbe, vagy lankás gyepes helyre kell kicsapni 
ugy> hogy minél nagyobb területen eloszoljon. Ha az árokmartokon 
tul, a hegyoldalon is vannak csuszamlások, szakadások, repedések, 
ugy az azokba a hegyoldalról befolyó, beszivárgó vizet egy gyűjtő 
sánczba kell felfogni és szintén elvezetni. 

Az árokkötést mindig felülről, annak fejénél kell megkezdeni, 
az ott rendesen összetorkoló mellékágak bevonásával. Ezek medrét 
legczélszerübb füzfavesszőboritással megkötni. 

Ahol a martok omlása a meder kimosásáról tesz tanúságot, 
ott a szakadás alatt az ép martok között gátat kell kötni ugy, 
hogy a szakadozó martok a gát visszaduzzasztási távolába essenek. 

Kanyarulatba gátat kötni nem szabad, csakis oda, ahol a 
meder egyenes. 

A gátat a fenék legmélyebb pontján, a meder irányára merő
legesen kell felállítani. A ferdén alkalmazott gátat a viz az alsó 
sarokban megtámadja. 



A gátat olyan alakban kell építeni, hogy a viz mindig annak 
közepén folyjon le. Mivégből szükséges, hogy a gát koronája a 
közepén alacsonyabb legyen, mint a két végén, tehát teknőszerü 
alakkal birjon. Hogy a viz egészen a gát közepére terelődjék, 
czélszerü, ha az a vízfolyás felől homorú (kifli) alakú. 

A gátat az árokmartokba oldalvást jól kell beléereszteni, hogy 
a viz meg ne kerülhesse. 

Laza talajú mederben sohasem szabad gátat aláágyazás nélkül 
felrakni, mert különben azt a viz alámossa. Erre legczélszerübb 
a fűzfavessző, amelyet minél vastagabb rétegben fektetünk és minél 
hosszabbra nyújtjuk ki a gát előtt és mögötte, annál jobban meg
felel czéljának. 

A gátak sohase legyenek tulmagxsak ( 0 ' 5 — 1 0 m), mert 
czéljuk nem csupán az árok feltöltése, hanem a medernek a 
további kimosás ellen való megvédése és azzal kapcsolatban a 
martoldalak nyugalomba hozása. Egy magas gát helyett inkább 
két törpe alkalmazandó. Minél lankásabb az árok, annál magasabb 
lehet a gát, mert annál kisebb a lefolyó viz nyomása. Itt tehát 
kevesebb gát kell, mint a nagyobb esésű árokba. 

A gátak száma nemcsak a meder lejfjétől, hanem a talaj 
minőségétől is függ; laza talajon néha olyan sűrűn kell a gátakat 
elhelyezni, hogy azok majdnem egymást támogatják. Ezáltal az 
eljárás igen költségessé válik és czélszerübb ezen esetben a meder 
fenekének befiizesttése. 

A gátat lehetőleg ugy kell építeni, hogy a vizet lefolyásában 
minél kevésbbé akadályozza, mert annál kisebb a viz romboló 
hatása ugy a gát előtt, mint a megett. Evégből czélszerü a gátat 
elől is, hátul is feltölteni, rézsüt csinálni. Erre nagyon jó a tövis
bokor letaposva, kővel lenyomva, leczövekelve. 

Ha csordaátjáró czéljából magas gátat kell kötni, ugy az 
lépcsőzetesen rakandó fel, hogy a viz esése lehetőleg csökkentessék. 

A gát felállítása előtt első dolog az annak helyéül kiszemelt 
mederrésznek, megfelelő hosszúságban eszközlendő, teknőszerü 
kidolgozása, ami az oldalmartok túlmeredek részeinek lekapálása 
és a sokszor csatornaszerüen kivált mederfenék kitöltése által 
érhető el. Erre lefektetendő a lehetőleg mindig fűzfavesszőből 
készülő ágyás és arra felépítendő a gát. 



Az árokmartokat egyebütt is, ahol azok igen meredekek és 
omladoznak, lejtó'siteni kell, különben a leszakadó földtömegek 
sok kárt fognak okozni az ültetésekben. 

A gátakat leginkább faanyagból szokás készíteni. 
Legegyszerűbb és legelterjedtebb az egyszerű és kettős 

czövek-rőzsegát; egy vagy két sor czövek, rőzsevesszővel átfonva. 
A kétsoros jobb és erősebb, kivált ha a két sor czövek közét tövis
bokorral, kővel, földdel kitöltjük és ezen anyagból elől és hátul rézsüt 
készítünk. A gát mögött jó néhány füzfakarót leverni. Az ágyást külö
nösen hátul kell jól kinyújtani. Az ilyen gátak készítéséhez a legelőn 
levő tövisbokrot és követ nagyon czélszerüen lehet felhasználni. 

Nagyküküllő vármegyében, ahol a vizmosáskötés az egész 
országban első helyen áll és ezen a téren a legtöbb végeztetett, 
a gátkötés rőzsevessző és rőzsekötegek (kévék) alkalmazásával 
történik. Az ágyáshoz a vesszőt felső végével felfelé rakva lefektetik; 
az ágyást annak felső egyharmadában alkalmazott — és a martokba 
is belenyúló — keresztfasinával (rőzseköteg) leszorítják; afelett 
újból ágyást készítenek ugy, hogy a vessző alsó vége a fasinára 
bütüződjék; azt keresztfasinával ismét leszorítják és esetleg még 
egy harmadik ágyást és keresztfasinát is alkalmaznak. Azután az 
egészet rőzsefatörmelékkel és földdel kiegyengetik, két oldalt a 
martok irányában két hosszfasinát fektetnek le, végeiket a martokba 
beleeresztve és az egészet — ugy mint a molnár a rőzsegát koro
náját — a földbe jól beszúrt fűzfavesszővel befonják, végül a gát elé 
még egy vastagabb fejfasinát alkalmaznak, a gát előtt pedig rézsüt 
készítenek. Az egész gáttestet 4—5 ujjnyi vastagon földdel betakarják. 

Az eljárás azonban költséges és igen sok anyag kell hozzá. 
Azért ujabban csakis ott használnak efféle gátakat, ahol az erősen 
omladozó martokat múlhatatlanul ilyen módon szükséges meg
erősíteni, valamint az árok fejében, ha igen szakadozik. A gátak 
között pedig a megfelelően kiképezett mederszakaszt felülről 
kezdve, egész hosszában és szélességben fűzfavesszővel borítják 
be s illetve a meder fenekét elevenné teszik. Még pedig, ha az 
árokfenék nagyobb eséssel bir, ugy azt, miként a gátat, a földbe 
jól beszúrt, erős fűzfavesszővel befonják és a fonást földdel beta
karják. Ha pedig az esés csekélyebb s illetve az árok kevésbbé 
veszedelmes, ugy a 2—3 m hosszú fűzfavesszőket az árokmedren 



keresztül egymás mellett jó mélyen leszúrják a földbe, a vesszőket 
lehajtják, a martokba oldalvást beszúrt és összekötött 2—2 vesz-
szővel, vagy czélszerübben keresztfasinával leszorítják és a vesszők 
végén ujabb sort kezdenek s igy tovább. A lefektetett vesszők 
földdel beborittatnak; a füz kihajt, a meder feneke megelevenedik; 
örökre meg van kötve. Megtörténik ugyan, hogy a viz a meder 
közepén a leszúrt vesszőket, még mielőtt megfogantak volna, 
kimossa. Ez esetben a kimosott meder betöltetik és a szélen meg
maradt fűzfavesszők lehomlittatnak; a siker biztos. A megfelelő 
lejtősités után az árok fejét is fűzfavesszővel fonják be, amellett 
rendesen még fejgátat is alkalmaznak. 

Ugyanott az is szokás, hogy a csatornaszerlien kivájt mederbe, 
annak egész hosszában, végig rőzseköteget (fasinákat) fektetnek 
bele, azokat jól a meder fenekére döngölik, czövekekkel leerősitik 
és földdel betakarják. Ilyenformán a meder fenekén egy sürü 
füzfapászta keletkezik és további kimélyitése meg van akadályozva. 

A mederben keletkezett sürü füzes az árokba gyülemlő iszapos 
vizet megszűri; a hordalékot felfogja; a meder mindinkább feltöltő
dik; a viz az aljba csendesen és tisztán kerül le; kárt nem okoz már. 

Más vidéken a nem köves talajú árok fenekébe, kissé felfelé 
dőlve, fűzfakarókat vernek le, de nem sorokban, hanem rendet
lenül egymás mellé, hogy minél több hordalékot felfogjanak. 

A tett tapasztalatok szerint, az ilyen füzfakarókkal a lecsaszamló 
földréteget is le lehet szegezni, ha az nem igen vastag s illetve 
ha a karók a nem csúszó altalajba is legalább arasznyira behatolnak. 

Lankás és széles medrű árkon keresztül vastag fűzfavesszővel 
eleven gátat is lehet létesíteni. A gát helyén a medren keresztül 
fél méter mély és széles sánczot ásnak, két oldalt a martokba 
beleeresztve; az árokba egy szál gömbölyű fát fektetnek le; a 
mellett felül-alul, egy-egy sorvesszőt szúrnak ferdén bele a földbe 
ugy, hogy az ászokfa felett összeboruljanak és készen van az 
az eleven füzfagát. 

Látnivaló, hogy mindezen sikerrel járó nagyfontosságú mun
kálatokhoz tetemes mennyiségű fűzfavesszőre van szűkség, amiket 
a kivánt mennyiségben a patakok mellől, a kertek körül, vagy az 
elhanyagolt erdővágásokban nem lehet kitermelni, máshonnan 
való beszerzésük pedig költséges. Lehet ugyan a fűzfavesszőt, de 



legfeljebb csak felerészben tölgy-, gyertyán-, bükkvesszővel is 
pótolni, de a siker annál biztosabb, minél több a füz a felhasznált 
anyagban. A czövekeket és karókat meg éppenséggel fűzfából kell 
csinálni. 

Nagyon is indokolt tehát, hogy abban a községben, ahol 
megkötendő vízmosásos árkok vannak, sürgősen egy megfelelő 
terjedelmű községi nemes fűzfavessző-telep létesíttessék, amihez az 
állam ingyen adományozza a betelepítéshez szükséges dugványokat 
és még azonfelül kat. holdanként tetemes államsegélyt is enge
délyez. A m. kir. földmivelésügyi minisztériumhoz czimzett eziránti 
kérvény, az illetékes kerületi gazdasági felügyelőhez nyújtandó be. 
Néhány év alatt a most haszontalan árkok nemes fűzfavesszőkkel 
telnének meg és jövedelmező háziiparnak vethetnék meg alapját. 

Az olyan árkokban, ahol a viz sok követ hord, görgetegfogó 
gátak alkalmazása válik szükségessé. Ezek ott, ahol a tölgyfa nem 
túlságosan drága és a czölöpök a talajba leverhetők és a gát az 
oldalmartokba is eléggé beleereszthető, a meder irányára merő
legesen, vagy ékalakban egymás mellé levert és két oldalról kereszt
fákkal összefogott erős tölgyfaoszlopokból készíthetők. A nyilasá
val felfelé a vizsodra ellen irányított ék csúcsa a meder közép
vonalába esik. 

Ott, ahol a tölgyfa drága, olcsóbb és a czélnak egyúttal meg
felelőbb a betongát, ahol pedig az árok az altalajt képező kemény 
palarétegig vagy kőzetig van már kimosva, más czélra is csak 
beton- vagy kőgát alkalmazható; utóbbi különösen akkor, ha az 
árokban vagy a legelőn bőven van kő. A kőgát szárazon fel
rakva nem tartós. Szilárd akkor, ha a kövek czementhabarcsba 
rakatnak, legalább is az alap, a korona és a lejtősen kiképezendő 
két oldal külső burkolatában. A gátról lezuhanó viz alatt a meder 
czementhabarcsba rakott nagy kövekkel teknőszerüen borítandó 
be, a gát egész szélességében és minél nagyobb hosszúságban. 

A gátkötésre és építésre a legalkalmasabb időszak az ősz, 
mert a mély és különösen az északi fekvésű árkokban a föld csak 
késő tavaszszal enged föl annyira, hogy dolgozni lehessen s ilyen
kor annak vagyunk kitéve, hogy a fásítással elkésünk. Ahol ettől 
egyáltalán nem kell tartani, ott a gátkötés tavaszra is elhalaszt
ható, de az ahhoz szükséges fűzfa anyagot már február hóban, 



feltétlenül a nedvkeringés megindulása előtt kell levágni és a hely
színére szállítani. Felhasználás előtt az elszáradt végek lemetszendők. 

A vizmosáskötést a meredek árokmartok befásitása egészíti 
ki, amely mindig tavaszszal foganatosítandó. 

Mint fennebb már emiitettük, a túlmeredek és szakadozó 
árokmartok az ültetéshez már őszszel előkészíttetnek s illetve 
bekapálás által lejtősittetnek. A laza, csuszamlós talajú helyeken az 
ültetőgödör alsó széle körül 3—4 drb. vesszőből fonást szokás 
készíteni. Ha az igen meredek martokat megfelelően lejtősiteni nem 
lehet, akkor azokon vízszintesen haladó padkákat kell kivágni, 
mint a kopárerdősitésnél láttuk. 

A vizmosáskötésnél és fásitásnál a főszerepet játszó fanem a 
fllz, amelyet nemcsak a medernek a fentiek szerinti megelevenité-
sére és megkötésére, valamint az iszappal már megtelt gátudvarok 
bedugványozására, hanem az árokmartok, befásitására is lehet fel
használni mindenütt ott, ahol a talaj nedves, üde homokos. Az 
ültetővassal készítendő lyukakba a 30 cm hosszú füzvessződügvá-
nyokat ugy kell elhelyezni, hogy végük éppen a föld színével 
találjon, de azt is ujjnyi vastagon kell földdel betakarni. A megtelt 
gátudvarok iszapjába ellenben az 1 m hosszú vesszők csak 
50 c/re-nyire lesznek beszúrva. 

Az ákácz a száraz, csupasz, omladozó martokon megbecsül
hetetlen. Elültetése után néhány napra rá feltétlenül tőre vágandó. 
Az olyan száraz árkot, amelyben csak esőzés alkalmával folyik a 
viz, ha azt 1—2 évre félrevezetjük, továbbá az árokban 10—10 
lépésnyire jászolkerteket készítünk, a martokat ezek közé bekapáljuk 
s illetve az árkot leknősitjük, ugy azt akár egészen is lehet ákácz-
czal beültetni. Az ákáczcsemete azonban legyen kifogástalan és 
elültetése azonnal a földmunka után foganatosittassék. 

Ott, ahol az éger/a terem és módunkban áll annak a patakok 
árterébe növő csemetéit kiszedni, vagy ha az állami faiskolákból 
kaphatunk égerfacsemetét, ugy azoknak a vízmosásos árkokban 
nagy hasznát vehetjük. Mert az éger a vadvizes, palás helyeken, 
ahol már a fűzzel sem lehet boldogulni, kitűnően tenyészik és 
gyors növekedése mellett még az az előnye is van, hogy a jószág 
nem rágja le. Az égert nem szabad egészen tőre metszeni, hanem 
csak felére visszavágni. 



Az üdébb és jobb helyekre kőrisfát és tölgyet lehet ültetni. 
Mindkettő tőre metszhető, mert jól sarjadzanak. 

A begyepesedett árokmartokon az ákácz nem jól nő; azokat 
czélszerübb a szintén gyorsan növekedő erdeifenyővel beültetni. 
Ha a talaj meszes, megfelel a feketefenyő is. 

Az árokmartokat lehetőleg siiriin kell beültetni ugy, hogy 
jóformán minden lépésre jusson 1—1 csemete. Kat. holdanként 
5000—6000 darabot kell számítani. 

Ott, ahol az árokmartok feletti oldal is szakadozik, a fásítást 
az árok szélén tul kell kiterjeszteni és azzal párhuzamosan meg
felelő szélességű pasztát beültetni. 

Az ültetvényeket a legeltetés ellen sikeresen csakis körül
kerítés által lehet megvédeni, vagy ha az árkokat legalább is 
azokon a helyeken elzárjuk, ahol a jószág azokba könnyen 
bejárhat. 

Ahol szükséges, az árkokon keresztül csordaátjárók létesíten
dők. Ha az árok igen mély, lépcsőzetes fagátat kell felrakni, vagy 
kőgátat emelni és a martokat a két oldalról a gát felett megfele
lően lejtősiteni és a gátudvart tövisbokorral, kővel, földdel kellően 
kitölteni. 

Az árkokban nem czélunk nagy fákat nevelni, mert azokat a 
szél erősen megingatja és nagyon lazítják a talajt, miért is a 
füzet akár minden évben, az ákáczot 3—5 évenként, a többi 
fanemet pedig akkor vágjuk le, amikor már valamire felhasz
nálhatók. 

A nem veszélyes jellegű árkokat nem szükséges múlhatatlanul 
befásitani, hanem lehet azokat teknősités után baltaczimmal vagy 
luczernával bevetni, mely növények hosszú és erős gyökérzetükkel 
a talajt jól megkötik. Számos esetben elegendő lesz, ha csak az 
árok medrét kötjük meg a gátakkal és fűzzel, a martokat ellenben 
csak begyepesitjük. 

2. Faültetés. 

A legelő gyepes részén való faültetés nem annyira talaj
védelmi, mint inkább a fíínövés előmozdítása és a legelő jószág 
védelme tekintetéből bir fontossággal. 

A legelőn szétszórtan, egyes fáknak elültetése és felnevelése 
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a mi viszonyaink között felette bajos, mert az egyes, fiatal fácskát 
a legelő állatok károsítása és az emberi rosszakarat ellen sikeresen 
megvédeni még a magasabb kultúrájú vidékeken is igen nehéz, 
egyebütt pedig majdnem kivihetetlen. Azonkívül a dolog felette 
költséges is, éppen a védelem szempontjából, mert minden egyes 
fácskát vagy csemetét külön-külön tartós kerítéssel kell körülvenni 
és azt még vesszővel, tövisbokorral bevonni. Krassó-Szörény vár
megyében, ahol a legelőknek szilvafával való beültetése általában 
szokásban van, a fácskákat egyszerűen csak kikarózzák és tövüket 
tövisbokorral rakják körül, sőt helyenként a kikarózás el is 
marad. 

Az erdei fanemeknél még az is baj, hogy a kiültetésre alkal
mas nagyobb törzsű suhángokkal nem igen rendelkezünk és hogy 
esetleg évtizedek telhetnek el addig, amikor a fa védőkerítésre 
már nem szorul. Egyes facsoportok, delelőhelyek, védőpásiták, 
szélfogók, fasorok létesítése nem olyan bajos, mert azokat közös 
sánczczal és és kerítéssel aránylag olcsóbban és könnyebben lehet 
megvédeni. 

A fanemek megválasztásánál mindenesetre elsősorban a 
végezel irányadó és eszerint választjuk ki a vidéken honos fafajokból 
a kívánalomnak leginkább megfelelőket. (Amilyenek egyebek 
között az ákácz, kőris, szil, juhar, tölgy.) A választás annál köny-
nyebb, minél jobb a legelő talaja, mert a jó talajon a honos 
fanemek mindenike megél; a rossz talajon ellenben csak egyes 
fajok tenyésznek. 

Ha nem különös czélokat szolgáló facsoportok létesítése, hanem 
a legelőnek egyes fákkal szórványoson való beültetése forog kér
désben, tekintettel az ezek megvédésével és fentartásával járó 
tetemes költségekre, az erdei fák helyett bizonyára előnyösebb a 
közvetlen hasznot is nyújtó gyümölcsfák ültetése, amiről utóbbi 
időben gyakran esik szó. 

A legelőnek gyümölcsfával való beültetését azonban igen 
alaposan kell megfontolni, még pedig nemcsak az egyes fák meg
védésével és állandó gondozásával járó igen tetemes költségek 
szempontjából, hanem főleg a siker tekintetéből, mert jó növe
kedést, rendes termést és hasznot a gyümölcsfától csakis jó talajon 
remélhetünk. A silány talajon a gyümölcsfa csak kínlódik, nem 



terem és előbb-utóbb kipusztul. Igaz, lehet a gyümölcsfát tágas, 
mély gödörbe, jó földdel elültetni, lehet azután is állandóan meg
trágyázni, de ha a feltalaj sekély, az altalaj pedig kötött szivály, 
amelybe gyökerei belehatolni nem tudnak, a vidoran meginduló 
oltvány, éppen azért, mert gyökereivel nem tud terjeszkedni, 
mielőtt fává nőne, el fog pusztulni. Az eddigi tapasztalatok, sajnos, 
rövid idő alatt ezt mutatták. 

A legelőnek gyümölcsfával szórványosan való beültetése tehát 
csakis az olyan jó, gyümölcsfának kiválóan alkalmas talajjal biró 
legelőn lehet indokolt, ahol a fűnövés előmozdítása czéljából a gyep
nek mérsékelt beárnyalása nemcsak kívánatos, hanem szükséges is; 
ahol a telepítéshez és fentartáshoz való költség megvan és a fák 
állandó gondozását és kezelését a legelőtulajdonos biztosítani 
képes. 

Ellenben ahol inkább csak gyümölcsfákból remélhető jöve
delem forog kérdésben és legelőben szükség nincsen, ott sokkal 
czélszerübb annak arra alkalmas részéből egy megfelelő területet 
kihasítani, elkeríteni és azon annak rendjén és módja szerint egy 
gyümölcsös kaszálót létesíteni, amelyet idővel, a fák kellő meg
erősödése után, lelegeltetni is lehet. 

Minden körülmények között csakis tömeges termelésről és 
egy-két fajta olyan gyümölcs tenyésztéséről lehet szó, amely 
nagyban előnyösen értékesíthető. Tehát téli alma, esetleg téli 
körte is, cseresznye és meggy, beszterczei szilva, dió és szelid 
gesztenye. 

Az alma inkább a hűvös, mint a meleg fekvést kedveli és a 
mély agyagos talajon díszlik jól. 

A körtefa is megelégszik a mély agyagos talajjal, de a laza, 
áradványos talaj mégis inkább kedvez neki és inkább is szereti a 
mérsékelt meleg fekvést, mint az alma. A talajvizet nem türi; ott 
rövid életű és rosszul terem. 

A cseresznye- és meggyfa száraz, mély helyet kivan, amely 
köves is lehet és ott is jól megterem, ahol a szőlő már nem érik 
be, tehát az északi oldalakon is. 

A szilvafa igen kedveli a mészben gazdag talajt, de azért jól 
terem az agyagos, márgás talajban is. Fődolog, hogy bőven 
kapjon harmatot, vagy pedig a gyökere után jusson elegendő 



vizhez. Ezért az alantabb fekvésű helyekre és a nyirkos völgye
letekbe (vápákba) való. 

A dió- és gesztenyefa a meleg, száraz fekvésű, mély rétegű, 
lazább fajtájú, meszes, agyagos talajt kedveli, de máshol is megél 
és terem. 

A legelőre csakis magas törzsű (2 méteres), ép és erőteljes 
oltványok és fácskák valók, amilyenek mérsékelt árban az állami 
faiskolákból szerezhetők be. Az eziránti kérvények az illetékes 
kerületi gazdasági felügyelőhöz nyújtandók be. 

A legelőn legczélszerübb a fákat háromszöges hálózatban, 
azok fajtája szerint egymástól 20—30 méter távolságra ültetni. 
A legelőből kihasított gyümölcsfatelepen pedig 8 - 1 0 méterre. 

(Folyt, köv.) 
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FELHÍVÁS 

a „gr. Tisza Lajos", a „Wagner Károly", az „Erzsébet királyné", 
a „Luczenbacher Pál alapitvány"-ból és a „Faragó Béla"-féle ala

pítványból kiosztandó segélyek ügyében. 

Az Országos Erdészeti Egyesület fenn megnevezett öt jóté
kony alapítványából a folyó évi segélyek ez évi deczember hóban 
osztatnak ki. Az elsőnek a kamataiból az olyan önhibájukon kivül 
szorult helyzetbe jutott magyar erdőtisztek és erdészeti altisztek 
nyerhetnek anyagi támogatást, kik az Országos Erdészeti Egye
sületnek első belépésüktől kezdve mostanáig legalább öt éven át 
tagjai voltak s mint ilyenek, tagsági kötelezettségeiknek eleget 
tettek. A második alapítványból pedig az olyan erdőtiszti és erdő
altiszti özvegyek és árvák nyerhetnek segélyt, kiknek férje, ille
tőleg atyja az Országos Erdészeti Egyesületnek állandóan és 
szintén legalább öt éven át tagja volt és tagsági kötelezettségét 
teljesítette. A harmadik alapitvány segélyeért olyan elhalt magyar 
erdőtisztek árva leányai folyamodhatnak, kik az egyesületnek 
halálukig s szintén legalább öt évig tagjai voltak és tagsági köte-


