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ELŐSZÓ.
A mióta erdőtörvényünk életbe lépett, az erdei legeltetés 

állandóan foglalkoztatja az erdészetet. Könnyű ennek okát meg
találni, ha elgondoljuk, hogy gazdasági viszonyaink különös 
fontossággal ruházták fel az állattenyésztést, mely kezdettől fogva 
mai napig nemzetgazdaságunk elsőrangú ágazatát képezte. De 
ennek virágzását megfelelő kiterjedésű s jó táplálékot nyújtó 
legelő nélkül nem lehet elképzelni sem. Mivel azonban egyfelől 
a folytonosan terjeszkedő földgazdaság igen sokat elvont a 
fülegelőkből a gabonatermelés számára, másfelől az erdőtörvény 
okszerű rendelkezése meg az erdőknek kímélést kívánó részeit 
zárta el a legelő jószág elöl: magától felvetődött s sürgős és 
teljes megoldást követelt az a kérdés, hogy más mivelési ágaknak 
mennél kisebb megterhelése vagy áldozata nélkül, hogyan lehetne 
gazdasági művelés alatt álló területeink egy részét állattenyész
tésünk érdekében — a tartós és kiadós használat biztosítása 
mellett — a legeltetésre alkalmassá tenni; mielőtt Anglia sorsára 
jutnánk, hol — hir szerint — az erőltetett magtermelés okozta 
elértéktelenedés folytán több birtokos egész térségeket parlagon 
hagy legelő és beerdősülés végett?

A kérdés megoldása egy uj gazdálkodási módszer alakí
tásával mutatkozott elérhetőnek, mely czélja és lényege után 
legelő-erdőgazdaság névvel jelöltetett meg.

Felismerte e gazdaság fontosságát ma már gazdaközönségünk is, 
mivel az 1895. évi III. orsz. gazda-kongresszusnak május 23-án 
Budapesten hozott XXXIII. határozati javaslata, mely a „székely 
kivándorlásról“ szól, 5-ödik pontjában kimondja, hogy „az 
állattenyésztés ügyének hathatósabb előmozdítása végett az erdő
ségekről felvett üzemtervek, az egyes községek közbirtokosságainak 
esetröl-esetre beadott kérésére, az illetékes törvényhatóság helyben
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hagyó határozata alapján évről évre olyképen módositandók, hogy 
az erdőterületnek felvett legelők és legelőrészek 
az erdei kezelés alól kivétessenek, a beerdősült, 
de legelőnek felvett területek pedig, mint erdők 
vétessenek kezelés alá. Oly felnőtt erdőkben és erdő- 
részekben, melyekben a legeltetés nagyobb kárt nem okoz, a 
legeltetés el ne tiltassék“.

Ámbár a czélt megjelölte a kielégítésre váró szükséglet, az 
uj gazdálkodási mód lényege pedig az erdőgazdaság alapelvei 
által meghatározva már eleve eleggé világosan állt ugyan előttünk: 
de a felhasználható eszközök gondos megválogatásra szorultak, 
úgy, hogy az irányelvek részletes meghatározását s kipróbált 
elveink hol s miképen való alkalmazásának megállapítását teljesen 
uj munka gyanánt kellett teljesíteni s mindezt a biztos útmutatást 
adó tapasztalatoknak természetesen igen csekély támogatása 
mellett a miatt, mert az uj gazdálkodásra jó példát ma még sem 
hazánknak, sem a külföldnek gazdasága nem szolgáltat.

Ha tehát a kívánt feltételeknek nem tudtam mindenben 
megfelelni, szolgáljon mentségemül az, hogy e munkában oly 
kérdés megoldásáról van szó, melynél teljesen úttörő munkát 
kellett teljesítenem. Sem gyakorlati példák, sem idevágó munkák 
után nem indulhattam, mivel sem ily müvek, sem valódi legelő
erdők nincsenek, mik útbaigazításul s mintaképül szolgálhatnának.

E körülménynek róható fel, hogy a legelőerdőkre kiirt 
pályázat — a beérkezett pályamunkák daczára — már egyszer 
sikertelen maradt, sőt e második pályázat sem ért el teljes 
sikert, a mennyiben most is csak feltételesen ítéltetett oda a 
pályadij az aránylag legjobb munkának, ha t. i. előbb bizonyos 
meghatározott pótlások eszközöltetnek rajta.

A bírálóbizottságnak munkám első fejezetében idézett szavai 
sok becses támpontot szolgáltattak ugyan, de természetesen csak 
az általános irányelveket határozhatták meg jobban, mint a pályá
zati feltételek; az anyagot magát nagy fáradsággal innen-onnan 
kellett összeböngésznem.

Több felvilágosítással szolgált Belházy Emil. m. kir. főerdő- 
tanácsosnak az „Erdészeti Lapok“ 1888. évi 281. és következő 
lapjain megjelent: „A legeltetésre szolgáló erdőkről“
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czimü értekezése, mely magvas, tömör szavakban rövid vázlata 
annak, mit a legelöerdőkről általánosan tudni kell s mely váz
lathoz munkám II. részében szorosan ragaszkodtam is.

Az első részben tárgyalt használatokra nézve Szécsi Zsigmond, 
m. kir. főerdőtanácsos s akadémiai tanár „.E r döhasz nál a ttan“ 
czimü könyve volt sokban kisegítőm, mind a mellett itt is fel
használtam az időközben közzé tett, valamint a saját magam 
által gyűjtött tapasztalatokat.

A többiekben szintén főkép saját tapasztalataimra s belátá
somra voltam utalva és arra, mit idevágólag egyet mást főkép 
az .,Erdészeti Lapok“ bő anyagtárából és az orsz. gazdasági 
egyesület közlönyéből, a „Köztelekéből hordhattam össze.

A pályázati feltételek szerint e munka szakemberek és 
erdőbirtokosok számára volt készítendő.

Törekvésem főkép ez utóbbiak — a kis-, közép- és nagy- 
birtokosok — megnyerésére irányult s ezen czélomat azt hiszem, 
hogy a bírálóbizottság két kiváló tagjának következő szavai értel
mében el is értem, mely szerint munkám „sok tudással és alapos 
szakismerettel van megírva .... de (az I. rész) inkább egy jól 
megirt s magát jól olvastató alapos röpirat, mely a legelő- 
gazdasággal kapcsolatos fontosabb kérdéseket kevés számú feje
zetben minden irányban teljesen megvilágítani igyekszik.“

Teljes megnyugvásomra szolgál e mellett e két bírálómnak 
az a megjegyzése, hogy a II. rész 11. fejezetéből „az első hal 
a szakember szempontjából, ki az általános erdészeti 
ismereteknek már birtokában van, teljesen ki is meriti 
tárgyát; valóban nagybecsű részei a munkának s 
kétségkívül messze felülmúlják a (pályanyertes) 
IV. számú pályamunkának ezen tárgyú részeit is.“

De másfelől a bírálóbizottság egyik tagja munkámban több 
rendbeli hibára és hiányosságra mutatott reá. Megjegyzéseit fon
tolóra venni kötelességemnek tartottam és pedig azért, hogy a 
magam elfoglalt álláspontját megvilágositsam, használt adat
forrásaimnak megbízhatóságát igazoljam s a becsúszott hibát 
kijavítsam, mindezt csupán az ügy érdekében tevén.

Az egyik kifogás ez volt: „Szerző nem ismerteti az 
általános erdészeti alap el veket, üzem-, vágás- és fel
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újítási módokat, holott azoknak rövid ismertetése a pályamunkába 
felveendő volna.“

Ezt azért nem tettein, mert nagyon elterelt volna tárgyamtól 
s különben már vannak oly népszerű munkáink, a melyekből a 
jelzett irányban a nem szakember is tájékozást szerezhet magának 
olcsó pénzen, a melyeket a következőkben sorolok fel.

Ilyenek az „orsz. erdészeti egyesület“ kiadásában 
megjelenő s a titkári hivatalban (Bpest, Alkotmány-ulcza 10. sz. a.) 
megszerezhető következő munkák:

Eekcte Lajos „Az erdei vetésről s ültetésről“. 
Ara 1 frt.
— — „Az erdő ápolása ős az erdei mell ék-és elő-

h asz nálatok okszerű gyakorlása“ (sajtó alatt).
— „A vágás alá kerülő erdők helyes kihaszná

lása“ (sajtó alatt).
A pályamunka másik főhibájául azt rójja fel bíráló, hogy 

„szándékosan ósdi, népies és t áj s z ó 1 á s o k ka 1 hem
zsegő, sok helyen ennélfogva érthetetlen stylusa 
van, holott ugyanazt a magyar irodalomban általánosan használt 
kifejezésekkel is lehetett volna szerkeszteni.“

Ez egyéni vélemény, mely a neologusok és orthologusok 
annyit vitatott harczából ered.

Én a népies s régies iránynak vagyok tántorithatlan híve s 
meg nem ingatható véleményem, hogy ez az irány nem hosszú 
idő múlva győzni fog az egész vonalon, s egészen visszahelyezi 
a tiszta, hamisítatlan magyar nyelvet jogaiba.

Mai napság már annyira haladt a magyar nyelvnek egész
séges fellendülése, hogy a gyűjtött nyelvkincsek alapján most 
bocsátja sajtó alá tudományos akadémiánk a „tüzetes magyar 
nyelvtant.“ Sőt erdészeti egyesületünk is a nép szájáról s 
régi nyelvemlékeinkből összeszedett szóhalmazatból készül meg
szerkeszteni az „erdészeti m ü sz ó tá r“-t. A most megindult 
erdészeti ponyvairodalom meg el sem lehet a „népies és ósdi“ 
stylus nélkül.

Elismerem azonban, hogy akadt egy két kifejezés, miket 
V. J. bírálóin névleg is kiemelt, hol tulságig mentem, mely 
szavak a nyomtatás előtt másokkal cseréltettek ki.
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Víl

Végül legyen szabad még egyik bírálómnak az általam 
javaslatba hozott tölgykorcsfajokra mondott következő 
szavaira reflektálnom; „Ez a javaslat a mai viszonyok között 
határozottan erőltetett, mert ezek a tölgyek oly gyéren vannak 
képviselve hazánk tölgyeseiben, hogy azoknak nagy mértékben 
való szaporításáról s telepítéséről ez idő szerint szó sem lehet 
s különben is vannak fanemeink, melyekkel ép úgy elérhetjük a 
a legelő-erdők képzése által kitűzött czélt, mint a tenyésztésre 
javaslatba hozott fanemekkel.“

Nézetem szerint ezek a kiváló tulajdonságokkal biró korcs
fajok megérdemlik a figyelmet. Ma már a külföld szakemberei is 
foglalkoznak velők, a minek igazolására idézem a máriabrunni 
k. k. forstliche Versuchs-Anstaltnak a kései tölgy tárgyában 
1894. évi január 19-én 56. sz. a. hozzám intézett következő 
sorait: „Das Interesse für die Quercus pe dun cui at a, 
var. tardissima (Simon kai) wird in unseren forst
lichen Kreisen ein immer regeres u nd giebtsich 
auch in Frankreich und Deutschland kund.“

S hogy ez az intézet a minden oldalról jövő kérdezöskö- 
désekre megfelelhessen, ugyanakkor felkért e tölgyfajtának a 
„Centralblatt für das gesammte Forstwesen“ szak
lapban való ismertetésére, a mely ismertetés e lap 1894. évi 
júliusi füzetében meg is jelent. Itt megjegyzi a szerkesztő, hogy 
azon fontosságnál fogva, melylyel a kései tölgy te
lepítése a fagyoknak kitett helyeken bir, több kincs
tári és magánuradalom vállalkozott e korcsfajjal való kisérlettételre, 
nevezetesen Krajnában, Küstenlandban, Galicziában és Cseh
országban ; egyszersmind konstatálja a kísérleti állomás, hogy a 
tőlem kapott makkból nevelt kétéves kései tölgy csemeték 
csak 1894. évi május 11-én, mig a Q u. pedunculata már 
ápril 15-én hajtotta ki leveit.

Ugyancsak kísérletezés végett osztott ki a mi földművelési 
ministeriumunk minden kincstári erdőhatóságnak kései tölgy makkot.

Nekünk büszkéknek kell e szerint lennünk, hogy épen a 
legértékesebb fanemnek, a tölgynek bírjuk oly speczialitásait, 
melyek oly általános érdeklődést keltettek a külföldön is s oda 
kell törekednünk, hogy mentői nagyobb tért adjunk nekik.
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E korcsok ugyan ina még gyéren vannak képviselve, de ha 
a helyett, hogy előre abdikálunk, szorgalmasan hozzálátunk fel
kutatásukhoz s makkjuk gyűjtéséhez, bizonyára nem megvetendő 
mennyiségben fogjuk utódaikat előállíthatni.

A Qu. hungaricáról általában az a hit, hogy csak a 
Bánát és Arad vidéke dombos részein jő elő, holott én itt az 
Alföldön is felfedeztem néhány igen dúsan termő példányát a 
esébi kincstári erdőben.

A kései tölgyről soká mit sem tudtunk; mihelyt azonban 
szakirodalmunk terén ismertetésem megjelent, mindjárt hírül 
vettem, hogy már Fekete Lajos erdőtanácsos ur is rábukkant 
e fajtára, gondolom Zemplén és Abauj vármegyék erdeiben, 
hol a nép „fekete tölgy1' néven ismeri. Én az első évben 
gyűjtött makkból 40.000 darabot neveltem, az idén 39.000 db. 
kései tölgycsemetét szállítottam el kopár területek befásitására, s 
még marad 20.000 db. Két év előtt pedig, 15 hl. makkot 
küldöttem szét mindenfelé. Már ebből is látható, hogy ha minde
nütt külön szednék s vetnék a tölgyek korcsfajait, száz-meg százezerre 
rúgna minden egyes tölgyfajta csemetéinek száma évenkint, a mi 
már nem kicsinylendő. Épen azért ajánlom ezeket a legelő-erdőkbe 
s főleg azokba, melyek újonnan telepíttetnek, minthogy ezekben a 
gyér állás nagyobb makktermésre ingerelné a fákat, s nagyobb

• körben való elterjedésüket mozdítaná elő.
Ismételhetem csak abbeli óhajtásomat, hogy az összes szak

társak és földbirtokosaink minél nagyobb buzgalommal karolják 
fel tölgykorcsainkat s ne mondjanak le előre minden siker remé
nyéről.

Most pedig mielőtt bezárnám soraimat, kedves kötelességem
nek tartom köszönetemet nyilvánítani mindazok előtt, kiknek 
jelen munkám megjeienhetésében főrészük volt, nevezetesen orszá
gos főerdőmesterünk Kálnoki Bedő Albert ministeri tanácsos urnák, 
mint ki munkám díjazását, — Horváth Sándor m. kir. főerdő
tanácsos urnák, mint az orsz. érd. egyesület titkárának, ki munkám 
kiadását—hozta javaslatba, továbbá az országos erdészeti egyesület 
választmányának, mely e javaslatokat egyhangúlag elfogadta, leg
végül pedig Arató Gyula, m. kir. főerdész urnák, mint ki e munka 
korrekcziójánál s a kiadás keresztülvitelénél semmi fáradságot
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nem kiméit és nekem sürü kérdezösködésemre mindig szives 
készséggel szolgált felvilágosítással s tanácscsal.

Ezek után még összes bírálóim fáradságát megköszönve, 
aázal a kérelemmel bocsátom jelen munkámat az olvasó közönség 
rendelkezésére, hogy azt jóindulatával s érdeklődésével meg
ajándékozni szíveskedjék.

Kelt Német-Palánkán, 1895. junius 1.-én.

Földes János
m. kir. főerdész.
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I. RÉSZ.

Az erdei legelőről s azzal összekötött használatokról.

I. FEJEZET.

Általános irányelvek.

A legelő-erdő egészen uj fogalom. Bedő Albert országos fő- 
erdömester volt az, ki egyik akadémiai értekezésében annak esz
méjét először felvetette, mivel az erdőtörvény mind szélesebb körre 
terjedő megszorításai óta a legelőterületek száma annyira meg
csappant, hogy egyszerre nagyon érezhető lett a legelőhiány.

Legelő-erdő gazdaság alatt oly gazdálkodási módot értünk, 
melynek czélja nem annyira az értékes fanevelés, hanem a legel
tetés s a fák által azt akarjuk elérni, hogy a legelő termőképes
sége fenmaradjon.

Az ennek alapján e mü által követendő irányelvek legszaba- 
tosabban ki vannak fejtve a legelő-erdők kérdését tárgyazó pálya
munkák bírálata ügyében kiküldött három tagú bizottságnak az 
„Erdészeti Lapok“ 1893. évi január havi füzetében (43. lapon) 
megjelent következő szavaiban : „A legelő-erdő gazdaság az 1879. 
évi XXXI. t.-cz. életbelépése előtt ismeretlen volt hazánkban, sőt 
lehet mondani ma is alig ismeretes, mert az itt-ott előforduló 
fás legelőket, legeltetésre használt erdőmaradványokat és csepren- 
téseket bizonyára nem lehet egynek tekinteni a rendszeresen 
kezelt legelő-erdőkkel, a mikről itt szó van.

Legelő-erdők. 1
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„A mi régebbi erdőkből származó fás legelőink tulajdonképen 
egyszerű erdőirtások, melyek többnyire megfontolás nélkül hajtat
tak végre s hosszabb-rövidebb idő alatt teljes elkopárosodásra 
vezetnek.

„Egyébiránt maga a rendszeres legelő-erdőgazdaság is csak 
átmenetileg mondható czélszerü és jogosult gazdasági módnak, 
addig t. i., mig a mezőgazdaság különböző ágaiban a helyes és 
természetes egyensúly helyre áll, mert teljesen kifejlett belterjes 
gazdasági viszonyok között a legelő-erdőgazdaság czéljaira fel
használható területek kétségkivül jobban és észszerűbben értéke
síttetnek, ha mint erdők szigorúan az erdőgazdaság követelményei 
szerint kezeltetnek, vagy ha jobb talajjal bírnak, mint kaszálók 
vagy szántók használtatnak.

„Ma azonban Magyarországon a viszonyok még távolról sem 
ily fejlettek s különösen az ország északi és keleti részeiben 
beláthatatlan hosszú idő eltelik még, mig a legeltetést az olyan 
területekről is mind kiszorítani lehet, melyeknek ez a használat 
ártalmára van.

„A legelő-erdőgazdaság tehát nemcsak czélszerü és jogosult 
gazdasági mód hazánkban, hanem kikerülhetetlenül szükséges is, 
melyre annál nagyobb súlyt kell jövőre helyezni, mert az ország 
domborzati és égalji viszonyai a tiszta fátlan legelők fenntartására 
általában véve nem kedvezők s ezért sok helyen valóban az élet 
parancsolóan fellépő szükségletei követelik, hogy a legeltetés 
érdekei az erdőgazdasággal szoros összefüggésben oldassa
nak meg.

„Ilyen kényszerítő szükség különösen a következő három 
esetben fordul elő.

„Először, ha a mezőgazdaság belterjesebb folytatásához 
szükséges marhalétszám eltartására a birtokosnak nincs elegendő 
legelöterülete s e hiányt a rendszeresen kezelt erdejében oksze
rűen gyakorolható időközi legeltetéssel sem képes pótolni. Ha 
ilyenkor a marha-istái ózás feltételei még nincsenek meg — s ez 
a leggyakoribb eset — alig tehet mást a birtokos, mint hogy 
erdejét — ha annak talaja megengedi — részben, sőt néha 
egészben is legelő-erdővé alakítja át, az az erdejét az erdőkezelés 
szigorú szabályaitól eltérve, oly módon kezeli, hogy rajta a talaj
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termőerejének állandó fenntartása mellett a legeltetést is minél 
kiterjedtebb mértékben gyakorolni lehessen.

„Másodszor, ha a birtokosnak legelőterülete, legyen az 
•elég vagy kevés, a gondatlan kezelés folytán már annyira elsze
gényedett, hogy termőerejének visszapótlásáról s azontúl gondos 
fenntartásáról okvetlenül gondoskodni kell, ha csak nem akar oda 
jutni, hogy kizsarolt legelöterülete hasznavehetetlen kopársággá 
váljék. Ilyenkor sincs más mentség, mint a területet fával foko
zatosan beültetni s azután a talaj termőerejének fenntartása 
'czéljából legelő-erdőként kezelni.

„És harmadszor előfordul gyakran az az eset is — főleg az 
Alföldön — hogy a birtokosnak van ugyan legelője elég, de 
mivel azt részben vagy egészben korábbi erdejének kiirtása utján 
szerezte meg, háztartása és gazdasága számára most a fát drága 
pénzen kénytelen beszerezni. Ha a birtokos ily körülmények 
között észszerűen jár el, legelőjét, a rosszabb részeken kezdve, 
lassanként szintén befásitja s mint legelő-erdőt rendszeresen 
kezeli. Idővel igy legelője is javulni fog s fával is el lesz látva.“

Mindezek mellett még a következők iránt kívánom különösen 
felkelteni az érdekeltséget.

Botanikusaink és erdészeink egyesült, válvetett fáradozásá
nak sikerült ismeretes tölgyfajaink keveredéséből származott oly 
korcsfajokat felfedezni, melyek tulajdonságai a szüleiktől öröklöt
teket még több részt túlhaladják, mivel mintegy a változott viszo
nyok kényszerhatása alatt természetes kiválás folytán keletkezvén, 
a talaj- s éghajlati viszonyokhoz jobban hozzásimulni képesek. 
Ennélfogva a legelő-erdők megállapításánál figyelmen kívül nem 
hagyhatók, sőt a kedvező alkalmat meg kell mindenkor ragadni, 
hogy e különleges magyar tölgyfajták minél szélesebb körben 
való elterjedése s meghonosulása biztosittassék.

Ilyen a magyar tölgyön (Qw. hungarica. Hubeny) kívül, 
a kései tölgy (Q. tardissima. Simk.), mely a kései májusi 
fagyok után fakadván, ezért s egyéb jó tulajdonságain kívül, azért 
is megbecsülhetlen, hogy a lapályos erdő rosszabb termőhelyein 
is egyenes, jól használható törzset bir nevelni; továbbá a dom
bosabb oldalakra Jahn tölgy (Qu. Jahni. Simk.), a pelyhes 
hátú tölgy (Qu. Extensa. Schur.), a dévai tölgy (Qu. Deven-

i
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szs.- Simk.)5 tisza-tölgy (Qu. Tiszáé. Simk et Fekete), Haj- 
nald-tölgy (Qm. Hajnaldiana. Simk.) Bedő-tölgy (Qu. 
Bedöi. Simk. et Fekete), Tabajdi-tölgy (Qu. Tabajdiana. 
Simk.). és a Tufa-tölgy (Qu. Tufae. Simk.). A magyar tölgy a 
bánsági, a kései a bácskai kincstári erdőkben található s onnan 
kiosztható volna,

A kései tölgy Abauj és Zemplén vármegye lankásabb erdei
ben is „fekete tölgy“ név alatt ismeretes.

A többi tölgyfajták pedig mind Arad vármegyében, különösen 
Világos, Ménes, Kladara, Paulis táján fellelhetők és a szükséglet 
onnan kielégíthető, annál is inkább, mivel Paulison kincstári erdő
gondnokság létezik s igy e fajok magjának vagy csemetéinek ki
osztását maga az állam könnyen kezébe vehetné.

Különben is, hogy e becses tölgyfajták magjához és cseme
téihez erdősítés czéljából bárki könnyen hozzá juthasson, elkerül- 
hetlen, hogy azok beszerzéséről s kiosztásáról a földmivelési 
ministerium csak úgy gondoskodjék, mint ezt a kopár területek 
befásitására szánt egyéb csemetékkel teszi.

Tehát úgy a hazai erdészeti tudomány, mint honi erdő- 
gazdaságunk eredetisége megkívánja, sőt sürgősen követeli, hogy 
ezen eszme ne csak platonikus óhaj maradjon, hanem az az 
országos erdészeti egyesület utján mielébb felkaroltassék s hova- 
előbb országszerte megvalósittassék. E mellett a meghonosításra 
érdemes idegen jövevényeket sem kell mellőzni. így a mi nemes 
diónk mellett, a fekete dió méltó figyelmet keltett újabb idő
ben. Sok helyen — mint tapasztalásból mondhatom — a hozzá 
kötött várakozásokat is messze túlhaladta, úgy, hogy a legelő- 
erdő kérdésének megoldásával szép szerepet juttathatunk neki is.

Ilyen felkarolandó legújabb jövevény a legsilányabb talajon 
is nagy hasznot hajtó acacia decurrens (ausztráliai ákácz), mely
nek meghonosítása iránt most folynak a kísérletek.

2. FEJEZET.
Az erdei legelő jelentősége s közgazdasági 

fontossága.

Az erdei legelő a földkerekség minden részében, de legfőkép 
a mérsékelt öv alatt, hová a mi országunk is tartozik, minden
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koron felette nagy szerepet játszott ős időktől fogva és fontos 
tényező maradt napjainkban is.

Az Alpesek napsütötte csúcsától a legmélyebb Alföldig, a hol 
csak erdő van, mindenütt az erdei legelőért „ádázkodik“ a nép, 
miután fátlan legelőit jó részt felszántotta.

Minél magasabban emelkedünk a lapályról a dombok, elő
hegyek s magas hegységek felé, az erdők terjedelme is nőttön-nő, 
a szántóra alkalmas részek mindinkább kevesbednek s igy a nép
ség is jobban-jobban marhatartásra s erdei-legelőre van utalva, 
sőt egyenesen rászorítva.

Annyira előtérbe lép itt a marhatartás s erdei-legelő szük
ségessége, hogy nyáron által sokkal nagyobb az egyesek marha
létszáma, mint mennyit kiteleltethetnek, minél fogva télire eladják, 
marhakereskedést űznek.

De nemcsak marhakereskedés, hanem főkép a tejgazdaság 
az, mely az erdős vidéken a megélhetés főfeltételét nyújtja.

A legelőn járó jószág után való tejhasználat első rendű, nél
külözhetetlen országos szükségletet képez.

Alig van ház a legszegényebb viskótól az első rendű úri lakig, 
melynek lakói vagy zsellérei akár tisztán, akár kávéba vagy más 
ételbe felhasználva, apraja-nagyja táplálékaként ellehetnének 
nélküle.

Tejszövetkezetek s oly berendezések alakulnak, melyek a 
tejet vagy anuak termékeit távol vidékekre képesek romlatlanul 
házhoz szállítani.

Sőt legújabban külön tejwaggonokban az oly tejből, mely 
már el nem adható, útközben egyik állomástól a másikig friss
vajat s irót vagy sajtot készítenek s igy teszik lehetővé a tej
minél gyorsabb s gazdaságosabb kihasználását s értékesítését.

így emelkedik a tejfogyasztás az emberiség szaporodásával
napról-napra s evvel arányosan apad a szabad legelő az eke
nyomásának engedve s szorul egyre-másra az erdőbe, az erdei 
legelő fontosságát mindinkább emelve.

Ezzel az emelkedéssel természetesen a marhák istállóztatása 
is jobban terjed, de a tejszükséglet emelkedésével sokkal kisebb' 
arányban.

Vannak vidékeink, a nagyobb műveltséggel, sűrűbb népes
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séggel biró Dunántúlon s nagyobb városokban, hol az istállózás 
már rég meghonosult s a jószág jóformán csak azért haj tátik ki, 
hogy a szabad levegőt élvezze a szűkös legelőn s a folytonos 
istállói fülledt levegőben meg ne peshedjen. S a ki látja e jó 
húsban levő, gyönyörű — többnyire svájczi — teheneket, miket, 
drága pénzen adnak el még urasági tehenészetekbe is, meggyő
ződhetik, hogy megfelelő takarmányozással jobban íizetődik az 
istállóztatás, mint a tulságig vitt s csakis a legelőre szorítkozó 
legeltetés utján való marhatenyésztés.

Az ily vidékektől nem is épen messze oly tájakra vetőd
hetünk ugyanis, hol a nép még távolról sem Pírja felérni ésszel, 
mily busásan megtérül a marhára fordított e'égséges takarmány- 
költsége, még a műveltebb elem sem hiszi, nem kísérelvén meg a. 
számvetést. Hanem elárasztják tömérdek marhával a legelőket s. 
télen át csak szalmán, kukoriczaszáron, s egyéb ilyesmin tartja 
azt s szénát csak a lovával izleltet. Siralmas, szívfacsaró látványt 
nyújt azután tavaszszal a szabadba bocsátott községi marha-csorda; 
le van az csontig aszva, össze van töpörödve s csak úgy lézeng 
az a temérdek jószág, annyira megapadt s minthogy borjú korától, 
sőt az anyjában is már ínségre van kárhoztatva, czimeres marhát 
irmagul sem találni.

És sajnos! a magyar Alföld legáldottabb vidékein találjuk 
ezt, hol mesterséges takarmány bőven volna termelhető s a lakos
ság nem oly sürü, hogy egymástól el nem férne.

Számítva azonban legelőjére, pl. valamely folyam árterületére 
azt tartja, mit fizessen takarmányra is s a szerint rendezi be a 
mezőgazdaságnak mellékterményeit képező takarmánykészletét s ha 
még esetleg árvíz takarja a legelőt, egész erélyességgel kérik az 
erdőbe való bebocsáttatást s ámbár a fák árnyékában nincsen fü, 
méreg-drágán is megfizetik azt silány jószágukért, nem számítva 
azzal, hogy e pénzt jobb és több takarmányra fordítván, a jószág
ból is jóval többet pénzelhetnének.

Az erdőt valósággal elárasztja a sok marha, úgy, hogy 
lábaik nyomán fü nem nő többé, csupasz mint az agyaggal 
kitapasztott pitvar alja; neki esik tehát az éhségtől kinzott 
marha az al-fát képező bokrozatnak, legyen az tüskös vagy keserű 
s lerágja tisztára levelestül-galyastól. Az ilyen gyomortöltelék
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azután csak „bágyasztja“ a marha bélit. „Ott bogarászhat napestig, 
de sehogyse javul.“

Minthogy tehát a marha igy sem tud betelni, legújabban 
arra vetemednek az Alföld legáldottabb vidékein, — a mi szintén 
gunykép hangzik, — hogy tehén helyett kecsketartásra adják 
magukat, úgy, hogy egész kecskenyájak vannak egyes községek
ben legújabban, hol az előtt hire se volt a kecskének. Tehát 
inkább kecsketartásra adja magát, mintsem megosztaná földje 
dús termését jószágával.

Nem csoda ilykép, hogy mig itt egy tehén ára 40—50 frt, 
legjobbjáért sem kapni 100 frtot, addig a határos Dunántúlnak 
valamely sokkal kevesebb s az is szegényebb földdel rendelkező 
vármegyéjében 200—300 frtot s többet adnak egy-egy mindig jól 
gondozott tehénért. S e mellett a földjére hordott nagyobb trágya
mennyiség mennyit pótol vissza a tehénre fordított kiadásból!

Vannak azonban oly tejtermékek, miknek különleges zamat
ját s ehez kötött keresletét a legelő s főkép az erdei, leginkább 
havasi legelő adja meg. Egyes erdei vidékek vagy országok, mint 
Svájczban Emmenthal, világhírre vergődnek ez által.

így á svájczi, tiroli, franczia Alpesek erdei legelői nyújtják 
azon jőizü pikáns sajtokat, melyek az egész világot bejárják s 
aránylag roppant pénzforgalmat létesítenek.

Nálunk a máramarosi erdők terméke a kitűnő izü mára- 
marosi juhsajt és Mont d’or sajt, Liptó és Szepes vármegyéké az 
ugyanazon nevű juhtúrók, mik országszerte jó hírnévnek örven
denek.

Mindezen sajtoknak az adja meg jó tulajdonságaikat, hogy 
a jószág egyrészt maga is az egészséges szabad légkörben mozog, 
ott kint „hetelve“, másrészt az erdő füterméke, a havasok pázsitja 
sokkal zamatosabb, nedvdúsabb, erőteljesebb, mint a szabad lege
lőé, hol a fűnek minden nedvét kiaszalja a rátüző nap s száraz, 
izetlen „aggfüvet“ nevel, mikor „eláll a gabonaszál is a nagy 
szárazságban“. Van ezenkívül az erdei legelőnek sok, az állatok 
által élvezhető terménye, mely a nyílt legelőn egészen hiányzik.

Az erdőt különböző rovarok támadják meg, melyek vagy 
közvetlenül, mint a cserebogár, sertésnek, baromfinak táplálékul 
szolgálnak, vagy a rovarok hernyói lemásznak a földbe, ott át
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telelnek, vagy bebábozzák magukat s a sertésnek valóságos 
csemegéjét képezik, nemkülönben az erdei alomban gyökerek alatt 
tanyázó egerek is.

A folyam melletti lágy erdők mocsaraiban sok nagymennyi
ségű „súlyom“ szokott előfordulni, melyek gesztenyeizü csücskös 
gyümölcse megfőtt állapotban az ember által is élvezhető. Ezt 
sokszor hasig érő vízben állva, csak úgy habzsolja a sertés, hogy 
meghízik tőle.

A bükknek, vadkörte-, vadalma- s több más fának gyümölcse 
szintén nagyon alkalmas a sertés etetésére.

S a disznóról és erdei gyümölcsökről szólva, kinek ne jut
nának eszébe makktermő tölgyeseink, hol a makkolás semmiféle 
más legelővel nem pótolható e vastagbőrüre nézve.

Alvidéki tölgyeseinkben oly roppant sok sertés hízott valaha, 
hogy virágzó sertéskereskedésnek vetette volt meg alapját. A sop
roni disznóvásárok, melyeknek innen jutott anyagja, különösen 
látogatottak és híresek voltak.

Mióta azonban tölgyeseink mind több tért veszítenek, makk
erdőkkel bővebben megáldott más országok, mint Szerbia, jobban 
versenyeznek s előtérbe tolakodnak, sőt a tengeren túli Amerika 
által is mindinkább szorittatunk a külföldi piaczokon s disznó
kereskedésünk a tölgyesek fogyásával együtt szemlátomást alább 
hagyott.

Számottevő legelőjószágot képez homokon a baromfi, főkép 
a pulyka, mely a homoki gyérállásu erdőben nyüzsgő rovarokat, 
különösen a szöcskéket nagyon szereti s tőlük feltűnően szedi 
magára a húst. A tyuk a földből is sokat kikapar magának.

Az alföldi magyar nép, józan eszével belátta, hogy abból a 
sivány homokból nem igen élhet meg, ha felszántja is, azért fő
kép a baromfitartásra adja magát s viszi be a város piaczára 
eladni. A pulyka seregestül futkos naphosszat a szöcske s más 
rovar után s meg is hízik a nélkül, hogy a szegény embernek 
valami sokjába kerülne.

A pulyka a homokon, hol tulajdonképeni elemében van. 
távolról sem oly finnyás jószág, mint egyebütt, a mit a változatos 
eledelnek s neki való legelőnek lehet felróni, melyet a körülzárt 
udvarokban mivel sem pótolhatni.
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Egész nagy seregekben látni minden tanya körül e nemes 
baromfiat, mely itt sokkal fejlettebb, nagyobb lesz. Élénk kereske
delem tárgyát is képezi.

Őszszel vagy télen a nagyobb alföldi városokban ügynökök 
szedik össze a beözönlő baromfiat s waggonszámra küldik egész 
Angliáig.

Ez érthetővé teszi, hogy a tanyarendszerrel biró ily nagyobb 
alföldi városok már a baromfi ntán is — pl. egy Ind után 4 kr. 
— legelöilletéket szednek.

Ilyen nagy az erdei legelő közgazdasági jelentősége a 
magasság szerint való elterjedés két szélső határán: az alföldi 
lapály szikes és homokos területein és a fatenyészet felső határán, 
a havasi legelők táján. Mindkét termőhely megegyezik abban, 
hogy a fatenyészetnek kevésbé kedvez s a legeltetés hatása leg
rombolóbb szokott lenni rajta.

Mindkét helyen a túlságos legeltetés veszélyezteti nemcsak 
a legelt, de a szomszédos müveit területeket is és hasznavehetetle
nekké teszi s mégis mindkét helyen a talaj mostohasága főkép 
jószágtartásra utalja az embert; azért ha valahol, itt van szükség 
az okszerűen kezelt legelő-erdőre, hogy mindkét követelménynek 
eleget tehessünk.

De kimondhatlan jelentőségű az erdő fü- és lomb takarmány
készlete aszályos években.

Az 1863. évi nagy aszály idején csak az erdő volt az, mely 
ez által útját állta annak, hogy a lábas jószág éhségtől el ne 
hulljék ott, hol erdő létezett, mig e fátlan vidékeknek kéztördelve 
keltett látniok, mint pusztul rakásra.

Nem sokkal vigasztalóbb az 1893. évi takarni ánytermés sem, 
mikor már az első szénakaszáláskor roppant takarmányhiányról 
hallottunk panaszt Európaszerte. Ennek bizonyságául, hadd álljon 
itt egy nagyon elterjedt napilapnak (M. H.) julius 4.-i gazdasági 
tudósitója: „Horribilis árakat fizetnek szénáért az országban már 
most is s pár hét múlva el lehetünk készülve arra, hogy a széna 
ára 70—75°/0-kal fog emelkedni.“

„De hogy is ne, mikor Angliában a széna ára tonnánként 
108 frt, azaz: egy mázsa széna fölül van a 10 frton; Német
országban a szénát 5'50—8 frtta.1 fizetik és még sincsen forrás,
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a hol beszerezhetnének szénát (a minek következtében egyedül a 
casseli kerületben 16,000 drb. szarvasmarhát voltak kénytelenek 
már julius első felében eladni).

„A magyarországi széna-árak ez idő szerint 2—3'50 frt, 
ritkább kivételeknél 4—4‘50 frt közt ingadoznak. Jó vagy 
legalább is középszerű termésnél, mikor a széna minőségileg is 
jó, a takarmány (széna) ára alig emelkedik országos átlagban és 
őszszel — nem pedig nyár elején — 2 frtra. Az utolsó öt év
ben a legjobb széna (luczerna, lóhere) legmagasabb átlagára 
2 frt 35 kr. volt, még pedig az 1889. évben.

„Az első széna, a mely pedig mindig a legfontosabb 
czikk szokott lenni a gazdaságokban, nagyon rosszul sikerült. A 
tavalyi termésnek legfeljebb 40%-ára becsülik a 
terméshozamot.

„A mesterséges takarmány ne miiek első vágásra 
szintén rosszul fizettek s most folyt le a második kaszálás és az 
eredmény ritka helyen volt kitűnő.“

Végül tudósitó, nem találván fedezeti forrást, sőt még a ritka 
vetések szalmakészlete is minimumra szálván, az erdőre, mint 
utolsó mentőeszközre, veti tekintetét, mondván: „minden körül
mény között nagyon kívánatos, hogy az erdős vidé
keken szabad legyen — legalább erre az évre — a sza
bad legetetés s az erdei füvek kaszálhatása. Millió 
és millió métermázsa takarmányt lehet igy megmenteni s össze
gyűjteni.“

S hogy Németország mily rosszul áll takarmány dolgában, 
azt egy 1893. évi julius 15. mannheimi távirat e pár sora eléggé 
jellemzi: „a badeni kormány elrendelte, hogy a birtokosok 
marhaállományukat az állami erdőkben legeltet
hetik.“ Bayreuthból pedig ugyanakkor azt sürgönyzik, hogy a 
kormány 74 millió márkát utalványozott a takár
mány i ns é g enyhítésé re.

Ily viszonyokkal szemben kormányunk sem tehetett mást, 
minthogy a tarkarmánykivitelt 1893. évi julius 20.-án kibocsátott 
rendeletével eltiltotta, a mely tilalom kapcsán kiadott földmivelési 
ministeriumi rendeletből a következők emelendők ki:

„A hazai szénatermés kedvezőtlen viszonyairól s a külföldre
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irányuló takarmánykivitel rohamos emelkedéséről érkezett jelen
tések alapján, amúgy is lassan fejlődő álattenyész
tésünk legfontosabb érdekeinek s az ezekkel kapcsolatos mező- 
gazdasági érdekeknek védelme czéljából a szálas takarmánynak 
(széna, mindennemű friss és szárított takarmányfüvek, szalma és 
szecska) külföldre való kivitelét bizonytalan időre el kellett tiltani; 
mert az esetre, ha takarmánytermelésünknek ma még végered
ményében nem ismert mennyisége a hazai fogyasztás kielégítésére 
elégtelennek bizonyulna, a külföldre vitt szálas takarmány pótol
hatatlan volta miatt beálló takarmányhiány könnyen mezőgazda- 
sági válságra vezethet vagy legalább is annyira megzavarná 
mezőgazdasági viszonyaink egyensúlyát, hogy az állatállományunk 
szaporítására és javítása érdekében folytatott évtizedes törekvések 
egyszerre meghiúsulhatnának és e részben rövid pár hó évekre 
kiható visszavetést okozhat. Különben is hazánk, jól felfogott 
gazdasági érdekének tudatában, soha sem tartozott a 
takarmányt nagyban exportáló országok közé. — 
így jelesül a múlt 1892. évben külföldre és Ausztriába összesen 
csak 201,101 métermázsát vittünk ki összes szénatermelésünkböl, 
—- mely összeg a 66 millió összes szénatermésünknek valóban 
elenyésző csekély hányada, — 1891-ben pedig 150.000 q. szénát 
vittünk ki az összes 73’5 millió métermázsa szénaterméssel szem
ben.“ S bizony „kicsiben akadt meg“, hogy a takarmánykivitel 
tilalma későn nem érkezett. Mert már is a kelleténél több takar
mány vándorolt ki. A „Köztelek“ 1893. évi julius 10. száma u. i. 
ezeket jelenti: „Biztos forrásból tudjuk, hogy Svájcz és Német
ország felé kivittek julius első 10 napja alatt 160.000 q. szénát: 
hogy Angliába a felvidékről Pest és Esztergom vármegyékből 
elment 30.000 q; hogy a francziák Vas vármegyében, a hol 
igazi takarmányszükség van ma, kivitték a paraszt 
szénáját; hogy Moson vármegyében vidékek vannak, a hol az 
eladások következtében a parasztnak nincs már ma etetni. S mindezek 
a mennyiségek kimentek Magyarországból akkor, a mikor b ő t e r- 
més esetén összes kivitelünk nem haladja mega 
350.000 q.-t.“

Ugyanezen lap 1893. évi julius 22. száma az ország minden 
vidékéről beérkezett tudósítások alapján még a következő feljegy
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zésre méltó dolgokat közli; „Az őszi és tavaszi szalmatermés 
az egész országban csak közepesnek mondható.“

„Nagy a takarmányszükség Vas, Zala, Zólyom vármegyében, 
részleges szálas takarmányra Somogy, Tolna, Szatmár, Szabolcs, 
Békés, Heves, Arad, Borsod, Abauj, Sáros, Nógrád, Hont, Bars, 
Liptó vármegyében. Az erdélyi vármegyék közül Torda-Aranyos 
és Alsó-Fehér vármegyékben. Zala, Heves s több erdélyi vár
megyéből azt jelentik, hogy az állatállomány csökken
tésével akarnak a gazdák magukon segíteni.“

Szénát a külföldre Németországba, Angliába, Franczia-, és 
Olaszországba és Svájczba adtak el az ország különféle vidékein 
3—3*5 sőt 4 frtért, szalmát 1*50—2 frtért mmázsáját.

„A Duna jobb partján nagy szükséget jeleznek Zala vár
megyéből, a hol a parasztságnak sok helyen szalmája sem lesz, 
Vas vármegye területén, Somogy, Tolna sőt Fehér vármegye egy 
részében is, a hol vannak községek, hol a parasztság marháját 
árulja.

„Biztos szükségnek megy eléje a kisbirtokosság Zólyom, 
Vas, Zala és Trencsén vármegye egy részében; hasonlóan mutat
kozik hiány Nyitra, Esztergom, Pozsony, Nógrád némely vidékein; 
Sáros, Gömör, Borsod vármegyékben és részleges szükséget szen
ved Bihar, még rosszabbul áll Gsongrád. Az erdélyi vármegyék 
közül Kis-Küküllőben, Szolnok-Dobokában és Torda-Aranyosban 
áll rosszul a kisgazda takarmány dolgában.

„A kisbirtokosok tekintetében el lehetünk készülve arra, hogy 
a legjobb tengeri és sarjutermés esetében is takarmánvinséget 
látnak egyes vidékeink.“

És itt az a szomorú, hogy az elmúlt évről sem maradt 
széna készlet az országban.

Pedig a sarjutermés, mely elé oly nagy reményekkel nézett 
az ország, a beállott esőzés miatt, szintén rósz volt, miről leg- 
hozzá értőbben tudósit Szobonya Bertalan az adai földmives- 
iskola igazgatója, a „Köztelek“ augusztus 26.-i számában meg
jelent következő soraiban: „A kaszálók 90°/o-át nem kaszálták 
sem a Bácskában, sem a Bánátban, Torontál, Temes és Krassó- 
Szörény egy részében, mert alacsony volt a fü s miután a 
luczerna, az egyéb tavaszi takarmányok, a bükköny, a borsó.
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zöld rozs, zabos bükköny nem fejlődtek, sőt kipusztultak, rá kellett 
a jószágot hajtani a kaszálókra. Majd mikor az esőzés beköszön
tött, azt hittük, hogy most már lesz luczerna, lesz csalamádé, 
répa stb. s ime a luczernát már háromszor kaszáltuk s n e m 
kaptunk e három kaszálásból annyit, mint a meny
nyit máskor az elsőkaszálásád. Mintha eredménytelen, 
mintha meddő hatása lett volna az esőnek, nem nő utána semmi 
úgy, mint a hogy azt már elvártuk volna.“

Hasonló értelemben nyilatkoznak más vármegyék tudó
sítói is.

Ez általános ínség közepette nem maradt egyéb hátra, mint 
hogy a földmivelési ministerium egy szintén 1893. évi julius 
20.-án kiadott rendeletével az erdők kincsestárát megnyissa az 
éhező jószágnak.

E rendelettel megengedtetik u. i., hogy ott, a hol ez által 
az erdők fentartása s okszerű kezelése veszélyeztetve nincsen, az 
erdőbirtokosok a következő rendkívüli használatok gyakorlására 
felhatalmaztassanak: „1. Mindazon erdei tisztások, melyek ez 
ideig beerdősitve nem lettek, vagy a melyek a folyó év tartama 
alatt beerdősitendők, a folyó évre előirt erdősítések sorából ki- 
kebelezendők s a birtokosok felhatalmazandók, hogy ezen tisztá
sokat a folyó évben kaszálhassák s az erdősítési munkálatok telje
sítését a jövő 1894. évre halasztassák el.

2. A beerdősitett vágások idei fütermésének takarmányt 
czélokra való felhasználása a birtokosoknak olyan kikötéssel enge
délyezhető, hogy a füszedés csak sarlóval s aként gyakorolható, 
hogy a csemeték meg ne sértessenek.

3. Ott, a hol a lombtakarmány gyűjtése ez ideig is szokás
ban volt s hol a birtokosok elegendő biztosítékot nyújtanak arra 
nézve, hogy a takarmány gyűjtésére adott engedélyivel visszaélni 
nem fognak, a birtokosok felhatalmazandók arra, hogy az elő
zetesen meghatározandó helyeken és mennyiségben lombtakar
mányt termeljenek. A lombtakarmány termelése azonban csak 
igen jó vagy teljes zárlattal biró olyan helyeken és olyan mennyi
ségben engedhető meg, hol a takarmány előállítása által megrit- 
kitott erdőnek a legközelebbi két éven belől való záródása bizton 
remélhető. Kivételt képezhetnek egyedül olyan helyek, hol az
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•értékesebb fanemek közé kevésbé értékes s lombtakarmány elő
állítására alkalmas fák vegyültek (mint például a fenyvesek között 
■előforduló kecskefüz), melyeknek levágása s a lombnak takarmányi 
ezélokra való felhasználása egészben megengedhető.

4. A folyó évben elötilalom alá kerülő vágásokban a legel
tetés a folyó év tartama alatt megengedhető s illetve a birtokosok 
a folyó évben elötilalom alá kerülő területeknek korlátolt legel
tetésére felhatalmazhatók a végett, hogy a legeltetésnek megfelelő 
takarmányt más ezélokra fordíthassák.

5. Hasonlóképen megengedhető, hogy az utófilalom alatt 
álló azon területek, melyek a marha szája alól már kinőttek s 
illetve melyeken a marha már nem okozhat olyan károkat, hogy 
e miatt az erdő záródásának elmaradásától tartani lehetne, a 
legeltetési tilalom alól feloldassanak s azokon az előzetesen meg
határozandó korlátokon belül legeltetési használatot gyakorol
hassanak.“

De mit szóljanak azok a vidékek, hol nincsen erdő s hol a 
miatt 1863-ban is sok állat pusztult el az éhínségtől ?

Jó lesz tehát még idejekorán a legelőket országszerte be- 
fásitani s rendes legelő-erdőkként kezelni, hogy az erdőnyujtotta 
jótéteményeket a szűk esztendőkben általánosan élvezhessük, mert 
jól mondja az egyik tudósitó: „a szemes takarmány nem pótol
hatja a szálastakarmányt; az előbbibe csakhamar beleún a jószág 
vagy legalább is ellustul tőle.“

3. FEJEZET.

A marhalétszám viszonya a legelőterülethez.

Hogy megtudjuk a marhalétszám viszonyát a legelőhöz, 
'takarmánymennyiséghez, szükséges először Magyarország területét 
mivelési ágak szerint felsorolni.

E terület a földmivelési ministerium 1893. évi kimutatása 
szerint az 1885. évi kataszteri felmérés alapján, összehasonlítva 
•az 1867. évi területtel a következő:
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1867-ben kát. h. o/o 1885-ben kát. h. o/o

Szántóföld ... ... ... 16,792.195 37-38 20,070.700 43-67
Kert ... ... ... — .. (?) 602.283 1-30
Rét ... ............. ... 6,436.499 14-33 5,157.325 11-11
Legelő _ . — ... 7,146.882 15-91 6,477.875 13-95
Nádas . ................ 268.628 0-06 154.046 0-33
Szőlő . . ..... 589.400 1-31 597.558 1-29
Erdő... ..._  ... ... 13,685.036 30-47 13,162.318 28-35

Összes termő terület 44,918.640 92-71 46,422,705 94-70

Terméketlen ... ... 3,533.107 7-29 2,597.454 5-30

Összes terület ... ... 48,451.747 — 49,020.156 —
E területbe Horvátország nincs befoglalva.
E számokból először is azt olvassuk ki. hogy a szántóföld 

1867-től 1885-ig 16,790.000 holdról 20,070.000 holdra vagyis több 
mint 6%-kal szaporodott, azaz minden 100 hold régi szántó
földre 6 hold uj törés esik.

Másodszor e gyarapodás a legelőből, rétből és erdőből ke
rült ki, mert e mivelési ágak mindenütt megfelelő apadást tün
tetnek fel.

6,436.000-ről 5,157.000-re vagyis 3°/o-kal
7,146.000-röl 6,477.000-re „ 2%-kal

13,685.OOO-ről 13,162.000-re „ 2%-kal
összes legeltethető terület kerek 

lett kevesebb a fent kitün-

És pedig: a rét
a legelő
az erdő 

apadt le. Tehát az 
számban 2V2 millió holddal 
tetett időköz alatt.

Minthogy azonban a főkép földgazdasággal foglalkozó vár
megyékkel szemben, számos oly vidék van, hol túlnyomó az erdő 
s a fősuly a legeltetésen fordul meg, érdekes tudni e vármegyéket 
illetőleg mily roppant eltérés van e két mezőgazdasági ág között 
számokban kifejezve :*) A szántóföld legnagyobb százalékkal 
szerepel a következő vármegyékben : Csanádban 84.80%-kal. Bács- 
ban 75.05, Torontálban 72'75°/0, Szabolcsban 71'33o/o, Békésben 
70.78%-kal. Viszont Máramarosban csak 11*17%, Ősikben 14*41, 
Liptóban 17*22, Zólyomban 17'60 Krassó-Szörényben 17*96,

*) L. Közgazdasági és statisztikai évkönyv 1888. évfolyam 108 lap.
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Besztercze-Naszódban pedig 18'5O°/o-át teszi a szántó az összes 
termőterületnek.

Rét legtöbb van Csik vármegyében 22-26°/o, legkevesebb 
Bács vármegyében 4’29°/o, hol a marhaállomány is legsatnyább. 
Legelő pedig legtöbb van Hajdú vármegyében (a nagy terje
delmű hortobágyi homokpuszta miatt) 3O'25°/o, azaz a vármegyé
nek majd Vä-ad része legelő, legkevesebb Háromszékben 3'44°/0, 
de a helyett legtöbb erdeje van 62‘4O°/o s igy jóformán az 
egész marhaállomány erdei legelőre van szorulva.

De ha valahol, épen e bérczeken állnak az erdők feltétlen 
talajukon s azért nem lett ottan szántó vagy más mivelési ág 
több, mert még a parasztgazda sem tartja arra valónak. A szé
kely, leleményes észszel még csak segít magán valahogy sajátos 
házi iparával, de az oláh századok óta ahhoz szokván, hogy, 
mint maga mondogatja, „marhája dolgozzék helyette is“ — népe
sedésével arányosan nagyobbodik legelő szükséglete, a mivel az 
ily sziklás meredekeknek még nagyobb kopárosodása jár. Ha 
aztán az ily legelőkre a törvény szigora rászabja a tilalmat, a 
felbujtatott oláh nép és az erdők őrei között véres harczok fejlőd
hetnek, mint mostanság Topánfalva erdőben dús vidékén. Nem 
veszi azután észre az ily elbóditott nép, hogy azért tüntet fel 
róluk a statisztika legkisebb népszaporulatot, sőt hanyatlást, mert 
a kopár legelők úgy se nyújtanak már forrást megélhetésükhöz, 
hogy a saját maguk által megváltoztatott viszonyokhoz megfele
lően alkalmazkodva, más megélhetési módhoz nem fordulnak, hogy 
a létért való küzdelemben megállhassák helyüket. Pedig Magyar- 
ország lakói, különösen az alkotmányos korszak óta egyre szapo
rodnak, velük az életküzdelem is mind hevesebb s a legelő a 
szántóföldek javára mind kevesebb lesz.

A lakósok száma — Horvátország nélkül, de a polgárosított 
magyar határőrvidék beszámításával:

1870-ben volt ... ... 13,561.245 lélek
1880-ban „ ... ... 13,728.622 „
1886-ban „ ... ... 14,715.927 „

Tehát a szaporulat 15 év alatt 1,154.682 lélek. (L. u. o. 
12. lap) E milliós szaporulattal szemben ugyanazon idő alatt
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2x/2 millió holddal, tehát több mint két annyival lett a legelő 
kevesebb.

A mig azonban a csak 11—18% szántófölddel rendelkező 
erdélyi vármegyékre az erdei legelő még nagyobb jelentőségre 
emelkedett, addig viszont a szántóföld szaporulatra még nélkü- 
lözhetlenebbé vált a huzó marha nagyobb létszáma, a nélkül, 
hogy az istállózást kellő terjedelemben meghonosították volna, 
mert hiszen úgy okoskodnak „paraszt-észszel“, hogy nem azért 
szántottuk fel a legelőt, hogy annak termését megint a marhának 
vessük — s nagyobb idő kell hozzá, mig az előnyök felismeréséig 
emelkedni bírnak.

De szüksége van az erdésznek is terményei kivontatására s 
igy a szükséges marhaállomány megfelelő legelő utján való fenn
tartásának gondolatával akarva nem akarva meg kell barátkoznia.

Sőt nem is oly rég a vasutak csekélysége s a tengelyen 
való szállítás költségessége sok erdőbirtokost arra kénvszeritett, 
hogy a legelő hozza neki jövedelme nagyobb részét az erdőből.

A vasutak összes hosszasága volt:
1867-ben .... ... 2.283 kilométer

mig 1885-ben ... ... 9.020 „
1887-ben ... ... 10.132

hosszúságra szökött fel. (L. Csopey és Kuppis „A világforgalom.“)
De ezekből is azon vasúti vonalak, melyek az erdősebb 

vidékeket szelik át s igy a faértékesitésre nagyobb befolyással 
voltak, főkép 1875 óta épültek ki.

Ez időig tehát az erdőbirtokos nem nagy súlyt fektetett 
erdejére, a szántónak, rétnek valót kiirtatta, a többi részben pedig 
mig a fát egyenként kiszedegette, a legeltetésnek semmi korlátot 
nem szabott.

Természetes tehát, hogy ugv a megnagyobbodott szántóföld
höz igényelt nagyobb huzó erő, mint a legelőterületek kibővítése 
miatt, különösen mig a legelő elég jó karban volt még, — a 
marhaállomány is egyre gyarapodott, mely az alább közölt ki
mutatásban 1870-ig s tán még egy-két évvel tovább tartott.

De e kedvező lendület nem tartott sokáig.
A mezőgazda földjét megjavíthatja trágyával, ugarolással, s 

takarmánytermeléssel a marha életszükségleteit is fedezheti. Nem
Legelő-erdők. 2
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igy a pásztorkodó nép, mely nem gondolva arra, hogy a legelt 
talaj is egyszer felmondja a szolgálatot, évről-évre több jószágot 
hajtott rá, mi által az annyival rohamosabban silányult, mivel jó 
részt erdőirtásból származván, feltétlen erdőtalajt képezett, mely 
a káros következéseket annál inkább megsínylette.

Ezt a bajt még az a körülmény növelte, hogy az úrbéresek 
legelője felosztatván, azok annak java részét felszántották s a 
legeltetéstől elvonták, azt ennyivel kisebbítették.

Ennek ismét az lett a következménye, hogy újból leginkább 
az erdőre lett a legelő jószág utalva, még akkor is, mikor a 
közlekedési eszközök szaporodtával a fakészletet már jobban 
értékesíteni lehetett.

Ebből folyólag azután az erdők kiritkultak, a lerágott fiatal 
erdőből elcsenevészedett bokros cziheres lett, vagy ha felnőtt is 
a fa, girbe-gurba, szétterjedt koronával biró, leginkább rossz tűzi
fának való törzsek maradtak vissza, melyek elértéktelenedése 
semmi arányban sem állott azon» haszonnal, a mennyivel a legelő
jószág értékben növekedett.

A kormány időközönként intézkedett ugyan az erdők jó 
karban tartása, iránt. De mivel ezek az intézkedések nem terjed
tek ki mindenre és elegendő szakértő közeg sem volt, ki a foga
natosításban kellő hozzáértéssel és akarattal járt volna el, a külön
ben jót akaró intézkedéseknek nem igen volt foganatja. (L. Erdész. 
Lap. 1888. 281. lap. Belházy „legeltetésre szolgáló erdőkről“ s 
Bedő Albert erdészeti statisztikája.)

Mi volt tehát természetesebb, minthogy az erdőtörvény 
(1879. évi XXXI. t.-cz.) mindenek felett az erdőpusztitás főkut- 
forrását, a legeltetés elé szabott szigorú korlátokat, de a kopár 
erdőterületek befásitását is szigorúan elrendelvén, ezek nagy 
részét is elvonta a legeltetéstől, jóformán minden előkészület, 
minden átmenet nélkül.

Ennek hatása nagyon gyorsan meglátszott a megcsappant 
szarvasmarhalétszámon, mely az alábbi kimutatás szerint már 
1884-ben a minimumra szállt le.

S minthogy a nép, konzervatív természeténél fogva oly 
gyorsan át nem csap egy századokon át gyakorolt kereseti mód
tól a másikra, nem lehet csodálni, hogy a leginkább marhatartásra
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utalt felvidéki nép egyszerte ijesztő módon kezdett Amerikába 
vándorolni, kedvezőbb megélhetési viszonyok után kutatva.

Ennélfogva a legeltetés helyes megoldása oly égető kérdéssé 
vált, melyet, mint ama vidékeken a megélhetés egyik főkelléke, 
elodázni többé nem lehet.

Tekintsük már most, hogy mennyi Magyarország 
marhalétszáma s mennyi legelő áll rendelke
zésre? (L. statisztikai évkönyv 1887. év 161. lap és Bedő Alb. 
„A magyar állam erdőségeinek gazd. s keresk. leírása 1885. 
I. kötet.“)

Hasznos állataink azon létszámát, mely Magyarországon az 
1857., 1870., 1880. és 1884. népszámlálás alkalmával megállapit- 
tatott, az 20. és 21. oldalon következő kimutatás szemlélteti.

Ezen kimutatás szerint az állatok létszáma úgy összesen, 
mint fajok szerint, nagy hullámzást mutat, melynek megvan a 
maga érdekes története, melynek megalkotásához nem csekély 
mértékben járult az erdők s legelők időnkénti állapota s egymás
hoz való viszonya.

Az összes állatok száma volt:

1857-ben ... ... .... 23,500.318 darab V
1870-ben ... ... ... 27,564.985 íf

'i»
1880-ban ... ... ... 15,149.511 i

1884-ben _  ... ... 22,320.102 7? 11Í5

látjuk ebből, hogy a lábas jószág száma 1857-től
1870-ig nagyon emelkedik, 4 millió darabbal, ebben az évben éri 
«1 legnagyobb állományát, de azután 10 év alatt — 1870-től 
1880-ig — igen nagy hanyatlást mutat, mert 27 millióról 51 
millióra vagyis 12 millió darabbal csappant.

Az újabb időben azonban ismét nagyon örvendetes gyara
podást észlelünk, mert öt év alatt — 1880 és 1884 között - 
ismét 15 millióról 22 millióra vagyis 7 millióval szaporodik.

E szerint nagyobb emelkedést mutat, mint 1857 és 1870
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Állatfajok 1857-ben 1870-ben 1880-ban
1870-ben 1857-hez 
képest több + 

kevesebb —

d a r a b O/o

Ló ________ 2,095.055 2,158.819 — + 63.764 3-04

Öszvér ... ... 2.351 3.266 — + 915 38*92

Szamár ... ... 28.295 30.480 — + 2.205 7*78

Szarvasmarha 5,646,954 5,279.193 5,311.378 — 367.761 — 6-96

Juh ... ... ... 11,281.805 15,076.997 9,338.133 3,795.192 + 33-64

Kecske ... ... 430,973 572.951 — + 141,978 + 32-94

Sertés ... ... 4,504.905 4,443,279 — — 61.626 — 1-38

Összesen 23,500.318 27,564.985 15,149.511
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! 1880-ban 1870-hez 
képest több

kevesebb —

1880-ban 1857-hez
képest több

kevesebb —

1884-ben

darab
átszámí

tott
létszámdarab 0/0 darab °/o

- — — — — 1,749.1581

— — __ —

\ 22.893
— — — — )

+ 32.185 + 0*61 — 335.576 — 5-94 4,879.334 354.985

—5,238.864 — 34*75 — 1,443.672 — 12-80 10,594.867

— — — — 270.211

— . — — — 4,803.639

— — — — 22,320.102 7,354.985
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között de a nélkül, hogy az előbbi magasságot 
elérné.

Még érdekesebb, ha az egyes állatnemeket vesszük egymás
hoz való viszonyukban szemügyre.

Az állatok legnagyobb tömegét a szarvasmarha- és juhállo
mány adja ki.

A szarvasmarha mennyiség 1857-től 1870-ig 367.761 
drbbal vagyis majdnem 7 százalékkal csökken: 1870-től 1880-ig 
azonban egy kis emelkedést mutat 32.185 drbbal, valamivel több. 
mint % százalékot. Egészben véve pedig 1857-től 1880-ig 
6% apadás van.

■ Ez azapadásl 880 óta még folytonosan tart és 
pedig sokkal nagyobb mértékben, mint ez az előző években történt.

: Az 1884. évi szarvasmarha állomány ugyanis
432.044 darabbal kisebb, mint az 1880. évi, ami 8% csökke
nésnek felel meg.
, Általában azonban azt mondhatjuk, hogy a szarvasmarha 

létszámban túl nagy. ingadozás nem tapasztalható, 
t Annál nagyobb, hullámzást látunk a juhállományban (bele 

foglalva a finomabb gyapjút , adó birkát is).
A- juhok száma 1857 és 1870 között egészen egyhar- 

mad részszel, vagyis 33%-kal emelkedik, azaz 11 millióról 15 
millióra.

íj
De a mily rohamosan gyarapodik, még rohamosabban — 

egész 35%-kal hanyatlik e szám 1870-től 1880-ig, mikor 15 
millióról 9‘8 millióra apad le.

Az egész 1857—1880. évi cziklus majd 13%, tehát a 
szarvasmarhával szemben, több mint kétszeres apadást tüntet fel.

1884-ig azonban ismét lassú emelkedést mutat a juhállo
mány 9‘8 millióról nem egészen 10'6 millióra, a mi a belterjesebb 
gazdálkodásra való átmenetnek tudható be.

Hogy 1857-től 1870-ig a szarvasmarhaállomány csökkenésé
vel szemben a juhok szaporodása észlelhető, ez azt jelenti, hogy 
qz időszakban az okszerűtlen legeltetés folytán a szálasabb 
4— tehát szarvasmarhának való —■ füvet adó területek apadnak 
4 igy a silányabb legelővel, apró füvei beérő juhokat kellett 
amazok helyett beszerezni.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



23

De a legelő romlásával, annak értéke növekedett, minél 
fogva 1870-től az erdők nagyobb terjedelemben szabadultak fel, 
az úrbéri legelők is kihasittattak s igy a nagyobb marhának való 
legelő szaporodott, minél fogva a szarvasmarhák száma 1870 és 
1880 között emelkedést tüntet fel s mivel ez a juhlegelőt fel 
nem veszi, ennek kellett ismét háttérbe szorulni. Hogy a juh
állomány apadása még nagyobb, mint volt a gyarapodás, (2°/o-kal) 
az onnan lehet, hogy szarvasmarhára volt inkább szükség a meg- 
nagvobbitott szántóföldekhez.

E fő állatnemeinkkel arányosan a többi — kisebb számot 
tevő — állatok, mint öszvér, szamár s különösen a kecskék, 
emelkedést, szaporulatot mutatnak 1870-ig. Ez időtől fogva azon
ban 1884-ig ismét a fő állatok szaporodásával szemben tetemesebb 
apadást tüntetnek fel, a mi közgazdasági állapotaink javulására 
mutat.

Sajnálattal kell azonban konstatálni, hogy a kecskék, 
melyek előbbi számarányukhoz viszonyítva felényire sülvedtek 
volt, legújabb időben ismét nagyobb számban jelentkeznek és 
pedig a gazdagabb vidékeken is, többnyire annálfogva, hogy 
legelő hiányában a szegényebb sorsú nem lévén képes fejős tehe
net eltartani, a kecskével cseréli fel azt. Bizton remélhető tehát, 
hogy az 1894. évi állatösszeirás több kecskét fog feltüntetni, 
mint az 1884. évi.

A lóállomány ámbár 1870-ig 3% emelkedést mutat, ez 
időtől fogva szám szerint hanyatlik, de vérben sokkal nemesebb s 
igy értékben is sokkal nagyobb lett.

Volt 1870-ben... ... ... 2,158.819 drb.
1884-ben... ... ... 1,749.158 „
tehát ... _  ... 409.661 darabbal ke

vesebb.

A sertések száma ellenkezőleg (4,803.639—4,443.279) = 
360.360 drbbal emelkedett ugyanazon idő alatt, mig 1857-től 
1870-ig lW/o csökkenést mutatott.
: 1884-ben 4,803.639 drb sertés volt az országban.

Fontos még a következőket tudnunk.
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„Mig a lóállománynak közel 80°/o-a (és pedig többnyire 
kaneza). valamint a szarvasmarhaállománynak is kö
zel 78%-a kisbirtokosok kezében van, a juhállo
mánynak már csak 40‘76%-a. A juhtenyésztést tehát 
tulnyomólag a közép- és nagybirtokosok űzik“ (L. 
Közgazdasági és statisztikai évkv. 1887. évf. 177. 1.)

Ismét „a sertéseknek 70%-a kisbirtokosok tulaj
donában van.“ (U. o. 178 1.)

Az 1884-ben összeirt s fenn kitüntetett hasznos házi
állatok értéke közel 700 millió. „Ennek több mint 
felét (52'5%-át) a szarvasmarha értéke képviseli, 
azután a ló következik, maga nagyobb értékét képvisel, mint a 
juh és, sertés együttvéve, ez utóbbi két állatnem meglehetős egy
forma értéket, képvisel.“ (U. o.)

Az imént vázolt ingadozás az állatlétszámban, melynek 
roppant értéke főkép a leginkább legelőre szoruló kisbirtokosok 
kezén fordul meg, hű tükre a mezei gazdálkodásban időnként 
végbe ment változásoknak.

A régmúlt időkben, midőn a nyomorúságos utak miatt a 
mezőgazdasági terményeket értékesíteni nem lehetett, a folyók 
szabályozatlan állapotban mérföldekre döntötték mellékeiket, buja 
fiitenyészetet hagyva maguk után a medrökbe visszatérő hullámok, 
erdővel s legelővel volt minden borítva: főkép az állattenyész
tésre fektettek súlyt, mert az állat a maga. lábán is el tudott menni a 
rossz közlekedés daczára.

A most legáldottabb buzatérségek, mint pl. a Maros-Tisza 
szöge, még a múlt század közepén pusztai legelőkként potom 
áron voltak a kincstár által bérbe adva, melyek közül a Maros 
és Béga közötti egymagában 300.000 holdat foglal magában egy 
tagban.

Ez a töröknek 1716-ban történt kiűzése után, nagyon el
néptelenedvén, 1764-ben németekkel lön betelepítve. Ugyanígy a 
Dunántúl erdővel borított alsó részei is ez időtájban.

Jelenleg csak rengő buzatengert látunk mind e helyeken.
Olyan állapotban volt az alföld legnagyobb része is — erdő 

és legelő — nem említve a most is erdővel borított felvidéki 
részeket.
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Ilyen extensiv gazdálkodás mellett az állettenyésztés virág
zott; megszámlálhatlan gulyák és ménesek télen-nyáron künt 
csatangoltak, egyik legelőről a másikra vándorolva, akár mai nap- 
ság a kirgizek Belső-Ázsia pusztaságain, a honnan szakadt a 
magyarok nomád népe is, századokon ragaszkodva ősi pásztor- 
kodó szokásaihoz.

Az ötvenes évek vége felé s különösen az alkotmányos kor
szak megnyíltával, a mint a vasutak épülni, az úrbéri viszonyok 
rendeződni kezdettek: — a közlegelök felosztattak, felszántattak, 
a folyamok nagy töltésekkel medreikbe visszaszorittattak. Ezek 
következtében a gazdálkodás módja gyökeresen megváltozott, a 
marhatenyésztés rovására a gabonatermelés lépett előtérbe, mi az 
állatlétszám csökkentésére vezetett.

A nép egy része pásztorkodás helyett fuvarozásra s ehez 
mérten lótartásra, más része szántás-vetésre adta magát, a lovak 
több, mint 34 része s a szarvasmarhának is 4/&-e igy jutván a kis
birtokosok kezébe, holott a juhállományról legelőhiá ;y miatt le- 
mondaniok kellett, csak 40‘76%-a maradván meg tulajdonukban.

Minthogy ily módon a régi extenziv gazdálkodásból az inten
zívre mindinkább át kell térni, a föld kiaknázásából származó 
kényszerítő viszonyok nyomásának engedve, de „annak fö feltétele 
a bő trágyázás s ezt csak jelentékeny baromállomány mellett 
érhetjük el, az állattenyésztés rendkívüli fontosságát ismét érezni 
kezdjük, azért az újabb időben az állatok létszáma is emelkedő
ben van s mind többen, belátván az állattenyésztés jövedelmező
ségét is, a gabona árának csökkenésével szemben, a legelőt a 
mesterséges takarmány terméssel igyekeznek pótolni, a 
mi gyors léptekkel halad előre.“

„A takarmánynövények 1870-ben a learatott terület
nek még csak 3'41%-át vették igénybe, 1887-ben ellenben már 
6‘15%-át s összes területük 267 ezer hektárról 573 ezer hektárra 
emelkedett, tehát több mint megkétszerzödött.

A takarmányrépa területe akkor 50 ezer hektár volt, 
most 130 ezer, aluczernáé, lóheréé és baltaczimé akkor 
103.000, most 244 ezer, a bükkönykeveréké és moharé 
stb. akkor 114 ezer, most 226 ezer.“ (Mezőgazd. és stat. évk. 
1888. évf. 113. 1.)
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De ámbár a takarmánytermelésre csak nagyon szűk tér 
használható fel a felvidéken, az erdei legelőre leginkább szoruló 
felső vármegyékben, azért jótékony hatása itt is mutatkozik, a 
mennyiben a felvidékiek mind sűrűbben hajtják marháikat az 
alföldi gazdákhoz telelni, hol ismét a föld termőerejének hanyat
lása miatt a trágyára nagyobb, szükség van.

Az elégtelen marhalétszám folytán előálló trágyahiány az 
oka annak is, hogy a ugarolásnak még mindig igen nagy 
szerepe van nálunk.

A szántóföldnek csak 80—83%-a kerül évenként bevetés alá, 
mig „az ugarnak hagyott terület csaknem állandóan meghaladja a 
2 millió hektárt vagyis a 20 millió hold szántóföldnek átlag 
19%-át teszi“. Csik vármegyében 55°/o-a, Mármarosban 49'5%-a, 
Besztercze-Naszódban 4374, Udvarhelyben 37'23, Szolnok-1 lobo
kéban 37'1, Nagy-Küküllőben 36°/o-a ugarnak maradt, mi aztán 
leginkább legeltetésre bocsáttatik; mig ellenben Csanádban és 
Csongrádban l'O4, Torontálban 2'85, Aradban 3'34 és Békésben 
4'62%-a. (U. o. 109 1.)

V i z s g á 1 j u k már most, mennyi legelő áll a 1 á- 
b a s j ó s z á g r e n d e 1 k ez é s é r e s mennyi a hiány?

( Erre nézve Bedő Albert már idézett nagy erdőstatisztikai 
müve szolgál alapul az alábbiakban.

Az összes lábas jószág, felnőtt szarvasmarhára átszámítva s 
tisztán Magyarországot, (Horvátország nélkül) tekintve 7,300.000 
drbot tesz.

Egv felnőtt szarvasmarha eltartására a nyári félév alatt 
20 q. (métermázsa)i széna kell; e szerint az egész szénaszük
séglet ... ... ... ... ... ... ... ... ... 146,000.000 q.

Egy hold szénatermés átlag az egész ország
ban .:. ... ... ...í ... ... ... ... ... .... 5 q.

Így az egész 6;477.875 hold 'legelő füve 
szénaértékben __ ... ... ... ... ... 32,389.375 q.

Ehhez adva az 5,157.325 hold rét legelő
hasznát kaszálás előtt és után holdanként 3 q.- 
val, az .:... ... ... ... ... ... ... ... 42,000.000 q.

Tehát a nyári félév összes takarmány
készlete ... ... ’ ... ... ................. . ... .... 89,860.000 q.
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Ha ezt levonjuk a 146 millió szükségletből 56,140.000 q. 
hiányzik még, a mi 2,800.000 felnőtt szarvasmarha nyári táplálá
sára szükséges takarmánymennyiségnek felel meg.

Nem vagyunk különbül a téli félévre eső takarmánykészlet
tel sem.

Ha csak az 1887. évi takarmánymennyiséget veszem is, mi
kor úgy ez, mint a marhaállomány nagyobb volt, mint 1884-ben, 
még mindig kevesebbét fogunk kapni a kelleténél.

Az 1887-i évben termelt takarmány volt (1888. évi közgazd. 
és statiszt. évk. 114. 1.) a mesterséges kaszálókon (luczerna, ló
here, bükköny, muhar .... ,.. ... ... ... — 14,457.632 q.
rét és gyepszéna ... ...   ... —. . 58,386.833 „
takarmányrépa ... ... — ... ... — 20,411.708 „

Összesen ... ... ... 93,256.173 q.
a téli takarmány s igy téli szükségletre is ... 146,000.000 „
felvéve, a téli takarmány szintén ... ... 52,744.000 q-
ra rúg, a mi a nyári hiánynak ... ... ... 56,140.000 q-
nak körülbelül megfelel.

Vagyis ugyanazon marhalétszámnak télen át is koplalnia 
kellene, hacsak róla a szükségből másként nem gondoskodnának.

Az összes hiány a fentiek szerint ... ... 108,140.000 q-ra
rúg, a mit legfeljebb polyvával, szalmával lehet 
csak pótolni. Igen ám, de szalmatermésünk, kö
zepest véve, nem több, mint ... ... ... ... ... 120,000.000
métermázsa. Ha most tekintetbe veszszük, hogy még némely gazda
ságban — Budapest mellett is —- elég jó eredménynyel hasz
nálják a tiszta szalmatakarmányozást, addig sok helyen elfütik 
vagy a földön égetik el, egyáltalában nem sok jut ebből alomnak, 
trágyának s több részint a kukoriczaszárhoz kell folyamodnunk,, 
mert a bujább vetéseken a Szent György-napig megengedhető 
legeltetés, szeszmoslék, — melyből szárított állapotban sok megy 
külföldre — répaszelet, nem sokat nyomnak a latban.

Hogy azután százezrekre, sőt milliókra menő falusi jószágon 
tavaszszal csak a csont és bőr van meg s alig tud a lábán meg
állni, sőt mikor javában van legelő, csak madárhusu marad, azt a 
fentebb mondottak után csodálni nem lehet, valamint azt sem, 
hogy oly szűk években, mint az 1893,-i volt, mikor még a szalma
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sem üti meg a közepest, méltán aggodalom szálja meg a közönséget 
a jószágtakarmányozásra nézve, mivel ilyenkor a hiányt még a 
szalma sem pótolhatja.

A hiányt tehát okvetlenül — nolens volens — csak az erdőfü 
és lombtakarmány készletéből lehet fedezni, mivel külföldről még 
akarva sem szállíthatunk, lévén olt még több híja a takarmány
nak, mint az előbbi fejezet végén is említettük.

Az erdei legelőre ennélfogva, mint látható, okvetlen szük
ségünk van.

Hogy az erdő létele ne veszélyeztessék, az alábbiakban fon
tolóra veendő, hogy hogy az ország 13 millió 162 ezer hold erde
jéből mennyit szánhatunk legeltetésre?

Ezen erdők, Bedő Albert orsz. főerdőmester idézett munkája 
szerint, fanem szerint a következő oldalon látható kimutatásban 
feltüntetett módon oszlanak meg.

A legeltetés alól mindenekelőtt ki kell venni a véderdőket, a 
melyek tesznek körülbelül 2 millió holdat, marad tehát tizenkét
millió hold.

Ebből ismét le kell számítani két tizedet a fiatal, felújítás 
alatt levő és egy tizedet a vágás alá kerülő úgynevezett előtilalom
alatt levő erdőkre, vagyis kerekszámban.........  3,700.000 holdat.
S igymindössze ... ... ... ....................— — 8,600.000 hold
erdő marad, melynek fütermését legeltetés utján fel lehet hasz
nálni.

Minthogy azonban ennek az erdőnek legnagyobb részében, 
mint a fenyvesekben és a bükkösökben, a sürü lombtetözet alatt fii 
nem igen nő, holdankint legfeljebb 1'5 mmázsát, összesen 12*9 
millió métermázsát vehetünk. Ez pedig a fent kitüntetett 56 millió 
nyári takarmánynak is csak r,4 részét pótolja. (Érd. Lap. 1886. évi 
284—286. lap.)

E szerint ultima raczióként nem marad más hátra, mint a 
takarmányhiánytól való állandóan biztos védekezésül a rossz karban 
levő legelők befásitása és rendes legelő-erdőként való kezelése 
által azokat jókarba helyezni, termőképességüket ily módon vissza
szerezni s igy a takarmányhiány pótlására alkalmassá tenni.
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4. FEJEZET.

legelő állatok által okozott károk s a legelő- 
t i 1 a 1o m.

Véghetetlen azon pusztítás és nyomában járó nyomor, mit 
az emberiség a korlátlan legeltetés folytán szenvedett. Vidékek, 
egész országrészek váltak már ez által pusztasággá, lakatlanokká.

Homeros idejében Szicziliát oly dús legelők borították, hogy 
egy istenség (Hermes) tehéncsordái s egyéb nyájai számára érde
mesítették legelőül.

Még Horatius is „legjava szicziliai tehenekéről énekel ódái
ban s mai napság Róma, a hatalmas Róma ez egykori éléskam
rájában, meztelen sziklák meredeznek az egykori legelők helyén, 
mintegy a hajdani dicsőségnek megkövült romjai.

Ilyen a Karst-hegység is, melyről később emlékezünk meg, 
hogy a számtalan eset közül többet ne említsek.

Hazánkban is egyik szélétől a másikig szomorú példákat 
idézhetnénk az elkopárosodott legelőkről. Mert hiába, nem lehet 
•a legelőt sem, különösen az erdeit, túlságosan gyakorolni, mert 
nagyon megboszulja magát fiainkon harmad- és negyediziglen.

A mig fairtás és legeltetés nem volt elkülönítve, a földesur 
elég felügyeletet gyakorolt még az úrbéresek felett, hogy tulságba 
ne csapjanak, devasztaczióra ne vetemedjenek.

A mint azonban az úrbéri elkülönzés folytán erdő és legelő 
illetősége kijárt minden volt jobbágyságnak és a volt úrbéreseknek, 
sőt felosztás utján azoknak minden egyese ( rdő és legelő bir
tokába jutott: oly mohón neki estek, mint a gyermek, mely sok 
rimánkodás után végre oly tárgy birtokába jut, melyet elérhetet
lennek tartott s addig forgat, kutat minden izében, mig teljesen 
szétrombolja.

Az a sok avatatlan ember, mely a népet alkotja, ha végig 
tekint azon, a növények óriásaiból összetömörült, örök éltünek 
látszó fatársadalmon, melyet erdőnek hívnak, azt hiszi, annak nem 
kell semmi gond, ,,az Isten adta“, az nő magától, csak vágni kell, 
„mennél jobban vágjuk, annál jobban nő.“

S minthogy a nép e hitben él, érvényesíti is felfogását, a 
mint erdő birtokába jut.
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Teljes vakbuzgalommal neki állnak fejszéjükkel, neki bocsájtják 
marhájukat, az immáron szabad rendelkezésükre bocsátott erdőnek 
s vágják, legeltetik, a hol s a mikor csak érik.

Előbb kiválogatják maguknak a legszebb törzseket, minden 
rendszer nélkül s igy hézagot ütve az erdő tetőzetébe, az ott be
hatoló napsugár felszabadítja az alul ólálkodó cseprentést, haszon
talan faféléivel, bokraival s ha most már akarna is értékesebb 
fanem felszínre vergődni, elnyomják ezek, kiirtja a marha foga, 
lába, körme, patája.

De még nem a legnagyobb baj, ha ilyen állapotban marad, 
mikor a legelő jószág nem oly sok, hogy minden megsemmisüljön, 
hanem legalább talaj védelmid megmaradnak.

Ilyen eléggé sürü czihereseket találhatunk még a Bánátban, az 
úgynevezett „Ueberland“-okban mikről az ember sokszor nem 
tudja, elrontott erdőkkel vagy bokros legelőkkel van-e dolga.

Legtöbb esetben azonban, fájdalom, annyira elárasztják legelő 
jószággal az amúgy is tönkre tett erdőt, mint a felvidéken, Dunántúl 
is sok helyen (Vas, Zala), hogy egyszer csak azon veszik észre 
magukat, mikor már a kevésbé értékes fára is rá kellett fanva- 
lodniok, kiszedték már agereblyének s ostornyélnek valót is, hogy az 
•az „istenadta“ erdő csak eltűnt, nincs sehol, nem nő többé, hanem 
maradt helyette a vágástól össze-visszagörbült, elgémberedett csep- 
lesz bokrozat, melynek talaját a sok marha utoljára annyira legá
zolja, keményre tapossa, hogy végtére még a fii se nő meg rajta, 
az anyaföld kibukkan mindenütt meztelenül.

Most a víz is segít rombolni, mert a helyett, hogy -— mint 
az előtt — a fák levelein, ágain, gyökerein lassan leszivárogna a 
föld mélyébe, s mint forrás bugyanna elő, állatnak, embernek 
üdítő italul, — mivel nincs tenyérnyi zöld hely, mibe megkapasz
kodhatnék, azért csak lefut a lejtőkön, nagy árkokat mos ki s 
lesz a hajdani élettől duzzadó, elevenségtől hangos erdő helyén 
egy sivár, terméktelen, melyen már maga a mezőrendőri törvény 
is megtiltani kénytelen a legeltetést.

Most tehát se erdő, se legelő; se pénz, se posztó; hanem 
újra nagy költséggel, fáradsággal kénytelen-kelletlen hozzá kell 
fogni a .befásitáshoz, beteljesedvén az irás szavai: „a mi által 
vétkezői, az által kell elveszned“. Csakhogy most hosszú időn
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keresztül tisztán költség van, a nélkül, hogy egyelőre egy garas- 
arányi hasznunk volna belőle.

Hosszú időn keresztül ki kell hőjtölni azt, mit egyszeriben 
oly mohón nyeltünk el.

Legszomorubh, világra szóló példája a legeltetés által okozott 
erdőpusztitásnak, mely még a rómaik idejében vette kezdetét: a 
Karst vidéke, végnyulványában Fiume felől Magyarország terüle
tére is beszögelve.

Meztelen mészsziklák repedékeiben már csak itt-ott leng egy 
árva fűszál vagy rongyos bokor, de azt sem hagyja pihenni a 
meggyérült lakosság kecskéivel; az egyedüli jószág, mely még elbír 
tengődni; más állat itt meg nem él. Még földjét is úgy kell össze
hordani és kőkerítéssel védeni a lezuhogó viz mosása és borzasz
tóan dühöngő Bóra ellen. Pedig hajdanában sokkal több állat, 
ember megélhetett ott az erdő oltalmában, mikor e pusztító szél 
sem támadhatott, nem létezett. Most nagyon nyomorultul tengődik 
az az egynéhány ember is, a ki oda szorult.

De nem csak az erdővel foglalkozó szakember veszi észre, 
mliy nagy csapás országszerte a kiirtott erdők nyomán keletkezett 
kopár legelők, hanem menten felismeri bárki is, ki e kérdéssel 
komolyan foglalkozik. Honatyáink is felismerték a bajt s behatóan 
szellőztették az országházban. Egyik képviselőnk — Szmialovszky 
Valér — még 1893. évi február 24-én tartott beszédében 10 millió 
forintnyi erdősítési alapot is tesz e czélból javaslatba s többek 
közt ezeket mondja: Országos főerdőmesterünk azt irta 1888-ban: 
„már évekei előbb, Szeged pusztulása alkalmával, irtain, hogy az 
utóbbi évek árvizei arra figyelmeztetnek, hogy Magyarország azon 
kornak kezdetére jutott, mely a történelem tanúságai szerint az 
erdeiket elpusztító országokat sújtotta, mert az Alföldre jövő vizek 
nagy környékének területén az utóbbi 4—5 évtized alatt a termő
föld felszínén az erdők egy részének lepusztulása, másik részének 
helytelen használat által való kigyéritése és a hegységi legelő
területek kopárosodása következtében oly jelentékeny 
változások állottak be, melyekre a vizszabályozásoknál nem volt 
számítva, de melyek a csapadékok gyorsabb lefolyására, feltétlen 
fokozó hatással vannak“.
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„A hegyeken és azok tetőin levő erdők kiirtása annyi, mint 
az ég vízvezetékeinek lerombolása“ mondta Humboldt.

„A Tiszának tokaji lefolyásáig terjedő vizkörnyékéböl 2 mil
lió kát. holdnvi lepusztitott erdő, elkopárosodott 
legelő és rossz hegyi földterületet és egy 21 milliméteres csa
padékot véve, ez 230 millió köbméter vizet ad és ez a tokaji 
vizmé rezénél 8 nap alatt folyván le, egy napon 29 mil
lió köbméterrel emeli az ottani vízfolyás tömegét; ha ugyan
ezen területen jó erdő van, ezen víztömeg lefolyá
sát 6 nappal késlelteti vagyis egy napra csak 16 millió köb
méter esik.

„Azon erdősítéseket, melyek árvízvédelmi tekintetben sürgősen 
szükségesek, az erdősítendő területek zempléni és máramarosi 
birtokosai, egyéni érdekeikkel nem egyezhető pénzáldozatokkal, a 
békési pazdák gátjainak és búzájának biztosításáért s saját élet- 
fentartási szükségleteik korlátozása mellett, nem teljesíthetik“, 
mondja tovább Bedő, a ki harmadik legilletékesebb tanúm az 
állami beavatkozás szükségének ezen téreni elhárithatlan és elodáz- 
hatlan volta tekintetében akkor, mikor Francziaország, Po
roszország, Olaszország, Ausztria, sőt Oroszor
szág már évtizedek óta nagy beruházásokat tesznek, hogy nemzeti 
vagyonukat gyarapítsák és azt — az áradások vizmérezéi- 
nek magassági állását apasztva — biztosítsák.

„Gazdasági életünkben egy szükséglet e mel
ke de tt ki, melyet a fentebb említettem országok már századok 
óta nagy áldozatokkal szanálnak.

„A közérdek megköveteli, de nem csak puszta talaj
já v i t á s i czélzatból, mint a homokterületek leköté
sét, de a köz- és vagyonbiztonság szempontjából, 
esetleg az egyéni tulajdon korlátozásával: miszerint 
hegyes vidékeken az összes kopárságok és az összes 
feltétlen erdő talaj beerdösitendők ; sőt hogy odáig kellene 
menni, miszerint bizonyos fokon felül emelkedő lejtő
it ö n az ekemivelés feltétlenül eltiltassék.

Ezek minden vármegyében az utolsó faluig lennének 
megállapitandók s ezeknek fokozatos — bizonyos osztályok
ként — felerdősitésére a terv elkészítendő.

Legelő-erdők. 3
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„Ezen munka nem is olyan nagy, mint .látszik és 
határozottan nem olyan nehéz, mint első pillanatra mutatkozik. 
De megismernők a baj méreteit s a rendszeres munkát 
csak ez alapon lehetne kezdeményezni. Vannak lelkes embe
reink ezen ügyek élén, tessék őket megkérdezni, vájjon nem 
biin-e ezen akczió megkezdését csak egy nappal is elodázni ?

„A kopárságok és feltétlen erdőtalaj falunként! megállapítá
sánál látni fogjuk azt, hogy az úrbéri rendezésnél a hegy
vidék ezen közérdekű sajátsága mennyire lábbal tiportatott az 
•által, hogy feltétlen erdő talajt képező irtván y ok 
legelőknek hasittattak ki, sőt szántóföldeknek ha
gyattak meg és megesett sokszor, hogy a mely földet a hosszú 
évi szántás teraszolta irányban lehetett szántani, több szomszéd
nak keresztbe hasították ki.

„Sem a közérdek ezen szempontjai, sem a volt 
úrbéres —mint sok esetben gyámolitandó gyengébb — érdekei 
megvédésére ezen rendezésnél senki sem működött közre hivatalból 
és sok esetben majdnem képtelennek nevezhető kihasitások történtek.

„A hegyvidéki föld ezen természete okozza azon szükséget, 
hogy nagyérdekü szempontokból e föld bizonyos korláto
zásoknak legyen alávetve az emberi használat 
tekintetében.“

Szomorú következményei láthatók a havasi régió nagyobb ter
jedésének Tirolban pl., hol az által, hogy a havasi legelők na- 
gyobbitása végett az erdőt, a legfelsőbb gerinczekről mindig lejebb 
s lejebb szorították, azt érték el, hogy a fagyos szelek felülről 
minden akadály nélkül alázuhannak az alább fekvő enyhébb völ
gyekre, a minek az a következménye, hogy a szőlők a felsőbb 
részeken mindig elfagynak, az éghajlat zordonabb lesz, úgy, hogy 
a szőlő többé meg nem érik, tenyésztésével ott fel kell hagyni s 
még lejebb hátrálni, mintegy az Alpesek hideg fuvalma elől kitérni.

Nálunk nagy terjedelmű homokterületek úgy váltak futókká, 
hogy a legelő jószág felsértette a gyepet, a homok ez által takaró
jától megszabadulva, szelek szárnyára bocsátkozott, elborította 
széliében nem csak a többi gyepet, de tovább-tovább vándorolva, 
a fekete szélen levő jó szántóföldeket is elborította, azokat ez által 
csekélyebb minőségűvé vagy egészen használhatlanokká változtatta.
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Hogy mind e felhozott esetekben a befásitás és a szigorúan 
betartott időnkénti tilalmazás az itt telepítendő s rendszeres üzem- 
terv alá vett legelő-erdőben okvetlen s mielőbb szükséges, ki merné 
azt az előbb elmondottak után kétségbe vonni.

A legeltetés káros következményeinek oka országszerte jórészt 
a pásztorszemélyzet is, mely üres óráiban úgy haszonlesésből, 
mint csupa kedvtelésből, szórakozásból, tüzzel-vassal igyekezik a 
legelő-területet az erdő rovására tágítani.

Vitatás alá került e kérdés a „mezőgazdaságról és mező- 
rendőrségről“ szóló törvényjavaslat megalkotására 1893-ban össze
hívott szaktanácskozmányban, melynek egyik tagja (Kubinyi György) 
kiemeli, hogy „a legeltetés nem gyakoroltatik kellő felügyelet mel
lett. Utal a felvidékre, hol az erdők pusztulóban vannak és ezt az 
•erdőtörvény nem képes megakadályozni. Ennek a pusztulásnak jó 
részben oka az, hogy a legeltetésre nem gyakoroltatik kellő fel
ügyelet. A törvényben kimondani kéri, hogy a legeltetés csakis 16 
éves kort meghaladó egyének által gyakorolható és egyes állatok 
csakis pórázon legeltethetök.“

Fősulvt kell e szerint helyezni a pásztorok megválasztására, 
mert ezek gyakran a munkáselém legsilányabb osztályából kerül
nek ki. Azért szükségesnek mondja ki a törvény, hogy a vár
megyei hatóságok szabályrendeletileg mondják ki, miszerint a 
pásztortól egy bizonyos kvalifikáczió és kötelezettség követeltessék 
s az is meghatároztassék, hogyan és mikép gyakorolják az éjjeli 
legeltetést, mivel az éj leple alatt sok kárt büntetlenül elkövethetnek 
s ellenőrzésük vajmi bajos.

S minthogy a földmivelési ministerium — ugyanazon tanács- 
kozmánv jegyzőkönyve szerint — bel- és külföldi szakértőkkel 
tanulmányoztatta a legelői viszonyokat s ezek arra az eredményre 
jutottak, hogy a legelők nálunk igen rosszul vannak kihasználva, 
a mezőgazdasági törvény oda törekszik hatni, hogy a legelők 
okszerűen legyenek kihasználva (a mi csak rendszeres legelő-erdő 
által válik lehetővé), tullegeltetés ne forduljon elő s a legeltetésben 
bizonyos sorrend állapíttassák meg.

Az alábbiakban Szécsi Zsigmond erdészakadém. tanár „Erdö- 
használattan“-ának ide vonatkozó fejezete alapján, azon károkkal,

3*
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Az előbbiek során rámutattunk, mily szomorú példáit lehet 
idézni a marha által tönkre tett erdőknek, mert a levél a fának 
az, mi az állatnak, embernek gyomra, tüdeje; segítségével táplál
kozik. Minél kevesebb tehát a levél, annál kevesebbet rakhat le a 
törzs évi növedékéhez, hasonlatos azon roncsolt tüdejü emberhez, 
ki napról-napra fogy és korhásodik.

Hogy mikor kell a lerágástól legjobban tartani s hogy mikor 
és hol kisebb vagy nagyobb az ebből támadó veszély, az több 
körülménytől függ, nevezetesen: a takarmány bőségétől, az. 
állatfajtól, fanemtől, hogy milyen időszakban 
legeltetünk', milyen koros az erdő és milyen az erdő 
formája, hol a legeltetés történik. Vegyük sorra ezeket:

«) A legelötér takarmánybősége. Könnyen felfog
ható, hogy egy bizonyos legelőtérre nem lehet kár nélkül több 
marhát hajtani, mint a mennyi ott a megélhetéshez szükséges 
fütakarmányt megtalálhatja. A mint többet hajtunk oda. akkor az 
éhségtől kinoztatva, megtámadja a fás növényeket s a meddig 
csak eléri, lerágja a leveleket, rügyeket, letördeli még a gyengébb 
ágakat is.

Hogy hány darab lábas jószág lakhatik jól egy bizonyos terü
leten. az megint a talaj jóságától függ, némelyik több, másik keve
sebb füvet bír táplálni, de a talajon kivül még más oka is lehet 
annak, hogy jó talajon is kevesebb fü nőhet, a miről majd később 
szólunk.

Sok függ attól is, vájjon a marha tisztán a legelőből kény
telen-e megélni vagy nem. Hogyha mindennap hazahajtjuk, ott
hon az istállóban takarmányozzuk, kevesebb legelővel beéri, kisebb 
kárt ejt a fán, mintha egész nyáron át éjjel-nappal künt tanyázik,.

Az éghajlathoz képest egyik vidéken hamarább, a másikon 
később köszönt be a tél, s e szerint a hol hosszabb a legeltetés 
időszaka, tovább tipor, károsít a marha legelőt, fát, mint a hol 
rövidebb ideig tart a legeltetés. Leghosszabb ez időszak az alvi- 
déken, hol az pl. a juhokra, kecskékre nézve 9 hónapig tart, mig 
a felvidéken a legrövidebb idő legalább 3 hónap.

b) A z állatfaj. A különféle állatfajok nem egyaránt támad
ják meg a fa levelét; az egyik kártékonyabb, veszedelmesebb rá 
nézve, mint a másik Valamennyi között legkártékonyabb a kecske.
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miket minden egyes állat okozhat, valamint az ellenük alkalmaz
ható óvó-intézkedésekkel akarunk közelebbről megismerkedni.

Az okozható kár, mi a talajt s fákat érheti, egyrészt abban 
áll, mint fent bővebben kifejtettük, hogy a talaj tápláló 
■ereje gyengül, a talaj tulajdonsága rosszabbra 
válik, másrészt a csemeték letapos ásában, ezeknek 
s a fák lombjának lerágásában nyilvánul a kár.

1. A legelő jószág széttapossa a talaj főalkatrészét, a tele- 
vénvt (humuszt), ennek összefüggését ez által meglazítja s igy jó 
tulajdonságait megsemmisíti, továbbá azok által az ösvények által, 
miket pl. dombos oldalon vízszintes irányban taposni szokott, 
kiteszi a humuszt az eső által való el mosatásnak, valamint a talajt 
is ugyanazon veszélynek az által, hogy körmével felvágja.

Az agyagos talajt nagyon keményre tapossa s igy a viz be
szivárgását lehetetlenné teszi; ellenben a futóhomokot meg a 
nagyon laza homokot a szél által való elhordásra teszi alkalmatossá.

Az ilyen lejtős helyeken vagy futóhomokon tehát a legelte
tést nagyon korlátozni kell s azt lehetőleg a jobb minőségű talajra 
kell szorítani.

Minél meredekebb a lejt, annál nagyobb a lemosatás veszélye 
is; továbbá nedves időben, mikor az állat csúszik, mindig jobban 
rongálódik, felszaggatódik a gyep, mint száraz időben. A homoknál 
megfordítva, áll a dolog: nedves időben jobban összeáll, ennél
fogva nedves években sokkal kisebb a veszély, hogy futóvá váljék, 
mint száraz időjáráskor.

2. A csemeték letaposása s a falomh lerágása. 
Mindenki előtt tudvalevő, kinek jószággal dolga van, hogy az nem 
csak a füvet, de a fák rügyét, levelét is lerágja s hogy ha ez 
évről-évre ismétlődik, nyomorúságos fák lesznek az ilyen lerágot- 
takból. A szakember megismeri még akkor is, mikor rég kinőtt a 
marha szája alól, hogy melyik erdő lett fiatal korában többszörö
sen lerágva: girbe-gurba növésű az, éveken keresztül sinlödik s 
egyáltalában nem akar helyéből mozdulni magasságba való növés 
által. A koronája már alacsonyan elágasodik, úgy hogy mire vágás 
alá kerül, legnagyobbrészt rosszabb minőségű tűzifát kapunk belőle, 
a mi pedig a java része kellene hogy legyen, a törzs görcsös, 
épület- vagy müfára nem alkalmas.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



38

Pákosztos természeténél fogva mindenüvé felmászik a falevél 
után, még oly helyekre, hova nem is képzelné az ember. Magam 
láttam egy fűzfának 2 méter magas, lefejelt törzsén, c-Sak alig, 
hogy a négy csülke elfért egymás mellett s ott eszegette a sarja- 
kat. Sok elpusztult, tönkre ment erdőterület őt vallja mesterének, 
ug\, hogy feltétlenül kitiltandó volna az erdőből. Mindennel beérő 
természeténél fogva azonban napról-napra több tért hódit s mind
inkább kezd a szegény ember egyedüli fejős tehene lenni. S azon 
statisztikai adat, hogy Svájczban évről-évre nagyobbodik a kecskék 
kivitele, azon tényt állapítja meg, hogy más országokban is 
így van.

A kecskékhez legközelebb áll a finom gyapjút szolgáltató 
selyem-birka, azután a közönséges juh, utána következik a ló és 
legkisebb kárt tesz a szarvasmarha.

De valamint az éhségtől űzött szarvasmarha és ló csak úgy 
lekopasztja szükségből a fák, csemeték levelét, mint a juh. úgy 
másrészt még az öreg birka is, ha eléggé táplált, bátran ellegel a 
gazos csemeték között, a nélkül, hogy ennek rügyét vagy levelét 
bántaná.

Csak a kecske az egyedüli, melynek főtáplálékát a rügyek s 
levelek képezik.

A fiatalabb állat mindig kártékonyabba fára 
nézve, mint az öregebb, mert a mint bújik a foga s viszketést 
okoz neki, ezt a fagalyak rágásával igyekszik csillapítani, leczibálja 
azonban csupa pajkosságból is a galyakat, különösen a csikó.

Attól is sok függ, hogy mely korban hajtjuk ki a legelő jószá
got az erdőre. A melyik már kiskorától fogva kijár oda, az inkább 
rákap a leveles takarmányra. Öreg szarvasmarha pl. ha mindig 
istállóba szokott, füfélénél, szénánál egyebet sohase látott a jászol
ban, falombot nem igen fog bántani.

c) A fané m. Nyilvánvaló dolog, hogy a fának levele nem 
egyaránt ízletes, e szerint az állat elsőbbséget ad az egyiknek a 
másik felett, olyikat egészen megveti.

Általában véve, a lapos levelű, úgynevezett lomblevelű fák 
alkalmatosabb táplálékot adnak mind a kemény, bökős, keserű 
levelű fenyő-félék, az úgynevezett tűlevelűek.

A lomblevelüek között megint legkiválóbban szeretik a
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juhart, k ő r i s t, s zi 11, rezgő-nyárt és gyertyánt. Jól 
kedvelik az á k á c z o t, e p e r t és fűzfát is.

A fönt elősorolt fák levelét megeszi még a szarvasmarha is, 
sőt az esetben, ha csak til-tnl találhatók, megtámadja őket még 
olyankor is, ha máskülönben bővében van a fütakarmánynak. Egy
általában megvan a szarvasmarhának ez a szenvedelme minden 
oly fára nézve, mely csak szórványosan, egyesével akad elő, mint
egy ritkaságképen. Láttam én a szarvasmarhát, amint az egyesével 
álló fehér nyár levelét is jó étvágygyal ette, bár máskülönben nem 
nagyon van utána; sőt felkapja még a dértől lehullott eper fa 
levelét is a földről, bár félig-meddig jóllakott; nem veti meg az ákáczfa 
levelét sem, ha tüskéi miatt hozzáférhet; a birka és juh meg 
nagyon is szereti úgy az ákácz, mint az eperfa levelét s jól telel 
szárított tölgyfalevélen is.

Ellenben a szarvasmarha tölgyhöz ritkán nyúl, még rit
kábban bántja a nyírt és égert, mig a juh a nvirt is szívesen 
fogadja, ellenben a bükköt nem szereti annyira, mint a szarvas- 
marha.

A ló leginkább a tölgyre veszélyes, de lerágja a füzet is.
A kecske egy fanemet sem kiméi meg.
Sőt ki hinné, hogy a disznó, mely különben a legközöm- 

bösebb állat az erdőre nézve, szintén kárt tehet a fában. Télente 
s tavasz felé különösen a szilfa kérgét szereti lehántani s falni, 
ritkábban a juhart; sokszor 60—100 cm. magasságig hasítja le 
gyökerétől felfelé, úgy, hogy nem egy esetben a fa tönkre megy. 
S úgy látszik nem éhségből, hanem nyalakodásból teszi ezt, mert 
kizárólag oly urasági sertéseknél tapasztaltam, melyeket naponként 
etetnek s jóformán csak mozgás végett járnak az erdőn. A sze
gény ember malacza összebújik békességgel, ily gazságra nem 
vetemedik, hanem szorgalmas túrással szolgálja meg magának az 
ennivalót.

A fenyő fél ék közül mindenféle marha inkább a puhább 
levelű vörös és jegenye fenyőt támadja meg, mint a lucz és erdei 
fenyőt. Legkevesebbet szenved ez az utóbbi, mert tűi nagyon 
kemények, hosszúak és szúrósak.

d) A legeltetés ideje: Legtöbb kár esik a fa lombozat- 
ján olyan időszakban, mint tavaszszal, mikor még zsenge s
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tápláló a levél, meg fü is gyéren mutatkozik még, vagy ö s z s z e 1 
mikor a fü elaggott s az is kevés van már. Legkevesebb kárral 
jár a legeltetés május végétől julius közepéig.

A kora reggeli órákban minden marha legveszedelmesebb a 
fára nézve, mert nem szeret a harmatos fűbe harapni.

e) Az á 11 a b o k kora és a 1 a kj a. Fő szabály itt az legyen, 
hogy a marhát csak azon időtül kezdve csapjuk ki az erdőre, 
mikor az a marha szája alól kinőtt, vagyis oly magas, hogy koro
náját el nem érheti-

A törvény általában a 15 éven alól levő erdőkből kitiltja a 
jószágot,

Ha a vágás os üzemben kezelt erdőkben a fiatalosnak 
már annyi fája emelkedett túl a marha száján, a mennyi elég 
ahoz, hogy a jövendő állab jól záródjék, azaz koronái tökéletesen 
összeérjenek, akkor nem kell várni, mig az egyes visszamaradt 
fák is ennyire felnőnek, hanem ezen idő előtt is, mikor t. i. 
látjuk, hogy néhány év múlva zárulni fog az erdő, 
ráereszthetjük a marhát, mert sok kárt már úgy sem okozhat, 
mivel azokat a fákat, miket ilyen korban még elérhet a marha, 
ugv is elnyomná a többi magasabb fa. Ha addig várnánk, mig 
valamennyi fa koronája összeér, akkor már fü se nőne azok 
árnyékában s igy a legeltetésnek sem volna semmi értelme.

A legeltetési tilalom megállapítása tehát igen 
fontos az erdő fenmaradására nézve s általában minden egyes 
esetre külön kellene meghatározni, hogy milyen hosszú időre ter
jedjen a tilalom. Mert a fiatalosok gyorsabban vagy lassabban 
nőnek s e szerint a marha szája alól is előbb vagy később sza
badulhatnak fel, a szerint, hogy milyen a termőhely, fanem, 
az állab keletkezési módja (vetés, ültetés vagy sarjadzás, 
dugványozás stb. utján jöttek-e létre) az ál láb ok s a marha 
n e m e.

Jó termőhelyen a fa sokkal gyorsabban fejlődik, mint a 
rosszon, hol nagyon vontatott növésű; némely fanem meg termé
szeténél fogva lassabban nő, mint pl. a tölgy, tehát huzamosabb 
idő telik el, mig a kellő magasságot eléri, ellenben más termé
szetű fanem, mint a fűz, nyár ugyancsak igyekszik felfelé, pár év 
alatt magasabb, mint a lassú növésű 10—15 év alatt s igy tér-
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mészetesen a belőle keletkezett erdő is jóval előbb szabadulhat 
fel. Attól is sok függ, hogy vetésből kelt-e az erdő, mert 
idő kell ahoz, mig a kikelő csemete .lassacskán megerősödik, 
kikászolódik s felserdül; vagy ültetünk-e, mikor a több éves 
csemete ugyanennyi esztendővel megelőzi a veteményt a vágás
területre való kiültetéskor, a karvastagságu ruddugvány pedig oly 
hamar erős fává gyökerezedik, hogy 4—5 év múlva kívül van a 
marha száján.

Az állab alakok szerint szintén nagyon különböző a tilalmi 
idő tartama. A szál alva kezelt állabokban, hol 15—2o 
évi vágás van egyidőben fejsze alatt s majd az egész erdő tilal
mas, nagyon csekély rész jut legelőnek.

De ha ez a felújítási terület aránylag nagy, mig a rábocsá- 
tott marhák száma csekély, s igy bőven kijut a fűből, mely a 
szálait vágást különben is buján ellepi, nagyon kis kár támadhat 
s az is az egész területen annyira eloszlik, hogy nem igen 
érezhető.

A vágásos erdőállabokban már nagyobb tere van a legel
tetésnek.

A marhák nagyságához képest — az egy kecskét 
kivéve — hasonlóképen rövidebb-hosszabb a tilalom időtartama. 
A juh szája alól pl. előbb kinő az erdő, mert az állat kisebb, 
nyaka rövidebb, mint a magasabbra érő szarvasmarha szája alól.

Mindezen itt elősorolt körülményeket fontolóra véve, követ
kező módon állapítjuk meg a tilalmi időt»:

A vágásos szálerdőre, a tölgy, öülck és jegenye fenyő 
számára, a szerint, a mint az éghajlat rosszabb vagy kedvezőbb, a 
talaj silányabb vagy jobb, a marhafaj kisebb, nagyobb, a fára 
nézve kártékonyabb vagy nem stb. 15—20 év; lucz, erdei s vörös 
fenyő számára 10—20 év; itt a kényesebb lucz fenyőre vonatkozik 
a nagyobb szám, a vörös fenyő szintén kényes ugyan, de gyorsan 
nő, az erdei fenyő lombja ped'g nem igen kell a marhának s igy 
ezek fiatalabb korban szabadíthatok fel.

A sarjerdörc nézve és pedig a írükk, gyertyán és tölyy 
számára 8—16 év; az éger, juhar, kőris, szil, nyárfák és füzek 
számára 5—10 év.
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Szabályos szál aló, fokozatosan felújító vágásoknál a 
legfiatalabb csoportoknak legalább 10—15 éveseknek kell lenniük^

A közép erdőt úgy kell tekinteni, mint a vágásos. 
szálerdőt.

Hogy a legeltetés által okozható kár minél kisebb legyen, a 
fent elmondottakon kivül még a következő szabályokat kell szem- 
előtt tartani.

A legelő-tereket úgy osztjuk fel az egyes állatnemek között, 
a bogv azok természetének legjobban megfelelnek. A disznó a 
nedves, mocsaras helyekre bocsátandó, mert ezeket leginkább 
szereti, holott a marha az itt található savanyu füveket nem eszi, 
inkább a lónak való, a juhok viszont a legszárazabb helyeket sze
retik, tehát oda kell őket hajtani.

A szarvasmarha a szálas hosszú füvek kedvelője s a juh. 
után nem veszi fel a legelőt, mig a juh a rövid, apró füvet csip
kedi előszeretettel. Azért előbb a szarvasmarhát kell legelőre bocsá
tani, s csak az általa lelegelt térségre a juhot.

Ha már korán hajtunk legelőre, először az öreg állabokat 
veszszük sorba, mert ott fel nem érik a leveleket s csak később, 
ha a fü már elég nagy s a levél is jobban megkeményedett, 
élvezhetlenebb, csapjuk ki a marhát a fiatalabb erdőre.

A marhákat aképen tereljük az erdőn keresztül, hogy a 
lerágásnak leginkább kitett részeket kikerüljük, vagy ha ezt bajos 
megcselekedni, körülkerteljük azokat.

Minden nyájnál, csordánál annyi megbízható pásztor kell 
hogy legyen, a hányán a jószágot rendben bírják tartani, hogy az ne
csatangoljon, bódorogjon össze-vissza az erdőben olyan helyre* 
hol kárt okozhatna.

A pásztoroknak a rajok bízott területet szegröl-végről alaposan 
meg kell mutogatni, a tilalmasokat jelekkel el kell látni, a mi 
akép történhetik meg, hogy a határfák alsó ágaira szalmából 
csóvát kötünk vagy bemeszeljük a beékelődő részeket, hogy jó- 
messziről szembetűnjenek.

Éjjel sem szabad a marhát magára engedni, hanem körül
kerített állásokba kell együvé terelni, hogy a tilosba ne tévedjenek. 
S ugyancsak ebből a czélból, kolompot kötünk az öregebbjére,. 
vagy azokra, melyek a nyájtól, gulyától, csürhétől elkódorogni
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szeretnek, hogy a pásztor mindig megneszelje, merre járnak- 
kelnek. Ezek a kolomposok arra is jók, hogy a nyájat össze
tartják, mert minden állat a kolomp hangja után szokott indulni.

5. FEJEZET.

A legelő ápolása s j ó k a r b a n tartása.

A legújabb időkig, mig a legelők leromlása ijesztő mérték
ben nem mutatkozott, senkinek eszébe sem jutott, hogy a legelő
nek ép úgy, mint a szántóföldnek vagy más termőterületnek, ápo
lásra van szüksége, azt jó karban kell tartani, hogy előbb-utóbb 
ki ne merüljön.

A hegyek magasabb régióiban, mint Máramarosban. hol kevés 
használható terület kínálkozik a fenyvesek között, az erdei tisztások 
rétjeire kosarakban viszik fel a trágyát, mitől az csak ugv ontja 
a szénarendeket, hogy az „abora“ rogyásig megtelik.

De nagy legelőterületeket lehetetlen megtrágyázni, sem annyi 
erő, sem oly sok trágya nem állván rendelkezésre.

Legfeljebb úgy segítünk, hogy egy részét néhány évig parla
gon hagyjuk, mintegy ugarnak, hogy az ott korhadó fűből és gaz
ból némi televény képződjék s ezzel trágyázódjek s a kopasz 
területek, melyek az által is pihentek, hogy éveken keresztül nem 
szívhatta ki a fü, ismét begyepesedjenek.

Hol a lejt nem oly nagy, hogy a talajlazitás veszéllyel járna> 
fel is törethetjük, 2 évig kapás növényeket ültetve bele, a kapá
lással porhanyitjuk, a harmadik évben pedig kalászos vetemény- 
nyel fűmagot is szórunk beléje s lekaszálás után magára hagyjuk 
még egy évig, hogy a fü bokrosodjék s csak a rá következő esz
tendőben fogjuk legeltetés alá.

A legelő jókarban tartását az is előmozdítja, ha a megen
gedett számnál több marhát nem bocsátunk reája.

Hogy állandóan jókarban legyen legelőnk, bizonyos forda 
(turnus) szerint, egy részét mindig tilalmazni kellene.

Ezen tilalmazást betartani azonban nagy bajjal jár s óhatatlan,, 
hogy titokban is be ne lopózkodjanak a község lakói.

Azért önkénytelenül felvetődik az a gondolat, hogy egészen 
akkép, mint a községi erdőnél megszokták már, a legelő is befásit-
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tassék s az erdőhöz hasonlóan, üzemterv szerint, felügyelet alatt, 
mint legelő-erdő kezeltessék, mikor a tilalmat okvetlen be kell 
tartani.

De meg igen sok más, megbecsülhetlen előnye van a befási- 
tásnak abban a tekintetben, hogy a legelő megjavitassék s állan
dóan jókarban tartassák.

Az előbb felhozott talajjavitás csak felületes, rövid időre kiható 
s egyáltalában máshonnan kerülő táperővel nem gazdagít, hanem 
tisztán a már évek hosszú során keresztül sanyargatott földből 
kényszerítünk elő újabb táperőt, melyet mindig a felső rétegnek 
kell szolgáltatnia.

Az erdő azonban egészen uj és pedig erőteljes táp erővel 
látja el a talajt, mely az előbbi talajjavitási módokkal össze sem 
hasonlítható.

Az erdő, gyökereivel a mélyebb, addig soha igénybe nem vett 
talajrétegekből, másrészt meg a levegőből gyűjti össze a lehulló 
levélalomban az anyagot, a felső réteget bántatlanul hagyja s igy 
egyrészt ugarolja, de sokkal tökéletesebben, mert árnyékával a gazt 
elnyomja, hogy ez se szívhassa ki a felső réteg erejét, de az ugarolás 
mellett meg televényképzésével a talajt meg is trágyázza.

A legelőterületek jókarba hozatalára tehát nem létezik hat
hatósabb eszköz, mint az erdő.

A lehulló levélzet a földön lassanként elkorhad és televénynyé 
(humusz) válik, mely már egymagában igen értékes, kertészek által 
leginkább keresett trágyaszert képez. Hogy ez minden emberi segít
ség nélkül, a talaj belsejébe is eljuthasson, erre nézve nyomatékos 
módon közreműködnek a földi giliszták.

Ha az erdőben az avart eltávolítjuk, mindenütt ott találjuk 
e férget, melyek nélkül a televény csak a föld felszínén halmozód
nék össze, nem keverödnék a földdel s igy teljes erejét sem tudná 
kifejteni. A földi giliszták — mint az Darwin hosszú kísérleteiből 
világos — az avarból élnek, azt a föld alá húzzák, egy részüket 
pedig bélcsatornájukban áthasonitván, a föld belsejében kibocsátják 
s igy megemésztve, földdel átgyurva, sokkal oldhatóbb, erőteljesebb 
táplálék lesz belőle a gyökerek, fák s füvek számára. A humusz
nak legnagyobb része a nagy földi giliszta (Lumbricus terrestris) 
bélcsatornáján megy át, sőt megállapittatott, hogy azon eset
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ben, ha a giliszta akár emberi beavatkozás, akár kedvezőtlen elemi 
befolyások által életfeltételeitől megfosztatik, a talaj tőzeges lesz 
és terméketlenné válik (Érd. lap. 1888 é. 377 1.) De a főldszinén 
elkorhadt, kevés földdel kevert humusznak magában véve is sok 
nevezetes tulajdonsága van a talaj jó karban tartására. így laza 
természeténél, s nagy vizfogó (hygroscopicus) természeténél fogva, 
a csapadékot szivacs módjára felfogja, majd pedig az alantabb 
fekvő kőzetek elmállasztására a földbe szivárogtatja, honnan egész
séges ivóvízként forrás alakjában buzog elő.

A humusz F. C. K e 11 e r szerint a hó-régióban egészen hiány 
zik. Ez alatt a havasi régióban portőzeg van. Ez annyiban 
különbözik a sár tőzegtől, hogy amaz szárazon, emez nedves
ben képződik. A hó-régióban a talajt leginkább szerves (organicus)- 
eredetű, kemény, szívós tőzegréteg fedi, a melyet a növények,, 
mohák gyökérzete (mohathallus) s gombamycelium köt össze. A 
giliszta itt még nagyon gyér, a mint a talajfauna valahova befér- 
köződik, mindjárt porhumuszszá alakul a tőzeg, a min már cserje- 
vegetáczió képes megtelepedni.

A vakond károsítása, a mi a szóban lévő állatokra is kiterjed, 
ilyen helyeken különösen ártalmas következményekkel jár a talajra. 
A magasabban álló luczosokban nagy mennyiségben fordul elő a 
száraz tőzeg s „az át nem alakult tüalom alatt barna és sürü nemez- 
szerű szövedéket képez. Itt is hiányos a talajfauna, ha azonban a 
giliszta megjelenik, lassanként átalakítja a tőzeget és pedig végre 
is tiszta televénnvé. Legnagyobb mennyiségben található a televénye- 
sitett tőzeg-por a csak gyengén nedves havasi réteken“ (Érd. lap. 
1891. évi 699 I. (J.) ).

Az erdő befolyása a talajban lévő levegő szén
sav-tartalmára az 1891. évi „Erdészeti Lapok“ 268. lapján 
Dr. Ebermayer után következőkép van ismertetve:

„1. Általában véve erdővel borított talajban a levegő szén
savban szegényebb, mint a szomszédos trágyázott és televénves 
szántóföldben.

„2. A talajban lévő levegőnek szénsavtartalma a talajban 
végbemenő vegyi folyamatokkal szoros összefüggésben áll s azok 
megítélésénél biztos mértékül szolgálhat. A talajban végbe menő 
vegyi folyamatok ugyanis nemcsak a levegő, meleg és nedvesség
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együttes működése folytán jőnek létre, hanem azoknál a h um úsz
nak s különösen a humusz szétbomlása folytán 
létrejövő szénsavnak is fontos szerepe van. Tehát a 
humusz épen ezen közvetett utón emeli a talaj termőerejét.

„3. A talaj felső televénytakarója sokkal kevesebb szénsavat 
tartalmaz, mint az alantabb fekvő talajrétegek, miután a talaj szén
savának egyik része a szétömlés törvényénél fogva az erdei leve
gőbe jut, másik része pedig az esőviz által le az ásványrétegig 
vitetik. Ez az oka annak, hogy a humusznak időközönkénti átfor
gatása és az alsóbb talajrészekkel való összevegyítése a talaj ter
mőképességét jelentékeny mértékben emeli. (Tudjuk már, hogy az 
összevegyítésben mily fontos szerepe van a talaj faunának.)

„Az előbbiek után Dr. Ebermayer azt az erdőgazdaságra 
fontos következtetést vonja le, hogy a bükk bir legnagyobb mérték
ben azon tulajdonsággal, mely a talaj porhanyós állapotát fenn 
tudja tartani. Gazdag levélhullás és azon tulajdonság által, hogy 
a talajt még a magasabb korban is kellően beárnyékolja, a talaj 
televénytartalmát nagyobb mértékben gyarapítja, mint a lucz fenyő 
vagy jegenye fenyő. Ugyancsak a leirt kísérletek eredményéből 
következtethető, hogy a talaj televényének fentartására legkedve
zőbb a szálerdő és szálaló üzemmódok mellett való erdőgazda
ság; holott a közép és sarjerdő üzem mód mellett a talaj termő- 
képessége inkább veszélyeztetve van.

„Egv másik becses alkatrésze a humusznak a televénvsav 
(humuszsav). Ez esővízzel keveredve, sokkal jobban feloldja a 
tenyésznedvül szolgáló földes részeket, miket igy a gyökér nagyobb 
mennyiségben szívhat magába a fatörzs vagy a fü táplálására, 
e mellett a televénynek jobb melegfogó képessége megóvja a 
talaj növényzetét a felfagyástól, vizáteresztése a talajt a lemosa- 
tástól védelmezi.“

Hogy az ilyképen avarral megjavított erdei talaj sokkal jobb
fajta, zamatosabb, nedvben dúsabb füveket fog létre hozni, az 
bár az előbbiekből folyólag kézzelfogható, mégis igen kevés 
gazdának jutott eszébe, hogy azt fontolóra vegye s megszívlelje.

Pedig ha figyelmesen vizsgáljuk a szabad legelőn s erdőn 
növő füvek közötti különbséget, ez csakhamar szemünkbe ötlik.

A szabad legelő forró homokján megtelepedő sok élvezhetlen
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;gyom, milyen a szúrós gyümölcsű királydinnye (Tribulus terestris) 
a fanyar tejoltó fü (Gallium verum) vagy a szintén élvezhetlen 
kakukfü, (Thymus Marschalliamis) vagy a boglyas ördögszekér és 
szükségfü (Salsola hali) az erdő oltalmában csakhamar helyet ad 
a már élvezhető taraczk s perje mellett (Cynodon dactylon és 
Triticum repens) a jófajta kék csenkesznek (Festuca vaginata) és 
sárkerepnek (Medicago falcata).

Érdekes a fiivegetáczió átváltozását az erdő szélén szemlélni 
az agyagtalajon is.

Az utmelléki árokpartot véve igy szemlélet alá, azt tapasz
taltam, hogy a fátlan, naptól sütött részek tisztán szürke fenyer- 
rel (Andropogon leschaemum) voltak benőve, ellenben a mint fa 
vagy bokor akadt az árokparton, azonnal megváltozott a fü is, 
melynek a szem által is észrevehető üdébb árnyalata volt. Ugyan 
itt az erdőben mindenütt elsőrendű takarmányfüveket találtam 
u. m. szagos kéthimpázsitot (Antoxantkum odoratum), nagylevelü 
csenkeszt (Festuca pratensis) és a juhcsenkeszt (Festuca ovina). 
Az olasz perje (Lolium italicum) ellenben még a taposott ösvé
nyeken is jobban megél, de szintén csak az erdő által jó karban 
tartott talajt szereti, habár inkább a napot, mintáz árnyékot keresi.

Hogy kézzelfoghatólag bebizonyítsam, mennyire javitja a 
pázsitot a legelő faállománya a növénytenyészet felső régióiban 
is, arra nézve hadd iktassak ide egy más példát az életből.

Az „Erdészeti Lapok“ 1893. évi 276.-odik lapján F. Dr. Fisch- 
bach Károlynak egy a „Wochenblatt für Landwirtbschaft“ czimü 
lapban leirt és a legelő-erdőkre vonatkoztatható közleményét 
ismerteti, mely szerint „ö a magas hegységben különösen a vörös 
fenyőt ajánlja a legelők gyér befásitására, mert ez nemcsak 
kevéssé árnyalja be a világosságot kedvelő jóféle pázsitfüveket, 
hanem évenkénti lombhullatása által jól trágyázza is azokat. De 
legmeggyőzőbb e tekintetben a tapasztalat. Beszéljen hát az.

„Nevezett szaktársunk 1856-ban a Stájer-Alpokban, Hohen- 
wang uradalomban erdőbecslési munkái közben talált egy húsz 
éves vörös fenyő ültetvényt, egymástól 3 ölnyi távolságban futó 
sorokban, 1 ölnyi csemetetávolsággal. A sorok teljesen záródva 
voltak már s közöttük jóféle füvek telepedtek meg vad lóherrel 
*és lednekkel keverve, igen jó legelőt adva; mig a szomszédos,
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különben teljesen hasonló legelőterület csak gyér gyeptakaróval 
volt fedve, melyben a lóher, lednek s más a legelőt igen javító 
növények hiányoztak. De még világosabban kifejezi a befásitás 
előnyét az, hogy mig a be nem fásított területen a 
legeltetésért holdankint és évenkint 5 frtot, 
addig a befásitottért 15 frtot fizettek s ezenkívül a 
fatermés fejében is 6—9 forintot lehetett volna szerző szerint 
évenkint a terület javára számítani.

„Württembergben, Ulm közelében. Ringingen erdőkerületben 
is látott a szerző egy 1 4/2 holdnyi tisztást ugv beerdősitve vörös 
fenyővel, hogy a fák négyes hálózatban 3—3 méternyire állottak 
egymástól s mikor 5 m. magasságot elértek, a legelőbér az előb
binek 4/3-ára sőt egészen kétszeresére emelkedett.

„Végül megjegyeztetik, hogy szerzőnek a württembergi 
mészköves területek voltak szeme előtt, melyeken a legelők kez
denek már nagyon elsilányulni.“

Magam is hosszabban foglalkozván az erdei legelő kérdésével, 
jelen munka során szemle alá vettem alkalomadtán s összehason- 
litáskép a szabad és erdei legelőt s mire az előtt ügyet sem 
vetettem, ott most meglepő különbségekre akadtam.

Egy a szárazságtól „acintos“, megtippadt, megkeményedett 
szikest vontam megfigyelés alá. A szabad területen a székvirág 
mellett főkép az útilapu (útifű) szokta lecsepülő lapos leveleivel a 
gyepest betakarni, de ezt is oly gyéren, hogy a világos hamuszürke 
talaj mindenütt előkandikál; e rágós fü mellett még leginkább egy 
egérfark cziczkóró-féle (achillea) teszi élvezhetlenné az itteni lege
lőt jobbfajta füvet csak gyéren, szórványosan találtam. A mint 
azonban innen az ugyanazon talajon álló erdő szélére, annak füvet 
nevelő gyérebb állabjaiba haladunk, a gyeptakaró mind sűrűbb 
lesz, ama roszabb füvek csak itt ott szoronganak a jó fajta bár
sonyos fü között, mig végre egészen kiszorulnak a zamatos vizi 
pernye, sárkerep, sőt egyes helyen a vörös lóhere tömött soraiból.

Még a különben erősítésre nem szoruló áradvány talajon sem 
felesleges az erdősítés, ott is javára van a fütenyészetnek; azt 
tapasztaljuk itten, hogy a mint befásodik, a túlságos nedvességet 
a fák elpárologtatják, a savanyu humusznevelte csádé helyébe az 
üde korhanynyal javított talajon jóízű füvek telepednek meg.
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De befásitás s rendes vágáskezelés által máskép is javitódik, 
állandóan jókarban tartatik a talaj s annak fíitermése.

A vágásos erdökezelésnek az az előnye, hogy évről évre, a 
mint a vágássor halad, más és más terület kerül tilalmazás s igy 
pihentetés alá s helyébe ugyanannyi pihent, javított terület szaba
dul fel s igy egy és ugyanazon terület nincsen folytonosan hasz
nálat alatt s e szerint termőereje ily módon is biztosítva van.

Sőt fokonként az egész terület úgy a miként vágás alá kerül, 
fel is szántható, felforgatható s igy a felső réteg helyett mindig 
alulról uj földréteget hozathatnak felszínre s javítható a föld nagyobb 
mélységig.

Jó karban tarthatjuk a rossz talajt az által is, hogy nem 
csak a levél, de az otthagyott fatuskók korhadásával szintén meg
lehetősen mélyre megjavítjuk a földet,

A legelő-erdő mind ez előnyökben, ápolásban részesíti a 
talajt; czélját az által éri el jobban, hogy csak 0'4—0'6 zárlatban 
tartjuk, hogy a kevésbé árnyalt terület fütermése fokozottabb legyen, 
mint a teljes zárlata erdőkben, holott a tilalmazott, javítás alatt 
levő részt, épen a gyökeresebb talajjavítás végett lehetőleg sürü 
lombfedél alatt tartjuk egészen a felszabadulás idejéig.

A fa árnyéka maga megóvja a földet a kiszáradástól, megőrzi a 
talajnedvességet a fütenyészetnek, sőt a fa levelével, törzsével, 
ágaival sok esővizet, hólevet felfogván, a gyökerek mellett a földbe 
csurgatja, annak hirtelen elpárolgását megint a lombja által akadá
lyozza, a talajt mindig üdén tartja. Innen van az, hogy addig, mig 
künn rég kiégett már a nap melegétől a kopár szik sarja, az erdő 
megfelelő részén rendre kaszálható üde zöld füvet találhatunk 
még bőviben, a miről bárki meggyőződhetik.

A gyökerek maguk, sziklák közé furakodva, azokat termő 
földdé mállasztják, tehát egészen uj talajt képeznek.

Sőt a homok használhatóságának foka csak is a benne elő
jövő humusz mennyiségétől függ, minél kevesebb benne ez, annál 
terméketlenebb, mozgékonyabb, mig a legrosszabb minőségű úgy
nevezett poszhomok vagy fosóhomok minden korhany nélkül szűköl
ködik ; semmi összetartással nem bir, mindenféle tenyészetre alkal
matlan.

Minthogy ennélfogva a talaj jó karban tartására oly rendkivül 
Legelő-erdők. 4
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fontossággal bir a levél avarja, csak természetes, hogy a legelő- 
erdőben, a tűhasználat tartamossága miatt, az alomhasználattal 
még jobban kell őrizkedni, mint a rendszeresen kezelt erdőben.

A lombszénához a takarmányhiány pótlása miatt már bátrab
ban nyúlhatunk, csakhogy itt is módjával azokról a fákról nyese
getjük, melyek úgy is vágás alá kerülnek vagy gyérités folytán 
kiszedetnek s igy lombjukkal a talajnak már nem igen használnak.

Karoljuk fel, a mennyire lehet, az eperfát, melynek levelét 
nem csak mohón eszi még a jól tartott marha is, hanem selyem
tenyésztésre használódván, oly házi ipart gyámolitunk vele, mely 
a szegénységet épen akkor segíti egy kis pénzhez, mikor leginkább 
szűkében van annak. De a levél szedést itt is a rövid időn kivá
gandó fákra szorítjuk, főczélunk mindig a talajjavitás lévén, annak 
tehát e használatot meg nem szabad éreznie.

Minthogy itt minél több fü termesztése mellett még az a 
czél is lebeg szemünk előtt, hogy lehetőleg sok fát is nyerjünk, 
azok a fanemek válnak be leginkább, melyek gyér lombozatuk 
mellett gyorsan növekednek, ilyen a lombosoknál főkép az ákácz, 
fűz, nyár, a tölgyek között a kései tölgy (Qu. tardissima Smk.), a 
tűlevelűek között kiválik a vörös fenyő, kevésbé az erdei fenyő.

Ha nagyon kiélt szegény talajjal van dolgunk, különösen forró 
mésztalajjal, melyen fa sem igen akar tenyészni, az erdei fenyő 
mellett a még igénytelenebb fekete fenyőt (Pinus austriaca), ültet
jük, mely roppant sürü s igy kiadó lombhullatásával a talajt arány
lag rövid időn annyira feljavíthatja, hogy nemesebb fa és fü 
növesztésére megint alkalmassá teszi.

A füvet magát ritka esetben kell közvetlen magról nevelni, 
mert a több évi tilalom alatt tartott fiatalos megjavított erdőaljá
ban, ha kellő világosság hatolhat beléje, csakhamar maguktól is 
beférkőznek a jófajta füvek.

Hogy mily roppant szívós életereje van a föld méhében lap
pangó fűmagnak, arra legeklatánsabb példa a vadseprö (En- 
geron canadense L.), mely, a mint neve is mutatja, Észak-Ameri- 
kából származott hozzánk, honnan 200 év előtt hurczoltatott 
nyűgként az európaiak nyakára. Ez a tarolás alá került 80—100 
éves friss vágásokat is oly helyen, hol előbb alig tűnik fel, egy
szerre sűrűén ellepi hónaljig érő kóróival s ép oly hamar el is
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tűnik onnan, a mint beárnyékolódik. S az ember szinte azt hihetne, 
hogy magja a földben szunnyad ugyanoly bosszú ideig s a vágás
kor a nap világ és meleg egyszerre életre ébreszti, mert bár csak 
•elvétve akad elő az utak mesgyéin s „bakhátain“ egy két szál 
mutatóul, mégis hirtelen nagy térségeket egyenletesen bemagozni 
képes, bóbitáin könnyen tovaszálló, kicsi magjaival.

A hol netán rosszabb füvek volnának s a föld szántásra 
•alkalmas, a mindenki által jónak ismert s a vidéken található füvek 
magját minden nehézség nélkül gyüjthetjük s az erdő telepítésekor 
a sorok közét bevethetjük vele.

A homokon nagyon megfelelőnek találtam a kék csenkeszt 
(Festuca vaginatá); elegendő, ha 1—2 sort vetünk belőle az egy
mástól 2—3 méterre húzódó csemetesorok közé vagy üdébb helyeire 
a sertelevelü czirokot (Sorghum halepense). Később az ezen 
fősorokon képződő s kihulló magból begyepesedik az egész.

Egyáltalában ne feledjük el soha, hogy az erdő avarja, ennek 
a giliszták kitartó munkájából föld alá jutása s áthasonitása, vala
mint a megtiprott talajnak ilykép való fellazulása folytán még oly 
helyeken is megjavul a legelő gyeprétege, melynek talaját külön
ben az elgyengüléstől nem kell félteni.

Á belterjes gazdaság terjedése a gazdák között is mindinkább 
közkeletűvé teszi azt a meggyőződést, hogy nem létezik talaj s igy 
legelő sem, mely folytonosan használva, trágyázást ne igényelne, 
ezt pedig a legelőnél kizárólag csak is az erdő humuszával tehet
jük meg, mert itt mesterséges trágyázásról szó sem lehet.

Ennek nyomatékosabbá tételére álljon itt befejezésül az orszá
gos magy. gazd. egyesület közlönyének a „Közteleknek“ 1893. évi 
julius 15-ödiki számából a következő idézet Dauscher Miklóstól: 
„A mai időben, midőn a birtoknak lehető legjobb és számtalan 
esetben mondhatni pillanatnyi kihasználására — a magtermelésre — 
fektettetik a fősuly, évről évre több terület töretik fel; pedig a 
'legelőterületek úgy terjedelemben, mint a nagyobb igénybe
vétel és reájuk szoritkozás folytán termőképességben kiseb
bednek, mivel az igy elvontakat mással nem pótoljuk és a m e g- 
mar adottak elsoványodását — nyugalomba helyezés vagy 
termőerő pótlása által — meg nem akadályozzuk. Nem marad tehát 
más megoldás hátra, mint uj erőteljes és megfelelő — a fokozó

4'
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szükséggel arányban álló — legelőterületekről gondoskodunk, a mely 
czélra csak is az erdőségek szolgálhatnak, hogy ott, a 
honnan tűzifánkat beszerezzük, egyszersmind fütermést és legelte
tést is várhassunk. Tagadhatlan, hogy az erdőben való legeltetés 
megengedése tapasztalat szerint az erdőknek szabad pusztitásával 
egyértelmű, de mi sem áll útjában annak, hogy az erdő jelle
gét a szakszerű elövigyázati szabályok szemmel 
tartásával mind a mellett megóvhassuk és a réven elveszett 
esetleges fatermést a vámon visszanyerjük az által, hogy lege
lőinket gyér zárlatu erdőkké alakítjuk.

„Bármily nehéz lenne is ennek megvalósitha- 
tása és lassú az átalakítási folyamat, a viszonyoknak kényszerű
sége alatt“ — a milyen a romlott, kiélt legelők jó karbahozatala — 
„ evvel előbb-utóbb m e g k e 11 barátkoznunk, ha csak állat- 
tenyésztésünket nem akarjuk a fejlődő szükség
lettel szemben kor látó zni, a mi azonban az okszerű gazdál
kodás felhagyásával lenne ismét egyértelmű.“

6. FEJEZET.

Az erdei legelő t a k a r m á n y t e r m é s e s értéke.*)

Mint minden élő lénynek, legyen az állat vagy növény, úgy a. 
fűnek is üde tenyészetéhez — a talaj jó termőképességén kívül 
— szüksége van világosságra és hogy az éghaj latszelid 
legyen, se tulhideg, se nagyon forró. E követelménynek a mér
sékelt éghajlat legjobban megfelel.

Minél termékenyebb a talaj, szelidebb az éghajlat s mennél 
több világosság szűrődik át az erdő lombozatján az alatta növő 
fűre, annál több terem ebből s annál jobb minőségű az.

A szibériai „tundrák“ talaja még nyáron is csak felületén 
enged ki, alól örökösen fagyott, rajta azért a százados nyír is alig 
egy méternyire nyúlik meg. és csak zuzmó s a földből alig kilát
szó polytrichum képezi a vegetácziót; inig ellenben Közép-Afrika

*) Lásd Szécsi. Zsigmond „Erdőhasználattan“-,ának hasonló czimü feje
zetét.
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mezöségein (steppe) egész erdővé nőnek a nádszerü füvek; mind
kettő állatjaink egyikének sem volna szája ize szerint való.

Nálunk is, elegendő nedvesség mellett, a naptól sütött mele
gebb pusztákon szokott a szálasabb fü teremni, mig a havasok 
szelíd fényű napsugara alatt, mintegy a hideg elől összébb szorulva, 
tömött, inkább leveles, rövidebb pázsitforma fü szokott megteremni, 
melyet a marha szívesebben fogad, mint amazt, mely a puszta 
szülöttjének — a lónak való.

Ha a nap túlságosan odatüz valami gyepes, déli oldalra, azt 
kiszárítja, a talaj jósága daczára sem fog ott a fűnek vidor növése 
lenni, mert kiaszik, mig a legforróbb vidéken bő nedvesség mellett 
embermagasságnyira nyúlik fel.

Minthogy pedig az erdő nemcsak a talajt javítja, de annak 
nedvességét gyarapítja, visszatartja, a nap száritó hatásától óvja, 
annálfogva a fütermést nagyban előmozdíthatja még oly helyeken 
is, hol kiaszna nélküle.

De a világosság mértéke, ami a füvet érheti s igy 
emennek mennyisége s jósága attól is függ, milyen koros az 
állab, milyen annak zárlata, f a n e m e, az üzemmód és a 
vágás neme.

Ez határozza meg azt is, hogy milyen hosszú időn 
keresztül bir ott a fü megélni; mert az egyik állab előbb csukó
dik s zárja el az éltető világosságot, mig a másik hosszabb ideig 
marad ritka s engedi a füvet naptól süttetni, fejlesztetni.

Legbujább a vágások fütermése, mert ott az egész forda alatt 
összehalmozott televény még elég gazdag, sok fü terem a laza 
koronázatu, úgynevezett fénykeresö fanemek állabjaiban, a vén- 
ségtől megritkult állabokban s a csak oldalt árnyalt tisztásokon 
és utakon.

A fényt kedvelő, fénykeresö fanemek alatt nemcsak nagyobb, 
de hosszabb ideig tartó fünövést is találunk, mint az árnytürö 
fáknál; a lombfák alatt többet, mint a fenyők alatt.

Az üzemmódok közül a s z á 1 e r d ő ü z e m aránylag leghátrá
nyosabb, mert ámbár vágása hosszabb idő alatt fordul meg, füter
mése mégis legcsekélyebb, a legeltetés időtartama legrövidebb egy 
fordán belül.

A vágásteret ugyanis — akár mesterséges, akár természetes
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annak felujhodása — legtovább kell kímélni, mert huzamosabb 
idő telik bele, mig az a magról kelt vagy ültetett csemete annyira 
felveszi magát, hogy a jószág kárt ne ejtsen benne, addiglan jófor
mán záródik is s ennek okáért csakhamar elnyomja a füvet is, a 
mi felette megkurtitja a legeltetés java idejét.

Már sokkal maradhatósabb a sarjerdő. Jól tudjuk, hogy 
a fák abban a korban, mikor megértek a fejsze alá, meglehetősen 
távol állanak már égymástól s igy a tuskósarjak között is megle
hetős hézagok maradnak, mik a fütermelésre vajmi kedvezők, ha 
hozzá gondoljuk még azt is, hogy a sarjak különben is nagy haj
tásokat eresztenek egy-egy év alatt, mi a marha száján hamar tul- 
kapatja s a tilalmi időt megrövidíti. E mellett a forda is rövidebb, 
tehát visszatérésére nem kell soká várakozni.

Ez azután oka annak, hogy sarjerdőben jóval nagyobb terü
leteket hosszabb ideig lehet legeltetni.

Vegyük fel példának okáért azt az esetet, hogy egy 900 hol
das erdő szálerdőként kezeltetnék 90 éves fordában s mellette egy 
ugyanolyan kiterjedésű sarjerdő 30 éves fordában.

A szálerdő egy-egy vágásterülete lesz 900:90—10 hold, a 
tilalmi idő 15—20, mondjuk a mi esetünkben 20 év, vagyis a 
huszadik évben hajthatunk bele legelőször marhát a fiatal állabba, 
de tiz év múlva, 30 éves korában már olyan sürü az az állab, 
hogy az alatt egy árva fűszál sem mutatkozik többé, mi a legel
tetés abbahagyására kényszerit.

A sarjerdő egy vágásterülete 900:30 — 30 hold.
Ebbe már öt éves korban veszély nélkül bossáthatunk jószá

got s 20 éves koráig nyújthat legelőt, tehát öt évnél tovább mint 
amott, vagyis 15 éven keresztül legeltethetjük egyfolytában ugyan 
azt az állabot, mig a fünövés gettóivá van.

Ennélfogva a 900 holdas szálerdőben egy-egy 10 holdas 
állabot, 10 éven át az az 10X10 = 100 holdat, mig ugyanoly 
területű sarjerdőböl 15X30 = 450 holdat lehet egyszerre legeltetni; 
a miből az tűnik ki, hogy a sarjerdőben 41/2-szer nagyobb 
a legeltetésre alkalmas s tilalmon kivül helyezett terület, 
mint ugyanoly nagyságú szálerdőben.

A középerdő a szál- és sarjerdő között a középet fog
lalja el.
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A mi a v ágá sn e ni e t illeti, afokozatos fel újítóvá gás 
sokkal inkább megszorítja a legeltetést s vele a fiitermés kihasz
nálását, mint a tarvágás.

A szabályozott szálaló vágás hasonlóképen kedvezőt
lenebb, mint a szabálytalan szálaló vágás, mivel amott a 
szálalás alatt levő erdőszakaszban tiltva van a legeltetés, holott 
az emitt az egészre kiterjeszthető, mivel mérsékelt legeltetés mel
lett az egész erdőben eloszlik a kár és csekélyebb lesz.

Mindezekből kiviláglik, mily sok körülmény játszik közre arra 
nézve, hogy az erdei füt érmés nagyobb vagy kisebb legyen s hogy 
több vagy kevesebb esztendő teljék bele, mig a fa árnyéka azt 
végkép elnyomja.

Ennek alapján csak körülbelül határozhatjuk meg, hogy hány 
métermázsa szénával felérő fü teremhet igy bizonyos erdőnek egy 
katasztrális holdján.

Erre nézve megközelítőleg a következő adatokat vehetjük 
irányadókul.

A szálerdők fütermése holdankint a legeltetés kezdetén 
2—3 métermázsa szénával ér fel.

A legeltetést egy és ugyanazon helyen csak tiz évig lehet 
gyakorolni oly formán, hogy a fü mindig kevesebb és kevesebb 
lesz, mig a tizedik esztendőben már alig van valami.

E tiz év átlaga e szerint nem több, mint 1 —1'5 q. évenkint 
és holdankint.

A sarjerdők körülbelül kétszer annyit adnak; 4—6 q-t. 
a legeltetés kezdetén. A legeltetés időszaka félszer hosszab, mint 
a szálerdőé, azaz: 15 év. Ezen időre 2—3 q. átlagos fü tér
in é s vehető fel évenkint és holdankint.

Ha már most tudjuk, hány évre terjedhet ki a legeltetés, 
mennyi a fütermés holdszáma s azt is tudjuk, mennyi takarmányra 
van naponkint szüksége a kihajtott marhafajnak s hány hónapig 
jár ki egy év alatt: akkor kiszámíthatjuk ez adatokból azt is, hány 
holdra van egy darab marhának szüksége, hogy megélhessen.

Egy fejőstehén testsúlyának minden métermázsájára 3 kiló
gva m m szénaértékü fütakarmányt kell számítani napjára, ha 
hasznot akarunk a tehénből.
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Egy kisebbfajta tehén megüti a 350—400 kg.-ol vagyis 
3*5- 4 mmázsát, a nagyobb magyarfajta 6—7 </.-t nyom.

Kell tehát neki napjára 3V2 mmázsájától egyenkint 3 kiló 
szénasulylyal, együtt 3*5 X 3 =■ lOVg kg. vagy 4 mmázsás tehén
től á 3 kg. = 12 kg. szénával felérő fü- vagy lombtakarmány.

Ha naponkint hazahajtatik, félannyival vagyis 5—6 Zo/.-mal
beéri.

Egy tinóra csak 2/s rész annyit vetünk ki, egy lóra 
meg részszel többet. Továbbá: egy darab szarvasmar
hával felér 10 drb juh vagy 8 drb kecske vagy 4 darab sertés.

Számítsuk ki már most, hány holdra van szüksége egy 4 
mmázsás tehénnek.

A legeltetés -— mint tudjuk — esztendőnkint 3—7, átlagban 
5 hónapig tart.

üt hónap annyi mint 5X30= 150 nap.
Kell neki napjától 12 kg. összevéve 150 X 12 = 1800 kg. 

vagyis 18 métermázsa szénával félérő élésé g.
A szálerdőnek holdja Ü/2 #.-t szolgáltat és igy 18: 

1*5=12 hold legelőre van szüksége egy tehénnek 
vagy ökörnek.

A s a r j e r d ő holdankinti fütermése 3 g. E szerint egy 
Szarvasmarha 38'3 = 6 hold legelővel vagyis félannyival 
megelégszik, mint a szálerdőben.

E szerint a különféle állatnemeknek a következő erdő
területekre van szükségük, ha éjjel-nappal bent legelnek:

szálerdőben sarj erdő ben
1 drb. lónak... ... ... ... 15 holdra 7V2 holdra
1 J? szarvasmarhának 12 ,. 6
1 tinónak _  ... _  9 „ 4Vo
1 JJ sertésnek... ... _  3 „ ü/2
1 J? kecskének ... ... 11/2 8/4
1 5> juhnak ... ... l'2/io „ G 10

Ha minden nap hazahajtjuk, félannyiból kifutja.
Hogyha az egyes állatok nagyobbak és súlyosabbak, akkor 

természetesen nehézségükhöz mérten az egy darabra eső erdei 
legelő holdszáma is nagyobb lesz.

Egy rendkívüli esztendő fenti számításunkat halomra dönt-
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heti, azért a változott viszonyokhoz képest, számvetésünket min
dig újból meg kell tenni.

Megeshetik, hogy mikor a legelötérség kivetése czéljából a 
mezörendőri törvény által követelt gazdasági tanács összeül a 
községben s meghatározza, hogy no ennyi ilyen meg olyan fajta 
állatot bir meg a mi legelőnk, annyit szabad kihajtani, — egy
szerre csak azon veszik észre magukat, hogy számvetésük csü
törtököt mondott, mert ime a legelő parlagosodása nyilvánvalóan 
mutatja, hogy sok a jószág, kevés a fü. Itt azután első köteles
sége „megszorítani az álladzót,“ leszállítani a marhalétszámot, 
vagy ha azt megapasztani nem lehet, arra az évre ugv segítsünk, 
hogy rövidebb ideig hagyjuk a marhát naponkint a legelőn, 
később csapjuk ki, ha felszállt a harmat s kisebb kárt ejtenek a 
fa lombozatján, esős időben egészen szünetelünk, otthon tartjuk 
marháinkat, nehogy még jobban felvágódjék a gyep.

Ha mindezekre szigorúan ügyelünk, a legelőből soh'se 
fogyunk ki.

Különben se higyjük, hogy az éjjel-nappal gyakorolt erdei 
legelő olyan túlságos értéket képviselne, mint sokan hiszik.

Megvan annak is a sok hátránya, mint a kővetkezőkből 
látható.

1. Az erdei fü már magában véve sem olyan táp
láló, mint a jó réti fü vagy a havasi legelőnek a pázsitja.

Az olyan gyér zárlatu erdő azonban, a milyennek a legelő- 
erdők terveztetnek, e hátrányokat jórészt eltünteti.

2. A legeltetéshez mindig külön pásztort kell tartani 
a rendes cseléden felül, a mi újabb kiadással jár.

3. Az a becses trágya, mire a gazdának oly nagy szük
sége van, ha azt akarja, hogy földje kamatostól vissza adja. mit 
bele költött, veszendőbe megy.

4. Bajosabb a tejből pénzelni. Ha istállónkban otthon áll a 
tehenünk, minden nap háromszor fejhetünk s naponta el is 
adhatjuk a tejet, mig ellenben azt a messze legelőről haza nem 
hozathatjuk; pedig csak tejképen eladva, tehetünk legnagyobb 
haszonra szert.

A tej s abból készített túró értékkülönbözetét egy gyakorlati 
példa legjobban megvilágositja. így pl. oly vidéken, hol a tej literje
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10 kr., a túró kilogrammja 12 kr. szokott lenni. A tapasztalat 
arról győzött meg, hogy 6 liter tejből 0'80 kgr. túró lesz, mi 12: 
krjával 9'6 kr. értéket képvisel, holott annak a 6 liter tejnek, 
mit erre a túróra elfecséreltünk, 60 kr. értéke van. Veszteségünk 
tehát majdnem hétszeres. Mennél finomabb a túró, sajt, annál 
kedvezőbb a viszony is.

Pedig ha tehenünk hónapokon által az erdőn bolyong, nem 
csak a fejés nem történik rendesen és annyi gonddal, mint 
szemünk előtt s igy hamar „elapad", hanem kénytelenek vagyunk 
a tejből vajat, sajtot vagy túrót „aggasztani,“ a mi, mint láttuk,, 
nagy rövidségünkre vagyon.

Vigasztalódásunkra . azonban be kell ismerni, hogy sok 
helyen a tejen egyáltalában nem bírunk, legalább egészben túl
adni s igy szorítva vagyunk tejtermékek előállítására.

5. A juhokat innen is onnan is megczibálja a tüsök, bokor,, 
gyapjának egy része ott marad, kárba vész.

A legelő-erdőben e hátrány kevésbé áll előtérben, mivel a 
bokrozatot lehetőleg eltávolítani igyekszünk.

6. Mivel a küntjáró marha ellátása nem tőlünk függ. hanem 
az a természet kényére, szabadjára van hagyva, a tejhozam sem 
egyenletes. Mikor hirtelen hűvösre, esőre fordul vagy a marha a 
túlságos forróságtól „elándorodik“, elbódul, táplálékának hijja 
támad, szúnyogoktól, bögölyöktől, bogarasán, kénye-kedve szerint 
nyugodtan nem legelhet: a jószág húsban, tejben egyszerre 
sokat apad.

Ennek mind nem vagyunk kitéve, ha az istállóban otthon 
egvenlöképen etetjük s minden viszontagságtól megóvhatjuk.

7. Sok veszedelemnek van az erdőt járó jószág kitéve. Nem 
megvetendő számra rúg a ragadozóktól — medve, farkas — 
összetépedt, elemésztett marha: sok pusztul a szakadékokba, fel
fúvódástól, némely erdei fűtől megbetegszik, sőt erdei nyavalyába 
esvén, ebbe sokszor beledöglik. Minden emberi segedelemtől 
távol, sok időbe kerül, mig lábra áll a beteg, sokszor azért is 
pusztul bele bajába, mert hamarosan nincs segítség, vagy a tudat
lan pásztor észre sem veszi, hol a hiba.

Nem hiába mondja a közmondás: „A gazda szeme hizlalja 
a marhát.“ Ez itt leghamarabb megbizonyodik.
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De ezekkel a hátrányokkal szemben sok számos jó oldala 
van az erdei legelőnek — nem említve, hogy az állat hüsölhet, 
árnyékolhat.

1. Nem kell a takarmányt külön munkával, kiadással ter
meszteni, összegyűjteni, szállítani és a marha elé rakni.

2. A küntjáró marha előbb „árjád“, szaporodó képessége 
nagyobb, ivadéka erőteljesebb s maga is izmosabb, egészsége 
tartósabb s nem oly „bélebüzhödt“ kényes gyomra, mint az 
istállóztatott, mely ha egyszer kijár, bizton megkapja az „erdei 
betegséget“.

3. A legelőn hízott marha húsa sokkal izletesebb s azért 
jobban fizetik, mint az istállóban, moslékon hízottat. Csak e különb
ségen múlik, hogy Amerika tengerentúlról is síkra szállhat velünk 
marhakereskedésével.

Németországban már megvetette lábát, a mint Baross 
Károly „Gazdasági képek Németországból“ czimü munkája követ
kező szavaiból értesülünk: „1891-ben még csak 4125 drb marhát 
hoztak be Amerikából Hamburgba, a mi 5°/o-a sincs a városban 
egy év alatt elfogyasztott marhamennyiségnek.

„De az 1891. év még csak a kísérletek ideje volt.
„Ma már az amerikai élőmarhabehozatal kérdése meg van 

oldva s az 1892. évben, mint az augusztus hóban már előre 
remélhető volt, 15.000 drbra emelkedett a behozatal, a minek 
jövő nagyságáról fogalmat egyáltalában nem alkothatunk.

„Az állatok minősége kitűnő. Colorado, Nebraska vidékéről 
jött eddig a legtöbb.

„Volt alkalmam a levágott állatokat látni, húsok olyan 
minőségű, a minő a budapesti piaczon még soha sem fordult 
még elő.

„Boysen igazgató véleménye szerint e minőséggel sem a 
német, sem a mi marhánk nem versenyezhet. Az amerikai 
buja legelők s a tiszta csöves tengerin eszközölt hizlalás, a 
mit az állatok, az óriási ültetvények közé csapatván, közvetlenül 
a szárról fogyasztanak el, a nagyban alkalmazott kitűnő tenyész- 
anyag, egyöntetű és finom minőségű árut ad.

„Hamburgban az amerikai húst eleinte bizalmatlanul fogadták, 
ma azonban általánosan kedvelt, sőt kissé túl is fizetik, mert
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talán nincs a világnak több oly városa, a hol a hús minő
ségét úgy honorálnák, mint Hamburgban.“

Sőt legújabban egy angol vállalkozó már a bécsi piaczot 
kereste fel Ausztrália térés legelőin hízott marhák fagyasztott 
húsával konkurrencziára készülve rosszul tartott vágómarháinkkal.

Ez szolgáljon bizonyságául az istállót soh’se látott kövér 
legelőn hízott marhák messze kiváló tulajdonságainak. Az ily 
barom edzettségét s elpuhult marháinkét messze túlszárnyaló 
egészségét pedig ugyanazon munka ezen idézete bizonyítja: „A 
marhák meglepő kondiczióban érkeztek s daczára annak, hogy 
ráadásul a 19 napi tengeri útra, a kikötő előtt dagályra 
váró hajón elfogyván a takarmány, 24 óráig koplaltak, 
oly frisességgel jöttek meg és oly mohón láttak az 
elébök vetett széna elfogyasztásához, mint jól evő göbölyeink, 
mikor eléjök a reggeli takarmányt öntjük. Volt közöttük 3 bika, 
a mely a kirakás eszközéül szolgáló keskeny hajóhídon ugrott 
reá az előtte menőkre.

„Az augusztus hó 5.-én megérkezett küldeményben a 19 
napi tengeri ut alatt egyetlen egy megbetegedés 
sem fordult elő.“

Az erdei legelőtakarmány értéke — tanult és 
tapasztalt gazdáink állítása szerint — csak egynegyedrésze a 
réti szénának vagyis négy méter mázsa erdei széna ér 
fel egy métermázsa réti szénával.

Egy métermázsa széna értéke vidékek szerint különböző s 
általában 4—6 közönséges napszámmal vehető egyenlőnek.

Ha az átlag napszám pl. 50 kr., a széna értéke 2—3 frt,</.-nkint.
Ennek alapján egy hold legelő értéke':
a) Szálerdőben 1 ‘5 q. átlagterméssel, 4—6 napszám

mal 1*5X4 = 6, vagy 1*5X6 = 9 réti széna érték.
De mivel az erdei széna csak 1!i-e a rétinek, lesz (6:4 és 

9:4)=1,5—2x/4 napszámérték vagy napszámját 50 krral véve 
0*75—1*25 frt, átlag 1 frt egy hold k ö z é p minőségű szál
erdő takarmányértéke.

b) A sarjerdőben, ugyanígy számítva s tekintetbe véve, 
hogy ott átlag 2—3 q. szénatakarmány és 2V4—33ó átlag 3 nap
számmal 1 frt 50 krral vehető holdankint.
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Mennyi értékű takarmányt eszik meg tehát egy darab jószág, 
ha az átlagosan 5 hónapig jár ki a legelőre?

A fentiek szerint az erdei fütermés a réti széna 2—3 frtnyi 
értékének V4 része, tehát — 50—75 kr. #.-nkint.

Egy darab tehén naponkint legalább 10 kg., 5 hóna
pon = 150 napon által 1500 kg.—15 q.-t fogyaszt, a minek 
értéke 75 krjával = 11 frt 25 krt tesz, vagyis ennyi értékűt 
legel fel egy szarvasmarha a legeltetési 5 havi időszak alatt.

Ennek nyomán egy havi legelöbér pénzértéke ;

1 drb szarvasmarha után (11‘25:5 hó) = 2 frt 25 kr. 
1 drb juh után (10 drb. 1 tehénre) = 221 '2 „
1 „ ló után (V4-del több, mint a tehén) = 2 frt 80 „
1 „ sertés után (4 drb egy szarvasmarhára) = 56 „
1 drb. kecske után (8 drb egy szarvasmarhára) = 28 „

A legelőt árverés vagy bárcza utján lehet kiadni.
Ha árverésen adjuk ki, a bérlő mindig azon lesz, hogy 

mennél több jövedelemre tegyen szert, a mit az által ér el, ha 
mennél több marhát bocsát a legelőre, a mi utóbbira, nagyon 
káros. Legjobb tehát azt a módot elvetni, vagy a marhalétszám 
kikötése mellett bérbe adni. De minthogy azt ellenőrizni az erdő
ben nehéz, a bárcza szerint való értékesítés látszik előnyösebb
nek. így tőlünk függ, hogy mennyi marhát bocsátunk a legelőre, 
sőt ha hónapszámra adunk bárczát, a következő hónapban keve
sebbet szolgáltatunk ki, ha azt látnok, hogy sokra adtunk enge
délyt.

De nem csak a fünővésen okoz a legeltetés veszteséget, 
hanem a fanövedékben is, mely veszteség a fatömegnek körül
belül ’/io részét teszi; ez tehát szintén számbavételt igényel.

így pl. az általános termési táblák szerint egy hold tölgy és 
bükk sarjerdő fatermése középtalajon:

a 10-edik évben, nem legeltetve 22 m3 legeltetve kevesebb
2 m3-rel á 60 kr. = 1 frt 20 kr.

a 20-adik évben, nem legeltetve 47 w3, legeltetve kevesebb 
5 w3-rel á 60 kr. — 3 frt.

a 30-adik évben nem legeltetve 76 m3, legeltetve kevesebb 
7 w3-rel á 70 kr. = 5 frt. .
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Látjuk tehát, hogy mig a holdankinti legelőérték átlag 1 frt 
50 kr., addig a fa növekvésében okozott kár 20 év alatt 5 frt, 
évenkint 25 krra rúghat.

A rendes erdőben való legeltetés tehát nagyon káros, inkább 
a gyér állású oly legelő-erdőkben indokolt, melyeket úgy is rendes 
legelőkként kívántuk használni s az előtt is legelők lévén, a befá
sitás által csak azok jókarban tartását kívánjuk.

7. FEJEZET.

A fűhasználat.

Jól tudjuk, hogy a fiatal csemetékre marhát ereszteni, kész 
veszedelem, de viszont az is nyilvánvaló, hogy a nemrég tarolt 
•erőteljes, üde talajon a fű is legbujábban felverődik. Nagyon 
igazolatlan eljárás volna hát tőlünk, ha szükség nélkül ott hagynék 
veszni azt a sok drága füvet, melytől országszerte annyi bar
munknak felkopik az álla.

A felújított területeken való fühasználat a szászországi 
erdészeti egyesület 1887. évi vándorgyűlésének egyik megvitatott 
igen érdekes tárgyát képezvén, annak eredménye az „Erdészeti 
Lapok“ 1888. évi 580. lapján a Forstw. Centralblatt nyomán követ
kezőkben van ismertetve: „ . . . Ez alkalommal a fühasználat 
mellett szóló okok gyanánt felemlittettek azok a károk, melye
ket a fü a csemeték el- és lenyomása által, valamint az elfagyás 
veszélyének fokozása által okozni szokott. Utóbbinál figyelembe 
vétettek a Kuntze tanár által véghez vitt kísérletek, melyek szerint 
az egyes fűszálak csúcsai a hőkisugárzást oly nagy mértékben 
képesek emelni, hogy ez által 1—2o, sőt 6 foknyi hőmérsék- 
változást idéznek elő. Ugyancsak a fühasználat mellett szól a 
jövedelem is, melyet úgy az erdőbirtokosnak, valamint a környék 
lakosságának nyújt.

A fű használat ellen ismét az a körülmény szól, hogy 
általa a legfontosabb ásványi tápanyagok, melyek különben évről- 
évre ismét a talajba kerülnek, úgymint a kalium és a phosphorsav, 
túlságos mennyiségben elvonatnak, minthogy megállapítva van, hogy
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a fünemüek ezen ásványi tápanyagokat nagyobb mértékben igény
lik, mint a fás növények; utóbbiak ismét zsenge korukban több 
ásványi tápanyagot szükségeinek, mint magasabb korukban. Miután 
tehát az említett tápanyagok elvonása oly időszakba esik, midőn 
a fiatalosnak talaj tekintetében nagyobb igényei vannak, a csemete 
ennél fogva szükséget kénytelen szenvedni; ez okból tehát a tűhasz
nálat gyengébb minőségű talajon feltétlenül megtiltandó volna. 
Egy további hátrány az, hogy évekig tartó folytonos tűhasználat 
által a talajon egy nemezszerü réteg képződik, mely a légköri 
csapadékoknak és a levegőnek behatolását a talajba, illetve a 
gyökerekhez akadályozza.

„Másrészt el kei! ismerni, hogy a szerves anyagokból kép
ződő réteg a talajra hasonlóan hat, mint az istállótrágya. Továbbá 
a növényeknek tekintélyes száma nitrogén-gyűjtő tulajdonságánál 
fogva a talaj termékenységét fokozza, a mint azt a pillangósokra 
nézve Hellriegel kísérletei kimutatták.

„A gyakorlat is mutatja különben, hogy minden kímélet mel
lett bizonyos korlátok között a fűhasználat is igen jól gyakorolható.

„Mindezekből következik, hogy üde hegységi s agyagtalajon 
a tűhasználat nemcsak hogy nem hátrányos, de pénzügyi és nemzet- 
gazdasági szempontból indokolva is van." (L. f. i.)

Vannak erdők, hol a fűhöz nyúlni nem szabad.
Balgatagság volna azonban tőlünk, lemondani a. fü által 

nyújtott haszonról ott, hol a. fű otthagyása több oknál fogva káros 
a csemetékre. Ilyen okok a következők. <• -úii. <•

1. Osszecsapzódik a csemeték felett,, elzárja a rá nézve életkér
dést képező világosságtól s csapadéktól, esőtől, harmattól, télen meg 
ha ránehezedik a hó, lecsapüli, maga alá temeti, megfojtja azokat.

2. Tavaszszal az avar könnyen tüzet foghat s az egész fiata
lost agyonégeti, úgy hogy nyomában csak durva s haszontalan 
cserje veri fel magát.

3. A többéves avarfü utoljára nemeznemü vastag bundát 
képez egymáson összeállva, mely sok ártalmas féregnek, poczok- 
nak, egérnek nyújt kényelmes vaczkot, tanyát, mik azután lerág
ják a gyökeret, körülhántják a törzsecskét, mig tönkre nem teszik.

Hány ily módon tönkre tett magzadék, vetemény és ültetvény 
vádolja siralmas állapotával gondozóját azon túlságos elővigyázá-
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iáért, hogy a sarlótól féltett egynéhány csemete életéért eltilt 
minden fühasználatot.

Pedig módjával helylyel-közzel a legeltetésnek sem vagyunk 
ellene. Hisz — mint említettük — az öreg juh kigyomlálja a sorok 
közét, a nélkül, hogy a csemetékhez hozzá nyúlna. A vizi poczkot 
meg olykor aképen zavarják az általa megrongált fiatalosból, hol 
fészkét megvetette a giz-gaz alatt, hogy disznó kondát eresztenek 
neki, mely kitúrja, felfalja őket rejtekükben.

Legjobb ilyenkor bizonyos fizetségért jószántunkból beleen
gedni a „baromélő“ után rimánkodó népet, hadd tépjék, sarlózzák 
ki a füvet, mert. úgyis óhatatlan, hogy tiltott uton-módon he ne 
lopakodjanak, mikor félve hamar kipked-kapkod, s nagyobb kárt ejt 
csemetékben, különösen éjjel, mintha pénzért hagyjuk belemenni.

Nagyobb óvatosságra szorítjuk ilyenkor, ha a kártevőre bün
tetést rovunk, vagy ismétlés esetén egészen kitiltjuk.

A szegényebbjével meg, kinek pénzre nem telik, de a családot 
fentartó riskájának kell vetni valamit, hogy éhen ne bőgjön oda
haza, akkép „ereszkedjünk alkalomra“, hogy garas helyett kézi 
erővel szolgáltassuk le tartozását a csemeteültetés vagy más erdei 
munkálatok körül; igy is csak pénzünkhöz jutunk.

A fütépés rendesen kisebb kárral jár, mint a sarlózás. Itt 
a sarló hegye sokszor észrevétlen tovább surran a fü között s 
lekoppintja a csemetét. De mivel a tépéssel sok a babramunka, 
s az ember keze hamar kisebesedik, nem szívesen adják rá magukat.. 
Gyorsítjuk s könnyitjük ezt a munkát, ha kanalat fogunk hüvelyk 
s mutató ujjunk közé, s annak vájt részibe szorítjuk a füvet s ugv 
czibáljuk, csupáljuk le a kanál élivei.

A sarló sokkal szaporább s kellő ügyelettel nem épen vesze
delmes a csemetére. Mert szigorúan véve a dolgot, a tépést se 
lehet akárhol hátrány nélkül alkalmazni.

Leginkább az apró csemetének van a sarló kisebb ártalmára, 
mert itt tépéssel a gyenge magcsemetét könnyen kihuzgáljuk; 
televényes talajon ez már azért sem előnyös, mivel annak laza
ságát a tépéssel még inkább öregbitjük s a csemetét ez által a 
felfagyásnak teszszük ki, Mikor nagyobb a csemete, akkor még 
úgy is jobban ügyelhetünk sarlóval is s igy a tépés már nem 
indokolt.
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Ha a csemete fü által való lecsepültetésének, lenyomatásának 
akarjuk elejét venni, korán kell a füszedéshez hozzáfognunk és 
semmi szin alatt sem szabad a levirágzás utánig várakozni.

A hol nagyon bozótos a talaj, őszszel még egyszer lenyirbáljuk 
a füvet, nehogy a csemetét télen maga alá temesse.

Az ilyen módon nyert fütermés értéke nem megvetendő 
mellékhasználatot nyújt.

Ha meggondoljuk, hogy egy hold erdei tisztás alegrosz- 
szabb helyen 2 g., a legjobban 8 q. szénatermést ad, s hogy a 
csemeték közén, ha nem is tisztás, a csemete alig bírja hátrál
tatni a fünövést, mely különben is ki nem aknázott friss talajon 
áll, vehetünk itt bátran az első évben 6. a tizedik év felé 2 méter
mázsát, a mi átlag 4 (/-val ér fel, a mi 10 éven keresztül 40 
g-nak felel meg. Ha a széna értékét csak 1 írttal számítjuk, 10 
év alalt 40, évenkint 4 frt a fűért befolyó pénzhaszon.

Felfoghatatlan azon vidékek velenemtörödése, hol inkább 
rágós szalmán tartják éhes marhájukat, semhogy csupa kénye
lemből a csemeték közt való füsarlózásra adnák fejüket, sehogy 
sem tudnak hozzá fülni, inkább ott veszejtik, ingyen sem 
kell, ha kaszájukat belé nem vághatják, a dandárjával gyűlő, szorgos 
mezei munkára fordítva minden szabad órájukat.

Ellenben a sűrűbb népességű tájakon, mint a Dunántúlnak 
dunamenti részein, majd a fejét veszti, úgy tódul mindenki a 
berki erdőkbe és minden fűszálat hatalmukba keritnének.

Lekaszálják itt még a lazábban záródott füzesek alatt össze
vissza kuszáit szederindákat is; eleinte az elvénültet, ingyen, de 
a második jövést már zsenge korában lekaszálják, mert a leveses 
szárat a barom szívesen eszi, közbe-közbe fü is találkozván. 
Néhányszor kaszálva, kivész a szeder s szálas füvet teimő kaszá
lók maradnak a helyén, miket x/3-ából vállalnak fel, a birtokos 
pedig a neki jutott 2/3 rész szénán árverésen ád túl busás 
árakon.

Ugyanezt cselekszik ott a dugványosok s ültetvényesek 
között is, hol a szerint kap kisebb nagyobb részt a kisarlózott 
fűből, szénából mindenki, a milyen az ültetvény sikere a felvál
lalt részleten, a kié jobb, többet kap, mint melyiké rosszabbul 
sikerült.

Legelő-erdők. 5
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Lehet a füvet még aképen is értékesíteni, hogy bárczákat 
adunk ki, mikért bizonyos pénzösszeget fizettetünk és ezért meg
engedjük, hogy vagy egész nyáron át vagy megszabott ideig sar- 
lózhatja vagy tépheti a füvet.

Árverés alá is bocsáthatjuk a fühasználatra való helyet s a 
ki többet adott, az jut hozzá.

Mindkét esetben szigorúan ki kell kötni, hogy minden kárért 
a haszonélvező felelős s a büntetés minden esetért külön kirovandó, 
minek biztosítására óvadékot tétetünk le vele, melyből a kártérítést 
mindjárt kifogjuk. Legrosszabb esetben egészen kitiltjuk, a mi 
sokszor a legérzékenyebb büntetés reá nézve.

Még nagyobb elővigyázatra van szükség, ha a csemeték 
között levő füvet állatok behajtása által akarjuk eltávolítani, 
ártalmatlanná tenni.

Ilyenkor a disznókondát vagy juhnyájat, mert csak e kettő
ről lehet ilyenkor szó, éber szemmel kell tartani s ha azt látnok, 
hogy a csemetéket túrják, illetve lerágják, a mit jóllakott állapot
ben tesznek meg, vagy nyalánkságból, azonnal ki kell őket 
terelni.

8. FEJEZET.

Az erdei 1 o m b t a k ar m án y vagy lombszéna.

Az 1863. évi aszály örökké szomorú emlékezetű marad 
Magyarországon. Ember, állat rendre hullott az éhségtől ; szalmá
ból, fakéregből sütöttek kenyeret, paréjból kotyvasztottak ázalékot; 
nincsen szeri száma annak a sok nyomornak, ínségnek, mi a 
hosszantartó aszályos időjárást kisérte.

A Dunántúl dombos vidékein nem volt oly túlságos a nyomor, 
volt annyi élelem, hogy legalább az ember megélhetett, de takar
mány dolgában bíz’ a jól berendezett uradalmak is megszorultak 
s az erdőre apelláltak.

Mint gyermek, szemtanúja voltam még a lombtakarmány- 
gyüjtésnek, atyám lévén megbízva annak készítésével.

A tölgy- és gyertyánfák ágait ujjnyi vastagságig lenyesették 
napszámosokkal, kik létrákon dolgoztak, a fakorona 1/3-áig.
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A nyesés ideje júniusban volt. A lombokat kiteregették, meg- 
fonyasztották s aztán rözsébe kötözték. Aztán előállottak a négy 
ökrös béresszekerek, azokat szénamódra jól megrakták avval s 
■ugv vitték a csűrökbe.

Az állatok szivesen vették az uj eledelt s szerencsésen baj 
nélkül átteleltek.

A nyár és fűz kesernyés lombját sem veti meg a ló és 
szarvasmarha, sőt a ló még a kérgét is megeszi s más takarmány 
híján át is telel avval s meglehetősen jó karban marad. Ennek 
magam valók szemtanúja az 1892,-i kemény tél alkalmával. 
A teknős czigányok, — kik lovukat még a fuvarosoktól a vágásban 
felejtett szalmától is eltiltották, nehogy e jobb eledelhez szokja
nak, — az iromba, hasithatlan nyár és füzfatörzseket dolgozták 
fel a vágásban, hol a földön maradt galyfa rügyét, sőt kérgét is 
tisztán lelegelték lovaik, melyek mindennek daczára meglehetős 
húsban voltak, legalább senki rájuk nem fogta volna, hogy tisztán 
ily takarmányra vannak szorítva.

De meggyőződtem arról is, hogy más embernek jobb sorsban 
levő lova sem veti meg ez ételt s a sziget erdőkben legelő lovakra, 
marhákra nem lehet eléggé ügyelni, hogy a fiatal ma látó sokba 
betörve, le ne kopasszák azokat.

Mindebből látni való, hogy az állat megeszi még oly fa 
lombját is, melyet más körülmények között nem szoktunk takar
mányra szánni, mert vannak annál izletesebb levelek.

A fa levelét ugyanis nem egyaránt szereti minden jószág az 
évnek bármely időszakában, sőt nem is minden fának levele 
alkalmas lombszénára, mint pl. a bálványfáé, dióé sem.

A fejlődésben levő lombnak legnagyobb a takarmány' értéke, 
a mikor — mint tavaszszal — zsenge, leveses.

Mennél jobban beléhaladunk a nyárba, annál csekélyebb 
értékű s közvetlen lehullása előtt őszszel legkevesebbet ér, mert 
legszívósabb, legrágósabb, a nélkül, hogy táperejéböl veszítene.

Ugyanazok a fák lómbtakarmányra is legalkalmasabbak, 
mik a lerágásnak leginkább ki vannak téve, tehát a kőris, 
hárs, kecskefüz, juhar, rezgő nyár, ákácz és 
-eper.

Legnagyobb értéket tulajdonítanak a kanadai nyárnak.
5*
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A szarvasmarha a szilt, b ükköt, égert és töl
gyet nem szíveli annyira, mint a többit, de a j u h és kecske 
egyikben sem válogatós, azért leginkább ezen állatfajokat szokták 
vele kiteleltetni.

De télen a szarvasmarha is szívesebben eszi. Tápláló értéke 
még nagyobb, mint az erdei fűé, mert 12ó leg. tiszta levél, ág 
nélkül, 100 Tcg. középminőségü réti szénával ér fel, tehát csak 
Vő-del silányabb emennél, holott — mint tudjuk — az erdei fü 
értéke csak 1/r-e a réti szénának.

A lombtakarmánynak sok az ága-boga, mely a tölgynél az 
egész súlynak 40°/o-ára, a kecskefüznél pedig 60%-ára rúg.

A nyár elején, egész julius végéig vágható vékony galyakat 
úgy kell egy kissé megfonyasztani, hogy eső ne verje, mert 
különben megfeketednek s táperejük kilugzódik. A leveles galyakat 
kévékbe kötve, szellős helyen, pajtákban tartják vagy kazlakba 
rakják.

A lomb takarmány szedése mindig káros a fára. mert a leve
lekkel oly élctszervektől fosztjuk meg őt, miknek segélyével táp
lálkozik. Hisz tudjuk, hogy a fának zöme, a szén, a levegőből, 
tisztán a levelekben lefolyó áthasonulás (assimilatió) utján halmo
zódik fel a fában.

Azért , legjobb a lombot legfőkép azokról a fákról szedni, 
melyek legközelebb vágás alá kerülnek s kivételnek csak akkor 
lehet helye e szabály alól, ha oly rendkívüli időjárás, mintáz 1863,-i, 
reákényszerit.

Ezen évnek behatása alatt sokat foglalkoztak a kül- és bel
földi erdészek a lombtakarmányozás kérdésével. Ajánlottak külön 
e czélra berendezett, fordaszerüleg kezelt erdőket is s általában 
a 15—25 év között levő kort tartották legalkalmasabb anyag 
termelésére legmegfelelőbbnek. A tölgyeknél evvel a cserhántó 
üzemet is igen előnyösen lehet összeköttetésbe hozni.

Az általunk telepítendő legelő-erdőket szintén jól össze lehet 
egyeztetni a fent kitüntetett kor levélhasználatával.

A legtöbb legelő-erdő t. i. ezen kor határain belül kerül 
legelőször és pedig hatalmas ritkítás alá.

Nem szükséges tehát egyéb, mint az először felszabadítandó 
állabokban a ritkítást azon időszakban eszközölni, mikor a lomb
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is legalkalmasabb. A vágást tehát júniusban teljesítjük, mikor a 
mezei munkálatoknál is szünet szokott beállani.

A levágott fákról mindjárt lenyessük a levélzetet s czél- 
jainkra felhasználjuk, a fa feldolgozása pedig maradhat őszre, ha 
mindjárt nem bírjuk e munkát elvégezni. A többi ritkításokat szin
tén ezen időszakban foganatosítjuk, lombtakarmány nyerése végett.

Ilyen friss, zsenge levelek azonban, ha zölden etetjük, köny- 
nyen szoktak erdei nyavalyát előidézni, (t. i. béllobot, vérhugyozást) 
a mit a bennök ilyenkor nagy mennyiségben előjövő csípős, gyan
tás anyagok okoznak; azért jobb a iombszéna gyűjtését augusztus 
és szeptember hónapra halasztani, mikor kedvezőbb a levelekben 
a tápanyagtartalom s amaz ártalmas anyag is kevesebb bennök. 
E mellett a levél befejezvén már működését, sárgulásnak, lehul
lásnak indulván, a fanövedékben sem eshetik kár. (L. Köztelek 
1893. é. 223. 1.) Sőt egyes fanemeinknél, mint az eper és ákácz, 
melyek különösen a takarmányszük homokon megbecsülhetlenek, 
már október elején be is állíthatjuk a rendes vágást, a levélzet 
könnyebb lekopasztása végett, mivel e fanemek egész november 
közepéig megtartják kedvező időjárás esetén zölden leveleiket s 
még a dértől lehullókat is szívesen felfalják az állatok.

Hegyes vidékeinken, mint pl. Zemplénben, Abaujban, Tornán 
- a legelőkön sokszor találunk egyes ottfelejtett fákat, különösen 

gyertyánt, melyek a folytonos kíméletlen nyesegetés, czibálás 
folytán „aszoványos“ görcsökké váltak, ágakat kimerültségük miatt 
csak gyéren hajtva már, hasithatlan fájuk még tűzifára sem jó.

Az ilyen nyesegetés nem ér semmit.
Sókkal helyesebb az az eljárás, melyet egyik-másik értel

mesebb felvidéki városban láthatni, hol a fák vékonyabb ágait 
kíméletesen s nem valamennyit egyszerre vágják le a kőrisfákról, 
mi által ezek mindig vidor növést mutatnak.

Legjobb — szükség esetén —- a nyeső üzemet alkal
mazni, még pedig aképen, hogy a bizonyos fordában kezelt fákra 
csak minden harmadik, negyedik esztendőben kerüljön sor s ekkor 
is az ujjnyi vastagságú gallyaknak csak felét-harmadát használjuk 
ki, hogy a fa, ha valamivel keskenyebb évgyűrűt rak is le, még 
mindig jól fejlődjék, tűzifa mellett még némi épületfát szolgáltasson.

Ha tavaszszal, júniusban vágjuk az ily nyesett erdőben a
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lombot, akkor az őszi, keményebb fapászta lerakodását idézzük 
elő, mi által a fa keményebb lesz, mint azt a selyemhernyók 
részére évenkint lekopasztott eper fájánál tapasztalni.

A rendes nyeső üzemben kezelt fákat nem jó hosszabb 
fordában kezelni, hogy ki ne merüljenek, a 20—30 éves korig 
legjobb, még a hosszú életű fákat sem kellene 40—50 évnél 
tovább ily módon kezelni.

A lombtakarmány gyűjtést használjuk fel arra is, hogy a már 
felesleges alsó ágakat ez alkalommal távolítsuk el, szóval rendes 
törzsképzés előmozdítása czéljából a rendes felnyesést alkalmazzuk, 
úgy, mint gyümölcsöseinkben szoktuk.

Fában szűk vidékeken rendes tölgyerdőket láttam igy minden 
költség nélkül felnyesetni.

Ilyenkor az ágakat lehetőleg közel a törzshöz ósonk nélkül 
nyessük le, hogy hamarabb történjék a behegedés; a viz- vagy 
fattyúhajtásnak, de egyszersmind a korhadásnak megakadályozása 
végett igen jó sikerrel alkalmazzák a sebhelyek bekátrányozását, 
a mit szemlélet után magam is bizonyíthatok.

Az 1893. évi takarmányszüke gazdaközönségünk figyelmét 
nagyobb mérvben terelte a lombtakarmány felé, a minek az 
országos magyar gazdasági egyesület közlönyében a „Köztelek“ 
julius 8. és augusztus 19.-i számában Monostoritól megjelent 
közlemények adtak kifejezést.

Czikkiró takarmányszük esztendőben, a nádnak és egész
séges jó buzaszalmának is fontos szerepet juttat az állatok eltar
tásánál, sőt egy uradalmat említ, hol egy homoki pusztán a 
jószág tisztán szalmával tartva igen jó állapotban maradt.

Hasonló szerepre hivatottnak mondja a nádon kívül, még a, 
lombszénát is, melyet nálunk vajmi kevés helyen ismernek, pedig 
biztosra vehető, hogy az 1894. év tavasza sok gondot fog okozni 
állataink kielégítése terén.

Pedig tekintve értékes alkatrészeit s azt, hogy a sertés kivé
telével valamennyi házi állatunk megeszi, e surrogatum értékes 
volta nyilvánvaló.

Hogy friss, zöld állapotban bajt ne okozzon, szárított álla
potban, vagy akár zölden is, de kisebb adagokban s más egyéb szá
lassal kererve adjuk a marhának.
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De e surrogatum nem csak takarmányszükség esetén, hogy 
a beálló .jobb időkig állatainkat potom áron elvesztegetni ne 
legyünk kénytelenek, érdemel figyelmet, hanem pl. heverő álla
tainknál még akkor is jó szolgálatot tesz, ha takarmány-inség fenn 
nem forog.

Szénakészités czéljából — Monostori szerint — egészen 
julius végéig levághatok a tűlevelűek kivételével majd minden fa 
lombja s fiatal hajtásai a ludtoll vastagságú ágakig, melyek kévébe 
kötve boglyába rakhatók.

A boglyát ugv látta készíteni, hogy egy a földbe ütött karót 
körül raktak 30—40 db 5—6 kilós lombkévével, úgy, hogy a kévék 
vágott végei a földön feküdtek. Ezekre helyezték a többi kévéket, 
szintén úgy, hogy lombos végük a karó felé, vágott végük pedig 
kifelé állott. A boglya tetejét csúcsosra készítették, hogy az esővíz 
lecsuroghasson róla.

Ezek a boglyák őszig fedél nélkül maradnak, az őszi esők 
beáltával azonban a beázás ellen alkalmas módon befedik vagy 
tető alá hozzák.

Czikkiró 1878-ban, három hónapon keresztül, még pedig június
ban, júliusban és augusztusban az Oláhországgal határos erdélyi 
havasokon tartózkodván, alkalma nyílt megfigyelni, hogy a zöld 
és szárított falevél az ottani havasi gazdák kérődző állatainak 
úgyszólván rendes táplálékát képezi, különösen az esetben, ha a 
széna- és sarjutermés rossz.

A levélszedést többnyire gyerekek végzik a nem tiltott fákról 
(gyakran bizony olyanokon is. a mely tilos), akép, hogy az ágakról 
a leveleket, keztvüs kezüket az ágon végighuzva, lefosztják. Az igy 
földre hullt leveleket kasokba, lepedőkbe rakják, száraz helyen az 
árnyékba kiteregetik, hogy megfonnyadjon egy kicsit s vagy feletetik 
azonnal vagy a kelleténél nagyobb mennyiséget megszáritják s 
esőtől védett helyen eltartják,

A faleveleknek nem kis tápláló hatást kellett tulajdonítania, 
mivel látta, hogy azon élve a marhák és juhok jó erőben voltak 
s az utóbbiak épen úgy tejeltek, mint mikor legelőt jártak. Tejükön 
valami sajátságos füiz érzett, olyas féle, mint zöld csalamádé után, 
de egyéb változást nem birt észrevenni.
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Wolf és Girard vizsgálatai nyomán kimutatja azután a fale
velek vegyi összetételét s emészthető anyaguk mennyiségét, miből 
azt látjuk, hogy a falevél mindenképen nagy szerepre van hivatva 
a takarmányozásban más takarmányfélékkel összehasonlítva, mint 
a következő táblázat világosan mutatja. Ugyanis:

Tártál m a z Vizet
Ásvá

nyi
anya
gokat

Zsírt
Lége-
nyes
anya
gokat

Lé- 
' geny-

telen
anya
gokat

Külön
növé
nyi

rostot .Je
gy

ze
t

a legelő füve ___ 80-0 2-0 0-8 3*5 9*2 4*5

a zöld zab ... ___ 81-0 1 -4 0-5 2*3 8-3 6 ’ 5 •

a vörös here ___ ... ... 83-0 1*5 0-7 ! 3-3 7*0 4*5

a luczerna ___ ... ... 74*0 2-0 0-8 4*5 9-2 9-5

a falevél... ... ... ... ... 62*4 3*6 1-7 5*4 21-8 5-1

Emészthető pedig:

a vadgesztenye levében — 42-3 26*8 77-2 78-8 49*9

a szilfalevélben.__ ... .... — 38-1 22-9 73-0 8T6 57-3

az ákáczlevélben ... ... — 75*5 68*2 91*8 91-4 81-5

vagyis közpészámitással — 51-9 39*3 80-7 83*9 62-9

a luczernában pedig ... 34*1 9’5 86*2 82*3 59-6

Hogy az ennyire értékes s tápláló lombtakarmány gyűjtése 
haszonnal jár, nem csak abnormis, de normális viszonyok között 
is, az eléggé kitűnik abból, „hogy hazánkban még a gazdag szász 
földön is űzik azt, de sőt űzik régi idők óta és egészen rendsze
resen pl. Tirolban és Salzburg vidékén is, a mint azt a „Milch
zeitung“ 1893. évi 30. számának erre vonatkozó közleménye is 
bizonyítja. „Alig valószínű ugyanis, hogy fentartotta volna magát 
a falevélgyüjtés és feltakarmányozás, ha ki nem fizette volna 
magát.“
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Az eperfa-lombot még Olaszországban használják régen, és 
pedig öszszel, a marha takarmányozására, akkor, mikor a selyem- 
hernyók etetéséről már nem kell gondoskodni. (Köztelek 1894. 551.)

„Faértékesitési szempontból tekintve a dolgot“ — mondja 
végezetül czikkiró — „bizonyos, hogy a falevelezés az erdőnek 
nem használ ; augusztus és szeptember havában végrehajtva azon
ban. bizonyára nem is árt annyit, mint a mennyit mint takarmány ér.

A mennyiségre nézve számítások bizonyítják, hogy egy hektár 
erdő középszámitással 12.000 kg. levelet ad, mely körül belül 
5000 kg. szénának felel meg. Ha most 1000 kiló szénának helybeli 
árát 30—36 frtnak veszszük, úgy egy hektár erdőnek a levele 
120—180 forintot képvisel.

„Külföldön egyébbiránt kopár helyek gyakran épen a levél
nyerés czéljából ültettetnek be oly fákkal, melyek legjobb lomb
takarmányt adnak; igy pl. különösen tövistelen ákáczczal, 
mely mindenütt megél s kitűnő takarmányt ad fiatal hajtásaiban 
s leveleiben.“

S ez adat közlője, Dr. Könyöki Alajos szerint a fennt eleme
zett „fiatal gályák proteintartalma nagyobb pl., mint a rendes össze
tételű napraforgó-pogácsáé és igy ezen anyag mint takarmány nem 
csekély értékkel bir kellőleg felapritva és okkal-móddal adagolva 
a marhának.“

A szegzárdi selyemtenyésztési felügyelő az eperfa-leveleket 
megvizsgáltatván még az országos kémiai intézetben, azok v i z- 
m e n t e s á 11 a p o t b a n következő összetételiiek voltak: (L. Köz
telek 1894. 55. 1.)

Viz mentes anyag

Összes
pro
tein

Em. 
pro- ' 
tein |

Nyers
zsir

Lé-
geny

1 zsir

Nyers
rost Hamu

s z á z a 1 é k

levél fiatalabb szederfáról___ 22-61 21-02 9-47 41-82 10-63 15-47

levél idősebb „ ___ 25*43 21-58 8-16 39-91 10-95 15-55

gályák fiatalabb „ ... ___ 45-22 39-11 9-75 4-85 33-93 6*25

galvak idősebb „ _  ___ 31-35 25-81 6-66 9-71 42-68 9-60
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A mint tehát ily biztató szavak csak fokozottabb erővel indít
hatják kis- és nagy birtokosainkat legelőik befásitására, ugv más 
felül ne feledjük, hogy a talajnak a lehulló levél humuszára is. 
okvetlen szüksége van s igy a lombtakarmány-szedést sem szabad, 
a túlzásig hajtani.

9. FEJEZET.

A m a k k o 1 á s vagy makkon b i z 1 a 1 á s.

Valahányszor makkot emlegetnek, mindig a közkeletű köz
mondás jut eszünkbe: „Éhes disznó makkal álmodik?4 Sertés s. 
makk, két elválaszthatlan fogalom ősidőktől fogva.

Régmúlt századokbeli íróinknál is sűrűbben van rá vonat
kozás. Decsi János „Adagiajaban" (Bártfa. 1598.) igy kiált fel: 
„Nám oly mohón esél neki, mint az disznó a makknak.“

Régibb keletű közmondás ez is (L. nyelvtörténeti szótárt) „A 
hitvány malacz makk alá jár.“

Apáczai Cseri Jánosnak 1655-ben megjelent „Enciklopé
diába szerint már akkor is „a bükk makk a disznóknak az édes
ség kedvéért igen kedves.“

Lippai János „Calendarium oeconomikum“-ában pedig szintén 
1662-ben ezt a tanácsot adja: „Szent Mihálynap tájban az ártá- 
nyokat és más hizlalni való „damas z okát“ az ólban rekesztik 
hizlalni, az kiket pedig az tölgy vagy bik makra hajtanak, hamar 
utána, hogy meg ne csappanjanak.“

Virágzó disznókereskedésünkről már a második fejezetben 
megemlékeztem s betetőzésül az alig múlt időből, három oly 
családról kívánok megemlékezni, kiket magam is ösmerek s kik 
milliomos gazdaságukat tisztán a makkoltatásnak köszönhetik.

A hetvenes évek elején e három, akkoron még földhöz ragadt, 
iparos család fejei összetették alig 300 frtra rugó összes vagyon
kájukat, hogy egy nagyobb uradalom legeltetését, makkoltatását 
holdankint kiszabott potom áron bérbe vegyék. Az első bérrész
letre már nem tellett, azt kölcsönnel kellett kipótolniok. De ekkor 
oly jól beütött szerencséjük, hogy tisztán a makkból s gubacsból
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rövid időn 300.000 frtot nyertek, oly bőven termett az s szeren
cséjük, gazdagságuk egyszerre meg volt ily mesés módon alapítva.

De tény is, ha valamin, úgy a makkoláson bizonyodik be 
az, mikép lehet „egy rókáról két bőrt lehúzni.“

Kiterjedt tölgyeseinkben — jó makktermés idején megtör
ténik, hogy az első vállalkozó, amint disznóit rövid időn kihizlalt a, 
nem csak ezeken ád túl többszörös árakon, hanem a legelőhöz 
való jussát ismét jó pénzen másnak adja el, a ki esetleg még egy 
harmadiknak is juttat ez árért belőle, úgy, hogy a makkolási idő
szak tartama alatt kétszer-háromszor hajtathatunk reá disznókat s 
mindannyiszor felhizlalva elárusítjuk busás nyereséggel.

A makkon hízás e gyorsaságát az okozza, hogy a „damaszok“ 
a makkon kivül túrásaik által a föld alatt talált bogarakban, pajo- 
dokban, egerekben, pondrókban oly csemegéhez jutnak, mely egész
ségük s hájasodásuk előmozdításához felettébb módon közrehat.

Az egyszer kihajtott sertéseket éjjel-nappal, télen-nyáron 
künttartjuk s ha felhiztak, soványokat csapunk ki helyettük a 
makkra.

A hazahajtás legfölebb akkor válik szükségessé, ha a nagy 
hideg s tulnagy hó a járás-kelést s földhöz jutást s e szerint 
éhségük csillapítását akadályozza. De még ilyenkor is, ha hamarosan 
fölengedést s a hó megrokkanását remélhetjük s a nagyobb távol
ságra való hazahajtás megviselné a disznókat, — sokszor kiviszik 
a kukoriczát s ezen tartják, mig megtörik az idő.

Már az elmondottakból a makkolás haszna, jövedelmezősége 
s általában nagy jelentősége eléggé szembeszökő. De e mellett a 
disznó maga is hasznos az erdőre magára az által, hogy egyrészt 
túrásával a makknak földbe jutását elősegíti, hogy abból csemete 
s uj erdő támadjon a kivágandó régi helyébe, másrészt sok olyan 
rovart (igy a férges makkban levő pondrót is), s más egyéb álla
tot pusztít el, mik az erdő fáira felette károsok, mikor — mint 
a pajorból származó cserebogár, — vagy a földben bebábozott 
álczákból támadó pillék hernyóivadékai — a leveleket mind 
lerágják.

Nem szabad, természetesen, azt a makkot feletetni, melynek 
épen a felújítás czéljából ott kell maradnia vagy csemetekertek, 
erdősítések végett összegyüjtetik.
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A makktermés nem mindig egyenlő. Sokszor bele telik 8—10, 
sőt több esztendő, mig egyszer van teljes termés, az az minden 
fa annyira meg van tölgy- vagy bükk-makkal rakva, hogy lapátolni 
lehet. Közbe esik egy két középtermés, mikor úgy fele a fának, 
vagy szórványos, mikor til-tul egy-egy terem makkot.

Néha úgy adódik, hogy majd minden szem gubacscsá válto
zik s igy a makkolás javarészétől elesünk. Pedig a gubacsnak ára 
szakadt mostanáig, mióta a tanningyárak egyre szaporodnak.

Ezek két okon múlják felül a suska nyújtotta jövedelmet. 
Először sokkal olcsóbban állítják elő a bőrkidolgozásához szükséges 
timárszert, másodszor a fa vékonyabb ágaiból, „metélékeiből“, 
tehát oly hulladékokból állítják elő azt, miket eddig úgy sem bír
tunk pénzzé' tenni.

A tölgv fája már maga is az enyhébb éghajlatot kedveli, sok 
meleget kíván, ott diszlik leginkább, hol a szőlő jól megterem, de 
még inkább szükséges a meleg a makkterméshez.

Bő makktermést leginkább akkor várhatunk, mikor meleg, 
száraz esztendő van, a levelek fejlődésükben visszaesnek, kicsinyek 
maradnak, minek következtében azonban a virágbimbók jobban 
kifejlődnek. Tapasztalás szerint u. i. az ilyen fák levele felényivel 
kisebb, mint a meddőké. Ha most erre az évre megint meleg 
esztendő következik, hogy a virággal nyitó bimbók annál jobban 
kifejleszszék makkjaikat, s azokat augusztus kánikulája meg nem 
pondrósitja, akkor bő és egészséges termést várhatunk.

A leggazdagabban termő makkos fák a megritkult „avas“-éi, 
s a magában állók, mert ezeket a meleg és világosság minden 
•oldalról legjobban érheti, sütheti. A legelő-erdők ritka állása tehát 
felettébb módon kedvez a makkhozamnak.

A bükkfa már más időjárást kíván meg, kevesebb meleggel, 
több árnyékkal megelégszik, csemetéje, ha nem volna anyja árnyé
kában, tönkre menne az egyenest rá verő napsugártól.

Itt inkább csak a termést megelőző, bimbót fejlesztő idő kell 
hogy száraz, meleg legyen, ellenben a termő évben nedves, hűvös 
időjárás is jól megérleli a bükkmakkot; azért szokott e fa a tölgy
gyei ellentétben inkább a hűvösebb éjszaki s magasabb oldalakra 
húzódni, hová a fázékonyabb tölgy már föl nem hág, aztán sűrűb
ben összebújik, nem szereti a térés állást, mint a tölgy.
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Mondhatjuk azt is, hogy a tölgy jó bortermő esztendőben, 
a bükk pedig az erre következőben — szokott bőven teremni.

A bükknek még a tölgynél is hosszabb időközökben — 10—15 
évben egyszer — szokott teljes makktermése lenni.

A makkoltatásnak a következők szabnak korlátokat.
1. A felújításra s vad táplálására szolgáló makkot nem szabad 

feletetni, hanem csak az ezen túl fenmaradót.
2. A teruiészetes utón felujuló területekre szintén csak kellő 

elővigyázattal s óvatossággal engedhetjük be a sertéseket. Itt azokat 
csak félig jóllakott állapotban s akkor is lassan jártatva hajtjuk 
át. hogy túrjanak s ez által a makkot föld alá juttassák s minél 
kevesebbet faljanak fel belőle.

3. Ellenben ha már eléggé sűrűn bemagzódott valamely vágás
terület, oda csak éhes disznókat szabad bocsátani, hadd egyék 
fel a makkot a nélkül, hogy a gyenge csemetéket kitúrnák.

4. A vetésre szánt makkot a legegészségesebb fák alól sze
dessük s itt se a legelőször hulló férgeseket, azokra előbb rászaba
dítjuk a csürbét mintegy 14 napon keresztül. Csak ezután kezd 
az egészséges „csepegő makk“ csumájától megválni s lepotyogni. 
Ekkor már semmi keresnivalója ott a kondának, a gyűjtéshez 
fogunk.

Legjobb a szedést „átaljás“ munkával végeztetni, a napszámost 
bajos a fák között ellenőrizni.

Bő makkterméskor s mikor még elég van a földön, 40—50 
krjával, csekélyebb makkterméskor vagy mikor már kevesebb van 
a földön, 80—100 krjával fizetjük hektoliterjét. A gyűjtött makkot 
az erdőben, lehetőleg ágas tető alatt levő gyűjtőhelyekre bordat- 
juk s csak egészséges makkot, azt is.tetejével mérve vállalunk el.

A makkhullás hetekig — szeptember végétől, Szt.-Mihálvtól, 
egész november közepéig — el szokott tartani. A férges hamar, 
még pedig tömegesen hull le, holott az egészséges lassabban, 
„csepegve“; azért jól teszünk, ha közbe-közbe több napi szünetet 
tartunk a szedésben, mig jobban megszaporodik a fa alatt s igy 
kevesebb fáradsággal, bérrel felszedethessük.

De mivel épen a makktermő évek szárazsága az egereket 
mód nélkül elszaporitja, mik aztán hektoliter számra orrunk elől 
hordják télire a makkot odújukba, ha kevesebb a makk, inkább
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több pénzen is össze kell hogy szedessük, mert hiába várnánk, 
hogy több gyűljék össze a földön, az egerek ellopkodnák.

Hogy mennyit összehordhat a mezei poczok, azt onnan tudjuk, 
hogy egy disznó ily helyre akadva túrása közben, egész nap eleszeget 
rajta egy „álltó helyében.“ Még tavaszszal is találtam egyetlen egér 
(Arvicola arvensis) vaczkában egy szakajtóra való makkot (208 
szemet), pedig ezeket a csemeteágyásokban elvetett sorokból kel
lett neki kínnal, fáradsággal összekuporgatni.

A vad részére azokat az erdőrészeket hasítjuk ki s hagyjuk 
érintetlenül, hol legjobban szeret tartózkodni.

Végre megbízható, arravaló kanász kell, ki legény legyen a 
gátra, hogy mindezeket s a legeltetésnél szükséges egyéb rend
szabályokat, — milyen a disznónak kellő mennyiségű friss vízzel s 
feredővel való ellátása is, — szigorúan megtartja s az elszéledés 
•ellen jó éjjeli szállásra gondja vagyon.

10. FEJEZET.

Az erdei alom vagy falevélaljazó.

Mielőtt az alomszedésnek s annak káros következéseinek 
tüzetes tárgyalásába bocsátkoznánk, szükségesnek tartom az alom
takaró általános tulajdonságai közül annak a talajra legjótéko
nyabban ható nedvességi és hőviszonyairól megemlékezni, a mint 
azokat E. Wollny tanár 1887. év folyamán tett kísérleteivel 
kiderítette s az „Erdészeti Lapok“ 1889. évi 674. lapján 
a „Forstliche Blaetter“ után a következőkben vannak is
mertetve :

Az alom takaró hőviszonyait illetőleg a kísérletekből 
kiderült:

1. hogy a csupasz földfelület éjjeli lehűlése és 
nappali felmelegedése jelentékenyen nagyobb, mint a 
különböző alomtakaróval boritotté;

2. s hogy ennek következtében a hőmérsékváltozások ez 
utóbbi esetben sokkal jelentékenyebbek, mint a csupasz 
talajnál;
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3. hogy a különböző alomtakarók közül napközben a 
lucz fenyő tü-alom a legerősebben, a moh atakaró 
ellenben a legkevésbé melegszik fel;

4. hogy az éjjeli lehűlés legnagyobb az erdei 
fenyő tü-alomnál, ezt követi a moh atakaró, tölgy
levél és lucz fenyő tü-alom.

Az alom takaró nedvességi viszonyai az 1886. és 
1887. év folyamán vétettek beható tanulmányozás alá. Az elért 
tapasztalati eredmények a következők:

1. minden alomtakaró, a moha kivételével, jelenté
kenyen nedvdúsabb, mint a csupasz földtakaró;

2. legnagyobb a víztartalom a tölgyalomban, 
•ezt követi a lucz fenyő tü, a bükk levél- és erdei fenyő 
tü-alom, mig a mohatakaró vízben legszegényebb.

Az alom takar ónak a talajvízre gyakorolt befo
lyását illetőleg, a fenti kísérletekből kiderült:

1. hogy ugyanazon csapadékmennyiségből a külön
böző alomtakarók sokkal nagyobb mennyiséget nyelnek 
el és juttatnak a talajba, mint a csupasz földfelület;

2. hogy a tölgy-, bükk levél-, a lucz és erdei fenyő
tű-alom által elnyelt és az alsóbb rétegekbe juttatott 
vízmennyiség egymástól alig különbözik, mig a moha
takaró sokkal kevesebb vizet képes elnyelni, mint a csupasz 
földfelület; s végül

3. hogy annál nagyobb a vízelnyelő képessége 
valamely alomtakarónak s ennek következtében a talajvíz 
mennyisége is annál nagyobb, mennél nagyobb az alom
takaró vastagsá ga.

Az alomtakarónak az elpárolgásra vonatkozó 
befolyása szintén kísérletek tárgyát képezte. E tekintetben ily 
tapasztalatok tétettek:

1. a csupasz földfelületen az elpárolgás sokkal 
jelentékenyebb, mint, ha a talaj alomtakaróval van 
borítva;

2. legnagyobb az elpárologtatási képessége a 
mohatakarónak, ezt követi a sorozatban a tölgy-alom, 
•a. bükk-alom, az erdei és lucz fenyő tü-alom;
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3. az elpárolgás annál nagyobb, mennél kisebb 
az alom takaró vastagsága.

Nem csoda tehát, ha az alomszedés, mely az erdőt nem 
csak egyedüli trágyaszerétől, de ily fontos hő- és nedvességgyüjtő 
s megtartó anyagtól rabolja meg az erdő talaját, oly nagy pusztí
tásokat vitt már végbe az erdőkben, hogy róla minden körül
mények között lemondani kellene.

Oly országokban — mint Németország s Ausztria — hol 
nagyobb mértékben gyakorolják, vidékenkint egész erdőségek 
jutottak már igy a tönk szélére, mivel a levélalom felszedésével' 
a humuszképződés megszűnvén, az erdőnek okvetlen meg kell 
azt sinylenie.

Az á g - a 1 o m nyerése végett nyesegetett fenyőknél azt tapasz
talták, hogy ily művelet, után több éven keresztül nem vetik le 
tűiket, fatömegük nem gyarapodik és a szú sokkal nagyobb 
rombolásokat bir véghez vinni bennök.

Üdvösnek egyáltalában csak a gyom-alom szedése mondható 
s a mohaszedés, ha a talajt nagyon fel nem tárjuk vele.

Általában azt mondhatjuk tehát az alomszedésről, hogy azt 
kerüljük s hozzá csak a legnagyobb végszükség esetén, mint r e n d- 
kivüli segédeszközhöz nyúljunk, ha egyes vidékeken a 
nagy szárazság, a telkek túlságos eldarab olása és 
silánysága, túlnépesedés, rossz szalmatermés miatt nem 
térhetünk ki előle.

A legelő-erdőben pedig, mivel ott a legelő jókarba hozatala 
végett telepitjük főkép az erdőt, épen nincsen helye a falevél- 
aljazásnak.

A fő tudnivalókat az alábbiakban soroljuk fel.
1. Az alom mennyiségére befolyó tényezők.
A fákról lehullott alom kisebb-nagyobb mennyisége függ az 

üzemmódtól, fordától, fanemtől, termőhelytől, zárJ 
lattól s az állabok korától.

a) Üzemmód. Valamennyi üzemmód közül a botoló vagy 
nyakaló üzemben kezelt fák legkevésbé sinlik meg az almozást, 
jobban a sarj erdő, de még ennél is jobban a középerdő s 
legtöbbet szenved a szálerdő. Ez utóbbiból legkevesebb, a 
középerdőből legtöbb aljazni valót nyerhetünk.
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ó) Forda. A leghosszabb fordáju szálerdő leginkább sínyli 
az alomhasználatot, a fák csúcsa hamar leszárad, a mi bennünket 
rövidebb fordára kényszerit oly erdőkben, hol az alomszedéssel 
való visszaélés napirenden van.

A lombmennyiség körülbelül egyenlő a rövid és hosszú 
forda mellett, mert a hosszúnál egyszerre kevesebbet, de huza
mosabb időn keresztül gyűjthetünk, mig a rövid fordánál meg
fordítva áll a dolog.

c) Fa nem. A fenyőkről kevesebb lomb-almot nyerünk, mint 
a lomblevelüeknél.

Ez utóbbiak között legtöbbet ad a bükk, de még ennél is 
többet a v adg e szteny e, mely rendes erdőkben nem, de legelők 
befásitására még gyümölcsénél fogva is, kiterjedtebben felhasználható.

A többi fanemek a következő sorrendben hullatnak legtöbb 
lombot: juhar, hárs, szelíd gesztenye, dió, mogyoró, 
gyertyán, éger, fekete fenyő, szil, tölgy, fekete 
nyár, erdei fenyő, vörös fenyő, lucz és jegenye 
fenyő, kőris, nyír, rezgő nyár.

Legkényesebb az alomgyiijtés iránt a bükk és jegenye 
fenyő, mindjárt utánuk következik a tölgy. Kevesebbet szen
vednek a többi fenyők, ezek a lucz, vörös és erdei fenyő.

d) Termőhely. Jó termőhelyen több az alom s bátrabban 
szedhetjük azt, mint a silányon.

e) A zárlat. A szabadon álló fának legtöbb a levele. Függ 
azonban a lombmennyiség attól is, hogy mennyi fa van bizonyos 
területen együtt, mert kell, hogy a talaj elég üde legyen, mi 
nagyobb lombtermést idéz elő.

Legalkalmasabb az olyan állab, mely helyesen gyéritve van 
akép, hogy a fakoronák épen érintkezzenek, mi által köröskörül 
napsugártól érve, elegendő levél fejlődhetik, másrészt a talaj is 
eléggé árnyékoltatik. Minél gyérebb a fák állása, annál inkább 
romlik a talaj s igy az alomszedés is ártalmasabb.

/’) Az ál láb ok kora. A gyors fejlődésben levő fiatal 
állabnak, mely a földet sem árnyalhatja kellőleg, legtöbb 
szüksége van az összes talajerőre s ennélfogva az alomhasználat 
iránt is ilyenkor legérzékenyebb, szintily érzékeny a vágható 
állab talaja is.

Legklő-ekdők. 6
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Leginkább gyűjthető alom a vágható, korhoz közel álló 
állabokban, mikor azok hossznövésüket már befejezték. Közvetlen 
az átér dőlés után sem szabad almot szedni, mivel egyszerre 
ritkább állásba jutván a korona, legalább a földön fekvő alom 
védje a talajt, mig a koronák ismét jobban záródnak.

2. Az alomgyüjtés befolyása az állabok növe
kedésére és a lehullott alom mennyisége. (L. „Érd. 
Lap.“ 1892. évi 839. 1.)

Az „Erdész. Lapok“ 1892. évi 839. lapján a lapszemle rova
tában „Az alomgyüjtés befolyása az állabok növek
vésére“ czim alatt Arató Gyula oly megczáfolhatatlan adatokkal 
igazolja e használat felette káros következéseit, hogy e legújabb 
kutatások közlését, szorosan az idézett ismertetéshez tartva magun
kat, e kérdés kellő megvilágítására itt felette szükségesnek tartom.

Feljegyzésre méltó s nagyon megszívlelni való már az is, 
mit hazánkra vonatkozólag a következő szavakban bocsát előre:

„Az erdőben gyakorolható mellékhasználatok közül a leg
gyarlóbbak egyike az alomszedés. Hol ezt nagyobb mértékben 
gyakorolja a nép, — mert nálunk többnyire a nép kezében levő 
kis erdőbirtokokon dívik ez a használat — vagy a hol kényszerítő 
körülmények nyomása alatt szinte elkerülhetlenül utalva van rá, 
ott egészséges gazdálkodásról a szó általános értelmét véve, már 
vajmi kétkedve lehet csak beszélni, ha csak a vidék természeti 
viszonyai nem képezik az erdőre káros gazdálkodás indító okát. 
A mit az erdei alommal pótolni akarnak, tökéletlenül pótolható; 
ellenben a mit az erdő talaja az alom eltávolítása folytán szenved, 
egyáltalán kipótolatlanul marad; másfelöl nem mindig valóságból 
vett az az állítás sem, hogy másként fedezhetlen szükséglet 
kielégítése kényszeríti a birtokost erdei alomszedésre, mert 
tényekre lehet hivatkozni, hogy a hol az alomgyüj
tés hatalmasan lábra kapott s szinte alig vagy csak 
szigorú eszközökkel korlátozható szokássá lett: a mezőgazda
ság nyújtotta alom jelentékeny kivitelt mutat. (Vas vár
megye.) Igen, mert ebből a kivitelből befolyó pénzjövedelem két
ségtelenül eléggé alkalmas arra, hogy közvetlenül felfogható érté
kével elfedje ama kár értékét, mely a pótalom tökéletlenségéből 
az állatra, vagy még inkább, a mi annak eltávolítása foly
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tán az erdőre, a talajra és a fákra szembe ötlően 
csak hosszabb idő múltával háramlik.“

S ezen roppant kárnak, évek során keresztül vttt pontos 
kísérletek csalhatatlan számadataival igazolt nagyságát kézzel
foghatóvá teszi az ugyanott folytatólag közölt kivonat, mely dr. 
■Schwappach erdőmesternek e kérdést tárgyaló és a „Zeitschrift f. 
Forst- und Jagdwesen“ czimü folyóirat 1892. év folyamában meg
jelent közleményéből van merítve.

E szerint két egymástól teljesen különböző termőhelyi viszo
nyok között levő főerdészi kerületben, u. m. Mühlenbeckben és 
Troneckenben már 17—18 évig tartó vizsgálódásokat tettek külön 
kijelölt kísérleti területeken, hogy az ottani bükkálla- 
h o k fanövekvésére mily befolyása volt az alomszedésnek.

„Mühlen beck a Keleti (Balti) tenger partvidékén fekszik; 
területét majdnem kizárólag, ásványi tartalmától erőteljes és ter
mékeny diluviális talaj fedi, mely a felsőbb rétegekben részint 
homokos agyagból, részint agyagból áll, mig mélyebben inkább a 
tiszta agyag, illetve márga a túlnyomó.

„Trónéekén ellenben a trieri kerületben az úgynevezett 
hegységi erdőkhöz tartozik s mintegy 500—600 méter magasan 
terül el. Alapkőzete egy sötét szinü kötőanyaggal összeragasztott 
conglomerátnem, mely az időjárás befolyása alatt csak kevéssé 
erőteljes talajjá mállik szét.“

A kísérletek mindkét helyen 1873-ban vették kezdetüket 
s szakadatlanul folytak Treneckenben 1891-ig tehát 18 évig s 
Mühlenbeckben 1890-ig, azaz 17 évig.

1. Troneckenben két főkisérleti teret jelöltek ki.
Az első főkisérleti tér (101. c. osztag) 1873-ban a vizsgá

lódás kezdetén 50 és annak befejezésekor 1891-ben 68 éves 
állab volt.

A 2-ik főkisérleti terület (104 osztag) 1873-ban 74 
•éves, 1891-ben 92 éves korú állab volt.

Ezek a kísérletek befejezésekor a következő jellegeket 
mutatták:

„A lealmozott területeken a használat gyakoriságához 
képest a talajnak fokozatosan nagyobbodó mértékű rom
lását és különösen megkeménvedését lehet tapasztalni.

ß*
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„Az első fökisérleti téren, melyet ma 68 éves 
állab takar, az évente és minden második évben 
lealmozott területeken (II. és III. sz. részlet) Polytrichum 
— ez az apró, fenyőcsemetéhez hasonló moha, mely elvadult 
talajon jő elő sa legmostohább termőhelyü tundráknak kevéssel 
megelégedő fü növényzete — nőtte be a talajt, mig a csak min
den hatodik esztendőben lealmozott területeken, valamint 
az alomgyiijtés alá egyáltalában nem fogott területeken 
(IV. és I. részlet) teljes lombtakaró hever.

„A II. és III. részleten számos fa csucsszáradásba 
esett, sőt részben már egészen kiszáradt. A lombozat 
gyér és sárgásba hajló a szine. A csucsszáradás s a fák 
kiveszése csoportosan mutatkozik az állabban, mig a talaj 
felületének fentebb emlitett el vadul ás a mindenfelé egy
aránt tapasztalható.

„A második fökisérleti területen a 104 osztag
ban (mely egy 92 éves állabot foglal magában) egészen ilyen 
jelenségek mutatkoztak.

„Ebben a II. ésIII. részletben (melyek közül az első éven
kint, a második kétévente került alom szed és alá), 
hasonlóképen jelentékeny hanyatlás mutatkozott az 
erdő állapotában. A talaj megkeményedett s a Polytri
chum belepte egészen, itt-ott egy-egy csoport száradó félben levő 
vagy kiveszett fa tűnt elő s a még tűrhetően lombos fák koro
nájába is befészkelték magukat a mohok s lehetett 
látni leszáradt, csupasz ágvégeket. Akadt azonban mindenütt olyan 
facsoport is, melyen a tengődésnek csak nyomát se lehetettészrevenni.

„A minden négy évben egyszer lealmozott IV. 
részleten a talaj felülete szintén megkeményedett, a gyér 
lombtakaró csak hézagosán takarta a földet s helyen
ként fölütötte a fejét errefelé is a Polytrichum.

„A csak minden hatodik évben lealmozott V. 
részleten meglehetős lombtakaró borította a földet, a 
talaj megkeményedés e alig volt észrevehető s annyira 
épenséggel nem, mint a többi részleten, hol az alom
szedés gyakoribb volt. A fák koronájában moha nem 
mutatkozott.“
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Ezen kísérleti terek fatömegének felbecslése azonban 
még feltűnőbb adatokat szolgáltat, határozott számokban kifejezve, 
hogy a gyakoribb alomszedés mennyire képes a fanövekvést 
csökkenteni. Mert e becslésekből megczáfolhatlan bizonysággal 
kitűnt, hogy a fa,tömegszaporulat e használat folytán nem egészen 
20 év alatt, felényivel leapadhat.

Ugyanis a le nem almozott I. számú részlet érin
tetlen maradt fatömegével szemben mutatkozott egy 
hektáron:

csökkenés
a 11. részleten évenkint lealmozva (1873—1891) 18 év alatt 58-87 m3 = 50-SO/o
a III. „ 2 „ ■» * » * jj j, 42-65 m3 = 4O-3°/o

a IV. „ 4 „ JJ J» »• J» 39-00 m3 = 22-30/0
az V. „ 6 „ JJ »> Jí Jí 27-12 m3 = 9-10/0

Világosan látjuk tehát, hogy ezen középjóságu talajon álló 
hegységi bükkös erdőben 18 év alatt az évenkint való alomszedés 
folytán felényivel, a kétévenkintinél 2/s-del, a négyévenkéntinél 
Vó-del, sőt még a hat évenkint egyszer történt lealmozással is 
még mindig Vio-del kevesebb fa termett egy hektáron, mint azon 
a területen, melyről nem szedtünk almot. ,

Fejezzük ki már most e faveszteséget az alomtól nyert 
jövedelemmel összehasonlítva — pénzértékben. Vegyük fel pl. 
Sopron vármegye azon. vidékeit, hol az alomszedés dívik s a 
fának is nagy az értéke, 4 frt a tölgy és kőris tűzifa köbméterje 
s vegyünk bükkre csak 3 frt 50 krt (L. „Erdész. Lap.“ 1890. évi 
427. 1.), továbbá a fa feldolgozását s fuvart egyenlőnek véve az 
alomszedésre fordított kiadásokkal, számítsuk az almot g-nkint 30 
krral, a mi nem lesz alacsony, ha tekintetbe vesszük, hogy igy 
is 10—17 forint haszonbér esik belőle egy hektárra. Ha még a 
később közlendő troneckeni holdankinti alommennyiséget itt szintén 
irányadóul elfogadjuk, a mi a II—-V. részletekben 32, 48, 55 és 
57 g-ra rúg, akkor a következő számadatokat nyerjük összehason- 
litásul hektáronkint.
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1. Az évenkint lealmozott terület
favesztesége ... ... 58'87 ra8 a 3 frt 50 kr. = 206 frt 04 kr.
az alomból befolyt éven-
kint 32 q 18 év alatt ... 576 q á 30 kr = 172 frt 80 kr.

veszteség .. _ 33 frt 24 kr.
2. A kétévente lealmozott terül et

favesztesége ... ... 42-65 m3 á 3 frt 50 kr. - 149 frt 28 kr.
az alom értéke éven
kint 18 q 9 év alatt ... 432 q után á 30 kr. 129 frt 60 kr.

veszteség .. _ 19 frt 68 kr,
3. A minden 4-dik évben lealmozot.t tesrület

favesztesége............ ... 39 m3 á 3 frt 50 kr. - 136 frt 50 kr.
alom mennyiség egy
évben 55 q 5, év alatt ... _  275 q á 30 kr. — 82 frt 50 kr.

veszteség ... _ 54 frt — kr.
4. Minden 6. évben lealmozott erdő favesz-

tesége 18 év alatt............ 27'12 m3 á 3 frt 50 — 94 frt 92 kr.
a gyűjtött alom évenkint
57 q 3 év alatt ... ... ... 171 q d 30 kr. - 51 frt 30 kr.

veszteség ... ... 43 frt 62 kr.
A mint látjuk, az alom után nyert pénzbevételek minde

nütt sokkal kisebbek, mint a határozott méterekben mutatkozó 
faveszteség, mely évenkint és hektár önkin t minimum 
1 frt 10 kr., maximum 3 frtot képvisel, a mi 1 frt 90 kr. 
— 5 frt 20 kr. holdankint.

Sokkal nagyobb azonban a kár, mit e számok ki nem fejez
nek s mikre már az előzőkben rá mutattunk, a mi leginkább 
abban nyilvánul, hogy a lomttakaró elszedése a talajt annyira 
lesilányitja, hogy annak oly állapotba hozatalára, a milyen a le 
nem almozotté, a fenti veszteségnél jóval többet kellene költeni, 
bármely mivelési ágra akarnók is használni.

„Bátran fel lehet tételezni“ — mondja közlő a közvetlen 
tapasztalat adatai nyomán, — „hogy az évente lealmozott terü
leteken, ha ez a használat még 20 éven át tartana, a fa ez által 
teljesen elgémberednék, tönkre menne.“

A természetes felujulásnak teljes sikere még a csak
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4 évenkint használt területeken is vajmi kétségessé vált; a II. és 
III. részlet pedig alomgyiijtés alá legközelebb semmi esetre sem 
lesz bocsátható.

Említésre méltó, hogy aránylag még a csak hatévente le
almozott területeken is nagy kárral járt ez a használat.

A vizsgálódás oly korban levő állabokra nézve 
történt bár, melyben a fák tapasztalás szerint legke
vésbé érzékenyek ama befolyás iránt, mi az alomszedéssel 
jár, de még igy is arra a következtetésre kell a talált eredmények 
alapján jutnunk, miszerint bükk-állabban olyan termőhelyen, a 
milyen Troneckenben van, az al om s ze désn ek 10 évnél ki
sebb időközökben semmi esetre sem szabad vissza
térnie, ha azt nem akarjuk, hogy az állab növekedése szembe
tűnően visszamaradjon.

Lássuk már most, mit tapasztaltak a jobb termőhelyü 
Mühlenbecki főerdészi kerületben.

„Az alomszedés befolyásának kiderítésére irányuló puhato
lódások 1890. nyarán három fökisérleti téren történtek; 
alosztály azonban itt mindegyikbe kettő, t. i. évenkint le al
mozott és alomgyüjtésre nem használt terület volt 
befoglalva.

„A kísérleti tereknek ma épen olyan a külsője, mint Tron
eckenben.

„A talaj a lealmozott helyeken megkeményedett és pedig 
az a 1 o m s z e d é s gyakoriságával arányosan.

„Az alom helyét helyenként összefüggő takaróként, 
másutt foltonként moha foglalta el.

„A lombozat hézagos, sárgásba hajló szinü, a II. 
és III. számú részleteken csucsszáraz és kiveszett fák mutat
koznak. Ilyen jelenség a környező állabokban egy 
sem lépett fel, mig az alomhasználat alá vont részletekben vala
mennyi észrevehető és pedig annál nagyobb mértékben, mennél 
kíméletlenebb volt a használat.

„A 16 évi a 1 o m h as z n á la t folytán veszített 
az I. sz. fökisérleti tér ... ... 25*2°/o-ot fatömegben
a III. sz. „ „ ... ... 20.6°/o-ot „
a IV. sz. „ „ ... ... ll'ö^o-ot „
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„Ezek az adatok első tekintetre elárulják, hogy ni ennyive 
kevésbé és lassabban jelentkezik az a 1 o in s z e d é s 
kedvezőtlen befolyása az erőteljes diluvialis tala
jon, szemben a hegyes vidéknek soványabb talajával (Lásd a 
troneckeni fatömegapadás %-át). Ott ugyanis, mint fentebb láttuk, 
a fatömegben ugyanannyi idő alatt 40—5O°/o veszteség volt az 
eredmény: mig itt csak 20—25°/0-ra, sőt a különösen jó talajú 
IV. sz. fő kísérleti téren még kisebb mértékűre, 11%-ra ment fel. 
Említést érdemel e mellett, hogy a legfiatalabb korú I. sz. 
fő kísérleti tér, melyen a használat az állab 50 és 66 éves kora 
közt volt folyamatban, legtöbbet szenvedett; kevesebb kár 
esett a III. számúnak ál 1 abj ában, mely az alomgyüjtés folya
matba vételekor 77 éves volt. Körülbelül ilyen korú (74 éves) 
volt a IV. számúnak áll abj a is, csakhogy, mint említettem, 
ennek erőteljes talaja jobban megbirtaalealmozást.

„Valószínű, hogy az alom használat hosszabb időtartamon 
át gyakorolva, ép olyan nagy mértékű gyengülést idézne 
elő még a jó termő erőben is, mint a már eredetileg is 
gyenge talajon a lefolyt s nem épen hosszú kísérleti idő alatt,"

Általában e kétféle talajon szerzett adatokból kétségtelen, 
hogy az alomszedés minden talajt tönkre tesz, legyen az jó vagy 
rósz eredetileg, csak avval a különbséggel, hogy a gyöngébb 
talaj sokkal rohamosabban romlik le, mint a z e r ő- 
t e 1 j es.

„Az alom mennyisége hektáronkint, légszáraz állapot
ban, pontosan mérve a következő:

Tron-
eckenben Mühlenbeckenben (jó talajon)

közép talaj 
60—90 év 

között

I. kísérleti 
tér 50—70 

év

III. kíséri. IV. kíséri, 
tér 70—90 tér 75—95

év 1 év

1 minden évben íealmozva 3:: q 62 q 42 q 65 q

9 9 48 „ 75 „ 73 „ 87 „

3 >> *1 n »> 55 „ 86 „ 80 „ 92 „

4 >> b ,» ,, 57 „ 90 „ 100 „ 107 „
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„Ezekből, az adatokból még arra a fontos következtetésre is 
juthatunk“ — mondja közlő befejezésül, — »hogy a gyengébb 
talajon álló erdő a mellett, hogy sokkal több kárt szenved az álla
bok tömegveszteségének apadása miatt, másfelöl sokkal csekélyebb 
mennyiségű almot szo'gáltat, mint a jó talajú erdő. így Mühlen
beckben majdnem kétszer a k k o r r a v o 11 a z a 1 o m t e r m e 1 é s, 
mint a kedvezőtlenebb viszonyok között levő Tronec
kenben.“

A bajorországi erdőkben tett kísérletek szerint, az alom
mennyiség holdankint, 30—400 éves kor és teljes zárlat 
mellett, a következő(L. Szécsi Zs. „Erdőhasználattan“.)

többévi,
Átlag

k
3 évi alom 

i 1 0 g
6 évi alom
r a m

alom
t ; • ’ 4 >: r
m

a bükknél ... ... 2400 4700 5100 6200'
a lucz fenyőnél 2000 4400 5600 8300
az erdei fenyőnél ... 2100 5400 8200 1100Ó

3. Az erdei alom sulva és értéke
A lombalom légszáraz állapotban súlyának Vs-éig terjedöleg 

tartalmaz még nedvességet (15—20°/0-ot).,
Ilyen állapotban, a hogy a gyűjtéskor találjuk, jól összenyomva 

egy köbméter súlya:
bükknél 80 lcg., lucz fenyőnél 170 kg., erdei fenyő

nél 120 kg., és a moha 100 kg.-Q{ nyom..
Egy kétfogatu kocsira 5 köbmétert lehet számítani.
Ha meg akarjuk tudni, mennyit ér egy köbméter vagy egy 

m mázsa (q) alom értéke legjobb azt az alomszalma értékével 
összehasonlítani.

Szalmában szegény vidékeken, pl. homokon, egy vontató 
szalma, mely 5 q-t tartalmazhat, 2 frtban adatik el. E szerint 1 q 
készen, kazalban, fuvarozás nélkül 40 krba kerül.

Az almot a szalmával egyenértékűnek véve, a mi elég magas 
ár, de az összegyűjtésével járó kiadásokra 10 krt levonva, az 
előbbiekben számítási alapul vett 30 kr.-t érhet egy q levél- 
a 1 o m.

De ámbár az erdei alom össze sem hasonlitható a szalmával, 
azért ennél olcsóbban már azért sem szabad venni, nehogy a
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népnél nyereség számba menjen s arra ösztönöztessék, hogy aljazó 
szalmáján, az erdei alom révén túladjon.

Hogy különben a falevél-alj azó, a mellett hogy felszedésével 
óriási kárt okozunk a fában és talajban, mily roppant gyarlón 
pótolja a szalmát, azt a „Gyakorlati Mezőgazda“ czimü szak
lapban K. B. szakember részéről megjelent következő közlemény, 
legalaposabban megvilágítja, melyet épen azért, egész terjedelmé
ben ide iktatunk (L. „Erdészeti Lap.“ 1891. évi 691. lap):

„A lomblevelű fák levélzetének alom gyanánt való használata 
van legáltalánosabban elterjedve, már t. i. ott, a hol lomblevelű 
erdők még vannak, a minők azonban különösen Szepes és Liptó 
vármegyékben csak kevés helyt és kis területen találhatók. Oszszel„ 
midőn a dértől megsárgult levelek hullanak, gereblyék segélyével 
gyűjtik s kazlakba, asztagokba rakják el télire. Ez által természe
tesen első sorban is az erdő tál íja szenved, elvonatván tőle azon 
humuszmennyiség, a melyre, különösen sziklás és köves talajon,, 
mulhatlanul szüksége volna. De másrészt talán valamennyi pótalom 
között a lomblevelű fák levélzete adja a leghaszontalanabb almot, 
mert felszívó képessége alig van. A rajta álló állatok örökösen, 
lucskosak, piszkosak, de sőt különösen a végtagokon és a tögyön 
kiütések, kimaródások is keletkezhetnek a vizelet felprecskelése s 
folytonos behatolása következtében. Különösen a moslékot fogyasztó 
állatok, ha lomb-almon állanak, mulhatlanul s igen rövid idő alatt 
mosléksömört kapnak. — Magam tapasztaltam egy hizlalóban, hogy 
a moslékot evő s a lomb-almon álló ökrök a moslék-etetés megkez
dése után már 4-ed, 5-öd nap sömörös kiütéseket kaptak, ellenben 
a szalmán állóknak mi bajuk sem lett.

„Különösen káros azonban a falomb trágyanyerési szem
pontból.

„A felvidéken ugyanis a gazdasági viszonyok még meglehe
tősen kezdetlegesek; a gazdasági intelligentia csak lassan terjed 
s igy a többek között a trágyalé-kutak is csaknem teljesen ismeret
lenek, nemcsak a paraszt, de a középbirtokos osztály elö.tt is. 
Miután pedig a falomb a trágyalevet magába nem szívja, trágya- 
légödör sincs, a mi azt felfogná: veszendőbe megy egészen. Ha a 
szalmából készült trágya értékét százzal jelöljük, akkor a falombból 
készült trágya értékét csak 20—25-tel jelölhetjük.
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„A falombnak tehát, mint alomnak, értéke igazán 
oly csekély, hogy annak ilyen minőségben való használata 
csak a legvégső szükségben volna megengedhető.

„Sajnos, hogy használata sokkalta kiterjedtebb, mint a hogy 
az csakugyan szükséges volna. Szivesen használja a nép azért,, 
mert könnyű szerével, minden jelentékenyebb faradság és áldozat 
nélkül beszerezheti, nem gondolván meg, hogy a saját kárát vallja*. 
Mert földje a falombbal való trágyázás mellett, ha nem 
is szemmel láthatólag, de fokozatosan évről-évre romlik, 
nem is véve számításba azt a körülményt, hogy az a tisztátalanság, 
melynek állatjai folytonosan kitéve vannak, azok előnyére szintén 
nem válik, sőt fejlődésükre ha tározöttan hátrány os, mert 
a tenyésztés, táplálás és ápolás csaknem egyenlő mértékben befolyá
solja az állat fejlődését és illetve értékét.

„A fenyő fél ék fiatal hajtásainak alom gyanánt való haszná
lata talán az előbb említettnél is inkább van elterjedve. Egész 
kiterjedt vidékeken, mint például Szepes vármegyében, a lengyel 
határon levő Magúra hegységben jóformán egyébb almot nem is 
használnak, mint fenyőt. Az ujjnyi vastag ágakat vágják le e czél- 
ból s azt apróra összevágva halmozzák fel. Hogy ily módon az 
állatok nem a legkényelmesebb fekhelyen pihenik ki fáradalmaikat, 
az könnyen elképzelhető. Ha a levélzet maga nem képes is sérteni 
a durva bőrt. de annál inkább a rövid és sok esetben meglehetős 
vastag ágak. Hogy ez az alom szintén nem a legjobb minőségű 
trágyát szolgáltatja, az magától értetődik. Általánosan el van azon
ban ismerve, hogy a lomblevelű fák levélzeténél sokkalta jobb 
trágyát ad, daczára magas gyanta- és csersav-tartalmának. Trágyája 
legalább kétszerte jobb, mint a lombtrágya s értékét — a meny
nyiben a szalmatrágya értékét 100-zal jelöljük — 50—60-nal jelöl- 
hetnők. Az állatok is valamivel tisztábban tarthatók a fenyő-almon,, 
mint a lomb-almon, mert utóbbinak levélzete, apró tányérkákhoz 
hasonlóan felfogja a vizeletet s igy az állatok folytonosan lucskosak 
és nedvesek, ellenben a fenyő-alom átbocsátja magán a vizeletet 
s igy tovább marad használható. Különben vizfelszivó képessége- 
ennek sem igen van; hátránya továbbá, hogy igen nehezen rothad 
el, végül, hogy alom gyanánt való használata az erdőségek előnyére 
szintén nem válik s különösen a vezérhajtások lecsipkedése által
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a fák növekedése hátráltatik s a növekedés iránya is a függélyes
től többnyire eltereltetik.

„Már azután sokkalta jobb almot ad a moh, miként azt némely 
vidékeken összegyűjtve almozási ezélokra már is használják. A 
mohnak használata azonban csak kevés helyt van elterjedve, egy
részt, mert nem áll elegendő mennyiségben rendelkezésre, más
részt pedig, mert gyűjtése már fáradságosabb.1'

Az összes alomfélék, a szalmával összehasonlítva s ér tékük 
szerint összeállítva, a következő sorrendben következnek: (L. 
Szécsi Zs. ,,Erdőhasználattan“-ában.)

1- sö csoport: moha, tisztán vagy fenyőtűkkel keverve ;
2- dik ,, : a gabonanemüek szalmája ;
3- dik „ : vadgesztenye, bükk, juhar, hárs, éger s mogyoró

lombja;
4- dik csoport: a többi lombalom s a fenvőtüs alom;
5- dik ,. : gyom és ág-alom.
4. Az alom értékesítése s gyűjtése körül köve

tendő eljárás.
Mielőtt az erdei alom értékesítéséhez fognánk, mindenek 

előtt fontolóra veendő, vájjon kibirja-e azt a talaj s hogy elkerül- 
hetlenül szükséges-e annak felhasználása.

Az alomhasználatot semmi esetre se tekintsük jövedelmi for
rásnak, mert az erdő tőkéjét támadjuk meg vele, hanem csak a 
szükségtől ideig-óráig ránk erőszakolt kisegítőnek.

Az értékesítés vagy szabott áron vagy árverés utján 
történhetik.

Az árverés itt nincsen helyén, mert igy a mezőgazda szabja 
meg az árt. nem megy tovább, mint a meddig hasznát, boldogu
lását látja s gazdaságát egészen a szerint rendezi be, szalmáján 
jobb árakon túladva.

Ennek úgy vehetjük elejét, ha mi szabjuk meg és pedig 
oly magasra az árt, hogy a mezőgazda csak kényszerűségből 
folyamodjék hozzá s akkor is a lehető takarékossággal bánjék vele.

A gyűjtést is legmegfelelőbben az erdőbirtokos végezi, mert 
igy érheti el azt, hogy a lombot túlságosan le ne gereblyézzék s 
még oly helyekre is ne vetemedjenek, hol annak meghagyása okvet
lenül szükséges.
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Ez áll a moh- és lomb-alomra nézve.
Ellenben a mi a gyom- és a vágások letarolt fáiról terme

lendő ág-almot illeti, azt lehetőleg nagy verseny mellett csak árve
rés alá bocsássuk, mivel ennek jobb áron való eladása s a vétel
kedvnek ideterelése által az erdőtalaj mi kárt sem szenved.

Az alomszedésnél következő szabályokat kell szem előtt 
tartani.

A szükségletet, a mennyire csak lehet, oly alommal elégítsük 
ki, a melyre az erdő legkevésbé van rászorulva, tehát oly helye
ket s áll a bokát válaszszunk, hol a szedéssel kevesebb kárt oko
zunk, mint egyebütt, mig a könnyebben károsodó részekből minél 
kevesebb aljazónak valót szedjünk fel s minél ritkábban 
ismételjük az alomgyüjtést. Az összegyűjtést lehetőleg oly évszak
ban teljesítsük, mikor a talaj legkevésbé száradhat ki.

Az alom kihasználása következőkép történik:
1. Lomb-alom. Az erdő fáinak kiszáradását nagyban előse

gíti az a körülmény, hogy a gyökereket takaró lombot, az azoknak 
nedvességet adó humuszt lekaparjuk, ez által a föld kiszárad, meg- 
keményszik, mi a gyökerek terjeszkedését megakasztván, azok ezért 
s a nedvesség hiánya folytán "elhalnak. Ez okból avasgere hlyét 
egészen ki kell tiltani s a talajt kevésbé fölsértő fagereblyét 
használni. A lombot azért lehetőleg gyökérmentes helyekről, utak
ról, gödrökből vagy jobb zárlatu állabokból szolgáltassuk ki, továbbá 
a kiszáradástól szintén mentesebb északi és keleti oldalakról. 
Teljesen kitiltandók a lombszedők a többi részekből, de 
különösen a bükksarjerdőkből, és a csererdőből.

A lombot őszszel akkor szedessük, mikor annak csak 
mintegy fele hullott le, hogy a másik fele javító takaróul marad
hasson vissza.

Tavaszszal és nyáron a lomb-alomszedés meg nem 
engedhető. Azért tartson mindenki annyi fedett szint és hom
bárt, hogy egész évre valója elférhessen benne.

2. Moha-alom. A hol a lucz és jegenye fenyő erdőkben a
moha elég buján tenyészik, e kitűnő aljazó annál kisebb kárral 
felhasználható, mivel a tühulladékot úgy is ott hagyjuk talajjaví
tóul. A mohát csak pásztánként és foltonként tépjük kézzel vagy 
vasgereblyével. : „
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3. Ág-a. lom. Ezt, mint már emlitök, legjobb ha a vágásban 
döntött fákról vagy a legközelebb vágásra kerülő, továbbá a vető 
és takarító vágásokban fejszére jutó fákról, legrosszabb esetben 
az erdő szegélyéről szolgáltatjuk ki akép, hogy a törzsek meg ne 
sérüljenek. Az igy lekerülő ágakról a galyakat azután vagy mind
járt az erdőn, vagy odahaza lemetéljük.

Ezen alom nyerésére legalkalmasabb az ősz és tél.
4. Gyomalom. A gyom mint pl. a hanga, gyakran annyira 

felveri vágásainkat, hogy annak eltávolításával, a csemetéket fel
szabadítva nyomásuk alól, csak használhatunk, A hangát 3—4 
éves korig sarlózzák, a vénebbjét „kaszur“-ral vagy az u. n. 
„gyalászká“-val (rövid kaszaalaku szerszám) borotváljuk le.

A tépésnél arra ügyeljünk, nehogy egy vagy két csemetét 
tövestül kihuzigáljuk.

Ilyen módon nyerjük a többi gyomot is.
Mindenekelőtt a fiatalosokat szabadítsuk meg a dudvától, 

azután kerítsük sorra az erdő aggottabbját, idősebbjét, mig a 
beerdösitésre szánt tisztások legvégül maradnak.

Meredek oldalakon ne bántsuk a gyomot, mert a talaj meg- 
bolygatása itt könnyen okozhat veszélyes vízmosásokat, hegy- és 
földomlásokat, ha ezek az által minden takaró nélkül marad
nának.

A hang át, sepr őjenesztert és nyulrekettyét köz
vetlen kivirágzásuk előtt vágjuk le, mig a többit, mint pl. a 
páfrányokat, nyáron és őszszel takarítsuk le.

11. FEJEZET.

A takarmánykiviteli tilalom jelentősége.

A legelő-erdőkkel s avval szoros összefüggésben a takar
mányozással foglalkozó ezen munka nem volna teljes, ha ebben 
egy újabban felmerült s országszerte, sőt Európaszerte sokat meg- 
hányt-vetett kérdéssel, a takarmánykivitel eltiltásával, bár röviden, 
nem foglalkoznánk.

A földmivelési ministerium 1893. évi julius 20.-án, az össz- 
ministerium hosszas tanácskozása után, egy körrendeletét bocsá-
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lőtt ki, mely a szálastakarmány, szecska, széna és szalma kivi- 
leiét bizonytalan időre felfüggeszti.

S különös, hogy mig a gazdaközönség általános tetszéssel 
fogadta ez intézkedést, a politikai lapok nagy része, tán a takar
mány-kereskedéssel üzérkedőktől befolyásolva, napról-napra hevesen 
kell ki ezen intézkedés ellen, mely más országokban már elő
zőleg behozatott.

jellemzőnek, de épen nem logikusnak fogjuk találni, ha pl. 
■egy elterjedt lapnak e tárgyban időközönkint tett nyilatkozatait 
veszszük szemügyre.

Már a 2-ik fejezetben közöltem e lapnak igen alapos aggá
lyait a takarmány hiányáról és drágaságáról s mi által mintegy 
önkénytelenül kezünkre adta, hogy ily állapottal szemben tiltsuk 
meg annak külföldre özönlését annyival inkább, mivel ez már 
úgy is elzárta határait s igy onnan később, ha .kellene, semmi 
áron sem hozhatnánk be, hanem kénytelenek volnánk marháinkat 
olcsó áron elvesztegetni, mint ez Németországban már augusztus
ban megtörtént.

E helyett azonban ugyanaz a lap a legélesebben kárhoztatja 
a ministerium tilalmát, kárhoztatja ugyanakkor, mikor helyenként 
■már is ínség mutatkozik, épen a takarmány külföldre vándorlása 
miatt, sőt annyira megy, hogy augusztus hóban az előbb közölt 
nyilatkozattal homlokegyenest ellentétben azt hangoztatja, hogy 
„köztudomású dolog, miszerint takarmányunk elég bőven termett.“

Hogy mennyire tévedésbe ejtheti ez a közvéleményt a tény
leges állapottal szemben, arra nézve álljon itt ugyanazon lap 
1893. évi okt. 3.-i számából vett közlemény, mely az országos 
gazdatanácsnak, az összes termés betakarítása után e tárgyban 
tartott üléséről referál s a helyzetet egész tárgyilagosan tárja 
•elénk.

„Az országos gazdatanács e nap délutánján a földmivelésügyi 
minister elnöklete alatt ülést tartott, melyen a takarni énykivi- 
teli tilalom kérdését tárgyalták.

A takarmánykiviteli tilalom ügyét Krisztinkovich 
•előadó ismertette. Adatokkal bizonyította, hogy Magyar- 
ország külforgalmában a szálas takarmány mint áru soha sem 
szerepelt, de általában sem Budapesten, sem Bécsben a széna
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nem tőzsdei czikk, a kivileli tilalom tehát, a magyar kereskedel
met nem érinti.

Takarmány termésünk az utóbbi 11 év alatt 66—108 
millió q közt váltakozott; Ausztriáé 91—121 millió között: ebből 
a közös vámhatáron évenkint átlag csak 320.000 q megy át. Ez 
nem valami jelentékeny kivitel s Magyarország ehhez a kivitel
hez 1882-ben csak 96, 1883-ban 49, 1884-ben és 1885-b en 
semmi, 1886-ban 1688, 1887-ben 25, 1888-ban 3044, 1889-ben 
8117, 1890-ben 1789, 1891-ben pedig csak 6129 q szénával
járult.

Tavaly (1892-ben) 26 ezer q magyar széna ment külföldre, 
főleg Romániába: az idén azonban váratlanul oly mérve
ket öltött a kivitel nyugat felé, hogy az év első hónapjaiban 
százezer q magyar szénánál többet vittek ki.

A kormány már áprilisban félt a takarmányhiány bekövet
kezésétől, azért figyelmeztette a gazdákat, adott tarifális kedvez
ményeket a belforgalomban és elrendelte a lombtakarmánÁ 
gyűjtését.

Németország julius 4-én elzárta a vámsorompó
két és Svájczban 50 frank kiviteli vámot vetettek 
ki. A kormány tehát eltiltotta ,a szálas takarmány korlátlan kivi
telét s Ausztria hozzájárult ezen intézkedéshez.

Az előadó közölte az ország 43 vidékéről szerzett áradatokat 
s a közös hadsereg, a honvédség és a méntelepek széna vásár
lási árait ez évi augusztus haváról, melyek rendkívül 
magasak. (Feltűnő módon czáfolja ez a lapok azon feltevését^, 
mintha az ár a kiviteli tilalom folytán, a termelők nagy kárára, 
leszált volna.)

Eddig 280 ezer q még a tilalom előtt külföldre 
eladott takarmányra nézve kértek a ministerium tói 
kiviteli engedélyt (Hic illae lacrimae! Bizonyosan innen 
van a folytonos agitálás a lapokban.)

Az idei (1893. évi) összes takarmány termésünk, 
a statisztikai adatok szerint 5 millió q - v a 1 kevesebb a 
tavalyinál.

Az előadói jelentés után sokan szólották fel és kettő 
kivételével az összes szónokok a kiviteli tilalom
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fentartására kérték a ministert, sőt Kodolányi Antal és 
mások a tilalom állandósítását is kívánták.“

Ez állandósítás csak hasznára lehet az országnak, mert — 
a „Köztelek“ 1893. évi 60. száma szerint — maguk a gazdák 
látták be első sorban az intézkedés fontosságát, mely előre látó 
helyes közgazdasági politika folyománya.

Mindinkább általánosabbá válik a nézet, hogy a takarmány
kiviteli tilalom kitűnő alkalmul szolgáland állatállományunk neme
sítésére, a mennyiben az olcsó s jó külföldi marha bevásárlása 
lehetővé teszi, hogy ama kevés boldogok, kik takarmányfölösleggel 
rendelkeznek, állatállományukat nem faji marhával szaporítsák és 
javítsák. Már is sokan fordultak az orsz. m. gazd. egyesülethez, 
hogy a marhabehozatal ügyében mozgalmat indítson meg s össze
köttetést létesítsen a külföld s hazánk birtokosai között. Biztos 
értesülés szerint, a földmivelési ministerium az első lépés 
okszerű következménvekép a másodikat is meg fogja tenni s ez 
irányban nagyobb szabású tevékenységet óhajt kifejteni, a mennyi
ben szakértőivel beutaztatja Svájcz és Németország takarmány
hiányban szenvedő vidékeit azon czélzattal, hogy egy nagyobb 
marhabehozatalra a kellő adatokat beszerezze.

Mindezekből tehát azt látjuk, hogy a takarmánykiviteli 
tilalom, mely a külföld sanyarú viszonyait feltárta előttünk, hatá
rozottan üdvös s marhatenyésztésünk fellendüléséhez hathatósan 
közre hat, a mi a legelőkérdés rendezésével szorosan 
összefügg.

Lböelő-eedők. 7
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II. RÉSZ.

Legelö-erdök berendezése, okszerű kezelése, használata és
felújítása.

12. FEJEZET.

Lágy legelő-erdők a mélyebb fekvésű árterületeken.

Az alföldi folyók közül kétségkivül a Duna s Tisza mélyebb 
fekvésű árterületei foglalnak el legtöbb, sok ezer holdra menő 
olyan — részint erdősült, rászint fátlan területeket, melyek min
den más mivelési ágak kizárásával — a tiszta erdőkezelés mellett 
legelőkre kitünően alkalmasak.

Rendes erdőként főleg csak a nagybirtokosok hasznosítják 
az árterületeket, de itt se mindegyik mintaszerűen; a középbir
tokos, ámbár az erdő jellegét meghagyja, már a legeltetésre fek
teti a fősulyt, mivel az jól jövedelmez. Ellenben a többiek, de 
leginkább a községek, kivételképen néhány facsoport híján, min
dent letaroltak s marhával, disznóval árasztatnak el minden talp
alatnyit.

A községi legelők kiterjedése 400—1300 hold közt váltakoz
nak és tisztán legelőből 4—5 frtot beszednek holdankint, pedig 
a mely községnek még van rajta kevés fája, ebből jól ellátja 
magát, mert a fának is nagy ára van itten. Helyenként meg is 
volna a hajlandóság az erdőhöz és hogy testté nem válik az 
ige, jó részt azon múlik, mert nincs, ki végrehajtja s szakértőleg 
keresztülviszi a legelő-erdő létesítését.

Ha tehát valahol, úgy a községi legelő-erdő kérdésénél mul- 
hatlan, hogy az állam segitőleg vesse magát közbe, ha azt akar
juk, hogy e területek minél jobban kihasználtassanak.

Vannak évek, mikor hosszabban áll kint a folyamok árja, a
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mélyebb aljakból alig tagit, ezeket nádas tölti ki. De rendes években egy 
egészen egyenletesen tömött füvei borított térségen nyughatik a 
tekintet. A nádasok fiatal hajtásait a marha édesdeden eszi s 
■mivel gyorsan újból hajt ki, a legbujább legelőt a nádas nyújtja, 
.mely nem bir ekkor nádszállá felnyúlni.

Már a kissé magasabb térségek külsője, ámbár szintén nin
csen kopárság a gyepszőnyegen, kevésbé szemviditó. Az aljak 
füve „kiállhatás“, de a homokbuczkák tetején már annyira elő
térbe lép a kutyafütej, hogy majd elfelejti az ember, hogy egy 
hatalmas folyammal tőszomszédos s ha nem volna a buczka füvei 
fedve, szinte a homokra képzelnők magunkat s szinte unszolva 
kivántatja az ilyen hely a befásitást, hogy az erdő árnyéka kiölné 
e hívatlan tolakodót s jobb fűnek is helyet adna, mint az Euphor
bia, meg a többi is, mint a fenyer (Andropogon isohaemum) mely 
e talajt csak bitorolja.

A fák árnyékában csak javulna a füfélék flórája, a haszon
talan kóros, laposlevelü gyomokat nemesebb szálas fü váltaná fel, 
egy részt a humusztrágya erejénél fogva, másrészt azért, mert az 
idevaló gyors növésű fanemek a magaslatokat üdén tartanák, a 
vizenyős részekre meg hatalmas szivattyúként hatnának, a feles
leges vizet leveleik utján elpárologtatva.

A mocsarakra termett fák e tulajdonságát újabb időben kez
dik mindinkább érvényre emelni; itt is, mint sok másban, Amerika 
szolgálván követendő s már utánzott példával a vén Európának.

Mint a „Deutsche Gärtnerzeitung“-ból értesülünk (L. „Érd. 
L.“ 1893. évf. 442. 1.) a mélyen fekvő mocsaras helyek sekély 
vizének lecsapolására s helyükbe jobb fütenyészet előidézésére, 
követendő az az eljárás, melyet az amerikaiak az ott honos s 
felette sok talajnedvességet igénylő kőrisfaj erdősítésével már évek 
óta folytatnak.

„Már eddig is sok ezer hektár mocsár erdősittetett be s az 
ily helyeken nőtt nagy keménységű és kitünően használható kőrisfa 
már is tekintélyes kiviteli czikké vált.

„Az elért siker alapján már Hollandia és Németország sok 
mocsarában is serényen folyik az erdősítés.

„A kőris roppant vízmennyiséget képes felhasználni, gyorsan 
fejlődik s 80—100 cm. hosszú évi hajtásokat is bocsájt, — igy

T
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az addig járhatatlan iszapos helyek értékes haszonfával borittat- 
. nak s a mocsár vize pedig idővel kiszárad.

„Tanácsos a viz által teljesen borított helyeket egyelőre 
kihagyni s csak körülötte ültetni s majd ha az ültetett fiatalos 
azt kiszárítja, lehet folytonosan beljebb haladni, mig az egész, 
terület rövidebb idő alatt beerdősittetik.“

Mily roppant arányú értékemelkedés mutatkozik tehát az 
okszerű befásitás következtében nemcsak a fü javítása tekinteté
ben, de újabb területek hasznothajtóvá tételével s értékes fák 
nevelése által, az a fentiekből eléggé kitűnik.

E fejezetben a folyók azon mellékeit tárgyaljuk, melyek az: 
árterület legalantabb szintjeit foglalják el, a mi a növényvilágban 
akként jut kifejezésre, hogy kiterjedt nádasok mellett, a füzek 
alkotják az erdők zömét, magasabb szintjein a fehér s fekete 
nyár, még feljebb egyes kiemelkedő, árvíz idején alig borított 
fokok hátain a szil és tölgy üti fel fejét, a mocsarakat hínár, 
ceratophyllumok, súlyom és vizi rózsák foglalják el.

A legelő-erdők alakításánál kétféle esettel állunk szemközt: 
vagy egészen fátlan területeket vagy már meglevő berki erdőket 
kell azokká átváltoztatni.

a) Fátlan területeknek legelő-erdőkké való 
átalakítás a.

Mielőtt valamely terület befásitásához fognánk, mindenek 
előtt a legelő jószágot kell onnan kitiltani. Hogy egyszerre tul- 
nagy áldozatot ne rójjunk a tulajdonosra, a beültetendő térséget 
csak fokozatosan évről-évre fogjuk erdősítés alá s azt hosszabb 
időszakra felosztva, teljesítjük akép, hogy, mielőtt az utolsó dara
bot tilalom alá fognók, az először telepitett részekre a legelő 
jószág rászabadítható legyen, nehogy az egészen legelő nélkül 
maradjon.

Azt a kort, melyben az erdőt a tilalom alól felszabadíthatjuk^ 
csakhamar elérjük, ha gyorsan növő fanemeket, füzet, nyárt, 
használunk, különösen ha ezekből már vastagabb, úgynevezett 
ruddugványokat veszünk.

A kőris és éger a síksági folyóknak leginkább azon részein 
, s általában oly mocsaras tájakon szokott előfordulni, melyek az 

előhegyekhez esnek közelebb, mint a mosonvármegyei Hanságban
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s Pozsony tőzeglápjaiban, a Garam zólyomvármegyei szakaszán' 
az éger, mig a Maros aradvármegyei folyása mentén a kőris 
gyönyörű s jó áron elkelő példányokban.

E két fanem a Duna s Tisza alföldi részein csak nagy ritka
ságképen található fel s helyüket inkább a mocsár tölgy (Qu. 
pedunculata) pótolja beszórtan s kisebb csoportokban, „csukoré- 
kokban“; a főfanem azonban itt a fűz és nyár, ez utóbiból leg
inkább a fekete és fehér nyár (Populus nigra et alba).

A fősulyt tehát leginkább e lágy fanemekre fogjuk fektetni, 
különösen ott, hol a legelő nagyobb megszorítást nem tűr meg, 
■de a tölgynek, e mind ritkábbá váló s dráguló nemes fanemnek, 
a hol csak lehet, helyet szorítunk, ha a legelőterületnek hosszabb 
időre való megszorítása csak valamennyire megengedi.

A kőris, mint kevésbé árnyaló fanem, szintén nagyon ajánl- 
tatja magát, mint föntebb kimutattuk, a mocsár területekre, szük
ség esetén jó lombtakarmányt nyújt, a mi az aszályos években 
leginkább sújtott Alföldön még nem eléggé becsült körülmény.

A kőrist mesterséges utón megtelepitve láttam egy dunamel- 
léki uradalomban, hol nagyobb csemetékben ültetik ki, melyek' 
szép növekvésük folytan jó sikerrel biztatnak.

A duna-tiszai berkekben szintén hiányzó éger hasonlókép 
felkarolandó, mert hogy evvel is boldogulunk, mutatják az Albrecht 
föherczegi béllyei uradalom mocsaraiban mezgés égerrel fogana
tosított erdősítések. Lombja ennek is alkalmas etetésre, habár 
kevésbé, mint a kőrisé.

Figyelmet érdemel még az eper fa, mely az árterületekben 
magától felüti magát s ámbár lombja sűrűbb, mint a kőrisé, nem 
kell feledni, hogy a selyemtenyésztés e vidékeken igen felkapott 
mellékkereseti ág s általános a panasz, hogy eperfákban nagy a 
hiány. Az ekép leveleitől megfosztott fák azután kevésbé árnyé
kolnak is, mig a júniusban másodízben növő levelek még elegendő 
humusznak való avart szolgáltatnak.

A legelő-erdők létesítése a nagy alföldi folyamok 
mentén következőkép történik.

Először is körül karózzuk a mocsaras, azután a mindig 
adó dús növényzetű laposokat, végül a kiemelkedő 

magasabb hátakat, göröridökct, melyeken csak nagy viza kiskor
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csap át az áradat. E helyek többnyire magától határolódnak a 
szem előtt, úgy, hogy külön kijelölésük a gyakorlottnak felesleges.

Az állandóan vízzel borított helyeket, hol még a Cerato- 
phyllum demersum vizi növény sem bir megtelepedni, érintetlenül 
hagyjuk, mert ott a fatenyészet sem fog sikerülni, ha csak idővel 
fel nem iszapolódik, a mi e folyók szeszélyes kanyargásainál 
fogva gyakrabban megeshetik.

Általában az erdősítés foganatosításánál a ligeterdőkben 
tenyésző füvek s gyomok előfordulása nagyon jó Útmutatóul szol
gálhat.

Ha végig gázolunk-vergődünk az ily lágy erdőn, midőn a 
magas viz félig leapadt, minduntalan, lépten-nyomon, más-más 
minőségű, növényzetű talajra bukkanunk s a különleges virány 
pompás dísze szinte elbűvöli azt, ki először hatolt ide.

A legmélyebb helyeken, mik fölött még a ladik tova siklik,, 
sürü, hosszú czafrangokként látjuk alattunk a viz mélyében örvös- 
állású leveleivel a Ceratophyllum demersumot, mely legjobban 
bírja a vizet, mely sokszor hetekig teljesen elborítja 3—4 méter 
magasságban. Sokszor az evezőbe vagy emberbe akadva, úgy 
körül fonja, annyira belé bincsalkodik, hogy alig szabadulhatni tőle 
azért oly veszedelmes a „hínárba kerülni“. A csatornák vizét 
gyakran annyira elfogja, hogy a viz folyását majd teljesen meg
akasztja, minél fogva onnan gyakran ki kell tisztítani.

E késleltető tulajdonsága nagyon fontos a talaj fel töltésére,, 
mert az itt meglassudó viz évről-évre rakja le homokját, iszapját 
s idővel a fenék annyira emelkedik, hogy a talajtól többet igénylő 
növények számára is alkalmassá válik.

Ezek között, mint legelső települő, a bokros növésű, horgony 
fogaihoz hasonlóan csipkés levelekkel ellátott súlyom (Trapa 
natans) említendő meg jóizü tüske csücskös gyümölcseivel, sok
szor egészen elborítva a sekély víztükröt, nagy gyönyörűségére a 
sertéseknek, melyek itt eldorádójukban vannak, úgy, hogy ivadék- 
ról-ivadékra itt élősködve-hizlalódva, nagyságukkal külön fajként 
válnak ki. Ott tündököl a vizek tündére a fehér tavi rózsa,. 
(Nymphea alba) és édes testvére asárga virágú tavi rózsa 
(Nuphar luteum), mákalaku gyümölcseivel; körkörös formás leve
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leik szintén sűrűn takarják a viz szintjét, kikibukkanó rózsa- 
csokraikkal.

E vizi növényzet egymáson korhadó tőzeg nemezében ver 
azután gyökeret a víztől jártabb részeken a nád, a pangó tocso
gókban és sáros morotvákban a sás és káka zsombékja.

Mindezek az emeletek szorosan egymás mellett, egymással 
váltakozva találhatók fel a folyam menti alsóbb ligetekben.

Azon nádasok, hol még gyakorik a láb alatt kötözködésig 
leszakadó „kutu“-k, a vastag tőzeg még nem ad alkalmas ágyat 
az élöfa gyökérzetének. Minthogy azonban itt a törek nád és min
denféle csérét, hatalmasan elősegíti a beiszapolást, homokolást, 
mely egy évben 30 cmnyi magas réteget is alkothat helyenként, 
a kutuk betöltődnek s elég szilárd talaj keletkezik a fűzfa részére, 
mely itt magától beférkőzik a ritkuló nádasba.

A nádas elnyomó hatását legeltetéssel is mérsékelhetjük.
Nagyobb, három méteres füzfadugványra alkalmas már a vizi 

rózsák sekélyebb szintje is, mig a sásos helyekre a mezgés éger 
szintén megfér a fűzfa mellett; ez az előbbi helyre azért nem 
való, mivel oly nagy csemeték ültetése, hogy a viz el ne boritsa, 
költséges volna.

Alkalmasak az égerre még az oly aljak, melyek sáros feneke 
leszikkadás után kagyló és csigahéjakkal van borítva és süppedé- 
kes talaja vagy meztelen vagy gyér számban van, legfeljebb lónak 
való savanyu füvekkel „béka rokká“-val (Equisetum palustre) 
benőve.

A még magasabb, szivárgó vizet tartalmazó semlyékekben 
sürü takaróként jelentkeznek a nefelejts kéken virító bokrai, a 
porcsfü s lósóska, hatalmas szárakat bocsátva, még feljebb az 
embermagasságot elérő kutyafütej (Euphorbia Gerhardiana) követ
kezik. Itt a fűz mellett a fekete nyár és egyesével vagy csoportok
ban már a fehér nyár is jelentkezik.

Feltűnő a szigetekben a különféle növények alkalmazkodó 
képessége, melyre neki az itt emlegetett szintáji különbözetek 
miatt igen nagy mértékben van szükségük. így augusztus végén, 
szeptember elején, mikor a viz egészen leapad, az előbbi mocsa
rak helyén csak sáros fenekű üres medreket találunk, hol nem 
csak a Ceratophyllum, Nymphea, de a porcsfü és nefelejts is
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egymással keverve fordulnak elő, a vízben hosszúra nyúlt száraik 
le vannak csepülve, végükön felkunkorodva tovább nőnek, sőt a 
sárban heverő indáik is gyökeret bocsátanak s csomópontjaikon 
kihajtanak, a nefelejts virágzik is. A fűzről még ilyenkor is szálin- 
gózik mag, hogy a vízmentes mederben most már alkalmas csira
ágyra találjon, hol magjaik mint apró pelvhek, penészfoltoknak 
látszanak a földön. így sikerül utó végre is egész éven át hulló 
magjának kikeléséhez az alkalmas pillanatot eltalálni.

Ugyancsak nyár és fűzfa keverék van, szil-, eper- és tölgyfákkal 
tarkázva azon göröndökön is, melyeken a szederindák oly sűrűén 
kuszálódnak egymáson keresztül-kasul, hogy az áthatolást szinte 
lehetetlenné teszik s mindenütt már jófajta füvek kandikálnak elő. 
Itt a kánya bangita (Viburnum opulus) csere és fekete galagonya 
(Crataegus oxyacanta és nigra) a legerőteljesebb, legnagyobb pél
dányokká növekednek e dús hajtóképességgel bíró talajon.

Azon mélyedéseket, miket — mint a nymphák termőhelyén — 
áradások alkalmával legmélyebb viz szokott elborítani, leghosszabb, 
2—3 méteres füzdugványokkal kell beültetni, mig a kevésbé mély 
helyekre, rövidebb anyagot s a füzeken kivül, fekete és fehér 
nyárt is dugványozunk, melyeket egészen rövidre, 0’6—1 méterre 
veszünk, ha közéjük tölgyet teszünk, nehogy ezt túlszárnyalják.

A ruddugványokhoz külön fúró, lyukszuró, illetve lyukütő 
eszközre van szükségünk, melyet bármely kovács elkészíthet. Ez 
egy négyszögletes, 3 cm. vastag vas, 40 cm. magasságban hágó
vassal, hogy keményebb talajon lábbal lenyomhassuk. A lyukat 
vastagabb dugványokhoz úgy tágítjuk, hogy a fúrót előre-hátra, 
jobbra-balra nyomjuk benne,

A vékonyabb dugványokhoz a szőlőültetésre való fúrók tel
jesen megfelelők.

A göröndökön s jobban kiemelkedő fokokon van helye a 
tölgynek is, mely a füzek között oldalárnyéktól szorítva a szokott
nál gyorsabb növésnek indul s a fűzzel, nyárral versenyt nőni 
igyekszik.

Ha netán elnyomatnék, minek esete nagyobb dugványok s 
kisebb tölgycsemetéknél fenforog, a szomszédos tölgyfák fel
nyesése vagy kivágása által felszabadítjuk vagy magasabb helye
ken tiszta tölgycsoportokat ültetünk.
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Á túlszárnyalás veszélye különben sem oly nagy az itt 
gyéren telepitett s később is 0*3—0'4 zárlatban tartott erdő mel-; 
lett; sűrűbb állás felesleges, mivel a jó áradvány talajon ennek 
elsilányodásától tartani nem kell. >

Legjobb azonban, nagyobb — 3 éves — tölgycsemetéket s 
kis dugványokat használni, hogy a tölgy uralma biztosítva legyen 
addig, mig az első rendszeres ritkítást beállítjuk, mely időn túl 
már nem kell túlszárnyalásától félni.

Á dugványozást és ültetést legjobb szabályos négyrét köte-' 
lékben vagy sorokban foganatosítani. Ez azért is jó, mivel később 
a ritkítást egy-egy sor kiszedésével nagyön könnyen végezhetjük.

A dugványokat 3—4 méternyire rakjuk egymástól s minden 
harmadik vagy negyedik sor tölgyültetés; a kisülésnek inkább 
kitett legmagasabb hátakra a tölgyet tisztán ültetjük 2 —21A 
méternyire egymástól, kétéves csemetékkel.

A tölgynek való hely s ültetési mód megfelel a kőrisnek s 
epernek is, úgy szintén az égerre is ugyanaz a szabály.

Mind e fanemekből 2—3 éves csemetéket használunk ; 4—5 
éves csemetékhez csak akkor nyúlunk, ha mélyebb helyeket szán
dékozunk beültetni velők, mik az ültető helyen egyes foltokban 
előjöhetnek.

E fanemek jól fognak különben diszleni, ha többször egészen 
viz alá kerülnek is.

E tekintetben a kocsános tölgy vagy mocsárfa sem képez- 
kivételt, a mint erről a saját magam kísérleteiből meggyőződtem. 
Ugyanis 1892. junius 5.-én az előtte való őszön, folyam ártéren 
elvetett makkból kelt tölgycsemeték, miután első hajtásuk már 
megindult, egyszerre vizár alá kerültek, mely P/2 méter magasan 
egészen julius lO.-éig, tehát egyfolytában 35 napig ellepve tartotta. 
Ekkor az ár leapadt róla, a beiszapolt levelek lehullottak és julius 
2O.-áig, tehát mindössze 10 napig maradtak ki a vízből, mikor 
újból viz alá kerültek s majdnem augusztus közepéig, körülbelül 
3 hétig voltak ismét teljesen elborítva. Ekkor a szárazra kerülvén, 
uj le/eleket hajtottak s most 1893-ban a 4000 ölnyi csemete
kertben 50 cméternyireegymástól futó sorokban 12.000 drb. tölgv- 
csemete a legegészségesebb állapotban díszeleg, mintha misem
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történt volna velük s az ártéren kívül tenyésztett csemetékkel 
bátran versenyezhetnek

Méltán megilleti tehát a kocsános tölgyet a népies mocsárfa 
elnevezés.

Az éger, kőris s eper hasonló szívósságot tanúsítanak, 
hogy a füzet s nyarakat ne is említsem.

Ha vizállásos helyeket kőrissel vagy égerrel akarunk befá- 
sitani, ugv járunk el, mint fentebb a kőris talajszáritó hatásánál 
említettük.

Itt még a tiszta égeres legelő-erdők telepítéséről emlékszünk 
meg, mivel azok szintén mocsarakban tenyésznek jól s külön 
fejezet alatt való felsorolásuk, csekély kiterjedésüknél fogva nem 
érdemes.

Az égeresek leginkább ott jelentkeznek, hol a hegyek közé 
nyúló folyórészek völgyei kisebb-nagyobb lapályokká, inkább völgy
talpakká tágulnak, hol ágtiszta, gyertya-egyenességü hengeres 
törzseik világosan mutatják, mennyire helyükön érzik magukat 
alattuk itt viz által többé-kevésbé járt gyeptérségek vannak, egé
szen fátlan legelőkkel váltakozva. Itt okvetlenül a mezgés égert 
fogjuk választani nemcsak nagyon használható fája, hanem úgy 
takarmányra, mint jó humuszképzésre alkalmas lombja miatt is. 
Vannak ezenkívül az országnak a hegységhez közel eső tőzeg
lápjai, mint a Hanságban a „nagy éger“ vagy Pozsony vármegyé
ben Szent-György város „Soor“ nevű égerese 968 hold kiterje
déssel, hol tiszta éger-erdők vannak s ez utóbbi város erdő
mestere, Csattogányi Béla, szerint itt is (1. az „Érd. Lap.“ 1889. 
évf. 609. lapján.) „az ég érái láb ok hanyatlásának oka 
még a túlságos tűhasználatban 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 legelése, mint a talaj összetaposása által van az 
erdő ártalmára.“

Szükséges tehát itt is okszerűen tilalmazott legelő-erdővel 
korlátokat szabni a legeltetésnek.

Itt a tőzeg 1'5 méter mélységet ér el vizáthatlan kavics 
altalajon; teljesen csak augusztusban szárad ki s ebben az idő
szakban készítjük elő a talajt a felerdősitéshez olyképen, hogy
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egymástól 1'7—2'3 m. távolságban 0'6 m. széles árkokat emelünk 
ki, melyek földjét a sorok közé bakhátra hányjuk fel s arra 
ültetjük öszszel az égersuhángokat vagy nyár utóján a gomós cse
metét.

A szeleknek kitett csemeték koronáját megnyessük, hogy a 
szél ki ne forgassa a laza tőzegből.

Mivel egy holdnak ily módon való beültetése 50 írtba kerül, 
az ültetést téresebben, 3—4 méter távol sorokban foganato
sítjuk.

Az erdő 40 éves fordában kezeltetik, mikor sarjadzó képes
sége még igen nagy s a felújítás is olcsóbb, mely ilyenkor csak 
a kivénült tuskóknak suhángokkal való pótlására szorítkozik, mik 
a viz alatt tányéralakban kimélyitett lyukakba tétetnek gyökerükkel, 
melyre annyi iszapot kell felhalmozni, hogy megállhassanak s ki 
ne sodortassanak; a gyorsabban növő sarjakat nyesegetjük, mig 
az igy ültetett csemeték felkapnak.

Megemlítésre méltó, hogy még ily ingoványos helyeken is 
fellelhető a mocsárfa egyes példányokban.

A berki erdők ápolása s kezelése. Avval, hogy az 
uj faültetvényekből mindenféle legelő jószágot kitiltunk, koránt
sem tettünk meg mindent, mi a legelő-erdő boldogulására szük
séges.

Mindjárt az első években óriási fü, gyom- vagy szederinda- 
bozót fog felburjánozni e kitűnő talajon, annak száraz avarja 
haraszttüzet fog vagy belefészkeli magát a vizi poczok s a tő 
körülhámozásával halálát okozza a csemetéknek.

Nincs tehát oktalanabb eljárás, mint az ember által okoz
ható kártól való túlságos félelemből e veszedelemnek tenni ki 
fiatalosainkat, oly módon, hogy érintetlen magára hagyjuk ver
gődni.

A sorközök tisztántartásának gyakorlatias módját láttam 
egy dunamelléki uradalomban, mely mód annyival inkább felkaro
landó, mivel még haszonnal is jár.

A sorközi fühasználatot a fü csekélyebb vagy jobb minő
sége szerint részben vagy egészben az nyeri el, ki az uradalomtól 
kapott csemetékkel vagy maga vágta dugványokkal egyszersmind 
az ültetést is elvégzi. Hogy azonban a befásitásnak mennél na-
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gyobb sikeré legyen, „közöttük aképen megy végbe az alkuvás“, 
hogy része csak akkor lesz a fütérmésben, ha a csemeték egy 
bizonyos (pl. 88) százaléka meg is ered. Mennél kisebb száza- 
lékja marad ki az ültetvénynek, annál több „hárik“ rá, jut neki 
a szénatermésből s ha. „idejét állja“ s egészen sikerül vagy a fák 
már nagyobbacskák, jutalmul az összesei birlalhatja. Az igy 
kezelt fiatalosak, mint saját szemeimmel meggyőződtem, a leg
szebben virulnak. A fü szép hasznot hajt az uradalomnak azon 
kivül, hogy a folytonos kaszálással a rosszabb fajta fü és gyom 
is kimarad s a legjobb gyepszéna nő rajta, egyszersmind a kár
tékony férgek sem állják a háborgatást.

A szederinda-kaszálást előbb ingyen teljesitik, később a 
helyén támadó jobb füvet szintén részben kaszáltatják.

A 3—4 méterre ültetett ruddugványok már 5—6, 
a kisebbek 7—8 év múlva záródni kezdenek s a marha szája 
alól annyira kinőttek, hogy a tűhasználatét már legeltetés utján, 
kisebb állatok, mint juhok, mérsékelt behajtása által értékesíthet
jük s a 8—10-edik évben a megkivántató 0'3—-0*4 zárlatig, mert 
e jó talajon felesleges a sűrűbb állás, megritkitjuk s a legeltetés 
alá egészen felszabadítjuk. A ritkítás a négyes vagy soros ültetés 
mellett igen könnyen véghez vihető, a mennyiben minden máso
dik sort vagy a hányadik szükséges, hosszában és keresztben 
kivágjuk. A ritkítást minden 10-edik esztendőben ismételjük. Ilyen
kor különösen azon legyünk, hogy a tölgysoroktól jobbra-balra 
•szedjük ki a lágy fákat, minél szabadabb fejlődést biztosítva ez 
által a fénykivánó tölgynek.

Még a rendes ritkítás bekövetkezése előtt is szükséges lesz 
ott helyenként felszabadítani a tölgyeket a füzek, nyárak nyomása 
alól, ezek megnyesése vagy kivágatása utján.

A hol tisztán tölgyek vannak, 2—2V2 m. sortávol
ság mellett 15 évig eltart, mig a koronák záródni kezdenek s a 
gyérités szükségessé válik.

Az égernél, szilnél, kőrisnél a 10-edik év körül áll 
be a záródás s ennél fogva a gyérités s világos állásba való jut
tatás ideje, hogy a legelőt felszabadíthassuk.

Berendezés, használat. A tiszta vagy nyárral kevert 
füzest1 botoló üzemben kezeljük 30—40 éves fordában. Itt is-
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azonban mértéket tartsunk s ne kövessük azt a legtöbb helyen 
divatos eljárást, hogy az anyatörzseket tulsoká meghagyják, mi 
által azokból elaggott, aszoványos és csomoros szörnyetegek lesz
nek, melyek roppant vastagságuk s hasithatlan voltuk miatt, csak 
költséggel ejthetők, s különben is haszon nélkül foglalják el a 
tért, alig lévén képes már egynéhány valamire való ágat nevelni 
végkimerülésükben.

Legjobb ezen anyafákat 40 évesnél nagyobb fordában nem 
kezelni, mig a botolást minden 10-edik évben ismételjük, vagyis 
tizéves fordában kezeljük.

Hogy a természetes bemagzódás segítségünkre legyen, 2—3 
évi előtilalmast hagyunk, mely idő alatt a felújítás majdnem tel
jesen sikerülend s pótlásra alig marad valami, ha ez idő alatt 
netán botolni kellene, magfák gyanánt többet, 10—15 drbot hol
dankint, érintetlenül hagyunk s csak bemagzás után vágjuk le a 
„cselőtét.“

Az anyatörzs kímélése czéljából nem szabad a törzset felül 
teljes vastagságban lecsapni, mert a széles bütü nem bírván 
beforradni, a korhadásnak tág kaput nyit; e helyett a vastagabb 
ágakat vágjuk le egyenként, rövid biitüt hagyva az alvó szemek 
előtörésére.

A kihasználás a félfordaszakonként egymás mellett sorjában 
haladó egyenlő évi vágásokban a térszakozás szerint akép törté
nik, hogy az egész területet 10 egyenlő részre osztjuk s minden 
ily rész lesz a botoló üzem egy-egy évi vágásterülete; egy-egy 
ilyen részt ismét 4 egyenlő részre osztunk, az igy támadó 40 évi 
vágásterületek az anyafák 40 éves fordájának fognak meg
felelni.

A vágássorozat azért halad 2 félfordaszaki sorban egymás 
mellett, hogy igy a legeltethető terület lehetőleg együvé kerüljön 
s ne legyünk kényszerítve tilalmazott részek megkerülésével jutni 
egyik felszabadított területről á másikba.

Legyen pl. az alábbi vázlat egy a fénti elvek alapján be
erdősitett 400 holdas terület, hol az arabs számok az anyafák, a 
római számok a botoló üzem vágásterületeit jelzik.
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400 hold 40 éves forda anyafákra, 10 éves forda botolásra.

Az 1890. évben az 1. vágás tároltatott le és a 2-odik, 3-adik, 
4-edikben (I.) botoltatott; 1891-ben a 2-odik vágás tároltatott le 
és az 5., 6., 7. és 8-adik (II.) botoltatott; 1892-ben a 3. vágás 
került tarolás alá, a 9., 10., 11. és 12-edik (III.) botolás alá s igy 
tovább, a 4-edik vágásnál a IV-gyel, az 5-ödiknél (1894. évben) 
az V-tel jelölt rész botoltatott s mikor 1899-ben a. 10. vágásterü
letet fogjuk tarolni, akkor a botolással már a X-zel jelölt 37—40. 
sz. vágásokba érünk, úgy, hogy a 11-edik vágás megkezdésekor 
a botolást újból elől, az 1—4. sz. (I.) vágásoknál kezdjük, melyeken 
akkorára 10 éves hajtások nőttek, úgy, hogy ugyanazon területet 
már negyedízben fogjuk botolni, mikorára 1929. évben az anya
fák letárolásával a 40-edik vágáshoz érünk.

Az állabok kora úgy sorakozik egymás mellé, a hogyan az 
évi vágások haladnak, t. i. az első vágás, mikor 1890-ben vágni 
kezdettük, épen 40 éves volt s minden következő egy-egy évvel 
fiatalabb az előtte valónál, s a 40-edik évet mindegyik épen 
abban az esztendőben éri el, a melyikben a vágás sora reá kerül 
s a mely évszám az illető vágásterületbe beírva van, vagyis a 
2. sz. vágás 1891-ben, a 10-edik 1899-ben és a 40-edik az 1929. 
évben éri el a 40 éves kort, mely évben a vágás sora is épen 
reá kerül.
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Egy-egy évi vágásterület az anyafákra nézve (400:40)= 10 
hold, a botoló üzemre nézve (400: 10) = 40 hold.

Ha tehát e 400 holdnyi legelőterületen tiszta füzest s nyárost 
telepitünk, legelőször 10 holdat fogunk tilalom alá, ezt bedugvá- 
nyozzuk s a sorok között a füvet kaszálta tjük, ha ruddugványokkal 
van dolgunk, ha kisebb volna a dugvány s e miatt a fűből nem 
igen látszanék ki, sarlózzuk a füvet; a következő évben, tehát a 
fentebb bemutatott táblázatban az 1891. évben újból 10 holdat, 
(ez lesz a 2. vágás) fogunk tilalom alá s dugványozzuk, most már 
az 1. és 2. számú fiatalosban használjuk ki a füvet, tehát 20 hold
ról; igy haladunk tovább, mig 10 év múlva, 1899-ben összesen 
100 hold van ily módon tilalom s használat alatt.

Ekkor a mint 1900-ban a 12. éz. szintén 10 holdas részletet 
tilalom alá fogjuk, az 1. sz. részleten, mely ekkor 10 éves, meg
kezdjük a botolást s legeltetés alá bocsátjuk, a következő évben 
a 2. sz. vágást botoljuk s felszabadítjuk, úgy, hogy a mint a 100 
holdat beerdősitjük, mindig évenkint annyi hold szabadul fel, a 
mennyit tilalmazunk, úgy, hogy állandóan az egész terület Vi-része 
lesz pihentetés alatt.

Mikor 20 év múlva, 1909-ben a 20. sz. részletet is tilalom 
alá vettük s befásitottuk, akkor az 1. sz. vágásban már újból 10 
éves, tehát tarolható fejfa nőtt az anyatörzseken, úgy hogy 1910-ben 
egyszerre két vágásterület, az 1. és 10. számú, mely ekkor éri el 
először a 10 éves kort, kerül botolás alá s ez igy tart a 3O.-adik 
évig, ekkor már három, az 1., 10. és 20. számú vágás botolandó. 
A 40-edik évben azonban már a 10., 20. és 30. szánni vágás bo- 
toltatik egyszerre, az 1. sz. pedig letaroltatik, úgy, hogy ilyképen 
mindig három vágás kerül botolás alá, a negyedik pedig ugyan 
akkor taroltatik, (mikor különben újra botolni kellene.)

Ily módon tehát a cselőte-vágatok nem kerülnek egymás 
mellé, hanem tiz évi vágásközök választják el egymástól.

Ha a táblázatban feltüntetett állapotot akarjuk elérni, akkor 
a botoló üzem fordája szerint kell a telepitést foganatosítani. T. i. 
egyszerre 4 évi vágásterületet, tehát 40 holdat fogni tilalom s 
erdősítés alá s igy tiz év múlva lenne az egész beerdősitve, 
mikortól aztán a következő 10 év alatt és pedig évente egyet- 
^egyet a római számok szerint jelölt 40—40 holdas vágások közül
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fogunk botolás alá. Ekkor nem várjuk be a 40 éves kort, hanem 
már 20 év múlva elkezdjük a tarolást, és pedig vagy csak az 1„ 
sz. vágást s azontúl is évente egy-egy évit vagy egyszerre két évi 
vágást fogna össze minden évben; első esetben 60, utóbbiban 40 
éves lesz az utolsó vágás, mire rákerül a sor. Utóbbi esetben 
csak a harmadik fordaszakban fogjuk elérni a szabályos állapotok

Hogyha igy rendezzük be a legelő-erdőt, egyszerre az egész 
legelő tilalom alá jutna, a mily nagy áldozatot nem kívánhatunk; 
azért legjobb addig, mig a szabályos állapotot elérjük, hogy az. 
első forda alatt, öt éves korban szabadítjuk fel a fiatalost, a mi 
nagyobb dugványoknál megengedhető kár nélkül. Még igy is fele,, 
azaz 200 hold kerül tilalom alá, mig a legeltetést megkezdhetjük: 
a legfiatalabb, öt éves erdőkbe csak apróbb jószágot engedjünk 
be, s csak az idősebbekbe nagyobb állatot.

Az itt tárgyalt talaj ön a fűz és nyár huszonötéves korban 
eléri már vágható korát s ilyen fordában kezeltetik is több helyen. 
A mi esetünkben tehát a szabályos állapot mielőbbi elérése végett 
a huszadik évben bátran megkezdhetjük a vágást s mivel ugyan
akkor a sarjasztó képesség még tetőfokán van, a felújítást erre 
bízzuk, s tisztán csak a hézagok bedugványozására szorítkozunk 
s mint sarjerdőt kezeljük, a koros tuskókat uj ültetvénynyel helyet
tesítve a második forda végén.

Ha a füzek s nyárak közé égert is ültettünk, annak a 40 éves 
forda szintén megfelelvén, az anyafák fordájában, mint sarjerdőt 
kezeljük, az elaggott tuskókat mindig suhángok ültetésével pó
tolva. E mellett a fűz és nyár még botoltatik is minden 10-edik 
évben.

Az eperrel úgy bánunk el, mint az égerrel. Ellenben a kőris, 
szil és tölgy szálerdőként kezelendő és az első fordában, ha lágy 
erdő közé keverten jő elő, meghagyjuk, a mely eljárás a legtöbb 
szigeterdőben úgy is divatos és csak a második fordában oda 
kerülő vágás alkalmával, tehát 80 éves korban vágjuk ki s ujitjuk 
fel újból csemetékkel.

Csakhogy e fanemeknél a fiatal erdőt 10 évnél hamarabb 
ném szabad a tilalom alól feloldani, e korban azonban az már a 
tölgyre nézve is kár nélkül megtehető, különösen ha az állatokat 
az állabok korához mérten válogatjuk meg.
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Az ily módon szabályos üzemre berendezett legelö-erdök ki
használásánál most már két tényezővel kell számolni, t. i. egyrészt 
a füvet, de másrészt a fát is mennél jobban hasznunkra fordítani 
akarjuk, a nélkül, hogy akármelyikben a másik rovására kárt 
okozzunk, mivel tudvalevő dolog, hogy az egyiknek túlságos kihasz
nálása okvetlen a másik hátrányára történik.

Különösen érezhető ez a rosszabb talajokon. Minthogy azon
ban az ős termő erejében levő, évenként dúsan öntözött s a 
visszahagyott iszappal javított berki föld kimerülésétől nem kell 
tartani, e két tényező mérlegelésénél itt nem kell nagyon szőrszál
hasogatóknak lennünk. Azért több fünyerés kedvéért itt legrit
kábbra hagyhatjuk a fák zárlatát s egészen 0'3-re lemehetünk s 
minthogy botolás alkalmával az anyafák koronája különben is elég 
gyakran megritkul, a füzesekben 0*4 zárlat mellett is sokkal több 
világossághoz jut a befüvesedett talaj épen a botolásnak rövid 
időközökben való ismétlése következtében.

A zárlatot szabad szemmel is megbecsülheti ugyan az ahoz 
értő, de a szabályos kötelékben telepitett erdőkben könnyen kiszá
mítható következő egyszerű eljárással.

Kitűzünk egy bizonyos, az átlagosnak leginkább megfelelő 
területet próbatér gyanánt a megvizsgálandó füzesben, pl. egy 
40 öl hosszú s 20 öl széles részletet, melynek épen 800 □ öl, 
tehát félhold a kiterjedése. Azt találjuk, hogy a 6 méteres négyes 
hálózatban települt részen még minden e hálózatnak megfelelő 
faegyed meg volna, tehát 82—83 drb a félholdon vagyis egy 
kát. holdon (5755 m2-en) 165 drb fa. Most néhány átlagos törzs
nek megmérjük a korona szélességét aképen, hogy a koronakor 
szélének egy pontját a földre vetítvén, ennek távolságát a törzs 
közepéig megmérjük s igy több irányban veszünk fel hasonló 
méretet, minek átlaga adja a koronalap sugarát; ily módon még 
néhány fakoronának sugarát meghatározzuk s azt találjuk pl., hogy 
három olyan módon megmért fa koronája közül:

az egyiknek sugara_  _  ... _  _  ... ... _  _  1*5 m.
a másiknak „ ... _  _  ... ... ................... . ... 2*5 „
a harmadiknak,, ... ... _  ... ... ... ... _  ... 2*0 „

Összesen ... ... 6*0 m.
Legelő-ebdők. 8
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E három fa átlagos koronasugara tehát 6:3 = 2 méter.
Ebből a nőteret vagyis a korona körlapját az ismert képlet (r2 n) 

szerint könnyen kiszámítjuk, lesz tehát 2 X 2 X 3.14 = 12.56 m2 
egy fának a nőtere. Ezt a holdankinti törzsszámmal szorozva, 
megkapjuk a holdankinti összes fák nőterét, mely 165 X 12.56 = 
2072’4 m2-t tesz. E szerint a zárlat 2072:5755 = 0'36.

A zárlat tehát megfelel a kívánalomnak, csak 0’06-dal nagyobb 
a megkívánt 0’3-nál.

A 0’06 többlet által beárnyalt terület holdankint 5755 X 0’06 = 
345’3 m2.— Ennek (345'3:12'56) = 27 drb fa felel meg, vagyis 27 
drb fát kell holdankint kiszednünk, hogy a 0'3 zárlat helyre legyen 
állítva.

A fa feldolgozása s értékesítése vidékek szerint 
különböző módon történik. Vannak tájékok, hol csak a hasábja s 
dorongja kelendő a lágyfának pl. tégla- s mészégetéshez. holott 
a galvfának csekély értékénél fogva nincs kereslete. Itt a fát ren
des ölfa rakatokba vágjuk 25—30 krjával ürméterenkint s úgy 
adjuk el a dorongot 80 krjával, a hasábot 1 frt 20 krjával ürmé
terenkint. Lágy épületfát nem igen keresnek, de a kemény fáé 
annál értékesebb. A lágy favágások galyfáját együttesen elárve
rezzük, a hol igyekvőbb nép van; ritkább esetben feléből, harma
dából dolgoztatjuk fel, s 1, legföljebb 2 krjával adhatunk túl 
kévéjén.

A galyakat mindig tisztára el kell takarittani, különösen ott, 
hol a terület csak botolva van, de legeltetés alatt áll még, nehogy 
a szerte heverő rőzse elzárja a gyepet a marha elől.

Itt még ingyenbe is adjuk a szegénységnek a már 
el nem kelő rozsét vagy csekély kézi napszámot veszünk tőle 
viszonzásul. Ilyenkor, különösen télen vagy tavaszszal, mikor még 
nincs mit legelni, a rőzsére rá is ereszthetjük előbb a jószágot, 
hogy lefalja a rügyeket, miket különösen a birkák nagyon szeret
nek; tisztán evvel tartani azonban nem szabad, mivel könnyen 
betegséget (kólikát) okozhat a belekben összeálló kemény kéreg.

A hol a pözsanyagot (fasinát) partbiztositásokhoz nagyon 
keresik, ott a botfaüzemet öt évi fordára oszthatjuk be, mikor a 
rozsét mind egy szálig s pedig igen jól értékesíthetjük a mondott 
czélra. Ez esetben sokkal kisebb terjedelmű korona képződvén az
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anyafákon, azokat sűrűbbre hagyhatjuk s még mindig nem lépjük 
túl a 0'3—0'4 zárlatot.

A lágy fanemek számára való botfaüzem azért is nagyon 
ajánlatos a legelő-erdőkben, mertVs—Vio-része állandóan meg lévén 
fosztva koronájától, a világosság annál jobban a talajhoz férhet s 
több legelőnek való füvet fakaszthat.

Az alföldi sűrűbb népességű folyammenti helyeken ritkán 
akad elő olyas eset, hogy a fát ne lehessen, még pedig nagyon 
jól, értékesíteni, mivel mindig nagy a faszükséglet fátlan rónáin
kon, a mi a legelők befásitását és illetve legelő-erdőkként való 
kezelését annál inkább ajánltatja.

A tőzeglápokon álló égeresek kihasználása télen 
történik, mikor mocsaraik be vannak fagyva és a hasáb méterje 
2 frt 50 krjával és a dorongé 1 frt 50 krjával értékesíthető, pl. 
Szt.-György városában („Erd. L.“ 1889. évf 615. lap), amielágy- 
fanemnél hihetetlen magas ár. E fatömeg gyarapodása különben 
is egyike a legnagyobbaknak, vágható 40 éves korban, mikor már 
25—30 cm. vastagságot és 12—13 m. magasságot ér el. A folya
mok felső folyása mentén még hosszabb, ágtiszta törzseket nevel 
s müfára kitünően alkalmas, viz alatt jól tartható, szivarláda-desz- 
káknak keresett.

A ligeti lágy legelő-erdőket hamar felszabadít
hatjuk a marha szája alá, mint fent láttuk, ruddugványoknál már 
az 5—6-odik évben, sőt a kemény fanemeknél is a 10-edik eszten
dőben. A lágy erdőkben tehát, még ha 2—3 évi előtilalmat tar
tunk is, a területnek csak ]/& vagy Vi része van állandóan tilal
mazva, tehát pihentetve.

A füvet azonban a tilalmazott részekben is kihasználjuk, a 
mi nem megvetendő mellékhasználatot nyújt. Ismerek uradalmakat, 
hol az igy nyert s elárverezett szénáért ezreket vesznek be s 
holdjára 5—6 frt bevétel esik belőle.

A mi a beereszthető marha mennyiséget illeti, 
itt is a megengedhető legnagyobb számot bocsáthatjuk be, t. i. a 
a tilalmat is beszámítva 4 holdra egy felnőtt szarvasmarhát, vagy 
az apróbb állatokból az annak megfelelő mennyiséget, vagy is fent 
tárgyalt 400 holdas füzesbe 100 drb lovat, tehenet, ökröt, vagy 
■800 drb sertést vagy 1000 drb birkát.

8*
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Az egyes állatnemeket se hagyjuk össze-vissza, hanem bizo
nyos sorrendet tartunk.

A disznót, mely feltúrná a gyepet, a neki való mélyebb fek
vésű pocsolyákba eresztjük, a gyeplegelőt meg úgy osztjuk be, 
hogy a birkát, mely után a szarvasmarha nem veszi fel a legelőt, 
azokra a térségekre engedjük, melyek szálas füvét már lelegelte a 
marha, mert a juh meg a rövid füvet szereti lecsipkedni tövig s 
az igy lecsípett legelő bujábban hajt is, ha pihentetjük azután.

E munka első részében tárgyalt többi mellékhasznála
tokra, a tűhasználaton kivül, itt nem igen szorulunk. Az erdei 
alomra nincs szükség, mivel ez erdők a szalmában bővelkedő 
Alföld közepén nyúlnak végig. Legfölebb a síkság széle felé, pl. 
a tőzeglápok égereseiben, a sást és kötőfüvet szokták kaszálni 
s szőlőkötözésre, meg almozásra felhasználni.

A lombszéna szükség esetén, (mint épen 1893-ban is,)' 
nagyon becses póttakarmányul szolgálhat a szénában szűkölködő’ 
években.

De leginkább számba jöhet a makkolás. A makk a szige
tekben, ha a tölgyek előfordulása még gyér is, elég bőven szokott 
teremni s ritka években szokott egészen kimaradni, a mi a legelőbért 
tetemesen felrugtathatja, a nélkül, hogy a talajerőt külön igénybe 
vennők.

b) Lágy ligeterdőkből alakítandó legelő-erdők..
Sokszor találunk nagyobb folyamaink mentén helyenként 

sűrűbben benőtt, de legnagyobb részt csak gyéren elszórt öre
gebb fákkal behintett lágyerdőket, melyek legelőül használtatnak s 
átmenetet képeznek a tulajdonképeni legelő-erdőkhöz.

Ezeket csekély fáradsággal alakíthatjuk át rendszeres legelő
erdőkké.

Itt a következő három esettel lehet dolgunk.*)
1. Az állab idősebb s egyenlő korú. Legczélszerűbb 

ezen erdők 1/s—Vé-ét azonnal tilalom alá fogni s minthogy ily 
helyeken a nyár és fűz mihamar felkap természetes bemagzódás 
utján, egy néhány év múlva a legtöbb helyen sürü malátásokat 
fogunk találni ily módon keletkezve; dolgunk annyiban akad, hogy

')L. „Érd. Lap.“ 1888. évf. 294. 1. Belházy E. a „Legelő-erdőkről.“
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az üresen maradt helyeket, úgy 5—6 év leforgása alatt sor
rendben beültetjük e fejezet a) pontja alatt adott 
útmutatások szerint. Ha elérkezett 8—10 év múlva a felszabadí
tás ideje, a kellő záratig kigyéritjük s bele csapjuk a marhát, 
egyidejűleg pedig az utána sorakozó 75 vagy 7 4 területet vonjuk 
tilalomba az előbbi módon, mig az egész be nem erdősül.

Csak az a megjegyezni való, hogy az öreg egyedeket mind 
kivágjuk, a mint bemagozták a területet vagy ha egyszerre sok 
volna, az egészet rövidebb fordában taroljuk le; a sűrűbb része
ket addig is, mig sorukra kerülnek, kigyéritjük, mindig az asszo- 
ványosabbját szedegetve ki s a javát meghagyogatva. Ezt a 
kiszedésre szánt ideiglenes fordát (turnust) a szerint vesszük rövidebbre 
vagy hosszabbra, a mily hosszú ideig kár nélkül kibírják a vén fák.

A vágásoknak sor szerint való kihasználása ez esetben 
azonnal megkezdhető.

2. Az erdő egyenlő korú, de fiatal.
Mindenek előtt az egész erdőrészt 0'3—0‘4 zárlatig és pedig 

fokozatosan előrehaladva kigyéritjük olykép, hogy a törzsek lehe
tőleg ugv, mint szabályos hálózatban, egyenletesen legyenek 
elosztva, minélfogva legjobb egyenes pásztákat vágatni nyiladék 
alakjára széliében hosszában s a meghagyott csoportokat a zár
lathoz képest még kicsorbitani, áttörni.

Ha az igy átalakított erdő azután a megfelelő kort elérte, 
kezdjük az egészet rendes vágásterületekre beosztani s ezeket a 
rájuk kerülő sor szerint kihasználni, mi alatt a régi fát az egész 
területen minden tiz évben egyszer átritkitjuk, a 2—3 év múlva vágás 
alá kerülő részeket pedig bemagzás czéljából tilalmazzuk s levágás 
után a pótlásokat foganatosítjuk.

A már felújított vágások 8—10 évig megmaradnak teljes 
zárlatukban, ekkor a felesleges fák kiszedésével legeltetésre 
bocsátjuk, az összes többi állabokban 10—10 évi időközben ismé
telve a ritkítást.

Ugyanez az eljárás követendő a 1. a) esetnél is.
3. Az erdőrész különböző korú állabokból áll.
Itt is valamennyi állabot megritkitjuk, azután megállapítván

a fordát, a vágásokat úgy sorozzuk, hogy a mennyire lehet, az 
idősebb állabok kerüljenek vágás alá.
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A többiben olyan a gazdálkodás, mint a rendes legelő-erdőkre 
nézve már előbb előadtuk.

Mind a három esetben ritkításkor mindig a silányabb, kor
hadt törzseket szedjük ki legelőbb s az életre valókat meghagyjuk, 
a mellett arra is vigyázva, hogy a fák lehetőleg egyenletesen 
legyenek eloszolva.

Az első esetben, mikor csupa aggfával van dolgunk, inkább 
valamivel többet hagyunk meg, arra való számítással, hogy egy 
néhány úgy is kivész, mire ismét oda kerül a sor. A közbeeső 
tisztásokat akkor erdősítjük be, mikor a vágások oda kerülnek s 
egyszerre csak annyit, a mennyi a vágásba esik.

Jobb megértésért tegyük mindhárom esetet szemlélhetővé e 
fejezet a) pontjában közölt vázlaton.

Mondjuk, hogy ama 400 holdnyi füzes az 1-ső pont értel
mében idősebb fákból áll, mik közül már többet kitört a szél, jó 
része meg odvassága miatt már a végét járja, úgy, hogy tiz év 
alatt okvetlenül letarolandók.

Legjobb az egész területet térképre hordani s a 40 éves forda 
szerint beosztott vágásokat rajta szintén megjelölni. Most az I—X-zel 
jelölt területek sora a tízévi fordában lekerülő vén fák vágás- 
sorozatát jelöli.

Mondjuk, hogy az 1 — 10-ig terjedő vágásokat 1888-ban tila
lomba tettük s miután 2 év alatt bemagzódott, 1890-ben az I. sz. 
(1—4) vágást letaroltuk, a hézagokról a füvet, a mennyire lehetett, 
kihasználtuk s a területet be is ültettük, mig az 5—10 évi (II sz.} 
vágásokban csak a tűhasználatot gyakoroltuk, kivételesen sarlóval 
a tisztásosabb részen, a sűrűbb helyeket egészen kiméivé.

Az 1891. évben a II. sz. vágást taroltuk le s pótoltuk ki 
ültetéssel a hézagokat, az eléggé sürü I. vágásban a tűhasználatot 
is beszüntetve, legfeljebb ha vannak oly dugványozások, hol a 
sorok között nincs felverődött magzadék is, a mi e helyeken nem 
épen gyakori eset. Azon túl már oly sürü, hogy a füvet elnyomja,, 
kihasználásról tehát szó sincs.

Az 1892. évtől kezdve már csak a tarolással haladunk fokon
ként előre s nem tilalmazunk, sem nem erdősítünk további részeket, 
mig az 1899-ben, tiz év múlva, az utolsó öreg részletet, a X.
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számút is fejsze alá nem fogtuk, mi alatt az 1 — 10-ig terülő (I., 
II. sz.) 80 holdas részleten 10 éves faállomány keletkezik.

A rendszeres erdősités s kezelés most már a következőkép 
történik.

A mint a (37—40.) X. sz. vágást 1899-ben letaroljuk, ugyan
akkor az 1. sz. vágást kellőleg megritkitjuk s a legeltetésnek 
átadjuk, mig egyidejűleg a 11. sz. vágást tilalom alá fogjuk — az
1— 10 már tilalmazva lévén — s nyomban beültetjük.

Most ezt igy folytatjuk több éven át, ellenben a rendes taro
lással mindaddig szünetelünk, mig a megfelelő kort elértük. 1900-ban 
a 2. sz. vágást szabadítjuk fel s ritkítjuk meg s a 12. számút 
erdősítjük, igy minden évben tovább haladva egy-egy vágással, 
mig 30 év múlva az egész terület be lesz fásitva s mi a rendes 
vágást beállíthatjuk az akkor 40 éves 1-sö részletbe s minden 
évben levágjuk a rendes évi részleteket, természetes felújításért
2— 3 évi előtilalmat hagyva.

A többire nézve az eljárás ugyanaz, mint e fejezet a) pontja 
alatt kifejtettük.

2. Vegyük már most a második esetet, t. i. legyen az egész 
400 hold egykorú, pl. 15 éves fiatal erdő.

Miután az egészet egy pár év alatt megritkitottuk, belebocsát- 
juk a marhát; a kellő zárlatra történt ritkítás után a botoló vágást 
is azonnal 5—10 évi fordában megkezdhetjük. S mivel félni lehet, 
hogy az anyafák nagyon megvénülnek, ha a rendes korban kezdjük 
meg rendes vágásukat, azért a mint a 20 éves kort elérte az erdő, 
az 1. sz. részletet már tarolás alá fogjuk, mert igy is 60 éves lesz 
az erdő, mire az utolsó részlethez érünk.

3. A harmadik esetben, ha különböző korú fa van keverve, 
hasonlókép az egészet ritkítás alá fogjuk s a kiszedésnél fökép az 
öregebb fákra szorítkozunk, csakhogy azon esetben, ha az idősebb 
fa inkább a terület közepe táján van, nem fogunk a fent kitün
tetett sorrendhez ragaszkodni, hanem kezdjük pl. a 15-ödik vagy 
18-adik vágásnál, tisztán arra ügyelve, hogy a tilalmazott részek 
mindig egy helyre essenek, hogy a marha járásának útjában ne 
legyenek.

Az é g e r e s e k e t ugyancsak fent előadott módokon alakítjuk 
át legelőerdökké, azzal a különbséggel, hogy a felújítás sarjból
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történik, mivel kitűnő sarjadzó képessége 40 éves korában még 
mindig kiváló, a botolva való kezelésre pedig nem való. Tiszto
gatás, gyérítés alkalmával szükséges, ha egy tőről több szál sar- 
jadzik ki s nagyon terpeszkednek, a fölöslegeseket kivágni; a ki
vénült tuskók helyébe meg itt-ott suhángokat ültetünk. Ez alkalmat 
azután felhasználjuk arra, hogy a megfelelőnek kínálkozó helyekre 
kőrist, de különösen mocsárfát ültetünk, hogy ezen legdrágább s 
évről-évre ritkább fanemünket minél jobban fejleszszük s az 
égeresek értékét nagvobbitsuk. A tölgyesek tulajdonképeni helyük
ről, a buzatalajokról úgy is napról-napra minkább kiszorulnak s 
maholnap talán hírmondó se lesz ott belőlük. Természetesen itt 
is úgy a tölgyet, mint a kőrist, a második forda végéig tartjuk 
fenn, mikor 80 éves korában haszonfára alkalmassá válik a 
dereka.

Sokszor az égeresekben, de még inkább a berkek füzeseiben 
elszórtan tölgyet és ez utóbbi helyen szilt is találunk, részint a 
füzeket túlszárnyalva, részint ezek által nyomva, de mindenkép 
vidoran tenyészve. Ezeket a legelőerdővé való átalakításkor mindig 
kiméivé meghagyjuk a második forda végéig s felújításukat lehe
tőleg elősegítjük természetes vagy mesterséges utón, hogy ugv az 
erdő, mint a legelő értékét gyarapitsuk.

c) A legeltetés értéke a lágy berkekben.

Nagyobb folyamainknak, igy a Dunának, Tiszának mentén, 
nemcsak gyors növésük okozta roppant tömeggyarapodásuk teszi 
a csekély ár daczára is jól kamatozóvá a füzeseket, hanem a ter
méketlennek vett azon fátlan területek s víztükrök, melyek be sem 
fásithatók, részint a halászat révén, részint mint nádasok s disznó- 
legelők — szintén nem megvetendő — sokszor holdankint 3 frt 
hasznot is hajtanak s egyedül a birtokos hibáztatható, ha mind e 
kínálkozó jövedelmi forrásokat okszerűen ki nem aknázza, hanem 
túlságos rigorozitással a marhával együtt a sertést is kitiltja, holott 
kellő elővigyázattal mindkettőt beereszthetnők.

Ha most csak tisztán az erdősült, marhalegelőnek beváló 
területeket veszszük összehasonlításul, a többi térséget kihagyván a 
számításból, következő eredményhez jutunk. Példámat egy duna- 
melléki uradalom tényleges adataiból meritem.
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Egy 40, éves 55 holdas nyár-és fiizfaerdö ugyanitt 3328 frton 
kelt el tövön. Esik e szerint egy holdra kerekszámban 60 frt; hol
dankint és évenkint 1 frt 50 kr.

A legeltetés taksája egy darab szarvasmarha után havonkint
1 frt 50 kr., tehát ápril 1-étől szeptember 3O.-áig terjedő 6 hóra 
0 frt. A téli legelőre járó sertések legeltetési dija 1 frt havonkint; 
október, november, február és márcziusra, összesen 4 hóra 4 frt.

Az egész évi legelőbér e szerint 13 frt.
Ebből, ha egy szarvasmarhára 4 holdat számítunk, esik egy 

holdra 2 frt 15 kr., sertésekből 4 holdra 8 darabot, esik egy holdra
2 frt, vagyis holdankint és évenkint összesen 4 frt 25 kr. Éhez 
hozzáadva a faértéket 1 frt 50 krjával, összesen 5 frt 75 kr. egy 
hold berekerdő bruttó hozama.

Ha most a 0’3 zárlatnak megfelelöleg az 1 frt 50 kr. fajára
dékot is ugyanannyival apasztjuk, 50 krt hoz a fa évenkint és 
holdankint a legelő-erdőben.

Minthogy azonban a fütermést a ritkítás folytán jóval emeltük, 
az évenkint elérhető legelőbér — keveset számítva — legalább is 
V4 részszel emelkedni fog (hiszen a mint láttuk, a havasok legelő- 
bérlete megkétszereződik a ritka befásitás által), vagyis 4 frt 
25 kr. -(- 1 frt 05 kr. — 5 frt 30 krra fog rúgni. Hozzávéve a 
fának 50 krnyi hozamát, az évi jövedelem 5 frt 80 kr., a mi 
a fent kitüntetett zárt erdő 5 frt 75 krnyi hozamával szemben 5 
krnyi többletet tüntet fel a legelő-erdő javára.

Ebből az következik, hogy a ligeteknek erdőkké való átala
kítása még aránylag legtöbb haszonnal jár, a mint az e buja 
talajon másként nem is képzelhető.

Nem szabad számításunknál figyelmen kivül hagyni ama 
körülményt, hogy itt oly erdőkkel van dolgunk, melyek időszakon- 
kint viz alá kerülnek, mikor hónapokig nem veszszük hasznát 
némelykor a legelőnek: ezt azonban viszont ellensúlyozza az, hogy 
itt sokszor oly enyhe a tél, miszerint a sertések egész télen át 
künt lakmározhatnak s igy olyankor a fent számításon kivül hagyott 
deczember és január esik javunkra.

Minthogy már a nyár- és füzerdőknél tartunk, önkénytelen kísér
teibe jövünk, hogy e lágyerdők s ugyan e vidékbeli tölgyerdők 
jövedelme között párhuzamot vonjunk, mely azon első tekintetre
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hihetetlen tényt bizonyitandja, hogy a haszontalannak tekintett nyár 
és fűz jóval többet jövedelmez, mint a drága tölgy.

Vegyük a termési táblák II. termőhelyi osztályát. E szerint 
egy hold tölgy szálerdő fatömege 90 éves korban 240 w3; egy 
hold nyár sarjerdő fatömege 30 éves korban 123 m3.

Az ár — egy bizonyos vidéket véve — a tölgynél átlag 
2 frt 25 kr., mikor ugyanott a fűz és nyár átlagára 1 frt, (mind
kettőnél tűzifát értve.)

Súlyosan a latba esik, hogy mi háromszor kapunk jövedelmet 
a lágy erdőből, mig a tölgyéből egyszer.

Vagyis:
30 év múlva a 123 w3 fa értéke á 1 frt_  ... 123 frt, ez
30 évig tökésitve, mig ismét vágunk_  ... ... 345 frt 24kr.-ra
növekszik s ekkor ismét beveszünk ... ...   123 frtot a vá
gásból. Újra 30 évig tőkésítve a ... ... ... 468 frt 24 krt,
mire a 90-edik évben harmadszor taroljuk ugyan
azt a területet, felgyarapszik pénzünk _  ... 1314 írtra,
mig végre a tölgyből egyszer beveszünk a 90-edik 
évben 240 w3 után járó pénzösszeget, ebből 
bőven 25°/o-ot = 60 m3 épületfát véve á 7 frt
50 kr. ... ................. . ... ... ................. . 450 frt,
tűzifát 180 m3-t á 2 frt 25 kr. ... ... ... ... 405 „__________

ez összesen ... ...   855 frt,
vagyis a tölgyerdő holdja ... ... ... ... ... 459 írttal keve
sebbet jövedelmez, mint a fűz és nyár.

Ha azonban még ehez hozzászámítjuk, hogy a lágyfa erdő 
felújítása alig kerül valamibe, mig a tölgyek erdőmivelési költsége 
tetemes szokott lenni, az aránytalanság még nagyobb lesz.

13. FEJEZET.

Kemény legelő-erdők a magasabb árterületeken.

A mint a folyók mentén mindinkább és inkább az alföld 
széleihez, annak a hegyek közzé terjedő nyúlványaihoz s igy a 
síkságnak észrevétlen emelkedő magasabb tájaihoz közeledünk, 
észre veszszük, hogy a fűz és nyár mindinkább háttérbe szorul,
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először a fűz maradozik el s tiszta fehér nyárasok váltják fel,, 
majd ezekből is csak mélyebb koczrokba. húzódó csoportok marad
nak, mig a nemesebb kemény fanemek, szil, kőris, tölgy, sőt a 
kimagasló fokokon csoportosuló gyertyán és cser, mind sűrűbben 
egymás mellé sorakoznak, tömörülnek, ama lágy fákat már csak 
szórványosan vagy épen nem tűrve meg soraik között.

Természetesen az erdőszalagot itt is amott is fátlan, vagy 
gyéren álló fákkal benőtt legelők szakítják meg.

A folyók elárasztják ugyan ezeket is, de a viz egyrészt nagy 
mélységet nem ér el, másrészt nem oly soká marad meg rajta 
egy huzamban, hamarább lefut, mint a mélyebb fekvésű ártere
ken, hol csak a fűz bírja megállni a sarat.

E magasabb árterületeken fordulnak elő egyszersmind a leg
szebb tölgyesek. Csak említenem kell a Száva- vagy Béga- és 
Marosmenti csodaszép tölgyeseket, hogy állításom valódiságát 
mindenki elismerje.

a) Kemény berekerdők átalakítása legelő
erdőkké.

Ez átalakítás keresztül vitelénél újból az előbbi fejezetben 
tárgyalt 3 eset állhat elő, t. i. dolgunk akad vagy egyenlő korú 
fiatal vagy egy korú öregebb vagy különböző korú állabokkal.

Mielőtt azonban rátérnénk az erdők miként való átalakítá
sának ismertetésére, a következőket kell előre bocsátanunk („Érd. 
L. 1888. évf. 291. 1. Belházy „A legelő-erdők“).

Már az előbbiek során megismertük, hogy a rendes évi vágá
sok kihasználásán — afőhasználaton — kívül vannak még e 1 ő- 
használatok is azon fatömegekben, melyeket a szüséges zár
lat előállítása által feleslegesekké váló fákban időnkénti ritkítások 
utján kiszedegetünk.

A legelső ilvnemü ritkítást akkor foganatosítjuk, mikor elő
ször szabadítjuk legeltetés alá a fiatal állabokat s mivel ezek 
ilyenkor még teljes zárlatban vannak, legtöbbet kell is az alka
lommal kivágatni.

E ritkításokat azután minden tizedik esztendőben ismételjük.
Hogy mennyi törzset szedjünk ki, az függ a kortól s hogy 

az illető korhoz képest hány fa tartandó fenn; mert mennél fiata
labb a fa, annál kisebb tért foglal el s igy sokkal több egyed
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kell egy bizonyos zárlat megalkotásához, mig a terebélyes ágfák
ból sokkal kevesebb elegendő lesz. Tekintetbe jön még a termő
hely is, mert jobb talajon fejlettebb, több teret elfogó koronák 
fejlődnek, mint a silányon.

Legjobban dűlőre vezet, ha az átalakítandó erdővel egyenlő 
korral s termőhelylyel biró oly erdőt keresünk ki, melynek zárlata 
teljes; ebben azután próbateret veszünk s az azon álló fákat mind 
pontosan megolvassuk, hogy megtudhassuk, hány törzs esik teljes 
zárlat mellett egy holdra.

Ha pl. egy jó termőhelyen álló folyammenti tölgyest 0.4 
zárlatig megritkitva, legelő-erdővé átalakítani akarunk s szándé
kunk azt 120 éves fordában kezelni s 10 évi elő és 30 évi utó
tilalmat akarunk behozni, akkor felkeresünk egy ugyanoly korú s 
termöhelyü teljes zárlatu állabot, abból a törzsek számát kiolvas
suk, ezeknek 0'4 része azután adni fogja azon törzsek számát, 
miket a megalakítandó legelő-erdőben az illető korban fenn kell 
tartani.

A minden tizedik évben kivágandó törzsek számát pedig 
megkapjuk, ha a tiz év előtti törzsszámból levonjuk a tiz évvel 
idősebb korra meghagyott törzsek mennyiségét. így pl.
a 30 éves állab törzseinek száma ...   ... ... 398 drb.
a 40 éves állabé ... _  ... _  ... ... _  _ 290 „

31—40 éves korban vágandó lesz ... ... ... ... 180 drb.
Az alábbi sorozat felvilágosítja az itt mondottakat. A 30 

éves korban 402 drb szedendő ki, mivel a zárlat nem teljes, 
mert különben 195 fával többet, 597-et kellett volna kivágni.

Lesz tehát holdanként:
teljes zárlatban fentar- kiszedhető

darab tandó 0‘4 darab
darab

30 éves korban 995 398 első felszabadításkor 402
40 5) » 725 — 290 31 — 40 éves korban 108
50 550 — 220 41 —■ 50 „ . 70
60 430 — 172 51 — 60 „ JJ 48
70 350 — 140 61 — ■ 70 „ 32
80 290 — 116 71 — 80 „ » 24
90 » * 250 — 100 81 — 90 „ w 16

100 220 88 91— 100 „ 12
110 n » 200 80 101- no „ 8
120 180 72 111- 120 ., 8
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Hogyha időközben egyik másik fa kiveszett, azt is a kisze
dendő törzsek közé számítjuk, azonkívül kiirtjuk a tuskókat, 
helyüket földdel behúzzuk, hadd nőjjön a fü ottan is. Kitisztítjuk 
továbbá mind a bokrokat s azon haszontalan aljfákat, melyek a 
fünövésnek útját állnák.

A ritkításkor főkép a törzsek silányabbját hányjuk fejsze ébre, 
mindig az erősebbjét hagyva meg olyaténképen, hogy ezek lehe
tőleg egyenletesen foglalják a legelőteret.

Ezek után áttérhetünk az előbb jelzett három esetre.
1. Az erdőrész egyenlő korú fiatal állabokbólálb
Itt is a lágyerdőkben követett eljáráshoz hasonlóan, az egész 

erdőrészt 0'4 záriatig kiritkitjuk s a fenti számítás szerint annyi 
fát hagyunk meg holdankint, mennyi e zárlatnak megfelel. Ez után 
a talajminöséghez képest rövidebb-hosszabb fordát választunk s a. 
szerint osztjuk fel az egész területet egyenlő évi vágásokra.

Ámbár a termőhely mindenütt jó, azért mégis különbséget kell 
tenni azon tölgyesek között, melyek 150 éves korig s azon túl 
még szép egészséges törzset nevelnek s azon termőhelyek között, 
hol a 100 éven túl már csucsszáradás kezd egyes fáknál jelent
kezni s hol a gyertyán és csei előfordulása világosan mutatja, 
hogy az ártér daczára sem egészen üde már a talaj. Egyes kiemel
kedő fokok ezek, miket a viz nem szokott elborítani, a mi a 
mocsártölgy növekvésében már feltűnő különbséget tud előidézni.
E helyeken a zárlatot valamivel sűrűbben is hagyhatjuk 0'4-nél.

Az első helyen emlitett jobb termőhelyen 120 éves fordát * 
állapítunk meg a legelő-erdő részére, és elegendő öt évi elötilalom, 
mivel itt gyakran van meglehetős makktermés s igy e rövid idő 
elegendő a bemagzáshoz, különösen ha a megkeményedett talajt 
disznókkal előlegesen felturatjuk, s minthogy a lehullott makk ter
mékeny hordalékkal be szokott iszapolódni, a szebbnél szebb 
magcsemeték kendersürüséggel verődnek fel, mit csak más idegen 
fanemektől, különösen a szilsarjadéktól kell megvédelmezni, hogy 
egészen felkapjon. A hézagokat vagy még az anyafák alatt fészkes 
makkvetéssel vagy később csemeteültetéssel ujitjuk fel. A vetés 
s ültetés távolsága 2 méter, négyes kötelékben vagy sorokban.

Utótilalomnak elegendő a 20 év, sőt ennél kevesebb is elég 
volna, ha nem lenne czélunk ezáltal nyulánká tenni a fát, hogy
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a későbbi térés állásban már meglehetős magas törzse lévén, el 
ne terebélyesedhessék a tönkfa rovására.

A hol a rosszabb talajok volnának túlsúlyban a jók felett, 
90 vagy 100 éves forda felel meg, 10 évi elő s 20 évi utótila
lommal.

Hogy az ezen esetünkben felvett átalakítandó egyenlő korú 
fiatal erdőt e kettő közül melyik talaj osztályba sorozzuk, arra a 
közelben levő öregebb tölgyállabok, a benne előforduló más fa
nemek s azok elegyaránya, valamint a fák egészségi állapota nyújt
hat tájékozást.

Ha vizsgálódásunk arról győzne meg, hogy ez öreg állabok, 
vagy ezek hiányában egyes fentartott magfák 180 éves korig még 
tűrhető állapotot tüntetnek, akkor 120 éves forda mellett 60 éves 
korban 100 éves f. mellett 40 éves korban kezdhetjük meg a legelő
vágás beállítását fiatal erdőnkbe, ugyanakkor az 5, illetve 10 
év alatt fejsze alá kerülendő állabokat előtilalom alá helyezvén; 
úgy évenként egy-egy vágást letarolva s ugyanoly területet tilalom 
alá helyezve, már az utolsó vágásnál tartunk, mire ez a 180, 
illetve 160 évet eléri. Ha időközben azt látnok, hogy e korig se 
bírják kihúzni a fák, akkor később 2—2 évi vágást tarolhatunk 
egyszerre, hogy hamarább végét lássuk, mikor csak a második 
forda végével fogjuk elérni a szabályos korfokozatot.

A pótlások alkalmával a tölgy közé 7* vagy 1/5-részben kőrist, 
szilt keverünk a jobb termőhelyen, mig a magasabb, kevésbbé jó 
részekre talajjavítóul gyertyánt; újabb időben német szomszédaink 
az erdei fenyőt is használják áradásos helyekre.

Az öreg fát minden 10-edik esztendőben ritkítjuk, előhasz- 
nálatképen annyi fát szedve ki a silányabbjából minden állabban, 
mennyi a korhoz képest fenti számításunk szerint fölösleges.

2. Ha egyenlően öreg tölgyállabokból áll az 
egész erdő, akkor a rövidebbre fogott első kiegyenlítő vágásnál 
úgy járunk el, mint a lágy erdők hasonló eseténél, a többiekre 
nézve pedig az 1. alatt mondottak az irányadók.

3. Ha különböző korú tiszta vagy más fanemekkel 
kevert tölgyerdővel van dolgunk, a 0‘4 zárlatig való vigályitás után 
itt is az erdőnek a legöregebb állabokkal biró részén kezdjük el 
a forda szerint való első vágást.

Sokszor fogunk találni gyéren álló oly öreg tölgyeseket.
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melyek alját mindenféle cziher, gyertyán, mezei juhar, galagonya 
s egyéb bokrozat bírja. Ezek kitisztítása s a tölgyek meghagyá
sával rendesen elérjük már a szükséges zárlatot, sőt szükség esetén 
még az alfából, első sorban a gyertyánból kell egyeseket meg
hagyni, hogy túl ritka ne legyen.

&) Árterületeknek kemény legelő-erdőkkel 
való befásitás a.

Olyan legelőnek használt árterületek ezek, miket az áradat, 
a fent leirt erdők módjára, nem szokott magasabban ellepni s a 
viz, a mily hamar elfogja, oly gyorsan — 8—10 nap alatt — vissza 
is vonul róla, a milyenek pl. a Marosnak Erdély felé eső mellékei.

A területeknek az egyes fanemek igényeihez mért kijelölése 
'legalkalmasabban akkor történik, mikor nagyobb árvíz borítja azo
kat, és a midőn egészen leapadt róluk a viz ; első esetben a leg
magasabb, utóbbi időben a legmélyebb parczellákat karózzuk körül. 
A legnagyobb árvizek, milyen az 1876-i volt, itt nem jönnek tekin
tetbe, mivel tán csak évtizedek alatt szokott egy-egy ilyen 
beállani.

Nagyobb árvizek alkalmával ugyanis azt veszszük észre, hogy 
egyes kisebb-nagyobb, czethal hátaként hosszába nyúló vagy pedig 
többé-kevésbé kerekded szigetek, a vízből' kimaradnak. Ezeket 
mindenesetre külön ki kell jelölni, mivel ez más fanemeknek való 
talaj, mint a vízzel borított.

Vannak ismét oly mélyedések, tán hajdani folyóágak, sáros 
morotvák, süppedő csádésok, melyek legelőször jutnak viz alá s az 
legtovább áll meg bennök. Ide megint más fanemek kellenek, mint 
■egyebüvé.

Ha a kitűzéssel készen vagyunk, még a következők fontolan- 
dók meg.

Tegyük fel, hogy községi legelővel van dolgunk, melynek 
kiterjedése 800 kát. hold.

Egyszerre csak annyi területet fogunk erdősítés és tilalom 
alá, hogy a község marhája nagyon meg nem sínyli, de a befá
sitás se nyujtassék túl hosszú időre.

A legelő különben jó talalajon van, úgy hogy ámbár itt-ott 
kibukkan a föld vagy kevés homok, a magasabb helyeken, a legelő 
még nem kopárosult. - ■
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A befásitásnál arra is ügyet vetünk, a mi által az erdősítést 
jobban megkedveltetjük, hogy a lakosság szegényebbje selyem- 
gubótermeléssel foglalkozván, eperfát is ültessünk.

A talaj mindenütt tölgyre való, mélyebben szilt, kőrist, a 
csádésba égert is keverünk a tölgyekbe, mig a magasabb helyekre 
jó lesz az eperfa, mely a tölgyek közül a ritkítások alkalmával 
előbb részben, később egészben kivágandó.

A forda tartama 100 év, tiz évi elő s húsz évi utótila
lommal.

E szerint az évi vágásterület 800 : 100 = 8 hold. Az összesen 
30 évi vágásterületre kiterjedő tilalmas lesz 8 X 30 = 240 hold. 
Mig az állandóan legelt terület 560 hold. Hogy az erdőtelepítés 
tartama alatt ezen 560 hold folyton legeltethető legyen, következő- 
kép járunk el.

Rendszerint évenkint csak az egy vágásnak megfelelő 8 hold 
volna beerdősitendő s tilalom alá helyezendő, úgy hogy 100 év 
múlva bevégeznők s ismét az első, akkorára a forda korát elért 
első vágásnál kezdhetnék.

Hogy azonban gyorsabban haladjunk, az első húsz év alatt 
kétszeres területet ültetünk be s fogunk tilalom alá. Ily módon 20 
év múlva már 320 hold lesz erdősülve, tehát 80 holddal több (a 
240 holddal szemben), mint ki van kötve.

Hogy e többletet a rendes területre leszállítsuk, a következő 
tiz éven keresztül 16 holdat szabadítunk fel a fiatal erdőből s csak 
a rendes évi vágásterületet, 8 holdat, fásitjuk be. Ez eljárás foly
tán évenként 8 holddal több szabadulván fel a tilalmazottnál, 10 
év alatt a 80 hold ki lesz egyenlítve. Ez időn túl a hátralevő 70 
éven keresztül azután ismét csak a rendes 8 holdnyi évi területet 
ültetjük be s szabadítunk fel ugyanannyi holdat.

Vagyis 30 év nlatt ily módon felerdősül 320, meg 80 = 
400 hold, vagyis fele az egész területnek, holott rendszeres erdő
sités mellett ugyanennyi holddal csak 50 év múlva lettünk volna 
készen.

Mielőtt az erdősítéshez hozzálátnánk, csemetekertet kell, 
hogy létesítsünk magán a legelőn az ültetés helyétől nem nagyon 
messze, oly tágasra, hogy abban necsak az egy-kétéves, hanem 
az átiskolázandó nagyobb csemetékre szintén hely maradjon bőven.
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Legjobb az egész területet s azon az egyes vágástereket 
legalább 10—20 évre előre térképre hordani, megjelölve rajta a 
mélyebb s magasabb fekvésű részleteket, hogy kiszámíthassuk s 
megtudjuk előre, hány hold kell majd makkvetésre, mennyi 
kisebb s mennyi nagyobb tölgy vagy szil, kőris s más fanemre 
való mélyebb fekvésű térség van, hova már nagyobb suhángok 
valók.

A csemetekertet minden tiz év múlva felhagyjuk, csak 
annyi csemetét hagyva benne, hogy területe beerdősüljön s 
azután az ültetöhelyhez közelebb alakítunk megint újat.

A tölgyvetés sűrűbb helyeit szintén felhasználjuk csemete
telepekként, a fölösleges anyagot onnan szedve ki ültetvényeink
hez, mi által sok költséget megkímélünk. Az ültetés 2V2 méteres 
kötelékben vagy sorközökkel történik. Ily távolság mellett kell 
egy holdra 921 drb.

A makkot 2 méteres sorokba vetjük.
Most pl. azt állapítottuk meg a térképről, hogy az egy év 

alatt munka alá kerülő 16 holdból 2 hold alkalmas makkvetésre 
5 hold tiszta tölgy ültetvényes 2 éves csemetékkel beültetendő, 
mert sekélyebb víztől járt, ennek V4 részét eperfacsemetével 
kell keverni, 7 hold 4—5 éves suhángültetésre való tölgyesként 
telepítendő be, a mély helyeken V3 részben szillel s kőrissel 
keverve és 2 hold legmélyebb fekvésű területet kőris és éger 
suhángokkal kell befásitani.

A 2 hold makkvetésben mintegy 50.000 csemete van hol
dankint, melyeknek Vs-ét, tehát 10.000 drbot bátran ki lehet 
szedni kétéves korban, a mi 2 holdon 20.000 drbra rúg.

Az öt hold tölgyeshez kell 5 X 920 = 4600 drb. tölgynek 
3/4-e, azaz 3500 drb. és azonkívül V4 rész = 1200 drb 2—3 
éves eper a csemetekertből.

A tölgycsemete tehát nemcsak kitelik a sűrűbb vetésekből, 
de marad is 16.000 drb, mikből a csemetekertbe ültethetünk 
átiskolázás czéljából, esetleg kopár területek befásitására felajánl
hatunk.

Átiskolázott tölgysuháng kell 7 holdon 7 X 920 = 6440 
drbnak 2/3-a = 4300 drb és a faiskolából a hiányzó V3 — 2200 
drb kőris, szil.

Lbgelő-ebdők. 9
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A faiskolába átültetett 2 éves tölgyek, miket szintén a 
beerdősitett területről szedünk, 2 vagy 3 évig maradnak; ha két 
évig 40 cm. sor- és 40 cmt. csemetetávolságra, ha pedig 3 évig, 
akkor 50 cm. sor- és 40 cm. csemetetávolságra kerülnek egymás
tól, ugv, hogy 1000 drb ilyen 4—5 éves suháng előállításához 
80—1500 méter területre van szükségünk; minthogy pedig 
három évig maradnak egy helyen, háromszor akkora területet 
kell fentartani vagyis 254—450, átlagosan 350 m2-et.

A fent szükségelt 4300 drhhoz tehát 4'3 X 350 = 1500 m2 
kell. Húsz év múlva a 8 holdhoz ennek már csak fele szükséges.

A 2200 darab kőris és szil iskolája 2'2 X 350 = 770 m2 
és igy tölgy és szilre együttesen (1500 -j- 770) = 2270 m2 for
dítandó.

A szil, kőris és égernek még vetőkertre való hely is kell. 
Egy ezer drb ilyen csemete 10—30, átlag 20 m2 magvetésből elő
állítható s 2 éves koráig ott maradhat, 2200 darabra kell tehát
2-2 X 20 = ... ... ... ... ... ... ... ... 44 m2.

Az 1200 epercsemetére számítunk ... ... 16 m2-et,
s igy az összes vetőágyak kitelnek ... ... _ 60 m2-ből.
Hozzászámítva a faiskola térfogatát ... ... ... 2270 m2-t,
utakra 10°/0-ot ... ... ... _  ... _  _  _ 20 m2
az összes csemetekerti terület... ... ... ... __ 2350 m2,
vagyis 650 □-öl.

A kijavításokra szolgáló csemetéknek való helyet is 150 
□-öllel számítva, tehát 800 □-ölből, vagyis fél holdból nagyon 
kitelik a csemetekertünk.

Az erdő megtelepítése ezek után a következőképen történik.
A legmagasabb helyeket felszántjuk és 2—2’5 méteres sorok

ban makkal bevettetjük azzal, ki a sorközöket használja. A sorok 
közé csak kapásnövényeket teszünk, mivel nem vagyunk biztosak 
abban, vájjon a tavaszi áradat nem önti el egy részét a szántó
földnek.

A kukoriczát vagy más kapásnövényt, mikor már túl vagyunk 
a vizveszélyen, feléből vagy harmadából vettetjük a sorok közé 
aképen, hogy a részes a kukoricza, bnrgonya vagy répa megkapá- 
lásakor tartozik a csemetéket is megkapálni, sőt a földet kissé
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melléje huzni; egyáltalában szigorúan ügyelni kell, hogy a töltö- 
getéshez való földet a fácskák gyökeréről ne húzzák le.

Legjobb csak kapamüvelés alá inkább csekélyebb haszonnal 
adni ki a sorközöket, mint eke alá, mert óhatatlan, hogy ekével 
a fácskák meg ne sérüljenek, mikor vagy kiszáradnak vagy silány 
törzsű fák lesznek belőlük.

A kiültetésre vagy átiskolázásra szánt csemetéket egymástól 
2—2 méterre eső hézagokban szedjük ki a telt sorokból, csak az 
életre valókat válogatva ki s e hézagok lyukaiba s a sorok közé 
azonnal 2—3 éves eperfacsemetéket ültetünk.

A legmélyebb s legmagasabb rész közé eső sekély oldalasba 
már csak ültetünk, még pedig 2—3 éves csemetéket, a vetett sorok 
folytatásában, 2x/ä méteres csemetetávolságban tölgyeket, két-két 
ilyen tölgy közé egy-egy épért, szilt vagy kőrist tehetünk, úgy, 
hogy a sorokban 1'25 méterre kerülnek a csemeték egymástól. 
Ezek a közbe iktatott csemeték azután a tiz-tiz évi ritkitások 
alkalmával többrészt kiszedetnek a tölgyek javára, csak a meg
kívánt elegyarányban tartva fenn őket.

A legalacsonyabb fenekekre már 4—5 éves suhángokat 
ültetünk, tulnyomólag szilből, kőrjsből s égerből.

Kihasználás és értékesítés. A folyammenti tölgyesek 
a legszebb és legértékesebb állabokat alkotják, még pedig oly 
talajon, mely mezőgazdasági művelésre állandóan nem alkalmas, 
tehát feltétlen erdőtalajt képez, nem emlitve, hogy a mocsárlázas 
levegő javításával a közegészségre jótékony hatással vannak.

Még kevésbé üde talajon álló 80—100 éves kevert tölgyes 
is 300—500 frtot ad holdjától, tövön eladva.

Vannak azután a Száva mentén tölgyeseink, melyekhez fog
hatók egész Európában nincsenek, hol a 150—200 éves törzsek 
24 méterig elágazást sem mutatnak; az igaz, hogy más fák keve
rékében csak alig 40—50 szál van holdankint, de ezek még 
több száz holdakra terjedő eladásoknál is 60—70 forintba 
kerülnek átlag törzsenkint, miknek ágai, göcsei s főként tuskófája 
még külön a taningyárakban értékesíttetnek. E szerint 3000 írtnál 
több folyik be holdankint.

Ily értékű fák Magyarország más hasonló vidékein szintén 
teremnének, ha megvolna azon koruk, mert a Béga mentén szint-

9*
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oly növekvést tüntetett elő az ott működött erdőrendezőség 
néhány évtized előtt, csakhogy ott már kivágattak s alig fog két 
évtized eltelni s a Száva mentén szintén kidőlnek Európa utolsó 
tölgy-mohikánjai.

Azért ezeket az erdőket csak szükségből alakítsuk át, a mig 
a nép az okszerű istállóztatásra és takarmányozásra nem szokik; 
ez erdők különben is többnyire oly vidékeken terülvén el, hol 
elegendő szántóföld, tehát ez istállóztatás fő feltételei megvannak. 
Ha pedig már rászánjuk magunkat, hogy erdőnkből legelő-erdőt 
csinálunk, viszont az egész ország közgazdasági érdekében csak 
azon viszontszolgálat és kárpótlás fejében tegyük meg, hogy a 
fátlan legelők rendes legelő-erdőkké alakíttassanak át. Mert e 
térségeken a legelő soha sem fog oly értéket eredményezni, mint, 
ha rendes erdőgazdaságot űznénk ott.

A legelő-erdők gyér zárlatában sohasem fog a törzs oly 
hosszú, ágtiszta szálfává fejlődni, mint sürü zárlatban. Mivel 
azonban 20—30 évig, a mig az első térállásba helyezést végbe 
nem viszszük, sűrűn tartatik, ez ideig szépen megnyúlhat s tisztul
hat a fiatal tölgyes alsó ágaitól, később a gyér állás csak javára 
van, mivel alig van fa, mely ,ugy szeretne a szabad napfényben 
fürödni, mint a tölgy. Fája ez által aczélosabb, becsesebb, minősége 
jobb, mint ha később is sűrűn nőni kénytelen, tartóssága és bir- 
hatóssága szintén jobb lesz. A legelők tölgyeseiben tehát a leg
jobb anyagot termelhetjük, minőség tekintetében, ha a törzsképzés 
s igy a haszonfaszázalék hanyatlani fog is. A makk és gubacs- 
termés szintén jóval nagyobb lesz, úgy, hogy az ebből várható 
jövedelem is emelkedni fog.

S minthogy a nagyobb méretű tölgyeknek napról-napra való 
fogyásával az ilyen fa ára mindig jobban emelkedik, a 100 és 120 éves 
tölgy legelő-erdőkre a legnagyobb gond fordítandó. S minthogy e 
vidékeken nagyobb városok közelében láttam uradalmat, mely 
minden nagyobb költség nélkül felnyeseti az áterdőléskor tölgye
seit, tisztán az igy kikerülő s kévékbe kötözött ágfával fizetvén a 
napszámosokat, nem lesz háládatlan feladat a legelő-erdő úgy is 
elágazódásra hajló tölgyeseit felnyesetni s a tönkfa-százalékát ez 
által gyarapítani. Sőt az ágakat — szükség esetén — akár 
júniusban akár később vágatva, lombtakarmányként értékesíthetjük.
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A levágott ágak helyeit a fentebb megnevezett uradalom kátrány
nyal keni be, a mivel nem csak a korhadást, de a vizhajtások 
keletkezését is megakadályozza.

A felnyesésnél arra kell ügyelni, hogy csak a nélkülözhető 
alsó ágakat s a törzs vizhajtásait, de ezeket is szorosan a törzs 
mellett vágják le, hogy a behegedés tökéletesebben történjék s 
hamarább érje végét.

Azokat a fákat, melyekre a vágás még ugyanazon évben 
reákerül, akár egészen lekopaszthatjuk lombszéna nyerése czéljából.

A rendes vágások fák é szleté t legjobb törzsenként, 
állva s árverés utján eladni, a hogy az e vidékeken leginkább 
divatos, mikor minden fával foglalkozó kisiparos egy-két törzszsel 
kielégítheti szükségletét s mivel e fának nagy a kereslete, a becs
értéken rendesen jóval túlhajtják. Ha netán marad vissza fa, mely 
ily módon el nem kelt, azt tűzifába vágva, raktáron adjuk el, 
miután a még kikerülő rönköket külön kitermeltük, kész faként 
való eladás czéljából.

A padló-deszkává való felvágatás szintén jövedelmez, sőt 
keréktalpat s küllőt is készíttethetünk 14—16 frtért ezrét, vagy 
hordódongát s feneket; a hol keletje van a szőlőkarónak, ennek 
ezre szintén 12—13 frtért elkészíthető s 24 frtért hozható piaczra. 
Szóval minden lehető terményt kihozunk előbb s csak a más czélra 
egészen alkalmatlan fát dolgozzuk fel tűzifába.

Hogy a padlódeszka termelése, ha egyszerű ácsokkal füré- 
szeltetjük is künt az erdőben, mennyi haszonnal jár, arra két 
általam teljesített kísérlet adatait itt közlöm.

Termeltetett:
73 drb 4-833 ms, 5 cm. vast. 25—38 cm. szél., 4—6 m. h. tölgypadló 148 frt — kr. 

7 „ 0‘5l5 m3 u/n—15/i5 cm. és 4—6 m. hosszú gyertyángerenda 6 frt 40 kr

•Összesen 80 drb 5.348 m3 müfa ... ... ... _  ... _  ... 154 frt 40 kr.
értékkel.
A termelés s az 5 klm-ig való fuvarozás költsége... 49 frt 68

tiszta érték... 104 frt 72kr.

Egy tömköbméter tiszta árura esik ennél fogva 28 frt 85 kr. 
bruttó érték és 9 frt 30 kr. költség. Vagyis egy köbméter 
eladási ára 28 frt 85 kr., termelése 9 frt 30 kr., tiszta tőára 19 
f r t 55 k r.
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Forgácsba s hulladékba elkallódott 52%.
A gömbölyű épületfa tőára az erdőben 6—9 frt w3-enkintT 

tehát átlag 7 frt 50 kr.
A fenti áru értéke gömbölyű állapotban lett volna

5‘348 á 7 frt 50 kr. = ... ... _  ... ... _  40 frt 11 kr»
hozzá az apadék 52% — 5’793 m3 7 frt 50 krjával 43 frt 45 kr.

Összesen ...   83 frt 56 kr.
az ennek megfelelő müfa értéke ... ... ... ...104 frt 72 kr.
müfában nyereség összesen ... ... _ ... ... 21 frt 16 kr.
vagy m3-enkint kerek 4 frt.

Egy másik esetben termeltetett fűrészáruban 163 drb tölgy
padló 3—5 m. hosszban, 23—32 cm. szélességben, 5 cm. vastag
sággal : 9.37 w3, összesen 26 frt költséggel (fuvar nélkül).

Ehez felhasználtatott 11 drb rönkő 35—55 cm. vastagsággal 
kérgestől 114 folyó méter hosszúsággal 20'32 m3 tartalommal.

Ezeknek értéke árszabály szerint:
2 rönkő 50 cm.-en felül 5.00 ín3 9 írtjával ... = 45 frt.
9 „ 33—50 cm.-ig 15'32 m3 7 frt 50 krjával = 114 frt 90 kr.

Összesen_  ... 159 frt 90 kr.
Az ebből kikerült fűrészáru 9'37 m3 28frtjával 262 frt 36 kr.

ennek előállítására ment ... ... _  ... ... ... 26 frt.
tiszta érték ... ... ... ... ... ... ... ... ... 236fit36kr.

Vagyis a müfa a gömbölyű épületfával szemben 76 frt 46 
kr. nyereséget tüntett fel, a mi msenként 8 frt 16 krra rúg a 
fűrészelt áru előnyére.

Az apadék összesen és átlag 54%-ot tett.
A gömbölyű fa köbmétere is (76 frt 46 kr : 20'32 m3) = 3 frt 

75 krral jobban értékesül fűrészáruvá feldolgozva.
A müfánál természetesen a raktározási költségek szintén 

számba veendők, de ezek sem oly tetemesek, hogy a haszonnak 
valami jelentékeny hányadrészét elnyelhetnék.

Az utóbbi esetben kétszer oly nagy a mutatkozó nyereség,, 
mivel itt tisztán tölgygyei van dolgunk, holott az első esetben 
kevésbé értékes gyertyánfa is szerepel.

Jó haszonnal jár vidékenkint s kevés a kezeléssel való 
bajmolódás, ha az épületfának való rönköket s szálfákat a kis 
vevő termeli magának az általa szükségelt választékban. Az egyes
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darabokat az illető maga hordja ki a vágás szélére a birtokos 
által megjelölt helyre, hol azok felmérve s árszabály szerint meg
becsülve adatnak el a vevőnek, ki a döntés megkezdése előtt 
bizonyos óvadékot letenni tartozik.

Az árak a fa vastagsága s használhatósága szerint külön
böznek.

A legvastagabb, hosszúságánál fogva nagyon keresett malom- 
gerendelyeknek való fa árát legmagasabbra szabhatjuk köb- 
méterenkint.

A tölgyfa ára e vidékeken 6—12 frt közt váltakozik, a 
beszórtan eljövő szálas kőrisek helyenkint a tölgynél is jobban 
fizettetnek, 13 írtjával m3-enkint. Szokás a tölgynél 3 osztályt 
megkülönböztetni, u. m. 30 cm. vastagságút 6—7 írtjával, 30—50 
cm. között levőt 7—8 frtjával s 50 cm.-en felülit 8—12 frtjával 
megállapított árakkal.

A vevőket, ha ők a termelők, nem jó egyszerre különbség 
nélkül a vágásba bocsátani. Mert ha a bognár lép be előre, az 
a legszálasabb, jól hasadó törzset neki való rövidebb tönkökre 
darabolja, úgy, hogy a leghosszabb szálakat igénylő vevő üres 
kézzel állhat tovább, ha elszedték a neki alkalmasat, visszahagyva 
a rövidebb törzseket, melyekből a bognár még mindig elegendő 
számú rövidebb tönköt vághatna ki magának. Azért a malom- 
gerendelyek vásárlóit engedjük be először s csak azután a rövi
debb fával megelégedőket, bognárokat, asztalosokat, bodnárokat, 
esztergályosokat.

Ily módon annyira kihasználják a vágást, hogy jórészt csak 
ágak s az igen görcsös törzsrészletek maradnak vissza, miket 
ölfába 25—30 krjával méterenkint, a rozsét pedig Vä-äböl vágatjuk, 
a tuskófát feléből irtatjuk, megfelelő darabokra hasogatjuk, forgá
csoljuk s kétméteres rakatokba a vágás szélére hordatjuk.

A tűzifa rendesen: cser- és gyertyánhasábnál 2 frt 50 kr., 
tölgyhasáb 2 frt 25 kr., dorong 2 frt, tuskófa 1 frt 25 kr., rőzse 
nyalábja 3 kr.

Hogy gyakorlati példával szolgáljak: egy ilyen módon 
kihasznált, majdnem elegyetlen tiszta, 0’8 zárlatu 9 holdas 80 
éves vágás következő használatokat nyújtotta, megjegyezvén, 
hogy az erdő áradásnak nincs kitéve :
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épületfában _  ... 406‘23 íw3-t. ... ... ... 2884 frt 72 kr,
tűzifában ... ... ... 1370'00 ürm?-t. ... ... ... 2724 09 99
rőzsefában... _  _ 7l78'00 kévét a 3 kr. ... 215 34 99
tuskófát ............. . 562'00 wrwz3-t.á 1 frt25kr. 702 93 50 93

Bevétel összesen ... 6526 írt 65 kr.
Kiadás volt:

1370 ürm3 vágatása á 25 kr._
7178 kéve rőzse x/3-a munkabér

2392 kéve 3 krjával— ... ... 
562 ürm3 tuskófa fele munkabér,

281 m3 á 1 frt 25 kr. ... ... 
A bevételből levonva e 

kiadást, összesen ... ...

344 frt 50 kr.

71 frt 76 kr.

361 frt 25 kr. = 767 frt 51 kr.

767 frt 51 kr. = 767 frt 51 kr.
be1v é t el _ 5759 frt 14 kr.

Esik tehát egy holdra 640 frt.
A legelő-erdő 0'4 zárlat mellett, az ennek megfelelöleg leszál

lított bevételt fogja nyújtani fában t. i. a 0‘8-ből levonva 0‘4-et 
(640 X 0'4 = 256 frt) vagyis 640—256 = 384 frtot és illetőleg 
valamivel kevesebbet, mert gyérebb zárlatnál a miifának alkalmas 
fatömeg az összesnek kisebb °/o-ára megy.

A tiz évenkinti ritkítást s a széldöntvények feldolgozását szin
tén legjobb átaljában fizetett napszámosokkal teljesittetni; készí
tésért s bizonyos gyűjtőhelyekre való összehordásért s felrakáso
lásért 35—40 krt fizetve méterenkint. A régi tüskök feldolgozása 
szintén feléből történik, a miért össze is kell hordani s rakásolni 
a favágónak.

A legelőt illetőleg itt is 4, rosszabb helyen 5 holdat számí
tunk egy drb felnőtt szarvasmarhára.

A tűhasználatot itt még bátran fentarthatjuk s az jó jöve
delmet biztosit. A lombtakarmány mérsékelten gyakorolható ; alom
szedésre e vidék nem szorul.

A legfőbb jövedelmet azonban az erdők gubacs- és makkter
mése nyújtja, mely a fahasználatot messze túlszárnyalhatja s jó 
termő években 5—6 frtot hozhat holdankint.

Disznók részére, jó makktermés idején, csak hónapszámra 
adjunk engedélyt és pedig legalább darabjától járó 1 -frt havi bér
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mellett, mivel ilyenkor egy hó alatt felhúzhat s újból soványokat 
ereszthetünk be.

Gubacstermés idején augusztus 15.-étől szeptember végéig, a 
gubacs hullásának és szedésének ideje alatt, legeltetni nem szabad.

A többi marhánál sem helyes korlátlan számú marhára adni 
engedélyt az árverésen legtöbbet adó legelöbérlönek, hanem itt is 
helyesebb a legelötér kímélése szempontjából csak a megengedett 
számig bárczákat adni ki.

Vizsgáljuk már most mennyibe kerül nekünk az erdei legelő? 
(L. „Érd. Lap.“ 1885. évf. Belházy E. „A legelő-erdők“.)

Tudjuk már az I. Részből, hogy a legeltetés a fa növek
vését Vio-del csökkenti, s hogy a jobban feltárt talaj sem kedvez 
úgy a fanövésnek, mint a kellőleg zárt, televénytöl laza erdei talaj.

E tényezők figyelembe vételével, a fa oly magas korig nem 
nevelhető a legelő-erdőben, hanem a fordát lejebb kell szállítani, 
úgy, hogy pl. a 100—120 év helyett mái’ csak 80—100 éves for
dát választhatunk a letaposott legelőkön.

A rendes erdőben teljes zárlatban s 120 éves fordában kezelt 
tölgyes fatermése I. termőhelyi osztályban 3.32 m3, 1 frt 80 kr. 
tőárral = 5 frt 98 kr.; elő- s mellékhasználatokból, amannak 2O°/o-a 
= 1 frt 20 kr.. ez évenkint és holdankint összesen 7 frt 18 kr.

Mint legelő-erdő csak legfeljebb 0’5 zárlatban tartatik, mely
nek faterméséből a legeltetés s talajfeltárás is Vio-et von le s 
az erdő, mint ilyen, szintén csak 100 éves fordát bir meg s a 
termőhely egy fokkal lejebb száll.

E szerint legelő-erdőként kezelt tölgyszálerdő fatermése (L. Érd. 
zsebnaptár 164 1.) 3'03 X 0’5 X 0'10=-1'31 m?. 1 frt 60 kr. tőárral = 
2 frt 10 kr; az elő- és mellékhasználatok értéke a főhasználat 50°/o-a =; 
1 frt 10 kr., összesen 3 frt 20 kr.

Ha az adót, kezelési, erdősítési s egyéb költséget mindkét eset
ben egyenlőnek veszszük, akkor kerül nekünk a legeltetés évenkint és 
holdankint 5 frt 98 — 3 frt 20 = 2 frt 78 krba vagy egy darab szarvas- 
marha — 5 holdat véve — 13 frt 98 krba.

Ha ez a legelő-erdő 80 éves fordában kezeltetnék, 16 frtba, ha 
120 évesben, akkor 9 frtba kerülne egy drb szarvasmarha évi lege
lője, a mi azt mutatja, hogy jó talajon is még elég jól megfizetjük a 
legeltetés árát. Ez óva int bennünket arra, hogy csak ott létesítsünk
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rendes erdőből legelő-erdőt, hol ennek szüksége elől egyelőre ki nem 
térhetünk.

14. FEJEZET.

Ártéren kívül sik földi agyagtalajon álló legelő
erdők.

E fejezettel oly talajra lépünk, mely napról-napra jobban 
fogy az erdészet lábai alól. Kevés kivétellel gazdag buzatalajjal 
van itt dolgunk, mely ha még le nem foglaltatott teljesen a föld- 
mivelés részére, csak idő kérdése, hogy szántófölddé legyen, sőt 
mióta a telepítés törvénybe lett iktatva, beharangoztak már sok 
oly erdőnek is, melyek eddig törvényes oltalom alatt állottak.

Akad azonban még e vidékeken is erdő vagy legelő, melyeken 
a legelő-erdő meghonosítása indokolt.

Vannak helyenként avarok, öreg makkos fákkal gyéren 
beszórt területek, melyek a vizszabályozás folytán töltésen kívül 
kerültek és vizerekkel, mocsaras, vizenyős foltokkal át vannak 
szőve, szikes fenekekkel tarkázva, hol minduntalan feladja magát 
a fenékviz.

Rendesen községi erdők ezek, melyek mig a vizár öntözte 
gyökerüket, szépen növekedtek s évenként szálaltattak, a mint 
azonban a töltés kizárta őket a folyamterületről, napról-napra 
jobban száradni kezdettek. Nem is fogunk többé oly hosszú életű 
tölgyeket nevelhetni, mivel a mocsártölgy fő életfeltétele, a nedves
ség, hiányzik. Megkísértették szántófölddé tenni, de csakhamar 
belátták, hogy a mondott oknál fogva e czélra be nem válik.

így Somogybán és a Dráva mentén (1. Hoífmann Sándor czikkét 
„Erd. L.“ 1879. évf. 658.1.) van sok oly terület, hol megkísértették 
az irtást, de csakhamar meggyőződtek, hogy egy pár év múltán 
nem tehetett valami kitűnő búzát vagy mást termeszteni, ha a 
legjobban művelik is, azért újból marhalegelőnek használták, a 
fákat pedig, dús makktermésük miatt a sertések számára hagyták 
meg. A fahasználat mindössze arra szorítkozott, hogy a kiszáradt 
s kidőlt fákat kiszedték, a nélkül, hogy helyükre mást ültettek 
volna.

Az ilyen nem legelő-erdőnek, hanem makkos vagy fás lege
lőnek mondatik.
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A pécsváradi alapítványi uradalmaknak Somogy vármegyében 
Lakócsán van — Hoífmann S. fent idézett értekezése szerint 
ilyen rendesen kezelt legelője, hol rendes fásítás folyik tölgvsuhán- 
gokkal, melyek nevelési módját azért tartom szükségesnek közölni, 
mivel hasonló módot mélyebb árterületeinken szintén jó sikerrel 
használhatunk.

A csemetéket gondosan kiválasztott csemetekertben nevelik. 
Az itt elkészített ágyásokba szemen-szedett ép makkot vetnek. Az 
egyéves csemetéket átültetik, pikirozzák, úgy, hogy azok 3—4 
ujjnyira essenek egymástól. Kétéves korban másodszor ültetik át 
s ekkor gyökerüket 15—20 cm.-nyíre visszavágják. Az igy levágott 
fő- vagy szivgyökérnél azt tapasztaljuk, hogy azt csakhamar 2—3 
más főgyökér pótolja, a melyek oldalt és lefelé nőnek s azért 
jók, mert a kiültetést nem nehezítik annyira, mintha a főgyökeret 
egész hosszában meghagynék.

Az ily módon második évben másodszor átültetett 
csemeték két évig maradnak helyükön. Ez alatt csak 
arra kell ügyelni, hogy nagyon el ne bokrosodjanak, hanem törzset 
ereszszenek s neveljenek; azért az alsó hajtásokat, még mint 
rügyeket lecsípik, hogy a törzsecskén oldalhajtások ne támad
janak.

Két év után, mikor már négyévesek, az ily csemetéket 
harmadszor átültetik, 50—60 cm. sor- és 40 cm. csemetetávolság 
mellett; a gyökereket s aránylag a koronát is megnyessük, a hogy 
a szükség megkívánj a.

így még két évig maradnak, mikor hatéves koruk
ban már két méter magasságot érnek el s a kiültetésre alkal
masokká lettek.

E suhángokból a vén fák közt levő tisztásokra négyes köte
lékben vagy sorokban egymástól 3—4 méternyire facsoportokat, 
ültetnek ki.

E facsoportokat azok szélétől 4 méternyire, karókból s 
léczekből alkotott kerítéssel veszik körül, hogy a fákhoz marhák 
ne dörgölődzhessenek s ez által azokat helyükből ki ne mozgas
sák. E csoportokat még 2—3 évig kapálják s az eként kezelt 
ültetvények, mint a tapasztalat bizonyítja, nagyszerűen növeked
nek a nevezett makkos erdőben.
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Hogy a kapálás költségbe ne kerüljön, sőt némi hasznot 
hajtson, a sorok közt kapásnövényeket termeszthetünk.

E módszer mellett a legeltetés soha sincs akadályozva, sőt 
szünet nélkül gyakoroltatik.

Ezt az eljárást azonban követendőnek nem tartjuk, ha csak 
rendes tilalmazást nem alkalmazunk, mert különben sokkal kevésbé 
közeliti meg a czélt, mint a rendszeresen telepitett s tilalmazott 
legelő-erdő.

A fenti eljárás mellett ugyanis a talaj a folytonos legelés 
s taposodás miatt megkeményedik, termő erejében megfogyatkozik, 
mivel egy pillanatnyi pihenése nincsen, mi által a rosszabb s 
gyérebb füvek miatt a gyeptakaró mindig hézagosabb s rosz- 
szabb lesz,

Sokkal jobb legelőt nyerünk tehát, ha a vágásos erdőgazda
ságban kezelt rendes legelő-erdőre térünk át s a túlélt állabokat 
lassanként fiatalokkal cseréljük fel oly módon, mint Roxer Vilmos 
{„Érd. Lap.“ 1879. év 665 1.) egy gyakorlati példával bebizonyítja 
s amint ez az alábbikban ismertetve van.

Az igy felújított s a 10—20 évig pihentetett erdőterületek 
sokkal jobb legelőt nyújtanak, mivel a tilalmi idő alatt lehullott 
lomb a talajt tetemesen javítja, humusza a kemény földet felpor- 
hanyitja s tenyészetre alkalmasabbá teszi.

Az ilyen öregebb erdőket, 5—10 részre felosztva, turnusokra 
hasítják s egy egy részt mindaddig tilalom alatt tartanak, mig a 
fiatal fa az anvafák alatt fel nem cseperedett.

A mint egy kevés makktermés mutatkozik, a talajt a makk 
lehullása előtt disznókkal felturatják, hogy a csiráztatásra fogé
konyabbá tegyék s a mint a java makk hullani kezd, a disznókat 
kirekesztik s a legeltetést betiltják.

Ezzel az eljárással elérték azt, hogy a talaj egészen megja
vult s húsz év alatt az agg fákat mind kihasználhatták.

A felszabadított terület helyett azután a következő makkos 
erdőrészt fogják tilalom alá. mig igy, a mennyire az anyafák 
vénsége engedi, az egészet felújítják.

Ez sokkal kevesebbe kerül s a hosszabb tilalmazás folytán 
több hasznot nyújt a jobb s tartósabb legelőben, mint az előbbi 
eljárás.
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Ha a tilalom alá veendő utolsó erdörészletekre oly későn 
kerülne sor, hogy idő előtt minden makkfa kivénülne, akkor inkább 
előzetesen feltöretünk évenkint 3—5 vágásnak megfelelő területet 
s a makkosban gyűjtött makkot 2 méteres sorokba vetjük s a 
sorok közét 3 évig műveljük, 20 év múlva pedig felszabadítjuk.

Van néhol olyan —csádéval benőtt—mocsaras terület, mely 
legelőnek sem nagyon válik be, sőt a poshadt viz még egészség
rontó is. Ezeket, mint már a 11. fejezetben kimutattuk, czélszerü 
kőrissel beültetni.

Itt már csak 80 éves fordát alkalmazunk, hat évi elő- s 20 
évi utótilalommal, igy érve el azt a czélt, hogy a legelő V3 része 
állandóan pihentetés alatt lesz.

Ezen erdők kezelése, kihasználása szakasztott olyan, mint az 
előbbi fejezetben tárgyaltaké, azért annak újabb előadásával csak 
ismétlésekbe bocsátkoznánk.

Ennélfogva áttérhetünk a következő fejezetre.

15. FEJEZET.

Szikes talajon álló legelő-erdők.

A „Köztelek“ 1893. évi augusztus 12.-i számában „Az alföldi 
szikes legelők értékesítése“ tárgyában, egy közlemény jelent meg 
Thaisz Lajosnak, a bpesti állami vetőmagvizsgáló állomás segédjének, 
szakértő tollából, melyet, mint szorosan idevágót, felhasználásra 
érdemesnek tartok, mielőtt az erdősités kérdéséhez hozzáfognék.

„A magyar Alföld képe, az utóbbi évtizedek alatt, nagy 
változásokon ment keresztül. Folyók, erek, belvizek szabályozása 
következtében ma gabona hullámzik ott, hol azelőtt viz, meg 
nádas hullámzott.

„Az Alföld bármely vasúti vonalán végig utazva, mindenütt 
láthatunk nagy terjedelmű szikes legelőket.

„Növényzetük tavaszszal, a mig az esőzések tartanak, zöldéi 
annyira, hogy legalább legeltethető, nyáron át azonban teljesen 
kiaszik, kopár, szomorú képet nyújt. Őszszel újból keletkezik rajta 
egy sajátságos, a tavaszitól lényegesen elütő flóra, a mikor ismét 
talál a jószág rajta némi rágni valót.
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„E területek flórájáról szólva, nem elégséges az ott termő 
növényeket egyszerűen elősorolni, mert a talaj igen egyenetlen, 
ehez képest a növények sincsenek ott egyenletesen keveredve. 
Az alföldi szikes legelők rendesen alacsonyabb fekvésű földek, 
alig találunk egy-egy nagyobb területet, a melyben állandó tó 
vagy ér ne volna, náddal, gyékénynyel, kákával, sásokkal benőve.

„A nedves tószélen már jobb vegetátiót találunk, ott a 
füfélék közül az Agrostis stolonifera, a Beckmanns acrucaeformis 
és a Glyceria distans, azonkívül néhány pillangós virágú és egyéb 
családokhoz tartozó növények alkotnak kaszálót.

„Fönt a tó- vagy érparton a száraz sziken szintén vannak 
bemélyedések, ezekben nincsen állandóan viz, hanem esőzések 
alkalmával a magasabb helyekről ezekbe fut össze, onnan sziksót 
hozva magával. A viz egy része lefut az erekbe, más része ott 
párolog el, nem lévén képes beszivárogni abba a betonszerü 
áthatlan talajba, a felszínen hagyja a sziksót.

„így keletkeznek tehát a szikes mezőkön azok a fehér, 
kopasz, bemélyedt foltok, a melyeken még a sziken otthonos 
növények sem képesek megélni; csak akkor, ha a folt alacsonyabb 
fekvésű, nedves, nyomorog rajta főképen két füneinü növény, a 
Lepturus pannonicus és a Glyceria distans. A foltok igen élesen 
határoltak, mindjárt a széleken megkezdődik a sziki gyepflóra, 
ott a Festuca pseudoovina képezi az alapot, e közt nőnek a 
többi sziklakok elszórtan; a sárga virágú s z i k f ü (Matricaria 
chamomilla), a fehér virágú sziki útifű, (Plantago sibirica), egy 
rózsaszín virágú igénytelen kis növényke, a Gypsophila muralis, a 
vékony szálas termetű Bupleurum tenuissimum.

„Egyike a leghaszontalanabb sziklakoknak az ágas-bogas 
szárú Lepidium rúd er ale és a sziki árpa (Hordeum mari
timum). Nyáron messziről kékellenek a legelők a kövér széleslevelü 
sziki 1 ap utói (Státi c eG m e 1 ini), ősz felé megpiroslanakugyané 
növény megpirosló levelétől, meg a Gamphorosma ovatum 
piros, heverő szárától. A felsoroltakon kivül nő még a sziken egy 
csomó más növény is, igy Chenopodiumok és Atriplexek, sőt nem 
rendes sziklakok is kerülnek oda.

„Ilyenforma a sziki legelők képe Békés, Csanád, Arad és 
Torontál vármegyékben.
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„A sziknek nem annyira a kémiai, mint inkább a fizikai 
tulajdonságai rosszak. Rendkívüli tömöttsége miatt a viz 
nehezen hatolhatván át rajta, folytonosan száraz és kőkemény, 
annak következtében a rajta termő növények szikárok és alacsonyak. 
Kedvezőbb viszonyok között azonban, alacsonyabb fekvésű n e d- 
ves szik tál aj bán e kistermetű növények magasra megnőnek.“

Ezt az utóbbi körülményt czikkiró útmutatónak tekinti arra 
nézve, hogy az ily legelőket öntözés által kaszálókká alakítsuk át.

Felhozza egyszersmind, hogy Tomka Emil kulturfőmérnök. 
mint változtatott át Csanád vármegyében Nagy-Lakon egy szikes 
tófeneket rizsteleppé és kaszálóvá, csakhogy a talaj megmunkálása 
nehéz s a gyomokul nagyon elterjedt három élű sás (Scirpus 
maritimus) és a vizi muhar (Panicum crus Galli) 
irtása okoz nagy költséget.

Minket itt különösen az erdőével azonos hatás érdekel, mely 
egyrészt a fölösleges viz levezetése, másfelöl a talajnak öntözés 
által való iidéntartása idézett elő a nemesebb fűnek felülkereke- 
désében, a szén a terme lésben. „Ez már befejezett tanulságu 
dolog“ — irja erről Thaisz — „és nemcsak gazdasági, hanem tudo
mányos szempontból is rendkívül érdekes.

„Hogy az öntözött és az öntözetlen rét közötti különbséget 
lássam, előbb megvizsgáltam a szomszéd birtokos öntözetlen 
rétjét, a mely körülbelül úgy nézett ki, mint a Tomka rétjei 
művelés előtt. Azon főképen három növény dominált. Az állandó 
vízben a három élű sás, ennek szélén, még mindig nedves 
talajon az Agrostis stolonifera, legkívül a vízpart szélén, 
fehér, nagyon szikes talajon a Glyceria distans.

„Ezek közül a három élű sás teljesen hasznavehetetlen. 
Az Agrostis stolonifera mint igen jó réti fü ismeretes, ezen 
előfordulási helyén is meglehetősen diszlett. A Glyceriadistans 
ritkán nőtt, földre hajló kurta levelekkel és szárral, tehát még 
legelőnek is elég sovány volt.

„Most azután az az érdekes, hogy az öntözött réten hogyan 
és miért változtak a viszonyok. Először is kipusztult a három
éit! sás, mert ott nincsen állandóan viz, hanem csak időszakon
ként és rövid ideig. Az Agrostis stolonifera meg azért pusz
tult ki és részben pusztulóban van, mert a viz a talajból kioldotta
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a sziksót s midőn elpárolgott onnan, annyi sziksó maradt a fel
színen, hogy az helyenként seperhető. Ebben a még jobban elszi- 
kesitett talajban az Agrostis stolonifera nem volt képes 
megélni; a háromélü sás is részben ezért pusztult ki, mert habár 
sziki növény, ily nagyfokú szikességet nem tudott eltűrni, sőt a 
rizsföldeken sem él meg túlságosan szikes talajban, pedig ott van 
vize bőven. Ott maradt tehát a Glyceria distans majdnem 
egyedül, mert most következtek be az ő életfeltételeihez a legked
vezőbb viszonyok, a mérsékelten nedves, igen szikes talaj.

„A Glyceriát úgy a botanikusok, mint a gazdák eddigelé, mint 
nem sokat érő réti füvet ismerték. Nagy-Lakon azonban az öntö
zés következtében oly hatalmas fejlődést mutatott, hogy ily körül
mények között a legkiválóbb szikes réti füvek közé kell sorolnunk. 
Az öntözött réten 70 cm. magasra s oly sűrűn nőtt, hogy szárai 
egymást érték, a szemlélőre olyan benyomást tett, mintha vetet
ték volna.

„A Glyceria distans a rizs és szénatáblák közt levő töl
tések tetején is mindenütt nő. E száraz sziken persze nem bir 
oly jó tulajdonságokkal, mint az öntözött réten, mindazonáltal 
az egyedüli fü, a mely szikes vasúti töltéseknek vagy folyó véd- 
gátoknak legalább a begyepesitésére alkalmas, mert olyan 
növény, a mely a száraz sziken kaszálót adna, úgy 
sem terem a földtekén.

„Ezen eredmények egy igen gyakori kérdésre is megadják a 
feleletet, t. i. arra, ho gy milyen fűmagkeveréket vessünk 
a szikes talajba? A felelet az reá, hogy semmilyent, hanem 
meg kell öntözni a rétet s az ott levő 3—4 cm. magas növények 
70 cm. magasra fognak nőni, tehát fel sem kell törni a talajt. Ha 
pedig valaki be akarja vetni a szikes rétjét, akkor oda következő 
növények ajánlhatók: Agrostis stolonifera, Glyceria dis
tans, Trifolium repens, Medicagó lupulina, ezek mag
kereskedésekben is kaphatók. Ajánlatosak volnának még a követ
kezők is, csakhogy ezeknek a magja meggyüjtendő volna: Beck 
mannia crucaeformis, Trifolium fragiferum; Tetra- 
gonolobus siliquosus, Lotus tenuifolius, Achillea asplenifolia. Álta
lában pedig ajánlatos mindig azoknak a takarmánynövényeknek 
a magvát vetni, a melyek a kérdéses talajban vadon is diszlenek-
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Legczélszerübb ezeket összegyűjteni és bármely magvizsgáló 
állomásra beküldeni, a hol a küldött növényekből ítélve, össze 
fogják állítani a szükséges fümagkeverék-reczeptet.

„Végre említést kell tennem egy növényről, melyet eddig 
senki sem méltatott figyelemre, ez a Beckmannia crucae- 
formis. A legmagasabb sziklakó fü, nedves talajon e gy méter
nél magasabb kaszálót ad. Gyökere évelő, szára felálló, erő
teljesen bokrosodó, dús levélzetü meddő hajtásokat növel. Levelei 
hosszúak, szélesek, kissé érdesek. Virágzati bugája felálló, az egyes 
virágok csomóban vannak elhelyezkedve egy-egy közös száracskán, 
a melyek a főtengely két oldalán váltakozva állanak, minek követ
keztében az egész virágzat szögzugos kinézést nyer. A buga szine 
vörös-zöld.

„A Beckmannia csakis a magyar Alföld nedves, szikes rét
jein terem, a külföldön nem ismeretes, sőt Erdély sós és szikes 
területein sem fordul elő. Az alföldi pásztorok jól ismerik, vizi 
perj ének nevezték el és mondják, hogy mindenféle állat 
szívesen megeszi. Azt hiszem, hogy e növény a legelső helyet 
fogja elfoglalni sziki növényeink flórájában.“

Az V-ik fejezetben közölt és a szikes talajra tett megfigye
léseim már rég papírra voltak téve, midőn fenti czikk megjelent 
s közlését már azért is érdemesnek tartottam — mivel bizonyítja, 
hogy az erdő egészen akként hat a szikes talajra, s annak növény
zetére, mint a csatornázás.

A 11-edik fejezetben szintén ki van emelve, mily nagy mocsár
területeket csapoltak le, azoknak a kőrissel való betelepítése által 
Amerikában s utána Hollandiában s Németországban. Többé- 
kevésbé ilyen hatása van minden más, mocsarakban élő fás 
növénynek is.

A hatás azonban még fokozottabb az erdőnél az által, hogy 
lehulló avarjával javitja s porhanyitja is a sziket, ha még annyira 
megacintosodik is, továbbá a talaj üdeségét szintén fentartja, 
mint az a humuszos erdőtalajról eléggé tudva van.

Ha tehát valami, úgy a szikes legelők befásitása minden 
más mivelési ágnál indokoltabb.

Mert a lecsapolt s szántóvá, kaszálóvá alakított szikes még 
akkor is csak nagy költséggel s nehezen adja a termést, mikör

Legelő-erdők. 10

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



146

még teljes erőben van, de később ha fogytán a táperő s már a 
trágyára is rászorul, alig fog az ismét másnak, mint legelőnek 
meghagyatni, mikor a jószág különben is nagyon gyorsan felhizik 
a szikes sós eledelétől.

Mióta egyik erdészeti gyűlésen a szikes fásítása körül vita 
fejlődött, folyton figyelemmel kisértem e talajnemet.

S van kezelésem alatt egy 1100 holdas szikes erdő, mely 
kétharmadrészben csádésokkal, közte laposokkal át van szelve, 
melyeken a tölgy már meg nem él, mig a csak valamennyire 
kiemelkedett földduzzadásokon elég szép szálfává növekszik.

E terület azért is nagyon alkalmas az összehasonlításra, 
mivel közvetlen mellette egy birtokos hasonló talajú erdejét kiir
totta s szántófölddé alakította, ugyancsak folytatólag pedig néhány 
száz holdnyi ilyen szikes legelő húzódik el, melyet a földre sóvár 
községi lakósok rég feltörtek volna, ha bármi veteményük hosz- 
szabb ideig sikerülne benne.

De a másik birtokos példája is mutatja, hogy az irtott terü
leten nem sokra viszi. Mig a humusz tartott, volt az első években 
valamire való termés, de most már alig terem szikvirágnál egye
bet, mely a búzát sok helyen egészen kiszorítja, jóllehet igyekszik 
minél többet trágyázni. S utóbb is eljő az idő, hogy a község 
módjára, legelőnek hagyja, mint már több más területét, öntözésre 
különben sem lévén berendezhető.

De a legelő maga is szűkén adja, inkább birkának való, a 
kaszáló maga is csak tenyérnyire, arasznyira hajtja ki a füvet 
s alig ad valamit aggfükaszáláskor, sarjut meg semmit s az is 
oly gyér, hogy mindenütt kiri a hamvasfehér szikföld, közbe-közbe 
szikvirággal ellepve.

Egészen más e sziknek növényzete az erdő belsejében, hol 
a korhadékkal vegyült porhanyó s üde helyeken összesürüsödik a 
jobbfajta szikifü, sőt más nem itt honos jó füvek, mint egy üstök 
bozontos hajzata, tisztán mutatva, mily előnyös az erdő befolyása, 
szemben a szabad térséggel, hol csak úgy „ég a napmelegtől a 
kopár szik sarja“ s oly üde vegetátiót soha se képes felmutatni.

Csádéval benőtt zsombékos tocsogák csak a tisztásokon 
mutatkoznak, hol a tölgy már nem képes vegetálni s más fanem
mel kísérlet nem történt, itt megáll a viz évenkint hosszabb időn
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keresztül. A fák, mintha fáznának e helyektől, gondosan kikerülik 
e helyeket, úgy, hogy első tekintetre s avatatlan szemnek a 
befásitás lehetetlennek látszik, egyetlen fát nem lehet a vizállá- 
sosabb részen találni, csak egy-egy sárfüz, vagy kecskefüzbokor 
húzódik meg a szélek felé.

De jobban figyelve, észrevesszük, hogy még a tölgyben is 
van hajlandóság a szikes aljba behatolni. Egy oldalon u. i. nagyon 
sekély, magasabb talajvízkor szintén ellepett, földgerincz nyúlik be 
a sásos közé s hátán szorongva sorjában tölgyek telepedtek meg. 
még mindig elég vidor növést mutatva, jóllehet már a negyvenedik 
évhez közelednek. Egy beszögellő félszigeten meg épen egy meg
lett korú, gyönyörűen fejlett tölgyet találok, koronája 16 méter 
átmérőjű: törzse van egy méter vastagságú, a gyökerek magasan 
kidudorodnak a főidből, kiszorulva a kemény, tippadt szikből, 
mely azonnal előbukkan, a mint az ásó hegyét beleeresztjük.

E csádés folytatását egy szikes tisztás képezi, hol szintén 
menten feladja magát a fenékviz, mihelyt az ég áldását egy kissé 
bővebben csurgatja, vagy mikor hóolvadás van, de már júniusban 
száraz, kemény s kopaszodó fütenyészete közül fehéres-hamu- 
szürkén ri ki a szik.

Itt már elszórtan mindenütt egy-egy fa tűnik szemünkbe, 
legfőkép a vadkörte állja, telerakva bőven gyümölcscsel, a fehér 
nyárt és a szilt, sőt a tölgyet is felfedezzük; törzse rövid tömzsi 
de makkja az elegendő. A makkfák öregebbje már nagyon meg- 
vedlett, lehámlott féloldaláról bőre — a kéreg; testét át meg 
átfurkálta, lyukgatta a ezinczérek pondrója, de van köztük 60—70 
éves egészséges is, mely a 30 cm.-t megüti, derékon mérve-. A 
szil meg épen nem látszik nagyon búsulni. Ugyanazt veszem 
észre a fehér nyáron, sőt egy a fák sűrűjében álló vizes szik
fenékre, mikből a favegetátió kiölte már a sásokat, nem tudom 
honnan nem, magától odavetődött a kőris néhány kifogástalan, 
ha nem is nagyon nyúlánk, de egyenes, egészséges példányban, 
holott e fanem az itteni -erdőkben mindenütt hiányzik.

Hogy még biztosabb legyek dolgom sikerében, körülnéztem 
egy szomszéduradalom hasonló fajtájú ártéri égerültetvényeit s 
azt láttam, hogy .kitijnő.en sikerültek. A szikes fenekekhez tartoz
nak a nádasok, abban meg itt-ott a fűz ver gyökeret, sőt az
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ártéren kivül találtam egy ugyancsak dsindsás, vizállásos mocsarat, 
melyeknek közepén néhány fűzfa egészen helyén találta magát, 
az őket körülálló viz daczára is.

Mind e tapasztalatok alapján, melyeket egyedül mérvadó 
mesterünktől, a természettől tanultam el, most már bátran és 
sikerrel hozzáláthatunk a szikes területek befásitásához.

A vizállásos, gyékénynyel benőtt fenekeket rudas füzfadugvá- 
nyokkal, égerrel s főkép kőrissel ültetjük be, mig a gyepes sziket 
vadkörtével, szillel, fehér nyárral és tölgygyei fásitom, ez utóbbinak 
a legjobb, a vadkörtének, vadalmának a legrosszabb helyeket 
válogatva ki, a két talajfélézet között a szil és fehér nyár fog
lalhat helyet.

A sziknek főleg az a baja, hogy míg nedves része nagyon 
felázik, tőzeges, addig gyepese tulkemény lesz, megacintosodik. 
Mindkét tulajdonságát mérsékeljük a befásitás által; amabból a 
fák, mint megannyi szipolyok, kiszívják a gyökerekkel, törzseikkel, 
s elpárologtatják leveleikkel a fölös nedvességet s úgy a nedves, mint a 
szárazabb részt, takaró árnyékukkal levélhumuszukkal mégis üdén 
tartják, mint a csatornázott szikest az öntözés, csakhogy alattuk még 
jófajta humusz is képződvén az előbbi tőzeg helyén s a keményet 
ez által felporhanyitván: trágyázva, javítóként, nemesitőleg hatnak 
a szikfü flórájára.

S minthogy tapasztalásból tudom, hogy a legelőként pihent 
sziktalaj az első évben a búzát, még pedig a legnehezebb 
aczélos búzát jól megtermi, helyesen cselekszünk, ha a szántható 
részt az első évben búza alá feltöretjük, evvel jól porhanyitva 
azt, mielőtt az erdősítéshez fognánk, azután a buzavetés közé 
P/2—2 méteres sorokban makkott vetünk s még egy két évig 
kapásnövényeket vetünk s kapáltatjuk.

Igen szép ilykép kezelt kultúrákat telepítettem magam is a 
sziken.

Az ültetés szintén sűrűbben P/2—2 méteres távolságban 
történjék, sőt a füvet se használjuk ki, hadd szelídítse ennek 
avarja is a sziket. Az erdő zárlatát szintén sűrűbbre, 0'5-re hagyjuk 
ugyan azon czélból, meg hogy a nap ne égesse ki annyira, a 
nedvességet jobban visszatartsa.

A sorközi művelés utolsó éveiben, midőn felhagyunk vele
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nagyon jó lesz a fent ajánlott fümagkeverékből 1—2 sort vetni a 
csemeték közé, ily módon kevés maggal beérjük s a terület évek 
múltán, mig felszabadul, mégis begyepesedik.

A fordát a talajhoz, meg a különféle fanemekhez alkalmazzuk. 
A tölgy, kőris, szil és vadkörtefára a 60—70 éves, a lágy fanemekre 
a 30—35 éves fordát használjuk, fűzre, nyárra botoló vágást 
alkalmazva, mig az égert sarjaztatjuk. A tuskókat irtjuk, hogy igy 
is jobban megforgatódjék, javuljon a sziktalaj.

A kemény fanemekre 18 évi utó-és 4 évi elő-, a lágy fákra 
10 évi utó-s 2 évi előtilalmat alkalmazunk. A lágy fanemek, vala
mint a szil és kőris természetes utón eléggé sűrűn felujulandnak, 
csak a tölgyet fogjuk a megfelelő részekben foltvetés vagy 
csemeteültetés utján a magzadék közzé keverni.

A kihasználás s értékesítés a lágyfákra nézve olyan, 
mint az árterület füzeseiben, a keményfákra nézve pedig szintén 
minta 13-adik fejezetben tárgyalt tölgyesekben ismertettük. Mivel
hogy pedig a levél avarja oly felette fontos ezen talajnemre, a 
lombnyesést a minimumra kell redukálni, az alomszedést pedig 
teljesen beszüntetni.

A szikesen nőtt tölgy már 12—15 éves korában elegendő 
makkot terem, mely ha vetésre nem is való, de makkolásnak 
egészen megfelel.

Ugyancsak oly módon fogjuk beerdősiteni a szik legelőket 
is, mint az agyagtalajon tettük.

Az itt felsorolt községi legelő szomszédságában ugyanoly 
szikes feneken van egy felcseperedett tölgykultura, mely 30 éve 
daczára rövid rudfánál egyebet nem képes szolgáltatni, többnyire 
ágakba szakadt, de mind a mellett ép és egészséges.

Itt önkénytelen eszünkbe jut a kései tölgy (Qu. tardissima. 
Sim.), melyről azt sütötték ki, hogy mint a mocsártölgynek varie- 
tása, a jobbfajta alföldi talajon, keménységének rovására, tul- 
gyorsan nő, s hogy a silányabb, kevésbé hajtó termőhelyen, roko
nánál egyenesebb, tartósabb, keményebb lesz. Mintha tehát csak 
a szikre termett volna, mely úgy is lassítja, tömöríti a fát.

A kései tölgy ennélfogva kiválóan a szikesekre ajánlható.
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16. FEJEZET.

Az alföldi futóhomokon álló legelő-erdők.

A ki a folyómellékek dúsgazdag őstermékenységéröl és az 
alföldi ember által úgynevezett „fekete szélről“ hirtelenében a 
homokra vetődik, szerfölött sivárnak s terméketlennek fogja azt 
találni, hol „a füvek csak gyéren ingának“ s szinte borzadva 
utasítja vissza magától a gondolatot, hogy egész életét itt 
töltse.

Pedig az aldunai deliblatti homokhalmoktól kezdve Buda
pestig s azontúl a Nagy-Alföldön mindenütt, a debreczeni nagy 
Hortobágvgyal együtt, sőt Pozsony vármegyében, a Kis-Alföldön 
is, roppant kiterjedésű homokpusztáink vannak, mind 100.000-ekre 
menő hangyaszorgalmú néptől lakva, csak magában a szeged
városi alsó járásban 20.000 tanyás él künt állandóan a homokon, 
kikre igazán ráillik: „kaparj kurta, neked is lesz,“ mert a ki nem 
tud szorgoskodni, az meg nem él a homok szűkmarkú adomá
nyából.

Minthogy főképen pásztorkodó népség van sok a homokon 
s ez jórészt feltétlen erdőtalaj, a legelőkérdés, de különösen a 
legelő-erdő helyes megoldása nagyon helyén van.

Azon erdő képe, mely magára hagyatva jóformán magától 
keletkezett s kíméletben nem részesülve, maga erejéből küzdötte 
fel magát, — vajmi szomorú s a ki először látja, nem is venné 
erdőszámba, ha annak nem mondanák; zárlata alig 0.2.

Az egyedüli fa, mely meglehetős növést mutat, a fehér 
nyár, ezen legháladatosbb, minden viszonyokhoz alkalmazkodó 
fanemünk, mely az árterületek dús termékenységü legmélyebb 
szintjei vizenyős talajától a legsoványabb homokig elkísér. A 
fekete nyár szintén nagyon el van terjedve az eredeti minőségük
ben levő homoki erdőkben, de ezen már nagyon meglátszik, hogy 
a termőhely nincs ínyére, külalakja oly satnya, hogy a nép idétlen 
dudorodásairól csúf, csomoros nyárnak nevezi, a me-
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Íven „a világnak minden legye és bogara megL 
terem.“

Csak itt-ott találni a jobbféle üdébb részeken egy-egy teljesen 
zárt nyárfa csoportot, a többi terület csak til-tul van nyomorgó é 
több helyt derékig beszáradt nyárfákkal benőve az emelkedettebb 
részeken s azok oldalain. A térközöket fátlan ürességek töltik ki, 
a mélyebb fekvésű, szikkel kevert rosszabb homok szúrós „iglicze 
tüskékkel“ oly sűrűén van borítva, mint az itt honos sündisznó 
bundája, mellette a sivó buczka meztelen homokja kutyafütejtől 
sárgállik vagy mint a koldus testén az ing, csak szakadozottan 
van eltakarva az illatos kakukfü (Thymus Marschalliamis) 
vagy a „koldustetüs“ királydinnye (Tribulus terrestris) messzire 
terpeszkedő vézna indáival, melyek prédára leső pók össze-vissza 
bogozott hálójaként védik azt a szél kifuvása ellen, helyenként 
kapaszkodó gyökereket bocsátva kúszó száraikból.

A mint ezeknek sikerült lefogni a homokot, menten ott 
terem a kutyafütej az Euphorbia Gerhardiána a magasabb, a nicae- 
ensis a mélyebb helyeken, majd beférkőzik közéjük a szürke 
fenyer (Andropogon ischaemum) a taraczk (Triticum repens) 
juhnak való legelőt alkotva, majd a csenkeszek (Festuca vaginata 
et amethistina) képeznek borostás kis zsombécskákat sörtés 
szálaikból; megtelepednek azután a lóherefélék is, élükön a sár
ii e r e p p e 1 (.Medicagó falcata).

A féllaposokban az árvalányhaj bokrétája (Stipa pennata), a 
nedvesebb homokon a sikárfü (Pollynia Gryllus) található.

Rosszabb, nedves kifuvások, szikes mélyedések, semlyékek 
alját a varjusás (Chalamagrostis epigeia) és a s e r e v én' y f ü z 
(Salix arenaria) foglalja el.

Mindezek és sok más ezek társaságában előjövő növények 
jó Útmutatóul szolgálnak arra nézve, hová milyen fát ültessünk.

Mert roppant változó, lépten nyomon más és más a homok- 
sikság talaja. A „csereklyés“ mocsár vagy semlyék tőszomszédja 
a legszárazabb buczka, mely egészen más fanemet kér, mint 
amaz, úgy, hogy egymás mellett a legellentétesebb fanemek: a 
mézges éger és ákácz, amaz a semlyékbe, ez a buezkára tele
pítendő.

Alig is van talaj — a Karstot kivéve — mely az erdész
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ügyességét annyira igénybe venné, befásitása annyi nehézséggel 
járna, mint a homok.

Egy fanemmel nem boldogulunk; — saját kárán tanulta 
ezt meg sok erdész, a ki neki ment az ákáczczal és laposon 
— buczkán végig mind azt ültette.

Láttam én már 20—25 éves ekép ültetett ákáczost s végig 
menve rajta, szembe szökő, mily roppant egyenetlen, hézagos az. 
A buczkák tetején s felső oldalain gyönyörűen felkapott zárt erdőt 
képez, de a mint az oldalokon mindjobban az alj felé ereszkedik, 
mind kisebb, hátra maradottabb, majd mohával, száraz ágakkal 
ellepett nyomorék lesz, mig a semlyékben egészen kimaradt, 
s egyes száraz csonkok árulják el jelenvoltát.

így támadnak azok a hézagos, tisztásokkal át meg átszak- 
gatott ákáczosok, nyárasok a homokon.

E hézagosságot nagyon elősegíti az a körülmény, melylyel 
külön számolni kell, hogy évek során keresztül a semlyékek is 
szárazok, talajuk füve átváltozik s oly fatenyészetet is vidor növés
nek indit, mely azután, mikor idők múltán olyan az évek járása, 
hogy ismét feladódik a talajviz s huzamosabban stagnálva vizi 
növényzetet varázsol elő ismét az előbbi helyen, a fák kimarad
nak, mikor aztán helyükön egészen más fanemre való ürességek 
tátohganak az erdők zárlatában.

A fenti tapasztalatokon okulva, sikerült 40 holdnyi oly 
erdőt telepítenem az alföldi futóhomokon különféle fanemekböl, 
hogy az most 7 év múlva sehol meg nem szakított lombtetőt 
mutat és messzire kiválván ama homok sivatagon, hol létesítettem, 
a szemlélőre jótevő benyomást gyakorol.

Eljárásomat az alábbiakban ösmertetem. A ki homokon 
erdőt akar telepíteni, az először szántsa fel, forgassa meg (ha 
lehet rigolirozással is) jól a talajt, gazt irtson, hogy fái jól meg
gyökerezhessenek s neki lendüljenek.

Ugyan ezt teszszük a legelő-erdőnek szánt területtel, mert a 
fü azért csak megtelepszik megint, mig a fiatalos legelő alá 
szabadul.

A talajt kiosztjuk kisebb-nagyobb részletekben oly feltétellel, 
hogy azt a felvállaló, 60 cm-ig felforgatja, ingyen; ha szántja felé
ből vagy 2/3-ad haszonért — kapja 3 éven keresztül; egy évig
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kalászost, két éven át pedig csak kapanövényt, krumplit, dinnyét, 
kukoriczát termeszthet, hogy a föld megtisztuljon. A harmadik eszten
dőben azután beültetjük facsemetékkel.

Mielőtt erdőtelepitéshez fognánk, egyenként felmérjük, illetve 
kijelöljük a különféle más és más fára alkalmas részleteket. Ilye
nek a többé-kevésbé szikes semlyékek s azokban helyenként talál
kozó zsombékos morotvák, melyek csak nagyobb szárazság idején 
szikkadnak ki, továbbá a középmagasságu laposok és az egészen 
száraz buczkák.

A száraz buczkákra s azok oldalaira kerül az ákácz, mely 
egyáltalában nem tűri a fenékvizet; ez körülbelül 35—40%-át 
teszi az összes használatba jöhető fanemeknek.

A középmagas hajlatokba, ba eléggé televényes a homok 
s kevéssé üde, tölgyet, ha rosszabb, fekete fenyőt (Pinus austriaca) 
rakunk még a tölgy közé, mely ennek talaját bőven hulló tüleveleivel 
javítja, sötét árnyékával üdén tartja; később ritkítások alkalmával 
kiszedegetjük.

Ide tehetünk eperfát is lombtakarmány vagy selyemgubó- 
termelés czéljából.

A semlyékek legaljára az éger való, mely általam oda ültetve, 
némelyike 7 év alatt lábszárvastagságot ért el. E mélyedések 
magasabb részeire, ha a szik nincs nagyon közel a felszínhez, 
tölgyet is tehetünk. Meglehetős sziket eltűr, csak elég üde fekete 
legyen a homok, a platánfa (Platanus orientalis et occidentalis.)

Vannak azonban oly durva fehér vagy vörös homokos, csiligés 
szélnyalások, melyekben a serevény fűzőn kívül csak fehér levelű 
nyárfával próbálkozhatunk meg; ba elég nedves, éger is jó oda.

Általában a rosszabb talajrészleteket, ha látjuk, hogy egyik
másik fanem nagyon sinyli, fehér nyárfával vagy oly fanemmel 
javítjuk az évenkénti pótlások alkalmával, melyek ott jobb növést 
mutatnak.

A fekete nyárt, görcsös, csomoros növése miatt nem ajánl
juk ide, mig a jobban emelkedett dunántúli pl. a tolna-tengeliczi 
homokpusztán a fekete, de különösen a kanadai nyár egészen jól 
megfelel az itt már mélyebb feltalajban.

Már a gödrök ásásakor meglátjuk, milyen föld kerül alulról 
s a szerint eligazodhatunk.
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A gl é d i c s (Gleditschia, triacanthos) az Alföld legmélyebb részein, 
mint pl. Csöngrádvármegvében, nem bizonyult be erdősítésre alkal
masnak, egyáltalában alig tüntet fel haladást növekedésében, 
holott Pestvármegyében pl. a ráczkevei uradalomban, egész nagy 
erdőket képez, de a földre hulló tüskéi úgy az emberre, mint 
állatra folyton veszedelmessé teszik a járás-kelést. Ezt kikerülendő, 
felkarolták a tövistelen gledicset (Gleditschia, inermis).

E fanem ritka lombja miatt nagyon megfelelő a legelő-erdő
ben, mivel a fünövést nem gátolja s a mellett fája csak olyan jó, 
mint az ákaczé. A hol boldogulni tud, a középmagas helyeket 
buczkaoldalokat választjuk ki neki, de meglehetős nedvességet 
is elbir.

A fenyők közül az Alföld mély lapályán csak a fekete fenyő
vel mehetünk valamire, jóllehet az erdei fenyő is egyes nagy példá
nyokban megvan némely uradalmi parkban, mig a tűlevelűek ott
honát képező Alpesek és Kárpátok végkiágazásának folytatásában 
levő homokhalmokon mint Somogybán, Pozsonyban, gyönyörűen 
erdősül az erdei fenyő (Pinus silvestris).

Telepítés. A csemeték itt csakúgy, mint a rendes erdő
telepítésnél, már egészen sűrűén P5 méteres kötelékben ültetendők, 
hogy a fák lombja a szántás által fellazult homokot mielébb 
takarja.

Az ültetőgödrök helyét, beosztott zsineggel, jó előre még 
ősz utolján kijelöljük a tavaszi ültetésekhez, hogy még télen át is 
ásatni lehessen s a homok is jobban átfagyhat. E munkát legjobb 
szakmányba végéztetni, mivel télviz idején, mikor hol fagy. hol 
enged s a dolog a szerint szünetel vagy folyik, naphosszat egy
folytában dolgozni s igy rendes napszámot fizetni bajos dolog.

Egyezer hárömszőgalaku lyukért, melyeknek oldalhossza 
40 cm., mélysége ugyanannyi, 2 frt 20 — 2 frt 50 krt fizetünk.

Az ültetést őszszel kezdjük s ha el nem végezzük, tavaszszal 
fejezzük be.

A homokon való megtelepítésre igen alkalmasnak kínálkozik 
egy újabban ismeretessé lett ákáczfaj, mely az „Erdészti Lapok“ 
1893. évi 92. lapján a következőkép van ismertetve: „Ausztrália 
erdőségeinek jelentékeny részében van egy uralkodó fanem, melyet 
ott közönségesen wattletree-nek, tudományos néven pedig Acacia
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decurrens-nelc neveznek s melynek kiváló tulajdonsága az, hogy 
homokos, köves és terméketlen talajon kitünően 
tenyészik. Ezen ákáczfa kérge 40—5O°/0 tanninnemü anyagot 
tartalmaz és a Viktória-gyarmatra kiküldött botanikus, Müller báró 
tudósítása szerint, ezen ákácz kérgének 3 kilogrammjában-, épen 
annyi cserzőanyag található, mint az európai tölgykéreg 6 kgrm- 
jában. A mi még ezen fa értékét növeli és becsessé teszi, az, 
hogy gumminedvet (gummiharz) is terem. Sidneyben Va kgr. 
ákáczmag 2 dollárba kerül és ebben a fél kgr. súlyban 
25.000—40.000 szem mag foglaltatik; csírázó képességét a mag 
több éven át képes megtartani, azonban elvetés előtt meleg viz? 
ben kell előbb megáztatni. Három-hat év alatt tannint és gummit 
nyerhetni belőle. Müller báró magokat küldött ezen Acacia decar- 
rensböl Anglia összes botanicus-kertjeinek. Nálunk a sok kopár dolomit- 
kőzetes talajon e fanem valószínűleg kitünően volna értékesíthető.“

S a mint ugyanazon lap 1893. évi 532. lapján értesülünk, 
Péch Dezső a görgény-szt.-imrei erdőőri szakiskola kísérleti 
telepén ugyanezen s avval rokon és hasonló tulajdonságokkal 
biró fanemekkel már kísérletet is tesz nálunk, megnevezve egyszer
smind egy olcsóbb beszerzési forrást, a mennyiben „Vilmoiin 
Audrieux et Cie“ (Paris 4. Quai de la Megisseria) czégnél 100 
grm. Acacia decurrens 5 francba kerül.

A kísérleti telepen 1893. évi ápril végén elvetett magvak
értékükkel a következők:

Acacia cyanophylla .......... . 100 grm. 3 frt 20 kr.
55 leiophylla ... ... ... „ „ 2 55 20 55

macradenia ... ... n » 3 20 55
n melanoxylon ... ... „ „ 3 V) 40 55
n mollissima... ... ... » n 55 — 55

Hogy e fanem — feltéve, hogy a mi éghajlatunk alatt is jól
fog tenyészni — a legelő-erdőkre, legyenek azok homokon
vagy kopár hegyoldalakon, mintegy teremtve látszik, az az 
előbbiek után kétségtelen, azért a figyelmet azért is szükségesnek 
tartottam felhívni reá, mivel ha az állam által majd nagyobb 
mennyiségben fog előállittatni csemetéje, azok a kopár területekre 
való kiosztás alkalmával bárkinek birtokába juttathatók lesznek.
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E kitérés után, térjünk vissza tulajdonképeni tárgyunkhoz, a 
homokon való erdőtelepitéshez.

A csemetekertben nevelt kétéves csemeték és pedig az 
ákácz csonkított, a többiek oldalágaiktól megtisztítva, csonkitatlan 
állapotban kerülnek az ültetőhelyre.

A csemetéket szakértő kiválasztással s felügyelet alatt 
rakatjuk be a gödrökbe, mielőtt még az ültetők oda kerülnek és 
pedig az ákáczot, bálványfát a nekik való buczkák tetejébe, a
tölgyet a jobbfajta fekete homokra vagy a kevésbé jó, de üde
oldalasba, ilyenkor fehér nyárt vagy fenyőt teszünk közé még
talajjavítóul vagy eperfát is, mindezekből azután ritkításkor
kiszedjük a fölöslegeseket, hogy a tölgyből minél több maradjon; 
a rosszabb, de az ákácznak már mély fekvésű megállapodott 
homokra, hol a pirosító gyökér vagy sárga atraczél (Onosma 
echioudes), árvalányhaj, a finom fátyolként földre boruló s a 
homokot apró, szép virágaival díszítő buglyas derczefü (Gypsophila 
paniculata) mutatkozik, a fenyőt, épért; a kissé szikes, de 
humuszos középmagas homokra a platánt, szilt, épért, tölgyet, a 
még szikesebb, de televény nélküli helyekre a fehér nyárt. A leg
mélyebb, de eléggé nedves láposokba, semlvékekbe, varangyköves 
koczrokba az égert teszszük, melynek levelét szintén elvállalja a 
marha.

A kőris homokra nem való.
Az ekép telepitett erdő 6—8 év múlva, mint saját tapasz

talásomból mondhatom, teljesen záródik s a lehulló levelek már 
korhanynyal feketítik a sárga homokot, sőt a törzsek annyira 
megnyúlnak, hogy a koronatető alatt egészen jól lehet járni-kelni 
s a pázsitfüvek szépen mutatkoznak ritkásabb helyein.

A fünövést különben elősegíthetjük, ha a sorok között magunk 
vetjük sorokba az alkalmas fűmagot, a mint az deliblati homok
pusztán történik, hol a szárazabb helyekre kék csenkeszt (Festuca 
vaginata), a mélyebb, üdébb helyekre sörtelevelü czirokot (Sor
ghum halapense) vetik s mint meggyőződésből mondhatom, jó 
sikerrel, ez utóbbinak gyökérindáját is ültetik ott (L. Illés N. 
„Futóhomok" 79. 1.) s egy hektoliter fűmag szedése s vetése, 
melyet egy holdra elégnek tartok, ugyanott 5'5 napszámba került 
(L. u. o.) a mi, napszámját 60 krral véve, 3 frt 30 kr.
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Az igy vetett fü igen szép magasra szokott nőni s a sor
közöket bemagozza.

Nem ajánlható egyébként eléggé, hogy birtokosaink legelő- 
erdőiket rendszeres begyepesitésnek vessék alá a homokon, miáltal 
a legelő értéke nagyban emelkedni fog s tekintve, hogy évenkint 
oly nagy terület úgy sem kerül vágatás alá, az évenkinti vágások 
begyepesitésével, hosszú időre elosztva, alig érezzük a kiadásokat 
s egyszerre, a mint a forda végére jutunk, az egész legelő-erdő 
talaja jófajta füvei lesz takarva.

A magszedésre kötelezhetjük azokat, kiknek az erdőföld kapa 
alá ki volt osztva s az ültetésre is birtokarány szerint több vagy 
kevesebb kézimunka teljesitésére kötelezhetjük, mit az illető oly 
sokra nem vesz, mi meg sokat megtakarítunk a telepítési költ
ségekből.

Legkönnyebben boldogulunk, ha magán a homokon, hason- 
fekvésü helyeken vagy ezeknek jobb talaján kukoricza, burgonya- 
földeken előjövő füvek fejlettebb magjait magunk gyüjtetjük s 
vettetjük el. Illés Nándor „Futóhomok“ czimü pályakoszoruzott 
müvében (43. 1.) a következő igen jó gyepet szolgáltató homoki 
füféléket ajánlja: az egér és tengeri árpa (Hordeum murinum és 
maritimum), törékeny rozs (Secale fragilé), berzedt rozsnok (Bromus 
squarosus), borsókás pernye (Poa bulbosa), kesely bajuszpázsit 
{Er agrostis poaeoides), jószagu harmadmag (Hierochloa borealis), 
czérnazab (Avena tenuis), vanyiga nyápicz (Aira flexuosa), rongyos 
tippan (Agrostis interrupta), árvalány és kunkorgó hajka (Stipa 
pennata és capillata), csillagpázsit (Cynodon dactilon), viola szárú 
komócsin (Phleum Böhmeri), polyva borz (Tragus racemosus), 
kopasz köles (Panicum glubrum), ragadó, zöld és széna-muhar 
(Setaria verticillata, viridis és glauca), szürke és éles mosófenyer 
(Anlropogon Ischaemum és Gryllus), stb.

A pillangósok közül a piczi cseplesz és csigacső (Medicago 
minima, prostrata és lupulina), a fehér és som kóró, mézkerep 
(Melitotus alba és officinalis) többféle lóhere (Trifolium), kivált 
eléggé nedves helyeken a gyökeredző lóhere (Trifolium 
repens).

Különösen ajánlatos a homokra a csenkesz, sárkerep és apró 
csigacső.
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Ugyancsak fenti műben dr. Ch. Langenthal után ajánlva van 
következő fükeverék, melynek értékét Mauthner Ödön árjegyzéke 
Után magam tettem utána, hogy a költség iránt tájékozva legyünk:

Kaszáló telepítésére.

1. Jó, száraz homokon.

Phleum pratense (mezei komócsin) 2 kgr. 
Festuca pratensis (mezei czenkesz) 2 „

„ rabra (vörös csenkesz) ... 2 „
Poa pratensis (mezei pernye) _ 2 „
Dactylis glomerata (csomós ebir) 2 „
Trifolium pratense (réti lóhere) ... 1 „

„ repens (gyökeredző lóhere) 2 „
Medicagó lupulina (komlós csigacső) 1 „
Lotus corniculatus (szarvaskerep) 1 .,
Plantago' lanceolata (keskeny útifű) 1 „

á 42 k. = 0 frl 84 kr.
á 1.12 frt= 2 99 24 99
á 58 kr. = 1 99 16 99
á 85 „ = 1 » 70 99
á 38 = 0 99 76 91
á l'2O frt= 1 99 20 99
á 68 kr. = í 99 36 ;;
á 45 „ — 0 Yi 45 99
á 2.50 frt — 2 V 50 99
á 40 kr. = 0 19 40 99

— 12 frt 61 kr.Összesen 16 kgr.

2. Nedves, de nem savanyu homokon.

Alopecurus pratensis (mezei bajuszfű)... ... ... 1 kgr.
Festuca „ (mezei csenkesz) ... ... 3 „
Poa trivialis (sovány pernye) ... ... ..._ — 2 „

„ pratensis (mezei pernye) _ ______ — — 1 „
Agrostis stolonifera alba (fehér tippan)... ......... 2 „
Trifolium repens (gyökerező lóhere) _ ... — 2 „

hybridum (korcs lóhere) — — — 1 »,
■ „ pratense (réti lóhere) _ ... — — 1 »

Lotus corniculatus (szarvaskerep) _  — — — 1 »
Lolium perenne v. italicum (utféli v. olasz vadócz) 3 „

Összesen ................17 kgr.
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Leg,elő telepítésére.

Száraz, de jó homokon.

Lolium perenne (utféli vadócz)... ... _ ... ... 3 kgr.
„ italicum (olasz vadócz)... ... ... ... ... 3 „

Brachipodium loliaceum (vadóczforma nyelesz) 3 „
Festuca pratensis (mezei csenkesz)...- ..; ... ... 3 „
Poa pratensis (mezei pernye) _  ... ... ... ... 2 „

„ serotina (fertilis) (kövér pernye) ... ... ... 2 „
Trifolium repens (gyökerező lóhere) ... ... ... 3 „

„ pratense (réti lóhere).... ... ... _ , ... 1 „
Lotus corniculatus (szarvaskerep) ... ... ... ... 1 „
Plantago lanceolata (keskeny útifű) ... ... ... 2 „-
Poterium sangvisorha (vérfejü csábir) ... ... ... 1

Összesen ... ... ... 24 kgr.

Juhlegélő telepítésére.

Festuca ovina (juh csenkesz) ... ... ... ... ■... 6 kgr.
Holcus lanatus (pelyhes mézfü)... ... ... ... ... 6 „

. 1 -
Avena pratensis (mezei zab) ... ... ... ... ... 2./,,
Lolium perenne (utféli vadócz)... ... ... ... ... 4 „
Trifolium repens (gyökeredző lóhere) ... _ ... 2 „
Lotus corniculatus (szarvaskarap) ... ... ...' 1 „
Authyllis vulneraria (nyúlszapuka) _  ... ... 2 „
Poterium sangvisorha (vérfejü csábir)_  ... ... 1 „

Összesen _u.. 24 kgr.

Ha a füvet faültetvényeink ; közé. l'O—4’3 méteres sorokba 
vagy fészkekbe vetjük, mint Mátyus József m._ kir. főerdész a 
deliblati homokot kötő kultúrába, akkor azt hiszem, a fentinél 
kevesebbel beérjük.

Általában ajánlatosnak tartom csak egyszer rendelni a fent 
kitüntetett fükeverékekből s azután az ebből a vetésből keletkező
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füvekről szedni a magot, mikor — mint láttuk — 3—4 írtnál többe 
nem kerül egy hold bemagzása.

Ha már most 350 hold, 35 éves fordára berendezendő legelő
erdőnk van, akkor évi vágás s begyepesitendő terület 10 hold s 
igy évenkint nem kell többet, mint összesen 40 frtot költeni jóra- 
való legelő létesítésére, a mi az elérendő előnyökkel szemben 
csekélységnek mondható.

Használat és kezelés. A fönt ajánlott fanemek közül 
főkép az ákácz vágás forgását kell szem előtt tartani s a többi 
fanemekét hozzá egyeztetni.

Az ákáczot nem tanácsos 40 éven túl tartani, holott a tölgy 
a 70—80 éves kort még jól kibírja.

A tölgy nem nő homokon oly sudaras fává, 3—4 méter 
magasságban már rendesen elterebélyesedik, a mi annak folyo
mánya, hogy a terméketlen, kemény, szikes altalajt hamar eléri, 
mikor szivgyökérével a törzs hossznövekvése is megakad s úgy a 
gyökfőn, mint a törzs végén elágazások keletkeznek.

Az 1885.-Í kiállításon példának okáért egy homoki tölgy 
szerepelt, melynek kiásatásánál jelen voltam. Ennek rövid, zömök 
törzse, alig 4 m. hosszúság mellett, 75 éves korában épen egy 
méter vastag, kéreg nélkül is 96 cm. s tökéletesen ép volt. Mint
hogy már 60 cm. mélységben kőkemény volt a szik altalaj, a 
nagy tuskó végén csak egy elkorcsosodott rövid csonkja volt az 
egykori szivgyökérnek, de annak helyét annál több és erősebb, 
minden irányban elágazó 6—8 mellékgyökér pótolta, melyek mind
egyike 25—30 cm. vastag volt.

A mint a homok minden növényt gyorsan érlel, úgy a tölgyet 
is hamarább ingerli makktermésre, mint más talaj, különösen 
szabad állásban. Egy általam ültetett tölgycsemetén már 8 éves 
korában, rendkívüli nagyra fejlett, a duzzadtságtól megpattanó, 
egészséges makkot találtam. Itt tehát a 30—40 éves kortól kezdve 
már állandóan szép s makkolás utján jól értékesülő makktermést 
várhatunk legelő-erdőinkben, úgy, hogy a tölgy 70 éves fordája 
mellett e czimen is elég hasznot remélhetünk.

Az ákácz és tölgy fordáját akképen egyeztethetjük legjobban, 
ha az előbbit s vele a nyár, gledics, bálványfa, fenyő, éger és 
eper vágatási korát 35 évre teszszük s az első turnusban a tölgyet
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és szilt érintetlen hagyjuk, csak a másodszor oda kerülő vágás 
alkalmával, annak 70 éves fordájában vágjuk le. Időközben csak 
a kellő ritkítást viszszük végbe, ekkor is fökép a többi, közéje tele
pített fanemeket szedjük ki.

A talaj gyengeségénél fogva a zárlatot nagyobbra veszszük, 
különösen a leggyengébb talajon álló s különben is gyérebb lombu 
ákácznál a zárlatot 0’6-ra vehetjük, mig a lankásabb részén 0'5 
felel meg.

A legelő-tilalmat szintén kiterjedtebb mértékben gyakorol
juk s a legelő jószág számát lehetőleg korlátozzuk.

A tilalomnak azonban a forda rövidsége bizonyos korlátot 
szab. Az egész terület 1/s részét tilalom alá véve, 12 évi 
vágásterületet kell állandóan utótilalom alatt tartani, vagyis, a 
mint az állab 12 éves korát elérte, a kellő zárlatig megritkitjuk 
s felszabadítjuk. Előtilalom nem kell, mivel természetes felújítás 
nincs s a talajt különben is felszántjuk vagy a tuskókat sarjaz- 
tatjuk.

A ritkítások alkalmával, melyek itt is minden 10-edik évben 
ismétlődnek, nem szedjük ki a tuskókat, hogy a szélnek kapaszkodót 
ne nyújtsunk, másrészt az ott korhadó tuskó is javítsa korhanyá- 
val a homokot.

Az első 35 éves vágás után az ákácz és ailanthus tuskókat 
sarjadzás végett meg is hagyhatjuk, a térközöket sűrítő árkokkal 
átszeldeljük vagy ekével barázdákat huzunk, minek folytán az 
igy átvágott gyökerek mindenütt sürü hajtásokat eresztenek, úgy, 
hogy egy-két év múltán az egész terület el van lepve gyök- 
sarjakkal. A mint azonban a második 35 éves vágás oda kerül, 
a tölgyek tuskóival együtt a többi fanemek is mind kiirtandók s 
az egész felszántva, újból telepítendő, mert a tuskó ereje a 
homokon hamar kimerül.

A fenntiek alapján e szerint 23 évi vágásnak megfelelő 
területen gyakoroltatik folyvást a legeltetés 12 évi vágásterület 
pedig állandóan pihen.

A mi a bebocsátható marhák számát illeti, az a kifejtett 
okok alapján, lehető szűkre szorítandó. 8—9 holdra számíthatunk 
egy darab felnőtt szarvasmarhát vagy annak megfelelő számú 
apróbb jószágot.

Legelő-erdők. 11
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A disznót, mely a folyammelléki erdőkben oly nagy számban 
s jóformán minden költség nélkül tenyészthető, mert más állatok 
által fel nem vehető dús táplálékban bővelkedik mindenütt, a 
nélkül, hogy kárt okozna, a homokon csak ormányán keresztül 
húzott dróttal engedik legelni, hogy túrásaival a homokot futóvá 
ne tegye.

A makkoláson kivül csak a lombot használhatjuk ki, mérsé
kelten, de mivel a talajnak a humusz minden parányára szüksége 
van, a levélszedést a vágás alá s gyérítésből kikerülő fákra szorítjuk, 
ezeket a fákat azután jó lesz évenkint, a mint a korábban 
beállítandó vágás alkalmával ejtetnek, rendszeresen lekopasztani, 
mert a homokon nagy híja van mindenféle takarmánynak. A sorok 
közti fühasználatnak is egészen szünetelnie kell. Az alom-haszná
latról meg szó sem lehet, ha a legelőhasználatot egészen meg
hiúsítani nem akarjuk.

A homokon előjövő fü többnyire kemény, leginkább juhnak, 
lónak való szálastakarmányt nyújt.

A szarvasmarhának való lágyabb fü leginkább a semlyékből
kerül.

Különben, minthogy sok a szik, az ezen sópótlékkal ellátott 
legelőn, silánysága daczára, jó karban marad a jószág.

A sziktartalom olyan nagy e mélyen fekvő tájakon, hogy a 
viz meg sem poshad az időnkint kiszikkadó, sűrűn elhintett tavak
ban, b arákban.

A fahasználat természetesen sokkal kisebb, mint az 
agyagtalajon álló kemény erdőkben s a faárak körülbelül ugyanazok.

Az ákáczerdők fatermésére nézve szolgáljanak Illés N. „Futó
homok “-jának 82. lapján közölt következő adatok, melyek után a 
pénzértéket kiszámíthatjuk.

1. Televényes mély rétegű agyagos homokon 33 éves kor
ban állott egy kát. holdon 320 ákáczfa, melyből a törzsek

fája _  _ ___—_________ _ ______ 149'0 m3
a galyfa... ... ... ... .... ... ... ... ... 14’2 m3
a rőzsefa ... ... ... .................... ... 2'3 m3

Összesen ... ........... 165‘5 m3
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/ Az átlagos átmérő 33 cm., magassága 21 méter volt.
2. Egy 51 éves 1*5 méteres futóhomokon álló ákáczosnak

egy holdján már csak 176 darab 35 cm. vastag és 30 méter magas 
ákáczfa állott.

Ennek átlagos évi fatermése 4'77 köbm., mig az előbbié 5 m3.

a törzsek fája volt ... _  ..._  ... 229’92 m3
a galyfa ... ... ... ... ...  ... ... 12*16 zzz3
a rőzsefa .... ... ... ... ...      1'15 m3

Összesen_  ... ... 243‘23 zzz3

3. Egy harmadik 53 éves állabban 1’2 méteres futóhomokon 
szikes altalajjal még kevesebb volt a fatermés.

Egy kát. holdon állott 160 ákáczfa;

a törzsek fája ... ... ... ... ... ... ... 90'8 zzz3
a galyfa ... ... __ ... ...   ... __ ... 2'7 m3
a rőzse ... ... ... ... ...   ___ _ ... 1'6 zzz3

Összesen ... ... ... 95‘1 m3

Az átlagos évi fatermés csak 1'9 zzz3.
Az átlagos átmérő 31 cm., magasság 20 zzz.
Ez azt is tanúsítja, hogy a 35—40 éven túl mily rohamosan 

apad az ákáczerdő fatermése s igy az általunk választott 35 éves 
forda egészen megfelelő.

A 0‘5 zárlatban tartott ákáczerdő fatermése természetesen a 
fent kitüntetettnek csak felét teszi.

A homokra telepitett többi kemény fanemek szintén kevesebb 
fatermést fognak adni, mint az agyagon állók, körülbelül annyit, 
mint a szikes talajon állók.

Tapasztalatom szerint az egész törzsnek átlag ára a tűzifára 
nézve, hasábot, gályát, rozsét egybevéve, 2.50—3 frt közt 
változik a tövön való eladásoknál, a mi átlag 2 frt 75 kr. töm. 
m3-enkint.

Az ákáczosból bognár-fának, épület^ s müfára való 8% vehető 
6 írtjával m3-je.

íi
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Az első esetnek 165‘5 w3 fatömegét véve a szerint alapul, 
lesz egy hold 35 éves ákáczos értéke :

Épületfa 165-5 m3 8% = 13.25 w3 á 6 frt = 79 frt 50 kr. 
tűzifa 165*5 m3— 13*25 w3= 152*25 m3á 2 frt 75 = 418 frt 70 „

Összesen_ ___ 498 frt 20 kr.

Az 0‘5 zárlatig ritkított legelő-erdő értéke = 249 frt lOkr. 
holdankint.

17. FEJEZET.

A homok halmok legel ő-e r d ő i.

Az Alföld szélein, hol a síkság a dombos vidék felé emel
kedik, a termő homok mind vastagabb rétegekben fordul elő s a 
szikréteg mind mélyebben kerül a fölszin alá, csak nagy ritkán 
kerülve napfényre.

A homok itt már 40—50 méter magas halmokká torlódik, 
holott az alföldi maximum 10 m. magasságot ér el.

A szél ereje itt még nagyobb arányokban nyilvánul, mint 
amott. Egész nyárfákat csupjokig eltemet, vagy gyökerestől fuj ki.

E működés legnagyobbszerü képét a Magyar Szaharának 
nevezhető deliblati homokpuszta tünteti fel, hazánk délkeleti 
határán, 70.000 holdnyi terjedelmével, melyből 20.000 k. h. községi 
tulajdon.

Intő példája egyszersmind e homoksivatag annak, hogy 
mivé változhatik át egy vidék a kíméletlen legeltetés folytán, 
mert ama roppant 25—28.000 holdra terjedő siványok, miknek 
örökké vándorló mozgó homokján semmi számba vehető növény
zetet nem találunk, tisztán a legeltetés folytán lettek olyanokká.

Ha e homokot bejárjuk, helyenként széltől kifújt szarvas
agancsokat, egyes foltokon meg egész sürü erdőcsokrokat találunk 
oázisok gyanánt, mik azt árulják el, hogy régen hajdanában szép 
sürü erdők állottak e pusztaság helyén, melyek rengetegjében a 
szarvas is biztos menhelyet talált s az agancsok erőssége után 
ítélve, igen bő táplálékot.
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A homokon egymás alatt kisebb-nagyobb mélységben fekete 
csikókat találunk, betelepedve, beágyalva a sárga homokrétegek 
közé, mik azt mondják, hogy a hány csik, annyiszor meg volt 
állapodva s dús vegetátitóval borítva s azután mindannyiszor ismét 
elborította a futó-homok, valahányszor a régi világ kóborló vándor
népei rábocsátották nyájaikat s ez által — tilalmat nem gyako
rolva — felsértették, futóvá tették azt, mert a földet csak ilykép 
lazíthatták, mivel tisztán pásztorkodásból élve, szántás-vetésre 
nem adták magukat. A mint a homok elözönölte legelőjüket, 
tovább vándoroltak, mi által a magára hagyott homok ismét meg
állapodott, begyepesedett, uj hordák nyájait, csordáit csalogatva 
oda, hogy az előbbi pusztulás ismétlődjék. Minden ily megálla
podott korszak jelölésére egy-egy humuszréteg maradt fenn a 
futóhomokrétegek között, zárványokként őrizve meg a szarvas
agancsokat.

Idővel az emberek jobban szaporodtak, a legelőtérség kiseb
bedéit, azért azt erdőirtással kellett tágítani, hogy a megnagyob
bodott marhaállomány megélhessen, mi által újabb meg újabb 
siványok keletkeztek, mig az uj korra egy egészen fátlan sivatag 
maradt, melyről a régi erdőséget nemes vadjaival együtt elseperte 
a szél, úgy, hogy roppant fáradtsággal s költséggel kellett uj 
erdők telepítéséhez látni.

Legelőt most csak a mélyebb barák begyepesedett részei 
szolgáltatnak, melyért még mindig 2—3 frt haszonbért fizetnek 
holdjától („E. L.“ 1890. évi 1—4 lap. Máttyus József).

A pusztulás az erdőtlen homokon még sokkal intenzivebb, 
mert a fák védő árnyékának eltűntével a roppantul felmelegedő 
homokon valósággal kisül minden s az igy kopárrá lett homoknak 
nem sok kell, hogy a semmiféle fa által fel nem tartóztatott szél 
annál szilajabbul dűljön neki a homokhalmoknak s azok homokját 
magával sodorja.

A 29.600 holdnál nagyobb siványok befásitására e század 
elejétől mostanáig 890.570 frtot, tehát közel egy milliót költöttek 
már el, mig 17.212 holdat úgy a hogy — megkötöttek; mert e 
fásítás oly ritka, hogy csak 7—8000 hold vehető belőle erdőnek, 
mig a szél játékának kitett sivány még mindig 14—16 ezer 
holdra rúg.
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E halmokon, mint látjuk, a homok megállítása még bajosabb, 
mint amott, ha azonban egyszer megállapodott, sokkal bujábban 
nő minden ezen a szél által annyiszor s oly mélyen felforgatott 
talajon.

Az ember elbámul e homok roppant hajtó erején.
Az oly fás növények pl. miket, mint cserjéket ismerünk, mint 

a sajmeggy fPnmws mahaleb), boróka, itt meglehetős szálfákká 
növekednek, úgy, hogy ez utóbbit kisebb épületfának használhat
ják. Az alantabb fekvésű helyek itt szépen begyepesedtek s mint 
legelők most is szép hasznot hoznak. A tölgy ez üdébb helyeken 
mindenütt bátran tenyészthető, az alsóbb részeken a kocsányosba 
halmokon a kocsánvtalan, magyar és molyhos tölgy (Qu. sessili- 
flora, hungarica et lanuginosa)..

Áll pedig a befásitással egybekötött homokkötés, Máttyus 
József, ottani m. kir. főerdész kitapasztalt módja szerint, a követke
zőkben.

Az ákáczok az uralkodó homokbontó délnyugati szelekkel 
keresztben 2 méteres sorokban s egymástól 1 méterre ültettetnek, 
minden 6 méterre azután a sorközök l‘O—1'5 méter hosszú, a 
közeli nyárfákról vágott gályákkal takartatnak, úgy, hogy ezek a 
szél irányában lesznek egymás mellé fektetve s nagyobb rudakkal 
lenyomtatva, az üres helyek pedig 1—1'5 méteres sorokban futó 
fűmaggal és pedig kék csenkesz-, kék labdaborz- és vadczirokmag- 
vakkal bevetve.

Ezek a nyárfagalyak azért is jók, hogy a szél homokkal 
gyengén befújván, azok kihajtanak és sűrítik az ültetvényt. Ha nem 
volna nyárfa közel, a már kiültetett ákáczcsemetéket vágják tőre 
s mig az igy nyert faanyag talajtakaróul szolgál, a vissza vágott 
csonkok még vidorabban hajtanak, mint az előtt.

Az igy védett terület gyönyörűen beerdősül s a vetett fü is 
magasra növekszik.

A többire nézve a fanemek megválasztása s ültetése úgy 
történik, mint a megelőző fejezetben ajánlva lett.

A homokhalmok magasabb siványain a legszigorúbb tilalmat 
gyakoroljuk s inkább a megállapodott, kevésbé veszélyeztethető 
laposokban gyakoroljuk jobban a legeltetést.

A zárlat a sivány meredekebb oldalain 0‘7-nél kisebb ne
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legyen s a marhával ha csak lehet kikerüljük vagy legfölebb 10 
holdra számítsunk egyet.

A tarolás után itt még a tuskóirtás is kerülendő, csak a 
völgylapályokban engedhető meg a felporhanyitás. Az erdősités 5 
évi elő-és 10 évi utótilalom mellett a letárolás után azonnal foga- 
natosittassék. A forda a mély rétegű homokon az ákáczra s lágy 
fákra nézve lehet 40 év, a tölgyre s a többi kemény fanemekre 
80 év.

Az előjövő borókát, melynek gyér lombja különben sem 
nagyon árnyal, csak a szükséges mértékig gyéritsük.

A homokhalmok meredek, 25° s annál nagyobb fokú olda
lain a legeltetés mindig szüneteljen s inkább annak fensikjára s 
védettebb oldalaira bocsátható legmérsékeltebb számban a marha. 
Feljáróul a partos rész sekélyebb szakaszait válaszszuk s többször 
változtassuk, mert a marhacsapások, különösen ha egy és ugyan
azon helyen maradnak hosszabb ideig, nagyon alkalmasak arra, 
hogy a homok egészen felvágódjék.

A laposabb részeken, mivel rendesen jól begyepesednek s 
a homok — több nedvességhez jutván — összetartóbb, bátrabban 
gyakorolhatjuk a legeltetést.

Vannak ilyen, részben kisebbszerü homokhalmos területek 
hazánk más dombos vidékei szomszédságában is leginkább az 
Alföld szegélyén. Ilyenek pl. a Paks és Kölesd közt vagy Nagy- 
Doroghon Tolna vármegyében elterülő vagy ugyanazon vármegyé
ben a Hidegkút és Pinczehely közt levő „belecskai11 homokpuszták.

Mindezeken 1863-ban történtek első Ízben nagyobb fásítások 
homokkötés czéljából, jelenleg pedig egy részük szőlőültetés alá 
vonatik. E homok legnagyobb része akkoron kanadai nyárral lett 
a kisebb-nagyobb földesurak által bedugványozva, a mire az 
akkori aszály sürgősen kényszeritette a birtokosokat, mivel a száraz 
szél sok helyen a kész vetéseket egész a kalászokig behomokolta, 
más helyen meg gyökerestől kifújta a termést s ez által nagy 
területeket tett a birtokos kárára használhatatlanokká.

Az ákácz akkor nem sikerült, mivel az ákáczvetést tönkre 
tette a szárazság a csemetekertekben s igy a hamar kéznél levő 
dugványokhoz folyamodtak. Később azonban az ákáczot is szélié
ben használták. Sőt helyenként némely uradalomban már igen
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szép gyéren elszórt tölgyeket láttam meglett törzsekké cseperedve 
a homoklegelőkön.

Hogy azonban az itt elterülő, ily módon befásitott területeket 
szintén sokkal üdvösebb rendes legelő-erdő ré átváltoztatva, üzem- 
tervszerüleg kezelni, azt az idáig elmondottak után külön bizo
nyítani nem kell.

A rendes évi vágásokul szánt területeket a már ismert módon 
beültetjük, a belekerülő facsoportokat levágjuk és sarjható képes
ségüket esetleg felhasználjuk uj erdőnek.

Itt az ákácz és nyár mellett a tölgyet még sokkal kiterjed
tebben s bátrabban lehet használni, mint a nagy Alföld mély 
lapályán.

Feltörni csak a laposabb részeket tanácsos, miket majd mind 
tölgygyei lehet beültetni, esetleg nyárral sűrítve, sőt itt tölgyvetést 
is alkalmazhatunk a jobb fekete homokon.

A köztes használat e sürü és szorgalmas népességű vidé
keken jó sikerrel kecsegtet. Két évi használat után még arra is 
kötelezhetjük a felest, hogy az előbbi fejezetben ajánlott fükeve- 
rékkel 1—2 sor füvet vessen a csemetesorok között.

Egyáltalában a rendszeres befüvesités itt is melegen ajánlható.
A homokos vidékeken nagyon jól tudják s a szél irányában 

haladó homokhalmok is világosan mutatják, hogy melyik tájról 
szokott a homokbontó szél fújni. A csemetesorokat mindig a 
széliránynyal keresztbe ültetjük.

Mivel a fenyőfélék tűi — itt csak a fekete és erdei jöhet 
szóba — nagyon javítják a talajt, jó azokat a talajvédelemre s 
javításra szoruló tölgyek közé ültetni és pedig kisebb csemetékben 
két év múltán, mikor a sorközi műveléssel felhagyunk, hogy a 
tölgy előnyben legyen s a fenyők által túl ne szárnyaltassék. A 
ritkitások alkalmával a fenyők kiszedetvén, mint rudanyag igen jó 
áron elkelnek e vidéken.

18. FEJEZET.

Legelő-erdők a dombos vidékeken.

A földrétegek telepedésének kutatásából kitűnt s egy tekintet 
hazánk térképére meggyőzhet annak valódiságáról, hogy a hegy
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ségek zárt koszorújától körülvett Magyarország belseje egy hajdani 
tenger medenczéjét képezte, melynek nem volt lefolyása, mig a 
Duna mai folyásában a Vaskapu Greben-szorosánál utat nem tört 
magának s a belvizeket lecsapolta. A tengernek hátramaradó 
vize egyes tavak horpadtabb medenczéiben húzódott meg a leg
mélyebb helyeken, Csongrád- és Bácsmegyében, az Alföld leg
mélyebb pontja Szentes tájékára esvén. Itt a viz mindjobban 
elpárologván, a benne feloldott sókat a földben hátrahagyta s 
azok a szerte szórt mocsarak vizét, melyek közt Szabadka mellett 
Palics a legnagyobb, most is megóvják a poshadástól.

A tengerfenék széle felé más és más lerakodásokra akadunk, 
ezek közül a legnevezetesebb a tengerfenék szélének első kiemel
kedését képező diluviális lösz vagy márga agyaghalmok. 
Ezek képezik az első feldudorodást, a lapály körül futó gyűrődést 
és sok helyen roppant vastagságot érnek el. De e földek minden 
részecskéje még a legnagyobb mélységben is termékeny.

Ezen löszlerakodások a fenék alsó lejtjén egészen a bükk 
régióig, 600 m.-ig, előfordulnak s a viz által össze-vissza hasogatva 
sok helyen egész aljokig terjedő ijesztően tátongó, meredek falu 
szakadékokat képeznek, mi által a terület legnagyobb része kopárrá 
válik, mert az omlós laza föld folytonos elmosatásnak lévén ki
téve, a vegetátió nem verhet rajta gyökeret.

Sokáig tétlenül nézik a lakosok, mint vándorol a talaj a 
tátongó örvények megnagyobbodására, mig végre az esőtől, hólétől 
folyton alámosott hordalék a falvakat is beiszapolással fenyegeti, 
a vetéseket maga alá temeti. Ekkor már önvédelmi szempontból 
is védekezni kezdenek, mindenekelőtt gátakkal, melyek azonban 
csak ideig-óráig tartanak, de látva, hogy ezeket folyton elsodorja 
a megdagadó esővíz, utoljára is a befásitáshoz folyamodott sok 
ilyen vidék lakója s ez egyedül czélravezetönek bizonyult.

Ilyen befásitásnak egy minden hasonló vidéken követendő 
példáját kívánom itt bemutatni.

Gróf Apponyi Sándor kikerekités czéljából 150 hold ily 
tátongó mélységekkel át meg át szelt legelőterületet vásárolt 
birtokához, mit továbbra is legelőként kívánt használni. Vidéke 
sürü népességű, lakói még a harmadik határba is eljárogatnak, 
feléből, sőt egyharmad haszonért művelni szántóföldeket; a hol
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pedig répának való földet kaphatnak marhájuk takarmányozására, 
azt egynegyed részért is felvállalják, csakhogy a marhatartás 
csökkenést ne szenvedjen, mert ez pótolja a földmivelés szükebb 
jövedelmét, istállóztatásra lévén csekély árkolt legelőjük mellett 
fakép szorulva, hol a szecska közé kevert répa, burgonya, olaj
pogácsával leöntve képezi a takarmány java részét.

Az uradalomnak akkori derék, szakképzett jószágfelügyelője, 
Vidovszky László, első gondja mindjárt az volt, miképen tegye 
e különben termékeny talajú vízmosásokat haszonhajtókká.

Én — ki akkoron hirlapilag vármegyeszerte felkeltettem volt a 
vízmosások iránt az érdeklődést — most is a befásitásra tereltem 
figyelmét és néhány sikerült ily műveletet mutattam neki, hol az 
ákáczok védelmében a talaj megállapodott s rajta szép gyeptakaró 
mutatkozott.

Hozzá is látott a munkához emberül s oly jól megoldotta 
feladatát, hogy bármely erdésznek becsületére válhatnék. Midőn 
tiz év múltán azon helyre vetődtem, az ki volt vetkezve formá
jából : a kopár szakadékok helyén már messziről látszó sötétzöld 
gomolyagokban kígyózott, tekergőzött a beléjük telepitett ákáczo- 
soknak a gödrökből kiemelkedő lombkoronája, üdítő hatással a 
szemlélőre. Akkoron már 300.000 drb ákácz diszlett ilyképen a 
a vízmosásokban s az uradalom szőlőkaró szükségletének nagy 
része a 3—4 éves korban levágott ákáczokból került ki, melyek 
levágott töve hallatlan üdeséggel hajtott ki újból száz felé is 
gyorsan takaró sarjakat, gyökhajtásokat, mik úgy megkötötték a 
földet, hogy az árkok feneke mindig jobban emelkedett, a víz
mosások napról-napra jobban ellaposodtak s befüvesedtek.

A ki ezt nem látja, nem hinné, hogy e tátongó örvénynek 
mily hamar urává lehet az ember.

Az árokfalak meredekségét csak annyira ásatta le, hogy a 
csekély lejtü oldalba épen csemetegödröket ásathasson, mikbe, 
1 —1'5 méternyire egymástól, kétéves ákáczcsemetéket ültetett.

A víztartó altalajig kivájt szakadékok vizenyős fenekére füzet 
dugvánvozott, miután a talajt keresztbe font kerítésekkel a víz
mosás ellen biztosította. Ez se ment mindjárt első kísérletre, mert 
az egyenes kerítéseken oldalvást tört ki a viz, próbálta azután 
homoruan a vízfolyás ellen készíteni, de itt is csak az előbbi
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baj mutatkozott, mig végre sok próbálgatás után akkor állt be a 
feltöltődés, mikor a sövényeket iv alakban domború oldalukkal 'a 
viz felé készíttette, a mi abban leli magyarázatát, hogy a viz 
sebje a középen előre megtörik a domború részén a sövénynek 
s igy nincs már az a romboló ereje, mig a szakadék oldalára 
támaszkodó sövényvégekhez ér, sőt inkább itt akkor már meg- 
lassudván, a magával hordott agyagot lerakja, a sövény mögött feltölti.

A sövények közé dugványozott füzek 1—2 év alatt annyira 
nőnek, hogy a 3—4 méter mély vízmosásokból csakhamar kimagas- 
lanak.

A költségekkel következőkép bánnak el: mindenki részére, 
a ki a vízmosások megkötésére s befásitására vállalkozik, földet 
hasítanak ki az általa felvállalt árok körül, művelés alá, melyért 
10 frt helyett csak 6 frt haszonbért fizet holdankint, jót áll azon
ban a befásitás és megkötés sikeréért. Minden munkát neki kell 
teljesíteni, csak a csemetéket kapja ingyen az uradalomtól.

A jószágfelügyelőnek feltett szándéka volt, e befásitást any- 
nvira fejleszteni, hogy necsak a gazdasághoz szükséges tűzifa, de 
az apróbb szerszámfa, .bognárfa s gazdasági fa is mind innen 
kerüljön ki.

Itt tehát megvan a dicséretes kezdet, mely oly módon fog 
egészen czélhoz vezetni, ha nem csak a gödröket, de a különben 
is legelőül használt egész területet 30—40 éves turnusba beosztva, 
2 méteres sorokban rendesen beerdősitjük, a fordának megfelelő 
vágásokra s 10—15 évi tilalom után 0‘5-re kiritkitjuk, 6 holdra 
egy szarvasmarhát hajtunk s mint rendszeres legelő-erdőt kihasz
náljuk, a gödröket mindig sűrűbb zárlatban tartjuk s az állatok 
körmétől való nagyobb felsérüléstől óvjuk talaját. A sorok közét 
jó pénzért vagy feléből 2—3 évre kiadhatjuk.

Itt az ákácz tökéletesen megfelel, mert gyors növése folytán 
hamar kielégíti az uradalom faszükségletét, azután birkalegelő
nek használtatván, az ákáczleveleket jól felhasználhatjuk lomb
takarmánynak a korábban beállított évi vágások fáiról, akár zöld
jében, akár télire megszáritva.

A ritkítást junius végén veszszük elő, mikor a kukoriczakapá- 
lásnak vége s minden más munka szünetel s az aratás még kez
detét nem vette.
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Ilyenkor a levél is jobb izü, a melyet a levágott fákról 
nyesett gályákkal együtt kévébe kötve, elrakunk.

A rendes évi vágást is e miatt legjobb szeptember végén, 
vagy októberben beállítani, mielőtt a lomb elsárgult volna.

Lehetne azonban itt még más fanemekkel is jó sikerrel 
erdősíteni.

Van ezen uradalomnak másfelé is birkalegelője, melyen 
egyes szelíd gesztenyefák állanak majd földig érő terebélyes ágak
kal, gyönyörű kupalaku koronával, gyümölcsét jó áron el lehetne 
adni, ha még annyi volna is.

De láttam szelíd gesztenyét (Castanea vesca) az ottani 
erdőkben bükkök, tölgyek sürü zárlatában; ágtiszta hengeres 
törzsük csak úgy felnyúlt 70—80 éves korban, mint szomszédjaiké, 
cseppet sem volt elágasodva.

Én tehát az ákácz mellett, mely laza koronájával nagyon 
jól megfér a tölgygyei keverve, mint az alföldi homoknak egy 
ily vegyes állabjáról meggyőződtem, felhasználnám a szelíd 
gesztenyét és tölgyet is. A sorokat 3 méteres távolságban felváltva 
makkal s gesztenyével bevetném, sorközi műveléssel, közbe két 
év múlva ákácz- vagy epercsemetéket ültetnék s ezeket a ritkítások 
alkalmával kiszedegetném, úgy, hogy 30 éves korig mind kikerül
jenek onnan; a tölgy és gesztenye pedig 80 éves fordában kezel
tetnék, 0’5 zárlattal; a vízmosásokat azonban 0'7 zárlatnál jobban 
meg nem ritkítanám.

E vízmosások fenekén vaskos nyárfák találhatók, melyek e 
nyaktörős szakadékokból ki nem hozhatók, azért teknőcsinálóknak 
eladatik, kik jó pénzen megveszik s a helyszínen dolgozzák fel.

Előfordult itt völgyek alján egyenként a kocsányos tölgy 
(Qu. pedunculata), az oldalakon a kocsánvtalan tölgy (Qu. sessifiorá) 
bükkel, helyenkint erdei fenyővel keverve.

Itt volna helye a magyar tölgynek (Qu. hungarica) s mind 
azon korcsfajoknak, miket az első fejezetben felsoroltunk.

Az egész legelő-erdő x/3 része tilalom alá veendő, tehát 
80 éves fordánál 5 évi elő-és 20 évi utótilalom veendő.

A tuskóirtást ott alkalmazzuk, hol vízmosások képződésétől 
nincs mit tartani, a szántás a dombok lejtjével keresztben tör
ténik, szintén a vízmosások megakadályozása czéljából.
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A hol a köztes használatokról lemondunk, az ott divatban 
levő felújítási mód a legelő-erdőkre is jól alkalmazható.

Az 5—6 évi elötilalom alá vett erdőterületen ugyanis, ha 
természetes utón nem magzódik be eléggé, az anyafák alá, miután 
0'6-ig megritkitottuk, 2—3 méternyire egymástól futó fészkekbe 
makkot vagy szelíd gesztenyét raknak, mely a fák védelmében 
egy pár évig növekedvén, a mint az odakerülő vágással az anya
fák fejsze alá kerülnek, igen szépen felkapnak.

Nagyon szép, 10 éves s korosabb tölgyfiatalost láttam ott 
ilykép telepítve, bükkök sürü társaságában gyertya egyenességre 
felnyúlva.

Nem árt e mellett, ha itt-ott ákáczot ültetünk közé, a föld
nek mielőbb való betakarása s jókarkan tartása végett, miket 
ritkításkor kiszedünk.

Rosszabb, kiélt talajra az erdei fenyő {Pinus silvestris) kínál
kozik nagyon alkalmas fának, melynek „c s e r e ki y é j e“ (tüalom) 
kitünően javítja a talajt, sőt egyes egyedeit haszonfa nyerés 
czéljából, mint itt nagyon keresett czikket, a tölgy között felnőni 
engedjük.

Megveszik itt, mint tapasztalásból mondhatom, a ritkítás 
utján kikerülő oldal- és nyomórud vastagságú erdei fenyőket roppant 
áron árverés utján, ha szúette is.

Hogy a szelíd gesztenye mily szívós életű s erőteljes növésű 
e mély rétegekben lerakodott márgatalajon, arra szintén közvetlen 
tapasztalataim vannak.

Várkonyban (Baranya) vannak gesztenyefákból álló gyümöl
csösök, miknek alját kaszálóul, legelőül használják a paraszt
birtokosok.

Vannak itt sarjak, miket 4—4'3 méter kerületű anyatuskókról 
kihajtva 60—80 cm. vastagoknak, s az anyatuskókat 130—150 
éveseknek találtam s a mellett mind egészségesek.

Régi 140—160 cm. átmérőjű tuskón 4 sarjhajtás volt 40—80 
cm. átmérővel. Sőt a gyökerekből is mindenütt hajtások bújnak 
elő a földből, miket a gazda egyszerűen körül kapál, hogy le ne 
kaszálja, s azok minden további gondozás nélkül felnőnek azután 
maguktól.

Ezért nem eléggé ajánlható e becses fanem legelő-erdők
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telepítéséhez nálunk, hol különben is nagyon jól érzi magát, nem 
kerülve a meszes talajt sem, mint más országokban.

A fának e mezőségi övben még nagy az értéke.
példakép felhozott uradalomnak, jól lehet minden nagyobb

várostól távol van, fogyasztási központja s vasútja 2 órányira 
lévén, öt perczentet jövedelmez erdeje.

A tűzifának ára 2—3 frt w3-enkint az erdei rakodóhelyeken, 
az épületfa 10 frton felül kel el tövön.

Az erdősítésre nem fordítanak készpénzt. A kézi vagy fuvar 
napszám, makkszedés mind ágfával, szedelék fával fizetődik, mit 
az illetőnek magának kell összeszednie. Egy köteg rőzse vagy 
szedelékfa, mely rendes körülmények között készen 2—3 kr., itt 
7 krba számittatik és öt ily köteg egy napszámmal egyenlő, úgy 
hogy 35 krban áll egy kézi napszám, mibe nincs az illetőnek a 
galyfa összegyűjtésére fordított idővesztesége beszámítva.

Egy kocsira való tövön száradt hársfa 6—10 napszámmal 
ér föl.

Mind e fizetési s értékesítési módozatokat a legelő-erdőkre is 
alkalmazhatjuk.

Ugyan e vidéken láttam egy 400 és egy 150 holdas volt 
úrbéres legelőt beerdősitve, melyet az uradalom azért változtatott 
erdővé, mivel a folytonos legeltetés folytán már nagyon kopáro- 
sodott, intő például a körülfekvő községeknek.

A 400 holdas területen a fák növése is nagyon elárulja a 
talaj elparlagosodását.

E keményre taposott, felületükön kiélt dombokat 30 év előtt 
részint cserrel (Qu. cerris), részint erdei fenyővel (Pinus silvestris) 
bevetették egymástól 2 méterre eső sorokba. A legsilányabb erdő 
vált belőle, mely még 30 éves korában sem akart neki lendülni. 
Csak az erdei fenyő mutatott oly helyeken jobb növést, hol lehulló 
csereklyejével eléggé megtrágyázta, üdévé, porhanyóvá tette magá
nak a talajt.

Ilyen legelők befásitása előtt legjobb először a talajt jó 
mélyen felszántani, porhanyitani s egy-két évig benne kapás növé
nyeket termesztve jól fellazítani, szellőztetni s azután IV2 méteres 
sor- és 1 méter csemetetávolságban fekete fenyővel beültetni, 
mivel ez a legrosszabb földdel beéri, tűi még sűrűbbek s hosz-
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szabbak, mint az erdei fenyőé, a talajt is ez által hamarabb 
javítja, sűrűbb lombjával előbb takarja, a mi a fenyők vidor növé
sén is mindjárt meglátszik.

így történt ez a másik 150 holdas legelőn, melyen a fekete 
fenyő állab 18 éves korában tökéletesen záródott sürü rudas erdőt 
képezett s jóval többet mutatott 18-adik évében, mint amaz 30 éves 
korában. Egyúttal megjegyezni kívánom, hogy amazt szakértő kéz 
telepítette, mig emezt nem.

E fekete fenyő állabot 20 éves korában bátran kiritkithatjuk 
0'4—0'5 zárlatig s legeltetésre bocsájtjuk. Az egészet 60 éves 
fordában kezeljük, a letarolt vágások ekkép javított talaját azon
ban már tölgvgyel, gesztenyével, sőt a völgyoldalak alsó részein s 
a völgyek fenekén közönséges és fekete diót {.Juglans regia et 
nigra) ültethetünk jó sikerrel, a selyemtenyésztés emelésére szol
gáló eperfáról sem feledkezve meg.

E dombos vidék erdeiben nemcsak a közönséges, de a 
fekete dió {.Juglans nigra) is igen jól megterem.

Juglans nigranak vetésből keletkezett 4—5 éves csemetéit 
láttam egy völgy aljában, melyek e korban már 3 méter magas 
szerszámnyelekre alkalmas gyertyaegyenességü törzseket fejlesz
tettek volt, szembetűnően mutatva, mennyire ínyükre van e termő
hely. Ha levele nem való is lombtakarmánynak, de e mellékes 
dolgot bőven kárpótolja a nemes diónak gyümölcse s fája s a 
fekete diónak még az előbbinél is alkalmasabb fája.

Telepíthetjük oly módon az erdőt, hogy a tölgyek között 
minden harmadik sorban majd egy sor szelíd vagy fekete diót, 
majd egy sor gesztenyét vetünk, a magvakból egy-egy szemet 
arasznyira rakva egymástól a barázdába.

Az itteni erdőkben a 25 foknál nagyobb meredélyek kivéte
lével a tuskóirtás megengedhető, sőt czélszerü s haszonnal jár.

Láttam egyes községeket, melyek már a magok jószántából 
beültették legelőjüket 4—5 méteres sorközökkel, 2 méter magas 
ákácz- és eperfasuhángokat használva s az egész területet legel
tetve .

Ide már nem sok biztatás kell, hogy a rendes legelő-erdőre 
térjenek át 40 éves vágásforgással. Az egyes évi vágásokat 
azután szántsák fel búza vagy rozs alá, 2—3 méteres sorokban

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



176

tölgyvetést, közbe ákácz- és eperültetést eszközöljenek s a sorok 
közét még egy-két évig krumplival, répával vagy kukoriczával ültessék 
be s kapálják a csemetesorokat. Ha rosszabb a talaj, a csemete
sorok közé még erdei vagy fekete fenyőt ültetünk 1 méterre egy
mástól, egyrészt talajjavitás, másrészt a végett, hogy a tölgyet 
felhajtsák, egyenesebb növést adjanak neki.

Másutt már térésén ültetett kész eperfaerdőket láttam a 
legelőkön, melyeknek a kellő zárlata is megfelelő volna, csak a 
tilalmazás hiányzik. A fák leveleit selyemtermelésre használják, 
lehulló magját pedig a legelő jószág, mint a birka, sertés mohón 
eszi s meg is hízik tőle, sőt sok szegény embernek az eper 
gyümölcse szolgáltatja a kenyérhez valót.

Ennek rendes legelő-erdővé való átalakítása csak úgy tör
ténik, mint az előbbié.

Használhatunk azonban közbe elegyítésre vadgesztenyét is, 
mely addig is, mig ritkítások alkalmával kiszedegetjük, hatalmas 
lombozatával a talajt, gyümölcsével az állatokat erőhöz segíti.

A rendes erdőknek legelő-erdővé való átalakítása itt is a 
már ismertetett módokon történik.

Minthogy azonban itt a tölgyek gyertyánnal s helyenként 
már bükkel erősen keverednek, melyek maguktól sűrűn felujulnak, 
csak arra kell ügyelnünk, hogy az 5—6 évi elötilalom alatt a 
tölgyet alátelepités utján is igyekezzünk minél jobban előtérbe 
juttatni.

A tölgyesekre 80 éves forda alkalmazandó.
A gyertyán és bükk közbeelegyitése, úgy talajjavító, vala

mint takarmánynak való lombja, de a miatt is ajánlatos, hogy a 
tölgy sokkal szebb, hengeresebb törzsekké fejlődik közöttük. Tölgy 
és cserből álló erdőben természetesen szintén a tölgyet kell 
előnyben részesíteni.

A mellékhasználatok közül a fühasználat mérsékelten gyako
rolható. A lombhasználat általában, az alomhasználat csak némely 
vidéken gyakorolható, hol a szükséges óvintézkedések szigorúan 
betartandók.
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19. FEJEZET.

A dombosvidéki bokros legelők.

A ki valaha járt a hajdani temesi bánságban, annak feltűn
hetett, hogy a legelőkul használt ama dombok, mikhez az úgy
nevezett „Ueberlandok" tartoznak, helyenkint cziherrel, tölgygyei, 
gyertyánfával s más fanemmel annyira be vannak nőve, hogy az 
erdőtől meg sem lehet őket különböztetni.

Ott van ez, hol roppant terjedelmű erdőségek közepette 
többnyire kicsi falvak vannak, melyek lakói marhatenyésztéssel 
foglalkoznak ugyan, de a rendelkezésre álló legelőterület sokkal 
nagyobb, semhogy az az erdő fölvergődését megakadályozhatná. 
Helyenkint még a teljes szélességében kihasított országutat is 
egészen rendes erdő borítja, senki sem tudván, ki formáljon 
magának letárolásához jogot.

A nép maga is többé-kevésbé munkakerülő, favágással, de 
főkép fafuvarozással foglalkozó, csak annyit szánt-vet, hogy szegé
nyesen megélhessen a rajta termelt kukoriczamalájból, azonkívül 
szilvásai után él, melyek alja be van füvesedve s megint csak 
jószágtartásra van szánva. Főkép szilvapálinkával kereskedvén, 
annak kizárólagos élvezése még inkább előmozdítja a renyheséget 
a szelidebb éghajlat alatt.

E vidéknek különlegessége a magyar tölgy (Qu. kunga- 
ricá) leginkább el van hatalmasodva, mert a lerágástól jobban 
meg van kiméivé erősen szívós, molyhos levelei miatt, miket a 
marha nem igen bánt.

Találni oly legelőket, hol a ritkáson álló cser és magyar 
tölgy már a cziher fölött messze kimagasló terebélyes fákká nőttek, 
úgy, hogy itt alig akad más dolgunk, mint a fák alját a bokro- 
zattól megtisztítani s meg van a kellőleg gyéritett legelő-erdő. Az 
egész területet azután beosztjuk a 80 éves fordának megfelelő 
vágásterületekre, ezekből 20 évit utó- és öt évit előtilalom alá 
veszünk. Amott a már meglevő fiatal tölgyeket, a szilt s a gyer
tyánt meghagyjuk, ha szép növésüek, ha a lerágástól girbe-gurbák, 
tőre-helyezzük, hogy szebben hajtsanak; a legeltetés alá bocsátott 
részen a czihert, ha lehet, gyökeréből vágjuk ki, kiirtjuk, hogy a 
fűnek adjon helyet. A magas fákat a 20 évi utótilalmasból mind

Legelő-erdők. 12
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kiszedegetjük, hogy a fiatalos jobban felkaphasson, mig a közvetlen 
hozzá csatlakozó öt évi előtilalmasból mindig a sorra kerülő egy 
évi vágást egészen letaroljak s ugyanannyi területet tilalmazunk, 
ügyelve, hogy a disznóturás segítségével minél nagyobb terület 
bemagzódjék, a hézagokat makk alátelepitésével később csemete- 
ültetéssel pótolva. A száraz dombtetőkön a csert is felhasznál
hatjuk a magyar tölgy mellett.

Itt sem kell elmulasztani az alkalmat, hogy a nemes és 
fekete diót, valamint a szelíd gesztenyét megtelepitsük akár tisz
tán, akár csoportonként a tölgy közé keverten. melyek, ha egyszer 
gyér állásba jutnak, fájuk mellett bő gyümölcsterméssel fogják 
fáradságunkat jutalmazni.

Van aztán sok magától felcseperedett ifjabb növésű bokros 
legelő, hol a rudvastagságu magyar tölgyek, túlnyomóan gyer
tyánnal, cserrel, ritkábban kocsánytalan tölgygyei és szillel van 
keverve.

Itt is, ha látjuk, hogy a marha szája alól kinőtt, a 25 évi 
vágásoknak megfelelő tilalmasok kivételével, az egészet megrit
kitjuk s az előbbi eset módjára felújítjuk, csakhogy itt egyelőre 
előtilalmat nem alkalmazunk, mivel anyafák nincsenek.

Olyan bokros legelőket is találunk, hol a fanövényzet és cziher 
alig embermagasságnyi, a marha által könnyen elérhető s a magyar 
tölgy mégis sürü foltokban fordul elő, sőt néhol annyira tolakodó, 
hogy a szomszédos szántóföldet elhódítja immel-ámmal dolgozó 
gazdájától, ki mikor már nagyon nyakára nö. tüzzel-vassal kény
telen azt hátrább szorítani.

A legelö-erdövé való átalakítás itt is az előbbihez hasonló.
Ezen övhez tartozik Arad vármegye azon érdekes vidéke, hol 

az első fejezetben említett különféle tölgykorcsoknak van eredeti 
hazája, mintegy a természet által arra jelölve, hogy az egész 
ország hasonló vidékein meghonosittassék.

Ezek, mint már említve volt, a Jahn-tölgy, pelyhes hátú 
tölgy, dévai tölgy, Tisza-tölgy, Bedő-tölgy, Hajnald-tölgy. Tabajdi- 
tölgy és Tufa-tölgy, mind oly szívós, kitartó, sok jó tulajdonsággal 
felruházott változatok, hogy a legelő-erdőkre teremtve látszanak 
lenni, minélfogva azoknak a földmivelési ministerium utján való 
beszerzése s rendeltetési helyükre juttatása felette kívánatos volna.
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E tölgyvarietások termőhelyén inár kiemelkednek a hegyek a 
'lapossárga agyaghalmok közül s a tenger hatásának megszűnésé
vel, kibukkanik az anyakőzet máladékaival; az erdők s legelők 
sekélyebb feltalajjal, mészköves, kavicsos alapon nyugvó talajon 
vannak.

E heves mészföldben, különösen a déli oldalakon leginkább 
a (szöszös) molyhos tölgy s fehér hárs, valamint a magyar tölgy 
s az ezekből származó korcsok fordulnak elő, a nedvesebb, hű
vösebb oldalakon a kocsánvtalan tölgy foglal helyet, a rosszabb 
.mészsziklás helyeken fekete fenyőt keverünk közéjük.

Itt. a mint a mezőségi övből kiemelkedve a bükkösök hatá
rához érünk, azon különös sajátságot észleljük az emlitett tölgy
korcsok hazájában, pl. a kladovai völgyben, a mi a botanikusok 
figyelmét kikerülte, hogy a tölgyek mindenütt a bükkök fölé kere
kednek: a völgyek hűvösebb alját, nedvesebb légkörét u. i. min
denütt tiszta bükkösök foglalják el, mig úgy a völgvaldalak közepe 
felé, élesen elkülönített határvonallal hirtelen tölgyesek kezdődnek, 
melyek a hegyhátakat uralják. Ez elkülönítő vonal az északi 
•oldalakon magasabbra, a délieken mélyebbre szál. de mint a régibb 
erdei térképeknek az újakkal való összehasonlításából kitűnik, e 
vonalak több mint egy évszázad óta állandók, egy öl eltolódás 
sem észlelhető. Csak a gyertyán és hárs kiséri el a tölgyeket e 
magasabb helyekre.

Az ilyen tájakon, Magyarország valamennyi hasonló fekvésű 
■vidékein van helye a kocsánvtalan molyhos (szöszös) s magyar tölgy 
különböző keverékeinek, a mint azok dr. Simonkai Lajos „Hazánk 
tölgyfajai s tölgyerdei“ czimü könyvében ismertetve s már fentebb 
•elősorolva vannak.

A mig az agyaghalmokon a felszántás s köztes használat 
•utján való erdőtelepítés meg van engedve, irtással kapcsolatban, 
addig a sekély talajú mészhegvek nagyon hamar kopárosodnak; 
azért a 25°-nál gyengébb lejtésű oldalakat 0*5—0’6 zárlatig gyé- 
ritjük, a meredekebbeket 0'7-ig, az éjszaknak fekvő hűvösebb kisebb 
lejtekét, valamint a völgyek alját 0'4-ig ritkíthatjuk. Marhát csak 
7—8 holdra bocsátunk egyet, sőt a meredélyeket lehetőleg kerül
jük s esős időben egyáltalában nem hajtunk oda, hanem inkább 
,a mélyedéseket kerestetjük fel.

12
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A tilalom is hosszabb legyen, t. i. 80 éves forda, 10 évi elö- 
és 20 évi utótilalommal.

A kihasználás kíméletesen történjék, a meredek oldalakon 
inkább szálalva. A tuskók irtása egyáltalában meg nem engedhető.

Ezen köves helyeken a czihert sem kell nagyon irtogatni, 
hanem annak védelme alatt ültetjük a tölgyet s más nemesebb 
fanemet, s csak ha ez felkapott, irthatjuk bátrabban a bokrokat 
oly mértékben, mint a csemeték vidor tenyészete megkívánja.

Kihasználás, értékesítés. A tűhasználat mérsékeltebb, 
a lomb- és alom takarmány szüksége csak szórványosan lép fel s 
a már ismert óvszabályok figyelembe vételével gyakorlandó.

A fakihasználás a már ismertetett módok bármelyike szerint 
történhetik s az érték különböző.

Mig ugyanis a sűrűbb népességgel biró, főkép földmiveléssel 
foglalkozó vidékeken a fának igen nagy keletje van, addig a vá
rosoktól, közlekedési utaktól távolabb eső erdőkben, dús tájakon 
bajosabb a fán túladni.

A tűzi fának ára amott 2 frt, 2 frt 50, sőt 3 frt w3-enkint, 
mig emitt csak 90 kr. és 1 frt 20 kr. között változik. E mellett a 
fuvar is 1 frt—1 frt 20 krba kerül, sőt vannak erdők, mikből — 
mint Pécs körül — 4—5 frtba kerül egy méter fának tengelyen 
való kihozatala.

A fában dús vidékeken mérsékelt fogyasztás mellett legjobb 
a hely színén adni el a fát. Az épületfa ára ott nem több 3—6 
írtnál, a kiszállítás nehézsége miatt. Főképen itt van helye az 
épületfának alkalmas, de mint ilyen el nem kelt fából szőlőkarót 
hasítani, melynek ezrét 60% kallódók mellett elég jól lehet érté
kesíteni. A mint az épületfa drágább, a szőlőkaróhasitás nem jár 
nyereséggel.

A rövidebb tönköket adó törzsekből dránicza kerül ki, ezre 
16—18.írtért kel, vevő által feldolgozva.

Minthogy a fa jövedelme kisebb, a legeltetés fog több haszon
nal járni, különösen ha makkoltatásra, dió- s gesztenyetermelésre 
fektetjük a fősulyt.

így tudjuk, hogy Nagybánya vidékén, főleg a gesztenyések 
gyümölcséből van a főhaszon, melynek holdankinti jövedelme 6—13 
frt átlag 10 frt. ............
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Mikor a íat állva, tövön adjuk el, a vevő, mint többnyire 
saját fuvarjával, kézi munkájával télen szabadon rendelkező föld- 
mives, az általa megvett kisebb erdöparczella kedve szerint való 
kitermelésével nem veszi számításba munkáját, különösen ha a 
fuvart is télen, számítón teljesítheti.

A kedvezőbb fekvéssel biró vidékeken még mindig 300—400 
frtot ér bruttó egy hold vágás 80 éves fatömege, mig a kevésbé 
előnyös helyeken 100—150 írtnál többet nem igen kapunk, miből 
még a befektetés, kezelés költségét s más kiadást le kell ütni.

A legelő-erdő fajövedelme természetesen a zárlat nagyságá
hoz képest leszállítandó, mivel a fönti adatok közel teljes zárlatu 
rendes erdőkre vonatkoznak.

20. FEJEZET.

Bükkös legelő-erdők (600 és 1000 méter között.)

A bükkerdök Magyarország hegykoszorujának legszélesebb, 
legnagyobb övét képezik.

A bükk és gyertyán az összes erdőterületnek 45'6°/o-át, tehát 
4’4% híján fele részét képezi.

Sajnos azonban, hogy épen e legnagyobb tömegben meglevő 
erdők legkevésbé értékesíthetők, mert majd kizárólag tűzifát 
szolgáltatnak és ennek is alig van ott a fa bősége miatt értéke, 
távolabb esvén a mezőség áldottabb, népesebb s a mellett fa 
nélkül inkább szűkölködő vidékeitől.

Közel fekszik ennélfogva a gondolat, hogy ezeket az erdőket 
legalább legeltetés utján tegyük hasznothajtóvá akkor, ha gyümöl- 
csözését másképen nem láthatjuk.

A népség tényleg jobban rá is van szorulva a marhatenyész
tésre, mivel sem kiterjedtebb földmivelési nem űzhet, sem az 
erdők nem nyújthatnak — csekély értéküknél fogva — elég fog
lalkozást a megélhetéshez.

De mivelhogy ez az öv már tulemelkedik azon, melyet a 
tenger mély agyagrétegekkel töltött fel, a sekély talaj a kőzet 
elmálásából származván, közvetlen azon nyugszik, minélfogva 
onnan könnyen lemosható, — a legeltetés árnyoldalai itt mutat
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koznak leghamarabb, minélfogva az erdőre is nagy szükség van, 
meg a legeltetés is nagyobb óvatosságot igényel.

A levegő különben elég nedves, a csapadékok a talajt dúsan 
öntözik s igy a dús fütenyészet minden kelléke meg van.

Az erdők átalakítása legelő-erdőkké a már ismert módokon 
történik.

Itt azonban egészen más tulajdonsággal felruházott fanem 
az uralkodó, mit nem szabad szem elől téveszteni, ha boldogulni 
akarunk.

Az eddig ismertetett fanemek leginkább a téresebb, szabadabb 
állást szerették, hogy gyérebb lombjuk minél jobban fürödhessék 
a napsugárban, minél több világosságot bocsáthassanak rajta 
keresztül a földre.

Ez állás kétségkívül a legelő fiinövésének is legkedvezőbb.
A bükk ellenben minél szorosabban szeret összebújni, lomb

sátorával az egész világosságot elzárni a talaj elöl, mintha tudná, 
hogy e sziklás földet csak igy lehet megóvni az elkopárosodástók 
Lombja nagyon bő s igen jó televényt képez.

Ha tehát a bükköt akarjuk a legelő-erdőben felhasználni,, 
akkor a gyérítést akkép ejtjük meg, hogy a fákat inkább többesével, 
csukronkint hagyjuk meg, hogy igy egyik a másikat védelmezze, 
mert a magányosan álló bükkfa hamar napszurást kap, kérge 
felpattogzik s lehull róla a közvetlen napsütéstől.

Szintigy tönkre menne a csemete, ha közvetlen napon s 
nem árnyékban fejlődhetnék.

Ez érzékenységnél fogva a zárlatot szintén nagyobbra 
veszszük, jobb, kevésbé napos oldalakon 0‘5-re, déli fekvésnél 
nagyobb kapaszkodókon 0‘6, sőt 25° lejten felül 0’7-re.

A meghagyott egyes csoportokat szintén 0’7 zárlatban tartjuk.
A jobb helyeken 6—7, a rosszabbakon 8—10 holdat számítunk 

egy darab szarvasmarhára.
Fordának megfelel a 80-adik év, 6—8 évi elő- és 18—20 évi 

utótilalommal. Tuskóirtás nincs megengedve, de czélszerütlen is, 
mivel költséggel járna.

Igyekezni kell a gyérebb lombu fákat megtelepiteni, fenyők 
közül az erdei fenyőt, de főleg a vörös fenyőt (Larix Europea).

Legjobban megfelelnek azonban az itt már nagyon szükséges
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lombtakarmány nyerése miatt is azok a bükkösökben gyönyörű 
növést mutató s a mellett értékes fát adó nemesebb fanemek, 
mik közül már gyér lombozatánál legelső helyen áll a kőris, az
után a juhar és szil. Ezeket fogjuk főkép fentartani a legelő-erdők
ben. E fanemek ott, hol előfordulnak, maguktól maghullás utján is 
szépen felujulnak, úgy, hogy csak a hézagokat kell kipótolni.

E pótlásoknál szép alkalom kínálkozik arra nézve is, hogy 
a mezőségi övnek értékes fáját, a tölgyet minél jobban terjeszszük, 
mely egyes szép példányokban magától is előfordul. Bizonyos 
magasságon túl zordnak találja ugyan az éghajlatot s azért 600 
méteren túl csak szórványosan, 700 és 800 méter között pedig 
már ritkaságkép fordul elő.

Hogy azonban régibb időben e magasságban szinte -elég 
gyakori volt, mutatják az Árvamegyében 800 m-ig feltalálható 
egyes hatalmas tölgytuskók, melyekről a törzset levágták, a nélkül, 
hogy felújításáról gondoskodtak volna, minélfogva a bükk annál 
könnyebben kiszoríthatta, mert magról elég sűrűn felujulva, az 
árnyékot is sokkal inkább tűrte, mint a tölgy.

De tagadhatlan ezen tényből, s más jelekből, hogy az e 
magasságban nagyon könnyen terjeszkedő s kevesebb megtáma
dásnak kitett bükk sokat elfoglalt a tölgy tulajdonképeni termő
helyéből, de kétségtelen az is, hogy magasabb régiókban a tölgy 
csak bükkel keverve, ennek gyámolitásával mutat kielégítő törzs
képzést.

E szerint a bükkrégió alsó határán a bükk anyafák védelme 
alatt a kocsánytalan tölgy s a tölgyek korcsfajairól szedett makkot 
vetünk el fészkekben, fölötte a bükköt 2—3 év múlva levágjuk, a 
hézagokat később tölgycsemetével pótoljuk, esetleg fenyővel keverve 
s azon leszünk, hogy a tölgyek a bükk részéről el ne nyomassanak, 
ezeket megritkitván körűié.

Igen szép tölgygyei kevert bükkösöket láttam már, a melyek 
ily módon nevelődtek fel.

A bükkös övének közepe táján a többi nemes fanemet — 
kőrist, juhart, szilt — karoljuk fel s részesítjük ilyen védelemben. 
A bükk felső határán a lucz régiója fele még a jegenye fenyő 
képezi gondoskodásunk tárgyát, hogy közbekeverésével a bükkös 
értékét nagyobbitsuk.
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Hogy különben a bükk termőhelye mennyire megfelel a 
jegenye fenyőének (Abies piectinata), azt maga a természet mutatja 
meg nekünk legföltünőbb módon, mikor e két fanemet sokszor 
egymással váltogatja.

Vannak ugyanis bükkösök — magam is láttam olyant — 
melyek maguktól átváltoznak jegenye fenyő állabokká. A jegenye 
fenyő csak itt ott mutatkozik egyes példányokban vagy csopor
tokban s mégis megtörténik, hogy e bükkösök helyén azután 
majdnem tiszta jegenye fenyő erdő keletkezik.

Sokkal gyakoribb eset azonban ennél, hogy a bükk szorítja 
ki a nemesebb Abies pedinátáA helyéből.

Természetes tehát, hogy ott. hol e két fanemet egymással 
küzdeni látjuk, mindig az épületfa-szálakat adó jegenye fenyőt 
támogatjuk a kevésbé hasznos bükk rovására.

Meg kell azonban jegyezni, hogy a jegenye fenyő a jobb
fajta mélyebb talajt szereti, mert mélybe ható szivgyökere van. a 
zordabb helyeket szintén kerüli, azért a magasabban fekvő sekély 
talajon a lucz és vörös fenyőhöz folyamodunk; előbbinek felüle
tesen szétágazó gyökérszálai még a sziklák közt is mind a mellett 
szép törzset képesek felnevelni.

A hol már az 1000 méter tengerszin feletti magasság felé 
jár a bükk. mindinkább igyekezni fogunk a lucz- és erdei fenyőt 
közéje szorítani.

Úgy a jegenye mint lucz fenyőt (Abies excelsa) alátelepitjük 
a bükkösökben.

Legtovább bírja az árnyékot a jegenye fenyő, azért azt az 
egész 8 évi előtilalmi idő alatt a bükkfák árnyékában meghagy
hatjuk. A lucz fenyőnek 5—6 évi beárnyékolás elegendő, mig a 
tölgyet csak akkor telepitjük alá, mikor a felfák már 2—3 év 
múltán fejsze alá fognak kerülni.

A fenyveseknek a bükkösök közé való telepítésére nézve 
álljon még itt az „Erdészeti Lapok4' 1891. évi 696. lápján (J) 
jegy alatt megjelent következő rövid gyakorlati útmutatás: „A fel- 
ujulás alatt álló bükkös közé legalkalmasabb a jegenye és a lucz 
fenyő, még pedig tekintettel arra, hogy úgy növésben, mint árnyék- 
tűrésben az előbb nevezett majdnem egészen megegyezik a bükkel: 
a jegenye fenyőt egyenkint lehet bele" keverni a bükk közé. Utóbbi
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(t. i. a lucz fenyő) azonban nyomná a bükköt s ennélfogva jobb, 
ha bokronkint (horstweise) elegyittetik a bükkel. Legczélszerűbb 
volna 30—50 lucz fenyőből álló csoportokat alakítani. A jegenye 
fenyőt lassúbb növésénél és árnyéktürő képességénél fogva már az 
előkészítő vágás után kell ültetni, mig ellenben a lucz fenyő elül
tetésére elég idő van a takarító vágások idejében, midőn az üresen 
maradt hézagok használtatnak fel számára. Az ültetések későbbi 
foltozására a gyors növésű erdei és vörös fenyőt kell hasz
nálni, kezdetben mint töltelék és hajtófát, később erős példányok
ban uralkodó fának. Nagyon sok fenyő közbekeverése fölösleges. 
Elegendő, ha az a területnek egy harmadát foglalja el. A későbbi

• vágatásnál azon kell lenni, hogy a lucz fenyő az anyafák nyo
mása alól minél hamarább felszabaduljon s a harmat és eső élve
zetéhez jusson“.

Nem szabad a nyír (Betula alba) közbetelepitéséről sem 
megfeledkezni, mely a legrosszabb talajjal beéri, s laza. takar
mányra alkalmas koronája miatt legelő-erdőkre különösen alkal
mas, 50 éves koron túl azonban nem érdemes fentartani. Gyors 
növése miatt hézagoknak utólagos pótlására igen jól beválik.

Ha a legelők már annyira elkopárosodtak, hogy iszappal, 
görgeteggel való elárasztás folytán az alantabb fekvő, utakra, 
folyókra. földekre, kaszálókra veszedelem származhatnék, akkor a 
törvény erejénél fogva már úgy is az erdész teszi rájuk, kezét, 
véderdőknek nyilvánítja s mint ilyent befásitja s minden, legelő 
jószágot kitilt belőle.

Ezeket tehát itt figyelmen kivül hagyjuk s tisztán a . tovább 
is legelőnek meghagyható területekre szorítkozunk.

A legelő-erdővé való átalakítást a legromlottabb, legkopárabb 
részen kezdjük meg azzal, hogy 73 részt, vagyis 80 éves forda 
mellett 28 évi vágásterületet, azonnal tilalom alá helyezünk. Ezt 
20 év alatt fokozatosan befásitjuk s azontúl minden évben , egy- 
egy évi vágást felszabadítunk s ugyan olyterületet tilalmazunk az 
erdőhöz csatiakozólag a legelőből. . .

Ha igy az egész befásodott, alkalmazzuk a 8 évi elő- és 20 
évi utótilalmat.

Ha bokros legelővel van dolgunk, a cserőcze védelme.alá 
vetjük a bükkmakkot vagy ültetjük a bükkösökben feles számmal
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található csemetéket. így teszünk a jegenye s lucz fenyővel is, 
mig a vörös fenyőt, erdei fenyőt és nyírt a nyílt tisztás helyekre 
rakjuk.

Ugyancsak a szabadabb térségekre ültetjük a tölgyet, kőrist, 
szilt, juhart és hársat.

Ha nincsen bokrozat s a talaj is annyira kiélt, kopár, hogy 
e fanemekkel nem boldogulnánk, akkor először talajjavítóul erdei 
s fekete fenyővel ültetjük be s ba ezek egy bizonyos kort, mondjuk 
10 évet, elértek, megritkitjuk s védelmük alatt vetjük vagy ültetjük 
a fent elősorolt fanemeket.

A tölgynék inkább a ritkább lombu vörös fenyő s erdei fenyő 
fog megfelelni, a jegenye s lucz fenyő a fekete fenyő sürü ár
nyékát is eltűri.

A mint a csemeték, természetükhöz képest, előbb vagy utóbb 
megkívánják a teljes világosságot, a talajjavító erdei s fekete fenyő 
annak arányában egészen eltávolitandó.

Az ültetés 1'5 méter távolságban történhetik.
Használat, értékesítés. A ritkításokat úgy végezzük, 

hogy ne csak az értékesebb fát nézzük, de arra is tekintsünk, hogy 
oly fanem is maradjon vissza, mely a füvet kevéssé nyomja el 
árnyékával s e mellett lombja is használható. Az értékes jegenye 
fenyő sürü árnyékánál fogva kevésbé válik be,, azért az első rit
kításkor lehetőleg mint rudfát használjuk ki s a meghagyandó 
bükkfacsoportokban hagyjuk, mert szabad állásban nagyon tere
bélyes, egyenként való meghagyásra a kőris, szil, juhar, de főkép 
a vörös fenyő s nyír nagyon alkalmas, minthogy azonban ez utóbbi 
50 éves korán túl meg nem hagyható és a forda 80 éves, azért 
úgy legyen elosztva, hogy utána 50 éven túl a szükségelt zárlat 
által megkívánt hézagoknál nagyobbak ne maradjanak utána. A 
hárs már kevéssé felel meg sűrűbb lombja miatt, szintén a bükkfa 
csoportokba szorítandó.

A bükkösök holdja még 100 éves s azon felüli kornál is alig 
hoz többet 70—100 frtnál a levágatáskor. Csak a kedvezőbb fek
vésű helyeken kel el valamivel jobban, tövön eladva, hol még az 
úgy is kevésbé értékes fát uttalan utakon kell drága pénzen 
lehozatni.

A hol vannak kohók, legjobb szénné égetni a fuvarköltség

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



187

csökkentése végett, mivel ez által súlyának V4 részét veszíti s 
dorongntakon leszállítható.

Sok helyen egyáltalában nem lehet túladni a fatermésen, ott 
kell vesznie az erdőben.

Itt tehát helyén valónak látszik, hogy legalább legeltetés 
utján lássunk egy kis hasznot, okkal-móddal legeltetve, hogy a. 
talaj kárát ne vallja, egészen kímélve a véderdőnek való részeket.

A ritkítást akkép végezzük, hogy a bükk kérgét köröskörül 
gyűrű alakban lefejtjük, hogy tövön száradjon.

Halálát a tenyésznedv megrekedése s gyors bomlása, vala
mint az a sok rovar is sietteti, mely azonnal rátámad, össze-vissza 
turkálja, porrá őrleti, minélfogva rövid időn annyira összekor
had, pudvásodik, hogy egyszer csak valami szélroham leveszi lábáról.

Az ilyen dűlt fát, hogy a fünövés hátrányára ne legyen, el 
kell takarítani, belehányni vízmosásba, szakadékba, mi által ennek 
televénye szaporodik, a talaj is megállapodik, jobban begyepesedik.

A bükkfának csak kis százaléka használtatik fel helyenkint 
a szebb törzsekből hasított butorléczekre, hajlított bútorokat készítő 
gyárakban s mezőgazdasági szerszámokra, lapátokra, favillákra stb»

Minthogy e vidékeken a lakosság már nagyon rá kezd 
szorulni a lombtakarmányra, a ritkításokat a tavasz utóján végezzük, 
mikor zsengébb a falevél és a rendes évi vágást is elég korán, 
még öszszel beállítjuk, mig a levél le nem száradt, hogy ezt télire 
összegyüjtsük takarmánynak.

Az alomnak való fenyőgalvakat szintén a rendes vágásokból 
s ritkításokból kikerülő fákról szedjük. A többi alomra gyomot 
gyüjtsünk.

A száraz almot csak akkor engedjük a földről szedni, ha az. 
előbb mondott módon nem nyerhetünk eleget, de akkor is csak 
a gödrökből, mélyedésekből hagyjuk kihozni, hol a dűlt fák korha- 
déka azt pótolni képes, az utótilalom alatt levő részeket egészen 
bántatlanul hagyjuk.

A fühasználat sarlóval gyakorolható a fiatalosokban, esetleg* 
a legnagyobb elővigyázattal a már bevetényülő elötilalmasokban.

A kihasználás többi módozatai csak olyanok, mint a hogy 
az előbbi fejezetekben elég bőven leírtuk.
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21. FEJEZET.

Legelő-erdők a lucz fenyvesek s havasok táján. 
(1000 méteren felül.)

Oly régióba lépünk most, hol az emberek jólléte, existentiája 
jóformán csak az erdőtől függ, hol az erdő pusztulásával a meg
élhetés, megmaradás feltételei is megszűnnek.

A lucz fenyő oly talajon vetette meg lábát, melyből az 
* anyakőzet sok helyen egészen fel van tárva, a talajt az erdő 

készíti, tartja fenn, őrzi meg, majd kizárólag feltétlen erdőtalajjal 
lévén dolgunk. De másrészt a marhatartás szintén nélkülözhetlen, 
mivel szántóföld jóformán semmi sincsen, ámbár, mint látjuk' a
talaj nagyon hamar leromlik.

Azért nagyon körültekintőnek kell lennünk, hogy e két 
ellentétes érdek egymás károsítása nélkül kielégítve legyen.

A lucz fenyő a mi szepesi Kárpátjainkban már a 900 és 
1000 méter között mutatkozik, a bükkösökben, azon túl 1200 
méterig a túlnyomó fanemet képezi, 1200 és 1300 méter között 
a zuzmó már egészen körülhálózza a lucz fenyő törzsét s nagy 
czafrangokban lóg le a vörös fenyő ágairól, jeléül annak, hogy 
itt az éghajlat már nem egészen kedvez e két fanemnek. Helyettük 
e magaslatokon a törpe fenyő (Pinus immilio) és havasi 
fenyő (Pinus cernbra) kezd előtérbe tolakodni s utoljára az egész 
térséget elfoglalja, egész 2000 méterig felhatolva (L. Szabó Adolf 
„Erd. L.“ 1890. évi 691. lap.)

E vidékeken mindaddig, mig vasutakkal hozzájuk nem fér
kőztek s a fát piaczra nem vihették, az erdőlegelő szolgáltatta a 
főjövedelmet még néhány évtized előtt. Mikor azután a fának 
keletje lett, akkor az erdőbirtokosok meg egyszerre rohamosan 
neki adták magukat az irtásnak, a nélkül, hogy a felújításról gon
doskodtak volna, sőt a vágásterületek legeltetése által még a 
természetes felujulást is lehetetlenné tették. Némelyik az által 
gondolta luczosait fentarthatni, hogy azokat szálalva kezelte; de
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miután az erősen gyéritett állabokban a legeltetést mégis megen
gedték, olyan 0‘2—0’3 zárlatu erdőket kaptak, melyekben ép, 
egészséges magzadék nem volt található (Ugyanott).

Pedig a lucz fenyőt csak kellő nyugalomban kell hagyni s 
nagyon könnyen felkap a maga, erejéből is. Ezeket az elrontott 
erdőket tehát nagyobb nehézség nélkül átalakítjuk rendes legelő
erdőkké, ha V3 részüket egészen tilalom alá helyezzük s az elnyo- 
morodott fák aljában bemagzódás utján támadt csemetéket felcse
peredni hagyjuk s ritkítás utján erőhöz segítjük, a többi részt 
kiméivé legeltetjük s 90 éves fordával, 20 évi utó- s 10 évi elő- 
tilalommal az egész erdőt a már ismertetett módokon felújítjuk.

A lucz fenyőt az teszi legelő-erdőre kevésbé alkalmassá, 
hogy sekélyen futó gyökereit a marha letapossa, mi által annyira 
szenvednek az állabok, hogy ugv növekvésük, mint a fa minősége 
hanyatlik, minélfogva 80 éves korukig bélkorhadás nélkül alig 
tartható fen. (L. Szabó Adolf „Erdészeti Lapok" 1890. évi 6911.). 
Igyekezni kell tehát más alkalmasabb fanemeket közbe ele
gyíteni.

Jó fának kínálkozik a mélyebb gyökerű jegenye s erdei fenyő, 
de legjobb szolgálatot tesz a vörös fenyő, mely a havasi legelőkre 
mintegy teremtve látszik lenni, a hol mint a 4-edik fejezetben lát
juk, 3 méteres sorokba kiültetve gyér lombozatánál fogva a fii- 
növést nemcsak nem gátolja de határozottan gyarapítja és 
javítja.

A magasahb helyeken lehetőleg a melegebb déli oldalakra 
használjuk; mig a zordonabb éjszaki lejtőkre s csúcsokra a havasi 
fenyő fog nagyon megfelelni, melynek ültetése oly módon történ
hetik, mint a vörös fenyőé. Az sok értékes jó tulajdonsága mellett, 
szintúgy szereti a gyér állást, mint emez.

A lucz fenyő szintúgy mint a bükk, csoportokban tartatik 
fenn s a többi fanemek közbetelepitése, alátelepités itt is ugyan az, 
mint amott. ; .

A bükkösökben előforduló nemes lombfanemek azonban, 
melyek lombjára, itt oly nagy szüksége volna, a lucz fenyőf régió
jába már fel nem hatolnak. r

Van1 azonban egy az erdészek - által oly soká megvetett lomb 
fanem,; • mély itt felkarolandó s a leglö-erdőre itt minden tekintet
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ben előnyös tulajdonságai miatt istápolandó. Ez a nyír (Betula 
■alba), melynek már a bükkfaerdőben is szerepet juttattunk.

E fanemet újabb időben az erdészek is nagyobb figyelemre 
méltatják s különösen a luczok közé ajánlják.

Az „Erdészeti Lapok“ 1893. évi 485 és következő lapjain 
„A nyírfa erdőgazdasági jelentőségéről“ német eredeti után Péeh 
Kálmán, m. kir. főerdész által közölt czikkben e fontos szerep 
nagyon ki van emelve, miért a legelő-erdőket közelebbről is érdeklő 
következő sorokat felvenni szükségesnek tartom.

„Mindkét czikkiró (Schier és Dr. Fischbach Károly a „Forst- 
wissenschaftliches Centralblatt“ 1892. VI. és XII. füzetében) észre
vételeinek lényege a nyírfa alkalmazására vonatkozólag a követ
kezőkben foglalható össze :

1. A nyírfa mint kö zbee 1 e gvi tett fanem — okszerű 
kezelést feltételezve vagy is, hogy e fanem kellő időben és foko
zatosan megritkittatik és aztán teljesen eltávolittatik — előhasz- 
nálat nyerése czéljából alkalmazást nyerhet üde, erőteljes talajon.

2. A hol természetes utón meg nem települne, ott megtele
pítéséről mesterséges utón kell gondoskodni.

Ez Shier szerint legjobban sikerül a nyírfának utólagos közbe
keverésével akként, hogy magvai a már meglevő csemetesorok 
közzé szóratnak.

Dr. Fischbach ellenben a nyírfának védő állabként való tele
pítését ajánlja és javaslatát egy, a Fürstenberg herczeg pürg- 
liczi (Csehország) uradalmában látott példával támogatja. Ebben 
az uradalomban ugyanis az e 1 őbb legel ön ek használt tér ü- 
leteket kellett beerdősiteni. Ezt a feladatot következőkép 
oldották meg. A területeket először tisztán nyirfamaggal vetették 
be; a magvak gyorsan kikeltek; a csemeték szépen fejlődtek, úgy 
hogy csakhamar szépen záródott nyirfaállab keletkezett; ezt azután 
mintegy 16—20 m. széles pásztákra osztották és a nyírfát 
minden második pásztán teljesen kivágták. Az igy letarolt terü
letekre vetés utján jegenye fenyőt telepítettek, mely a nyírfa vé
delme alatt pompásan fejlődött. (Fischbach a jegenye fenyőket 
-8 éves korukban látta).

Ezután már nem volt egyéb teendő a nyirfapászták foko
zatos megritkitásánál és annak idején végleges eltávolításánál.
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Fischbach azt hiszi, hogy a mit a jegenye fenyőnél tapasz
talt, ugyan azt lehet a lucz fenyőnél is czélszerüen 
a lkai mazni.

3. A védelem, melyben a nyírfa a lucz fenyőt, különösen 
fagynak kitett helyeken é s d é 1 i o 1 d a 1 o k o n a 1 i g egy 
pár év lefolyásával részesíti, nem kicsinylendő, továbbá a rova
rok a nyírfával kevert állabokban kevesebb kárt tesznek, a fenyők
nek a vadak által való meg rágása is kisebb mértékben 
fordul elő. mint tiszta lucz fenyvesekben.

4. A lucz fenyő puha hajtásainak egyes túlszárnyaló nyír
fáktól való meghorzsolásának nyesés által lehet elejét venni. 
E tekintetben a védőszemélyzet használható fel okszerűen, mely 
a nélkül, hogy e miatt más munkáját elhanyagolni volna kénytelen, 
rendes őrjáratai alkalmával könnyű szerrel megnyesegetheti a 
3—4 m-es nyírfákat.

5. Az elegyített állab 10—20 éves koráig a lucz fenyő 
még keveset szenvedett a nyírfától; utóbbi azonban gyors 
növése folytán már annyira megerősödött, hogy kihasználásra 
már alkalmas. Ekkor kezdendő meg a nyírfák kiritkitása.

Megfelelő elosztásban egyes nyírfákat bátran a 
II fordaszakra hagyhatunk, a később bekövetkező előhasz- 
nálati jövedelem fokozása czéljából.

6. Az állab 25—30 éve között a megmaradt nyír
fákat vég kép kikeli szednünk; további fen tartásuk 
már hiába volna.“

A legelő-erdőben, mivel itt más szempontok mérvadók, 40 
éves korig fentartható a nyir.

Azt látjuk fentiekből, hogy a nyir 20 évig kár nélkül el 
lehet a luczok között s miután ekkor úgy is az első, a szükséges 
zárlatig történő ritkítást megteszszük a legelő-erdőkben, a luczoknak 
külön megvédése egészen elesik.

A lucz fenyő erdők között legelő-erdökül a kevésbé lejtős 
és köves. 5—10° hajtással biró mélyebb talajú völgyfenekeket és 
a havasi legelőket fogjuk leginkább felhasználni; a többi, valamint 
a 25°-u és nagyobb lejtel biró erdők határozottan elkülönitendők 
s mint rendes erdők a törpe fenyő térségek pedig mint véderdők 
kezelendők.
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A luczos legelő-erdőket 0’4—0'5 zárlatban tartjuk és 6—7 
holdat számítunk egy darab szarvasmarhára.

Természetes, hogy ha egyes kisebb terjedelmű meredélyek 
úgy esnek a legelőtérbe, hogy azokat kikerülni nem lehet, ezeket 
07 zárlatban tartjuk luczczal betelepítve s a marhát minél rövidebb 
ideig hagyjuk rajta legelni.

Ha valahol, úgy itt szükséges, hogy megbízható, kvalifikált 
pásztoraink legyenek.

Kihasználás, értékesítés. Az alomhasználatra itt 
leginkább szorul a népség, de egyszersmind legártalmasabb is, 
azért itt még inkább meg kell szorítani s a gyomfélékre és vágás 
alá kerülő tűs fák galyaira szorítkozni.

A lombtakarmány s füsarlózás, mint itt néikülözhetlen, de 
egyúttal leghamarabb ártó használat, szintén a legnagyobb ügye
lettel gyakorlandó.

A fa, habár szekeren bajos elérni s leginkább csusztatókon 
kell leeregetni, mégis szép jövedelmet biztosit, mivel egyenes 
törzse legkülönfélébb ezélokra felhasználható épület- és rnüfát 
szolgáltat, mely tutajokba kötve vagy mint zsindely s fűrészáru, 
az egész országot bejárja, sőt országunk határán túl messze 
kivitetik.

Vannak itt erdők, melyek holdja 100 éves korban 1400—1600 
forintot ér. A fának köbméterje 2 frt 50—-4 frt tőárral lizetődik 
az úsztató viz vagy más közlekedési eszközhöz való távolsága sze
rint s minthogy a törzsnek 75—80°/o-a válik be épületfának, a ki
sebb ár daczára s azért, mert egy holdon nagyon sok törzs van. 
igen nagy a bevétel.

. A kérget is felhasználják cserzésre; rendesen árverésen 
adják el, ürméterekbe rakva.

• Mivel itt a legelőterületek szorosan az erdőkhöz csatlakoznak, 
azok közé beékelődnek s azokban a fatermés fakereskedők által 
rendszerint több évre szerződésileg megvásároltatik, legjobb a 
legelö-erdök fáját is ezeknek ugyanazon feltételek alatt eladni.
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22. FEJEZET.

A legel ő-e r d ő k e t s legelőket érdeklő törvényes 
intézkedések.

Munkám megírásakor a „Mezőgazdaságról és mező- 
rend őrségről" szóló törvényjavaslat már a képviselőház asz
talán feküdtsidőközben letárgyallatván s elfogadtatván szentesittetett 
s életbe is lépett. E törvény megalkotása szintén igazolja, hogy mily 
ezélirányosan cselekedett az erdészeti egyesület, hogy a bevezetésben 
felsorolt s községi elöljárók s néptanítók részére irt müvek, vala
mint a legelő-erdőkre vonatkozó munka létrehozására a módot 
megadta; lényeges kiegészítő részei ezek az emlitett törvénynek, 
mert nélküle a községi elöljárók s néptanítók a reájuk háruló 
befásitási munkálatokat alig teljesíthetnék s a gyermekek arra, 
való oktatása sem volna lehetséges ily vezérfonalul szolgáló köny
vek nélkül.

A jelen munkába vágó intézkedéseket., melyek a „legelte
tésre“ valamint „a faiskolákra és fásításokra“ vonatkoznak, a 
a törvény 11. és VI. fejezete tartalmazza; ezeket valamint a tör
vénynek bennünket közelebbről érdeklő többi szakaszait is zára
dékul ide iktatom.*)

A legeltetésről intézkednek a törvény I. fejezetének követ
kező szakaszai:

.... „6. §. Osztatlan közös tulajdont képező legelőknél az 
érdekelt birtokosok közgyűlése állapítja meg a legelőrendtartást, a 
legeltetés, az állattenyésztés s az apaállattartás módozatait.

Ha a legeltetéshez való jog egyes, a közösségben részes 
tulajdonosok közt kétséges és a jogosultság, illetve használat 
aránya biróilag ideiglenesen vagy véglegesen nem rendeztetett, 
addig mig a bírói rendezés megtörténik, a közigazgatási hatóság 
a legeltetéshez való jog ideiglenes rendezéséről gondoskodik.

7. §. A közös legelőre nézve, az érdekelt birtokosok köz
gyűlése állapítja meg, hogy :

*) Munkám megírásakor még csak a képviselőház elé terjesztett törvény- 
javaslatnak szakaszait idézhettem; minthogy azonban időközben a törvény 
szentesittetett, czélszerünek láttam, hogy a javaslatból vett idézeteket a munka 
kinyomatásakor a törvény megfelelő szakaszaival felcseréljem. Szerző.

Legelő-erdők. 13
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«) mennyi és minő állatot van jogosítva minden egyes 
birtokos vagy községbeli lakos a legelőre bocsátani;

ó) mily kötelezettség terheli azt, ki nem saját állatait bocsátja 
a közös legelőre, hanem jogának gyakorlását másnak engedi át.

12. §. Osztatlan közös tulajdont képező közlegelők csak akkor 
oszthatók fel, ha a földmivelésiigyi miniszter a felosztáshoz az en
gedélyt megadta.

Közös havasi legel ö k n é I igazolandó, hogy más mivelési 
módok alkalmazása esetén, sem a felosztás alá kerülő legelő, 
sem pedig az az alatt elterülő földek vízmosások képződése vagy 
a feltalajnak más módoni eltűnése által, állagukban veszélyeztelve 
nem lesznek.

13. §. Vizmosásos és vízmosás veszélyének kitett terü
leteken a legeltetés egészben vagy részben eltiltható.

Ha a létező vagy keletkező vízmosások másnak birtokát is 
károsítanák vagy kárral fenyegetnék, a szükséges óvintézkedéseket, 
esetleg ezen területeknek záros határidő alatti befásitását a ható
ság elrendelheti s meg nem egyezés esetén a költségek viselése 
tekintetéből az érdekeltség arányában határoz.

Ha az érdekeltek a hatóság által elrendelt intézkedéseket a 
kitűzött határidő alatt, elfogadható indok nélkül, végre nem haj
tanak, a hatóság által kötelezettségeik teljesitésére annyiszor, a 
mennyiszer 200 koronáig terjedhető pénzbírsággal szoríthatók.“

(Ez az utóbbi §., mely országos főerdőmesterünk Bedő Albert 
felszólalása folytán vétetett fel. igen közelről érinti a legelő-erdő
ket, mint melyek itt éppen a talajmi velés legmegfelelőbb módját 
képezik a baj elhárítása végett.)

A törvény II. fejezete következőkép intézkedik a legelte
tésről.

. . . „18. §. Legeltetni csak kellő felügyelet mellett szabad. Be
kerített helyeken az állatok felvigyázó nélkül is legelhetnek.

Mennyiben kell a vasutak mentén legelő állatokra közbizton
sági szempontból fokozott felügyeletet gyakorolni, azt a vasúti 
üzletrendtartás és a fennálló külön szabályok határozzák meg.

A közutakon való legeltetés tárgyában az 1890:1. t.-cz. 
137. §.-ának határozmányai irányadók.

19. §. A pásztorokra, valamint az állatok legelésénél való
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felügyelet módozataira nézve, a törvényhatóság szabályrendele
ti Jég intézkedik.

20. §. Közös avagy községi tulajdont képező legelőkön, és 
oly határokban vagy határrészekben, hol a nyomásos gazdálkodás 
van elfogadva: lovat, szarvasmarhát és sertést legeltetni rend
szerint csak közös csordákban, nyájakban, tálkákban, csürhékben 
és ménesekben szabad.

21. §. A közös legeltetésre használt birtokoknál, a községi 
képviselő-testület, illetve a birtokossági külön tanács (11. §.) meg
állapítja hogy

«) a legelőre hány állat bocsátható,
ó) a területnek mely részei, mely időben és mely sorrendben 

felváltva kerüljenek legeltetés alá,
c) egymást a legeltetésben hátráltató állatnemek a legelőnek 

mely részeiben és minő sorrendben legelhessenek.
d) hol nem szabad állategészségi vagy más okokból le

geltetni,
e) hol legyenek a kutak, itatok, delelök és védhelvek sat. 

készítendők,
/') egy állat után legeltetési költségek (pásztorbér, legelő 

stb.), czimén mily összeg íizetendö.
g) mely esetekben engedhető meg az, hogy a 20. §-ban 

elrendelt legeltetési módtól eltéröleg egyesek külön legeltethes
senek.“

(Mindezekre, de leginkább az a) b) és e) pont alattiakra nézve 
megtaláljuk jelen munka illető fejezeteiben az útmutatásokat, me
lyek irányadókul szolgálhatnak a törvény végrehajtásánál.)

,,22. Egy évnél idősebb méncsikók és félévnél idősebb bika
borjuk közös legelőkön, csak elkülönített helyen legeltethetök.

23. §. Minden községben, a községbeli összes haszonállat, 
faj és kor szerint megkülönböztetve évenkint akkor, midőn a közös 
legelőre kihajtandó állatok az 1888. VII. t.-cz. 17. §.-rínak meg
felelően számba vétetnek és egészségileg megvizsgáltatnak, össze
írandó és az összeírás márczius hó végéig, a járási főszolgabírónak 
egy példányban felterjesztendő.

Oly esetekben, midőn a legelő-jogosult később szándékozik 
a legelőre marhát kihajtani, ezt a községi elöljáróságnak bejelen-

13*
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leni és az állatot a bejelentéstől számítva 48 óráig saját külön 
területén tartani köteles, mely idő alatt annak egészségi állapo
táról, hol a községben állatorvos van, az, ennek hiányában az 
elöljáróság egy tagja meggyőződni tartozik s az állat a közlegelőre 
csak akkor bocsátható ki, ha egészségesnek találtatott.

Hol közös legelő nincsen, az összeírás legkésőbb márczius 
hóban teljesítendő.“ . . .

Nagyon fontos és szorosan ezen munka keretébe vágó a 
mezőgazdaságról szóló törvény VI. fejezete, mely ..a. faisko
lákról és fásításokról“ intézkedik a következő §-okban :

„43. §. A községek kötelesek a határ kiterjedéséhez és a 
befásilandó utak és területekhez mért, de legalább egy
negyed kataszteri hold nagyságú, kellően berendezett faiskolát 
fentartani.

A mely községben faiskola még nem volna, köteles a község 
a faiskolát a jelen törvény életbeléptetése után egy év alatt, 
alkalmas helyen kijelölni és annak a szükséges kellékekkel leendő 
ellátása iránt intézkedni.

Mennyiben menthetők fel egyes községek a faiskola terüle
tének kijelölése és a faiskola berendezése alól, vagy mely esetekben 
szövetkezhet több szomszédos község egy faiskola létesítésére 
s fentartására, azt a törvényhatóság határozza meg.

44. §. A községi faiskola létesítéséről és kezeléséről, vala
mint az utakra s közhelyekre kiültetett fák gondozásáról, a köz
ségi elöljáróság gondoskodik.

A faiskola kezelésével, ha arra külön szakértő közeg nem 
alkalmaztatik, méltányos díjazás mellett a néptanító bízható meg.

A hol több néptanító van, az bízandó meg, kit a községi 
képviselőtestület választ.

45. §. A faiskola kezelője köteles a községi tanköteles 
gyermekeket, a vallás- és közoktatásügyi miniszter állal, a föld
mivelésügyi miniszterrel egyetértöleg kiadandó utasítás és lanterv 
szerint, a fatenyésztésben gyakorlatilag oktatni.

46. §. A törvényhatóság szabályrendelettel állapítja meg, 
hogy a vidéken legjobban diszlö fa- és gyümölcsfajokból, a köz- 
zégi faiskolában, melyek tenyésztessenek, és hogy mindenütt, hol 
a szederfatenyésztésre (Morus alba) úgy a talaj, mint az éghajlati
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viszonyok alkalmasak, selyemtenyésztés űzetik, vagy meghonosítása 
remélhető, a selyemtenyésztés érdekében a szederfa- (Morus alba) 
tenyésztésre különös gond fordittassék.

Hol a kosárfonás mint házi ipar meghonosítható, a kosárfüz 
vessző tenyésztésére is gond fordítandó.

47. §. A faiskolákból nyert csemeték első sorban a 13. 
és 14. §§-okban körülírt területek befásitására, a futóhomok meg
kötésére, továbbá meredek partok és szakadások biztosítására 
és megvédésére — azután pedig a közutak, utczák, terek és nö
vények termelésére alkalmatlan más területek, valamint a község 
tulajdonát képező legelők befásitására szolgálnak.

A község által nem igényelt csemetéket az elöljáróság a 
községi lakosoknak mérsékelt áron eladhatja, és pedig első sorban 
azoknak, kik a csemetéket a 13. és 14. §§-okban körülírt terü
letek, a birtokuk mellett elhaladó utak mellékének vagy befási- 
tandó futóhomok és más, növények termelésére alkalmatlan, terü
leteik, továbbá meredekebb partok “és szakadások beültetésére 
használják. Ezen igények kielégítése után, a felesleges csemeték 
szabadon áruba bocsáthatók.

A csemeték eladásából befolyó összeg csak a faiskola czél- 
jaira fordítható.

48. §. Ha valamely községben a faiskolának kijelöli terület 
a 43. szakaszban megállapított határidő alatt megfelelően be nem 
rendeztetik, a faiskola a hibás községi elöljáróság költségére a 
hatóság által rendeztetik be, illetőleg hozatik rendbe.“ . . .

A 49. §. az utak beültetésére vonatkozik.
Minket leginkább a 47. §. érdekel, mely a községi legelők 

befásitását (s igy a legelő-erdők telepítését) határozottan elrendeli, 
minélfogva a jelen munkában mondottak gyakorlati kivitelét tör
vényesen biztosítja.

Hogy pedig az igy létesített legelö-erdök rendes üzemtervben 
kezeltessenek is, arról a földmivelési minisztérium 1893. évi 
25713/74 számú rendelete tesz kezdeményező lépést, midőn a 
legelő-erdő és az erdők állományához tartozó más területek mive
lési ágának megállapítása ügyében a következőket rendeli el:

„Előfordult azon eset alkalmából, hogy a részletes kataszteri 
felméréseknél alkalmazott mérnökök — a felmérés alkalmával
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talált mivelési módot vevén alapul, az erdők állományához tar
tozó egyes tisztásokat, melyeken a legeltetés erdőfelügyeleti szem
pontokból ideiglenesen megengedtetett, legelő gyanánt vettek fel, 
a legelő-erdő üzemben berendezett erdőket pedig részint az erdők, 
részint a legelő közé sorozták: — a magy. kir. pénzügyminiszter 
ur ez iránti megkeresésemre a folyó évi 10897 sz. a. hozzám intézett 
átirata szerint a felmérési felügyelőségeket utasította, hogy a 
legelő erdőterületeket, bármily ritkán legyenek is azok 
fával benőve; ■ — a mennyiben az eljáró mérnök előtt felmutatandó 
üzemtervekkel igazoltatik, hogy azok legelő-erdő üzemben kezel
tetnek — már a részletes felmérés alkalmával a tér
képen erdő gyanánt vegyék fel/
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M u t a t ó
A szövegben előforduló ritkább használatú eredeti 

in a gyár s z a v a kr ó I.

Ádázkodik — erősen vágyakozik, esenkedik.
Állít = bágyaszt. „Ez a fü állítja a marha bélit.“
Aggfü --- melyet legelőször kaszáinak.
Áll, eláll = elakad, nem fejlődik.
Akad, megakad, kicsiden akadt meg — kicsiben múlt.
Abora == széna vagy takarmánytartó és védöalkotmány,

mely négy vastag karóból vagy faoszlopból s följebb vagy lejebb 
csúsztatható könnyű födélből áll.

Acintos = tippadt, megkeményedett föld.
Álladzó = a kantárhoz tartozó láncz vagy szíj, melvlyel a

szilaj paripa állát felszoritják.
Ámbolvog — czéltalanul bolyong.
Apaszt, apad = fogy, soványodik; elapad — tejét veszíti. 
Aggasztani = túrót készíteni aludttejből.
Ándorodik, elándorodik — belemelegszik, belebódul.
Árnyékol árnyékban hever, hiisöl.
Árjád = bántja a nemi ösztön.
Avas = öreg tölgyes.
Átaljás = átaljában vállalt pl. munkás.
Álltó hely '= álló hely.
Aljazó, aljadzó = kinyomtatott szalma vagy más marha 

alá való.
Állhatós, kiállhatós — meglehetős.
Alkalomra ereszkedni = alkuba bocsátkozni.
Bélebüzhödt ■== kényes gyomru.
Bakhát = a két kerékvágás közt levő földemelkedés. 
Bogarász bakarász — keresve legelész.
Baromélő — legelő.
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Bincsalkodik belébincsalkodik = belékapaszkodik, belecsim- 
pászkodik.

Csereklye — a fenyő fák tüalomja.
Cselőte = bolfa.
Damasz — sertés.
Hetei — hetekig kiint van éjjel-nappal.
Gvalázka — kurta nyélre könyökirányba erősített kaszadarab,

a csapások tisztítására.
Kaszur ~ a gyalázkáboz hasonló, de jobb szerkezetű nád 

és láp vágó eszköz.
Metélék = (Schnitzel), faradék, hulladék, czőlék.
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