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ZsS 

Megjelenik minden h ó n a p 1. é s 15-ik n a p j á n . 

Ara egy évre azok számára, kik az Országos Erdészeti Egyesületnek nem 
tagjai, 16 kor. Az egv'et azon alapító tagjainak, kik legalább 300 koronát 
alapítottak, ingyen jár, mig azoknak, kik ezen összegnél kevesebbet 
alapítottak, az illető alapítványi kamat beküldése mellett, ára 6 kor. 
Rendes tagoknak a 16 kor. évidij fejében szintén ingyen küldetik meg. 

Az Országos Erdészeti Egyesület időközönkint megjelenő közérdekű kiad
ványai (népszerű erdészeti ismeretek tára stb.), valamint a hirdetések 
(állandó melléklet) és az időközönkint a laphoz fűzött, műnyomópapíron 
készült képek az előfizetési ár fejében a lappal ingyen küldetnek meg. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 

BUDAPEST, V., Alkotmány-utcza 6. szám 
(Telefon: 3 7 — 2 2 ) 

A lapnak legkésőbb minden hónap 5. és 2 0 . napjáig a t. egyesületi tagok vagy 
előfizetők kezeihez kell jutni. Ellenkező esetben posta-jegygyel „ r e c l a m a t i o " teendő 

'Pátria" irodalmi vállalat és nyomdai r.-t. nyomása. Budapest, Üllői-ut 25 . 



Munkatársaink tájékozásául! %£S5£iXwfc 
erdőgazdaság összes ágainak müvelésére és ismertetésére szolgáló értekezésekei s 
a gazdálkodás gyakorlati alkalmazására vonatkozó bárminemű tudósításokat, 
valamint felveszszük az erdészetet közelről érdeklő s azzal mintegy rokoni 
kötelékben lévő vadászati ügyeket is. 

írói tiszteletdíj: Egy nyomtatott ivnyi (16. old.) eredeti értekezésért, mely a 
szerkesztőség részéről átdolgozást nem igényel, 4 0 — 4 8 K, ha az átdolgozás! 
avagy idegen nyelvből eszközölt szabatos fordításért 2 4 — 4 0 K, oly fordításért, 
mely átdolgozást igényel, 16—24 K. 

Munkatársaink tiszteletdiját a szerkesztőség az év végével küldi mef, 
kívánatra azonban előbb is. 

Kérjük munkatársainkat, hogy dolgozataikai csak egyes félivekre s ilyeneken 
is csak az egyik oldallapra, törött alakban irják. A czikkekhez tartozó rajzoka; 
sima, fehér papíron, lehetőleg kétszer olyan nagyságban kell készíteni, mint 
amilyen nagyságban azokat a szerző a lapba felvétetni kívánja. Ugyanilyen mérték
ben nagyítva kell a rajzhoz tartozó felírásokat, betűket s egyéb jelzéseket is alkal
mazni. Tiszta és szép másolatokat csak hasonlóan kidolgozott eredeti után lehel 
várni. Kéziratok nem küldetnek vissza. 

Az Erdészeti Lapokban megjelenő közleményekről a szerkesztőség a nyomda 
költségek megtérítése esetén különlenyomatokat is készíttet a szerzők számára. 
A nyomdai költség (fűzve, de boríték nélkül) 30 példány után 16 oldalas ivenkén' 
7 K, 50 példány után 8, 100 példány után 10 K. 

Borítékkal ellátva, a különlenyomatok előállítása 30 példánynál 3 K 60 fill. 
50 példánynál 4 K-val, 100 példánynál 5 K-val többe "kerül. 

EGYESÜLETI HIRDETÉSEK 
F i g y e l m e z t e t é s . Az egyesületi kiadványokból az egyesületi tagok csak 

egy példányt szerezhetvén meg kedvezményes áron, több példány megrendelési" 
esetében a többi példány után a nem tagok számára megállapított ár küldendő be. 

Az O r s z á g o s E r d é s z e t i E g y e s ü l e t n é l (Bpest. V., Alkotmány-utcza 6. sz.i 
a k ö v e t k e z ő m ü v e k r e n d e l h e t ő k m e g : 

E R D É S Z E T I L A P O K . Az Országos Erdészeti Egyesület közlönye. Szerkeszti 
Bund Károly. Előfizetési ára 1 évre'16 korona. Megjelenik minden hó 1-en 
és 15-én. Mutatványszámok ingyenesen. Régi évfolyamok mérsékelt áron. 

AZ E R D Ő . Erdészeti és vadászati szaklap kisebb erdők birtokosai és kezelői, 
erdészeti és vadászati altisztek részére. Szerkeszti Balogh Ernő m. kir. 
erdőtanácsos. Megjelenik minden hó 1-én és 15-én. Ára 1 évre 4 K 

AZ E R D É S Z E T I Z S E B N A P T Á R 1912. ÉVI (31.) É V F O L Y A M A . Ára tagoknak 
2 K, másoknak 3 K. Legczélszerübb 2 K 45 f, illetőleg 3 K 45 f előzetes 
beküldésével rendelni, mely esetben bérmentve szállíttatik. 

AZ E R D Ő Ő R vagy AZ E R D É S Z E T A L A P V O N A L A I K É R D É S E K B E N ÉS 
F E L E L E T E K B E N . Ir ta: Bedő Albert. IX. kiadás, 1912. Ára 6 K. 6 koi, 
55 fill. előzetes beküldése esetén bérmentve és ajánlva küldetik. 

AZ E R D Ő R E N D E Z É S T A N K É Z I K Ö N Y V E . Irta : bölcsházai Belházy Emil. Ára 
tagoknak 6 K, nem tagoknak 10 K. 

E R D É S Z E T I N Ö V É N Y T A N . Irta : Fekete Lajos és Mágocsi-Dietz Sándor. I. kötet: 
Altalános növénytan. Teljesen elfogyott. — II. kötet: Növényrendszertar,. 
Részletes növénytan. Növényföldrajz. Ára tagoknak 12 K. nem tagoknak 18 K. 

R E N D S Z E R E S N Ö V É N Y T A N . Irta : dr. Tuzson János. I. Általános rész és i 
virágtalan növények. Ára egyesületi tagoknak 8 K. Bolti ára 10 K. 
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K Ö Z L Ö N Y E 15. FÜZET. 

K I A D J A : A Z O R S Z Á G O S E R D É S Z E T I E G Y E S Ü L E T 
Szerkeszti: 

B U N D K Á R O L Y 

Megjelenik minden hó 1-én és 15-én. ® Előfizetési dij egy évre 16 korona. 

Az Orsz. Erd. Egyes, oly alapító tagjai, kik legalább 300 kor. alapítványt tettek, vala
mint a rendes tagok is 16 kor. évi tagsági dij fejében ingyen kapják. Azok az alapító 
tagok, kik 300 koronánál kevesebbet alapítottak, 6 kor. kedvezményes árért járathatják. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapesten, Lipótváros, Alkotmány-uteza 6 . sz. II. tm, 

A lap irányával nem ellenkező hirdetések mérsékelt díjért közöltetnek. «e 

(Telefon : 3 7 - 2 2 . ) J - ^ . 

A gödöllői m. kir. fenyőkisérleti telep (József 
főherezeg liget) leírása. 

Irta: Pirkner Ernő, ny. m. kir. főerdőtanácsos. 

Hazánkban számos alkotás és berendezés dicséri dr. Darányi 
Ignácz földmivelésügyi miniszter működésének korszakát. 
Minden ágazatra kiterjedő figyelme az erdészetnek is 

— jelen esetben a gödöllői m. kir. erdőhivatalnak — juttatott 
megoldandó feladatot: a gödöllői József főherezeg liget m. kir. 
fenyőkisérleti telep létesítésével. Ezen telep létesítéséhez az eszmét 
a miniszter egyik utazása alkalmával Belgiumban és Németalföldön 
a vasutak mentén kisebb-nagyobb kiterjedésű ily fajta telepek 
látása szolgáltatta. 

Ezekhez hasonlóan volt a József főherezeg liget is megalko
tandó, melynek hivatása módot nyújtani az abban elültetett kül
földi tű- és lomblevelű fafajták tenyészetének és aklimatizáló 
képességének megfigyeléséhez, valamint szemlélhetővé tenni a 
hasonló viszonyok közt elültetett honi fanemek viselkedését és 
fejlődését. 

Erdészeti Lapok 49 



Utóbbi feladatnak megoldása szempontjából a telepen vég
zendő munkálatok kezdettől fogva a selmeczbányai központi 
m. kir. kísérleti állomás vezetőségével egyetértőleg és annak 
hathatós támogatásával eszközöltettek. 

A telep számára szükséges terület, azon kikötés folytán, hogy 
fekvése szintén a vasúti fővonal mentén legyen, csere útján, a 
gödöllői koronauradalmi gazdaságtól szereztetett meg és pedig 
Gödöllő községtől 4 - 2 km távolságban, az állami méhészet 
tőszomszédságában elterülő 330 kat. holdnyi ingatlan. Ezen 
terület ennek előtte szántóföldnek használtatott, azonban silány, 
részben futóhomokos talaja miatt, inkább erdőtelepítésre mutat
kozott hasznosabbnak. 

A telepnek a jelzett czélra való berendezését, a parkszerű 
úthálózatot és az elültetendő fanemekből alkotandó alakzatok 
elhelyezését feltüntető tervrajzot a minisztertől nyert külön meg
bízatás szerint néhai Illsemann Keresztély székesfővárosi kertigaz
gató készítette el. 

A gödöllői fenyőkisérleti telepről, abból az alkalomból, hogy 
József főherezeg ő cs. és kir. fensége megengedni kegyes volt, 
miszerint a telep az ő nevét viselhesse, már megemlékezett az 
Erdészeti Lapok 1903. évfolyamában Kováts Béla m. kir. főerdész. 

Az ültetési munkálatok a jelzett területnek alsó, a vasút mentén 
fekvő 50 holdnyi részén, mely terület a vadkárositásoktól való 
megóvás szempontjából előzőleg sürü dróthálós kerítéssel láttatott 
el, az 1902-ik év tavaszán vették kezdetüket. 1903. évben ezen 
területtel párhuzamosan jobbra és balra fekvő 35—35 holdon 
eszközöltetett a folytatólagos munka és az 1904-ik évben be lett 
ültetve a terület alsó részéből még hátralékos 60 hold is, 
melylyel együtt a jelzett 3 évben összesen 180 kat. holdat ültettek 
be. Az ültetéssel kapcsolatosan mindenkor a kerítés hosszoldalai 
lettek tovább helyezve, csak a vasút mentén, valamint a felső oldalt 
elzáró részek számára készült uj kerítés. 

Az 1904. évben és ugyancsak az 1905-ik évben uralkodott 
országos nagy szárazság Gödöllőn és annak határában'még foko
zottabb mértékben éreztette pusztító hatását és ezen években 
— sajnos — a szép sikerrel kecsektető ültetvények nagy része 
tönkrement olyannyira, hogy csakis az 1908. évben lehetett a 



telep felső részén az ültetési munkálatok folytatását tervbe venni, 
mert addig kizárólag a pótlások vették igénybe a rendelkezésre álló 
költséget. Ugyancsak 3 év — 1908., 1909. és 1910. — alatt települt 
be a felső 150 kat. hold s ezen időtől kezdve a munkálatok már 
csak a szükséges pótlásokra, befektetésekre és az alakzatok ápolására 
szorítkoznak. 

Mielőtt a telep leírását folytatnám, szükségesnek vélem — mint
egy mentségül — előre bocsátani, hogy az ültetési munkálatok
nál kezdetben szorosan a tervrajz előírásához alkalmazkodtunk 
és az abban előirt fanemeket ültettük ki. Azon óhajunk teljesülését, 
hogy ott a legszebbet és legjobbat mutathassuk be, lehetetlenné 
tette, éppen ezen a vasút mentén elhúzódó mintegy 200 m széles 
sávnak legrosszabb és legterméketlenebb sivár futóhomokja, 
amelyen majdnem minden nemesebb facsemete tönkrement; a 
feketefenyővel, mint a legigénytelenebb fanemmel eszközölt pót
lások ís csak nehezen fogamzanak meg. 

Különösen figyelmet érdemelnek az első ültetésből származó 
ezen a sávon megmaradt Picea pungens, Picea pungens argentea 
és glauca csemetékből alkotott csoportok és elszórtan kiültetett 
egyes példányok. A Pungensek e helyen bámulatos szívósságról 
és feltűnő ellentállóképességről tanúskodtak azáltal, hogy a jel
zett silány homokban is megmaradtak és egyaránt megküzdöttek 
ugy a perzselő hőséggel járó szárazsággal, mint a jellemző gödöllői, 
minden átmenet nélküli tél zordon fagyával is. 

L. Beissner: Handbuch der Nadelholzkun.de és Heinrich 
Mayr: Fremdldndische Wald- und Parkbaume für Európa — a 
Pungensről közölt leiró részében azt mondja: »hogy hazájában, 
Északamerikában a magas hegységek 2000—2800 m magasságáig 
található; soha zárt állományokat nem képez, hanem csak elszórtan 
s főleg a hegyi patakok partjain fordul elő. Fiatal korban elég 
gyorsan fejlődik és szép, részarányos, gulalaku fácskává nő, 
idősebb korban hosszura nyúló, merev, kopasz ágaival nem kelti 
bennünk a szép érzetét". 

A lombozatnak egyes ritka példányoknál kékbe vagy ezüstbe 
játszó szine a Picea pungens glaucát és argenteát a legszebb és 
legfeltűnőbb díszfává varázsolta, minek következtében a parkok 
büszkeségét, a kertek kincsét képezik. 

http://Nadelholzkun.de


Engelmann tanár, a Pungensek ismertetője és honositója 
azt mondja, hogy idősebb korban a lombozatnak kékes vagy 
ezüstös zománcza elmúlik és csak az az évi hajtásokon mutat
kozik, miért is diszkertekben a Pungenst 25—30 éves korban uj 
fiatal példányokkal kell kicserélni. 

A Picea pungens merev és szúrós lombozatának szine sötét
zöld, nagyrikán lehet látni példányokat, melyeknek lombozata 
a kékes és ezüstös színben ragyog. Különös, hogy a legszebb 
lombozatú egyedekről gyűjtött magból nevelt utódok megint csak 
közönséges sötétzöldes Pungens csemetéket szolgáltatnak és csak 
nagyon csekély számban keletkeznek olyanok, melyek az anyafa 
tűinek szépségét öröklik. 

Azért a Picea pungenr; glauca és argenteát ojtás utján szapo
rítjuk, alanyul Picea pungens csemetét vagy luczfenyőt használunk 

Részarányosán fejlődő egyedek csakis olyképen nyerhetők, 
ha az ojtóágat a csúcshajtásból veszszük és ugyancsak az alany 
csúcshajtásába ojtjuk be ; az oldalágakból eszközölt ojtások neveltjei 
részaránytalanok és pereszlen nélküliek, híjával vannak tehát a 
fenyőfélék főékességének, ami nagyon bántja a szemet és rontja 
a hatást. Az ilyen egyedek nem alkalmasak arra, hogy mint 
különálló példányok alkalmaztassanak. Spath berlini czégtől a 
csemeték olcsóbb ára miatt ilyeneket is vásároltunk és azokat a 
vasút mentén csoportosan ültettük el, hol egy tömegben állva 
szabálytalan, örvös elágazás nélküli növésük nem látható. 

A csemeték gyarapodását és élénkebb fejlődését nem annyira 
a gyökerek öntözésével, mint felülről való permetezéssel lehet elő
segíteni; ezen művelet ott, hol kevés az eső és hiányzik a meg
kívántató pára mennyiség, elmaradhatatlan. 

A színekben tündöklő Picea pungens elsőrendű diszfa, erdészeti 
szempontból azonban különös figyelmet nem érdemel. 

A Picea fajták közül képviselve vannak még a Japánból behozott 
Picea alcockiana mely nálunk mint diszfa szintén ismeretes. E fának 
sajátságos zöld lombozata foltonként opálszerü színben játszik. 

A Picea Engelmanni hazájában, Nyugat-Amerikában nagy 
kiterjedésű állományokat alkot a magas hegységben, a fatenyész-
határ széléig nyomul előre, sőt bokor alakban azt is átlépi. Lassú 
növekvése ma nálunk csak a kertészet szempontjából bir jelentő-



seggel. Ágazata sürü, a Picea pungens, glauca és argenteéhoz 
hasonló fényes lombozatú egyedek, épen oly ritkák, mint amazok
nál, szaporítása ugyancsak ojtás utján történik. 

A Picea alba az Amerikai Egyesült Államok és Kanada keleti 
részein honos, hol a tavak és tengerpartok mellett, valamint a magas 
hegységben egyaránt előfordul. A viharokat is tűri, ellentállóképes
sége miatt nagyobb mérvű erdősítések eszközöltettek vele Dániá
ban. Világoszöld lombozata és elég gyors növése miatt díszfának 
alkalmas, erdészeti szempontból, minthogy jó tulajdonságait a mi 
luczfenyőnk kiváló tulajdonságai túlszárnyalják, nem jöhet tekintetbe. 

A most felsorolt külföldi Picea fajtákkal a telep több helyén 
kisebb-nagyobb csoportokba ültetve találkozhatunk, hol a talaj 
minősége szerint jól és kevésbbé jól díszlenek. 

A hazai luczfenyő Picea excelsa, melyet más fenyőfélékkel 
elegyesen és elegyítés nélkül is kiterjedt mértékben használták fel 
ültetésre, az agyagos talajú részben elég szépen díszlik, a homokos 
részeken azonban sinylik, tűje elhalványul és évről-évre mind 
több egyed szárad el; mi természetes is, minthogy a luczfenyő 
a föld színéhez közeli rétegekben fejleszti a gyökérzetét, ott pedig 
a homok melege, kellő eső és pára hiányában a gyökérzetet 
elfonnyasztja. A méter magasságig felküzködött luczfenyőket a 
Chermes abietis támadja meg, mely rovar azután, nem is szólva 
a milliónyi cserebogárpajor pusztításáról, szintén nagyban gyengíti 
a fák életerejét. A cserebogár pajorja által okozott károsítás mér
hetetlen arányokat ölt, mert az be sem tartva a hároméves fejlődési 
időt, úgyszólván minden évben egyformán dézsmálja nemcsak a 
luczfenyő, de az összes tű és lomblevelű ültetések sorait. 

A Chermes csomókat minden évben leszedik, a cserebogarakat 
pedig a fákról, a magasabb fákról és földről hordó számra gyűjtik, 
de ugylátszik, hogy a helyi szedés nem eredményezi a várt sikert. 
Ez csak ugy volna az elérhető, ha a szedés az egész megye 
vagy az egész ország területére terjedne ki, mint ez Dániában 
történik. 

Az Abies fajták közül kitűnő eredménynyel települtek meg 
az: Abies balsamea, Abies concolor és Abies Nordmanniana. 
Elültetésük az egyes jobb talajjal biró alakzatokban nagyobb rész
ben a gyorsan növő és megfelelő árnyékot nyújtó szederfa, nyírfa 



és fürtös juharfa (Acer Negundo) védelme alatt történt; a lomb-
levelüek az árnyékolás szükségéhez képest nyeséssel idomíttatnak. 
Helyenként a fent nevezett külföldi Abies csemetékkel az ültetések 
a fekete- és erdei fenyő fiatalosok ritkítása után és ezek védelme 
alatt eszközöltettek. 

Egyes példányokban csakis Abies concolor csemeték kerültek 
elültetésre, melyek az árnyékolást nélkülözve, fejlődésükben mégis 
teljesen megfelelő gyarapodást mutatnak. 

Megfigyelésünk szerint az Abies balsamea, valamint az Abies 
concolor egyaránt jól tűrik a téli hideget, az Abies Nordmanniana 
tűje azonban a fagy következtében megvörösödött, miért is e 
csemetéket kellő védelmezésük miatt őszszel vastag lombtakaró
val láttuk el. Számítunk arra is, hogy csak a fiatal csemete ily 
érzékeny és hogy később az ellentállóképesség fokozódni fog. 

Mind a három Abies-íi\)ia. gyönyörű a maga nemében. — 
A Nordmanniana lombozata fényes sötétzöld, a concolor hosszú, 
sarlóalaku tűi pedig mindkét oldalukon egyforma halvány kékes
zöld színűek, mig a balsamea lombozata kellemes zöld szinü. 

Az elől emiitett szerzők nyilatkozata szerint ezen külföldi 
fajok fájának sem minősége, sem anyaggyarapodása nem jobb, 
legfeljebb hasonló, mint a mi hazai jegenyefenyőnké, miért is 
ezek csak díszítési szempontból jöhetnek tekintetbe. 

A hazai jegenyefenyővel: Abies pectinata is történtek kiterjed
tebb alátelepitések az előbb leirt eljárás szerint, valamint egy 
helyen Prunus serotina ültetvények árnyékolása alatt is. 

Az Abiesek némileg kedvezőbb fejlődést mutatnak a telepen, 
mint a Piceák, amihez bizonyára a gyökérzetnek más alakulása, 
főleg pedig a vezérgyökér gyakorol nagy befolyást, mely a föld 
mélyébe behatolva képessé teszi a fát arra, hogy árnyékolás segit-
ségével a hőséget, az eső és pára hiányát elviselje. 

A külföldi fafajiak sorozatában méltó és elsőrangú helyet foglal 
el a Pseudotsuga Douglasii fenyő, mely a Piceák és az Abiesek 
kimagasló tulajdonságait egyesíti magában. Ezt igazolják a gödöllői 
telepen folytatott kísérletek is. 

Hazájában, Amerikában ezen fanem a legelterjedtebb és alkal
mazkodó tulajdonságánál fogva óriási erdőségeket alkot ugy a 
magas hegységekben, mint az alantabb fekvő szintájakon is. 



A Douglas fenyő két válfajban fordul elő. A zöld tűjü Donglas-
fenyő, melynek hazája az amerikai nagy tavak környékén és a 
tengerpartok hosszában van, laza televénydús talajt, állandóan pára
telt levegőt, amire feltétlen szüksége van, kedvel; előfordul egyéb
ként a magas hegységben is, ott, ahol nagy erdőségek által környezve, 
ez utóbbiak szolgáltatják a levegő kivánt nedvességét. 

A másik alfaj a szürke, azaz inkább kékesszürke tűjü Douglas-
fenyő, mely a magas hegységnek és a szárazabb dombvidék
nek a fája. Fejlődésben a testvérpár óriási eltérést mutat; mig a 
zöld elég rövid idő alatt eléri a 8 méter magasságot, az alatt az 
idő alatt a szürke alig 2—3 m magasra nő. Mind két Douglas-
fenyőnek fája kitűnő minőségű, gazdag gyantatartalmával meg
közelíti a vörösfenyőt, kérge nagymennyiségű cserző anyagot tar
talmaz, mely kiváló tulajdonságoknál fogva ezen fanem megérdemli, 
hogy erdőtelepítéseknél hazánkban is kellő figyelemben részesüljön. 

A könyvekből merített tájékoztatást és figyelmeztetést követve 
a telepen kizárólagaszürke Duoglas-fenyőnek csemetéit alkalmaztunk, 
mivel Gödöllő Magyarországnak úgyszólván legszárazabb, esőben 
szűkölködő helye. E fenyőfaj helyéül a jobb termőtalajjal biró 
részeket választottuk ki, holja Douglas- fenyő a hasonló viszonyok 
közt megtelepített lucz- és jegenyefenyőt növekvésben jóval túl
szárnyalta. Az első ültetésből származó egyedek nagy átlagban már 
elérték a 3—4 m magasságot, növekvésük szép részarányos, a 
lombozat élénk színű a rügyképződés pedig erőteljes. Megemlítésre 

ltó, hogy a Douglasfenyőt eddig semmiféle betegség sem 
támadta meg s azon egyéb hiányok sem voltak észlelhetők; a Chermes 
abietis nem bántja, holott a szomszédos luczosok ezen élősködőtől 
sokat szenvednek. 

A Pinus családba tartozó külföldi fák közül, kiváló tulajdon
ságaiknál fogva, hazánkban vató tenyényésztésre érdemeseknek 
mutatkoznak: a Pinus ponderosa és Pinus Jeffreyi. E fenyők ott
honukban, Észak-Amerikában, nagy mennyiségben szolgáltatják a 
legértékesebb épületi fát és a tengeri hajók számára megkívánt 
hatalmas árboczokat. Az első megelégszik száraz homokos, kavicsos 
termőhelyekkel is, míg az utóbbi az ugyanilyen talajnak jobb 
minőségű termőhelyeit szereti. Lombozatuk fiatal korban nagyon 
gazdag; a tűk, melyek hármasával vannak egy hüvelyben, a 



10—25 cm hosszúságot is elérik, minek következtében e fák 
talajjavító képessége nagy. 

A Pinus ponderosa a telep több helyén lett kiültetve és ott 
a talaj minőségéhez képest jó fejlődést mutat. Megállapítható 
egyébként az is, hogy a feketefenyővel növekvésben lépést tart, 
tehát ha nem is jobban, de evvel egyenlően értékelhető. 

A Pinus Strobus már nem is tekintendő külföldi fanemnek, 
mert Európa egyes részeiben már 200 év óta honos és Magyar
országban is rég ismeretes, miért csudálkozni lehet azon, hogy 
kiváló tulajdonsága, főleg gyors növése miatt nem terjedt el nálunk 
jobban. A talaj és az éghajlat iránt e fa nem igényes, könnyű 
fája pedig nagyon alkalmas csomagoló ládák és gyufaszálak gyár
tására. Jól tenyészik a homokos agyagtalajban, azonban a tiszta 
homokban is megél, csakhogy ott rövidebb életű; szereti a mo
csaras talajt is, hol bámulatos fahozamokat ad és a legkeményebb 
tél ellen is érzéketlennek mutatkozik. A telepen nagyobb kiterje
désben tisztán és más fajta fenyőkkel vegyesen lett elültetve. Az 
igényeinek jobban megfelelő helyeken bámulatos növekvést mutat. 

Említést kívánok tenni a felette dicsért és mintegy divatossá 
vált Pinus BanksiánáxóX, mely fenyőféléből jelentékeny mennyi
ségű csemete lett a telepen és pedig ajánlások folytán a silányabb 
homoktalaju részeken elültetve. 

A nyert tapasztalatok szerint a Banksfenyő bizony semmiben 
sem mutatott nagyobb elégülékenységet a fekete- vagy erdeifenyő
nél, sőt elültetésekor, minthogy a fiatal csemete nagyon zsenge, a 
szél által megmozgatott homok a csemete törzsébe beleütődvén, oly 
bántalmakat okozott, hogy a viharok elmultával azok nagy mennyi
ségben pusztultak el. Lombozata gyér, tűje rövid, tehát nem jó 
talajjavító, növekedése nem kielégítő. 

A mostanáig tett megfigyelések alapján ezeket az eredményeket 
állapithatom meg; a későbbi megfigyelésnek feladatát fogja majd 
képezni a Banksfenyőnek homoktalajon miként való viselkedésének 
megállapítása. 

A felsorolt megfigyelések kizárólag a gödöllői telepen és 
annak futóhomokos részein történt erdősítésekre vonatkoznak; 
lehet, hogy a Banksfenyő igénytelenségét előnyösebb eredmé
nyekkel mutatja be a csekély rétegű köves, agyagos talajokon, 



mert jó és jobb minőségű talajok beerdősitésére értékesebb és 
nemesebb fafajok állanak rendelkezésre. 

Elültetésre kerültek a telepen még a további Pinusfajok: 
Pinus rigida, Pinus contorta, Pinus excelsa, Pinus ensiflora, Pinus Laricio 

var. corsicana, Pinus Laricio var. calabrica, Pinus silvestris rigensis, Pinus edulis, 
Pinus ílexilis. 

A hazaiak közül: Pinus Cembra, Pinus montana, Pinus silvestris és 

Pinus austriaca. 

A telep futóhomokos részein, hol minden más tűlevelű 
elpusztult volt, védőállományul és előerdősitésképen feketefenyő 
lett ültetve. E fenyő kitűnően díszlik, miből leszürődött a 
tapasztalatok azon bizonyossága, hogy a tűlevelű fanemek között 
a feketefenyő legelégülékenyebb és igényei a talaj és éghajlat 
iránt a legcsekélyebbek, tehát e tekintetben más fafajjal nem 
pótolható. 

A japáni Larix leptolepis csemete több alakzatban lett 
kiültetve, az ültetések gyönyörűen megfogamzotlak és tekintetbe 
véve, hogy Gödöllő mostoha éghajlata és talaja nem éppen a 
vörösfenyőnek való, a fejlődés e mérve, mindenkit bámulatba 
ejtett. A tiz év előtti telepítésből származó csemeték, melyek 
mintegy öt méter magasságot értek el, s mindig a legegészségesebb 
lombozatot fejlesztették, a mult évben — csodálatos módon — 
kezdettek nagyon megritkulni s gutaütésfélének estek áldozatul. 

A fák törzsén, tűin, gyökerén sem rovar-, sem gombakárositást 
észrevenni nem lehetett, a pusztulás tehát egyes-egyedül a termő
hely alkalmatlan voltának tulajdonitható. 

Valószínű és félős, hogy e vörösfenyők néhány év alatt teljesen 
el fognak pusztulni. 

A hazai vörösfenyőt a Coelophora laricella nevű rovar és 
Peziza Willkommii nevü gomba rongálják ezek szintén csak az 
utolsó években léptek fel. 

Láthatók a telepen még csemeteültetésből származó: 
Cédrus Deodora, Cédrus Libani, Cédrus atlantica, Cliamaecyparis Lavsoniana, 

Chamaecyparis, nutkaensis, Thuja gigantea, Thuja occidentalis. Juniperus virgi
niaira, juniperus Sabina, Taxus baccata, Sequoia gigantea és Gingko biloba. 

Mindenben és elsősorban a tűlevelű fafajok megtelepítésére 
fordítottunk gondot és elültetésök a legjobban ismert eljárások 



figyelembe vétele mellett eszközöltetett. A futóhomok azon részén, 
melynek felületét a rajta képződött gyepréteg kötve tartotta, 
az árkos ültetés alkalmaztatott oly módon, hogy másfél méteres 
sortávolságban az ásó szélességének megfelelő 30 czentiméteres 
mély árkot emeltünk, melynek az első ásónyommal kiemelt ho
mokja jobbra, a második ásómélységre kiemelt homokja balra 
hányatott; az árokásással kapcsolatosan a csemeték is el lettek 
ültetve; a gyökérzetre a jobb oldalt fekvő homok került, melyben 
némi termőanyag halmozódott fel, a balra fekvő homok az árok 
teljes kitöltésére és egyengetésére fordittatott. Az árkok közötti 
rész érintetlen maradt, miáltal a homoknak kötöttsége nagyjában 
el volt érve. Ezen árkokba ültetett csemeték ápolása csak a 
pasztákban nőtt gyomok eltávolítására és a levegő és az eső 
könnyebb behatolhatása czéljából az esetleges felületi elkeménye-
dések fellazítására szorítkozott. 

Az ilyen helyekre 30 cm csemetetávolságban kizárólag fekete
fenyőt ültettünk el, hogy a záródás mihamarább el legyen érve 
és egy-egy kimaradt csemete miatt ne kelljen pótlást eszközölni. 

Ezen legsilányabb futóhomokos területektől eltekintve, a be
ültetés alá vett többi területek előzetesen és mindig őszszel fel 
lettek szántva, az ültetőgödrök pedig 1"40 m-es négyes kötelékben 
60 cm mélyre tavaszszal lettek kiemelve; az ültetés maga pedig akként 
eszközöltetett, hogy a sorban felváltva egy külföldi csemete és 
egy honi fekete- vagy erdeifenyő, több helyen fürtös juhar vagy 
nyirfa került elültetésre. Az utóbbiak meghagyása csak azon időre 
van tervezve, mig a külföldi csemeték megerősödtek, hogy ezen 
védelmi szerepre hivatott csemetéket nélkülözhetik. Eltávolításuk 
után az ötös kötelék alakul ki, minek következtében minden kül
földi csemetének nőtere kétszeresére növekszik, ugy hogy egy 
kataszteri holdon az állományt alkotó fanemből 1468 darab 
marad meg. 

A köteléknek ilynemű ritkítását egy Douglasfenyő alakzat
ban már foganatosítottuk, ami nagyon jónak és megfelelőnek 
bizonyult. 

A csemeteközök tisztántartása és kapálása költségkímélés végett 
mezőgazdasági közteshasználattal történt. Két-három éven keresztül 
a sorok közé egy-egy sor burgonya került, azután a talaj termő-



erejének ezúton történő kiaknázása be lett szüntetve és ott, ahol 
még további kapáitatás vált szükségessé, ezen munkálat nap
számosokkal eszközöltetett. 

A telepen nagy kiterjedésben elültetett külföldi és honi 
lomblevelű fanemekre áttérve megemlítem, hogy ezek is azért 
lettek ültetve, hogy adatokat gyüjthessünk arról, hogy e fanemek 
a gödöllői talajban és égalji viszonyok mellett miképen tenyész
nek. E czélból e fanemekből elegyes és elegyetlen csoportokat 
alkottunk, melyek ugy lettek beillesztve tűlevelű alakzatok közé, 
hogy az egész telep parkszerű külsőt nyerjen. 

A lomblevelüek közül a következők telepittettek meg: 

Acer dasycarpum, Acer saccharinum, Acer campestre, platanoides és 
pseudoplatanus, továbbá Aesculus Hippocastanum, Alnus glutinosa, Alnus 
incana, Betula lenta, Betula nigra, Bettila odorata, Betula alba, Celtis australis, 
Castanea vesca, Catalpa speciosa, Fraxinus americana, Fraxinus cinerea, Fraxinus 
pubescens, Fraxinus sambucifolia, Fraxinus Ormis, Fraxinus quadrangulata, 
Fraxinus excelsior, Fagus silvatica, Fagus silvatica var. purpurea, Gymnocladus 
canadensis, Juglans nigra, Liriodendron tulipifera, Morus alba, Platanus orien
tális, Populus canadensis, Populus Petrovskiana, Populus angulata, Populus 
trichocarpa, Populus Rasumovskiana, Populus balsamea, Populus alba, Populus 
nigra, Phellodendron amurense, Prunus serotina, Quercus banister, Quercus 
tardissima, Quercus coccinea, Quercus rubria, Quercus robur, Quercus Cerris, 
Quercus pedunculata, Quercus sessiliflora, Sorbus ancuparia, Sophora jar-onica, 
Tilia cordata, Tilia parvifolia, Tilia grandifolia, Ulmus americana, Ulmus 
campestris, Ulmus montana. 

Kísérletezés czéljából három honi tölgyfajjal makkvetés utján 
is erdősitettünk, hogy összehasonlíthassuk a vetésből és ültetésből 
származó csemeték fejlődését. A Juglans nigra megtelepítése is 
magról fészekbe való rakása utján történt, minthogy a csemete az 
ültetést nagyon megsínyli. 

Különös gondot fordítottunk a nyárfák sok fajának telepíté
sére és megfigyelésére is. A különböző nyárfafajok szaporítása és 
kiterjedtebb mennyiségben történhető nevelése czéljából a gödöllői 
központi csemetekertben dugványnevelő telep létesíttetett. A dugvá
nyok e csemetekertből a következő évben mint gyökeres vesszők 
a nagy telepre kerültek, hol erdősítésre használtattak fel. 

Sajnos, a várt eredményt meghiúsították a nyárfák kárositói: 
a cserebogárpajor és a Cossus ligniperda. 



A kísérletezés a felsorolt károsítások daczára is folytatva lesz, 
hogy megfigyelések alapján legyen megállapítható, mely fajták a 
legalkalmasabbak a száraz homokterületek beerdősitésére. 

Megemlítésre méltó a telepen nagyobb mennyiségben elülte
tett Prunus seroüna is, mely a silányabb minőségű homokon is 
jól díszlik, mit üde, fényes lombozata és sima kérge igazol. 
E fa öt-hat éves korában már bőven termi a csiraképes magot, 
ha szedés után friss állapotban került a földbe, már a jövő tavaszkor 
csírázott is, mig a már megszárított mag akár öszszel, akár tavaszszal 
került elvetésre, csakis egy év múlva csírázott. 

Az előrebocsátottakból megérlelődött bennem az a meg
győződés, hogy erdészeti szempontból a honi fafajok minden 
tekintetben megfelelnek a legfokozottabb igényeknek is, mert ezzel 
szolgáltatják a legjobb minőségű és mennyiségű anyagot. A kül
földi fafajokra egyáltalában nem szorulunk reá, egynéhány fajt 
kivéve, melyek tenyésztése vegyesen a hazaiakkal ajánlatosnak 
mutatkozik. 

A külföldi fafajok főleg csak diszkertészeti czélokat szolgálnak 
és nem tagadom, hogy kellemes benyomást gyakorolna egyes 
külföldi fanemnek elültetése az erdők kiváló pontjain, erdei házak 
közelében, erdei tisztásokon, hol azok meghagyva és óriási példá
nyokká fejlődvén az erdésznek, de az arra járó turistának figyel
mét is lekötnék. Természetes, hogy ily ültetésekhez mindenkor a 
telepítendő külföldi fanemnek legjobban megfelelő termőhely, 
illetve a helynek legjobban megfelelő külföldi fanem választandó 
meg. Hegyes völgyes erdeinkben egyes faként különösen a szép és 
szembetűnő: 

Cédrus deodora, Chameciparis Lavsoniana, Thuja gigantea, Sequoia gigantea, 
Gingko biloba, Abies balsamea, Abies concolor, Abies Nordmanniana, Gymno-
•cladus canadensis, Liriodendron tulipifera, Quercus rubra volnának ültethetők. 

A telep beültetéséhez szükséges külföldi csemeték az első évek
ben kizárólag vásárlás utján szereztettek be és tekintve a szük
séglet nagy tömegét, a fák onnan vétettek, hol legolcsóbban 
kaptuk azokat. A szükséglet nagyobb részét /. Heins' Söhne, 
Halsíenbek, H. fi. Pein holsteini és továbbá Spath berlini czégek, 
utóbb; főleg Picea pungens glauca és argentea csemetéket szállí
tották. Az évek folyamán Orleansból és több német czégtől is 



vettünk csemetéket. Az összes czégek által küldött csemeték teljesen 
megfelelő minőségűek voltak, igen jól voltak csomagolva és egész
séges állapotban is érkeztek meg. A külföldi csemetéknek vétel 
utján történő beszerzése aránylag óriási költséget emészt fel, miért 
is a csemetéknek magból való nevelésére tértünk át és e czélból 
Gödöllőn központi öntözhető csemetekertet létesítettünk. 

Az elvetésre szükséges magvakat lehetőleg az egyes fafajok 
eredeti származási helyéről iparkodtunk beszerezni. Az igénybe 
vett amerikai czégek Denvérben és Filadelfiában a legnagyobb 
készséggel bonyolították le a megrendelést. 

A legutóbbi időben kizárólag csak a kopenhágai I. Rafu 
czéget, kinek mind az öt világrészben nagy összeköttetései vannak 
s ki saját magkisérleti állomással is rendelkezik, vettük igénybe. 

Rövid pár év után már jelentékeny mennyiségű saját nevelt 
külföldi csemete állott rendelkezésre, melyek közül a Pinus fajták 
egyéves korban, a Picea fajták pedig kétéves korban lettek 
átiskolázva, hol két-két évig meghagyatván, mint átiskolázott három-
és négyéves csemeték kerültek a telepre. A csemeték nevelése a 
telepen befejeződő munkálatok arányában évről-évre kisebb meny-
nyiségre szorítkozott és ehhez képest a központi csemetekert 
területe is szűkebbre vétetett. 

= 2 ? c 2 ? c 3 * 

Térképrészletek kisebbítése, vagy nagyobbitása 
milliméter-papirossal. 

Ir ta: Jánosi Pál, m. kir. erdómérnök. 

R endszeres erdőgazdaságokban a nagyobb birtokokról általában 
háromféle mérczéjü térkép van használatban, még pedig : 

részletes felmérési szelvények, alap- és átnézetes térkép. 
Az időszaki gazdasági átvizsgálások alkalmával — de máskor 
is — sokszor előfordul, hogy egy ujabban bemért poligont, vagy 
sok töréssel biró vonalat mind a három rendbeli térképre rá kell 
vinni, amikor vagy ugy járunk el, hogy a mérés adatait mind a 
három térkép mérczéje szerint külön-külön feldolgozzuk, vagy ha 


