








© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/619-3/2017.



ERDÉSZETI KÉZIKÖNYV.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/619-3/2017.



© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/619-3/2017.



ERDÉSZETI KÉZIKÖNYV
MŰSZAKI SEGÉDSZEMÉLYZET,

NEM KÜLÖNBEN

ERDŐBIRTOKOSOK, GAZDATISZTEK, KÖZSÉGEK

GAZDASÁGI INTÉZETEK SZÁMÁRA.

IRTA

LÁZÁR JAKAB,
M. K . EBDŐMESTEB.

(Az országos erdész-egylettől dicséretesnek elismert pályamunka).

K i a d j a  H e c k e n a s t  G u s z t á v

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/619-3/2017.



Pest, 1871. Nyomatott Heckenast Gusztávnál.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/619-3/2017.



Lap
Bevezetés ....................................................................................................... 1

A természettan e l e m e i .........................................................................................8

E lő fog a lom .........................................................................................................8
Tantételek a klímáról ....................................................................................8
Tantételek a talajtanból.................................................................................... 5
A talaj k ü la la k z a ta ........................................................................................ 6
Az altalaj ........................................................................................................7
A foldnemekról .......................................................................................  9
Tantételek a n övén yta n b ó l ............................................................................ 11
Általános r é s z ........................................................  11
A növénytestek alkatrészei ...................................   11
A növények belalkata .................................................................................Iá
A  fanövények közelebbi alkatrészei............................................................. 16
Az erdei növények életszabályairól.............................................................17
A növények b e te g s é g e i ........................................................ . . .  18
A fanövények osztályozása ....................................  21
A lombfák o s z t á l y a ...................................................................................... 21
A fák rendje .................................................................................................21
A bokrok r e n d j e ........................................................................................... 24
A talajnövények r e n d je ................................................................................ 26
A tűlevelűek osztálya ................................................................................. 26
A fák re n d je .....................  . 2 6
A bokrok r e n d j e ........................................  27
A talajnövények r e n d je ................................................................................. 27
Erdebnk nevezeteiebb fáinak leírása.
A  lombfák osztálya .......................................................................   27

TARTALOM.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/619-3/2017.



VI

A fák rendje .............................................................................................27
A tölgy (Quercus, E i c h e ) ....................................  27
A kocsányos tölgy (Qu. pedunculata, S t ie le ic h e ) ...............................29
A fürtös tölgy (Qu. robur, Traubeneiche) .........................................30
A csertölgy (Qu. cerris, Z e r r e ic h e ) ....................................................... 30
A bükk (Fagus, B u c h e )............................................................................ 31
A gyertyán (Carpinus, H ainbu ch e)....................................................... 33
A kőris (Fraxinus, E s c h e ) ..................................................................„ 3 4
Juhar (Acer, A h o r n ) .................................................................................35
Az erdei juhar (Acer pseudoplatanus, Berg-Ahorn) . . . .  36
A jókori juhar (A. platanoides, Spitzahorn).........................................36
A fodor járőr (A. campestre, Massholder oder Feldshorn) . . .  36 
A kőrislevelü jávor (A. negundo, eschenblattriger A.) . . . .  37
A czukor jávor (A. sacharium, Z u ck er-A h orn ).............................. 37
A szilfa (Ulmus, U l m e ) ............................................................................ 37
A közönséges szilfa (U. campestris, F e ld u lm e )................................... 38
A kérges szilfa (U. suberosa, Korkulme) . .................................... 38
A nyir (Betula, B i r k e ) ............................................................................ 88
Az éger (Alnus, E r i é ) .............................................................................39
Az ákász (Robinia, A k a z i e ) ..................................................................40
A berkenye (Sorbus, V o g e lb e e r e ) ........................................................41
A gesztenye (Castanea, E a s t a n ie ) ........................................................42
A vadgesztenye (Aesculus, E a s ta n ie ) ...................................................42
A hárs (Tilia, Linde) ............................................................................48
A nyárjak (Populus, P a p p e l ) .................................................................. 44
A fűzek (Salix, W e id e ) ............................................................................ 47
A diófa (Juglans, N ussbaum )..................................................................48
A vadalma és körtefák ( P y r u s ) ............................................................ 48
A  cseresznyék (Prunus, E irsch e).............................................................49
Az eperfa (Morus, M a u lb e e r e ) .............................................................50

A bokrok r e n d je ........................................   50
A galagonyák (Crataegus, H a g ed orn )...................................................50
A somok (Cornus, Hartriegel) .............................................................51
A mogyoró (Corylus, Haséi) ...................................................................51
A bengefélék (Rhamnus, Wegdorn) , ..............................................51
A nászpolyák (Mespilus, Mispel) ....................................................... 52
A bodzák (Sambucus, (H o llu n d e r ) ........................................................52
A kecskerágó (Evonymus (Spindelbaum )............................................. 53
A bangitafélék (Viburnum, Holder) ...................................................58

Lap.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/619-3/2017.



VII

Lap.
A fagyai (Ligustrum, L ig u s t e r ) ............................................................. 53
Az orgonafa (Syringa, F l i e d e r ) .............................................................53
A repkény (Hedera, E p h e u ) ..................................................................54
A bérese (Clematls, W a ld r e b e ) ............................................................. 54

A talajnövények r e n d j e ..................................................................................54
Az áfonyák (Vaccineae, H e id e lb e e r e )....................................................... 54
A tűlevelűek o s z tá ly a ........................................................  55
A fák rendje ................................................................................................ 55

Fenyők. (Abies, T a n n e n ) ........................................................................55
Fenyer (Pinus, K i e f e r ) .............................................................................57
Fenyőcz (Larix, L a r c h e ) ........................................................................59
Tiszafa (Taxus, E i b e ) ............................................................................60

A bokrok rendje ............................................................................................ 61
A henyefenyö (P. pumillio, L e g fó h r e ) .................................... ..... . 61
A boróka (Juniperus communis, W a c h h o ld e r ) ................................... 61

A talajnövények r e n d j e .................................................................................. 62
A bangafélék (Erica, H e i d e ) .................................................................. 62

Erdei fáink összeállítása megfeleld termőhelyeik s z e r i n t ......................... 63

Az erdömivelés a la p v o n a la i ............................................................................ 68

Fogalom és fo lo s z tá s ...................................................................................... 68
E rdőtenyésztés ................................................................................................. 69
Az erdők fólujitása általános szempontból ............................................. 69
Különböző üzemek ......................................................................................69
Műszavak m agyarázata ................................................................................. 71
A szálerdő U zelem ről...................................................................................... 77
A rendes, tiszta, tökéletes állabok h á n tá s á r ó l .........................................77
A vigályitásról (áterdólés) ....................................................................... 84
A vigályitás i d e j e ...........................................................................................84
A vigályitás foka . * ................................................................................. 84
A vigályitásnak időszakonkénti ismétlése ..............................................85
Vágási eljárás a vigályitásnál....................................................................... 85
A vigályitás e l ő n y e i ...................................................................................... 86
Szálaid üzem ................................................................................................ 87
Sarjerdőüzem ................................................................................................ 90
Általános t é t e l e k ............................................................................................90
A sarjerdó vágásának idejéről . . . • ......................................... 90

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/619-3/2017.



VIII

A sarjerdö vágásának módjáról • .................................................................90
A középerdő ü z e m rő l..................................................................................... 91
A középerdö üzemre alkalmas fanemek m egvá lasztása .........................92
A forda ta r t a m ............................................................................................... 92
Szabályok a középerdők bánlására n é z v e ......................................... 98
Botfa ü z e m .................................................................................. . . 94
A botfa üzemre alkalmas fa n em ek ...............................................................94
A botfák t e le p íté s e .................................................................................  94
Forda t a r t a m ......................................................................................  95
A botolás módja és i d e j e ............................................................................. 95
A botfák sarj képessége .............................................................................. 95
Nyesfa ü z e m .................................................................................................. 96
A hajtások n y e s é s e ........................................................................................96
A metterséges erdó’s i t é a ............................................................................ 97
A favetésről ...........................................................................................  97
A vetésnél a következő teendőink v a n n a k ............................................... 97
A talaj megmunkálásának m ó d ja i ...............................................................98
A talajnak pásztánként való megmunkálása...............................................98
A talajnak foltonként való m egm unkálása............................................... 99
Vetőlyukak k é s z í t é s e ............................................................................  99
A magvak gyűjtése és é p e l é s e ..................................................................100
A vetés i d e j e ................................................................................................ 100
A mag e lv e t é s é r ő l ...................................................................................... 101
A mag b e ta k a rá 8 á ró l.................................................................................102
Különleges eljárás az egyes fanemek vetésénél ................................... 102
Tölgymakk vetés .......................................................................................102
B ükkm akkvetés........................................................................................... 104
Jegenye fény ű v e t é s ...................................................................................... 104
Erdei- és feketefenyüvetés .......................................................................104
L u cz fen y ú v etés ........................................................................................... 105
A vetések tatarozásáról ............................................................................ 105
A fa-ültetésről................................................................................................ 106
Az erdőkertekről...........................................................................................107
F a is k o lá k ......................................................................................................108
A csemeték megválasztása .......................................................................110
Az ültetés i d e j e ........................................................................................... 110
A csemetéknek a földből való kiem elése...................................................111
A csemeték szállitása és ültetés előtti gon dozása .....................................111
A csemeték megnyesése ............................................................................112

Lap.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/619-3/2017.



IX

Lap.
Mily távolban ültessünk ? ................................................................... 113
Az ültetölyukak készítése..............................................  . . . .  113
Az csemeték elültetése.............................................................................113
A gom-ültetés ........................................................................................... 115
A bokros ü lte t é s ........................................................................................... 115
Zsom bültetés................................................................................................. 115
Egyes fanemek ü l t e t é s é r ő l .................................................................. 116
Tölgyfaültetés ......................................... 116
Erdei fényű ü lt e t é s ...................................................................................... 116
Lúczfenyű ü l t e t é s ..................... . • ........................................................ 117
Jegenyefenyű ü l t e t é s ........................................................ 117
D ugványozás................................................................................................. 117
Homlitás ..................................................................................................... 118

Az erdőhasználat a la p v o n a la i .......................................................................120
Az erdők folhasználatáról .......................................................................120
A fának n yerésérő l.......................................................................................120
A fának döntéséről, földolgozásáról és a tüskök irtásáról . . . .  120
A fának szállításáról . . ^ ..................................................................125
A fának szállítása s z á r a z o n ....................................................................... 125
A h o r d á s .............................................................. 125
A hengerités és l ö k é s ........................................................................ . 126
A hurczolás .............................................................................• . . 126
A fuvarozás .................................................................................................127
A c s ú s z ta tá s ................................................................................................. 128
A fának szállítása vizen ............................................................................ 183
Az usztatás s z a b a d o n ..................................................................................134
Az usztatási ép ítk ezések rő l.................................................................. 131
Az uszapatakok szabályozása ........................................................................139
Az usztatás m a g a ............................................................................................140
Az usztatás keretekben (R a h m e n )............................................................. 141
A tutajozás ................................................................................................. 141
A fának fölhasználásáról.............................................................   143
T ű z i f a ....................................................................................................... .....
É p ü l e t f a ....................................................................................................... 144
Fürészfa .................................................................................................. ......
Az erdők m elUkhasználatairól...................................................................145
A mezőgazdaság előnyére szolgáló mellékhasználatokról . . . .  146

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/619-3/2017.



X

A le g e l t e t é s ..................................................................................................146
Az a lo m g y ü jté s .........................., ........................................................ 148
A tak arm án ygyü jtés .................................................................................. 150
A makkoltatás ............................................................................................ 151
A k a sz á lá s ...................................................................................................... 152
A vadászat .................................................................................................. 152
A gyántanyerés és terpentinolaj k é s z í t é s .............................................. 152
A gubacsgylijtés és cserkéreg-hántás........................................................152
A fagyü m ölcsök ............................................................................................ 155
A tőzeg v á g á s ..................................................................................................155
A k ő b á n y á k ..................................................................   156
Az apró mellékjövedelmek ....................................................................... 157

I p a r ü z le t t a n ......................................................................................................158
A szcnitéaT Ö l................................................................................................. 158

A máglya- (bogsa) helyek megválasztása ........................................ 160
A szenités i d e j e ....................................................................................... 161
A szenités álló m áglyákban ...................................................................161

F a m é r t a n ..........................................................................  169
Az erdők jelenlegi anyagkészlete ..............................................................169
Egyes fák koboz é s e .......................................................................................169
Az átlátó .............................................................. _ ................................ 173
A  mérő szalag ............................................................................................ 174
A  m agasságm érő............................................................................................175
A segédtáblák.................................................................................................183
Egész állabok fatömegének meghatározása..............................................183
A szálankénti k ö b ö z é s .................................................................................. 183
A p ró b a te re k ................................................................................................. 189
A  tapasztalati táblák ................................................................................. 193
A szemmérték szerinti b e c s l é s .................................................................. 194
A vágásokban feldolgozott fakészletek m e g m é ré s e ...............................194

E r d ő v é d e le m ......................................................................................................197
Védszabályok emberi károsítások e l l e n ..............................................197
Védszabályok kártékony állatok ellen ............................................. 200
Védszabályok kártékony négylábúak ellenn ...................................200
Védszabályok kártékony madarak e l l e n ..............................................202
Védszabályok ártalmas rovarok e l l e n ...................................................203
Védszabályok ártalmas bogarak e l l e n .................................................. 203

Lap.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/619-3/2017.



XI

Védszabályok ártalmas hernyók ellen ..............................................206
Védszabályok elemi károk ellen ........................................................211
Védszabályok romboló szelek ellen .................................................. 211
Védszabályok a homokosodás e l l e n ................................................... 212
Védszabályok a vizáradások ellen ................................................... 218
Védszabályok iszaposodás ellen ....................................................... 214
Védszabályok földomlások e l l e n ........................................................215
Védszabályok hónyomások és zúzmara törések e l l e n ......................... 216
Védszabályok hógörgetegek (lavinák) ellen ........................................ 217
Védszabályok erdöégések ellen ........................................................ 220

Erdei r e n d ő r s é g ................................................................................................ 220
Az erdörendörsigi közegek és azok hatásköre ........................................ 226
Az erdörendörségi s z a b á ly o k .......................................................................227
Az erdőtulajdonost illető s z a b á ly o k ........................................................ 227
A szolgalmi jogosultakat illető s z a b á ly o k ..............................................229
Az idegenekre vonatkozó s z a b á ly o k ..............................  230
Elemi károk meggátlására szolgáló sza b á ly ok ........................................ 230
Az erdei büntető rendtartás ....................................................................... 232
Általános h atározatok ..................................................................................232
A büntettek kölönbözó n e m e i .................................................................. 233

Az erdőrendórségi áthágások ............................................................. 233
Az erdőrendórségi v é ts é g e k ..................................................................235
Ellenszegülés az erdőőri személyzet e l l e n .........................................285
A határhalmok és más jegyek m e g s é r t é s e ........................................ 235
Az erdógyujtások ................................................................................. 236
Az erdők s azok termelékeinek k á ro s itá s a ........................................ 236
Az elidegenítés és l o p á s ....................................................................... 237

Az erdei büntető e l já r á s ................................................................................. 239
Az illetékesség ...................................................................................... 289
A jelentéstétel ...................................................................................... 240
Az erdöőrök jogai és k ö t e lm e i .............................................................240
A büntetőzzék e l j á r á s a ............................................................................244
Afolebbtzés ............................................................................................245

Az 1840-ki országgyűlési határozatok IX-ik törvényczikkének kivonata: 246
A  mezei re n d ő rs é g rő l.............................................................................246

Szolgálati utasítás alerdészek és erdöőrök számára....................................253

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/619-3/2017.



XII

Utasítás kisebb terek egyszerű fölmérésére . ....................................259
Egyenes vonalok mérése........................................................................... 260
Szükséges elővigyázatok a pontos m éréseknél............................... 262
Az ölek törtszámainak följegyzése ................................................... 263
A vonalok mérése cserjéken á t .............................................................263
Vonalok mérése lejtőkön vagy meredek hegyoldalokon . . . 263
Miként járunk el egész területek fölmérésénél ? ..........................264
Miként méretnek föl háromszögű terek ? .................................... 265
Miként méretnek föl négyszögü terek ? ..............................................266
Miként egyenoldalu egyenközények ? ...............................___ . 266
Miként görbe egyenoldalu egyenközények ? ....................................267
Miként ferdények ? ................................................................................. 267
Miként rendetlen idomú terek ? ............................................................ 268

Lap.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/619-3/2017.



Bevezetés

Jelen kézikönyv czélját szem előtt tartva, az erdészetre 
vonatkozó melléktanok elemzésébe bővebben nem bocsát
kozhatunk, s mind az, mit azokra nézve mondandunk, a 
fontosabb tantételek lehető egyszerű, szabatos s minél rö- 
videbb elemzésén túlterjedni nem fog; helyet adva inkább 
azon tanoknak, melyek az erdészet gyakorlati részéből 
meritve, a műszaki segéd — s egyszersmind erdööri sze
mélyzet illő kiképzésére mulhatlan szükségesek s melyek 
tudása azokra nézve elkerülhetlen.

E szempontból kiindulva, jelen kézikönyvnek az áta- 
lános természettanból merített előtanai u. m. talaj- és kli- 
matan, csakis azok főbb körrajzai szerint vannak megérintve, 
mint szintén a növénytan általános része is csak annyiban, 
menynyiben az szakunkba közvetlenül bevág, s a mennyi
ben szükséges volt általa erdei növényeink életműködését 
megismertetni.

Több súly lett fektetve az erdei növénytanra, erdö- 
mivelésre, erdőhasználatra, iparüzlettanra s famértanra, 
mint az erdészetnek legfőbb és legnevezetesebb ágaira,

Erdészeti kézikönyv.© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/619-3/2017.
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bővebb tárgyalás alá véve az erdővédelem tanát is, mely
nek terén működni az erdövéd személyzetnek egyik főfel
adata, mely hivatásának azonban, hogy annál biztosabban 
s minél több sikerrel megfelelhessen, szükséges volt azt 
az erdőrendőrség úgy általános, mint pedig honunk törvé
nyeiből merített szabályaival megismertetni, mindezekhez 
hozzá csatolva még további tájékozás végett az államszol
gálatban lévő erdőörök számára kibocsátott szolgálati uta

sítás kivonatját s egy külön útasitást erdei vágások, vető- 
terek, irtások s több más, az erdészetnél előforduló kisebb- 
neinü terek egyszerű felmérésére.
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vonatkozólag  az erdészeti szaktanra.

Előfogalom.

Minden a természetben előforduló tárgyak, testek, 
tünemények bővebb leírását: természet tudománynak ne
vezzük.

E tudomány fóloszlik:
1) természettanra;
2) klimatanra;
3) talaj-tanra;
4) növénytanra, és
5) állattanra.
Jelen kézikönyvre nézve elegendő itt a kiima-, talaj-, 

növény- és állattan erdészetileg fontosabb tantételeit a 
következőkben kiemelni.

Tantételek a klímáról.

Egyes vidékek időviszonyai, főleg mi a meleget és 
nedvességet illeti, nagy befolyással vannak úgy az állati, 
mint a növényéletre. — Ez időviszonyok a növényzetre 
vonatkozó befolyását ismerni, az erdészre nézve igen fontos.

A  kiimának befolyása a növényzetre függ legfőképen 
a vidék geográfiái fekvésétől (éghajlat, fóldöv, Zone) s függ 
annak tájfekvésétől (Region).

1*© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/619-3/2017.
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Geográfiái, fekvéséiül azért, mert az éjszaki vidékek 
hidegek; a déliek forrók; a keletiek szárazok sa nyugotiak 
nedvesek; — s tájfekvésétül azért, mert minél alantabb 
fekszik egy vidék, annál melegebb és nedvesebb, és minél 
magasabban, annál zordonabb és szárazabb annak lége. —  
Egyes vidékek tájfekvését illetőleg különbséget teszünk 
annak elnevezéseiben is, s a szerint a mint annak magas
latai a tenger szine fölött különbözők, nevezzük azokat 
lapályoknak (síkság), előhegyeknek, középhegyeknek és ha
vasoknak.

Nagy befolyással van a kiimára, ha a vidék lapályos 
vagy hegyes, mert mig a lapályok a légtüneteknek minden 
oldalról ki vannak téve, a hegyek egymást kölcsönösen 
védik. —  Továbbá sok függ attól is, hogy mely égtáj felé 
irányul a fekvés, mint hogy az éj szaki oldalok árnyékosok, 
nedvesek és bűvösek; a délnek néző, azaz veröfényes olda
lok melegek és szárazok; a keletiek szárazok és hidegek; 
a nyugotiak pedig nedvesek és a szeleknek vannak kitéve; 
—  valamint az is sokat határoz, ha a hegyoldalok merede
kek, mert azokra a légtünetek mindig több erővel hatnak, 
mint a lejtősebb s kevésbé meredek oldalokra. —  Némely 
lapályos vidék kiimája néha nagyban különbözik az által 
is, ha bizonyos égtájak felöl hegyek által védve van, vagy 
ha havasokhoz közel fekszik.

Vizek, folyók, tengerek közel léte, szinte sokat változ
tat a kiimán, mert azok kigőzölgései a léget nedvességgel 
táplálják s gyakoribb csapadékokat okoznak.

A talajnak is van némi befolyása a kiimára, mert ko
pasz sziklák fokozzák a meleget, mig a termékeny talaj 
nedvességet gőzölögtet ki. —  A kötött, nehéz talaj vize-
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nyös, s hüti a léget. Növényekkel benőtt talaj mérsékli a 
lég szárazságát s hevét, s e részben különösen az erdők 
igen kedvező befolyást gyakorolnak folytonos nedves kigő
zölgéseik által, melyek ezen kivül még a szelek rohamai, 
a nyarak heve, és a telek fagya ellen is védik a vidéket.

Sok függ végre a kiimára nézve attól is, hogy minő 
uralkodó szeleknek van a vidék kitéve, miután tudjuk, 
hogy az északi szél hideg, a déli szél meleg, a nyugoti ned
ves és a keleti száraz.

A  mondottak után az éghajlatoknak következő, álta
lánosan használt elnevezéseit ismerjük, u. in. meleg éghaj
latot, mint a szőlő és nemes gyümölcsfajok hazáját; a sze
líd éghajlatot, hol a növények már némi oltalmat igényel
nek, a mérsékelt éghajlatot, hol már a gyümölcs kevésbé 
tenyész, de a helyett értékesebb lombfáink a legkitűnőbben 
tenyésznek és zárt erdőket képeznek; a hűvös éghajlatot, 
hol a tartós nedvesség s nem elegendő meleg miatt csak 
nyári gabona és zab terem, hol a lágy fanemek s fenyők 
túlnyomók, s végre a hideg vagy zordon éghajlatot, hol 
már csak a burgonya terem, hol csak a fenyők otthonosok, 
s hol már a tenyészet határához közel állunk.

Hogy erdei fáink közül melyek, s minő éghajlat alatt 
tenyésznek legjobban, az az egyes fanemek bővebb ismer
tetésénél mondva leend.

Tantételek a talajtanból.

A  talaj a növények táplálója. — Talajnak nevezzük a 
földkéregnek felső elmállott részét, mely különböző alkat
részekből áll, a mint az, ez vagy ama kőzet elmállásából 
eredt; s különböző minőségű is, a mint annak alapját oly
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közét képezi, mely termékeny —  vagy oly kőzet, mely 
rendesen csak silányabb s terméketlen talajt szolgál
tatni képes, nagy befolyással lévén a talaj jóságára annak 
fekvése is. — Miután a foldszine nem mindenütt róna, 
hanem néhol magasabbra emelkedvén, dombok, hegyek, 
bérezek, terjedelmes s magasra emelkedő hegylánezok bo
ntják, ettől függ a talajnak minősége is, mert meredek 
oldalok talaja soha sem oly jó és termékeny, mint a lapá
lyoké, ha mindjárt további minősége különben egy és 
ugyanaz is volna.

A talaj itt jelzett minőségeinek befolyása a növény
zetre, s főleg erdei fáinkra függ tehát:

a) a talaj kül alakjától,
b) annak altalajától (Untergrund), s végre
c) o talaj különböző nemeitől, azok különböző kőzetei 

szerint.

A talaj külalakzata.

A  mint már említve volt, a talaj fekvése vagy lapá- 
lyos, sik, vagy hegyes. Előbbi esetben az alant fekvő lapá
lyokat rónáknak, a fent, azaz a hegyek magaslatain fekvő
ket pedig fensikoknak (Plateau) nevezzük, mig a hegyeket 
megkülönböztetjük magassági fokuk szerint:

a) kisebb hegyekre 2000 s
b) közép hegységekre 4000 lábnyi magosságig a tenger 

színe fölött, mely magasságot ha meghaladják
c) havasoknak neveztetnek.
Közvetlenül a hegyekre vonatkozólag azok még a 

következő elnevezésekkel is bírnak, és pedig nevezzük:
domboknak (Hügel) a legkisebb emelkedettségeket;
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hegyeknek (Berge), ha magasságuk tetemesb; hegységeknek 
(Gebirge), ha több hegyek együtt egész csoportozatokat 
képeznek; előhegyeknek (Vorgebirge) a magasb hegységek 
első emelkedettségeit, s hegylánczoknak (Gebirgskette) a 
magas hegyek elágazó s több irányban messze elnyúló 
bérczeit; hegyhátaknak (Gebirgsrücken) a bérezek éleit; 
hegytörzsnek (Gebirgsstock) a hegycsoportok legmagasb 
középpontját; s csúcsoknak (Gipfel, Ivuppe) egyes hegyek 
legmagasb tetőit.

Hegyoldaloknak nevezzük a hegyek eséseit, melyek 15 
foknyi esésnél lejtők, azontúl pedig meredekek. Hatvan 
foknyi esésnél a fanövények már azon meg nem állhatnak. 
—  Hegygermezeknek (Ringel) mondatnak a hegyek keskeny 
és meredek oldalú kinyulásai. — Teknőknek (Műiden) a 
lapos, hegyzugoknak (Bergschlucht) a hegyek meredek és 
szűk lejtőjű nyilásai, s talpnak (Sohle) a hegyek legal
sóbb végpontjai. Völgyeknek nevezzük a hegyek közt levő 
mélyedéseket, elkülönítve azokat fő - és mellékvölgyekre.

Az altalaj.

Az altalaj alatt értjük a földréteg azon részét, melybe 
a gyökerek már többé aláhatolni nem képesek. — A  sze
rint a mint az altalaj többé vagy kevésbé mély, a föld 
kérge is hol vastagabb hol vékonyabb, s mig előbbi eset
ben az néha mélyebb, mint a mennyire a gyökérzet meg
kívánná, úgy az olykor megint annyira sekély, hogy a 
gyökérzet kellő mélyen lefelé hatolni nem képes; mely 
mindkét esetből láthatjuk, hogy az altalajnak is nagy a 
befolyása a növény életre, főleg miután az altalajt képező 
kőzetektől függ nagyrészt a feltalaj természeti minősége
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is, mert például az agyagtelepeken fekvő földréteg mindég 
üdébb, frissebb, termékenyebb, — a laza porondos altalaj 
felső földrétege száraz, homokos, forró, —  a sziklásé pedig 
vizenyős, mocsáros, mert mig az agyag-telep a földbe ható 
nedvességet magába szivja, s az által az annak felületén 
fekvő talajt is frissen tartja, addig a porondos altalajon 
v í z , nedvesség könnyen áthat és a talaj szárazon marad, 
valamint ellenkezőleg sziklás altalajon a viz könnyt-n meg
gyül és mocsárokat képez.

Minthogy az erdők talaja többé kevésbé sziklás ala
pon (altalajon) nyugszik, szükséges a sziklák azon főbb 
nemeit, melyek erdeinkben leginkább el vannak terjedve, s 
melyek elmállásából az erdötalaj tulajdonképen képződik, 
névszerint elősorolni, és pedig azon rendben, a minő köz
vetlenbefolyással azok az erdötalajra s illetőleg a növény
zetre bírnak.

E főbb nemei a szikláknak a következők:
a) Magla (Gránit), zagyla (Gneiss).
b) A palák (csillámpala, Glimmerschiefer). Agyagpala 

(Thonschiefer)./a^ya#paZa (Talkschiefer). Zödlepala (Chlo- 
ritschiefer).

c) Mezüpát (Feldspath). Gyúr mag (Porphyr). Darla 
(Trachyt) sat.

d) Zöldkő (Grünstein). Zöldkő (Diorit). Siva (Syenit) 
Somla (Basalt). Tiille (Hornblende). Kigyla (Serpentin).

e) Mész. Osmész (TJrkalk). Átmeneti mész (Ueber- 
gangskalk). Bérezi mész (Alpenkalk). Kagymész (Muschel- 
kalk). Juramész (Jurakaik). Kréta (Kreide). Fősz (Gyps).

f) Márga (Mergel). Márgapala (Mergelschiefer). Réz- 
pala (Kupferschiefer).
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g) Fövénykö (Sandstein). Szűrkegy (Grauwacke). 
Szénfövénykö (Kohlen-S.). Iromba fövénykö (Bunter S.). 
Keuperkö (Keuper-S.). Bécsi fövénykö (Wiener S.). Tor- 
melék (Molasse). Kagyfövénykö (Muschelsandstein).

h) Agyag (Thon). Közönséges agyag (gemeiner T.). 
Palaagyag (Schiefertkon). Szénpala (Kolilenschiefer). Ke- 
selykö (Wacke).

A földneniekröl.

A talaj, mint mondottuk, a sziklák elmállásából kép
ződik. Az elmállást okozzák: nedvesség, meleg, fölváltva
szárazsággal és hideggel.

A szerint, hogy az igy képződött talaj minő és mennyi 
ásvány-alkatrészeket nyert az elmállott sziklákból, külön
böző annak befolyása is a növényzetre, mely tulajdonai 
szerint elosztva, következő nemei vannak:

1) A  fövénytalaj. *Ennek nagyobbrésze kovag vagy 
mész szemerkékböl áll, legfeljebb 20°,0 agyaggal ve
gyítve. Ha vastag rétegű, televényes s gyakran megázik. a 
növényzetre nézve előnyös, különben ritkán termékeny, 
mindig forró, száraz, sovány, könnyű és gyakran sziklás, s 
ha vasrészeket tartalmaz, annál rosszabb.

2) Az agyagföld. Ez túlnyomólag agyak alkatrészeket 
tartalmaz, s csak kevés benne a homok s más egyéb. —  
Szárazabb vidékeken, pl. hegyeken, termékenyebb, mint 
vizenyős lapályokon, de mind a mellett kevés fanem 
tenyész rajta Rendesen nyirkos, vizenyős, hideg és nehéz.

3) Sikerföld (Lehmboden). Mig a két előbbi földnem 
vag}r túlnyomólag fövenyt, vagy túlnyomólag agyagot 
tartalmaz, a sikerföld e két alkatrész egyesüléséből ered,
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s a szerint a mint vagy az agyaggal, vagy a fövénynyel 
van inkább vegyitve, nevezik azt agvagos vagy homokos 
sikerföldnek, mely minőségében az rendesen erőteljes, ter
mékeny, gyakran kövér, üde, mérsékelt meleg, nem igen 
nehéz, és a növényzet rajta dús.

4) A  márgaföld (Mergelboden). Ha a sikerföld 1— 2 
tizedrész mészfölddel van vegyitve, márgafölddé változik. 
—  márgaföld igen termékeny, üde, mérsékelt meleg, mély, 
s azon a növények kitünően tenyésznek.

5) A  mésrföld. A  föntebbi alkatrészek közé ha 1 0 %  
mész vegyül, mészföldet képez. — Általánosan a mészföld 
termékeny, erőteljes, forró, inkább sovány mint kövér, 
száraz, könnyű, sekély, s gyakran köves, sziklás. —  Ha 
mindjárt nem is legiidébb rajta a tenyészet, de mind a 
mellett kitűnő erdőföld.

6) A fagyagtalaj (Talkboden^. Itt is 10° 0 simla, simla- 
földet képez. — Kitűnő a simlaföld termékenysége, s rend
kívüli ereje által. —  Többnyire üde, mésékelt meleg, vas
tag rétegű, könnyű, de mégis kötött.

7) A  vasasföld szintén 1 0 %  vasrészek által válik azzá, 
egyébiránt igen erőteljes, ámbár forró, üde és fris.

Az itt elősorolt talaj-nemeknek termékenysége sokat 
függ attól is, hogy minő mértékben vannak azok televény - 
földdel vegyitve. Televény-földnek (Humus) nevezzük azon 
földet, mely növények vagy állatok korhadásából, vagy 
széntartalmu kőzetek (kőszén, barnaszén) elmállásából ered. 
A televény egy magára terméketlen, de ha a mondott föld
nemekkel 1 10 — 3/ 10 részig összevegyül, akkor azokat ter
mékennyé teszi. Egyébiránt a televény végkép elveszti 
termékenységét, ha a talajban túlnyomólag előforduló viz
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vagy savak által kötve marad, (mely esetben tőzeg- vagy 
ingovány földet képez) vagy ha a földben elporlik s vég
kép kiszárad.

Tantételek a növénytanból.

Általános rész.

Az erdei növénytan csak azon növényekkel foglalko
zik, melyek erdeinkben nőnek. E növényeket hosszkifejlö- 
désük szerint fölosztjuk:

Talajnövény ékre (Erdhölzer), melyek csakjelentékte- 
len magasságra nőnek a föld fölött;

Bokrokra, melyek közvetlenül a föld fölött ágaznak 
el; és

Fákra, melyek tetemesb törzszsel birnak. —- Kedvező 
termő helyi viszonyok s gondos kezelés mellett, talajnövé
nyek bokrokká s bokrok nem ritkán fákká fejlődhetnek, 
valamint viszont rósz talajon, nem kedvező éghajlat alatt, 
a fa bokorrá, s a bokor talajnövénynyé korcsosulhat.

Erdei növényeinket illetőleg meg kell mindenek előtt 
ismerkednünk: azok alkatrészeivel, belszervezetével, életmű
ködésével,betegségeivel és azok rendszerével (osztályozás),—  
mellőzve itten mindé tételek tudományilag fontosb eleme
zéseit, és csak is azon alaprajzokra szorítkozva, — melyek 
gyakorlatilag véve kitűzött czélunknak inkább megfe
lelnek.

A növénytestek alkatrészei.

Erdei növényeink alkatrészei a gyök. törzs, annak 
ágaival s gályáival, a rügyek, levelek, a virág, gyümölcs, 
és némi mellékrészek.
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A gyök azon része a növényeknek, melylyel magát a 

földben megerösiti, s melylyel a földből táplálkozik. —  A 
gyökön megkülönböztet) iik a fö-, törzs- vagy szívgyököt, 
melyből a növények úgy fóldfeletti, mint földalatti részei 
fejlődnek ki. Utóbbiak elágaznak mellékgyökökre, melyek 
vastagabbjai ággyököknek, vékonyabbjai pedig szivógyökök- 
nek neveztetnek. —  Igen sok növényeknél a szivgyök hosz- 
szú és mély, mely esetben azt kórógyöknek nevezzük, 
mig ismét más fanemek gyökerei, közel a fóldszinéhez 
szét terjeszkedve, részenként a talajból kiemelkednek s 
úgynevezett napgyököket (Tagwurzel) képeznek.

Azon része a fögyöknek, mely által a törzs a gyökér
zettel összefügg, képezi a tüsköt (Wurzelstock).

A törzs. Közvetlenül a gyök fölött áll a többnyire 
merőlegesen fölfelé nyúló, néha több részre megoszló, 
gyakran tetemes magasságra s vastagságra növő törzs, 
mely a növény többi részeinek hordozója. — Az egyes, és 
vastag törzsű növényeket fáknak, a több s vékonyabb tör- 
zsüeket pedig rendesen bokroknak nevezzük. — A törzs 
többé kevésbé kúpalakot ölt, melynek felső vékonyabb vé
gét, különböztetésül annak alsó vastag végétől a tőtől, 
csúcsnak nevezzük. —  Egész vékony törzsek karóknak ne
veztetnek. Bizonyos magasságban a földtől a törzs ágakra, 
ezek pedig gályákra oszlanak.

A törzs összes szétágazása képezi a koronát. A  törzs 
körülete —  a kéreg — sima vagy szakadozott; kérges, ro
vátkolt; kopasz, szőrös, gyapjas, sertés, tüskés vagy 
tövises.

A mi az ágak s gályák állását illeti, az különböző. 
Némely fáknál köröayökbea (Quirl), másoknál keresztben
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állnak. Némelyeken ellenesek, mig a legtöbb fanemeknél 
minden rend nélkül állnak fölváltva egymás fölött.

A rügyf>k a gályákon látható kisded és pikkelyes tes
tek, melyekből a levél, újhajtás, virág vagy gyümölcs fej
lődik ki. — Az elsőket levél, az utolsókat virágrilgyeknek 
nevezzük.

A levelek azon nagyobb részt zöld, lapos és különböző 
idomú testecskéi a növényeknek, melyek azok koronáin 
nagy számban, de a csirán és virágokon is láthatók, s 
melyek úgy a harasztos, mint tűlevelű fáknál a lomboza
tot (Baumschlag) képezik. — A leveleknek nem csak a 
különböző fanemek szerint, hanem tartósságuk, állásuk, 
alakjuk, folületük s minőségük szerint is többféle jellemző 
elnevezései vannak, melyeket az egyes fák leírásánál hasz
nálni fogunk, megemlítvén itten csakis, hogy a levelek 
különbségei szerint, azokat szikekre (Samenblatter) csirale
velekre (Keimblátter), áglevelekre, melléklevelekre (Neben- 
blatter), s viráglevelekre szoktuk osztani.

A virág a legszebb és legfinomabb részecskéje a nö
vénynek, mely a nemző műszereket foglalja magában. —  
A him nemzörészeknél különböztetjük a himszálat (Staub- 
faden), a porhont (Staubbeutel)ésa him-port (Samenstaub); 
az anya nemzőrészeknél a bibét (Narbe), anyaszárat (Griffel), 
és a maghont (Fruchtknoten), melyek a bokrétában elrejtve 
a csésze által körül öveztetnek.

Ha a him- és nő-virág egy és ugyanazon virágban 
együtt van, akkor a virágot noshimes virágnak nevezzük 
(Zwitterblüthe), ha pedig egy és ugyanazon növényen, de 
külön vannak, akkor a virág egylaki (halb getrennt), s
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végre ha egészen külön növényen van a him-, és külön a 
nő-virág, akkor a virág kétlaki (ganz getrennt).

A gyümölcs. A gyümölcs a maghonból képződik, 3 áll 
a magból (Samen) s annak felsőrészéből a magburból (Um- 
hüllung), mely a magot beburkolja. —  A  magbur alkata 
s igen változó idoma szerint, a gyümölcs is különböző el
nevezéssel bir, melyek a következők :

1) A makk (Nuss), mint pl. a bükkmakk.
2) A tok (Ivapsel), m. pl. a kecskerágó.
3) A  bolyó vagy alma, m. pl. az alma, körtvély.
4) A  bogyó, m. pl. a ribiske.
5) A szárnyas gyümölcs, m. pl. a kőris.
6) A hüvely, m. pl. az akász.
7) A  csontár, m. pl. a cseresznye.
8) A  toboz, m. pl. a lúczfenyö.
Minden érett magnak főalkatrésze a csira, mely már 

a magban látható, picziny, zsenge növényt képez, melyből 
elegendő melegség, viz és szabad lég mellett, egy új, ugyan
azon fajú növény fejlődik ki.

A mellékrészek. Ide tartoznak: a tok, pl. a fenyvesek 
tűinél, a tövis, pl. a kökényfánál; a tüske pl.az ákásznál; a 
fanok a nyárfaleveleken, stb.

A növények belalkata.

A  növények belalkata egyszerű edényekből (Gefásse) 
áll, melyek vagy sejtek (Zellen), vagy csők (Röhren).

A sejtek azon finom hártyákból álló hólyagocskák, 
melyek vagy nedvvel, vagy léggel telvék, s idővel kemény 
anyagok lerakodása által fává változnak. Idomzatuk sze
rint azokat rendes, hosszúkás és szélesded sejtekre osztják.
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A csők különféleképen alakult, hosszúra nyúló nedv
vel, léggel vagy gőzzel -telt, s a növény egyik végétől a 
másikig ható üregecskék, melyek szerkezetük szerint sejt- 
utaknak (Zellengange), gyürííedényeknek (Ringgefasse), 
teker csutaknak (Schraubengange) vagy pőrgeedény eknek 
(Spiralgefasse) neveztetnek.

Ez itt nevezett alapszervek különböző minősége sze
rint a következő alkatrészeket találjuk a fatestekben, u. m.: 
a kéjt (Rinde), a sikhéjt vagy kársat (Bast), a fát (Holz) és 
a beit (Mark).

A  kéreg két részre oszlik — külsőre és belsőre, az az 
felbörre vagy hámra (Oberhaut) és a kéregre (Barke).

A  felbÖr vagy hám fiatal korában zöldes, de később 
fölrepedez és megfásul. —  A  kéreg mig zöld, lágy és ned
ves, —  később szinét vesztve kiszárad és megmerevül.

Közvetlenül a kéreg alatt látni a fehérded, vékony 
sikhéjt (Bast), mely a fa és kéreg közt rejlik, s s zív ó s , haj
lékony tulajdonánál fogva, mint pl. a hársnál —  tavaszszal 
lehántva —  igen jó fonó és kötő anyagot szolgáltat.

Á f a  kivülröl befelé, mindig tömöttebb és keményebb, 
a mit néha különböző szinén is láthatni — Külső, kevésbé 
tömött rétegét nevezzük szijacsnak (Splint), belső tömöt
tebb részét pedig kemnek vagy szinfának, ámbár a közön
séges életben a felbőrt, kérget és sikhéjat, rendesen csak 
kéregnek, mig a szijacsot és kemt csak fának szokták ne
vezni.

A  fa maga köralaku, minden évben szaporodó rétegek
ből, az úgynevezett évgyűrűkből (évkarikákból) alakul, 
melyek számából a fák korát meghatározhatni.

A bél, mely fehérded, nedves, a fa középpontját fog-
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lalja el, — idővel kiszárad és többnyire végkép meg- 
fásul.

A  fák közepétől az évkarikákon át a sikhéj felé valami 
sugárképletü széles sejtrétegek nyúlnak ki. Ezek bélsuga
raknak neveztetnek s a bükkfán különösen jól láthatók.

A  fanövények közelebbi alkatrészei.

A fanövények közelebbi alkatrészeit, a következő 
vegytanilag különböző anyagok teszik.

A víz, mely mint a növények legközönségesebb alkat
része, azok súlyának néha 1/s— */5 részét is meghaladja. A  
tavaszszal falható nedv csaknem tiszta viz.

Légnemek. A növény minden részeiben, főleg pedig a 
virágokban.

Nyálka. A  viz után a legnagyobb mennyiségben talál
ható, nemcsak a tápnedvben, hanem a csirában és gyümölcs
ben is. — A. légen megkeményedett nyálkát mézgának 
(Gummi) vagy macskaméznek nevezik.

Czukor. A  növények tápnedvében, s mint méz a gyü
mölcsök és virágokban is.

Keményítő. Inkább a bél és magban mint a fában..
Fehérnye. Különösen a gyümölcsökben.
Olajok. A  zsiros olaj a magvakban, az illő olaj pedig 

inkább csak virágokban és a fenyők minden részeiben.
Viasz. A virágok és a gyümölcsök kiilületén is látható, 

de leginkább a levelekben rejlik.
Gyánta. Legfökép a fenyőfák sajátja, s az illő olajok

ból képződik.
GyürÖny. (Gárbestoff) némely fák kérgében s gyü

mölcsében.
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Festő alagy (Fárbestolf), kérgekben és virágokban 
Legnevezetesebb a levelek zöld festő alagva.

Növény savak (Pflanzensáuren). Névszerint az alma- 
sav, czitromsav, kéksav. Leginkább a gyümölcsökben.

Rost-alagy (Faserstoff). A  növények merev részeiben, 
mint farost, fahéj sat.

Mint a növényeknek vegytanilag megállapított legtá
volabbi alkatrészei megemlitendök végre a szeneiig (Koh- 
lenstotf), köneny (YVasserstoff), éleny (Sauerstoff), légeny 
(Stickstoff), több más ilynemű alkatrészekkel.

Az erdei növények életszabályairól (Physiologia).

Az erdei növények általános életszabályait a legegy
szerűbben akép ismerhetjük meg, ha azok természetsze
rinti kifejlődését követjük a csirádzástól kezdve, egész azok 
elhaltáig.

Ez életszabályok magukban foglalják a csirádzást, 
táplálkozást, növekvést és tenyészést vagy a további szapo
rodást.

Ha az egészséges s csiraképes mag termékeny földbe 
jut, a nedvesség, lég és meleg kedvező befolyása következ
tében, csakhamar csírázni kezd. A mag fölpuffad s kifejlik 
belőle a tinóm gyökszál, mely lefelé hatol és a hasonlóul 
finom szárocska, mely fölfelé tör. — Némely növényeknél 
a szikek a földből nem bújnak ki. tehát nem láthatók, mig 
másoknál kibújnak ugyan, de nem oly alakúak, mint a később 
következő levelek, vagy pedig azokhoz, mint pl a fenyök- 
nél egyészen hasonlók.

Ha a csirádzás megtörtént, a további növekvés a gyö- 
köcske nagyobbulása, szétágazása, a szár erősbülése, a

EnMsKtl k U h i i .  .  2
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levelek további kifejlődése s tökélyesbülése által megy 
véghez. —  A szár évről évre magasodva s vastagodva 
végre törzszsé válik, koronát hajt s néha óriási fává nő 
fel. E növekvése a fáknak, a növények sajátlagos életerejé
ből ered, melynél fogva azon tápanyag, melyet a gyök és 
levelek beszivnak, a növény belsejében átváltozva, a növény 
<-gyes részeibe átmegy, s azok további gyarapodását elő
idézi. E czélra a növények különös táplálkozási szervekkel 
vannak ellátva, melyek a gyök és a levelek.

E műtét, mely télen át szünetel, minden tavaszszal 
megújul, s őszig a plánta minden egyes részeiben gyara
podást idéz elő, mindaddig, mig a plánta növekvésének 
tetőpontját elérte, melyen túl életereje csökken s a plánta 
véghsnyatlásnak indul.

A plánták tenyészési szervei: a virág és a gyümölcs a 
maggal, ámbár sok fanem sarjadzasi ereje által is meg
újulni képes, valamint az oltás, szemzés sat. által is.

A magtermő képes, az az érett kort ért plánta virág- 
rügyeiből tavaszszal virágok, s ezekből nemző műszerek 
fejlődnek ki, ha pedig a termékenyítés megtörtént, az 
anya virágból mag terem, mely még vagy azon év folytán, 
vagy pedig a következő nyáron megérik, s ha kifejlődése 
tökéletes volt, hason fanemü csirát rejt mag bán.

A  növények betegségei.

Ha a növények életműködésükben külbefolyás által 
megzavartatnak, akkor azok vagy egyes részeikben, vagy 
egészben romlásnak indulnak, mit betegségnek nevezünk. 
E betegség nem mindig veszélyes, néha azonban állandó 
korhadásba megy át és a plántát elöli.
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1) A kevésbé veszélyes  b e t e g s é g e k h e z  tar 
toznak:

A  tuskán: a fodornövés (Maser), mely tápnedv hiány
ból vagy sebesülésből ered.

A törzsön: a csavarodott növés s az elbokrosodás, 
mindkettő silány talajból, utóboi sérülésből is eredve.

Az ágakon : a fagyöngy.
A leveleken: a ragya, rozsda; mindkettő ha eső és nap 

egyszerre éri a leveleket. A rozsda a ragyától annyiban 
különbözik, hogy amannál a levelek felületére lépett nedv 
megkérgesedik.

A  leveleken látható gubók, rovarszurás következmé
nyei ép úgy, mint a makkon termő gubacs.

2) A veszélyesb b etegségekhez  tartoznak:
A gyökön: a bibircsók (Wurzelsprossen), tápnedv hi

ányból ered.
A törzsön a kemelválás (Kernschálen), a kornyadozó 

állapot következtében; a jég repedés, ha a fanedv nagy hi
degben megfagy és a fát megrepeszti; a tapló, sérülések 
folytán; a zuzmók, mohák, fiatal fákon mint a nem megfe
lelő talaj jelzői.

Az ágakon: a törékenység, táphiány következtében, 
sorvadástól követve. — A  bélféreg (Markwurm), ha az 
ágak belét a férgek kirágják.

A  leveleken: a sápkor (Bleichsucht), sorvadás követ
keztében. Lombhullás (Entblátterung), mint a sápkór kö
vetkezménye.

A  virágokon: a meddőség (Taubblühen) ; a szerfölötti 
virágzás (Biüthendrang), nedvtolulás által előidézve. —  
Utóbbi a plántát néha az elhalásig kimeríti.

2*
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A gyümölcsön: meddőség, nedvtolulás vagy kedvezőt
len időjárás által okozva, ha csak a plánta nem igen fiatal

3) A plánták életét  veszé lyeztető  b e t e g s é 
gekhez tartoznak:

A gyökön: a rozsda (Rost). Meszes vagy vastartalmú 
földben képződő lerakodások, melyek a gyök életmüködé 
sét akadályozzák. —  A fene  (Wurzelbrand) rovarok vagy 
más sértés által előidézve, gyors elhalást okoz.

A tüskön: az elvérzés (Saftsticken) midőn a levágott 
törzs után a nedv a tuskó váglapján meggyül s ott megro
molva a még élő részek életerejét földulja.

A törzsön: a rothadás, és pedig a rákfekély (Krebs). 
mely a jégrepedések nyilásain kitörő nedv megromlásából 
ered. Kernrothadás (Kern- oder Rothfáule) nedvhiány 
vagy nedvböség által okozva; előbbi esetben porhadás. 
utóbbiban pedig revesedés név alatt.

Az itt elősorolt inkább csak a növények egyes részeire 
vonatkozó betegségeken kivül, vannak még általános, azaz 
oly betegségek is, melyek a növényeket ellepve, néha 
egész állabokat megrontanak. —  E betegségek neme két
féle: sorvadás (Küminern) és nedvböség (Saftfülle).

Sorvadásnak ismertető jelei: gyér lombozat, halvány 
szin, elcsenevészett növés és csúcsaszály. Okai: vénség, át
ültetés, elnyomott állás, rósz talaj sat.

A nedvböségnek mutatkozó jelei: nedvdús lombozat, 
zsenge, meg nem fásult új hajtások, nyúlánk növés, lágy 
és szivacsos fa, s végre kernrothadás, mely a száraz porha- 
dással szemben vörös szint ölt, s ezért revesedésnek(Roth- 
föule) neveztetik. Okai: vizenyős talaj, tartós esőzések.
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A fa-növények osztályozása.

Eltérve a növényország általános, s czélunkra nézve 
fölösleges osztályozásától, itten csakis erdei növényeinket 
lógjuk osztályozni, és pedig csakis a szerint, a mint azok 
értéke és becse az erdei gazdaságra nézve kisebb v. nagyobb.

Fa-növényeinket elosztjuk t. i. legelőször is két főosz
tályra, u. m. a lombfanemek és a tűlevelű fák  osztályára, 
elosztva mégegyszer mindkettőt azok természetes kifejlő
déseinek alapján m ég: fákra, bök-okra és talajnövényekre.

Elosztjuk továbbá fa-növényeinket, azok levelein, vi
rágjain és magvaikon látható jellemző különbségek szerint 
nemekre, s elosztjuk végre azokat a különböző nemek egyes 
növényein mutatkozó s azok egyes alkatrészeire vonatkozó 
különbségek szerint fajokra is.

A lombfák osztálya.

A  fák rendje.

N em : Tölgy (Quercus, Eiche).
Fajok: Kocsányos tölgy (Quercus pedunculata, Stiel- 

oiche); fürtös tölgy (Quercus robur, Traubeneiche); cser 
tölgy (Quercus cerris, Zerreiche).

Nem : Bükk (Fagus, Buche).
Fajok : Erdei bükk (Fagus sylvatica, Rothbuche).
Nem: Gyertyán (Carpinus, Hainbuche).

• Fajok: Közönséges gyertyán (Carpinus betulus, ge- 
meiner Hornbaum) stb.

Nem: Kőris (Fraxinus, Esche).

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/619-3/2017.



22

Fajok: A közönséges körisfa (Fraxinus excelsior, 
gemeine Esche) stb.

N em : Juhar (Acer, Ahorn).
Fajok: Közönséges v. erdei juhar (Acer pseudoplata- 

nus, Bergahorn); jókori juhar (Acer platanoides, Spitz- 
ahorn); fodor jávor (Acer campestre, Feldahorn) s. t. m.

Nem : Szilfa (Ulmus, Ulme).
Fajok: Közönséges szilfa, (Ulmus campestris, Feld- 

ulme); kérges szilfa (U. suberosa, Korkulme).
Nem: Nyír (Betula, Birke).
Fajok: Közönséges nyírfa (Betula alba, Weissbirke). 

s. t. m.
N em : Eger (Aluus, Erié).
Fajok: Mezgés éger (A. glutinosa, Schwarzerle); ham

vas éger (A. incana, Weisserle) s. t. m.
N em : Akász (Robinia, Akazie).
Fajok: Fehér akász (Robinia pseudo acatia, gemeine 

Akazie).
N em : Berkenye (Sorbus, Vogelbeerbaum).
Fajok: Vörös berkenye (Sorbus aucuparia, gemeiner 

Vogelbeerbaum); szelíd berkenye (Sorbus domestica. 
Speverlingbaum) s. t. m.

Nem: Gesztenye (Castanea, Kastanie).
Fajok: Édes gesztenye (Castanea vesca, echte Kast).
Nem : Vadgesztenye (Aesculus, Kastanie).
Fajok: Vadgesztenyefa (Aesc. hvppocastanum, Ross- 

kastanie).
N em : Udrs (Tilia, Linde).
Fajok: Nagy levelű hársfa (Tilia grandifolia, gross-
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bláttrige od. Sommerlinde); kislevelü hársfa v. szódok (Tilia 
parvifolia, kiéin bláttrige od. Winter-Linde).

N em : Nyárjak (Populus, Pappel).
Fajok: Rezgő nyárfa (P. tremula, Zitter-Pappel o. 

Aspe); fekete nyárfa (P. nigra, Schwarz-Pappel); canadai 
nyárfa (P. canadensis, canadische P.); fehér nyárfa (I1. 
alba, Silber-Pappel); jegenye nyárfa (Populus pyramidalis, 
Pyramiden-Pappel).

N em : Fűzek (Salix, Weide).
Fajok: Kecskefüz (Salix eaprea, Saal-Weide); fehér 

fűzfa (Salix alba, weisse Weide); törékeny fűz (Salix fra
gilis, Bruehweide); reketyefüz (Salix helix, Bach-Weide); 
kötöfüz (Salix viminalis, Iíorb-W.) s. t. m.

Nem: Diófa (Juglans, Nussbaum)
Faj: Közönséges diófa (I. regia, géméin. Nussbaum).
Nem: Alma és körte (Pyrus, Apfel- od. Birnbaum).
Fajok: Vadalma (Pyrus malus, Holz-Apfel); vadkörte 

(Pyrus piraster, Holz Birne); lisztes galagonya (P. aria, 
Mehlbeerbaum); barkócza fa (P. terminális, Elzbeerbaum).

Nem: Cseresnyék (Prunus, Ivirschen o. Pflaumen).
Fajok: Vadcseresnve (Prunus avium, Vogelkirsche); 

niegyfa (Prunus cerasus, Sauerkirsche, Weichsel); Zelnice 
megy (Prunus padus, Trauben-Kirsche); szilvafa, (Pr. do- 
mestica, Zwetschken, Pflaume) s. t. m.

N em : Platánok: (Platanus, PlataDe).
F a j: Nyugati boglárfa (Platanus occidentalis, abend- 

landische Platane).
Nem: Eperfák (Morus, Maulbeere).
Fajok: Fehér eperfa (M. alba, weisser M.); szederfa 

(Morus nigra, schwarzer M.).
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Nem: Mogyoró (Corilus, Haséi).
Faj: Török mogyoró (C. colurna, türkischer H.).

A  bokrok rendje.

Nem : Galagonyák (Crataegus, Hagedorn).
Faj: Csere galagonya (Cr. oxicanta, Weissdorn).
Nem: Somok (Cornus, Hartrigel).
Fajok: Húsos somfa (Cornus mascula, gelber H.); 

veresgyürü som (Cornus sangvinea, rother H.); fehér 
somfa (Cornus alba, weisser Hartrigel).

N em : Mogyoró (Corylus, Haséi).
Faj: Közönséges mogyoró (Corylus avelaua, gém. H.). 
Nem: Bengejélék (Rhamnus, Wegdorn).
Fajok: Varjú tövis (Rh. cathartica, Ivreuzdorn); ku

tyafa (Rhammis frangula; Faulbaum) s. t. m.
Nem : Nászpolya (Mespilus, Mispel).
F aj: Borizü nászpolya (M. germanica, gém. M.)
N em : Bodzák (Sambucus, Hollunder)
Fajok: Gyepű v. fekete bodza (Samb. nigra, schwarzer 

Hollunder); földi bodza (Samb. ebulus, Zwerg-H.. Attich); 
fürtös bodza (Samb. racemosa, Trauben-H.).

Nem: Kecskerágó (Evonymus, Spindelbaum).
F a j : Csíkos kecskerágó (Evon. europaeus, Pfaffen- 

hütchen).
Nem: Hólyagfa (Staphylea, Pimpernuss).
F a j: Mogyorós hólvagfa (St. pinnata, gemeiner P.). 
Nem: Bangitafa (Viburnum, Holder).
F a j: Kánya-bangita (V. opulus, gém. Schueeball). 
Nem : Zanótfélék (Cytisus, Bohnenbaum).
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Fajok: Fai-zanót (Cy. laburnum, gemeiner B.); feke- 
téllö zanót (Cy. nigricans, schwárzlicher B.).

Nem: Szömörcse (Rhus, Sumach).
F a j: Sárga szömörcse (R. cotinus, Perriickenbaum). 
Nem- és f a j : Czeltisz (Celtis australis, Zürgelbaum). 
N em : Magyal (Ilex, Stechpalme).
Faj: Téli magyal (Ilex aquifolium, gém. Stechp.). 
Nem: Borbolya (Berberis, Berberitze).
F aj: Sóskafa (B. vulgáris, Sauerdorn).
Nem: Fagy alfa (Ligustrum, Liguster).
F a j: Vesszös fagyai (L. vulgáris, gém. Rainweide). 
Nem: Orgonafa (Syringa, Flieder).
F a j: Orgona lila (Syr. vulgáris, Gém. blauer Flieder). 
Nem: Lonczfélék (Caprifoliateae,Geissblattgewachse). 
Faj: Ükörke loncz (Lonicera xylosteum, Heckenkir- 

sche); búbos loncz (L. periclimenum. Geissblatt) s. t. m. 
Nem : Szeder (Rubus, Himbeere).
Fajok: Szeder málna (Rubus idaeus, gém. Himbeere); 

földi szeder (Rubus fruticosus,géméin. Brombeere).
N em : Rózsa (Rosa, Rose).
Fajok: Csipkerózsa (R. canina. Hundsrose); pallagi 

rózsa (R. arvensis, Feldrose) s. t. m.
N em : Repkény (Hedera, Epheu).
F a j: Repkény borostyán (H. helix, gém. Epheu). 
Nem: Bérese (Clematis, Waldrebe).
Faj: Iszalag v. szálag bérese (Cl. vitaiba, gemeine 

Waldrebe).
Nem: Csucsor (Solanuin, Nachtschatteu).
Fajok: Keserédes csucsor (S. dulcamara, gém. Nacht- 

schatten). Megemlitendö még itt a fagyöngy (Viscum album,
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weisse Mistel), mely a fákon élödik s melyből a madáreny v 
készül.

A  talajnövények rendje.

Nem: Áfonyák (Vaccineae, Heidelbeeren).
Fajok: Fekete áfonya (V. ruyrtillus, gém. Heidelb.); 

vörös áfonya (V. vitis ideae, Rőtbe H. od. Preiselbeere).
N em : Nyulreketye (Genista, Ginster).
Iglitz (Önonis, Hauhechel).
Rozsdabura (Ledum, Porst).
Medveszöllő '(Arbutus, Sandbeere).
Boroszlány (Daphne, Seidelbast).
Meténg (Vinca, Sinngrün).

A tűlevelűek osztálya.

A  fák rendje.

Nem: Fenyők (Abies, Tannen).
Fajok: Jegenyefenyő (Pinus abies v. Abies pectinata. 

Weisstanne od. Tanne); luczfenyö (Abies excelsa v. Pinus 
abies, Fichte).

Nem; Fényév (Pinus, Iviefer).
Fajok: Erdei fenyer (P. sylvestris, gemeiner Kieferod. 

Weissföhre); fekete fenyer (P. nigra v. austriaca, Schwarz- 
Kiefer od. Schwarzföhre); sima fenyer (P. strobus, Wey- 
mouthskiefer); czirbolya fenyer (P. cembra, Ziirbelkiefer).

N em : FenyÖcz (Larix, Larche).
F aj: Vörös fenyőcz(P. larix v. europa, gém. Larche).
Nem : Tiszafa (Taxus, Eibe).
F a j: Ternyő tiszafa (Taxus baccata, Roth-Eibe).
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A  bokroknak rendje.

Nem és f a j : Henyefenyer (P. pumillio, Krummholz 
kiefer).

Nem és faj: Boróka gyalogfenyö (Iuniperus communis, 
gemeiner Wachholder) s. t. m.

Nem és fa j: Atán (Tamarix germanica, Tamariske).

A  talajnövények rendje.

Nem: Hangafélék (Erica, Heide).
F a j: Repcsén hanga (Erica vulgáris, gém. Heide).
Nem és f a j : Mámorka (Empetrum nigrum, Rausch- 

beere).

ERDEIEK NEVEZETESEBB FÁINAK LEÍRÁSA.

A lombfák osztálya.

A  fák rendje.

T ö l g y  (Quercus, Eiche).

Erdeink egyik legpompásabb fája, mely 100— 160' 
magasra nö, s megfelelő talajon 6 — 8' vastagság mellett 
1000 évig is elél.

Öblösen karélyos leveleiről könnyen megismerhető.
Kérge repedezett, koronája terjedelmes, ágai ritkák.— 

Egylaki virága a lombozattal egyszerre tör ki.
A  tölgyek mély karó-gyökeret hajtanak s erős mel- 

lékgyököket, s épp ezért képesek a viharokkal daczolni, 
megkívánják azonban, hogy talajuk mély rétegű legyen és 
termékeny.
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Makkja öszszel érik s már tavaszszal csirázik. Csira-le
velei hasonlók a fák leveleihez. — A tölgy már zsenge 
korában megkívánja a szabad állást.

Lassan no s elegyesen jobban tenyész, mint egyma
gára. Magzó képességét 60 — 80 éves korában éri el, ked
vező termő viszonyok mellett hamarább is, s minden 5 — 6 
évben bőven terem makkot.

A tölgy igen sokféle talajon elél, de lapályokon, ber
kekben s ligeteken legjobban tenyész.

Hazája az alantabb vidék és a szelidebb égalj. Mennél 
magasabbra hág a hegyekre, növése annál inkább csökken.

Ha épületfának növeljük, szükséges hogy zárt állás
ban nöjjön, mert szabad állásban szétágazik s törzse nem 
marad simán! Kivált más fanemekkel elegyitve 120 éves 
fordában kitűnő épületfát lehet belőle nevelni.

Közép és sarj erdő üzemre igen alkalmas, mert sar- 
jadzási ereje kitűnő s csaknem 60 éves koráig tart. Főleg 
gyér lombozata miatt középerdökben mint felfa igen 
alkalmas.

A tölgy igen ajánlatos legelők beültetésére. Xyessfára 
kezelve igen jó takarmányt ád a kecskéknek és juhoknak.

Kérge kitüuö cserző anyag, s fája ámbár nem a leg
jobb tűzifa, mint épület-és szerszámfa igen jeles úgy száraz 
mint vizi építkezéseknél; csakhogy mindkét esetben meg- 
kivántatik, hogy a törzsnek szijjacsát (Splint), melyet a szú 
hamar megront, s mely különben is nem tartós, a törzsről 
végkép és ha leh-t a kém v. úgynevezett szinfáig (Kern- 
holz) lefaragtassuk.

A körülbelül 1 " vastagságú szijjacs, fehér szinéröl 
könnyen fölismerhető.
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A tölgymakk igen jeles egy hizlalószer sertések, ju
hok s más háziállatok számára, kivált ha bükkmakkal
elegyesen etetik meg.

Egy köbláb nyers törzsfának súlya 58, félig száraz 
állapotban 52, s egészen szárazon 46 font.

Tölgy fiatalosainknak igen ártalmas a vad, mely a 
fiatal fák zsenge kérgét lerágja, azért vetényeinket első 
éveikben nemcsak a vadak, de a legelő marha ellen is vé
deni kell, mely utóbbi azok fiatal koronáit lerágja, leha- 
rapdossa, s a csemetéket össze is tapossa.

Ép úgy' károsak a vetésekre az egerek, s ép úgy ki 
vannak téve a fiatal csemeték a cserebüly bábjainak (En- 
gerlinge), melyrek gyökereit elrágják, s többnemii hernyók
nak m. p. a búcsus pohóknak (Ph. bombix processionea 
Processionsraupe); az apácza-pillangónak (Bombyx rao- 
nacha, Nonne Ph.) stb., melyek harasztját lerágják.

A  tölgyek honos fajai.

A  kocsányos t ö l g y  (Qu. pedunculata, Stieleiche).

Rendetlenül öblözött, rövid szárú és tövén ékidomú 
levelei; továbbá párjával v. hármasával egy hosszú száron 
(kocsánymn) függő s bibircsós serlegben ülő gyümölcse 
(makk) által különbözik, mely utóbbitól nevét is nyerte.

Május elején rügyez és virágzik, makkja őszszel érik. 
—  Lapályokon és előhegységeken terjedelmes erdőket 
képez.

Főleg honunkban sok gubacsot termeszt es az egész 
plánta dús cserző anyaggal bir.

A levelein termő gubók, melyek szintúgy mint a
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makkon fészkelő gubacs, rovarszúrásokból erednek, festék 
és tintakészitésre használtatnak.

Fája mint épületfa különösen fóldalatt v. mélyen a 
vizben alkalmazva végtelen soká eltart s e tulajdonságá
ban a többi fanemeket mind túlmúlja.

Makkja dúsan terem, s lombozata kitűnő takarmányt 
ád. — Büktcel elegyesen igen jól tenyész.

A  fürtös t ö l g y  (Q j. robur, Traubeneiche).

Levele karélyán szabályosan öblözött, töve nem oly 
hegyes, az előbbinél kisebb és szára hosszabb, 14 nappal 
később rügyez és virágzik mint előbbi. — Novemberben 
eső makkja tojásdad, kisebb, kelyhe börnemii és pikkelye- 
zett, s egy rövid száron többed magával függ fürtönként

Ép oly gyakori, mint a kocsányos tölgy, csak mint
hogy kevésbé szenved a fagyok által, magasabbra hág a 
hegyek közé. Makkja nem oly szapora s nem is terem oly 
gyakran, mert virága a késői fagytok által gyakran szenved.

A c sertö lgy  (Qu. cerris, Zerreiche).

Kérge durvább és szakadozottabb. Levele, mely ké
sőbbre tör ki, igen rendetlen idomú s szára fanokos.

Makkja legnagyobb, fodros kelyhekben ul, s csak a 
második évben érik. — Hazánkban leginkább otthonos, 
meleg lapályokon s előhegyeken legjobban tenyész.

Északi s nyugati tartományokban csaknem ismeretlen. 
A tölgyek közt legtöbb tűzi erővel bir, de épület és szer
számfának kevésbé alkalmas.
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Honunkban csak egy nemét ismerjük bükkfa (Fagus 
sylvatica, Rothbuche) név alatt.

Levelének idoma tojásdad, széle egész, szine fényes, 
szára rövid s május elején zöldül.

Lombozata tömött, s ez oka talajjavító képességének. 
 ̂ irága egylaki s a hajtás idején virágzik.

A  bükkmakk, melyből egy négy szakú, barna és tüs
kés áltokban 1 —3 mag rejlik, gesztenye szinü, fényes, há
rom fokú, októberben érik, s a jövő májusban csirazik.

Törzse egyenes, henger idomú, kérge sima és kemény. 
Koronája szabályos s szabad állásban igen szétterjedt. —  
Hyökérzete sekély s ezért a szél könnyen ledönti. — Nem 
annyira mély, mint termékeny talajt kiván és mérsékelt 
kiimát, azért a lapályt s a zordon havasokat kerülve, in
kább csak a középhegyeken tanyázik, hol az üde. árnyékos 
oldalakat keresi, mig a havasok közelében inkább a verő- 
fényes oldalokra húzódik, hol tiszta állabokat képez.

Fönt a fenyőkkel, alant más lombfa nemekkel elegyest 
is látható.

A bükk, nemcsak hogy mert honunk legelterjedtebb 
fája, hanem azért is nagy fontossággal bir, mert haszna 
nagy; mert nemcsak hogy mint igen kitűnő tűzifának, 
hanem még s különösen mint szerszámfának is nagy be- 
ose van.

A bükk fiatal korában a nap forró hevét ép oly ke
véssé bírja el mint a fagyot, tehát csak az anyafák oltalma 
alatt tenyészthető, csakhogy vigyázni kell, nehogy túl be- 
árnyalás által a fiatal csemetéket elkényeztessük. A fiatal

A  b ü k k  (F a g u s , Buche).
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csemete első évében lassan nő, de ha ifjúkori vajúdásain 
átesett, növése gyorsabb, s már 60 éves korában magzóké
pessé válik, de minthogy zordonabb termőhelyen tanyáz, 
csak minden 6— 10 évben termeszt makkot.

Szálerdőkben a termőhelyi viszonyok szerint 80— 120 
éves fordában kezelik. —  Száz éves korában eléri a 80 láb 
magasságot és a 24"-nyi vastagságot.

Minthogy 40— 50 éves koráig még meglehetős sarj- 
erövel bir, sarjerdö üzemben is kezelhető, de középerdök- 
nél tömött lombozata miatt felfának nem, s csakis alfának 
alkalmas. Bot- és nyessfa-üzemben sehogysem kezelhető.

Épületfának csak viz alá meritve használható. — Sza
badban a szú megrontja, kivált ha lég és nedvesség befo
lyásának fölváltva van kitéve, gyorsan rothad.

A  bükkmakk igen jó hizlaló szer sertések számára, de 
lombját takarmánynak használni nem lehet.

A bükk a száraz lombalom gyűjtését, mely talaját 
trágyázza, igen megsinli.

A fiatal bükkösöknek a vadak s a legelő marha, s a 
fiatal csemetéknek az egerek ártanak, tehát minderre vi
gyázni kell. —  A mi a bükkfa további hasznát illeti, meg
említendő még, hogy a legjelesebb tűzerővel bir, s ebben 
azt csak a gyertyán és erdei juhar múlják föl.

Lángja fényes, parázsa erős, tartós, szene nagy hév- 
erővel bir. — Hamvából a legjobb hamuzsir készül s mag- 
vából olajat gyártanak.

Egy köbláb súlya nyer-en 55, félszárazon 49, egészen 
szárazon 46 font.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/619-3/2017.



33

Erdeinkben csak egy neme található a közönséges 
gyertyán (Carpinus betulus, Weissbuche od. gemeiner 
Hornbaum), rövidszárú, tojásdad, hegyes, s szélein kétszer 
fűrészelt, redős levelekkel, s kétlaki, barka idomú és a le
velekkel egyidőben fejlődő virágokkal; októberben érő s 
deczemberben lehulló, laza tobozban csüngő gyümölcscsel, 
melynek három czafatú szárnynyal ellátott magva kemény, 
széles és lapos, és csak második tavaszszal csírázik.

A szárny közbelsö czafata feltünöleg hosszabb.
Törzse ritkán egyenes s körülete főleg tövén izom- 

szerű. mi a gyertyánt sajátlagosan jellemzi.
Magassága 60 lábnál s átmérője 12 hüvelyknél ritkán

több.
Űde.s termékeny talajt kedvel, de sovány földben 

is elél.
Az előhegyeken és lapályokon honol, hol legtöbbnyire 

tölgy, bükk, s más lombfanemekkel elegyesen tenyész.
Növése minden lombfa nemeink között a leglassúbb, 

8 azért szálerdő üzemre nem való, s csakis töhajtásra kezel
tetik 20— 30 éves fordában, minthogy sarjereje 40 éves 
koráig eltart s ép e tulajdonánál fogva botfaüzemre, mint 
Sintén eleven kertnek igen alkalmas, főleg könnyen te
nyészthető természeténél fogva.

Fája kitűnő tűzerővel bir, csakhogy ölbe vágva sokáig 
nem tartható, mert könnyen megromlik.

Épületfának nem jó, de annál alkalmasb mű- és szer- 
sámfának malmok s gépekhez. — Harasztja jó takarmány.

G y e r t y á n  (Carpinus, H ainbuche).

kk.lkOn.rr 3
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Ennek is erdeinkben csak egy faja van: a büdös kőris 
(fraxinus excefeior, gemeine Esche), mely mélyen ható 
karógyökeret hajt, szép és nyúlánk törzszsel bir, de legfő- 
kép nagy fekete rügyeiről, s ellenes, páratlan, szárnyas, 
hosszúdad, lándzsás s egyenetlenül fűrészelt leveleiről 
könnyen fölismerhető.

Kicsiny tömött bugákban álló virága, az ifjabb ágak 
oldalrügyeiböl fejlődik ki ápril végén, tehát még a fa zöl
dülése előtt.

Octóberben érő s nemsokára lehulló, de csak a máso
dik év tavaszán csírázó magva szárnyas, nyelvidomu és 
lapos.

A kőris tiszta állabokat nem képez, s csak elegyesen 
láthatni tölgyek s bükkök között, mint szintélj a fenyves- 
erdőkben; s szil- s juharfákkal közösen.

Érettségi korát 40-ik évében éri el, s 100 éves korá
ban 90 láb magas és 30 hüvelyk vastag, főleg közép erdők
ben mint felfa, minek gyér lombozata által igen alkalmas. 
—  Visszapótló ereje nagy és 40 éves koráig tart.

Fája rendkívüli tűzerővel bir, de ritkán használtaik 
e czélra, mert inkább csak mü- és szerszámfául dolgozzák 
föl, mely tulajdonaira nézve a legjelesebb fanem.

Lombja kitűnő takarmány szarvasmarha, juh s kecs
kék számára, s minden 6 — 8 évben le lehet egyszer nyesni.

A körisfának ártalmas a körisbogár, mely leveleit 
leeszi.

K ő r i s  (F ra x in u s, E sch e).
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Juhar (Acer, Ahorn).

A juharokat igen könnyen meglehet ismerni, tenyerű, 
5 karélyú leveleikről, s hosszú száron párosán függő szárny- 
magvaikról.

A juharfák, csak más fanemekkel tenyésznek elegye
sen, s mig a juhar a tűlevelű fák régiójáig felhat, a fodor 
jávor a lapályokig száll alá, de egyik sem jelentékeny szám
ban, s inkább csak egyenként.

Kevéssel a haraszt kizöldülte után virágzik. Szárnyas 
magva október elején érik. novemberben lehull, és a kö
vetkező tavaszon csirázik.

A fiatal csemete egy ideig oltalmat igényel; 40 éves 
korában magzóképessé válik, de szabad állásban még ha
marább is. A  juharfa zárkózott állásban 80 láb magasra 
nő, de szabadon inkább csak vastagodik, snéha 15 hüvelyk- 
nyi átmérőjű 100 éves korában.

A  juharfák vágható kora fölött közönségesen azon 
fanemek határoznak, melyekkel elegyesen tenyészik.

Szálerdő üzemben, és középerdöknél mint felfák 
80 — 120, sarjerdö üzemben pedig mint alfa 30— 40 éves 
korukban vágatnak. — Az utóbbi forda mellett dúsan 
sarjadzanak.

A juharfák igen szabályos, hengeralakú törzsét mint 
igen kitűnő szerszámfát, nagyra becsülik, s tüzerejére 
nézve minden fanemet fölülmúl.

Ölekbe rakva több évig eláll a nélkül, hogy elromla- 
nék. — Épületfának nem a legkitűnőbb, de harasztja pom
pás takarmány.

A juharfák közül erdeinkben honosak :
3*

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/619-3/2017.



36

Az erdei juhar (Acer pseudoplatanus, Berg-Ahon).
Mely a többiektől tompa karélyai által, melyek két 

szélsője jóval kisebb, különbözik, s az által, hogy azok 
tompán fűrészeltek s alsó felük tengerzöld szinü.

Magva a legnagyobb s szárnyai görbék.
Az erdei juhar a legmagasabbra hat föl a hegyek 

közé, s néha még a bükknél is tovább. — Nedve czukrot 
tartalmaz.

A jók ori  juhar (A. platanoides, Spitzahorn).
Levelei tenyerű, ötször hasadt, mindkét oldalról élénk 

zöldek, hosszú hegyük öblösen fogasultak 3 — 5 foggal.
A szárnymagvak messze elállók csaknem derékszög

ben. — Kényesebb lévén, nem hág oly magasra a hegyek 
közé, mint az előbbi. Nedve szintén czukortartalmu.

A fodor jávor (A. campestre, Massholder o. Feldahorn).
Levelei sokkal kisebbek, 5 karélyúak, akarélyok egész 

szélüek, a középső karély tompa 3 czafatú. A szárnymag
vak vízszintesen elállók. — Inkább csak előhegyeken és 
elővidékeken tenyész, főleg mezőkön.

Magasabb törzsöt ritkán hajt, s azért szálerdő üzem
ben nem, s inkább csak közép és sarjerdőkben látható.

Minthogy a nyesést tűri, eleven sövénynek szokták 
itt-ott fölhasználni.

A juharfák közül cem ritka hazánkban még a fekete 
gyűrű (A. tartaricum. herzbláttriger Ahorn), hoszu szání, 
egymás ellenében álló, hosszudad, szividomú fiirészelt sö
tétzöld leveleivel. —  50 láb magasra nő.
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A körislevelü jávor  (A. negundo, eschenbláttriger A.).
Körisfalevél idomú leveleivel. —  Északamerikából 

ered, gyors növésű, meleg és szelíd égaljat kíván és ho
nunk sivatagjainak erdősítésére használtatik.

A ezukor jávor (A. sacharicum, Zucker-Ahorn).
A jókori juhartól alig különböztethető, csakhogy 

levélszára hosszú és vörös. — Dusán szivárgó nedvéből 
ezukor gyártatik.

Szil fa  (Ulmus, Ulme).
Könnyen fölismerhető tojáskörü, alján egyenetlen, 

fönt kihegyezett, kétszer fűrészelt, két oldalra álló durva 
leveleiről; márezius végén v. ápril elején a harasztot meg
előző s az ágacskák oldalain csomókban ülő himnös virá
gairól; s május végén v. junius elején érő, egy lapos kerek 
szárny közepében rejlő magváról.

A lapályoktól kezdve föl a középhegyekig mindenütt 
látható a többi fanemekkel elegyesen, s valamennyi főüzem
ben kezelve. 30— 40 éves korában magzóképes, 100 éves 
korában 80 láb magas és 12 — 15" vastag.

Nem igen tömött lombozatáért felfának igen alkalmas, 
s általános s nagy mértékű visszapótló ereje végett 30— 40 
éves fordájú sarjerdö-üzemben kezeltetik.

Fája épületre, s harasztja takarmánynak igen jó ; tűzi 
ereje nagy, s mint mü- és szerszámfa igen kerestetik, főleg 
a fáján található rostok végett (Flader).

A szilfa egyes fajai:
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A  közönséges  szilfa (U. campestris, Felduliue).

Levelei szélesebbek, színük sötétebb s tövük felötlöleg 
egyenetlen. Magva nagyobb, csaknem egész kerek, s szára 
igen rövid. — A szilek közül a legmagasabbra hat föl a 
hegyek közé, de a bükköt még sem haladja meg.

A kérges szilfa (U. suberosa, Korkulme).
Kérge a vénebb törzseken repedezett, paraszerü. —  

Levele az előbbihez hasonlít, csakhogy kerekdedebb s he
gye hosszú. —  Magszárnya kisebb.

Inkább csak alant vidékeken tenyész, s legtöbbnyire 
csak mint nagyobbszerü bokor.

A nyír (Betula, Birke).

Honos erdei fáink között csak egy nemét bírjuk, a kö
zönséges nyírfát (Betula alba, Weiss-Birke), mely 40— 60 
láb magas fa, fehér, sima és papirvékony lemezekben 
leválló, de a törzs alján durván fölrepedezett kéreggel és 
vékony, hajlékony, gyakran lefelé csüngő ágakkal.

Levele háromszögű, kétszeresen fűrészelt, hegyes, 
vékony és kopasz, zsenge korában ragadós, később száraz 
és kemény. — Szára hosszú és vöröses.

Egylaki virága barka, melyből gyönge, finom tobzok 
képződnek, melyek pikkelyei alatt a szárnyacskákkal ellá
tott igen kicsiny mag rejlik.

A nyírfa lapályokon, hegyeken egyaránt tenyész, s 
messze terjed észak felé; tiszta állahokat ritkán képez, 
mert hamar megritkul, s ezáltal talaja kiszárad és termé
ketlenné válik, azért leggyakrabban más fanemek között 
látható, melyekkel elegyesen igen jól tenyész.
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Növése gyors, s mert minden évben termő könnyű 
magva szétröpül, gyorsan terjed.

Szálerdő-üzemben inkább csak köztes haszon gyanánt 
müveltetik, mig élénk sarjereje végett sarjerdő-üzemben i
leggyakoribb.

Épületere nem alkalmas, de annál inkább szerszám
jára, főleg kerekesek számára.

Tüze eleven,parázsa tartós; levele juhnakjó takarmány.
Kérge sok cserzö-anyagot tartalmaz, s Muszkaország

ban a bagaria bőr készítésére használják.
Nedve édes és iható.

A z é g e r  (Alnus, Erié).

Ennek két faját ismerjük, és pedig a mezgés égerfát 
(A. glutinosa, Schwarzerle), és a hamvas égerfát (A. incana, 
Weisserle).

A  mezgés égerf: honunkban általánosan el van ter
jedve, s leginkább vizenyős lapályokon, folyók s patakok 
partjain látható.

Levele tompa, alján hegyes, széle kétszeresen fűré
szelt, sima, fényes, és zsenge korában ragadós; az idegek 
szögeiben szőrös.

Egylaki barna virága márcziusban még a levelek ki
fejlődése előtt virágzik.

Kisded és érés idejekor megfeketedő, majdnem göm
bölyű tobzainak pikkelyei alatt, rejlik a sok apró szárnyas 
mag, mely októberben érik és télen át kihull.

Öt ven éves koráig nő, 50 — 60 láb magas s 10— 12 
hüvelyk vastag.

Törzse szabályos, koronája laza, s gyökereit nagyon
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szétterjeszti. — Fája épületre szabadban nem alkalmas, de 
v í z  alá mélyesztve oly jó, mint a tölgy.

Tüzereje csekély, levele takarmánynak nem a legjobb, 
kérge cserzésre használtatik.

A mezgés éger fa nagy hasznot hajt posványos, vize
nyős helyeken, hol más fa nem tenyész, de maga sarjerdő- 
üzemre kezelve gyorsan nő s 20 éves fordában dúsan jöve
delmez, —  igy kezelve partok biztosítására, vízmosások 
ellen is igen alkalmas.

A hamvas égerfa, az előbbihez igen hasonlít, csakhogy 
kérge szürkésfehér, barnás foltokkal, s néha a bükk kérgé
hez hasonló, — levele kisebb, tojásdad és hegyes. —  A  ham
vas éger a lapályokon ritkább és inkább a magasabb he
gyekre húzódik, mert a száraz talajt a nedvesnél jobban 
kedveli, azonban ligetekben s völgyek mentében is jól tenyész.

Használhatóságára nézve az előbbit fölülmúlja, mert 
tüzereje jóval nagyobb, fája tömöttebb, fehérebb, és mű- 
meg szerszámfának is alkalmas.

Növése igen gyors s 50— 60 éves korában már vág
ható. — Gyökhajtásra kezelve rendkívüli hasznot hajt.

A z akász (Robinia, Akazie).

Ennek honunkban elterjedt faja: a fehér akász (Rob. 
pseudo acacia, gemeine Akazie), könnyen fölismerhető bö- 
kös ágairól, czimpás leveleiről, s tojásdad, világoszöld és 
sima szélű levélkéiről, melyek rendesen páratlanul függnek 
kurta száraikkal egy hosszú közös száron.

Fehér, lógó Fürtökben csüngő virága kellemes illatú, 
és junius elején nyílik.

Lapos, bütkös hüvelyében 6 —8 babnemii magot rejt,

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/619-3/2017.



41

mely októberben érik. — Az akász a laza termékeny talajt 
kedveli, s a meleg vidékek lapályait. A  fagyot nem tűri, 
azért zord vidékek hegyein kivész.

Törzse szabálytalan s 40 lábnál ritkán magasabb. —  
Átmérője csekély és inkább csak ágaiba terjed szét, mind
amellett koronája laza.

Ágai igen törékenyek, azért a késő havak azokban 
néha nagy kárt tesznek. 30 éves koráig igen gyorsan nő; 
visszapótló képessége igen nagy, azért sarjerdő-üzemben 
20 éves forda mellett mivelni a legjobb.

Erős, kemény és tartós fája iparosok által kerestetik; 
s szöllökaróknak is igen jó. —  Tüzereje csekély, de ezt 
gyors tömegszaporodása által kipótolja.

Az akász eleven sövénynek is igen ajánlható, minthogy 
egyrészről tüskéi végett áthatlanná válik, másrészről pe
dig éve kénti nyesegetése által hasznot hajt.

Berkenye (Sorbus, Vogelbeere).

A berkenyék igen jellemzők himnős fehér terebélyes 
virágzatuk s bogyógviimölcsük által.

Fajai: a vörös berkenye (Sorbus aucuparia, gemeiner 
Vogelbeerbaum), és a szelíd berkenye (S. domestica, 
Speyerlingbauin).

A vörös berkenye 4 0 — 50 lábnál ritkán magasabb. — 
Rügye fehér, gyapjas. Levelei páratlanul czimpások. Levél
kéi hosszúkás toj ásdadok, kétszer fűrészeltek, fölül sötét, 
alant világoszöld szinüek, és alie észrevehető száracskáik- 
kal egy közös vöröses száron függnek, mely finom fanók
kal van benőve.

Május hó végén virágzik, s gömbölyű vöröses borsó
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nagyságú bogyói szeptemberben érnek meg. Iparosoknak 
szolgál müfául. Tüzereje jó. — Gyümölcsét a madarak 
kedvelik, s vérvörös színéért diszkertekben és sétatéreken 
növelik, főleg talaját illető elégülékenységeért is.

A  szelíd berkenye hasonlit az előbbihez, de rügye sár
gászöld. Levélkéi szélesebbek és nagyobbak, szélük egyszer 
fűrészelt s alól fehér nemezzel van bevonva.

Körtealakú gyümölcse szeptemberben érik s ehető. 
A szelíd berkenye 60— 80' magasra nő, s néha 24" vastag.

Jeles müfa, mert nem fogy s nem reped; tüzereje jó.

Gesztenyefa (Castanea, Kastanie.)
Egyetlen faja az édes gesztenye (C. vesca, süsse Kas

tanie), 50— 80 láb magas, szép erős fa, igen hosszú, lándzsás? 
igen hegyes, durván fogasolt, bőrnemü levelekkel.

Egylaki virága junius hó végén nyílik. A  himvirág 
szerfelett hosszú, és vékony barka, az anyavirág, kerekded 
kis zöldes rügy. Igen ismerős gyümölcse egy tüskés tokban 
rejlik, mely 1 — 3 gesztenyét rejt.

Tulajdonképi hazája Olaszhon, de Slavoniában és 
Magyarország déli részeiben is honos, hol itt-ott egész er
dőket képez. Előhegyek déli oldalain és lapályokon kitűnő 
növekvéssel tenyész. Fagy iránt érzékeny.

Jeles müfa s még a tölgynél is jobb épületfát szolgál
tat. Törzse néha 2 4 " vastag s 100 évig elél.— Tüzereje 
is igen jelentékeny. — Gyümölcsének nagy hasznát fölös
leges emliteni.

V a d g e s z te n y e  (Aesculus, Kastanie).
Mi nálunk csak egy nemét ismerjük egyedüli nevén: 

vadgesztenyefa (Aesculus hyppocastanum, Rosskastanie).
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Inkább kertifa, 100 éves korában 60— 80 láb magas és 
- 4 — 36“ vastag, tömött lombos koronával és repedezett bar
na kéreggel. Rügye feltűnő nagy, gesztenyeszin fényes és
ragadós.

Levele ujjazott, hosszú szárú levélkéi visszás ékido- 
naűak, kétszer fűrészeltek, 5 —  7 egy száron, melyek közt a 
közbelsö legnagyobb. —  Virága fölfelé álló fehér bokréta.

Gyümölcse tüskés tok, mely 1 — 3 fényes barna ma
got (gesztenyét) rejt, melyeken egy halvány sárga köldök 
folt látható. Haszna nem valami igen különös.

Fája sem tűzre sem épületre nem való, de leveleit s 
gyümölcsét föl lehet étetni, mely utóbbit törve v. őrölve, 
taknyos lovaknak szokták adni, nagy sikerrel, honnan né
niét nevét nyerte.

Hárs (Tilia, Linde).

Hosszú szárú kerek leveleiről ismerjük, melyek alant 
ferdén szividomuak, fönt kihegyezettek, fűrészeltek, felső 
lapukon simák, világoszöldek, az alsón tengerzöldek és 
gyapjasak.

Magvuk borsó nagyságú és hegyes. —  Junius végén 
nyíló himnős virágai gyógyerövel bírnak, a virág színe 
sárga, szára hosszú s egy föd levéllel van takarva, illatja 
kellemes s alakja ernyő.

Lapályok s alant vidékek fája, hol laza és nyirkos ta 
lajon a legjobban tenyész. —  Törzse rajzilag szép növésű; 
s tetemes s néha több lábnyi vastagsága, 60— 80 lábnyi 
magassága, s nagyon szétterjedő koronájának domború 
idoma által sajátlagos és fölséges alakot nyer.
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Gazdaságilag rendesen azon fauemek szerint kezelte
tik, melyekkel elegyesen tenyészik, és pedig szálerdő-üzem
ben úgy, mint sarjerdö-üzemben 80— 120 v. 30— 40 éves 
fordában.

Igen dús visszapótló ereje végett botfa-üzemre rendki- 
vül alkalmas, s minden 10— 15 évben botolható.

Fája épületnek nem való, de annál jelesebb müfa asz
talosok, esztergályosok, képfaragók s hangszerkészítők 
számára, mert nem asz és nem reped.

Tüzér, je csekély, de szene bizonyos czélokra nélkü
lözhettem — Háncsát gyékénynek, kötőanyagnak stb. 
használják.

Virágjából a méhek a legtöbb viaszt és mézet nyerik, 
s magvából olajat gyártanak. —  Díszfáink egyik legszeb- 
bike s őseink kedvencz fája volt.

Magas koráért s tartósságáért határfának igen alkal
mas. Két faja van: a nagylevelii hársfa (T. grandifolia, 
Sommer-Linde) és a kislevelií hársfa (T. parvifolia, Winter- 
Linde), egymáshoz nagyon hasonlítanak, csakhogy az előb
binek levele s magva nagyobb, s hogy erdőinkben nem olv 
gyakori mint utóbbi, s inkább csak a lapályokon tenyész, 
hol fajrokonánál 14 nappal később zöldül, s magva is any- 
nyival később érik.

Nyárjak (Populus, Pappel).

E fanem több fajokra oszlik, melyek részint az erdő
ben, részint pedig a szabadban tanyáznak, s legfökép leve
leik által különböznek. E fanemet levelei különféleségén 
kívül a legfelötlöbben jellemzi april hóban a zöldülés előtt
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nyíló virága is, mely hosszú barkákban csüng s kétlaki, 
mert külön fán létezik az anya-, és külön fán a himvirág.

A  nyárjak sok s igen szétterjedő gyököt hajtanak, s 
hegyen-völgyön elvannak terjedve mindenütt, de legfökép 
mégis ligeteinkben, hol leginkább gyökhajtás utján újulnak.

Junius elején érő gyapjas magvát a szél messze el
hordja, s ebből fejthető meg a nyárjak gyors elterjedése.

A fiatal plánta 20 éves korában már magzóképes, 40 
éves korában már kinőtte magát s 50 láb magas, s 10— 12" 
vastag, ámbár szabad állásban sokkal tovább elél s jóval 
vastagabb.

A nyárjak szálerdeinknek inkább csak vigályitás ut
ján nyerendő köztes hasznát képezik, mig sarjerdökben a 
többi fanemekkel egyaránt kezeltetnek 20— 30 éves for
dában.

Szapora, gyors növésük miatt, faszükséget szenvedő 
vidékek gyors beerdösitésére igen alkalmasak, de rendkí
vül buja sarjadzásukért, melylyel magukat egy köny
v e n  kiirtani nem engedik, erdészeinktől nem kedveltetnek 
—  Kopár terekre, legelők, martok beültetésére dugványo
zás által igen alkalmasak.

Fájuk, mely sem tűzre, sem épületre nem való, csak 
inkább némely iparosok által dolgoztatik föl.

A nyárjak harasztja, rügye, kérge a vadaknak jó táp
lálékot nyújt, leveleit a szarvasmarha, juh, kecske igen 
kedveli. — Egyes fajai a:

Rezgő nyár (P. tremula, Zitter-Pappel), börnemü, csak
nem kerek, s öblösen fogasolt szélű, s hosszú, mindkét olda
lán összenyomott száron függő leveleivel, melyeket száruk 
alkatása miatt a legkisebb szellő is rezgésbe hozni képes.
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Jellemző e fanem zöld kérgéről is, mely vénebb tör
zseken idővel megkérgesedik.

E fa minálunk tulajdonképen az erdei fákhoz tartozik, 
mert a havasokat kivéve, mindenütt a hegyeken elvan 
terjedve.

Haszna nem megvetendő, mert ámbár tüzereje csekély, 
de ott, hol fenyvesek hiányzanak, az épületfát igen jól pó
tolja, s iparosok által is földolgoztatik.

A  fekete nyárfa (P. nigra, Schwarz-Pappel),a három
szögű, hosszú hegyű, fűrészelt szélű, vastag, fényes, hosszú 
szárú leveleiről fölismerhető.

Kérge a vén fán sötétszürke és repedezett.
Rügye gyantás (balzsamos). — Növekvési viszonyai, 

haszna stb. a fent leirt nyárfával igen megegyezők.
A  fehér nyárfa (P. alba, Silber-Pappel), részint kerek- 

ded, részint karélyos s alulatán fehér mezzel bevont, hosz- 
szu és gyapjas szárú leveleivel. —  Erdeinkben ritkán, s 
inkább csak szabadban, diszkertekben látható, és nagyobb 
ligetekben.

A  canadai nyárfa (P. canadensis, canadische P). A 
nyárfák legjelesbike, mert gyorsan nő, fája jobb és törzse 
szabályosabb, 20 — 30 éves korában 7 0 —80 láb magas, és 
2 — 3 láb vastag. Levele hasonlit a fekete nyárfa leveléhez, 
csakhogy nagyobb. Hazánkban több figyelmet érdemelne.

A jegenye nyárfa (P. pyramidalis, Pyramiden-P.). Kúp- 
idomu törzset hajt, fölfelé növő ágakkal.

Igen gyorsan nő, s 20— 30 éves korában már 70— 100 
láb magas s átmérője néha 3 — 4 láb.

Levele szintén a fekete nyárfa leveléhez hasonlit csak
hogy hosszabb. Sétányokon gyakori.
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A füzek (Salix, Weide).
Fajai igen számosak, melyek leginkább csak leveleik 

által különböznek, ámbár ezáltal is nehezen, mert egy és 
ugyanazon fűznek levelei is, annak termőhelyi viszonyai 
szerint különböznek. A  füzek nagyobb száma bokor, s csak 
nehánya nő magasra. — Az erdészre nézve kevesebb, de a 
mezőgazdára annál több jelentőséggel birnak, mert köny- 
nyen müvelhetök, gyorsan nőnek, s partok erősítésére, meg 
homokos terek beültetésére igen alkalmasak.

Bot és nyersfa-üzemben 4 — 5 éves fordában kezelve, 
sok karót, vesszőt adnak, sövény kerítések, rözse gátok 
számára.

Fájuk rósz, azért trdeinkben nem tűrjők, főleg mivel 
számos rovarok tanyája. —  Nevezetesebbek:

A kecskeföz (S. caprea, Saalweide), nagy, tojásdad, 
hegyes, fodros fogatolt szélű, sötétzöld s alól finom fehér 
mezzel benőtt leveleivel.

Többnyire bokor, s a füzek közt egyedül kedveli a 
hegyeket, s tűzerőre nézve is a többieket fölülmúlja.

A fehér f'úz (S. alba, weisse Weide), igen hosszú, kes
keny és hegyes, s alól fényes fehér levelekkel. —  A fűzek 
között a legnagyobb és legelterjedtebb.

A törékeny fűz (S. fragilis, Bruch-Weide), széles lánd- 
zsás leveleivel. —  Igen gyakori, de erdeinkben ritka. —  
Botolásra igen alkalmas.

Megemlitendök még: a reketyefűz (S. helix, Bach-W.), 
a kötofűz (S. viminalis, Korb-W.),melyek jó fonóvesszöt ad
nak, s a homok fűz (S. arenaria, Sand-W.), mely a futó
homok megkötésére alkalmas.
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D iófa  (Juglans, Nussbaum).
Csak egy faját ismerjük, a közönséges diófa (J. regia, 

gém. Wallnuss) név alatt, mely inkább kertekben, de erdők
ben csak nagyon ritkán látható.

Minthogy e fanem általánosan ismeretes, annak to
vábbi leirása fölösleges. Gyümölcsösökben látható még a 
fekete dió (J. nigra, schwarze W .), mely az előbbitől csak 
számosabb levélkéi és gyümölcseinek fekete héja által kü
lönbözik.

A vadalma és körtefák (Pyrus).

Erdőkben, mezőkön egyenként tenyészve már gyü
mölcsük által ismeretesek.

Az erdész e fanemeket nem műveli, de ha erdeiben 
folleli, mü és szerszámfának fölhasználja nagy haszonnal, 
mivel az iparosok nagyon kedvelik.

Fajaik : a vadalmafa (Pyrus malus, Holzapfelbaum), a 
vadkörtefa (P. communis, Holzbirnbaum). Mindkettőnek 
igen ismert gyümölcséből eczetet készitnek.

A lisztes galagonya (P. aria, Mehlbeerbaum), nagy és 
tojásdad, alant tömött fehér lemezzel bevont leveleivel, 
melyek szélei hegyesen czafoltak.

Gyümölcse tompa tojásdad, érés idejekor vörös, s ha 
a dér elveri barna, lágy és ehető.

Feltűnő levelei s gyümölcse végett diszkertekben is 
növelik. — Roppant kemény fája kerékfogaknak jó.

A barkóczofa (P. torminalis, Elzbeerbaum). Az előb
bitől abban különbözik, hogy levelei nagyok. 7 karélyúak, 
az alsó karélvok terpedtek, s hogy gyümölcse inkább körte
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aiaku, vörösbarna és fehéren pontozott, mely megérve sö
tétbarna s igen jó izü.

Fája szintoly jó, mint a lisztes galagonyáé.

A  cseresn yék  (Prunus, Kirsche).

A  cseresnyék fajai igen számosak, erdeinkben azonban 
azok csak egynehánya tenyész, és pedig csakis a lapályok 
s kisebb magaslatok sarjerdeiben.

Mind e fajok legismertetöbb jele a húsos csontár gyü
mölcs, melyet cseresnyének nevezünk.

Az erdőművelés nem foglalkozik azok növelésével, 
mindamellett a cseresnyék fájának kitűnő használhatósága, 
nem kerüli el az erdő-gazdák figyelmét, kik e fanemeket 
szorgosan kiválogatva, a kézműveseknek adják el, kik azo
kat igen jól tudják fölhasználni. —  Szelidebb fajai igen 
kedves gyümölcsöt szolgáltatnak, mely7 a magasabb vidé
kek lakóinak szép keresetet nyújt. — Megemlitendök:

A  vadcseresnye (P.avium,Vogelkirsche),mint valameny- 
nyi nemes cseresnyefajok ősatyja, gyümölcsöseinkben neme- 
sittetik. Levele nagy, tojásdad és hegyes, szélein fűrészelt.

Csontára kicsiny, gömbölyű, érés idejekor fekete és 
édes. Törzse 50 év alatt, 50— 60 lábat nő s átmérője 12".

A megyfa (P. cerasus, Sauerkirsche, Weichsel), szin
tén törzsfája a nemes megygyeknek. — Vörös és savanyu 
csontára augusztusban érik. Levele kisebb, merev és fényes.

Ritkán nő magasra, inkább csak bokor s általánosan 
elvan terjedve. Fájás gyümölcse oly hasznos, mint előbbié.

A  zelnitze-megy (P. padus, Traubenkirsche) hosszúkás 
hegyes levelekkel, melyek fürtös himnös virágjával egy
szerre törnek ki májusban. — Gyümölcse borsó nagyságú.

kíitkO nyT . i
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érett korában, augusztusban fényes fekete, húsa zöldes 
és ize fanyar. A madarak nagyon kedvelik. Ámbár több
nyire bokor, néha mégis 40 lábnyi magas fává növi ki ma
gát. —  Sarjerdőben tenyész leginkább.

Sarjereje nagy, fája kemény és hasznos.
A  szilvafa (P. domestica, Zwetschken-PÜaume), a 

többi rokonfajoktól többszörösen nemesitett gyümölcse 
által különbözik. — Erdeinkben ritka s csak kertekben 
növeltetik, hol néha 30 lábnyi magasra nő. Fája kemény, 
s jeles szerszámfa.

A z eperfa  (Morus, Maulbeere).
E nemből mi nálunk a fehér eperfát (M. alba, weisse 

Maulb.), tenyésztik leginkább, melynek leveleivel a selyem
bogarakat táplálják. — Erdeinkben még igen ritka, de 
mezőkön s kertekben gyakori. Leveleinek alakja igen vál
tozó, mert azok majd tojásdadok, hegyesek és egészek, 
majd vállbán szivesek és rendetlenül kimetszettek, s többé 
kevésbé kopaszok.

Gyümölcse málna nemű álbogyó, fehér, néha vöröses, 
feketés és fanyarédes. —  Augusztus v. szeptemberben érik.

Napnak kitett és fagy ellen védett állásban laza és 
termékeny talajon tenyész legjobban, mindamellett 30 
lábnál nem igen szokott magasabb lenni.

A  bokrok rendje.

G a la g o n y á k  (Crataegus, Hagedorn).
Ennek egy faja ismerős, a cseregalaganya (Crataegus 

oxiacantha, Weissdorn) 3 — 5 karélyu szélein fogas levelek
kel, melyek rövid szárain két tojásdad levélke látható, a 
mi a cseregalagonyát jellemzi.
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Májusban nyiló fehér virágából octóberig egy vörös, 
tojásdad sárga husu bogyó fejlődik ki.

Somok (Cornus, Hartriegel).

Három faját birjuk. u. m.:
a foisos somfát (C. mascula, gelber H.). 
a veres gyűrűt (C. sangvinea, rother H.), 
a fehér somfát (C. albj, weisser H.).

A húsos somfa néha 20 láb magas fa, rövid szárú, 
egymás ellenében álló, tojésdad, hegyes, sima szélű, és 
köridomu bordás levelekkel, február végén v. márczius 
elején, tehát még a zöldülés előtt nyiló, az ágak oldalain 
ülő sárga virágokkal, és barna vörösre érő és ehető csontár 
gyümölcsével.

Szívós és rendkívül kemény fája igen jeles miifa, kü
lönösen malomorsó-fogaknak használtatik.

A veres gyűrű, az előbbitől őszkor és télen vérvörös 
leveleivel, a fehér somfa pedig vérvörös törzsével s ágai
val különbözik. — Mindkettő kisded bokor.

A m o g y o r ó  (Corylus, Haséi),

Erdeinkben otthonos faja a közönséges mogyoró{Cory- 
lus avelana, gemeiner Haséi), nagy, viszás, tojásdad, rövid 
hegyű, kétszer fűrészelt leveleivel, melyek szárán két sárgás 
kisded és hosszúkás melléklevél áll.

Virága a leveleket megelőzi —  Gyümölcse dió, melyet 
egy zöld húsos kehely takar be s ehető.

Bengefélék (Rhammus, Wegdorn).

Fajai: a varjutövis (R. catharticus, Kreuzdorn), és a
4*
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kutyafa (R. frangula, Faulbaura). Előbbi kisded fa. Ágai 
ellenesek. Levelei tojásdadok, röviden hegyitvék, aprón 
fűrészeltek és hosszú száruak.

Borsó nagyságú bogyói az állandó kehely alján ülnek 
és őszszel feketére érve zöldes husuak, melyekből mig 
éretlenek zöld festék készül.

Utóbbi 10— 20 lábnyi bokor, levele középnagyságú, 
tojásdad, sima szélű s mezzel benőtt vöröses száron függ. 
Bogyója a varjutövis bogyójához hasonlít.

A részenként érett bogyók más alig képződött bogyók 
mellett az azokkal egyidüben függő virágokkal vegyitve a 
kutyafának sajátszerü és szép kinézést kölcsönöznek.

N ászp olyák  (Mespilus, Mispel).

Jelentékenyebb faja a borízű nászpolya (M. germanica, 
gemeiner Mispel). Levelei gerelyüek, osztatlanok, alulatai- 
kon bolyhosak. —  Virága fehér, gyümölcse jóizü.

Bodzák (Sambucus, Hollunder).

Fajai: a fekete bodza (S. nigra, schwarzer Hollunder), 
a földi bodza (S. ebulus, Zwerg-H. o. Attich), a fürtös 
bodza (S. racemosa, Trauben-Hollunder).

A  fekete bodza 10— 20 láb magas bokor, törzse nagy- 
bélü, levelei ellenesek 3 — 7. páratlanul szárnyaltak; levél
kéi tojáskerekek, kihegyezettek és hegyesen fűrészeltek.

Virága lapos nagy bogernyö; bokrétái kerekek, ke. 
véssé besüppedtek, sárgás fehérek s erősen illatozók. —  
Bogyói feketék.

A földi bodza, dudva, vöröses és fehér virágjával s 
fekete bogyóival, és a:
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Fürtös bodza sárgás zöld, hosszas füzér virágaival és 
vörös bogyókkal.

Kecske rágó (Evonymus, Schindelbaum).
Erdeinkben előforduló egyetlen faja a csíkos kecske

rágó (E. europaeus, Pfaffenhütchen), 10 — 12 láb magas 
bokor, négyszögü zöld és sima ágakkal; ellenes és kereszt
ben álló, hosszúkás tojásdad, hosszú hegyű, kissé redőzött 
leveleivel, négyszaku vörös tokban, négyenként rejlő fehér - 
magvával. —  Diszkertekben is növeltetik.

B a n g i t a f é l é k  (Viburnum, Holder).
A  kánya-bangita (V. opulus, gém. Schneeball) 6 — 15 

láb magas cserje; rügye vöröses zöld.
Levelei 3 — 5 karélyuak, fűrészeltek, hosszú mirigyes 

száron.
Fehér, küllös, tereb, gömbölyű virágáról leginkább 

meg lehet ismerni. Gyümölcse bogyónemü csontár.

Fagyai  (Ligustrum, Liguster).
A  vesszos fagyai (L. vulgare, gém. Rainweide). 5 — 10 

láb magas cserje, ellenes, lándzsás, épszélü, kissé kemény 
levelekkel; szagos fehér buga virággal; fekete borsó nagy
ságú bogyókkal. Erdők szélein tenyész.

O rgonafa  (Syringa, Flieder).
Ebből bírjuk az orgona lilát (S. vulgáris, gém. blauer 

Flieder). 6— 10 láb magas cserje, ellenes, széles tojáskerék, 
szives, épszélü levelekkel; tömött bugában növő lilaszin 
vagy fehér, igen illatozó virággal.

Kerteinkben diszfa.
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R ep kén y  (Hedera, Epheu),
Faja: a repkény borostyán (H. helix, géméin. Epheu), 

messzeterjedö v. felkapaszkodó mindig zöld cserje. Fényes 
börnemii levelei nyelesek, idomukra nézve igen változnak, 
3— 5 karélyuak, szívesek, tojásdadok, lándzsások, s mind
ezek néha egy és ugyanazon bokron.

Virága zöldes, sárga apró ernyő. Gyümölcse fekete
bogyó. —  Erdőkben fákra és sziklákra kapaszkodik.

*

Bérese (Clematis, Waldrebe).

Iszalag bérese (Cl. vitaiba, gemeine W .), fondor és 
fákra 20— 30 lábnyi magasra fölkuszó cserje, mely nyolcz- 
szögü, s leváló kéreggel bevont indával bir.

Agai ellenesek, mint szintén szárnyalt levelei is, to- 
jásdad, kihegyezett levélkéikkel.

Virága piszkos fehér buga, számos porodával. Gyü
mölcse hosszú pelyhes üstökkel bir, miáltal öszszel az egész 
cserje csupa tollbokrétával födve látszik.

A  talajnövények rendje.

Áfonyák (Vaccineae, Heidelbeere).

A fekete áfonya (V. myrtillus, gém. H.), l x/ a— 2 láb
nyi cserje, tömötten álló zöld ágakkal, kicsiny, tojásdad, 
aprón fűrészelt, igen rövid, mirigyes szárú leveleivel; göm
bölyű, vöröses bokréta virágával, s ugyanoly kékes fekete 
bogyóival.

Az áfonyák közt legelterjedtebb, s hegyes vidékek 
erdeiben néha egész tereket ellep.
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A vörös áfonya (V. vitis idaee, rothe EL), ritkán egy 
lábnyi magas, örökzöld cserje, fekvő gyöktörzszsel.

Bőrnemü levelei visszás tojásdadok, épélüek s alól 
pontozottak. — Virága lekonyuló fürt, fehér v. rózsaszinü; 
kiálló vörös bogyói őszszel érnek és ehetők.

A tűlevelűek osztálya.

A  fák rendje.

Fenyők (Abies, Tannen).

E fanem dús fajokkal bir; erdeinkben azonban csak 
két faja uralkodik, u. m. a jegenye fenyő  (Pinus abies v. 
Abies pecctinata, Weisstanne), és a luczfenyí' (P. picea 
Abies excelsa, Fichte).

Jegenyefenyö: Szétterjedt, erős ágazatu, meglehetős 
mélyen ható gyökerekkel; nyúlánk, egyenes 120 lábat 
meghaladó 80— 100 éves korában 12 — 15 hüvelyknyi, 
néha azonban több lábnyi vastag törzszsel; körönyökben 
s vizaránylag függő ágakkal.

Kérge fehérszürke, a vén törzs alján repedezett és 
sötétbarna.

Fája lágy, egyaránt tömött, ruganyos, fehér.
Egy köbláb súlya, nyersen 55, félszárazon 40, egész 

szárazon 30 font.
Kétoldalra hajló tűi rövidek, laposak, fölül sötétzöl

dek és fényesek, alól csíkosak.
Egylaki barka virága májusban nyílik.
A  himbarka pirosdad, az anyabarka fehérzöld, nagy 

és toboznemü.
Októberben érő nagy és szárnyas magva egy nagy és
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fölfelé álló, éréskor széthulló tobozban rejlik. Termőhelyi 
s növekvési viszonyaira nézve a bükkel mindenben meg
egyez, melylyel elegyesen kitünően tenyész.

A  talajt szintén javítja.
Épületre igen alkalmas és igen kitűnő fűrészelt anya

got szolgáltat.
Szene nagy héverövel bir.
A luczfeny'ó, igen sekély gyökérzettel bir, s azért a 

szél könnyen dönti.
Törzse kiválólag szép, egyenes, alant henger és fönt 

kupalaku.
Magasság és vastagságban a jegenyefenyövel meg

egyez.
Agai előbb fölfelé állanak, később lefelé hajolnak, 

kérge rozsdás barna, később szakadozott, pikkelyes —  és 
sok cserző anyagot tartalmaz.

Fája lágy, vörösded fehér, aránytalanul tömött és 
könnyű. —  Súlya a jegenyefenyöével egy

Tüze gyors és eleven, parázsa kevés, szene jó. Kérge 
úgy mint fája gyantás.

Tűi keskenyek, merevek, rövid fulánkos hegyüek, sö
tétzöldek s egyenként állanak az ágak körül.

Egylaki virága május végén nyílik.
A Iliin bíborvörös, eperhez hasonló, az anyavirág 

pedig sötétebb és jóval hosszabb barka, melynek szívós 
pikkelyei idővel megfásodnak, és hosszú hengerded, lefelé 
függő fás tobozt képeznek, melynek minden pikkelye két- 
két, kicsiny és szárnyas magot rejt, mely a következő) 
tavaszon kirepül.

A luczfenyő havasaink legelterjedtebb fája, s zordon
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éghajlat alatt elél. Ellensége sok van, mert fiatal csemetéit 
a vad és legelő marha, rügyeit a mókus s több madár, tűit 
az apáczahernyó s fáját a furdancs (Borkenkáfer) nagyon 
bántják.

Haszna igen nagy, mert kitűnő épületfát s árboczokat 
nyújt, jó szerszámfa, jó deszkát ád, s sok gyantát s kérge 
igen jó cserző anyagot.

Szene a kohászatnak és az öntödéknek nagy előnyére
szolgál.

Fenyer  (Pinus, Kiefer).

Erdei fenyer  (P. sylvestris, gemeine K. od. Weiss- 
fohre), kóró gyökkel és mélyen ható erős gyökérzettel bir, 
s épen azért a szeleknek minden fenyőnemek közt legin
kább képes ellentállani.

Törzse néha igen szép és szabályos, s kedvező állásban 
és megfelelő talajon 80 év alatt 90 láb magasra s 24 hü- 
Velyknyi vastagra nő.

Agai vén korában lefelé hajolnak, koronája szétter
jedt és erős.

Kérge a vén törzsön vastag, repedezett, pikkelyes, 
szürkésbarna, repedékeiben pedig vöröses.

Fája pirosfehér, néha vörös, szijacsa fehér, a kém maga 
tömött és gyantás, könnyen ég, s lángja sok kormot és 
gyantát fejleszt ki.

Egy köbláb súlya nyersen 60, félszárazon 48, egész 
szárazon pedig 36 fontot nyom.

Nedve terpetint tartalmaz.
Tűi párosak, hosszúak, kissé görbék s igen hegyesek. 

—  Barkái pirosak.
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Magva a virágzás után csakis a második tavaszszal 
fejlődik ki.

Tobza az előbbieknél kisebb, olajszin barna, s minden 
pikkelye alatt két feketés-szürke szárnyas magocskát rejt.

A fiatal csemete kevésbé védigényes, gyorsan nő, s 
idővel a nyílt állást megkívánja.

A többi fenyőkkel s a tölgygyei, de legfökép a bükkel 
elegyesen igen jól, s bármily állásban s talajon eltenyész, 
mely tulajdonánál fogva, faszegény vidékeink beerdősité- 
sére igen alkalmas lenne, minthogy egyszersmind talajja
vító fanem is.

Nagy ellenségei a fenyöfonó (Bombix pini),az apácza- 
pillangó (Bombix monacha), a fenyöbagoly (Phalena noc- 
tua pinipedra), a zöld hernyó (Ph. geometra piniaria); a 
fenyő rajka (Sphinx pinastri), melyek tűit emésztik föl, és 
a furdancs (Bostricus stenographus), meg -a betűző szu 
(Bostr. typographus), melyek a kéreg alatt különféle irányú 
alagokat ásnak v. az uj hajtások belét kieszik s ez által a 
fát annyira elrontják, hogy nemcsak épületre, de tüzelésre 
is alkalmatlan.

Az erdei fenyő haszna nagy, mert fája kemény és 
tartós, s nemcsak épületre, hanem mint mü- és haszonfa is 
igen jeles és sok tűzerővel bir.

Gyöke és tusakjából pedig szurkot és szurokkormot, 
valamint igen sok kátrányt lehet nyerni.

A fekete fenyer  (P. nigra v. austriaca, Schwarzkiefer, 
Schwarzfohre). Gyökérzete rendkivül szilárd s rendkívüli 
erővel képes a sziklákat átkarolni.

Törzse vastagabb, de nem oly magas és szabályos, 
mint az erdei fenyőé.
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Ágai, koronája ahoz hasonlók. — Kérge a vén fán igen 
vastag, repedezett és pikkelyes.

Felületén feketés szürke, repedékeiben ellenben tég
lavörös.

Fája szívós, durva, gyantás, keme vörös, szijacsa pe
dig vörös-fehér.

Az előbbinél nehezebb, tartósabb, s elevenebben ég. 
Tűje páros, hosszabb, görbe, igen hegyes, merev és szúró, 
színe sötétebb és fényes. — Barkái az erdei fenyő barkái
hoz igen hasonlitnak.

Tobza valamivel nagyobb és sárgásbarna. — A pik
kelyek alatt párosán rejlő mag szárnyas s szintén a máso
dik év april havában röppen ki.

A  fiatal csemete még kevésbé véd- és árnyigényes; 
erdei fenyővel s tölgygyei elegyesen legjobban tenyész.

A meszes földet nagyon kedveli s a talajt javítja. — 
Ellenségei ugyanazok, mint szintén haszna is, csakhogy 
ftiég jobb szenet ád.

A  sima fenyer  (P. strobus, Weimouths-Kiefer) sima 
kérge és finom ötös tűi által föltűnő.

Igen gyorsan nő, de erdőinkben nem otthonos.
A  czirbolyafenyer (P. Cembra, Zürbel-Kiefer). Szin

tén öt tűs. Rövid tompa, majdnem golyódad tobzaiban 
diócskákat rejt, melyek a második évben érnek és ehetők.

Az alpeseken tanyáz, minálunk ritka.

F en y öcz  (Larix, Lárche).

Egyedüli faja a vörös fenyöcz (P. larix, gém. Lárche). 
Sugár, nyúlánk és görbére hajló, néha 100 láb magas 
törzséről nevezetes.
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Ágai gyöngék és hajlékonyak, körönyös ágacskái 
lefelé csüngnek. —  Kérge vöröses, szakadozott és pikkelyes.

Fája kemény, nehéz, gyantás és bélsugaras. —  A fe- 
hérded szijjacs, a szép piros kémtől tisztán különbözik. — A  
rothadásnak soká áll ellen, de tüzereje kevés.

Lágy és sima, rövid és nyárzöld tűi tincsenként áll
nak együtt. —  Lombozata laza.

Az anyabarka igen szép rózsavörös szinéröl nevezetes. 
A toboz kicsiny, mint szintén a sárgás szárnyas mag is, 
mely tavaszszal, ápril hóban kiröppen.

Az eleintén kissé kényes csemete később szabadon nő, 
s meglehetős sarjerövel bir.

A  luczfenyővel elegyesen igen jól tenyész, a havaso
kon azonban 6000 lábnyi magasságban csak egyedül 
uralkodik.

Haszna igen nagy, mert jeles mii-, és még jelesebb 
épületfa, főleg vizi építkezéseknél, hol az roppant sokáig 
eltart. —  Kérge csávát ád. Balzsamjából pedig a híres ve- 
lenczei terpentint nyerik.

Tiszafa (Taxus, Eibe).

Egyetlen s csak ritkán előforduló faja a ternyÖ tiszafa 
(Taxus baccata, Rotheibe) inkább csak havasokon tenyész, 
20— 40 láb magas, 6 — 8 hüvelyk vastag.

Erdei fáink közt a leglassabban nő, de azért fája a 
legkeményebb.

A tiszafa a lombfanemek átmenetét képezi a tűlevelű 
fákba, mely utóbbiakhoz örökzöld tűi s az elsőkhöz csontár 
gyümölcse által hasonlít.

Törzse 3 0 — 40 láb magas; átmérője 12 hüvelyk.
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Ágai körönyösek, de koronája mind a mellett lomb
jához hasonlit.

Fája vöröses sárga, a kém inkább sötétbarna és ha
bos. — Igen kemény, tömött, nehéz s hoszrostjai gén 
finomak.

Tűi sorosak s a jegenyefenyö tűihez hasonlitanak. —  
Kétlaki virága rügy nemű, gyümölcse álcsontár, borsó 
Nagyságú fekete, és a meghúsosodott vörös kehely által 
léiig be van üvedzve.

Gépészek és kézművesek fáját nagyra becsülik.

A  bokrok rendje.

A henyefenyö (P. pumillio, Legföhre o. Krummholz.-K.).
A  földön kúszó alacsony bokor, fölfelé emelkedő, egy

másba fonódó ágakkal, rövid, az ágakhoz lapuló pártük- 
bel s felálló tobzokkal.

Csupán havasokon no és a tenyészet véghatárát képezi.

A  boróka (Juniperus communis, Wachholder).
Középnagyságú bokor, lefelé függő ágakkal, hárma

sával körönyökben álló, merev, szúró(s kissé összetekerő- 
dött tűivel; gyógyerővel biró illatos s a második év őszén 
érő fekete kis magvával.

Mindenüntt a magas hegyeken otthonos, bárhol elél, 
8 csak a veröfényes oldalokat kerüli.

Csontkemény, tartósságára a czedrusfához hasonló, s 
csaknem soha el nem enyésző fája a kézművesektől keres- 
tctetik. —  Forgácsa füstölőnek hásználtatik légtisztitó- 
szerül, — bogyói (fenyömag) gyógyerejük végett a háztar
tásnál, gyógyászatban, többfélekép alkalmaztatnak.
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A  talajnövények rendje.

A han ga fé lé k  (Erica, Heide).

A repcsenhanga (E. vulgáris, gemeine H.), 3 lábnyi 
magas, terebélyes télizöld bokor, igen kicsiny és fódélcse- 
rép alakban fekvő, tűkkel és sokmagú tokjával.

Nagy erdötereket elborít, növése sűrű és szapora. —  
Elpusztult tereken hasznos, de erdőkön a fák magvait nem 
engedi a földhöz jutni.
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Erdei fáink összeállítása megfelelő termőhelyeik szerint.

Faneui
Megfelelő termőhely Talaj-javító

tehetsége
A  csemete 
fiatalkori 
folyamata.Talaj Éghajlat és fekvés

I. Lom bfanem ek.

1 K o c s á n y o s  

t ö lg y .

Televényes, üde 
és vastag rétegű 
talajt kíván, s a 
homokos siker 

földet leginkább 
kedveli

Lapályokon, előhe
gyeken s déli olda
lokon tenyész, mér
sékelt éghajlat alatt. 
A meleg nyarat ked
veli és magasra nem 
hág a hegyek közé.

Csekély. A fagyok ál
tal szenved.

F ü r t ö s

t ö lg y .

Hasonlő talajt 
követel, de lehet 
az kissé seké

lyeb is.

Magasabbra hat az 
előbbinél és tovább 
terjed észak felé. — 
A zordonabb égalj 

alatt is elél.

Csekély. A fagyot in
kább eltűri.

C s e r - t ö l g y

Az előbbieknél 
elégülékenyebb, 
sőt agyag-föld

ben is elél.

Egyedül lapályokon 
és előhegyeken te
nyész, de a nyugoti 
és éjszaki tartomá

nyokat kerüli.

Csekély.
Az előbbiek
nél véd-igé- 

nyesebb.

B ü k k .

Laza, igen ter
mékeny de se

kély, mész és 
somla altalajon 
fekvő földben 
leginkább te

nyéssz . azonban 
tele vén vés és ho
mokkal elegyes 

síkerfoldön is 
jó l nő.

Közép és előhegyek 
északi és nyngoti ol
dalain tenyész. csak 
a havasokon vonul 
a verőfényes helyek
re. Hazája a mérsé

kelt égalj.

A talajt rend
kívül javítja.

A fagyot s a 
nagy meleget 

nem túri.

---  ---|
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F a n e m
M e g f e l e lő  t e r m ő h e ly Talaj-javitó

tehetsége
A  csemete 
fiatalkori 

folyamata.Talaj 1 Éghajlat és fekvés

Nyír.

Bármily talajon, 
de leginkább ho

mokos földben 
tenyész. Televé- 
nyes mély talajt 

nem kiván.

Homokos alant-vi
déken legszebb 

törzseket képez, de 
mindamellett a he
gyeken is otthonos, 
mig azok legfelsőbb 
magaslatain bokor
rá satnyul. Minden 
fanem közt legto
vább terjed észak 
felé. A  tartós forró 

nyarat nem tűri

Talajrontó 
fanem, azért 
tiszta állabo- 
kat nem ké

pez.

A forró hevet 
kevésbé túri, 
mint a fagyot.

M ezgés
éger.

Vizenyős, mély, 
laza és televé- 

nyes talajt ki
ván.

Völgyek és lapályok 
fája, mindamellett 
mérsékelt éghajlat 
alatt , nyugoti és 
északi hegyoldalo
kon némi magas

ságban is látható.

A talajt ja 
vítja.

I

Nem kényes.

Hamvas
éger.

A fentebbinél 
elégtilékenyebb 
s szárazabb tala

jon is elél.

Mindkét irányban 
úgy északnak, mint 
a hegyekbe fölfelé, 
messze elterjed. A 

forró éghajlatot 
nem túri.

A talajt ja
vítja.

A fagyot 
igen, de a 

nagy meleget i 
nem tűri.

u y e rT y a n .

üde, termékeny, 
laza s meglehe
tős mély talajt 

kiván.

Lapályokon, elő- és 
közép-hegyeken, 

nyugati és északi 
hegyoldalakon, mér
sékelt kiimában ot- 

honos.

A talajt ja 
vítja.

A fagyot 
inkább eltűri, 
mint a nagy : 

meleget.
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Fanem
Megfelelő termőhely Talaj-javitó

tehetsége
A csemete 
fiatalkori 
folyamata.Talaj Éghajlat és fekvés

Közönsé
ges juhar.

Üde, termékeny, 
laza s meglehe
tős mély talajt 

kíván.

Elő- és közép-he
gyek plántája; ma
gasra hág a hegye
ken és jó  távolra
északnak. A nyugoti 
és északi hegyolda
lakat keresi és a la

pályt kerüli.

Csekély.

A későbbi 
fagyok által 
többet szen
ved . mint a 
nyarak forró 
heve által.

J ó k o r i

ju h a r .
Hasonlóan.

Lapályokon és elő
hegyeken otthonos, 
a meleg éghajlatot 
inkább eltűri ónem  
hág magasra a he

gyek közé.

Csekély. Hasonlóan.

F o d o r 

já v o r .
Hasonlóan. Hasonlóan. Hasonlóan. Hasonlóan.

Sima
szilfa. Hasonlóan.

Nem hág annyira a 
hegyek közé, mint a 
juhar és inkább la
pályok és előhegye
ken tenyész, hol a 
keleti és déli olda
tokat , völgyekben 
pedig a nyugoti ol
datokat foglalja el. 
Mérsékelt éghajla

tot kedvel.

A  talajt na
gyon javítja.

Fagyok és 
nagy mele

gek ellen ér
zékeny.

K ő r i s .

Nyirkos, laza. 
termékeny és 

mély rétegű ta
lajt kedvel.

Megfelelő termőhe
lyét éghajlat és fek
vésre nézve, a völ
gyek, alvidékek és 
előhegyek nyugati 
és északi oldalán 

leli Tói.

Csekély.
A késői fa
gyok által 
gyakran 
szenved.
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F a n e m
M e g f e l e lő  t e r m ő h e ly Talaj-javitó

tehetsége
A csemete 
fiatalkori 
folyamataTalaj Éghajlat és fekvés

; Berkenye.

Jó talajt kedvel, 
de sziklás sekély 

talajon is té
ny ész.

Igen magasra fól- 
hág a hegyek közé 

és messze elhat 
északnak is.

Nagy szám
ban nem jön 

elő.
Nem kényes.

L isztes
ga lagon ya. Hasonlóan. Hasonlóan. Hasonlóan. Hasonlóan.

Ákácz.

Siker és sekély 
rétegű földben 

legjobban, de ho
mokos talajon is 

tenyész.

Lapályok és előhe
gyek plántája s a 

mérsékelt kiimát 
kedveli.

Hasonlóan. Hasonlóan.

Rezgő
nyárfa.

üde. meglehetős 
mély és termé

keny földet ke
res, de silány ta

lajon is elél

Lapályokon és elő
hegyeken nő, az ár
nyékot kedveli és 

messze elhat 
északra.

A talajt ter- 
méketleniti.

A  forróság 
által többet 

szenved, mint 
fagyok által.

Hárs
(nagy le 

v e lű ).

Üde. mély réte
gű és termékeny 

talajon nő.

Lapályokon és elő
hegyeken otthonos, 

nyugati és északi 
hegyoldalakra hú
zódik és messze el

terjed észak felé.

A talajt ja 
vítja.

A fagyot 
meglehető

sen , de a for- 
róságot nem 

túri.

Hárs
(k is  leve

lű)
Hasonlóan.

Hasonlóan, de még 
tovább hat észak

felé.
Hasonlóan.

A fagyot 
még inkább 

eltűri.

Mogyoró. üde és igen ter
mékeny talajt 

keres.

Lapályokon és elő
hegyeken nő. H a s o n ló a n . H a s o n ló a n .
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Fanéin
Megfelelő termőhely Talaj-javitó

tehetsége
A  csemete 
fiatalkori 
folyamata.T alaj Éghajlat és fekvés

Jegenye
fe n y ő

II . Tűlevelű  fák.

^   ̂ Elő- és közép- Termekenv. po- T n n1 J  ,■. x  *i * a  nedvek nyugati es rondos és kissé , i ,'i uh északi oldalain no- melyebb rétegű noL s mérsékeIt
talajt kivan. , ,!J klímát szeret.

A talajt ja- 
vitja.

Fagyok és 
forró hevek 
ellen érzé

keny.

L ú c z fe n y ő .

Nyirkos talajt 
kíván, mely se
kély és kevésbé 
termékeny lehet.

Magasbra s észak 
felé továbbra halad, 
mint a jegenye-fe
nyő. a meleg éghaj

latot kerüli.

Hasonlóan.
A nagy mele
get kevésbé 
taxi, mint a 

fagyot.

E r d e i

fe n y e r .

Száraz és megle
hetős mély ho

mok-talajt ked
vel , melynek 

azonban erőtel
jesnek lenni nem 

kell. Minden 
fanem között a 

legelégüléke- 
nyebb.

Messze elhat észak 
felé, de magasra a 
hegyek közé nem 
hág föl. hol inkább 
a déli oldalakra hú

zódik.

Minden fa
nem közt a 
legnagyobb.

Nagy száraz
ság által 

többet szen
ved, mint 
nedvesség 

által.

F e k e te

fe n y e r .

Száraz, s legin
kább meszes fői
det kedvel, mely 
nagyon televé- 

nyes és mély ré
tegű ne legyen.

Lapályokon és elő
hegyeken legjobban 
tenyész. Déli olda
lokon szelíd éghaj

lat alatt honos.

Hasonlóan.
A nagy me

leget túri. de 
a fagyot nem.

Vörös
fe n y ő .

Üde, termékeny 
és meglehetős 

mély s kiválőlag 
siker földet 

kedvel.

Messze elterjed 
északnak és igen 

magasra hág a he
gyeken föl. hol a sik 

téreket lepi el.

A  talajt ja
vítja.

A hideget 
túri.

C z i r b o ly a -

fe n y ő .

Kemény, de 
mindamellett 

termékeny talajt 
szeret.

A tenyészet végha
táráig fölhág a ha

vasokra, de észak 
felé messze nem ter

jed.

Igen ritkán 
képez zárt er
dőket, egyéb
iránt a talajt 

javítja.

A meleget 
túri, de a fa

gyot nem. j

5
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Az erdőmivelés alapvonalai.
Fogalom és fölosztás.

Az erdőmivelés azon tanokat és alapelveket foglalja 
magában, melyek rendszeres és minden tekintetben megfe
lelő erdösitésre Útmutatásul szolgálnak. Ezen erdösités 
történhetik természetes vagy mesterséges utón, azért az 
erdőmivelés is két lényeges főrészre oszlik és p.

1) az erdötenyésztésre és
2) a mesterséges erdösitésre.
Az erdötenyésztés alatt értjük már fönálló erdők ujbo- 

litását magzás vagy sárjzás utján, és pedig csak is a ter
mészetnek kizárólagos működése mellett.

A  mesterséges erdösités vagy értés alatt pedig értjük 
azon módot, midőn vagy kopár puszta földet, vagy pedig 
részenként elpusztult erdőket saját erőnk által, tehát em
beri kéz utján, erdősítünk.

Az erdőtenyésztés e szerint természetes, az értés pe
dig mesterséges utón történik, és e két különbségen alap
szik a föntebbi főrészekre tett fölosztása az erdömivelési 
tannak.

-S -
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ERDÖTENYÉSZTES.

Az erdők újbolitása általános szempontból.

Különböző üzemek.

Üzem elnevezés alatt értjük azon módot, melylyel egy 
használatra szánt állabot ujbolitani törekszünk.

A mint a természetből tudjuk, minden fanem saját 
magvából uj életet nyer; a harasztos fák azonban e kivül 
tnég sarjerövel is bírnak, s ha bizonyos korban vágás alá 
jönek, úgy tőke vagy gyökhajtásaik által uj plántákká 
nőnek föl. —  Oly erdőket, melyek magból eredtek, s mivel 
rendesen csakis magból kelt erdők érik el tökéletesedésük 
megfelelő pontját, szálas vagy szálerdőknek nevezünk; —  
ha pedig ellenkezőleg egy erdő fentérintett sarjadzási te
hetsége folytán jött létre, úgy azt sarjadék vagy sarjerdÖ- 
nek nevezzük

E két ujjáképzés kapcsolatából eredt az úgynevezett 
középerdö (Mittelwald), mely nem egyéb, mint egy állabnak 
mindkét utoni létrejötte egy és ugyanazon területen.

Az itt mondottak után az erdötenyésztés a következő 
osztályzatokra szakad, és p.

1) a szálerdő-üzemre,
2) a sarjerdo-üzemre és
3) a középerdő-üzemre.
Az erdőknek természetes utoni ujbolitásánál, nagyban
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véve, csakis e három üzem fordul elő, mig ellenben aláren
delt minőségben, s csakis bizonyos helyiségekre szorítkozva? 
több más üzemietek is alkalmaztatnak. — Ezek közül ki- 
emelendők :

4) A botfa-üzem (bot =  bút =  butka =  butykó =  
csomó), melynél a tözs bizonyos magosságban levágatik, 
várva a levágott törzs újbóli kisarjadzását.

5) A nyesfa-üzem, mely az előbbitől csak annyiban 
különbözik, mennyiben a botfa-üzemnél a fának rendesen 
csakis csúcsa vágatik le, mig a nyesfaüzemnél a fának min
den ága egészen föl a csúcsig letakarittatik.

6) A  mezőgazdaság az erdőben, melyről megjegyzendő, 
hogy az többnemüleg jön alkalmazásba. —  Először is szo
kásban van itt-ott, hogy a talajt akkor, ha arról a sarjerdő 
végkép letaroltatott, egy vagy két éven át mezőgazdasági 
ezélokra engedik át; vagy pedig a szálerdőknél úgy, hogy 
a talaj több évi használat után, vagy természetes magzás 
által, és a végletarolásnál e czélra fönhagyott magfák segít
ségével, vagy pedig mesterséges értés által újból állabosit- 
tatik, — vagy pedig végre ha távoli mezők, rétek, szántók, 
vagy akár az erdőtalaj maga sorjában plántált erdei 
fákkal ültettetik be, mig a fasorok közt fekvő terek aztán 
mezőgazdasági termékek termesztésére használtatnak.

7) A szálaló-iizem. Ezen üzemnél a fák egyenként azaz 
szál számra, a mint t. i. a szükséglet kívánja, vágatnak ki 
az állabból, és pedig minden tekintet nélkül az egyidejű s

váltalános ujbolitásra. Végre
8) A  cziher-üzem (cserje-üzem), mely nem egyéb igen 

rövid fordáju sarjerdő-üzemnél, melyben csakis rözse, kér-
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teles vessző, s több ily czélokra használandó vesszönemek 
uöveltetnek.
- \ z erdészetnél gyakorlatban lévő különböző kifejezések

nek, vagyis gazdasági műszavaknak magyarázata.

Nagyobbszerü erdőterületek fölosztatnak erdökerale- 
tekre, erdögondnokságokra, vagy erdőhivatali járásokra, 
mig ezek újból pagonyokra oszolnak föl.

A pagonyok egyes részeit, melyek fekvésük, termé
szeti jellemük és határaik által, meg az abban folytatott 
kezelet minőségéhez képest, a pagony többi erdörészeitöl 
elkülönítve vannak, osztályoknak nevezzük (Districte).
Ha egyes osztályokban az ahoz tartozó erdők különböző 
növésüek, s e különbözőségük bizonyos területet foglal el, 
s eredetét a talaj minőségében leli, akkor az ily erdőrészek 
szintén különböző megjelölést nyernek és tagoknak ne
veztetnek.

Allabnak nevezünk minden oly erdörészt. mely a 
rajta levő fatenyészés, fanem és ezeknek növekvési viszonyai 
meg kora által, legközelebbi környezetétől különbözik, 
magára pedig egyöntetű egészet képez.

A faállabok különböznek a szerint a mint azok
1) tiszta, tökéletes és rendes, vagy
2) elegyes, hiányos és rendetlen erdőket képeznek.
Tiszta állabok azok, melyek csakis egy fanemböl állnak.
Tökéletesek azok, ha azon területet, melyet elfoglal

nak. tökéletesen beárnyékolják, és számuk nem nagyobb, 
mint a mennyit a talaj táplálni képes.

Rendesek akkor, ha az állab kora nem nagyon külön
böző, és ebből kifolyólag megfejthetök e három jellemzés 
ellentételei is.
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Elegyes erdőknél, ha a két vagy több fanem elegyülése 
az egész területen egyforma, akkor azt aránylagosnak, 
ellen esetben pedig csoportosnak nevezzük.

Uralkodó fanemnek nevezzük azt, mely elegyes álla- 
boknál túlnyomó, és a melyhez közönségesen az üzemrend
szert is alkalmazni szoktuk.

Behintett fáknak neveztetnek azok, melyek más kü
lönben tiszta állabokban itt-ott egyenként találhatók föl.

Alárendelt fanemeknek nevezzük azokat, melyek ele
gyes állaboknál csak alárendelt mennyiségben találtatnak, 
vágy melyekre az üzem meghatározásánál tekintettel nem 
vagyunk.

Elnyomottaknak nevezzük azon fákat, melyek más és 
gyorsabb növésű fák által a világosság és harmattól meg
fosztva, egy ideig tengnek, mig végre elhalnak. —  E rend
szere az elnyomásnak tiszta állaboknál is mutatkozik, 
melyeknél az erősebb fák a gyöngébbeket elnyomják és 
magasb meg terjedelmesb koronájuk, lombozatuk által a 
gyöngébb fákat beárnyékolják.

Táléit fák, vagy túlélt állabok azok, melyek tökélyes- 
bülésük tetőpontját már elérték, és gyarapodásuk,. növek
vésük már hanyatlásnak indult.

Elhaló fákká válnak azok, melyek egyes részeikben 
már rothadásba mentek át. —  Egész állaboknál a pusztu
lás legelőször is az által mutatkozik, hogy a fák teteje ki
szárad, a mely jelenséget csúcsaszálynak nevezzük.

Ritkányoknak neveztetnek a hiányos állabokban talál
ható kisebb kiterjedésű kopasz terek, melyek ha nagyobb 
kiterjedésüek, tisztásoknak neveztetnek.

Ha egyes állabokban, vagy egyátaljában egy területen
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több fa együttesen egymás mellett áll, mig a terület többi 
része vagy kopár, vagy pedig csakis rendetlen, külön korú 
és külön fanemü erdővel van benőve, akkor az ily kiváló, 
kisded tömegű állabokat csoportoknak nevezzük.

Vágásoknak nevezzük azon téreket, a melyen az új
ból itás az azon fönállott erdő bárminemű letárolása által 
létre jön. — Ezen elnevezést még akkor is használjuk, ha 
az ujbolitás megtörtént, de csak mig a fiatal állab kertvesz- 
szö vastagságot ért. —  A letárolásra szánt vénkoru szál
erdők csak bizonyos rendben jönek vágás alá, mely lassú 
és egymásután következő vágrendszert fokozatos vágásnak 
nevezzük. —  Ott, hol az ujbolitást természetes utón kíván
juk létre hozni, azon első vágást, mely által a magzást elő
idézni szándékunkban van, vetövágásnak nevezzük. —  
Azon fák, melyek e vágás alkalmával visszamar adnak 
mag- vagg anyafáknak neveztetnek. — Ha ily módon a 
magtermés megtörtént és a fiatal csemeték a szabadabb 
állást már vagy elbírjak, vagy épen megkívánják, akkor a 
fönhagyott magfákat kivágjuk. — Ha ezt nem egyszerre 
teszszük, hanem csak fokonként, úgy az első ily vágást 
ritkító vágásnak, az utolsót pedig, melynél a még hátra- 
niaradt magfák végkép kivágatnak végvágásnak nevezzük, 
mindazon vágások azonban, melyek a vető vágás után egy 
<$s ugyanazon vágteren egymásután történnek, utóvágások- 
nak neveztetnek.

Ha egy erdötér állabát egyszerre és minden kivétel 
nélkül levágjuk, akkor a tarvágást alkalmazzuk.

Előkészítő vágások azok, melyek a magvető vágásokat 
megelőzik azon czélból, hogy a hátramaradt állabban a 
magtermést elősegítsék, az ily vágásoknál csakis a gyön
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gébb, ha mindjárt még egészen el nem is nyomott, azon
ban a szükséges zárlat föntartására még is nélkülözhető 
fákat szoktuk kivágni.

Vigályitásnak, ritkitásnak vagy gyérítésnek nevezzük 
azon kezeletet, midőn egy állabból vagy az uralkodó fanem 
elnyomott fáit, vagy az idegen nemű s az üzemből kizá
randó fákat azon czélból szemeljük ki, hogy ezáltal az ural
kodó fanemeknek nagyobb tért s szabadabb kifejlődést 
nyújtsunk.

Gyomláló vagy tisztitó vágást alkalmazunk akkor, ha 
erdei fiatalosainkat idegen nemű fanövén \ ek lepik el, me
lyek gyors növésük által a fiatal csemegéket elnyomással 
fenyegetnék.

Magplántáknak hivják azon csemetéket, melyek mag
ból erednek, mig a fák sarjadzási ereje által a tökén vagy 
a gyökön képződött növények sarjuknak neveztetnek.

Elöserdénynek nevezik azon fiatatai csemetéket, me
lyek a magvető vágás alkalmával a vágás alá szánt téren 
már foltalálhatók.

Vágható az állab akkor, ha az azon korát, melyben 
az, az erdő-birtokos szükségleteit kielégiteni képes, —  már 
elérte, vagy pedig ha egyáltaljában a letárolásra eléggé 
érett. — De miután az erdőgazdaság czéljai különbözők, 
úgy ezek, valamint az állabok minősége szerint az állabok 
vághatósága is különböző elnevezést nyertek, és ennek 
folytán nevezik azt:

1) Gazdaságos vághatóságnak, mely azon korban áll 
be, midőn egy állab gyarapodásának vagy növekvésének 
legmagasabb fokát érte el, és legtöbb famennyiséget szol
gáltatni képes. — Ezen kor azon időszakkal esik össze,
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uielyben az átlagos évi növekvés a korszaki növekvéssel, 
umly a legközelebb múlt években mutatkozott, össze talál- 
— Ez időpontot tetőpontnak nevezik.

2) Physicai vághatóságának nevezik továbbá azon idő
pontot, melyben a faállabok, vagy magas koruk, vagy zavart 
növekvési viszonyaik következtében elhalásnak indultak.

3) A technieai vagyis iparüzleti vághatóság azon kor
ban áll be, melyben az állabok oly vastaggá és használha
tókká válnak, a mint az bizonyos iparüzleti czélokra, pél
dául mint épület- vagy szerszámfa készletek födözesére 
épen a legalkalmasb. — Utóbbi szempontból többen az 
Úgynevezett kereskedelmi vághatóságát is különböztetik az 
állaboknak, ha t.. i. az erdei kezelet főleg kereskedelmi 
czikknek termesztésére van irányozva.

Fordának nevezzük azon időközt, mely alatt egy állab 
helyes letárolását és annak ujbolitását keresztülviszszük.

Az erdők fő-használatának nevezzük áfát, s az abból 
járandó pénzjövedelmet, mig minden más használható 
anyagok értékesitése a mellék-használatokhoz tartozik. —  
Ezek vagy a fanövények egyes részeiből és terményeiből 
állanak, mint például a kéreg, a fák nedve, haraszt, gyü
mölcs és a magvak, vagy más növényekből, mint fünövé- 
nyek, gombák, vagy pedig az erdőtalajból aknáztatnak ki, 
úgymint kövek, porond, tőzeg sat.

Megjegyzendő mindemellett, hogy a fő használaton 
kivül, és pedig csakis a fát magát véve, még időközii hasz
nálatokat is különböztetnek, a mennyiben az elsőhöz a letá
rolás vagy az ujbolitás alkalmával nyert összes fajövedel
met, az utóbbihoz pedig csak azon famennyiségeket számit- 
ják, melyek az erdőből, keletkezésétől kezdve véghatóságáig
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nyerettek, melyekhez például a vigályitás által kivágott 
famennyiségek sorozandók.

Hasonlóul ehez, még az egyes fák vastagságára s 
növekvési viszonyaira nézve is történnek különbözteté. 
sek, u. m.

Föállabnak nevezik a vastagabb osztályokhoz tartozó 
törzseket, melyek koronájukat szabadon terjesztik ki s ez 
által az állab felsőbb zárlatát képezik.

Mellék-állabnak ellenben nevezik a gyöngébb, a vas
tagabb s erősebb fák által tulárnyékolt s elnyomott fákat 
melyek rendesen a vigályitásnál ki szoktak szemeltetni.

Hagy vány óknak neveztetnek azon fiatal fák, melyek 
a sarj- és középerdő-üzem vágásainál fönhagyatnak.

Alfának hivják a középerdöben mindazt, mely csak 
egy forda korát éri el, többnyire sarjzás utján nőtt föl, és 
a felfák árnyéka alatt tenyész.

Felfának pedig nevezik azt, a mi több mint egy forda 
korát éri el, többnyire magból eredt és az alfát beár
nyékolja.

Szélfogóknak nevezzük a szálerdők letárolásánál azok 
szélein pásztákban hátrahagyott vén fákat, melyek föl
adata a még fönálló erdőt a kártékony szelek ellen óvni.

Ha egy fának tetejét vagy annak bármily részét a 
szél letöri, úgy ezt széltörésnek, ha pedig azt gyökeréből 
kidönti, úgy széldöntésnek nevezzük.
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A SZÁLERDÖÜZEMRÖL.

A rendes, tiszta, tökéletes állabok hántásáról.

Általános szabályok.

1. A szálerdő-üzemnél föltételeztetik, hogy az erdő 
fái oly vastagságot és kort érnek el, melyben maghullatás 
által levágásuk alkalmával, természetes utón s önerejükből 
megiíjodhatnak, ha az ujbolitás kivételkép nem történik 
mesterséges utón.

2. Ha azonban a természetes ujbolitást a meglevő 
fanem által kívánjuk végrehajtani, akkor az állabok ujbo- 
litását nem lehet előbb megkezdeni, mielőtt azok tökéletes 
magzóképességüket el nem érték, másrészt az ujbolitást 
az állabok azon koráig sem szabad halasztani, melyben 
tökéletes magtermésre többé számítani nem lehet.

3. A vágható állabok ujbolitási czélból való vágását 
oly oldalról, s oly irányban kell megkezdeni, hogy:

a) Szélvész által okozható károk kikerültessenek; a 
vágást tehát az erdőnek az uralkodó szél irányával ellen
kező oldalán kezdjük s úgy folytatjuk, hogy a vágások a 
zárt erdő által mindig födve legyenek. Ezen szabály kivált 
a magas törzsű, sekély gyökérzetü, tűlevelű fákra nézve 
igen fontos.

b) Hogy az más véletlen és káros időjárási viszonyok 
ellen is, például száritószelek, fagyok sat. védve legyen.

A  hol mind a két körülményt egyszerre tekintetbe
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venni nem lehet, ott különösen kell eziránt p. o. szélfogók 
hagyása által intézkedni.

c) Hogy a természetes vetülés a legtökélesebben tör
ténjék, különösen könnyű szárnyas, s a szél által könnyen 
messze hordható magvaknál: továbbá

d) hogy a vágott fa kihordása a fiatal csemeték meg
sértése nélkül történhessék. E czélból a vágást az erdő 
azon pontján kell kezdeni, mely az úttól legtávolabbra esik.

4. Az ujbolitás a vetövágással kezdődik, melynél a 
vágható, magzóképességü, s koronája által annyira zárt 
erdő, hogy azalatt semmi más növény nem tenyészhetett, 
oly mérvben ritkittatik, hogy annyi világosság és nedves
ség juthasson a földre, mely a lehulló magvakból kelendő 
csemeték első életszükségének megfelel.

5. Fanemeink fiatal csemetéi életük első éveiben 
kisebb-nagyobb mértékben érzékenyek a légkör befolyása 
iránt, s e szerint kell a vetövágás ritkább vagy sürjebb 
állását a fanem különös igényei szerint intézni. —  Az idő
járás befolyása iránt érzékeny csemetéknél tehát a vetővá
gásnak a vetülés előidézésén kivül még azon czélja is van, 
hogy a fiatal növényzetet megfelelőleg védje, s e tekintet
ben majd ritkábban, majd sürjebben hagyatik.

6. A fanemek említett igényein kivül a vetövágásnál 
még a talaj és ki ima hatását is tekintbe kell venni. — Oly 
talajon, mely a begyepesedésre hajlandó, melyet a gyom 
könnyen ellep, mely könnyen kiszárad, vagy zordon kii
mában a fagyásnak ki van téve — a vetövágást sürjebben 
kell tartani mint az ellenkező viszonyok közt.

7. Magfákul, egészséges, erőteljes, nem nagyon terebé
lyes de szabályos koronáju fák hagyandók, melyektől ele-
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gendö magot lehet várni. Ezek a kívánatos sűrűségben 
lehetőleg egyenlő távolságban álljanak a vágásban, s kije
lölésük különös figyelemmel történjék. —  A vetövágásban 
meghagyandó fák egyenként tövükön megjegyeztetnek.

8. A vetövágásban a talajnak oly minémiiséggel kell 
bírnia, hogy a lehulló mag avval érintkezésbe jöhessen, 
abban csírázhassák s gyökerével beléhathasson. — Oly tö
kéletes erdőkben, melyeket mi itt feltételezünk, ha az alom- 
szedés nem divatos, vagy a vetővágást megelőző utolsó 
években ha lomberdők, a talaj száraz lombbal, a fenyüer- 
dök pedig moharéteggel lesznek fedve, melyek alatt a 
mag csírázását elősegítő televényes földkéreg képződött, 
ezen esetben tehát a talajnak semmi megmunkálásra szük
sége nincsen. —  Hasznos azonban a sertések behajtása 
magtermö esztendőkben.

9. A tüskök irtása bizonyos körülmények közt nagyon 
előnyös, még pedig a következő esetekben:

a) a tuskók irtása által a talaj erélyesen porhanyitta- 
tik, s a vetés és ültetéshez minden költség nélkül előké
szíttetik. —  Ha a talaj felső rétege sovány, alja pedig ter
mékenyebb, akkor az irtás következtében összekeveredvén, 
jobb minőségű lesz. — De az eső s egyátalában a légköri 
csapadékok is jobban behathatnak a porhanyitott földbe;

b) a tuskók a körülöttük álló csemetéket növésükben 
gyakran gátolják;

c) a tuskóirtás által több faanyag nyeretik. mely kü
lönben minden haszon nélkül elveszne;

d) az erdei munkások a tuskóirtás által lényeges mel
lék-keresetben részesülnek.

e) az irtásnál nyert tusakfa lehetővé teszi, hogy olcsó-
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ságánál fogva a környék legszegényebb lakói tűzifa szük
ségletüket akból fedezzék; s ezáltal a sok falopásnak is eleje 
vétetik;

f) a tuskóirtás által megelőzzük azt, hogy a tuskóknak 
későbbi lopva kiásása alkalmával a fiatalos megkárositassék;

g) a tuskók eltávolítása által nevezetesen a fenyüer- 
dőkben a rovarpusztitás terjedése gátoltatik, minthogy a 
kártékony rovarok a tuskók kérge alá szokták magukat 
venni, s ott szaporodnak.

Azonban a tuskóirtás nem minden körülmények közt 
ajánlható, s föképen csak oly előkészítő és vetövágásokban 
alkalmaztassék, melyek eredménynyel még nem bírnak, 
különben pedig csak ott, a hol a talaj azáltal sem a lemo
sásnak, sem az eliszaposodásnak sem pedig, ha a talaj homo
kos, a futóvá válásnak kitéve nincsen.

10. A vetővágást egynéhány évvel megelőzheti az elő
készítő vágás, mely mint tudjuk az uralkodó törzsek által 
többé-kevésbé elnyomott, csekély növekvésü fáknak, a zár
lat tökéletes megtartása mellett való kivágásában áll.

Az előkészítő vágás a következő esetekben hasznos :
a) oly erdőkben, melyekben tökéletes magtermés csak 

nagyobb időközökben szokott beállani, s a hol előre kell 
gondoskodni arról, hogy a bekövetkezendő magtermö év 
egész terjedelmében felhasználtassék. Az elövágás által a 
kivágandó törzsek nagyrésze már el lévén távolitva, a nél
kül, hogy szükségfeletti nagy fatömeget kellene vágni, 
annál nagyobb tért lehet művelet alá venni, mert már 
csekélyebb utánvágással az előkészítő vágást vető vágássá 
változtatni igen könnyű;

b) oly pagonyokban, a hol a vágásokkal nem lehet a
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magtermö éveket bevárni, mert az évi faszükséglet fódözé- 
8ére a vágható állabokon kivíil más mód nincsen;

c) tökéletesen zárt állabokban, melyek sürii teljes 
lombozatukkal a talajt egészen beárnyékolják, s ennek kö
vetkeztében a begyepesedéstöl tartani nem lehet, s a fanem 
18 sötét vetövágást kiván.

Oly fanemeknél azonban, melyeknek állabjai magasabb 
korukban megritkulnak, s azért gondoskodni kell arról, 
hogy a talaj a kiszáradás és a gyom ellen védve legyen;

továbbá oly fanemeknél, melyek ritka világos vetövá
gást kívánnak, melyet csak a magtermés évében lehet esz
közölni ; ott az előkészítő vágások meg nem engedhetők, 
mert károsak.

11. Ha a természetes vetés, az e czélból nyitott vető- 
vágásban megtörtént, s a fiatal fanövények annyira meg
erősödtek, hogy az anyafák eddigi oltalmára többé ‘ szük
ségük nincs, sőt további fejlődésükre már a légkör teljes 
behatását kívánják, akkor megkezdetik a magfák utánvá- 
gása, mely a fanem különös tulajdonságaihoz alkalmaz
kodik.

Némely fanemek csemetéinek az anyaiak oltalmára 
hosszabb ideig van szükségük, s azért ezeknek kívánsága 
C8ak lassanként, a csemeték fokonkénti fejlődéséhez képest 
történhetik, más fanemek csemetéi ellenben csak az első 
evekben kívánnak oltalmat, de sokáig ezt nem tűrik, s egész 
szabad állásban legjobban tenyésznek.

A fanemek ezen különböző igényei szerint kell tehát 
a magfák utánvágásának történni.

Az érzékeny fanemeknél az utánvágások lassanként 
több évi időközökben követik egymást.

k ú ik C c T Y 6
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12. A ritkitó vagy ezt követő után vágásokból kivá
gandó magfákat legjobb öszszel kijelölni, midőn az erdő 
még lombos lévén, a ritkítás fokát jól meg lehet Ítélni.

A mennyiben a ritkításnál meghagyandó fák szabályos 
szétosztása megengedi, előbb a legvastagabb s legterebé- 
lyesebb koronáju fákat kell kivágni, mert ezek legkevesebb 
kárt okoznak akkor, ha a csemeték még aprók.

13. Ha a fiatal csemeték már annyira nőttek s úgy 
megerősödtek, hogy többé semmi oltalomra sziikségök 
nincs, akkor a még meglevő fákat mind ki kell vágni, ha 
nem akarnánk nehányat egyenkint vagy csoportokban a czél- 
ból fenntartani, hogy egészen vastag épületfákat neveljünk.

Ezen esetben sima, egyenes, nem nagyon nyúlánk s 
nem nagyon széles koronáju törzseket, s úgy hagyunk 
meg, hogy azok az egész vágásban egymástól szabályos tá
volságban álljanak.

14. A szálerdőkben a vágás rendesen a nedvkeringés 
időszakán kívül történik, mert a fa ekkor legjobban hasz
nálható, s az erdők is a fa vágása, feldolgozása és szállítása 
által legkevesebbet szenvednek

A vágást öszszel mindjárt a lombhullás után kezdik 
s addig folytatják, inig az időjárás engedi, hogy tavaszszal 
még a nedvkeringés beállta előtt bevégezzék.

Utánvágások legczélszerübben öszszel mindjárt a lomb
hullás után történnek, mert a csemeték ez időben legtöbb 
ruganyossággal bírnak s a ledülö fák által legke\ ésbé ká- 
rosittatnak. Nagy hidegben úgy a csemeték mint az öreg 
fák elvesztik ruganyosságukat s törékenynyé lesznek, 
azért nagy hideg beálltával felszoktak a vágással hagyni.

Magas, rideg hegységekben télen a hó és hideg rendesen
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oly nagy, hogy sem oda jutni, sem ott dolgozni nem lehet, 
itt el kell térni a vágás idejére nézve felállított szabálytól. 
Itt a vágás nyáron történik. Ezen kívül oly erdőkben, hol 
a fát le kell hántani, a vágás a nedvkeringés időszakában 
történik.

Minden utánvágásnál a fák döntésének a tíatal fanö
vényzet legiugyobb kímélésével kell történnie. — Minden 
törzset oly irányban kell dönteni, melyben a csemetékben 
legkevesebb kárt okoz, azonkivül mindjárt le kell galy- 
lyazni s feldolgozni. A  tűzifa a legközelebbi utakra kihor 
latik, az épületfa pedig még télen, ha lehetséges, havon- 
kint vontattatik ki a vágásból.

15. Ha a végvágás megtörtént, s onnan minden eltá- 
volitandó fa kihoi'datott, a netalán fanövénykék nélkül 
találtató hézagokat vetés vagy ültetés által kell betölteni; 
szemelőtt, tart va azon főszabályt, hogy az erdőn a legkisebb 
tért sem szabad a fatermelésre nézve használatlanul hagyni, 
s a hol a természetes ujbolitás után üres terek maradtak 
volna, azokat ha még oly kicsinyek is, mesterséges utón 
kell facsemetékkel ellátni.

16. Ha a vágásba oly fanemek csemetéi is betolakod
tak volna, melyeket tenyészteni nincs szándékunk, s melyek 
gyors növésük által a nemesebb fanemek fejlődésére káro
san hatnak, azokat ideje korán ki kell gyomlálni.

17. A vetövágástól kezdve mindaddig, mig a fiatal 
állab oly nagy és erős lesz, hogy a legelő marha károsí
tásának többé kitéve nincs, a vágást szigorú tilalom alatt 
kell tartani, s a legeltetést semmi áron meg nem engedni.

Ezek a szálerdők ujbolitását illető általános szabályok, 
melyek gyakorlati alkalmazásukban fanemeink különös tu-

6*
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lajdonságai s az ezekre befolyással bíró termőhelyi viszo
nyok szerint (égalj, fekvés, talaj) többé kevésbé módosulnak.

A vigályitásról (Durchforstung).

A  vigályitás nem egyéb, mint oly vágás, mely által 
zárt állabokban az elnyomott vagy az elnyomáshoz közel 
álló fákat mint köztes fatermést, megfelelő időben hasz
nunkra forditjuk, s a meghagyott fák növekvését elő
mozdítjuk.

Első szabály a vigályitásnál, hogy a koronák zárlata 
megtartassák.

A  vigályitás ideje.

A vigályitást akkor kell megkezdeni, ha a fák alsó 
ágai leszáradtak, s már oly erősekké lettek, hogy a hó és 
zúzmara törésnek ellent bírnak állani.

Az első vigályitás megkezdhető: 
a bükknél 30 — 40 éves korában, 
a tölgyeseknél az 50 éves korban, 
lucz- és jegenyefenyüknél 35— 40-ik évben, 
erdei- és vörösfenyünél 20— 25 éves korában, 
nyirerdöknél a 15— 20 éves korban.

A  vigályitás foka.

A  vigályitás foka alatt a kivágandó famennyiség 
meghatározását értjük.

Hogy a vigályitási általános szabályok alkalmazásánál 
ezen határok melyikéhez közeledjünk, az a fenforgó viszo
nyoktól és más különféle tekintetektől függ:'

először is a gyorsan növő fanemek nemcsak azért tű
rik meg a nagyobb fokú vigályitást, mert korábban leágal-
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lanak, hanem mert a vigályitás után rövid idő múlva ismét 
teljes zárlatba jönnekj mint például az erdei fekete- és 
vörösfenyü, meg a nyír;

ellenben azon fanemek, melyek könnyen ágaikba ter
jednek, mint nemesebb lombfáink — vagy azon fák, melyek 
gyökereikkel nem hatnak mélyen a földbe, s ennek követ
keztében csak sürü zárlat mellett lehetséges nedves talajt 
kívánnak, mint a lucz- és jegenyefenvü, csak kisebb fokú 
vigályitást tűrnek meg.

A  vigályitás időszakonkénti ismétlése.

E részben megjegyzendő, hogy inkább rövidebb idő
közökben, de kisebb mértékben vigályitsunk.

A vigályitás az erdei-, fekete-és vörösfenyünél meg a 
nyírfánál legalább minden 10— 15 évben, a lucz- és jege- 
nyefenyünél minden 20— 25-ik, és a bükk meg tölgynél 
legalább minden 25— 30 ik évben ismétlendö.

Vágási eljárás a vigályitásnál.

Az első vigályitáskor, midőn igen sok, de apró elnyo
mott fák vannak, ezeket balta vagy jelző segítségével haj- 
kolás által jelöljük ki a vágásra.

A vágásnak mindenesetre megbízható favágók által 
és az erdöör folytonos felügyelete alatt kell történni, ne
hogy a favágók munka- és keresetszaporitás végett oly 
fákat is kivágjanak, melyek a zárlat fentartása végett meg- 
hagyandók lettek volna.

A munkások ellenőrzése végett a ledöntött fák földol
gozását mindaddig elhalasztjuk, inig a tüskök meg nem
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száradtak, s igy a netalán újon vágott fák tüskéitől köny- 
nyen megkülönböztethetők.

Ezen ellenőrző elővigyázat semmibe sem kerül s na
gyon czélszerünek bizonyult.

A későbben következő 2-ik, 3-ik sat. vigályitásoknál, 
minthogy, a kivágandó fák már nagyobbak, azokat tövü
kön és törzsükön bélyeg baltával bélyegezzük meg.

A feldolgozott fát ki kell a legközelebbi utakhoz vagy 
az erdő szélére hordatni, s ha jegenye-, lucz- vagy erdei 
fényűvel van dolgunk, akkor mindjárt a vágás és feldol
gozás után a fát rendeltetése helyére el kell szállítani vagy 
felhasználni, nehogy a száriak menedékül szolgálván, az 
erdőt a rovarpusztitás veszélyének tegyük ki.

Vigályitó vágásokban a tuskóirtás nem tanácsos, 
mert az által a közel álló fák gyökerei sérülést szenved
nének.

A  vigályitás előnyei.

A mondottak szerint a vigályitás előnyei a következők:
t. Az állabok növekvésének elömozditása az elnyo

mott fák idejekorán való kivágása által, minthogy ezek az 
uralkodó fák táplálékának egy részét elvonják, s azokat 
gyökérzetük és koronájuk szabad terjesztésében gátolják.

2. Erőteljes fáeskák és törzsek nevelése az ezek fő 
életszer veinek — gyökereinek és koronáinak — megfelelő 
fejlődését gátló akadályok elhárítása által.

3. Az állaboknak elemi csapások u. m. rovarpusztitás 
széldöntés, hónyomás sat. ellen való biztosítása.

Tapasztalásból tudjuk, hogy a pusztitó rovarok több
nyire azon erdőket száilják meg, melyekben sok elnyomott,
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elélt fa van, ezen fák korai eltávolitása által tehátarovar- 
pusztitásnak eleje vétetik.

Továbbá tudjuk, hogy erőteljes gyökérzetü, zömök és 
egészséges törzsű fák, mint a milyeneket csak vigályitás 
által nevelhetünk, sokkal jobban ellenállának a széldöntés
nek, hónyomásnak stb., mint a tömött zárlatban nevelt 
magas, nyúlánk, kis koronáju, hajlékony törzsű és gyönge 
gyökérzetü fák.

4. A vágható kor beálltáig az állabok magtermö ké
pességének elömozditása, minthogy a vigályitás által a fák 
koronái terjedtebbek, erőteljesebbek, s igy a magtermésre 
is alkalmasabbak lesznek.

5. Egyes fanemeknek terjeszthetése vagy kiirtása.
6. Korán beálló s gyakrabban ismétlődő használatok 

és pénzbevételek oly erdőkben, melyek magas fordában 
kezeltetnek.

7. Az apró szerszám- és tűzifa kielégithetése.
8. Az évi faszükséglet könnyebb fcdezhetése külö

nösen ott, hol vagy kevés vágható állab van, vagy pedig a 
magtermés kimaradása miatt vetövágásokattenni nemlehet.

Szálaló üzem.

A szálaló üzem mint az erdöhusználat legrégibb módja 
alatt azt értjük, midőn a különféle fákat a pillanati szük
séglet szerint minden rendszer nélkül az erdő azou részéből 
veszik, a hol azok találhatók, s legkönnyebben felhasznál
hatók.

Az ilyetén használat következtében az erdő s a leg
szabálytalanabb s többnyire tökéletlen is; a hézagokon
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kívül találhatók ott egyenként, és összekuszált csoporton
ként mindenkoru fák az 1 évestől egészen az eléltig, s 
ezen korosztályok terjedelme is egészen szabálytalan, a 
mint azt az előbbi használat véletlenül magával hozta.

A száialóüzem hátrányaihoz tartozik, hogy:
1. Kevés fatermést és hasznot ad, mert az öreg fák 

kivágása által támadt hézagok bevetése a természetre 
lévén bízva, az csak akkor sikerül, ha esetlegesen azon 
évben mag termett, különben pedig a hézagok begyepe
sednek, a mag befogadására képtelenekké s egészen haszon
talanokká válnak.

2. Az egyes fák sem fejlődhetnek ki természetes igé
nyeik szerint, mert majd igen nagy árnyékban hosszú 
ideig elnyomva állanak, vagy épen védtelenül a nap és 
szélnek kitéve vannak.

3. A fák döntése, feldolgozása, sok munkát és sok 
kárt okoz.

4. Egyáltalában a szálaid üzem terjedelmesebb erdő
gazdaságban azért sem alkalmazható, mert a használat 
korlátolva, de egyszersmind nagy térre terjeszkedve,
ellenőrizhető sem volna.

Vannak azonban esetek, melyekben a szálaid üzem 
igen czélszerü vagy egyedül lehetséges, u. m.

1. Meredek hegyoldalakon, hol a szabadon fekvő ter
mőföldet a nap könnyen kiszáríthatja s az eső lemoshatja.

2. Sziklás hegyzugokban, hol rendes erdőgazdaság 
lehetetlen, s a fatermés is csak a véletlentől függ.

3. A tengerpartokon, hol az elhomokosodás 'gátlása 
végett az erdőt letarolni nem lehet.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/619-3/2017.



89

4. Nemrég kötött homokbuczkákon, hol az erdő letá
rolása folytán a homok futóvá válhatik.

5. Igen zord klímában, hol fiatalosokat csak meglevő 
állabok oltalma alatt lehet növelni.

6. Magas hegységeken, hol az erdők az alattuk levő 
téreknek, hógörgetegek, föld- és kőomlások ellen védel
mid szolgálnak.

Itt az erdőhasználat egészen alárendelt, és csak az 
elélt fákra terjed, minthogy az erdők főczélja, védeszközül 
szolgálni.

Kisterjedelmű erdőkben, melyeknek vágásonkénti uj- 
bolitása a terület kicsinysége miatt ki nem vihető, s me
lyeknek birtokosai nem annyira a legnagyobb fatermést, 
mint inkább fasziikségletüknek könnyű fedezhetését tart
ják szem előtt — a szálaló üzem nagyon kedvelt, s a 
czélnak meg is felel.

A szálaló üzemre azon fanemek alkalmasak, melyek 
fiatal korukban a beárnyékolás nagyobb mértékét és huza- 
mosb ideig eltűrik; ilyenek a jegenye- és luczfenyü, és 
megfelelő termőhelyen a bükk.

A szálaló erdők használatánál oda kell törekednünk, 
bog y ezen üzem-mód hátrányait a mennyire lehet enyhít
sük. E őzéiből oda kell törekednünk, hogy az egyes korosz
tályok a mennyire lehet ne végtelenül elszórva, hanem 
legalább részletenként csoportosítva legyenek, mely okból:

az évi faszükségletet kisebb térről vágatjuk, a vág
ható csoportokban elökészitö-, vető- és ritkitó-vágásokat 
teszünk; az arra alkalmas helyet vigályitjuk sat. Egyáta- 
lábanoda törekszünk, hogy a szálalóüzemet némikép rend
szeresítsük.
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Sarjerdőiizem.

Általános tételek-

A lombfák sarjadzási, azaz visszapótló erejüknél 
fogva, törzs-tuskó- és gyök-hajtásaik által is ujbolithatók.

Az igy ujbolitott erdőt sarjerdőnek nevezzük.
Lombfa nemeink közül legtöbb sarjerövel bírnak: a 

tölgyek, szilek, hársak, a kőrizs, mezgés éger, gyertyán, a 
füzek és nyárjak, az akász, bükk, nyír és jávorok.

Dús és ép hajtásokra biztosan számíthatni a bükk, 
tölgy, szil, kőrizs, jávor és gyertyánfáknál 40 — 45; hárs és 
égereknél 30— 35; nyír és kisebb fanemeknél 20— 25; —  
cserjéknél 10— 15 éves korukig, azért nem igen tanácsos 
azoknál a fordát a mondott éveknél magasabbra tenni —  
de sőt a teljes ujbolitás biztosítása végett, jobb mindég a 
rövidebb fordát választani.

A sarjerdó vénásának idejéről.

A sarjerdöt őszszel és tavaszszal szokták vágni, tehát 
a lombhullás után, a nedvkeringés beálltáig.

Magas hóban, melv a mély vágást akadályozza, vágn1 
nem szabad.

ügy az őszi mint tavaszi vágásnak megvannak előnyei 
és hátrányai; az őszi vágás mindamellett elsőséget érdemel.

Égerlápokat csak fagyon, és csererdőket a cserkéreg 
hántása végett, csak a kilombodzáskor lehet vágni.

A  sarjerdö vénásának módjáról.

A vágás éles szerszámokkal, lehető mélyen és simán 
történjék, és vigyázni kell arra, hogy a tuskó meg ne ha

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/619-3/2017.



91

sadjon, és a kéreg le ne váljék. — Minél mélyebben vágunk. 
annál inkább elősegítjük a tő- és gyökhajtást, sőt utóbbit 
némely fanem sekélyen szétterjedő gyökereinek megsér
tse által is elő lehet mozdítani.

A mély vágás után keletkezett uj hajtás többnyire 
külön gyökeret ver, s ennek folytán az anyatötöl külön 
önállö plántát képez.

A vágás módjára nézve, szükséges még, hogy a vág
y é n  minden hajtás levágassák, s csak ha vastagabb ruda
kat akarnánk növelni, lehet 4 0 — 50 darabot a legszebb 
karókból a jövő fordára meghagyni.

A vágás maga éles fejszével történjék, s a váglap 
tgyen sima s harantékos, hogy a viz arról könnyen lefoly
tassák.

A fűrészt alkalmazni nem czélszerü. A vágás után 
minden fát ki kell hordatni a vágásból, még mielőtt a sar- 
Jak nem mutatkoznak, figyelemmel lévén arra, hogy a 
fuvarozás által a tuskók meg ne sértessenek, végre pedig 
a vágás mindaddig, mig a fiatal sarjerdö annyira meg nem 
°ött és erősödött, hogy abban a legelő marha kárt nem 
tehet, szoros tilalom alatt tartandó.

A középerdő üzemről.

A  középerdö a szál- és sarjerdönek összeköttetése 
egy és ugyanazon téren.

A zárt sarjerdö - úgynevezett alfa — fölött állanak 
a magról kelt szál- vagyis felfák. egymástól oly távolság
i n ,  hogy az alfától a fény és légkör szükséges behatását 

ne zárják
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A  középerdö-iizemre alkalmas faneinek megválasztása.

A középerdö egész területén sarjfából, de egyes szá
lakban magfából is áll. Az előbbi, az úgynevezett alfa a 
felfák kisebb nagyobb, de folytonos beárnyékolásának van 
kitéve, ebből következik, hogy alfának oly lombfanemeket 
válaszszunk, melyek a beárnyékolást eltűrik, s mivel a felfák 
mennél korosabbak, annál terebélyesebbek lesznek, s a vi
lágosságot az alfától annál inkább elzárják, azért alfául 
gyorsan növő fanemeket is kell választanunk, hogy rövi- 
debb idő alatt, mig a felfák nagyon terebélyesekké nem 
lesznek, már tetemes fatermést nyerhessük.

A felfáknak olyanoknak kell lenniük, hogy az alfát 
mennél kevésbé árnyékolják be, lombozatuk legyen gyér 
és laza, koronájuk kicsiny, nem terebélyes, törzsük pedig 
ágtalan és szálas. — Felfának igen alkalmasak: a tölgyek, 
a szilek, a nyír, a kőrizs, a jávorok, a vörös fényű, az erdei 
fényű; kevésbé alkalmasok a bükkek, a hárs, a gyertyán. 
— Alfául használhatók: a bükk, a jávorok, a gyertyán, a 
szil, a tölgyek, a kőrizs és a mogyorófa.

A  forda tartam.

Az előbbiek szerént a középerdö alfaja rövidebb for
dában használandó mint a sarjerdö, azaz 15— 20 éves 
fordában.

Minthogy a felfát csak az alfa letárolása alkalmával 
lehet vágni, következik, hogy a felfa fordája az alfáénak 
mindég sokszorosát tegye. — A mint tehát a felfából 
kisebb vagy nagyobb méretű épületi és szerszámfát aka
runk nyerni, annak fordáját is magasabbra kell tenni, s
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ennek megfelelőleg több vagy kevesebb felfa osztályt 
képezni.

Az alfa letárolása alkalmával a legidősebb felfa osz- 
^ly is levágatik, a fiatalabb felfaosztályokból pedig vagy 
semmi, vagy csak annyi, amennyi a következő osztály kép
esére fölösleges, vagy végre annyi, a mennyi használatra 
Szükséges vágatik le.

Ez utóbbi czélból, de azért is, hogy a felfában válo
gatni lehessen, s mert a fiatal fák vágható korukig sok 
Veszélynek vannak kitéve, a felfa minden fiatalabb osztá
lyában több és több törzset kell meghagyni.

Szabályok a középerdők hántására nézve.

Legfiatalabb osztályú felfának magról kelt csemetéket 
kell választani, mert a sarjak életkora rövid, s csak a leg- 
Qagyobb szükség esetén szabad felfákul hajtásokat hagyni.

A felfák kijelölése oly időben történik, midőn a fák 
távéi nincsenek hóval födve, minthogy csak a fák töveiről 
lehet biztosan megítélni, váljon nem töhajtások-e.

A felfák többnyire az egész téren arányos elosztásban 
l*agyandók, egyébiránt ha a talaj változékonysága úgy 
kívánná, csoportonként is tenyészthetők.

Az alfa vágása után a felfa vágatik. oly felfák tuskóit, 
helyek már ki nem hajtanak, ki lehet irtani.

A vágásokban támadt hézagokat, ha magtermő fák 
Vannak azok körül, természetes utón, ellenkezőleg mester- 
ŝ ges utón kell bevetni, jobb azonban mindég az ültetés.

Ha a felfát tűlevelűek képezik, akkor a hézagok beül- 
tátése rendes szabály.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/619-3/2017.



94

Botfa üzem.

A  botfa üzem mély, terméken)' és üde talajt kíván, 
azért többnyire vizenyős lapályokon, folyók és patakok 
partjain, rétek és szántóföldek szélein, meg a lejtőkön van 
használatban.

Miután a botfa üzemmel mezőgazdasági vagy más 
iparczélok vannak összekötve, a mennyiben az illető tér ré
tül vagy legelőül, a száraz lomb alomnak, a zöld lomb takar
mánynak, a tölgy botfa kérge timár csernek sat. szokott 
használtatni, ezen üzemmód is inkább a mezőgazda, mint 
az erdész köréhez tartozik

Fanéin.

Ámbár minden lombfa sarjadzik, mégis a botfa üzemre 
a következő fanemek legalkalmasabbak:

a) a nedves lapályokon és folyók partjain: a fekete és 
kanadai nyárfa, a fehér fűz, a szil, a boglárfa;

b) kevésbé nedves helyekre: a tölgyek, hársak, a gyer
tyán, a jávorok, a kőrizs és különösen az akász;

c) fonó- és kötő.-vesszőnek legjobb a kötő fűz. Megjegy
zendő még az is, hogy a hajtások annál gyengébbek, mén 
nél magasabban áll a botfa feje.

A botfaüzemre nem alkalmasak: a bükk, a nyír, az 
égerek, a rezgő- és fehér-nyárfa meg a cseresnyefa.

A  botfák telepítése.

A botfáknak való csemetéket faiskolából vagy fiatalo
sokból szedvén, mindenesetre ültetés által telepitjük. —
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Némely fanemeknél a dugványozás is jó eredményre vezet. 
A botfáknak szánt csemeték kiültetésük előtt a kívánt 
magasságban (6 — 12') letejüktöl megfosztatnak, kiültetés 
után pedig ha hajtanak, csak a tetőn ülő hajtások hagyat
nak meg, a többiek tetöretnek, hogy a törzs mindég ágta- 
lan tiszta legyen.

Forda.

A fordatartam a fanem sajátsága s a használati czél 
szerint különböző s 2 — 10 évet tesz. —  A kötő-vesszőt 
minden évben vágják. Lombtakarmány nyerésnél 2 — 3 
éves forda szokásos.

A  botolás módja és ideje.

A  botfák hajtásainak vágása éles szerszámmal simán 
történik. —  Idős vagy korhadt botfáknál, melyeknek fejei 
száradni kezdenek, csonkokat kell hagyni, s mindig uj fá
ban vágni.

A  vágás, ha csak fára gazdálkodunk, a nedvkeringés 
beállta előtt, ha pedig lombtakarmányt gyűjtünk, augusz
tusban vagy legkésőbb szeptemberben történik, e czélból 
a levágott lombos ágacskák a napon kissé inegszáritva 
nyalábokba köttetnek, s száraz helyen télire elrakatnak. 
Jó lombtakarmányt adnak: a szil, a hárs, a tölgy, a gyer
tyán, a jávor és a kőrizs. Titnár cser nyerése végett a boto
lás mint a csererdőknél, tavaszszal történik.

A  botrák sarjadzóképessége.

Koruk növ- kedésével csökken, és ritkán tart az illető 
fanéin vágható korán túl, azért az öregebb törzseket ülte
tés vagy dugványozás által újakkal kell pótolni.
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Nyesfa üzem.

A nyesfa üzem néha előnyösebb,mint a botfa üzem, miu
tán a nyesfák tovább tartanak, annyi árnyékot nem vetnek, 
sürjebben állhatnak, s igy nagyobb fatermést adnak, azon- 
kiviil törzseik épületi fának is használhatók, fiatal hajtá
saik pedig takarmánynak jobbak. Folyók, patakok és tavak 
partjainak szegélyezésére a nyesfák törzseik nagy magas
sága miatt nem használhatók.

A nyeselö üzemre ugyanazon fanemek alkalmasak, 
mint a botfa üzemre, sőt némelyek még inkább, mint a töl
gyek, a szil, a jávorok, a kőrizs, az égerek és a jegenye
nyárfa.

A nyesfák telepítése mint a botfáknál rendesen a ré
tek, szántóföldek, utak sat. szegélyezésére, vagy a legelők 
beárnyékolására, ültetés vagy dugványozás által történik.

A  hajtások nyesése.

3— 6 évi időközben — fordában — történik. A sar- 
jak vágása itt is éles szerszámmal simán, és közvetlenül a 
törzsig történik, azonban megtelő távolságban 1— 2 hü- 
velknyi csonkokat kell a törzsen hagyni, hogy ezek 
segítségével a nyesések alkalmával a fákat könnyen meg
lehessen kúszni, s a nyesést alólról felfelé intézni, miáltal 
az ágak és hajtások lerepedése ki lesz kerülve, s a megfe
lelő sarjadzás ezáltal biztosítva.
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A MESTERSÉGES ERDŐSÍTÉS VAGY ÉRTÉS.

A  mesterséges erdősítés föladata, kopár vagy fátlan 
téreken erdőket telepíteni, s a hézagos erdörészeket, tisz
tásokat, néha pedig az évi vágásokat is ujbolitani.

Az értés vagy vetés, vagy ültetés által, s mindkettőnél 
sokféle módon történik.

A favetésről.

A  vetés által létrejött fanövénykéket vagy eredeti 
helyükön, mint magonczokat meghagyjuk, vagy mint ül- 
tönczöket máshová állab telepítés végett átültetjük.

A  vetésnél a kővetkező teendőink vannak.

1. A  talaj megmunkálása.
2. A  famagok szedése és épelése.
3. A  vetés idejének megválasztása.
4. A  szükséges magmennyiség beszerzése.
5. A  vetés maga.
6. A  mag befödése.
7. A  vetések megvédése.
8. Az egyes fanemek vetése körüli részletes eljárás.
9. A vetések tatarozása.

kM kO arr. 7
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A  talaj megmunkálásának következő módjai vannak-

1. A ta la jnak  tö kéletes  fe ltörése .
a) Oly erdőterületeken, melyek egy ideig mezőgazda

sági czélokra használtatnak, vagy oly tisztásokon, melyek
nek feltörése a talaj keménysége vagy az erdei gyom kiir
tása végett szükséges.

b) Fanöveldékben (vetényágyak és faiskolákban).
A talaj feltörése a helyi talajviszonyok szerint eke, 

kapa vagy ásó segítségével történik. —  Meredek oldalakat 
a vízmosás miatt teljesen feltörni nem szabad.

2. A  ta la jnak  fe lü le tes  m e g m u n k á l á s a  vas-  
ge r e b ly é v e l ,  könnyű famagvak vetésénél.

3. A  ta la jnak  helyenkénti  megmunkálása ,mely
a) pasztás megmunkálás,
b) foltonkénti megmunkálás,
c) magfészkek készitése s
d) maglyukak szúrása által történik.

A  talajnak pásitánként való megmunkálása.

Lapályos helyeken az egyenes irányban megdolgozott 
pásztáknak kelet-nyugati irányt adunk, s a ledaraszolt 
gyöpöt vagy gyomot a pászta déli szélére rakatjuk, hogy 
a magonczok a nap heve ellen védve legyenek.

Ha a száritő szelek ellen akarnók a pasztákat védni, 
akkor ezeknek észak-déli irányt adunk, s kelet felöl tölt
jük fel.

Hegyoldalakon és minden lejtős téreken a pásztáknak 
vízszintes egyenközü irányt adunk, s a ledaraszolt földet »
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pászta külső szélére huzatjuk, hogy azzal a magnak viz 
által való lemosása ellen mintegy gátat képezzünk, s a 
nedvességet visszatartsuk.

A pászták megmunkálása abban áll, hogy először a 
gyöp és gyom vékonyan ledaraszoltatik, azután a talaj en
nek minősége szerint kevésbé vagy többé, sekélyebben vagy 
mélyebben fellazittatik.

Igen jó ha ezen munka a vetés előtti nyáron vagy 
őszön történik, minthogy a föld a légköri hatásoknak ki 
lévén téve, porhanyóbb és termékenyebb lesz.

A megmunkálás maga rendesen széles élű irtókapával 
történik. —  Az ekét csak szélesebb pásztáknál és lapályos 
téreken lehet előnyösen használni.

A  talajnak foltonként való megmunkálása.

Ha a bevetendő térről a tuskók ki nem irtattak, vagy 
ha a talaj sziklás, köves, egyenetlen, s ezen okoknál fogva a 
szabályos pásztás megmunkálás kivihető nem volna, akkor 
a talajt a vetésre csak foltonként munkáljuk meg, a minek 
az a jó oldala van, hogy a vetésre szánt foltokat a talaj 
minősége szerint úgy választhatjuk, hogy azok tuskók, 
kövek által, vagy mélyedésekben védve legyenek, s mindég 
a termékenyebb helyekre juthassanak.

Vetnlynkak készítése.

A hol a maggal nagyon kell gazdálkodni, vagy oly 
nehéz magvu fanemeknél, melyek már első évükben hosz- 
szu gyökeret eresztenek, p. o. a tölgynél, a lyukvetés van 
használatban; itt a talaj megmunkálása kis területű, de 
annál mélyebb.

7*
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A talaj megmunkálása kapával, ásóval, néha ekével 
s itt-ott a pörge fúróval történik.

A  lyukak szúrása porhanyitott talajban hegyezett, 
vagy vashegygyel ellátott bottal vagy a vetö-kalapácscsal, 
keményebb vagy nem porhanyitott talajban pedig a makk- 
fúróval történik.

A  makkfuró valamint a pörge fúró úgy kezeltetik, 
mint a közönséges ácsfuró.

A  lyukak fúrására erős férfiak, a makk elültetésére 
pedig gyermekek használtatnak.

A  m a g v a k  gyűjtése és épelése.

A magvak szedésének ideje a magérés idejétől függ, s 
minthogy a legtöbb fa magvát könnyebben lehet a fáról 
szedni, mintha már lehullott, pontosan kell a magérés ide
jére ügyeink

Magvakat csak egészséges, jó növésű, középkorú fák
ról kell szedni; igen fiatal meg igen öreg fák többnyire 
üres magot teremnek; beteg, törpe fák magvaiból pedig 
többnyire törpe erdők neveltetnek.

A  szedés lehetőleg száraz időben történjék, mert a 
nedves mag könnyen erjedésbe megy s megromlik.

A  magvak épelése úgy intézendő, hogy azok meleg, 
hideg, nedvesség vagy más káros külbefolyás ellen védve, 
csirképességüket megtartsák. —  A nedves és olajos mag
vakat alig lehet néha egy télen át épen eltartani.

A  vetés idejéről.

A vetés idejére nézve a természet a legjobb utasítást 
adja; azon idő, melyben az érett mag a fáról lehull, a tér-
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mészetes vetési idő, ez a mesterséges vetésnél is szabályul 
veendő, ha különös körülmények az eltérést nem igazolják.

Különösen azon fanemekre nézve kell megtartani a 
természetes vetési időt, melyeknek magva öszszel érik s 
lehull, s tavaszig nehezen tartható csirképes állapotban, 
u. m. a tölgy, bükk és jegenyefenyünél.

A  m a g  elvetéséről.

Azon magvaknál, melyek nem egyenként dugatnak a 
földbe, mint a tölgy, bükk és gesztenye, hanem nagyobb 
mennyiségben szóratnak szét, a vetésnél mindenek felett 
az egyenletes szórásra kell tekintettel lennünk, ettől függ
vén a jövendőbeli állab egyenletessége és tökéletessége.

Ugv a telvetésnél mint a pásztás és foltos vetésnél is, 
ha különös figyelmet nem fordítunk arra, elkerülhetlen 
lesz az, hogy egy bizonvos tér bevetésére szánt mag vagy 
nem lesz elég, vagy el nem fogy, s igy az egész vetés egye
netlen s tökéletlen lesz.

Ezt kikerülendő legjobb a bevetendő tért, s ennek 
megfelelöleg a magot is, több részre felosztani. —  Az első 
térrész bevetése után meglátszik, hogy sürjebben vagy 
ritkábban kell-e a magot szórni, s igy a vető lassanként 
megtalálja a helyes mértéket.

Teljvetésnél néha úgy is szoktak eljárni, hogy az el
vetendő magot két részre osztják, s előbb a fél magmennyi
séget lehető egyenletesen az egész téren elszórják, azután 
a másik részt visszafelé vetik el.

Szélben vetni soha sem kell. A  vető munkáját mindig 
közel a földhöz hajolva végezze.
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A  m a g  betakarásáról.

Az anyafákról lehulló mag vagy tulajdon súlyánál 
fogva benyomul az erdő laza földjébe, vagy ha könnyű, a 
lehulló lomb közt, vagy a nedves mohán leli fel csira
ágyát.

Általános szabályul veendő, hogy nehéz és nagy mag
vak a legvastagabb, apró, szárnyas magvak pedig a leg- 
véknyabb takarót kivánják, s hogy midőn azoknál a takaró 
több hüvelyknyi, vastag, ezeknél elég, ha épen a földdel 
Ö8szekevertetnek.

Az elszórt mag betakarására a telj vetésnél a borona 
vagy gereblye, a pásztás és foltos vetésnél pedig csak a 
gereblye szolgál; lyukvetésnél a betakarás kézzel történik

Különleges eljárás az egyes fanemek elvetésénél.

1. T ö l g y m a k k  vetés.

A  mint tudjuk a tölgyek jobban tenyésznek más fane
mekkel elegyesen, azért tiszta állabokat csak igen termé
keny talajon, vagy pedig csererdőül telepitünk.

Porhanyó talajban a makkot, úgymint a burgonyát, 
eke után lehet vetni; ezen esetben az ekét nem kell nagyon 
mélyen járatni.

Nehéz kötött talajban a felszántott földre vetett makk. 
borona segítségével takarittatik be.

Legjobb a tölgymakk-vetést öszszel tenni, minthogy 
a szükséges tetemes makkmennyiséget tavaszig épelni igen 
nehéz feladat.

Oly vidékeken, hol télen kevés hó van, s a föld mé
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lyen megfagy, kénytelenek vagyunk a makkot tavasz - 
szál vetni.

A  pásztás vetés a tölgynél csak ott ajánlható, hol a 
talaj nagyon be van gyommal nőve, és teljesen csak na
gyobb költséggel volna megmunkálható.

A  hol sok egér van, ott a pásztás vetés egészen mel
lőzendő, mert ott az egerek a makkot a pászták hosszában 
mind felfalják.

A foltos és lyukvetés ott alkalmaztatik, hol a tölgyet 
más fanemek közé helyenként kívánják megtelepiteni; a 
legfelső gyepréteg vékonyan ledaraszoltatik s a föld men
nél mélyebben megporhanyittatik, minden vetöfoltba azu
tán 2— 3 szem makk dugatik le.

Ha azonban a különben nem kemény talaj nincs gyom
mal sűrűén benőve, akkor a tölgynek más fanemek közé 
való keverésére a lyukvetés is czélszerü, még pedig a 
makkfuró vagy vetökalapács segítségével.

A  lyukak egymástól 1 lábnyi távolra furatnak.. Min
den lyukba egy szem makk jön. A  lyuk vetésnél áz egerek 
és vadak nem lelik fel oly könnyen a makkot, s e mellett a 
csemeték egészen szabályos, egyenletes szétosztásban fognak 
állani, de egyszersmind kevesebb magra is van szükség.

Gyeppel gyommal sűrűén benőtt helyeken a vetés 
úgy is történhetik, hogy a kapával egy lapos gyep-hantot 
fölemelünk, alá a makkot elvetjük s a gyep-hantot előbbi 
helyére visszabocsátjuk.

így a makk az egerek előtt rejtve, és a fagy ellen 
védve van és jól csírázik, csirája pedig a gyepet könnyen 
áttöri. —  Ily módon nagyon könnyen s jó eredménynyel, 
terjedelmes területeket lehet erdősíteni.
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2. B ükkm akkvetés .

A  fiatal bükk ösraert érzékenységénél fogva csak úgy 
fog fejlődhetni, ha megfelelő védelemben, beárnyékolásban 
részesül, különben egészen szabad állásban csak ritkán, s 
igen előnyös időjárási viszonyok közt fog tenyészni.

Azért a bükköt szabadban soha, hanem csak más fák 
oltalma alatt szoktuk vetni.

A  bükk vetésideje az ősz.

3. Jegenyefenyüvetés .

Minthogy a jegenyefenyü fiatal korában a beárnyéko- 
lást nemcsak eltűri, hanem kivánja is, csak más fák árnyé
kában tenyészthető. —  Azonban ha a talaj üde, laza, ter
mékeny és a szelek ellen védve van, akkor a szabadban is 
sikerül a jegenyefenyüt nevelni.

A  talaj pásztásan vagy foltosán felületesen megmun- 
káltatik. Elég, ha a benőtt helyeket ledaraszoljuk. —  A  
vetés öszszel s csak kivételkép történik tavaszszal.

A magot a pásztás vetésnél gereblyével, a folt vetésnél 
pedig kézzel x/ % hüvelyknyire fedjük be.

4. Erdei-  és fe k e te fe n y ü v e té s .

Minden fanemeink közt az erdei-fenyü az, mely a leg- 
roszabb viszonyok közt, a Sovány homoktalajon is tenyé
szik. Azért újabb időben az erdei-fenyü művelése nagyon 
elterjedt, s különösen kopár, terméketlen térségek, felha
gyott, kiélt szántóföldek, vagy eltörpült lombállabok, erdő
sítésére használtatik.
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Ezenkívül mint védfa más fanemek közt igen gyakran 
alkalmaztatik.

Mindazon esetekben, a hol a talajt a vetéshez előbb 
meg kell munkálni, a pásztás vagy foltvetés alkalmaztik. 
Tiszta állabok nevelésénél a pásztás vetés, ott pedig, hol 
már meglevő állabokba akarjuk e fanemet elegyíteni — a 
foltvetés bir több előnynyel.

Az erdei fényűnél a vetés természetes ideje a tavasz.

5. Luczfenyüvetés .

Mint minden más fanemet, úgy a luczfenyüt is csak 
Úgy tenyészthetjük, mesterséges utón kellő sikerrel, ha a 
talaj, kiima és a vele való bánás e fanem életföltételeinek 
megfelel. — Száraz, sovány helyen, nem tenyészik jól, első 
éveiben lassan nő, mérsékelt árnyékot kíván, de a fű és 
gyom által könnyen elnyomatik s a késői fagyoktól sokat 
szenved.

A teljvetés csak ott felel meg, hol a magonczok meg
felelő védelemben részesülnek, különben a pásztás és folt- 
Vetés jobban czélhoz vezet.

Minthogy tapasztalás szerint a luczfenyüt könnyen s 
biztosan lehet ültetni, újabb időben nagyobb területeket 
mindinkább ültetés által szoktak erdősíteni, annál is inkább, 
mert az ültetés sem kerül többe mint a vetés.

A  vetések tatarozásáról.

Ha a vetésnél a felsorolt eljárási és elövigyázati sza
bályokat pontosan követtük, a vetés egészen meg nem 
hiúsulhat, elkerülhetlen azonban, hogy itt-ott hézagok ma
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radnak, melyeknek ujonnani bevetésével késni nem szabad, 
ha koczkáztatni nem akarjuk, hogy az állab hézagos és tö
kéletlen legyen.

Elmulasztott tatarozásokat, ha a fiatalos már annyira 
felnőtt, hogy a vetés által létrehozandó serdény az előbbit 
utói nem érheti — csak ültetés által lehet eszközölni.

A fa ültetésről.

Általános tételek.

1. Az ültetés sikere annál biztosabb, ha a csemeték az 
ertési térek közelében s ugyanazon termőhelyi viszonyok 
közt növeltettek.

2. Apró 2 — 6 éves csemetéket, melyek sérelem nélkül 
s a gyökereiket körülvevő földdel együtt kiáshatók, bizto
sabban lehet ültetni, mint idősebbeket; különösen áll ez a 
tűlevelűekre nézve. Kivételt képeznek azon fanemek, me
lyeket hosszú szivgyökerök kurtitása miatt a faiskolában 
többször el kell ültetni, valamint némikép a többi lombfa- 
nemek is, melyek elvesztett részeiket könnyen helyre - 
pótolják.

3. Mindenek fölött erős, egészséges csemetéket kell 
nevelni, mert ettől függ legfőkép az ültetés sikere.

4. Huzamosb ideig árnyékban nőtt, s részint elcsene- 
vészedett csemeték a szabadban való kiültetésre nem alkal
masak, valamint

5. azon csemeték sem, melyek sürü zárlatban nőve, 
hosszúak és vékonyak, hacsak ezeket az ültetés előtt meg 
nem kurtitjuk, a mi természetesen csakis a lombfáknál 
lehetséges.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/619-3/2017.



107

Sok esetben a szükséges csemetéket a tett vetésekből, 
vágásokból, egyátalában természetes utón létrejött serdé- 
nyekböl fogjuk vehetni. Ott a hol erre alkalom nincsen, a 
csemetéket

a) erdökertekben,
b) faiskolákban 

kell nevelni.
Erdökertnek nevezzük azon téreket az erdőben, me

lyeket mélyen megmunkálva s ágyakra beosztva famaggal 
azon czélból bevetünk, hogy az ott nőtt csemetéket minden 
iskolázás mellőzésével fiatal korukban a közellévö kopár 
erdötérekre kiültessük.

Faiskolákban többnyire lombfacsemeték neveltetnek, 
melyek gyökereiknek idomitása végett az iskolában több
ször átültettetnek, s többnyire mint suhángok kerülnek a 
szabadba.

Az erdőkertekről.

A  beültetendő területen vagy annak közelében inkább 
több y 4—  %  holdnyi kerteket telepitünk mint egy nagyobb 
kiterjedésűt, hogy a csemeték szállitása az ültetés helyére 
könnyitve legyen.

Az erdőkért fekvése és talaja ne legyen eltérő a beül
tetendő tér termőhelyi viszonyaitól.

A  talaj 1 —  1 %  lábnyi mélyen megforgattatik, hogy a 
nevelendő csemeték abban gyökereiket kellően szétterjeszt
hessék, s a gomültetés könnyitve legyen.

A  mennyiben a gomültetést akarnánk annak idejében 
eszközölni, az erdőkertekben a teljvetést alkalmazzuk, kü
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lönben minden más esetben a soros vagy barázdás vetést, 
mert ennél

1) kevesebb mag szükséges,
2) az ágyakat gyomlálás által tisztábban lehet tartani,
3) a sorokban tömötten álló magonczok a felfagyás

nak nincsenek annyira kitéve, s
4) végre a csemeték könnyítetett kiszedése alkalmá

val azok gyökerei sem sérülhetnek meg úgy, mint a telj- 
vetésnél.

A  hol szükséges, ott az erdökertet a legelömarha 
meg a vad ellen sövénynyel vagy legalább árokkal kell 
körülvenni.

Az erdökertekben többnyire lucz-, erdei-, vörös sat. 
fenyü-csemetéket nevelnek nagy kiterjedésű tisztások és 
vágások beültetésére.

Ha a csemeték megfelelő nagyra nőttek, a mi 2— 5-ik 
évükben történik, akkor kiültettetnek, s a kertben csak 
annyi csemete s oly elosztásban hagyatik, a mint a tér 
erdősítése kívánja.

Ismételt bevetése ugyanazon térnek ugyanazon czél- 
ból nem tanácsos, mert a talaj némikép már ki van 
merülve; hacsak televényes földdel sat. eléggé meg nem 
trágyázzuk.

Faiskolák.

A  faiskolákban rendesen csak lombfa-csemeték nevel
tetnek.

A faiskolának való tért úgy kell választani, hogy az 
távol ne essék azon területtől, melynek számára a cseme
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téket neveljük; továbbá, hogy az illető erdész lakásától se 
legyen messze, s végre a közelben öntözésre elegendő viz 
legyen. Továbbá igen kivánatos, hogy a faiskola emelke- 
dettebb helyen, a fagyok kikerülése végett, ne mélyedések
ben s lehetőleg sik vagy kevéssé hajlott téren feküdjék. A  
talaj minőségére nézve feleljen meg általában azon talaj
nak, melybe a csemetéket kiakarjuk ültetni, de e mellett 
legyen könnyen megmunkálható, s kissé termékenyebb.

A  faiskola terjedelmét a megkivántató csemeték meny- 
nyisége szerint határozzuk meg.

A  talajt, miután az minden tusaktól, gyökértől, cser
jétől irtás által tökéletesen megtisztittatott, 1 — i  W * nyi 
mélyre megforgattatjuk, úgy a mint a házi kertben vagy 
gyümölcsfa-iskolában szokták.

A megmunkált területet aztán keskeny ösvényekkel 
táblákra osztjuk, nagyobb kiterjedésű faiskolában egy vagy 
két szekérutat is hagyunk.

Minthogy a faiskolák huzamosb ideig használtatnak 
mint az erdökertek, tartósabb keritéssel is kell azokat el
látni, valamint többnyire szükséges lesz a szerszámok 
eltartására egy kis könnyű házikót is épitni, melyet illő 
egyszermind szép facsoportokkal is körül ültetni.

Az ágyakat esős időben a hányszor szükséges gyom
lálni, s igy a fü és gyomtól mindég tisztán kell tartani.

A  vetés után 2, legfeljebb 3 évvel szükséges lesz a 
csemetéket átültetni.

Az átültetett csemetéket jó meg kell öntözni, hogy a 
föld a gyökerekhez tapadjon, száraz időben szinte szüksé
ges az öntözés, mely este történik, de ha egyszer megkez
detett, mindaddig folytatandó, mig eső nem esik.
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A  csemeték megválasztása.

Az ültetés sikerének első föltétele, hogy a csemeték 
erősek, egészségesek legyenek. A jó csemetéknek ösmer- 
tetö jelei:

1. tökéletes gyökérzet, különösen szívó gyökszálakkal 
dúsan ellátva,

2. egyenes, erőteljes és tökéletes koronával ellátott 
törzs,

3. tökéletesen kifejlett rügyek,
4. teljes és nedvzöld lombozat,
5. egészséges bél és
6. erőteljes hajtások.
Minthogy a fiatalabb csemetéket sérelem nélkül ki

ásni, tovább szállítani s ismét elültetni könnyebb, mint az 
idősbeket, a fiatalabb csemetékkel való ültetés előnyt érde
mel, s igy szabályul veendő.

Az ültetés ideje.

A  tulajdonképi ültetési idő az ősz és a tavasz.
Az őszi ültetés a következő esetben alkalmaztatik:
1. száraz talajon, mely a téli nedvességet könnyen 

elveszti,
2. szelíd kiimában, hol a csemeték a felfagyás által 

télen át nem szenvednek,
3. oly talajon, mely tavaszszal a vizáradásnak van 

kitéve,
4. oly fanemeknél, melyek tavaszszal korán kihajtanak,
5. erős csemetéknél.
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Minden más esetben a tavaszi ültetés előnyösebb 
mert a csemeték elültetésük után élettevékenységüket 
mindjárt megkezdik, s azon változást, melyet átültetésük 
által szenvednek, könnyebben elviselik. Kisebb csemeték
nél és a fenyüféléknél a tavaszi ültetés szabály.

A  csemetéknek a földből való kiemelése.

A  csemeték kiemelésénél, vagyis kiásásánál, főtekin
tettel kell lennünk arra, hogy a csemetéknek gyöke és 
törzse lehető legkevesebb sérülést szenvedjen. Kisebb cse
meték legkevésbé sérülnek meg, ha gomóstól emeljük ki, 
ez nagyobb csemetéknél is ajánlható, ha azokat távolra 
szállítani nem kell, mert ez esetben a szállítás költséges
sége miatt, de azért sem tehető, mert a föld lerázódnék.

A  csemeték szállítása és ültetés előtti gondozása.

A csemeték kiemelése után az elültetésig nagyon kell 
ügyelni arra, hogy meg ne sérüljenek s gyökereik ki ne 
száradjanak.

Közel lévő erdőkből nem kell több csemetét egyszerre 
kiemelni, mint a mennyit egy nap alatt el lehet ültetni.

Gommostól kiemelt kis csemetéket kosarakban embe
rek által, nagyobb fácskákat szekeren szállíttatjuk. A  cse
metéket a deszkázott szekérbe vagy felállítva, vagy végével 
hátrafelé fektetve rakjuk, az üregeket nedves földdel vagy 
mohával töltjük ki.

Csupasz gyökerű csemeték nedves moha közé gön
gyölteinek.

Távolra való szállításnál, vagy ha a csemeték az elül
tetésig sokáig feküsznek, igen jól lehet a gyökereket a ki-
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száradás ellen óvni az által, hogy a gyökereket homagos 
iszapba mártjuk, mohával betakarjuk, s többszöri öntözés 
által nedvesen tartjuk.

A  hol a fácskák törzsei dörzsölés által megsérülhetnek, 
szalmával kell körülrakni.

Az ültetés helyére érkezett csemetéket árnyékos helyre 
kell rakni, s ha mindjárt el nem ültettetnek, gyökereiket 
földdel kell betakarni, hogy a nap és lég befolyása ellen 
védve legyenek. E czélból megfelelő mély árkot huzunk, 
abba csomónként a csemetéket a gyöktöig beleteszszük, s 
laza földdel betakarjuk, ha szükséges meg is öntöztetjük.

A  csemeték megnyesése.

A  lombfanemü, különösen nagyobb csemetéknél a 
megnyesés ki nem kerülhető, s itt azon szabály tartandó 
szem előtt, hogy oly arányban, a mint a gyökér megkur- 
tittatott, az egyensúly helyreállitása végett a korona is 
megnyesessék. A  csemeték megnyesése azonban úgy tör
ténjék, hogy minden ágon egypár rügy maradjon, nem 
pedig, hogy egyes ágak tövig vágassanak, mások pedig 
egészen meghagyassanak. A  csemeték véghajtása megha
gyandó, kivévén ha a csemete igen vékony, nyúlánk, 
akkor a törzs erösbitése végett levágható.

A  gyökér nyesése rendesen csak a karó, és más túl
ságos hosszú vagy ferde növésű gyökrészek megkurtítá
sára terjed. A  nyesés egyátalában éles késsel vagy ágollóval 
történik.
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Jlily távolban ültessünk?

Száraz, sovány talajon, zord fekvésű helyeken sürjeb
ben ültetünk, termékeny, üde talajon, szelid égalj alatt 
ritkábban.

Kis csemeték sürjebben ültetendök, mint nagyobbak.
Gyorsan növő fanemek ritkábban ültethetők, mig a 

szétágazásra hajlandó fanemek csemetéi sürjebb állást igé
nyelnek.

Ha a gazdaság, czélja szálerdőben sugár szálfákat 
nevelni, akkor sürjebben. tűzifa gazdaságnál pedig sarjer- 
döben ritkábban ültetnek.

Az iiltetölyukak készítése.

Az ültetölyukakat. a csemeték gyökérzetéhez mérten 
oly nagyra készitjük, hogy abban a csemete gyökere ne 
csak hogy épen beleférjen, hanem hogy még azt elegendő 
porhanyó földdel körül is lehessen rakni.

Igen czélszerü a lyukakat még öszszel késziteni, mint- 
hogy tapasztalásból tudjuk, hogy az öszszel ásott lyukakba 
ültetett csemeték sokkal jobban nőnek.

A  csemeték ültetése.

Nagyobb csemeték, suhángok vagy fácskák elülteté 
öénél igen czélszerü azokat ismét oly irányban ültetni, a 
mint előbb állottak, hogy a sikert biztosítsuk, ugyanazért 
még a kiemelés előtt megjegyezzük a fácska északi részét, 
hogy ültetés alkalmával ezen oldalát ismét észak felé for
díthassuk.

•dé**et! kézikönyv 8
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A gomnélkiil való ültetés következőleg történik: a 
csemetét balkézben a lyuk közepére függélyesen tartva, 
jobbkézzel ennek gyökerére szórjuk a termékeny földet 
úgy, hogy az a gyökérzettel mindenütt érintkezésbe jöjjön; 
e czélból meg kell a csemetét a földnek szórása közben 
kissé mozgatni, hogy körülötte üregek ne maradjanak. —  
Miután a termékeny föld közvetlenül a gyökér körül fel lett 
halmozva, a még üres tért a lyukban, a többi földdel 
töltjük be, s kissé megnyomkodván a csemete körül a föl
det, erre a ledaraszolt földet gyepes oldalával lefelé a cse
mete körül rakjuk.

Ha a közelben viz van, nagyon jó az elültetett cseme
téket azonnal jól megöntözni.

Terméketlen köves talajon szükséges az ültetésnél 
termékeny földet használni.

A csemetéket általában és rendes viszonyok közt oly 
mélyre ültetjük a mint előbb állottak; szá
raz talajon kissé mélyebben, nedves talajon 
ellenben magasabbra sőt halmocskákra is 
ültetjük.

Kisebb, különösen 2— 3 éves fenyücse- 
meték elültetésénél jó szolgálatot tesz a 
Buttlár-féle ültető-vas, mely hajtott markolattal s gömbö
lyű vagy 3 élű begygyei bir, melylyel azt jobb kézbe fog
ván az ültetésnél lyukat szúrunk, balkézzel a csemete 
gyökerét e lyukba mélyesztjük s a vassal 1— 2 " távolban 
egy második s harmadik lyukat szúrván, a gyökeret a 
földdel érintkezésbe hozzuk.
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A  gom-ültetés.

A  gomültetés előnyei:
1. a kiemelésnél és ültetésnél a csemeték gyökerei 

legkevésbé sérülnek meg;
2. a gyökerek előbbi helyzctökben s mozditlanul 

ugyanazon földben maradnak, s igy elültetés után életmű
ködésüket zavartalanul tovább folytathatják;

3. a csemeték a szárazságnak és a talaj felfagyásának 
sokkal jobban ellentállanak;

4. az ültetés a sikerhez képest aránylag gyorsabban 
halad s kevesebbe kerül;

5. kevésbé gyakorlott munkások által is jól kivihető.
A  gomültetés nagyban a . tűlevelűeknél, különösen az

erdei- és luczfenyünél alkalmaztatik, melyek közül az előb
binek a legkisebb megsértés is igen árt.

A  bokros ültetés.
é

Bokros ültetésnek nevezzük, midőn több egymás 
mellett sürjen álló apró csemeték gomostul kiemeltetnek 
s elültettetnek.

Zordon hegyi vidéken sokszor alkalmazzák azt azon 
nézetből indulva ki, hogy a bokrok külső csemetéi a bel
sőket a kiima viszontagságai ellen védik s igy az ültetés 
sikere biztosítva van.

Zsoinbültetés.

Vizenyős talajon ha közönségesen ültetünk, a cseme
ték léte a nagy nedvesség s a felfagyás miatt igen kétsé-

8 *
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ges; ily helyeken a zsombültetés jó szolgálatot tesz. —  
Miután a vizenyős helyek a mennyire lehet árkok által 
lecsapoltattak, minden csemete helyén 2 — 3 lábnyi széles 
térről a gyep lehántatik s füves oldalával lefelé fordittatik. 
erre jön azután egypár hüvelyknyi magasra laza föld, 
melyre a kis csemete gyökerével helyeztetik, s porhanyó
földdel úgy körül öntetik, hogy azáltal közel egy lábnyi 
magas halmocskák — zsombok — képződnek.

Egyes fanemek ültetéséről.

T ölgy-ü ltetés.

A régente szokásban volt ültetés x/2 — l 1̂ /v a sta g  
tölgycsemetékkel a legbiztosabb. A  csemeték faiskolákban 
neveltetnek vagy pedig a fiatalosokból vétetnek.

A minden elökészités és gomnélkül való ültetésnél a 
csemeték gyökereit és koronáját meg kell nyesni a véghaj
tást azonban érintetlenül hagyni.

Az 1— 4 éves tölgycsemeték ültetése csak kivételesen 
sikerül jól, a fiatalabb tölgycsemetékkel való ültetés csak 
mély és termékeny talajon vezethet sikerhez.

E rdei fényü-iiltetés.

A 2 — 3 éves csemetékkel való gomültetés a legbizto
sabb. Újabb időben azonban különösen üde talajon 2— 4 
éves csemeték jó sikerrel gomnélkül is ültetnek.

Nagy terjedelmű téreken a vetés inkább ajánlható, az 
ültetést csak a tatarozásnál vagy nedves s a felfagyásnak 
kitett helyeken alkalmazván.
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Luczfe n yű -ü lt etés.

Ezen fanem sekély, ile dús oldalgyökérzetével két 
éves korától egész 5 — 6 láb magasságú csemetékig kivált 
gomostul annál jobb sikerrel ültethető, minthogy a meg
sértések iránt nem érzékeny.

Minthogy a luczfenyü első éveiben igen lassan nö s a 
fü által könnyen elnyomatik. Nagyban való erdősítésnél 
az ültetés előnyt érdemel.

Jegen yefen yíi-iiltetetés.

Az ültetésre legalkalmasabbak a faiskolákban növelt 
csemeték. A  jegenyefenyü ültetésnél alapföltételek, hogy 
a talaj erőteljes és üde legyen. Egyébiránt a vágásokból 
vett csemeték ha 8— 10 évesek is, kivált gommostúl kie
melve jól megerednek, hacsak nem állottak nagy árnyék 
bán. A jegenyefenyü-iiltetés csakis kisebb területeken 
hézagok kiültetésénél sat. foganatosítható. Sorültetések 
apróbb luczfenyükkel elegyesen jól megfelelnek.

D u gványozás.
Némely fanemeink lemetszett ágaiknak foldbedugása 

által is szaporíthatok. Ezen ágaknak földbe mélyeztett 
részeiből hajtások helyett gyökerek, a födfeletti részekből 
pedig ágak erednek, s igy a földbe dugott ág önálló nö
vény nyé válik. Ezen ültetési és szaporítási módot dugvá
nyozásnak nevezzük.

A  dugványozás megfelelő eredménynyel csak láz i,, 
üde vagy nedves és mély talajban alkalmazható. Ezen
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föltételek mellett igen alkalmas a berkek, nedves rétek és 
legelők beültetésére, és a szántóföldek, folyóvizek s utak 
beszegélyezésére.

A rezgönyárfa kivételével minden többi nyárfák és 
füzek szaporithatók dugványozás által, még pedig bizto
sabban mint magról, melyet nehezen lehet szedni, kevésbé 
biztosan szaporithatók dugványozás által az égerek, ellen
ben az ákász és a ternyö tiszafa jó eredményeket mutat.

A dugványok vagy karók, vagy vesszők; melyek 
úgy a föld alá jövő, mint a földfölött álló részeiken rü
gyekkel vannak ellátva, melyekből a gyökerek és ágak 
képződnek.

A  dugványok tavaszszal a nedvkeringés beállta előtt 
vágatnak s felhasználtatásukig alsó végükkel vizbe dugat- 
nak, ily eljárás mellett a dugványok késő tavaszig tart
hatók.

Kevésbé laza vagy köves talajban gödrök ásatnak, s 
azokba a dugványok úgy ültetnek be, hogy kérgök sérü
lést ne szenvedjen. Ez utóbbi mód minden körülmények 
közt előnyösebb.

H om litás.

A  homlitás a fák azon szaporításának módja, midőn 
az alsó ágak a földig lehajtatnak, s a földdel való érintke
zés pontja fölött földdel betakartatnak, hogy ezen helye
ken gyökeret verjenek, a mi ha megtörtént, az ágak 
az anyafáktól elválasztatnak, s igy önálló növénynyé 
váltak.

A homlitás, mely inkább a kertészet és szőlészet kö
rébe vág, az erdészetnél nagyon korlátolt alkalmazással
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bir, s csak a közép- és sarjerdökben itt-ott a kiveszendő 
tüskök pótlására ugyanezeknek hajtásaiból szolgál.

Homlitásra legalkalmasabbak azon fanemek, melyek 
törzseik és töveiken erőteljesen kihajtanak u. m. a szilek, 
a gyertyán, az égerek, a hársak, a jávorok és füzek.

A homlitás ideje a tavasz.
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Az erdőhasználat alapvonalai.

Az erdők összes termeléke fő- és mellékhasználatokra 
oszlik. A föhaszL'álatokhoz tartozik a fa, nyers vagy átvál
toztatott minőségben; a mellékhasználatokhoz ellenben 
mindaz, a mit az erdő a fán kivül nyújt.

I. RÉSZ. AZ ERDŐK FÖHASZNÁLÁTÁRÓL.

Az erdők főhasználatainál különös tekintetbe veendő 
azok nyerése és czélszerü fölhasználása.

I. SZAKASZ.

A iának nyeréséről.

A fának nyerésére vonatkozó munkálataink megosz
lanak :

1. a fának döntésére, földolgozására és a tüskék ir
tására ;

2. annak szálitására.

I. Fejezet.

A fának döntéséről, földolgozásáról és a tuskók irtásáról.

Itten főtekintettel kell lennünk:
1. a döntés vagy vágás idejére,
2. annak módjára.
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A  tűzifát tüzerejének előmozdítása végett legczélsze- 
rübben vágjuk ősztől tavaszig, azaz a nedvkeringésen kívül, 
mert különben a nyers fa rothadásba megy át.

A  mondott időszakban vágjuk a szenitésre szánt fát is, 
inig a hamunyerésre szánt fák döntése czélszerübb nyáron, 
minthogy a nyersfa több hamut ád.

Kivételt képeznek itt a sarj- és közép-, valamint a 
eserjéserdok, melyek az erdőművelésben mondott okokból 
tavaszszal vágatnak le.

Az épületfát bármikor is lehet vágni. A télen vágott 
épületfa nem rothad oly hamar, mig a nyáron vágott fa, 
ha kérgétől rögtön megfosztva, mérsékelt meleg és szellös 
helyen megszárittatik, tartósabbá válik.

A mű- és szerszámfát ha télen vágjuk, könnyen reped, 
ha pedig nyáron, akkor összeszárad. Mindkét hiányon 
segíthetünk, ha a nyáron vágott fát meghántva, jól kiszá
rítjuk.

ügy az épület-, mint a szerszámfa használhatósága 
sokat nyer, ha a fát tavaszszal levágva, annak lombozatát 
rajta fonnyadni hagyjuk, vagy ha a fát ugyanakkor meg
gy ürüzzük, hogy lábán kiszáradjon. Mindkét esetben » 
használattal bevárjuk a fa tökéletes kiszáradását.

Az itt meghatározott vágási idő szorosan nem alkal- 
mazható havasi erdeinkre, melyeket a zordon telek végett 
igen sok esetben nyáron kéntetünk levágni, azonban a 
kényszer azon haszonnal van összekötve, hogy nyáron nem 
kéntetünk a vágásokban a nagy hó miatt magas tuskókat 
hagyni.

A  döntés módja kiilönbféleképen történik, és pedig:
1. fejszével.
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2. fürészszel, és
3. kiásás által.
-4 fejszével való döntésnél a közönséges erdei fejszét 

használják, mely különböző vidékek szerint, hol kisebb, 
hol nagyobb s szintoly különböző alakú is, a mint épen az 
a népnél szokásban van.

A fejszének használata fák döntésénél azon hátrány
nyal bir, hogy a kettős rovátk által sok fa vész el, főleg 
épületfánál, melyeknél a fa rovátkos végét egyenesre kell 
vágni; —  ellenben a fejszével könnyebben lehet bánni, s 
azt mindenütt lehet használni, mig sziklás és meredek 
oldalakon a fűrészt kezelni nem lehet.

A  fürészszeli döntés egészen úgy megy véghez, mint 
a fejszével.

Az e czélra használatban lévő úgynevezett erdei fű
rész félhold alakú, mely domború oldalán 3 szögű fogakkal 
bir, s végein fogantyúkkal van ellátva. Hogy a fűrész 
könnyen járjon, felső széle felé vékonyabb, fogai terpesz
tek, s itt-ott csorbák.

A  fűrész használatának előnyei oly szembeötlők, hogy 
azokat bővebben elemezni fölösleges.

A fák döntése kiásás által sok fáradsággal jár s nagy
ban nem alkalmazható, legfeljebb ha egyes fákat akarnánk 
kiásni azért, hogy egész hosszaságukat megnyerhessük, a 
mi azonban csakis porhanyó földön lehetséges.

Ott, hol a fának magas ára van, a napszám pedig olcsó; 
vagy ha az erdötalajt más czélokra akarjuk fölhasználni 
sat. szokásban van a tuskóirtás.

A tüskök irtása által 10— 25 ° /0 nyerünk a fában.
A döntés után következik a fa  földolgozása.
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Ha a döntött fát tűzifának akarjuk földolgozni, úgy 
azt ölekbe vágatjuk.

Az ölbevágásnál a fűrészt alkalmazni jobb minta fej
szét, mert a fejszével a fának 12 — 15 %  kárba megy.

Az ölek tartalma kiilömbözö, a mint a hasábok hossza 
változik. A hasábok közönséges hossza 2 % ,  3, 4 — 6', inig 
az öl szélessége és magassága mindig egy és ugyanaz — 6'.

A hasábfát közönségesen tisztán rakják ölekbe, mig 
az ágfa s a törzs vékonyabb 4 " alóli része, külön ölekbe 
jö, mint úgynevezett „dorongfá1*. A göcsök és tusakfa kü
lön kezeltetnek szokásos mérték szerint, s mig a hasáb- 
taölek tömegtartalma legnagyobb, ezeké legcsekélyebb.

Az ölek magasságát 6"-kel többre szokták kimérni, 
mely többletet aszrétegnek nevezzük.

A  fölhasogatott fa ölekbe vagy hosszabb sorokba 
fakatik, a melyek hossza különböző lehet, csak tört számot 
ne tartalmazzon, azaz 1 2 ölnél ne legyen kisebb.

A sorok hosszát elébb kiszokták mérni, s annak 
végeit ölkarókkal ellátni, melyek közé a hasábok rakatnak; 
az ölkarók a sor hosszán kivül esnek.

A karók közti térnek simának kell lenni és tisztának, 
s ha a talaj lágy, talaphasábok rakatnak az ölek hosszába.

Az igy elökészitett sorközökbe a hasábokat egész 
rendben kell berakni, mely czélra azok vastag végei föl
váltva fektetnek be az ölbe, 'hogy a sor mindkét hosszú 
oldala egyforma magasságban álljon. Ügyelni kell'arra is, 
hogy a hasábok egymás éleire ne rakassanak, a mi sok 
hézagot okozna.

Ha az ölberakásnál a sor felemagasságát elérte, 
akkor az ölkarókat a szétterjedés meggátlása végett gúzs-
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zsal vagy vékony ágakból vágott horgokkal.összefogják, 
melyekre a sor többi részét rakva, ez a horgokat súlyá
val megterheli s az ölkarök összetartására képessé teszi.

Meredek hegyoldalakon igen czélszerü a sor alsó 
végét a meghagyott magfák vagy a térén föltalálható fiatal 
fák törzseihez támasztani, minthogy egyszerű ölkarók 
a sor lefelé nyomuló súlyát meg nem birnák. A hol ez 
lehetetlen, ott a sor alsó vécére erős támaszokat illesztünk.

Minthogy az ölbe rakott nyers ölfa, annak későbbi 
kiszáradása következtében összeszárad s eredeti magassá
gát elveszti, szükséges azt valamivel magasabbra rakni. E 
többletet, mely fél öl magasságnál 3— 4 ", egy egész öl 
magasságnál pedig 6— 8 " teszen, a mint fönnebb is einli- 
tök: aszrétegnek nevezzük.

Az erdőn kivül, például faraktárakban vagy a hol 
elegendő ölkarónk nincsen, ott a sorokat keresztrakások 
közé rakják. E keresztrakásokat úgy készitik, hogy a sor 
végein a hasábokat nem mind egy és ugyanazon irány
ban rakják, hanem fölváltva rétegenként keresztbe, és pedig 
a sorral egy magasságnyira, oda ügyelve a rakás alatt, 
hogy a keresztrakás inkább be, mint kifelé hajoljon, hogy 
a közbeeső ölek nyomásának ellentállhasson.

Minthogy az ily keresztrakások tömegtartalma cse
kélyebb, úgy a szerint kell intézkedni, hogy az azok közé 
rakott sorok minél hosszabbak legyenek, hogy a hiány 
megoszoljon.

A galyfát bizonyos hosszaságu darabokra vágva nya
lábokba kötik s ölbe rakják.

Az épület- és szerszámfa földolgozása igen egyszerű, 
minthogy azt egész darabokban szokták eladni, a mely
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czélra elég, ha azokat gályáiktól megtisztítjuk, s azok vé
geit a kiszabott hosszaságban levágjuk.

Némely esetben az épületfát még az erdőn megszok
ták faragni (nagyábolni), s néha úgy, hogy a négy váglap 
közt mindenütt egy-egy kéreg szalag megmaradjon, a mi 
által a törzs 8 oldalú szögoszlopot képez.

II. Fejezet.
A fának szántásáról.

A fának szálitása kétlélekép történik, vizen és szárazon.

1. A  fának szálitása szárazon.

E szálitásnak nemei:
1. a hordás,
1. a hengerités és vetés, vagy lökés,
3. a hurczolás,*
4. fuvaroztotás és
5. a csúsztatás.

1. A hordás.

A  hordás emberek és állatok által történik, s inkább 
csak tűzifánál vagy csekélyebb szerszámfánál alkalmazható.

Miután a hordás a szállításnak egy igen háládatlan 
és költséges módja, azért csak kivételes esetekben s csekély 
távolságra ajánlható, midőn is a munkások e czélra külön 
készült hordóeszközöket, mint kosarakat, ágasokat hasz
nálnak.

A hordás marhákkal hordókosarakban szintén" nem 
czélszerü, költséges, és legfeljebb ott alkalmazható, hol a 
fát csak keskeny, szikla utakon lehet kihordani.
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2. A h en gerités és lökés.
A hengerités kerek törzseknél használtatik, azok cse

kély távolságra való elszálitására.
A hengerités a fiatalosokban nagy kárt okoz, mind a 

mellett néha elkerülhetlen, tetemesb átméretü törzsök vagv 
tönkök elszálitására bizonyos pontokig, honnan azok to
vább szállíttatnak. A hengerités leginkább szokásban van 
a fiirészmalmoknál, hol a tönköket csak úgy lehet fölszá- 
litani a tolótalpra.

A hengeritést egyébiránt szokták kicsinyben alkalmazni 
a tűzifa földolgozásánál is, a tönkök leszálitására meredek 
hegyoldalakon, hol az ölfasorok rakása lehetetlen, s hol 
azokat csak a völgyben állíthatjuk föl.

Hogy e hengerités által, a fiatalosban minél kevesebb 
kárt okozzunk, szükséges e czélra abban nyílásokat vágni, 
s a tönköket azokon hengeriteni le, mert igy legaláb a 
közbeeső fiatalos sértetlenül marad.

Az úgynevezett lökés által csak hasábfát lehet meredek 
oldalokról leszálitani, de nem ajánlható, mert a lökés által 
nemcsak a hasábok szenvednek főleg sziklás talajon, hanem 
a hulló hasábok a lágy és porhanyó talajt fölis túrják; ha 
egyébiránt a hegyoldal nem nagyon meredek, akkor a ne
vezett hátrányoktól tartani nem kell.

3. A  hurczolás.

Vastag, nehéz törzseket, melyeket hengergélni nem le
het, csak hurczolva szálithatunk le a hegyoldalakról.

A hurczolás különböző módon történik, és pedig:
1. einelörudak és fejsze segítségével emberek által,
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2. a lánczszeg,
3. a hurczoló talp, (kutyafa) és
4. szekér-tengely által.

4. A  fu varozás.
E neme a szántásnak általában szánon, taligán vagy 

szekeren, és pedig emberi erő, igavonó marha, vagy gépek 
által történik.

ad 1. Az egyszerű kéziszán, a tűzifának a vágásokból 
az utakhoz vagy az úsztató patakokhoz való kihordásra hasz- 
náltatik, s általános gyakorlatban vau, kivált hegyes vidé
keken. — Az ily kézi szának alkotása igen egyszerű, vala
mint kezelése is, mert egy gyakorlott munkás képes azon 
V5—  Vs kurta ölet tovaszállitani, mely czélra a munkás a 
hasábokat a rakonczák közé keresztbe rakva, azokat hosz. 
szába megkötözi lánczczal vagy gúzszsal, s erre a szán 
szarvát megfogva, útnak indul, útközben a szán gyors ha
ladását az e czélra készitett lejtős utakon szükség esetében 
az által mérsékelve, hogy hátát a szánnak támaszsza, s azt 
visszatartóztatni törekszik, a mi hogy könnyebben sikerül
jön, a munkásnak kötelessége talpára mászóvasat kötni. E 
munka gyorsan foly, mi a kézi szán használását épen czél- 
szerüvé teszi.

A  vontatás télen történik havon az e czélra még a 
nyár folytán elkészített utakon. Az ily vontató utakat, hogy 
esésük szerfölötti ne legyen, kanyargósán készítik, s 
nagyobb kanyarulatoknál azoknak széleit elnyomott fákból 
vágott fiatal törzsekkel beszegik, melyek czövekekkel 
megerősítve megakadályozzák, hogy a szán kanyarodás 
közben az útról le ne forduljon.
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Ha a hó a vontató utakat nagyon ellepi, úgy ki kell 
lapátolni annyira, hogy a munkát tovább folytatni lehessen.

A nevezett vontatásnál megkülönböztető, n fának 
kihordása ci vontató utakhoz az azok közt levő térről, a mi 
még nyárban történik, azért mert nyáron a vágásokból 
egyátalában jobban ki lehet hordani a fát, mig télen egy 
része könnyen a hó alatt marad; — és a fának tovább von
tatása, a mi a mondott mód szerint a vontató utón magán 
megy véghez.

A  fának tovább szálitása taligán kevésbé van gyakor
latban, mint szánon, s a taligát nem is használják másutt, 
mint az uszafának elszálitására a gereblye udvarából, 
vagy az usza-csatornákból a faraktárig, vagy a szénége
tésnél a szénfa összehordására a máglyákhoz.

Ha végül a fát vonómarhával lehet tovább szállítani, 
.akkor e czélra szekeret vagy szánt használunk, melyek szer
kezete szintúgy mint használata, a közéletből igen ismerős.

5. A csúsztatás.

A csúsztatásnak több neme van, a mint az kötélén, 
fóldrovátkokban, vagy facsuszorákon történik.

Kötélén csak értékesebb épületfát szoktak lebocsátani 
meredek oldalakon, azon elövigyázatból, hogy az a gyors 
és szabad alásuhanás közben meg ne sérüljön.

Fóldrovátkokban leginkább csak egész, s oly tör
zseket lehet lebocsátani, melyek értéke csekély, mert a 
közönségesen meredek oldalon lezuhanó törzsek köny- 
nyen megsérülnek. — A rovátkokat inkább csak télen 
lehet használni, fagyos, jeges talajon, mert különben azt 
a fa s később az cső mindig mélyebbre ássa, miglen
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az mély árokká válik, mely okból azok lehetöleo- mel
lőzendők.

A csuszorák készítése különböző.
A csuszorák alkotása nem egyéb, mint fatörzsekböl 

készült csatornák, melyek meredek hegyoldalokra rakva 
oly esést nyernek, hogy az azokba lökött fa saját súlya által 
alácsuszhasson.

A csuszorának egyes részeit „ szakaszoknak11 nevezzük. 
Egy szakasz tűzifa csuszora közönségesen 5 rúdból készül, 
mig épületfa vagy egész fatörzseknek szánt csuszorák 
7— 8 rúdból készülnek. Előbbiek szélessége 1 1/<Í— 2', mélye 
1', utóbbiaké 3 — ő ‘ és 2'.

A  két legfelső csuszora-rudat, melyek közönségesen a 
legvastagabbak, nyereg-rudaknak, mig a többi rudakat 
fenékfáknák nevezzük.

A csuszorák közönségesen keresztbe rakott talpokra 
fektetnek, melyek egyszerű rövid törzsekből készülnek, ha 
a csuszora közvetlenül a föld felett vonul el. Ha a csuszora 
részenként bizonyos magasságban a föld felett lejt alá, 
akkor azok talapzata liidláb alakot nyer.

Fatörzsek csúsztatására szánt csuszorákat szükséges 
azok egész hosszában megfektetni, hogy igy a terűt inkább 
megbirják; ha ez nem lehetséges, úgy azokat vastagabb 
rudakból készitjiik, erős hidlábakra rakva.

Hasábfa csuszorákat lehet akár mily magasra emelni, 
mely esetben a fenirt hidlábokra rakatnak, melyek alkotása 
a helyiség szerint változik.

A  csuszorák esése különböző, a mint azokat vagy nyá
ron szárazon, vagy esős időben nyirkosán, vagy pedig 
fagyos időben használjuk. Hogy a dörzsölés minél cseké
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lyebb legyen, a csuszora rudak belső felét lcszokták kér. 
gelni. Azok nagyobb vagy kisebb esése függ egyébiránt 
attól is, ha rövid vagy hosszú fát csúsztatunk.

A mindkét nemű csuszorák esési fokát illetőleg, azt 
következő számokkal lehet kifejezni:

jégén, vizezve, szárazon.

Szálfa csuszoraknál . 10° 20° 25°
Hasábfa „ „ . 15° 35'° 45°
Szabály, hogy minél hosszabb a csuszora, annál inkább 

apadjon az esése. Ez okból a csuszorának első szakaszai 
mindig nagyobb esést nyernek, mint a következők, s leg
feljebb ha a csuszora igen hosszú, adhatunk annak 300 
ölen túl újból némi esést.

A  csuszorákat rendesen mindig aláírói fölfelé készít
jük, a mint a vágások épen egymásután következnek, a mi 
gazdaságosabb is. Továbbá annak felnő végét oly pontra 
irányozzuk, mely vagy a vágás közepén álljon, vagy ott 
hová a fát könnyen összehordani lehet.

Igen hasznos, ha lehet, egyes csuszorákat egymással 
összekötni, mely esetben azonban arra kell vigyázni, hogy 
azok egyesítése minél hegyesebb szögben történjék.

A  csuszorák szája vagy alsó vége a szükséglet szerint 
különböző alakot és fekvést nyer a szerint, a mint az abból 
kicsusszanó fát, közvetlenül a csuszora szájának közelében, 
vagy pd. attól távolabb akarjuk fölhalmozni. — Előbbi 
esetben a csuszora vége azon fekvésben marad, mint annak 
felsőbb része, mig utóbbi esetben az utolsó szakaszt többé 
vagy kevésbé fölfelé emeljük, hogy az, a csuszorából kirö- 
piilő fát köralakban bizonyos távolságra lökje. Ha a lökés 
igen nagy, akkor a hasábok könnyen összezuzatnak s sok
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forgács marad hátra, azért nem tanácsos a röpülő hasábok
nak igen nagy kört adni.

Minthogy az utolsó szakasz (a szöktető) fenékfái, 
az előbbi czélra igen gyöngék, úgy a két közbelsö fenékfa 
helyett egy vastag tönköt szoktak alkalmazni.

Ha törzseket — tutajfát — csúsztatunk, úgy az utolsó 
szakasznak vízszintes fekvést adunk, hogy a lerohanó fa, 
gyors menetében föntartóztassék.

A csuszorák használata, azok minősége szerint, külön
bözik. A száraz csuszorába elég a fát némi erővel belökni, 
a mire az tovább rohan. Vizes csuszorákat folytonosan 
öntözni kell, a jegeseket pedig használat előtt a hótól meg- 
tisztitni s használat közben néha meleg vizzel megöntöz- 
getni, mire vékony jégkéreg borítja el a csuszorát, a melyen 
a fa könnyebben sikamlik alá. Ha csúsztatás közben havaz 
akkor a föntebbi öntözésre nincsen szükség.

Ha a csuszora hosszú, közbe-közbe őröket állítunk föl, 
kik a csúsztatás menetére vigyáznak, jelt adva rögtön, ha 
itt ott némi baj történnék.

Hogy a csúsztatásban akadály ne történjék, elmulhat- 
lan több ponton faragott csuszora rudakat tartani készen, 
hogy a használat közben megbomlandó csuszorát rögtön 
kijavítani lehessen.

Nagyobb kanyarodásoknál, hol a hasábok a csuszorából 
könnyen kiszöknek, jó a nyeregrudak külső sorát még égő
sorral emelni.

A csuszora hosszát oknélkiil megszakítani nem keli. 
mert ezáltal a szakadások pontjain halomra gyűlt fát ugyan
annyiszor ismét be kéne lökni az alsó csuszorába, a mi a 
szálitást költségessé tenné.

9*
© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/619-3/2017.



1 3 2

Ott, hol közbe-közbe meredek sziklafalak vagy a pata
kok szűk völgyén vízesések jönek közbe, a hol a esuszora 
is szintén annyira meredek lenne, hogy az a hasábokat 
mind kilökné, ott a megszakítás elkerülhetlen, a minek 
még az a haszna is van, hogy a felső esuszora löktávola 
vonalán csuszorát készíteni nem kell.

Ha a esuszora továbbra nem szükségeltetnék, úgy azt 
közönségesen leszedik és pedig fölülről alá. A felszedett 
esuszora rudak hasábokká vágatnak, s a csuszorának még 
fönálló részén lecsusztatnak, mig igy az egész esuszora 
hasábokká vágva, a völgybe szálittatott.

A szállításnak itt leirt neme, ott a hol évenként igen 
sok fát vágnak, hol az igás marhában hiány van, s hol az 
erdők meglehetős járatlanok, igen előnyös. Általa igen sok 
fát lehet s gyorsan szálitani, főleg oly magaslatokról, a 
hol más szálitási mód nem is alkalmazható, végül pedig 
gazdaságos is, mert a többnyire olcsó esuszora készítésén 
kívül egyéb költségünk nincsen, s használat közben sem 
igényel nagy fölvigyázati személyzetet.

A  facsusztatás annál jövedelmezőbb, minél nagyobb a 
szállítandó famennyiség, minél távolabb van a vágás, s 
minél többe kerülne más neme a szállításnak a csúsztatás
sal szemben.

A csúsztatással közönségesen összeköttetésben van a 
kézi szánnali vontatás, vontató utakon, melyek a vágás 
térén keresztül vezetnek s a csuszoránál találkoznak. Az 
ily vontató utak többnyire a esuszora fölötti marton vagy 
a esuszora közvetlen közelében végződnek, a honnan a fát 
igen könnyű a csusztatóba dönteni.

Miután a vontatás a csúsztatással egy időben fagyon
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szokott megtörténni, e két szálitás neme közönségesen 
együtt jár, mindketten az usztatásnak elökiséröi lévén.

II. A  Iának szálitása vizen.

A vizeni szálitás nemei:
1. az usztatás szabadon,
2. az usztatás keretekben,
3. a tutajozás,
4. a hajókázás.

Az usztatás szabadon.

Az erdészetnél legtöbb fontossággal, mert legnagyobb 
terjedelemmel bir. Az usztatás keretekben igen ritka eset, 
valamint a tutajozás és hajókázás is ritkán űzetik közvet
lenül az erdészeti személyzet által, ámbár a tutajozást 
kisebb mértékben igen sok helyen az erdészet kezében leljük.

1. A z usztatás szabadon.

Az usztatásnak két nemét különböztetjük, a mint vagy 
kurta azaz tűzifát, vagy pedig hosszú, azaz tutajfát úszta
tunk; valamint arra nézve is különbséget teszünk, ha az 
usztatás patakon vagy mesterséges csatornákon történik.

Mindezen esetekben szükséges bizonyos, az usztatáshoz 
megkivántató építkezéseket tenni; az úsztató patakot sza
bályozni, s végre az usztatás meneténél szemelőtt tartandó 
eljárást közelebbről ismerni; mely kellékeket egyenként 
tárgyalva tüzetesen szólandunk:

1. az usztatási építkezésekről,
2. az úsztató patak szabályozásáról, és végre
3. az usitatásnál kivetendő eljárásról.
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A z u sztatási ép ítk ezések ről.

Ide tartoznak a torlaszok, az úszatavak s a gereblyék 
különböző nemei.

A torlaszok meg úszatavak czélja, elegendő víz hiá
nyában annyi vizet föltorlaszolni, a mennyi szükséges az 
úsztató patak vagy csatorna ellátására az usztatás egész 
folyama alatt, mert tapasztalás szerint kurtafa usztatásra 
legalább is l x/ 8 — 2', tutajfa usítatásra pedig legalábbis 
2— 3' mély vízre van szükségünk.

A torlaszok abban különböznek uszatavaktól, hogy 
azok vastag töltés-gáttal nem bírnak, s a vizet csakis fából 
készült falakkal fogják föl, melyek sok helyt az usztatás 
idején kivül szétszedetnek s védett helyeken gondoztatnak. 
Egyébiránt az ily torlaszok nem is képesek sok vizet föl
fogni, s azért azokat inkább csakis keskenyebb, vagy csak 
széles, de sekély esésű vizeknél szokták alkalmazni.

A torlaszok egyszerű szerkezete inkább csak egy csap
dából áll, miért is azokat az úsztató patak azon pontján 
szokták fölállitani, hol az annyira keskeny, hogy a vizet 
ellehet zárni.

A  torlaszoknak az a rósz oldaluk van, hogy a viz nem 
áll hatalmunkban s a fölött tetszésünk szerint nem rendel
kezhetünk, mert a hogy a csapda fólnyilt, a viz hirtelen s 
egyszerre lefoly, s mig elejéntén túlnyomó mennyiségben 
ömlik ki, később minden hatását elveszti, holott ha a nyí
lást mérsékelni lehetne, a viz egyformán és tartósabb ered
ménynyel folyna ki.

Az úszatavak föladata, nagy mennyiségű vizet fölfogni 
az úsztató patakok tartamosb ellátására, főleg tutajfa usz-
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tatásnál, mely mint föntebb emlitök, mindig több vizet 
igényel.

Az uszatavak e szerint a torlaszoktól mar legelőbb az 
által is nagyban különböznek, hogy sokkal több vizet fog
nak föl, de különböznek szerkezetükre nézve is, mert erős 
gáttal birnak, csak igy lévén képesek nagyobb mennyiségű 
vizet fölfogni s azt megbirni.

Az uszatavak szerkezetében, szintén különbséget ta
lálunk, mert vannak olyanok, melyek gátja köbül, nrg 
megint vannak olyanok, melyek gátja csakis fiiból készült; 
azon további különbséggel, hogy az előbbieknél a viz csapon, 
az utóbbiaknál pedig kapun folyik ki. A  kapus gátok szerke
zete annyibanczélszerübb, minthogy azok nyilásán az úsztató 
fa s a körülmények szerint egész tutajokis áthatolhatnak.

Nagyobbszerü gátok falait közönségesen faragott kö
böl épitik. A gát felső lapja körülbelül csak fél oly széles 
mint annak alapzata, miáltal a gát két oldala ferde állás: 
nyer. A két fal közti tér földdel, kövei és agyaggal töltetik 
ki, és az egésznek felső lapja vagy faragott köböl készült 
kövezettel, vagy pedig gyeppel befedetik.

Az erdőgazdaságnál gyakoriabbak az oly tavak, me
lyek gátja nyílással, kapuval van ellátva (zárdák). Az ily 
tavakból a viz vagy hulló kapun vagy csapdán át ömlik 
ki, s ez lehetővé teszi azt, hogy a fát a nyitáson át lehes
sen vinni.

Az ily zárdák, illetőleg gátok szerkezete, igen külön
böző, a mint azokat vagy köböl, vagy vegyesen kö és fából, 
vagy csak fából épitik.

Az egészen köböl készült gátok, az előbb leírtaktól 
csak annyiban különböznek, hogy csap helyett kapuval
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bírnak, a mely czélrauzok közepén egy folyosó van hagyva, 
melynek ürege a kapu nyílásával egyforma nagyságú.

Ha a gátnak csak egy része készül köböl, akkor azt 
csak a belső fal fölépítésére használják, mig a gát többi 
része egészen fából készül. Leggyakoriabbak a fagátok, 
melyek szerkezete a kővetkező:

A sziklás, vagy a leirt módon megerösitett, szilárd és 
vízmentessé tett alapzatra, a helyi viszonyok által megha
tározott szélesség és magasságban, két sor fafalazat emel
tetik a gát hosszában, —  a külső és belső falazat.

Mindkettő faragott boronákból készül, melyek vízmen
tesen rakatnak egymásra, úgy, hogy a falak 100 fokú szö
göt képeznek, a mi által a gát felső részén valamivel kes
kenyebb, mint alapjában.

A hogy a falak rakását megkezdjük, avval egyidöben 
megkezdjük a két falnak egymássali összeköttetését és a 
két falközti üreg, a tulajdonképeni gát kitöltését is.

A falak összeköttetése faragatlan, a falfákkal egyenlő 
átméretü boronákkal történik, melyek végei mind a két 
falnak boronáiba eresztetnek be fecskefarku csapokkal, a 
falfák felevastagságáig, a mi által a két fal szorosan össze
függ. A  kereszt-boronák nem egymás fölébe alkalmaztat
nak. hanem ferde irányban, a mi által a falak kevésbé 
gyöngülnek. A két fal közt, azokkal párhuzamosan, ismét 
két sor borona jön rakva egyenlő távolságra úgy egymás
tól, mind pedig a falaktól, mi által a gát négyszögü reke
szekre oszlik, melyek szikladarabokkal töltetnek ki. Hogy 
a gát annál több ellentálló erővel bírjon, annak hátsó falát 
még két, hosszában menő úgynevezett köhambárral meg
támasztják. E köhambárok oldalai faragatlan törzsekből
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készülnek, kereszt-gerendákkal összefogva, s belsejük kövei 
töltetik ki. A  köhambúr azon végén, a mely Ível a gát falá
hoz van támasztva, külön falra nincs szükség, mert azt a 
gát fala elzárja, s igy az mindössze csak három falat nyer, 
a két liosz- és a hátsó kurta falat.

Hogy a terű. melylyel a köhambárokat megnyomtat
juk, az egész építkezési műre egyaránt legyen elterjedve, 
és igy ez biztosabban ellentálljon, bizonyos magasságra a 
hambár fenekétől „sül(/feneket11 készítünk, melyet minden 
oly vizi építkezéseknél is szoktak alkalmazni, melyek föl
adata vizet szabályozni s időnként vizáradásokkal daozolni. 
A  sulyfenék nem egyéb, mint hasgatott fából készült hid- 
lás, melylyel a hambár fenekét, miután azt bizonyos 
magasságnyira kővel kitöltöttük, hosszába elhidaljuk 
úgy, hogy a hidlás a töltésen és a kereszt-boronákon 
mindenütt megfeküdjön. — Erre aztán folytatjuk a töltést, 
a mi aztán az egész hidlást s általa az egész hambárt meg
nyomja.

Agát közepén, alól, van a nyilás, vízmentes erős kapu
val elzárva, a mely egyszerű csapon forgó s zárgerendával 
elzárható csapda. Az üreg, a melyen a viz kitör, egy öblű 
a kapu nyijásával, s a gáton keresztül vezet egész annak 
hátuljáig, hol a viz zsilipen foly ki oly 'távolra a gát falá
tól, a mily hosszak a köhambárok

A gát felszínétől a csapdáig lépesözet vezet, s e nyí
láson nyúl le a csapdáig a csapó rúd is, mely a csapda nyi
tását eszközli.

Közvetlenül a csapda mögött egy kémény alakú lapos 
üreg emelkedik föl egész a gát fölszine közeiéig, a hol a 
gát falában egy nyilás van. E nyíláson a fölösleges viz ömlik
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be a merőleges üregbe, s suhan a csapda mögött a zsilipbe, 
melyen aztáu kifoly.

E gátot illetőleg megjegyzendő, hogy alapját a viz 
uetaláni átszivárgásától megőrzendő, jő mélyen kell agyag
gal kiverni, valamint annak két végét is a hegy oldalába 
bemélyeszteni, nehogy a viz azt megkerülje, végül pedig 
az egész fölébe födelet emelünk, hogy a gát eső ellen 
védve legyen.

A fenemlitett vizfogók alkalmazásánál legelső fölada
tunk a legczélszerübb helypontot kiszemelni, a hova azo
kat fölállítani szándékozunk.

Az említett kellékeken kívül, hogy a talaj lehető szik
lás legyen; hogy a völgy itten többé-kevésbé öblöt képezve 
egy ponton lehetőleg összeszoruljon, könnyitvén ezáltal 
annak elzárását; szükséges még, hogy ott, hová a vizfogót 
állitjus, a viz esése csekély legyen, mert igy aránylag több 
vizet foghatunk föl, mint ha a viz esése nagy.

Az úsztató építkezésekhez tartoznak végre a „gereb- 
lyék.u A gereblyék vagy egyszerűn csak fából vagy pedig 
fából és köböl épülnek, mindkettő czélja lévén az tisza
fát fölfogni, s közönségesen ott állíttatnak föl, hol ‘az 
uszafát bizonyos ponton végkép fölfogni, s a közeli raktá
rakban ölekbe rakni, —  szándékunk. Utóbbi czélból sziik 
séges, hogy a gereblyék közelében elegendő tér legyen, a 
fölfogott fa ölberakására, azaz hogy a raktár megfelelő és 
kényelmes térrel birjon, és pedig annyira, hogy azon szük
ség esetében még más melléképületeket is fölállitaui lehes
sen; mindenek felett azonban arra is kell legfökép vigyáz
nunk, hogy a pont, a hol a gereblyét fölállítani akarjuk, e 
czélra elég alkalmas legyen.
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A  gereblyék szerkezete különböző a fönebb mondottak 
szerint, de különböző a szerint is, a mint azok föladata az 
Uszafát vagy egészen fölfogni, vagy pedig közvetlenül 
a faraktárak azaz kirakodási helyek főcsatornájába csak 
bevezetni. Az előbbi gereblyék közönségesen állandók, inig 
az utóbbiak szétszedhetők.

Az állandó gereblyék fölállitási pontját illetőleg meg
jegyzendő, hogy igen előnyös azokat oly ponton állitani 
föl, hol az uszapatak két ágra oszlik. A patak főágára 
jön aztán a fögereblye, inig a mellékág csak egyszerű fa
fogóval láttatik el. Ha a patak nem oszlanék meg magától, 
úgy azt mesterségesen látjuk el egy mellékcsatornával, 
mely a patak főágába ismét bevezet a gereblyén alól.

Az uszapatakok szabályozása.

Hogy a patakokat, folyókat uszaképessé tegyük, 
szükséges:

1. Az "odvas martokat eltávolitani.
2. A  kanyarodásokat megkurtitani.
3. A  patak mellékágait elzárni.
4. A patak medrében heverő köveket, sziklákat ki

szedni.
5. A  sekély partokat s a patak széles árkát korlátolni.
Az e czélra alkalmas építkezések a következők:
1. az ágbogas törzsek, 2. a czölömpözés, 3. fafalazatok,

4. a sarkantyúk és 5. a gátok.
Végre az usztatásnak útjában álló akadályokra is 

kell gondolnunk. Ezek a zugók, a malomárkok és a hidak.
Ott, hol a természetes viz a fausztatásra nem bir ele

gendő erővel, mert vagy igen csekély, vagy pedig a patak
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medre sziklás vagy igen széles és sekély, s csak igen nagy 
költséggel szabályozható, ott mesterséges csatornákat 
építünk, alkalmazva azokat ott is, a hol a patak árkát 
elhagyva, a fát más irányban akarjuk úsztatni.

A mesterséges csatornákat vagy csak egyszerűen a 
földbe ássuk (vízvezeték), kibélelve azt néha fával, vagy 
pedig tisztán csak fából építjük, főleg hol azokat a föld 
felett kell vezetnünk.

Az u sz ta tá s  maga.

1. Az úsztatandó fa legyen száraz.
2. Legyen az uszapatak közelében fölhalmozva.
3. Ne úsztassunk nehéz fát (tölgyet, gyertyánt).
4. Az uszafa közt ne legyenek tönkök, tuskók, gö- 

csös hasábok.
Ha a hó olvadni kezd, megkezdjük az usztatást.
Ha csatornán úsztatunk, iparkodjunk azon minél ha

marább a föpatakba jutni, azért ha ezekben elég viz van, 
ne várjuk mig a patak meg nő, hanem csak úsztassunk.

Ha sok fa hull egyszerre a vizbe, úgy a bevetést pár 
perezre meg kell szüntetni, mig a fa eloszlik, és azon eset
ben is, ha a fa valahol föltolul.

Ha usztatás alatt vizáradás áll be, s a fát a partokra 
kilökte, akkor az ily fát szabad órák alatt a fölösleges 
munkásokkal behordatjuk a vizbe.

Ha állandó gereblyéhez úsztatunk, a mely az egész 
uszafát fölfogni nem képes, úgy az usztatást megsza- 
kasztjuk időnként, mig a gereblyéböl a fa kihordatott.

Ha a fő usztatásnak vége van, kezdődik az elmerült, 
eliszaposodott fa kiszedése.
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Nyáron át folytatjuk az építkezéseken szükséges kija
vításokat. —  A  kisebb torlaszok, a gereblye bakkok, le, és 
kiszedetnek. A  nagyobb torlaszok nyitva maradnak.

Az usztatás által a fa y i0 veszti tűzi erejének. Az 
épületfa az usztatás által nyer.

A tűzifánál apadást okoz a kéreg is, a mi csekély. —  
Nagyobb kár az apadás, lopás, eliszapodás, forgácsolás 
által. —  Minél hosszabb a vonal, minél lakottabb a vidék, 
annál több fa vész el lopás által. Minél hosszabbá fa s vas
tagabb, minél nyersebb s minél tovább állt a vizben, annál 
mkább elmerül. Legnagyobb a kár, ha az usztatás félbe
szakad s a fa nyáron át a patakon marad. Ha minden jól 
ül egy, az apadás igen csekély.

Az usztatás keretekben.

Igen alárendelt nemű és ritkán alkalmaztatik. Nagyobb 
kiterjedésű tavakon vastag boronából különböző nagyságú 
kereteket alkotnak, melyekbe az uszafa csak úgy szaba
don belöketik, mig a keret megtelt, mire csolnakok segít
ségével tova huzatik.

A  tutajozás.

A tutajfát apadás elkerülése végett nagyobb folyókor 
Összekötözve szokták úsztatni. E czélra több egyaránt 
hosszú borona kötöztetik össze úgynevezett ..negyedeké“ , 
helyek egymásután akasztva egy egész tutajt képeznek, 
■̂ z igy összeállított tutajt megszokták végre terhelni desz
kával, zsindelylyel sat., igy bocsátva azt nagyobb vizekre, 
helyeken rendeltetésük helyére tutajosok által vezet
etnek.
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A tutajozásnak 3 neme van, a mint vagy kurta tűzi
fát, vagy hosszú boronákat, vagy pedig deszkát szállítunk. 

A tutajok összeállítása a nevezett választékok szerint
a következőleg történik:

1. A kurtafánál heveder és guzskötések által;
2. tutajfánál 3 félekép:
a) fúrólyukak és guzskötéssel,
b) heveder és faszegek által,
c) bajnokszegek és guzskötelék által,
d) heveder és guzskötés által,
3. A deszkáknál:
a) fúrólyukak és guzskötés,

* b) heveder, gúzs és ékelés által,
c) heveder, szegek és guzskötés által.

' A  tutajok összeállításánál arra kell ügyelnünk, hogy 
a kisebb negyedek a tutaj elejét képezzék. A  legkisebb 
negyed tehát a legelső helyen áll, s a tutaj ormányát ké
pezi. Utána jön a nagyobb, s erre a mégnagyobb, mig a 
tutaj utolsó részét a legnagyobb negyed foglalja el. Ez a 
tutaj gyorsaságát elősegíti és könnyebben kormányozható.

A tutajok rudak által vezettetnek, tolatnak, s kor- 
mányiapátok által kormányoztalak. Rudak kisebb, lapá
tok nagyobb folyóknál használtatnak.

A  tutajok hossza s szélessége a folyótul függ. A tuta- 
jozó folyókat szabályozni kell, s öböllel ellátni, hol a tuta
jok összekötöztetnek. Gondoskodni kell továbbá kikötő
helyekről s bárdoló terekről.

A tutajozás föltételezi, hogy a folyó esése ne legyen 
igen nagy. Vizmennyiség a folyó árkától függ. Rendezett s 
takarított mederben l 1/ ,  — 2' mélység elégséges.
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Vizfogókkal lehet a hegyi patakon is tutajozni.
A guzskötöket luczfenyüágakból, vagy elnyomott fiata

lokból, vagy pedig mogyorófából készitik.
A  tutajok laza összekötése egyenetlen medrü, kisebb 

vizeknél czélszerü. Azok merev összefiiggesztése jó a na
gyobb vizeken.

Tutajnak csak a könnyű, száraz fa jó (fenyő), nehezebb 
súlyú fát, mint tölgyfát, csak a lágy fa közé kötve lehet 
tutajozni.

A tutajosok legyenek gyakorlottak, bátrak és ügyesek, 
ismerjék a folyót.

A szállítás hajón nem tárgya az erdöhasználatnak.

A fának fölhasználásáról.

A fának fölhasználása többnemü:
1. A  fának használata mint tűzi-, épület- és szerszámfa.
2- „ „ „ szénégetésre.
3- » „ V „ hamuzsiifuzésre.
4 „ hátrány kész itésre.

a) Tűzifa.

Nem minden fanem, s egy és ugyanazon fának is nem 
minden egyes részei, bírnak egyenlő tűzerővel.

Az érett és nem igen vén törzsfa több tűzerővel bir, 
mint az ágak és gályák.

Középkorú, megfelelő talajon és szabad állásban nőtt 
több, igen fiatal, vagy igen vén, kövér vagy nedves talajon 
és árnyékban, vagy igen zárkózott állásban nőtt. fa pedig 
kevesebb tűzerővel bir.
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b) É pületfa .

E czélra legjobbak a tölgyek, fényük, a mezgés égerfa. 
szil, bükk és nyárfák.

Használhatósági értéke e fanemeknek attól függ, hogy 
a fát vizben, földben, szárazon vagy a kiilbefolyásoknak 
kitéve alkalmazzuk-e. Mélyen a viz alatt vagy a földben 
minden fanem soká eltart. Szintúgy a szárazban is, de lég 
és nedvességnek kitéve legkevésbé. A  tölgy, vörös fényű, 
fekete és erdei fenyii a legtovább tart. Az oszlopnak szol
gáló fa legyen erős, a gerendának való legyen ruganyos.

Fürészfa.

E czélra minden fa jó. Leginkább szokták a tölgyet, 
luczfenyíit, jegenyefenyüt, vörös-, erdei, féketefenyüt, jávort 
szilt, kőrizst, cseresnyét, diófát, alma- és körtefát, hársat s 
nyárja kát földolgozni.

A fa legyen egészséges s hibátlan, egyenes növésű s 
ne legyen göcsös. A  sejtek ne legyenek csavarosak és az 
évkarikák legyenek egyköziiek, hogy a készitmény meg ne 
vesse magát.

A kiszabott fák végei pár hüvelykkel hoszabbra ha
gyatnak.

Fiirészvialmok különböző erővel hajthatók.
Fökellék: elegendő viz, elegendő fa s közel, s ele

gendő tér.
A  hajtó-erő szél, viz és gőz. A vizerö legolcsóbb és 

czélszerübb, mig a gőz csak nagyobb üzleteknél felel meg. 
Azon fűrész a legczélszerübb, mely legolcsóbban dolgozik, 
mely részben a vízzel hajtott malom legtöbb előnynyel bir.
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A  fiirészanyagok készítését illetőleg:
1. A  tönkök kérgét le kell hántani, 2. a készítménye

ket meg kell óvni esőtől, tehát födél alá rejtendök, 3. a 
tönköket talpakra rakjuk. Ha lehet fészer alá kell tenni, 
vagy legalább rósz deszkával befödni, 4. a rakdát járja a 
szél, 5. a deszkákat nem szabad tömötten egymásra rakni, 
hanem keresztbe vagy pálczákat dugva közikbe, különben 
megromlanak.

Az erdők mellékhasználatairól.

Az erdők mellékhasználatai: 1-ször olyanok, melyek a 
mezőgazdaság előnyére szolgálnak, s főleg a marhatenyész
tést előmozdítják; 2-szor, melyek az erdők melléküzletét 
képezik és 3-szor, melyek értéke igen csekély s melyek 
csak igen alárendelt minő- és mennyiségben nyerhetők.

Az elsőkhöz tartoznak: 
az erdölegeltetés, 
az alomgyüjtés, 
az erdei takarmány, 
a makkoltatás,
a mezőgazdaság az erdőben, és 
a kaszálás.

A  második nemüekhez tartoznak: 
a vadászat,
a gyántanyerés, a terpentin olaj készítés és a fé

ny ökorom,
a gubacsgyüjtés és a cser kéreg hántás, 
a fagyümölcsök, 
a tözegvágás és 
a kőbányák.

Erdészeti k á iW n y t . 10
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A harmadikhoz tartoznak végre: 
a fakéreg hántás festék készítésre, 
a fák virágai,
a gyümölcsök apróbb nemei,
a gubók.
gombák.
zuzmók, mohák, páfrányok,
állati anyagok: mint méz, hangyatojás sat.

I. A mezöiíazdasás; előnyére szolgáló mcllékhasználatok.

A  le g e lte té s .

Az erdölegelés életkérdés a havasokon lakó népekre 
nézve, hol a mezőgazdaság szűk körök közé szorítva, a nép 
inkább csak marhatenyésztés által képes élelmét megsze
rezni s magát föntartani. Fontos az erdölegelés továbbá az 
erdőtulajdonosra, tehát a nagyobb gazdaságokra nézve is, 
mert lehetségessé teszi nagyobb marhanyájak föntartását, 
mi igen gyakran tetemes mellékjövedelmet hajt. Azonban 
a mily hasznos az erdölegeltetés a mezőgazdaságra, oly 
hátrányos lehet az erdőkre nézve, mert a legelő marha, 
kivált fiatal erdőben nagy kárt okoz, minthogy a fiatal 
csemeték csúcsait lerágja, azokat eltapossa, a talajt ke
ményre lépi, s az erdei utakat fölássa, a miért is az erdöle- 
gelőt csak azon mértékben lehet használni, mennyiben az 
az erdők főhasználatát nem veszélyezteti.

Szálas erdőkben a legelő silány, mig a fiatal erdőkben 
annál dúsabb és jövedelmezőbb, de minthogy a legelő* 
marha épen a fiatal erdőkben több kárt okozhat, azért 
azokba mindaddig be nem bocsátható, mig a csemeték oly
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magasságra nem nőttek, melyben azt a marha többé el 
nem éri.

Föltéve, hogy egy fiatal erdő a tilalom alól felnőtt, 
úgy az abba bebocsátandó legelő marha a következő sor 
szerint válik károssá, és pedig legkárosabb a kecske, erre 
a juh, végre a ló. Legártatlanabb a szarvasmarha. A  sertés 
csak túrása által tehet kárt. Egyátalában minden marha 
annál kártékonyabb, minél jobbkor volt az erdölegelöre 
szoktatva.

Valamint az erdők kímélése tekintetéből e tilalmi 
időktől eltérni nem lehet, úgy arra is kell figyelmünket 
fordítani, hogy több marhát ne tereljünk az erdőkre, mint 
a mennyi azokban elegendő táplálékot nyerhet, mert kü
lönben az éhségtől gyötörtetve, a fák lombozatában annál 
több kárt okoz.

Ha az erdölegelöt felhasználni czélszerünek tartanók, 
úgy a következőkre kell figyelnünk:

1. Hogy a legelöhelyeket —  a legeltetésre szánt egyes 
erdőket —  a szerint jelöljük ki a használatra, a mint azt a 
legelő marha neme s sajátsága megkívánja, mert sertések 
számára inkább posványos, mocsáros, mig ellenben juhok 
számára inkább csak száraz helyek alkalmasak. Továbbá 
minthogy a juhok a rövidebb fiivet is képesek legelni, jobb 
az erdőkbe elébb a szarvasmarhát bocsátani be. és csak 
azután a juhokat.

2. Hogy azon esetben, ha az erdőlegelés már kora 
tavaszszal megkezdődik, a fiatal hajtások megkimélése 
végett elébb a felnőttebb, magasabb erdőket nyissuk meg. 
és csak az utónyár folytán a fiatalabbakat.

3. Hogy a marhák terelése alkalmával, az útközbe eső
10*
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erdőkben kár ne történjék, miért legjobb oly utakat válasz
tani ki e czélra, melyek biztosak, mi ha nem történhetnék 
meg, hát mi sem marad hátra, mint az utakat korlátokkal 
beszegni.

4. Hogy a nyájakat, csordát, elegendő pásztorokkal 
ellássuk, kijelölve azoknak a legeltetésre szánt erdőket s 
elcsovázva a tiltottakat.

A pásztorokat legelőször is el kell tiltani mindentől, 
a mi az erdőnek kárára lenne. Tilos tehát azoknak az erdőn 
fákat dönteni le azon czélra, hogy a marha a harasztot le- 
ehesse, vagy hogy abból tüzet rakjon. Egyátalában a tűz
zel a pásztoroknak igen óvatosan kell bánniok erdöégések 
elkerülése végett.

Éjnek idején, hogy a nyáj szét ne oszoljék s tiltott 
erdőkbe ne kerüljön, egy pontra tereltetik össze, hol kerí
téssel elzárt helyen éjjelez. Hogy pedig a nyáj nappal is 
összetartson, elkerülhetlen a vénebb marhákat kolompok- 
kal ellátni, végre pedig itatókról is gondoskodni kell.

A z a lom gyüjtés .

Oly vidékeken, melyek rétekkel, kaszáitokkal bőven 
vannak ugyan ellátva, de szántóföldekben szegények, vagy 
ott, hol a szalmát takarmánynak kénytetnek széna sziike 
miatt fölhasználni, az alom a lakosoknak nagy hasznára 
válik.

Alomnak marha alá leginkább használják a lehulló 
száraz harasztot, ámbár igen gyakran nyesni is szokták e 
czélra a harasztot a fákról még nyersen. Szükség esetében 
itt-ott a mohát is gyűjtik e czélra, kivált fenyvesekből, s 
fölhasználják még az apró talajnövényeket is, mint a han-

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/619-3/2017.



149

gafát, az áfonyákat, a seprőjenesztert s reketyéket, s a na
gyon tömött fiatalosok elnyomott csemetéit.

Az alomgyüjtés az erdőknek még nagyobb hátrányára 
válik, mint a legeltetés, mert azok növekvését csökkenti, 
néha a végpusztulásig.

A fiatalosokból kiszemelt fák nyesése, az igaz, hogy 
kart nem, de sőt hasznot okoz, de e neme az alomgyüjtés- 
nck igen korlátolt. A  föntebb emlitett talajnövények gyűj
tése is ritkán káros, ámbár a talajt a kiszáradás ellen 
védik s a fiatal magonczoknak néha oltalmul szolgálnak, 
— de annál károsabb a moha saharaszt elhárítása a talaj
ról, valamint a fák nyesése.

A moha a talajt védi a kiszáradás és elmosások ellen; 
az alom termékenyíti a talajt; mindkettőt tehát az erdők 
növekvésének csonkítása nélkül eltávolítani nem lehet. A  
nyesés által a fák, kivált a fenyők, nagyon szenvednek, s 
ha utóbbiak a tulnyesés következtében beteges korra jut
nak, a rovarok pusztításainak is áldozatul esnek.

A lombalom nyerésénél a következő elövigy ázat okkal 
kell élnünk:

1. Hogy az áfonyák s több eff. gyűjtésénél a fiatal 
csemetéket meg ne sértsük.

’2. Hogy a mohát soha se távolítsuk el egészen a talaj
ról, mert lassan újul, hanem vágjuk le azt csak ha hosszú, 
vagy tépjük ki csak egy részét, de úgy, hogy a serdény ez 
által kárt ne szenvedjen.

3. Hogy a nyesést csak vágás alá szánt vagy csak 
szálfáknál alkalmazzuk.

4 Hogy mig a sarjerdökböl a legtöbb, addig a szál
erdőkből a legkevesebb almot gyűjtsük. Sarjerdöknélmin-
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den 3-dik, középerdöknél minden 4-dik, szálerdőknél min
den 5-dik évben.

5. Minél hosszabb a forda, annál inkább kiméljük az 
erdőt. —  Itt legjobb későbben kezdeni és jobbkor meg
szüntetni.

6. Oly fákat, melyek több erőt kívánnak, kiméljük pl. 
bükk, jegenye és luczfenyöt.

7. Minél silányabb, terméketlenebb a talaj, annál ke
vésbé, és végre

8. sehogyse gyűjtsük az almot közvetlenül a vigályi- 
tás előtt vagy alatta.

A ta k a r m á n y g y ü jté s .

A  mezei gazdaságnak, főleg szénaszük vidékeken vagy 
években nagy fölsegélésére szolgál a haraszt, a mit némely 
fanemekröl szoktak nyesni, s nyalábokba kötözve megszá
ntam téli takarmányul.

A takarmánygyüjtésnél követendő eljárás abból áll, 
hogy a nyáron át nyesett harasztot már félszárazon, azaz 
mig a gályák még hajlékonyak, nyalábokba kötözzük, s 
csak azután jól megszárasztva elszálitjuk rendeltetése he
lyére, még pedig mindig korán reggel, mig a haraszt a 
harmattól nyirkos, mert különben a rakodás alatt levelét 
veszítené.

A száraz lomb igen jó takarmány juhok s kecskék 
számára.

A visszamaradt galyakat tüzelő anyagul fölhasználjuk.
A lombtakarmányt csak bot- és szál-, meg oly fákról 

lehet gyűjteni anélkül, hogy káros befolyással legyen az 
erdőre, melyek röviddel azután vágás alá jönek.
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A makkoltatás .

A makkoltatás alatt értjük a tölgy- és bükkmakk 
iolétetését sertések által azok hizlalására, mely czélra a 
sertéseket közönségesen az erdőkre terelik, kezdve a makk
hullástól egész a tél derekáig, ámbár néha a makkot szedni 
is szokták s otthon t'ölétetni.

E mellékhasználat a marhatenyésztésnek néha igen 
nagy előnyére válik, s az erdőtulajdonosnak is nem csekély 
hasznot hajt.

Teljes makktermésnél, ha a makkoltatás ideje 12 hétig 
tart, egy felnőtt sertésre 3 hold erdőt számítanak.

Ha a sertések naponként hazatereltetnek és a távolság 
nagy, az a hizlalásnak hátrányára esik.

Ha a sertések állandóul az erdőn maradnak, gondos
kodni kell itatóról s éjjeli tanyáról. Utóbbiak az erdő kö
zepén állíttassanak föl, hogy a sertések naponta nagy utat 
ne tegyenek, legyen továbbá a hely, a hol tanyáznak száraz, 
hogy azt nagyon tol ne túrják, végre pedig gondoskodni 
kell arról is, hogy a sertések naponként mocsáros helye
ken kiheverhessék magukat.

A pásztorok, kanászok kötelessége, kiknek csak bizal
mas egyéneknek kell lenni, mindig elébb a távolabbi erdők 
makkját fölétetni; a sertéseket gyakran itatni s mindent 
kerülni, a mi a sertések egészségének árthatna.

Igen jó a bükk- és tölgymakkot, ha külön termett, 
fölváltva étetni.
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A kaszálás.

Az erdők tisztásain, azok tilosaiban, ertési terein, 
ritkányokban sat. néha igen sok fü terem, melyet fölhasz
nálni szintén előnyünkre válik, csakhogy annak nyerése 
soha az erdők, vagy fiatalosok kárára ne váljék.

A vadászat.

Tiltott pagonyokban bírhat némi jelentőséggel, szük
séges azonban, hogyannak kiaknázása szorosan a vadászati 
törvény pontozataihoz alkalmaztassák.

A g y á n ta n y e ré s  és terpentinolaj  készítés.

A gyántát és terpentinolajat legfökép a feketefenyö- 
böl nyerik, ámbár a többi fenyőnemek is tartalmaznak 
gyántás részeket m. pl. a vörösfenyö, melyből az úgyneve
zett velenczei; a jegenyefenyő, melyből a strassburgi; a 
henyefenyő, melyből a magyarhoni, és a czirbolyafenyö, 
melyből a kárpáti gyántát gyűjtik.

A gyántagyíijtés az állőfák megfúrása által történik, 
a nedvkeringés ideje alatt.

A gu bacsgy  ü j té s  és cserkéreg-hántás .

A gubacs mint cserzöanyag igen kerestetik, az ezt 
termő kocsányos tölgyerdőkben tehát azt öszszel össze
gyűjtik s mázsa számra eladják.

Csekélyebb értékű, de jóval keresettebb a cserkéreg, 
melyet a tölgy, vörösfenyö és luczfenyöröl szokták hán- 
tani. A nyirfakéreg korlátolt mennyisége végett nem hasz
náltaik. Általában megjegyzendő, hogy nem minden kéreg
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egyaránt jó, mert fiatalabb fák sima kerge, egyaránt jobb 
cserzöanyagot ád a vén fák kérgénél, valamint a fürtös és 
kocsányos tölgy kérge is jobb a cserfakéregnél.

Ott, hol a cserkéreg nyerése külön üzletet képez, a 
tölgyerdöket rövid, 15 — 25 éves fordában szokták, mint 
sarjerdőt kezelni. Magasb forda mellett a kéreg durva és 
repedezett, kisebb fordánál pedig igen fiatal és cserzöereje 
csekély.

A  cserzés ideje a tavasz, és pedig a nedvkeringés alatt, 
midőn a rügyek fakadni kezdenek.

A kéreghántás kiilönbözöleg történik, és pedig vágás 
előtt vagy után, mely utóbbi sokkal czélszeriibb.

Az e czélra fölállított munkások külön csoportokban 
megkezdik a vágást, és pedig a kisarjadzás előmozdítása 
végett oly mélyen, a mennyire csak lehet, és naponként 
nem tovább, mint a mennyit az nap meghántani is képesek, 
mert minél gyorsabban követi a hántás a vágást, annál 
könnyebben válik le a kéreg. Az azelőtti napon vágott ké
reg már nehezen hámlik.

A levágott fát a munkás előbb megszokta egy faka
lapács fokával potyolni, miáltal a kéreg a fától elválik, s 
ha hosszában fölhasittatik, igen könnyen lehántható.

A kéreg fölhasogatására a kéreghasitót használják, 
mely fából jobb mint vasból, s nem egyéb egy görbére fa
ragott hegyes eszköznél.

Minthogy a potyolás a kéreg hátrányára válik, úgy 
azt szükségfelett alkalmazni nem kell, s legfeljebb csak a 
göcsös vagy igen vékony daraboknál.

A hántás állófákról csaknem végkép megszűnt, mint
hogy nem bizonyult czélszerünek és sokkal többe is kerül.
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A cserkéreg használhatóságára legfőbb befolyással 
van annak czélszerii szárítása. Minél kevesebb eső éri a 
kérget, és minél rövidebb idő alatt szárittathatik meg, annál 
nagyobb az értéke.

Az egészen friss kéregnek az eső mindig inkább árt. 
mint a már félig kiszáradtnak, mert az előbbiről több 
cserzöanyagot mos le, mint az utóbbiról. Az eső árt egyéb
iránt az által is, hogy a kérget, kivált ha a cserzáskor 
meleg idők járnak, forrásba hozza, mi által az megromlik.

A kéreg szántása különfélekép történik. Vagy egy 
rudhoz támasztva, mely két, a földbe vert villára van 
fektetve, vagy pedig bakkokba rakva. Utóbbiak 4 a földbe, 
párjával harántékosan bevert rúdból vannak összeállítva. 
Főszabály: hogy a kéreg belső felével lefelé álljon, kivévén 
ha azt az eső elöl elrejteni képesek vagyunk, mert azon 
esetben jobb a kéreg belső felét a napnak és szellőnek 
kitenni.

Nyalábokba kötött kérget könnyebb száritani, mert 
apróbb, s melynél elég, ha azt légjártas födél alá rejtjük.

A kiszárított kérget mértékekbe rakjuk eladás végett, 
és pedig a vastagabb csöalaku kérget ölekbe, az apróbbat 
pedig bizonyos számú nyalábot tartalmazó csomókba. —  
Az előbbiből ád 3 öl fa, utóbbiból pedig 5 öl fa 1 öl 
kérget.

A tökéletesen kiszárított kérget használat előtt elébb 
a csermalomba megörlik, minekutána elébb a kéreg apróra 
vagdaltatott.

ügy a vagdalást mint az őrlést újabb időben tisztán 
e czélra készített gépekkel viszik véghez.

A vagdalógép hasonlit a szecskavágóhoz, csakhogy
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viz által hajtatik. Az örlö-malom ép oly szerkezetű, mint 
a lisztes malom, csakhogy a kövek nem állnak oly szorosan 
egymáson.

Újabb időben Welden egy gépet készített, mely a 
kávé-örlöhez hasonlít s az előbbi mindkét gép teendőit 
egymaga végzi.

A jó s alkalmas csernek színe világos sárga s szaga erős.

A  fagyüm ölcsök .

A  nagyobb fagyümölcsök közül csak a gesztenye 
meg a bükkmakk említendők, melyek közül előbbi eledelül, 
utóbbi pedig olaj gyártásra használtatik.

Nagyobb jövedelmet szolgáltatnak a többi nemesb fák 
magvai ott, hol azok gyűjtése és épelése az ismert mód 
szerint nagyban űzetik kereskedelmi czélokra.

A  tözegvágás.

Ott, hol a faértéke nagy, vagy egyátalában a tüzelő
anyagok hiányzanak, a mocsáros erdőkben néhol föltalál
ható tőzegtelepek kiaknázása igen ajánlatos.

A  tőzeg használhatósága különböző körülményektől 
függ. Minél tisztább t. i. a tőzeg s minél kevésbé van föld
del, homokkal, kővel vagy más anyagokkal vegyülve, annál 
használhatóbb, s továbbá minél tömöttebb annak korhadt 
tömege, minél korhadtabb annak anyaga, annál több tűz
erővel is bir.

Csak azon tőzeg-telepeket lehet némi haszonnal kiak
názni, melyek nagyobb terjedelemmel bírnak, s eléggé vas
tag rétegüek, mert különben a tözegvágással összekötött 
vállalati munkálatok költségeit födözni nem képesek. —
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A tőzegtelep vastagságát czölöpök beverése által lehet ki
puhatolni, mert oly mélyre a mennyire a tőzeg vastagsága 
tart, a czölöp könnyen hatol be. Ha e czélra a talajfuró 
használtatik, úgy egyszersmint a tőzeg minőségéről, azaz 
jóságáról is meggyőződést lehet szerezni, mely közepe táján 
mindig a legjobb szokott lenni.

Mindenekelőtt a tőzegtelepről le kell csapolni a vizet 
árkok által, s meg kell a telep felületét tisztitni. Mely 
czélból a fákat kivágjuk, a tuskókat kiirtjuk, a gyepet föl
daraszoljuk s a telep történetesen haszonvehetetlen felső 
rétegér eltávolitjuk, megkészitve egyúttal a fuvarozásra 
szükséges utakat is, melyek alapja a lágy tőzeg fölött kira- 
katik, hogy7 kemény alapot nyerjen.

A mondott előkészületek után a tőzeg tégla alakú 
darabokban ásóval kivágatik. Ha a tőzeg keményebb, úgy 
egész táblákban vágják ki és 'csak azután darabolják 
föl, ha pedig lágy, úgy azt elébb mintákba nyomják mint 
az agyagot, s megszáritják mint a téglákat szokták a napon.

Az igy elkészült tőzegtéglák aztán százával vagy eze
rével adatnak el.

A kőbányák.

Az erdőkben itt-ott föltalálható, épületnek vagy más 
czélra is alkalmas kötelepek néha igen szép mellékhasznot 
hajtanak s többet mint a mennyit az azon térén termő fá
ból várni lehetne.

A kőbányák közönségesen bérbeadatnak, ámbár kivált 
a mészégetéssel néha az erdészeti személyzet van megbízva.

A mészégetésre csak a tiszta mészkő jó, mert ha 2 0 %  
több idegen anyaggal bir, úgy nem használható.
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II. Apró mellékjövedelmek.

Ide tartoznak, a mint elejéntén mondottuk, némely 
fakérgek festéknek m. pl. a inezgés égerfa, melyből fekete 
festéket készítenek. Nemkülönben készíttetnek még, és 
pedig a szil és hárs kérgéből, gyékények, kötelek stb., ha 
azt elébb vizben jól megáztatják.

A  favirágok közül a hársfavirág igen hathatós 
theát ad.

A gyümölcsök közül nevezetes a dió, cseresnye, bar- 
kocza, som sat. mint eledel, és a vaczkor eczetnek; meg
említve még a talajnövények gyümölcsei közül az epret, 
málnát, szedert, áfonyát.

A gubó igen jó festőanyag, mely cserzésre is alkalmas. 
Tintának is használják.

A gombákat használják eledelül.
Zuzmók, mohák s a törzsnövények részint festéknek, 

részint pedig gyógyszerül használtatnak, a mézet pedig 
meg a hangyatojásokat ismert czélokra szintén keresik.
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lpariizlettan.

A szenitésró'l.

Ott, hol kohók, hámorok léteznek, a szenités nagy
ban űzetik, annyira, hogy néha erdeink összes hozamát 
igénybe veszi.

A szenités vagy közvetlenül az erdőn történik, vagy 
kohók, hámorok közelében, hová a szenitésre szántfát ren
desen úsztatni szokták, vagy pedig e czélra kiszemelt 
állandó szenitési helyeken, —  a szenitendö fa gyülpontján. 
Előbbi esetben a szenitést erdei-, utóbbiban állandó szeni- 
tésnek nevezzük.

A szénnek jósága függ a szenités módjától, a femem
től s annak minőségétől.

Fanemeink közül nagyban leginkább a bükköt s fe
nyőfát szokták szeniteni; bizonyos czélokra azonban más 
fanemek — mint hárs, kutyafa, mogyoró szenét is hasz
nálják.

Jóságra nézve első helyen áll a bükk, melylyel a többi 
fanemeket összehasonlítva a következő viszony-arányt
nyerjük:

Bükk ............................................................................= 1 0 0
Erdei és feketefenyö, vörösfenyö, nyír és tölgy =  85
Lucz- és jegenyefenyö ....................................= 7 5
Égerek .................................................................= 6 0
Nyárjak .................................................................= 5 0
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ámbár több hasonnemü kísérletek e viszonyaránytól némi
leg eltérnek.

Télen vágott s jól kiszáradt középkorú —  tehát kitü- 
nöbb minőségű fa mindég jobb szenet ad, mint nyáron 
vágott vagy nyers és vén fa, végre pedig minél czélszeriibb 
módon megy a szenités véghez, minél több gonddal és elö- 
vigyázattal, annál biztosabb és sikeresebb a szenités ered
ménye is.

A szenitésnek három nemét ismerjük, u. m.: a szenitést
kemenczékben, 
máglyákban és 
gödrökben.

A szenités kemenczékben költséges és gyakorlatilag 
sok nehézséggel jár; a szenités gödrökben pedig nagyban 
nem alkalmazható, azért egyedül a máglya-szenités az 
mely erdöüzletünknél átalánosan és csaknem kizárólag 
elterjedve van, képezvén jelen értekezletünknek is kizáró
lagos tárgyát.

A  máglyaszenités kétfélekép történik: álló és fekvő 
máglyákban.

Álló máglyákban a fát merőlegesen rakják föl, azaz 
végére állítva, a fekvőknél pedig lefektetve; —  s innen ered 
íöntebbi elnevezésük is.

Fekvő máglyák minálunk nincsenek használatban, 
azért csakis az álló máglyákról szólandunk bővebben, tüze
tesebb tárgyalás alá véve:

1. a máglyahelyek (tűzhelyek) megválasztását,
’2. a szenités czélszerii idejét,
3. a szenitést magát, és
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4. a szénnek minőség szerénti különválasztását, gon
dozását és szálitását.

1. A  m á g ly a h e ly e k  megválasztása.

Itt különbséget kell tennünk az erdei és az állandó 
szenités közt.

Az erdei szenités annyiban előnyös, hogy a fát köny- 
nyebb a máglyákhoz szállítani, de a tűzhelyek gyakori vál
toztatása és a szén fuvaroztatása hátrányára szolgál, nél
külözvén egyszersmind az állandó szenitésnek előnyeit, 
u. in.: a czélszerübb szenitési módok alkalmazhatását, ele
gendő vizet, a munkaerő megtakarítását, a jobb takarót s 
a szénnek könnyebb gondozását, azért, a mennyiben lehet, 
szükséges az erdei szenitést is állandósítani a szerént, 
hogy azt legalább is a völgyek aljában, a főbb és jobb 
karban lévő utak közelébe telepítsük, ha mindjárt a szeni- 
tendö fát kissé távolabbról is kellene oda számtani, a min 
egyébiránt csuszorák alkalmazása által némileg könnyí
teni lehet. Egyátalában s főleg erdei szenitéseknél a sze- 
nelő helyeket úgy kell megválasztani, hogy azok közelében 
elegendő vizünk legyen, mi ha hiányoznék, esővizet kell 
fölfogni gödrökben. Továbbá a szeDitöhelyet úgy válasz- 
szűk, hogy száraz és szél ellen lehetőleg védve legyen, s a 
talaj se legyen se igen fövényes, sem pedig igen agyagos, 
legkevésbé pedig nedves.'

A tplfövényes talajon a lég áthat és igen gyorsítja a 
tüzet, tehát legfeljebb nedves évszakok folytán, és inkább 
csak nyirkosabb s nem eléggé kiszáradt fának felelhet 
meg, mert különben a szén súlyát s minőségét csökkenti.

A tulagyagos talaj elzárja a léget végképen s lassítja
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a szenülés menetét, csak akkor felelne meg tehát legfel
jebb, ha száraz idők járnak s a szenitendöfa jó száraz.

A  nedves talaj elvonja egy részét a tűz melegének s 
lassítja a szenitést nagyon; az oly talajon végre, mely he. 
lyenkint laza, helvenkint pedig tömött, kemény, —  a tiiz 
nem egyformán terjed el a máglyában, s a szenités 
folyama zavarva van. Kedvezőtlen helyi viszonyok mel
lett, mint pl. meredek hegyoldalakon, szűk völgyekben 
néha kény tetve vagyunk e tűzhely egy részét a hegyol
dalba beásni, és részszerént, néha pedig egészen is vastag 
törzsekből készült állásokra vagy szűk árkok fölébe emelt 
hidlásokra fektetni, melyekre aztán körülbelöl 2' magasra 
földet rakunk.

A  szenités  ideje.

A legczélszerübb szenitési időszak május elejétől szep
tember végéig tart, a midőn t. i. nemcsak az idő kedvezőbb, 
de a napok is hosszabbak, mert nedves időjárás csökkenti 
a szén jóságát, a rövid napok pedig nehezitik a szénégetők 
máglyák körüli teendőit, mely okból a nyári hónapok 
mindég kedvezőbbek a szenitésre, mint a téli hónapok; 
azonban, ha a szenitést nagy mértékben kell űzni, akkora 
nyári hónapokkal nem érjük be, s kénytetve vagyunk azt 
novemberben bevégezve, már a jövő év február havában 
újból megkezdeni, a mi a szenitési munkálatokat nagyon 
neheziti.

A szenités  ál ló  m á g ly á k b a n .

Előre bocsátva, hogy a szenitendő fának legczélsze
rübb hossza 6 láb; előre bocsátva, hogy a szén annál jobb,

Erdfeieti késikóoyv. 1 1

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/619-3/2017.



162

minél nagyobb darabokban törik, minél vastagabbak vol
tak aránylag a hasábok, s megemlítve végre, hogy a szeni- 
tés annál czélszerübb s gazdaságosabb, minél nagyobbak 
lehetőleg a máglyák (állandó szélütésnél 40 — 50, erdei 
szenitésnél 20 — 25, 6 lábnyi hasábos öl) hátra van most 
közvetlenül a szenitésre átmenni, melynek legelső teendője 
a szenelő helyek vagy tűzhelyek megkészitése.

E czélra el kell a talajról a gyepet, köveket, gyökere
ket távolítani. Nyirkos talajon pedig a vizet lecsapolni s a 
tűzhelyeket kissé feltölteni, s mindezt már őszszel, hogy a 
tűzhely tavaszig megfeküdjék. 40 — 50° tartalmú s 3° ma
gas máglyák számára a tűzhelynek rendesen 44 és 20— 25° 
tartalmú, 14' magas máglyákra pedig 36' átmérőjűnek 
kell lennie.

A  tűzhely közepe kissé magosabb annak külkerületé- 
nél, hogy arról a nedvesség leszivároghassék. E magasság 
ugyanannyi hüvelyket tesz, a hány öl hosszú a tűzhely fél 
átmérője.

A  tűzhely előkészítése után legelső munka a máglya- 
torok (Quandelschacht), mely a máglya meggyújtására szol
gál, s mely a szerint, mint a máglyát alul vagy fölül, azaz 
a máglya tetején vagy tövén gyújtjuk meg —  különbözö- 
leg készül. —  A  máglyatorok legczélszerüebben három, a 
máglya magasságához mért hosszú rúdból áll, melyek a 
tűzhely középpontjától egy fél lábnyira oly formán szurat- 
nak körbe, hogy azok egy egyenoldalu háromszöget 
képezzenek. E rudak aztán azon magasságban mennyire 
a hasábok érnek, guzszsal körül fonatnak, képezvén igy 
egy 12" átmérőjű üreget a máglya közepén le annak 
fenekéig.
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Ha a máglyatorok megkészült, megkezdődik rögtön 
a máglya fölrakása a következő rendben: Legelőször is egv 
hidlás készül a toroktól kifelé sugárosan rakott s kereszt
ben befödött hasábokból azért, hogy a máglya ne feküdjék 
közvetlen a földön, s hogy egész talpig jól kiéghessen. E 
hidlásra rakatik aztán a máglya merőlegesen fölállított s 
a máglyatorokhoz támasztott hasábokból, arra ügyelve 
mindig, hogy a vastagabb hasábok mindig a máglya belse 
jébe, a véknyabbak pedig inkább csak a torok körül és a 
máglya széleire rakassanak, s ügyelve arra is, hogy a hasa 
bök kérges oldala mindég kifelé álljon. —  Hogy a máglya 
kupalaku idomát megnyerje, szükséges annyi hasábot, 
mennyi a máglya külfala lejtősségének előidézésére szük
séges, vastagabb végével lefelé fordítani. Nagyobb mág
lyáknál az első sorra még egy másodikat is raknak, s csak 
erre rakják aztán a búbot, azaz: a máglya felső gömbölyű 
részét. Kisebb máglyáknál mindjárt az első sorra rakatik a 
búb. Nagyobb máglyánál a második sorba mindég a leg
vastagabb fát rakják, mert a második sorban ég ki a szén 
mindég a legjobban. A  búbot mindég a legszárazabb fából 
rakják a lehető legtömöttebben, beletéve abba a kiégett 
máglyákból netalán fenmaradott üszköket is (Bránde).

Befejezvén igy a mágya fölrakását, következik annak 
betakarása, melynek czélja a fát légmentesen elfödni, hogy 
a szenülés a lángok elfojtása mellett végbemehessen.

A  betakarás előtt arra kell vigyázni, hogy a máglya 
felülete lehetőleg kiegyenlitve legyen apró fadarabokkal, 
ágboggal, hogy a föld és a szénpor, mivel a máglya beta- 
kartatik, a máglya belsejébe bele ne hulljon.

A  legelső máglyákat szénpor hiányában csak földdel
11*
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takarják be, a későbbieket azonban az első máglyából meg
maradt földdel s megnedvesitett szénporral.

A födémét megnedvesitve rakják a máglyára lapátok
kal s megveregetve jól, hogy le ne hulljon. A födém alant, 
a máglya alja körül, mindég vastagabb, mint föntebb; —  
átlagos vastagsága, kisebbb máglyáknál rendesen egy láb.

A  máglyák meggyújtása különféleképen történik, és 
pedig, vagy a máglya fenekén, vagy fönt a torok nyílásánál, 
vagy pedig mind a két helyt.

Előbbi esetben a torok fenekére égő szenet bocsátanak 
alá, forgácsot vetve reá mig meggyül s mig a máglya fene
kén tüzet fog, mire a torok üregét tele töltik jól szénnel, s 
nyílását elzárják szénporral. A  második esetben pedig, azaz 
ha a máglyát csak fent gyújtják meg, megtöltik elébb a 
máglyra torkát egészen szénnel, és annak tetejére rakják a 
tüzet, mely a máglyatorok szenébe kap és azon lefelé hat. 
Nagyobb máglyákat, főleg, ha a fa nem elég száraz, két 
helyt gyújtják meg, azaz alant és fönt, és pedig a követ
kező módon. —  Legelébb is körülbelül 3 lábnyira a torok 
szájától mélyen elzárják a torok üregét keresztbe rakott 
fákkal, s megtöltik az igy elzárt részt félig szénnel, félig 
pedig forgácscsal. Addig, mig az igy megtöltött üregnek 
tüze az üreg alatt lévő keresztfákat meg nem emésztette, 
a tűz maga körül kap s a búb tüzet fog, mihelyest azonban 
a keresztfák elégtek, a tűz alázuhan a torok fenekére s 
meggyujtja a máglyának alját is, mire a torkot megtöltik 
egészen szénnel s befödik azt szénporral.

A  máglyákat rendesen mindég reggel gyújtják meg.
Ha a máglyák meggyultak, következik a szénégetőnek 

legfontosabb teendője —  a tűznek terjesztése a máglya
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belsejében. Itt sok függ attól, hogy a tűz lehető egyformán 
terjedjen el, s hogy se igen lassan, se igen gyorsan ne ve
zettessék, mert ha a tűz lassú, akkor nincs meg a megkí
vántaid ereje, s egy része a fának égetetlenül marad, és a 
máglyában sok lesz az üszők; ha pedig a tűz igen gyors, 
akkor a fának egy része megég, s a szén könnyű lesz és 
lágy. Mig a lassú tűznek az a hátránya is meg van, hogy 
a szenités több időt vesz igénybe, — a gyors tűz veszé
lyes is lehet, mert a szenités folytán a máglyában meg
gyűlt légszesznemek a szerfölötti léghuzam következté
ben könnyen kigyulhatnak, mire föllobbanva, a máglyát 
szétvetik s a fát lángba borítják, mit csak úgy lehet 
eloltani, ha azt vízzel gyorsan leöntjük, vagy földdel 
betakarjuk. Minthogy a máglya tüze a máglyatorok hosz- 
szában fölfelé tart, legelébb is a búb fog tüzet. —  Hogy 
már most a szénégető innen a tüzet a máglya szélein újból 
lefelé vezethesse, a búb körül szelelö lyukakat (szelelöket) 
nyit egy e czélra készült hegyezett rúddal, vagy lapátja 
nyelével, mi által léghuzam támad, mely a tüzet a kívánt 
irány felé vonja. — Ha a szelelőlyukakon vastag fehér 
füst tör ki, az annak a jele, hogy a tűz a szelelökhöz közéig, 
ha pedig a füst vékony és kék, akkor a tűz már a szelelökhöz 
érkezett. Ha a máglya kerületén sorba szúrt szelelőkböl 
ítélve, a tliz a máglya némely oldalán sebesen haladna 
előre, akkor azon oldalon a szelelök bedugatnak, s ha szük
séges, a máglya még jobban betakartatik, mig a tűz a 
máglya egész területén újból egyenlőn elterjedt. —  Mig a 
tűz igy tovább halad, a szénégető párszor az üresre égett 
máglya torkát újból tele tölti, megítélve egyszersmind 
a kitörő füstnek színéből a tűz menetét is, melyet, ha
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gyorsitnia kell, a torkot csak lazán szénnel, ha pedig 
mérsékelni, vagy végképen eloltani kellene, szénporral 
tölti meg.

Ha a tűz menetközben, daczára a szelelöknek, itt-ott 
mégis fönakadna, akkor a máglya alja körül nyittatnak 
szelelök mindaddig, inig a tűz kívánt menetét megnyerte. 
Ha a tűz a búbtól jó mélyen haladt lefelé, a máglya felső 
része még jobban betakartatik, hogy a tűz benne lassan 
elaludjék, s hogy abból, ha szükséges, a szenet előre ki
venni lehessen.

Ha a máglya végkép kiégett, ki kell a tüzet rögtön 
oltani. E czélra a szénégető fölbontja a máglya takaróját 
több helyen s kiszed egyes széndarabokat a máglya felüle
téről, hogy azok nyílásain a szénpor annak belsejébe hull
hasson s a szenet eloltsa, mi ha megtörtént, az egész mág
lyát újból jól betakarja s a takarót keményre veri, hogy a 
léget elzárja.

Pár napra a kihűlés után hozzá fog a máglyából a 
szenet kivenni, szétbontva legelébb is a búbot, elkülönítve 
a bontás közt a jó szenet a rosztól, s félretéve az üszköket 
a jövő máglya számára.

A  tűzhelyen visszamaradt apró szenet, a melyet ge- 
reblyével a többi szénportól elkülöníteni nem lehet, durva 
rostán keresztül hánja, a szénport pedig a tűzhely körül 
halmokra rakja a jövő máglya számára.

Hogy mennyi idő kell a máglyának mig kiég, az attól 
függ, hogy mekkora az, s hogy a szenités menete kedvező 
volt-e vagy sem. Kisebb máglyák 1— 3, nagyobbak 4— 6 
bét alatt égnek ki.

A szenités eredménye a közönséges viszonyok un llett

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/619-3/2017.



167

kemény fánál az ürtartam 60— 68, lágyfánál pedig 68—  
78 0 0-ját teszi; mig a súlyarány keményfánál 19 — 20 és 
lágyfánál 21— 23 °/0 föltéve, hogy a fa száraz volt, s hogy 
a szenet a szenités után rögtön megmértük.

Minőségre nézve a jól kiégett szén tömör és kemény; 
törlapja sima, fényes; szine kékes fekete; súlya közepes 
nehéz és nem piszkok A  tulkiégett szén ellenben könnyű, 
törése egyenetlen; szine setét fekete és piszkok

A  frissen égett szén szaporátlan, azért jó azt pár hétig 
védett helyen a légnek kitenni. Nedvességtől különösen 
meg kell óvni a szenet, azért, ha nem lehetne azt a máglya 
szétbontása után rögtön elfuvaroztatni, be kell azt lehető
leg takarni, hogy az eső meg ne verje.

A  szén gondozására szánt raktárak oldalfalaitléczböl 
vagy légjáratosan egymásra rakott boronákból kell készí
teni, hogy a raktárt a szél átjárja.

A mi a szénnek fuvaroztatását illeti, ügyelni kell leg
először is arra, hogy a szenet, mig jól ki nem hült, sze
kérre ne rakják, mert a még ki nem aludt szén könnyen 
közbe vegyülhet, mire az vagy útközben meggyül, vagy, 
ha észrevétlenül a raktárba tétetett, a raktárt fölgyujta, 
minek elkerülése végett, ha a szénnek elfuvaroztatását 
csakugyan elhalasztani nem lehetne, a fölrakodás reggel, 
estve vagy éjjel történjék, hogy az égő szenet a setéiben 
hamarább észre lehessen venni. A  fuvaroztatásra szánt 
szekerek legyenek terjedelmesek, hogy sok szenet lehessen 
azokra egyszerre rakni, a mi a fuvarbért is olcsóbbá teszi. 
A fontkasu szekerek e czélra legjobbak, mert egyszersmind 
könnyük is.

Az ipariizlettanhoz tartoznak még a szenitésen kívül:
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a kátrányolás s a hamuzsirfözés, távolabbi értelemben pe- 
dig a gyantázás, a terpentin és a terpentin-olaj készités és 
a fenyőkorom nyerése, de minthogy ez üzletnemek ritkán 
tartoznak az erdészeti személyzet közvetlen teendőihez, s 
inkább csak válalkozók által űzetnek, azok bővebb ér
telmezésébe itten már annál kevésbé bocsátkozhatunk, 
mivel jelen kézikönyv rendeltetése czéljának határain 
kívül esnek.
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Fa-mértan.

Mit értünk az erdők jelenlegi anyagkészlete alatt?

Az erdők jelenlegi anyagkészlete alatt (gegenwartiger 
Matériái-Vorrath) értjük az erdők összes famennyiségét, 
melynek kipuhatolására tudnunk kell:

1. hogy miként lehet egyes fák  köbtartalmát, és
2. hogy miként lehet egész állabok összes fatömegét 

meghatározni.
Egyes fák  köbtartalmának kipuhatolásakülönbözöleg 

történik a szerint, a mint álló vagy fekvő  fákat akarunk 
kobozni. -  Csak döntött vagy is fekvő fák köbtartalmát 
lehet számtani pontossággal meghatározni.

A  fák alakja, és pedig csakis magában a törzs, rende
sen hajtalékdad (paraboloid) vagy ahoz igen hasonló, azért 
ha annak alapsikját hosszának felével szorozzuk, meg kap
juk annak köbtartalmát.

A törzsek ezen alakja azonban sokat változik a fanem, 
termohelv, kor és üzemmód szerint, és függ attól is, hogy 
a fa nyilt, vagy zárkozott állásban nőtt-e?

A törzsek igazi alapsikját, mely a kört többé kevésbé 
megközelíti, sem közvetlenül a föld fölött, sem pedig a 
törzsek váglapjain kell mérni, mert a fák tövei többé-ke- 
vésbé rendetlenül vannak nőve; hanem bizonyos magasság-
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ságban a föld fölött, a hol a törzs már megkapta rendes 
gömbölyű alakját.

E magasság 4 — 5 lábat teszen a föld fölött, a mi egy 
középnövésü embernek mellinagasságával megegyez, s 
annál czélszerübb, minthogy egyszersmind a mérést köny- 
nyiti.

Miután a föntebb mondottak szerint a törzsek alakja 
különböző, úgy azok köbtartalma is a henger fele köbtartal
mát, hol tulmulja, hol pedig kisebb, minek következtében 
a köbözés csak döntött fán történhetik meg kívánt pon
tossággal, mely czélra a törzset egyenlő hosszú darabokra 
osztva, annak minden darabját külön köbözzük, képezvén 
az egyes darabok köbtartalmának összege az egész törzs 
köbtartalmát.

A  törzs egyes darabjai könnyebb számitás végett 
egyenlő hoszméreket nyernek, kivévén a levágandó csúcsot, 
melynek köbtartalma külön mint kúp köböztetik.

Az egyes darabok vagy hengereket vagy pedi<i csonka 
hajtalékdadokat képeznek s köbtartalmuk mindkét esetben 
következőleg puhatoltatik ki:

Méressék meg a tönkök alapsikja azoknak valódi köze
pén, és szoroztassék a darab hosszával.

Legyen például a ledöntött fa rajza a következő:

idom 1.
A  ,  &____ _

/ /6  o/
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Legyen az felosztva 6 egyenlő részre, melyek hossza 
egy'egy öl, a Úgy szoktunk tenni, hogy a törzs alsó végé
től kezdve a törzset egy ölrud segítségével darabokra oszt
juk, megjelölve az ölrud közepén minden darabnak közepét.

A  6-dik öl végénél a csúcsot levágjuk, külön köbözen- 
dök azt mint kúpot. Ezután megmérjük minden darab kö- 
zép átmérőjét az átlalóval, s az ezeknek megfelelő körlapo
kat a segédtáblákból kiolvasva, összeadjuk, s a 6 körlap 
négyzet-lábakban kifejezett ezen összegét a darabok közös 
hosszával, tehát 6 lábbal szorozzuk.

A  szorzat adja a csúcs kivételével az egész törzs köb- 
tartalmát. —  A  csúcsot, mint említők, kúpnak tekintve, 
annak alsó átmérőjét g-nél megmérjük, a megfelelő körla
pot kikeressük s a hosszúság yg-dával lábakban szorozzuk, 
s végre az előbbi összeghez hozzá adjuk.

Az ily módon végbe vitt köbözés eredménye annál 
biztosabb, minél rövidebbek a törzs egyes darabjai.

Egy öl hosszú darabok eléggé megfelelnek a gyakor
latban kívánt pontosságnak.

Egész törzsek köbtartalmát meglehet egyszerűbben 
úgy is határozni, ha azok körlapja a törzs középhosszában 
megmérve, a törzs egész hosszával szoroztatik, —  e köbö
zés azonban egyes törzsekre nézve nem oly pontos,mintáz 
előbbi, de ha több törzsre terjed, a különbség nem felötlő, 
legfeljebb ha a fák végei a törzsön maradnának, mert azon 
esetben a különbség annál nagyobb, minél több törzs kö- 
böztetett az utóbbi mód szerint.

A  törzsön kiviil igen gyakran annak ágait, gályáit, s 
néha annak tusakfáját is meg kell tömegtartalmukra nézve 
becsülnünk.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/619-3/2017.



172

A  vastagabb ágakat ép úgy köbözzük, mint a törzset 
magát; mig a gyengébb ágakat, a galyakat s a tusakfát 
csak közvetve köbözhetjük meg azok súlya szerint, és pe
dig vagy mérlegek segítségével, vagy pedig ha vizzel töl
tött iirmértékekbe sülyesztjük azokat, megtudva igy a 
mértékből kiszorított vízmennyiségéből a besülyesztett fa 
köbtartalmát.

Az előbbi eljárás egyszerűbb és gyakoribb; utóbbi 
pontosabb.

A mérlegezésre vagy egész egyszerű és hordozható, 
tisztán e czélra készült mérleget használunk, vagy meg- 
készitjük azt közvetlenül az erdőn, mely czélra az utóbbi 
rajz szerint egy ágast szúrunk a földbe, s egy rudat alkal
mazunk arra keresztbe, annak egyik végére a fontot, más 
végére pedig a gályát aggatva.

Idom 2.

Hogy a font gyanánt használandó, és a megmérlege- 
zendö fának fajsulya között különbség ne legyen, a gályák 
számára a törzs csúcsából, a tusakfa számára pedig a sudár 
tövéből vágunk le egy darabot, melynek súlyát egység
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gyanánt véve, a megmérlegezendö fa annyit fog nyomni, a 
mennyiszer a fontnak súlya abban föltalálható lészen, miután 
pedig a sulyok arányai az űrtartalmak arányával egyenlő 
viszonyban állnak, a súlyok sokszora az űrtartalmak sok- 
szorát fogja mutatni; pl. ha a font egy köblábnak 0,58 ré
szét tenné, s mindössze tízszer mértünk volna vele, akkor 
a megmérlegelt fának összes ür-itt tömegtartalma 5, 8/io 
köblábot tenne.

Álló fák köbözése több nehézséggel jár, és nem oly 
könnyű és egyszerű, mint a döntött fáknál, mert sem azok 
törzseit szeletekre osztani, sem pedig azok magasságát 
közvetlenül megmérni nem lehet, valamint azok ágait és 
gályáit sem vagyunk képesek közvetlen becslés alá venni.

Álló fák  köbözésénél tehát nem marad egyéb hátra, 
mint azon tényezők kipuhatolása végett, melyekre szük
ségünk van, hogy azokból az álló fák köbtartalmát meg
határozhassuk, mellékeszközökröl gondoskodni.

Ezen tényezők a törzsek alapsikja, magassága és alak
száma; az azok kipuhatolására szolgáló mellékeszközök 
pedig: az átlaló, a mérőszalag, a magasságmérő (Dendro- 
meter), és a segédtáblák.

Az átlalót a törzsek átmérőjének megmérésére hasz
náljuk, hogy abból a törzs alapsikját meghatározni lehessen, 
és áll egy 4 — 5' hosszú vonaszból ab, melynek egyik vé
gén egy ezzel derékszögben összeillesztett vékony 15— 20"  
hosszú lécz ac van megerősítve, mig másik végén egy az 
előbbihez hasonló, de alsó végén egy nyílással ellátott 
második lécz de tolatik reá szintén derékszögben és oly la
zán, hogy a vonaszon könnyen mozoghasson, a nélkül azon
ban, hogy ezáltal merőleges állását a vonaszhoz elveszítse.
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A vonasz föl van osztva hüvelykekre, fél- és negyed
hüvelykekre, és hogy a törzsek átmérőjét annál pontosab
ban lehessen leolvasni, a mozgó lécz hüvelyénél egy kis be
vágás van a következő rajz szerint abba téve:

Idom S.
A.

Az átlaló használásakor a két lécz közé fogjuk jó 
szorosan a törzsnek derekát mellmagasságban a föld fölött, 
s leolvassuk a két lécz közti számot, még mielőtt az átlalót 
a törzsről levettük volna; mely ha például 15"-ket tenne, 
annak a segédtáblák I. táblája szerint 1,22 négyzet láb 
alapsik felelne meg.

A mérőszalagot szintén azon czélra használjuk, hogy 
általa a törzsek körületét megmérve, ebből azok alapsikját 
meghatározhassuk.

A  mérőszalag jó erős — */4 hüvelyk széles és 10— 20 
láb hosszú vászonszalagból késiül. —  Egyik végére egy 
kettős kis horog van illesztve, melylyel a szalag igen vas
tag törzseknél a fa kérgébe bele akasztatik, hogy többi 
részével a törzset könnyebben körülfogni lehessen.

A  szalag másik vége egy kis hengerhez van erősítve, 
mely egy kis szelencze közepén forog, s melynek segít
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ségével a szalagot föltekerni és a szelenczébe begömbölvi- 
teni lehet.

A  szalag maga 2 hiivelyknyire a horgocskától kezdve 
föl van osztva, hüvelyekre és hüvelykrészekre, melyeken 
kívül néha még a körületeknek megfelelő átmérőket vágj’ 
alapsikokat is oda szokták írni, a mi igen czélszerü, kivált 
ha általok a szalag túlterhelve nincsen számokkal.

A mérőszalag használata nem oly biztos, mint az át- 
lalóé, mert a törzs külegyenetlenségeit nem fekszi meg 
illöleg, s nagyobb eredményt ad, mint az átlaló, melylyel 
a törzsöt k ülönbözö irányból meglehet fogni, hogy az 
eltérő átmérőkből az igazi közép átmérőt kipuhatolni 
lehessen.

A mérőszalagnak van még azon előnye is, hogy szük
ség esetében hoszmérésekre is alkalmazható.

Annak közönségesen ismert rajza a következő:

Idom 4.

Az álló fák magasságát vagy szemmérték után hatá
rozzuk meg, ha elegendő gyakorlottsággal bírunk, vagy 
megmérjük azt közvetlenül a magasságmérővel.

Ily magasságmérőnk sok van, de a leggyakoribb, s a 
legelterjedtebb azok közül Winkler tanár magasságmérője, 
mely igen egyszerű, s bár ki által megkészithetö.

Az egész egy vékony deszkából kivágott 6 hosszú és 4
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hüvleyk széles négyszögü táblácska, melyre egy papirlemezt 
ragasztunk, hogy azon a fölosztást megkésziteni lehessen.

E fölosztás egy négyszög, mely a tábla széleinél 1jt 
hüvelykkel szükebb, és mely közepén két részre van osztva.

Azon vonalnak, mely a négyszöget kétfelé osztja, 
felső 'pontjánál kezdjük meg a fölosztást, s elosztjuk azt 
lefelé 6, vagy 7 részre úgy, hogy az alsó pont a négyszög 
szélétől szintúgy, mint a felső pont, %  hüvelyknyire távol 
maradjon.

E távolság a négyszög rövidebb két oldalán is megha- 
gyatik.

Már most a középső négyszöget két részre osztó vo
nal mértékét, melyen párhuzamos vonalokat huzunk, végig 
átteszszük a hoszvonalokra is, párhuzamos keresztvonalo
kat huzva ezeken is, miáltal egy hasonló négyzetből képző
dött hálózatot kapunk. Erre következik a számozás.

A kezdőponttól lefelé Írjuk a következő számokat: 
20, 30, 40, 50, 60, 70, melyek lépéseket, és alája a számo
kat: 8, 12, 16, 20, 24, 28, melyek öleket jelentenek.

Jobbra balra Írjuk az első ponthoz a számot 10, és 
alája a számot 4, a második ponthoz a számot 20, és alája 
8, s i. t., melyek közül a felső számok szintén lépéseket, az 
alsók pedig öleket jelentenek. —  Erre a legfelső osztó
ponttól fölfelé oly távol, mily távol attól az alsó 20. szám
mal jelölt pont áll, átfúrjuk a deszkát fonalnyi vastagság
ban, mely lyukba egy fonál szálnak a végét erősítjük be, 
melynek másik végén egy kis ólom gömb függ.

Az irányzás a tábla felső szélének hosszán történik, 
szabad kézből végig.

Az itt leirt magasságmérő használatát illetőleg meg
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jegyzendő, hogy a lefelé haladó számok, á czélzó egyén 
távolságát jelölik a megmérendő fától vízszintes távol
ságban, melyre például ha a czélzó 30 lépésre vagy 12 
ölnyire távol állna a fától, és a fonál azon állást mutatná, 
mely a rajzban látható, —  akkor a fa magassága 3 1 2 ölet, 
vagy ha 40 lépésre állana 4 ölet, 50 lépésre 5 1 2 ölet 
stb. tenne, minthogy mindig azon vonalon kell a fa magas
ságát keresni, melyen a czélzó távolsága a fától van meg
jelölve.

A négyszög két részre lett elosztásának az a czélja, 
hogy a táblácskával fölfelé és lefelé is egyaránt lehessen 
czélozni, mert ha például a czélzó nem áll egy vonalon

Idom 5.

a fa tövével, hanem magasabban, akkor elébb a fa tetejére 
kell irányozni, s arra a fa tövére, csak igy lévén képes a

ErdéMCti kézikönyv 1
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fa egész magasságát a czélzás által az osztó vonal mindkét 
oldalán kapott számok összeadásából meghatározni.

Az itt leirt magasságmérő használata alkalmával há
rom eset fordulhat elő, és pedig a szerint, a mint a czélzó 
a fával egyenlő vonalban, vagy annál magasabban vagy 
pedig annál alantabb áll (6. 7. és 8. idom).

Első esetben a fa magassága hasonló kg vonalhoz, a 
másodikban hg-\~zy vonalokhoz összesen, és a harmadik 
esetben hg-hez, levonva abból zy-nak a hosszát.

Idom 6.

Hogy a 6. idom alatt jelzett esetekben a nyert magas
sághoz, azaz de-hez, még az irányzó egyén magasságát, azaz 
ae-t, hozzá kell adni, az magától értetődik, és igy leszen: 
M = de-f-ca=de-fdb.

A  magasságmérő szerkezetére nézve megjegyzendő, 
hogy miután annak folosztása négytől négy ölre terjed, a 
közbeeső magasságot szemmérték szerint kell meghatá
rozni, a mint az épen jelen példánkban is előfordult.
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Idom 7.

a d :d e= fg :g h . — a d :d c= x z :zy . 

Idom 8.

ab: b c = fg : gh.
20: 26=20: 26) 
ab : b d = x y : yz> 2 6 -8 = 1 8 °  
20 : 8= 20 : 8)

12*
© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/619-3/2017.



180

Továbbá annak használatánál vigyázni kell: 
l-ször,hogy a terjedelmes koronáju fákat nehogy igen 

magasnak nézzük, miért azok koronájának a 9-dik idom 
szerint inkább közepét czélozzuk, mint pedig fölületét.

Idom 9.

2-szor pedig, hogy megdült vagy görbe fák magassá
gának mérésénél, azok valódi magasságát csúcsaik merő-

idom 10.
*

fé,= f c ’  +  ce’  
fe= V f c »  +  ce*
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leges fekvetületéböl számítsuk ki, képezvén a rajz szerint 
a fa hossza, fce  háromszögnek átfogóját.

Az itt leirt magasságmérőnek tökéletesb stöbb nemii 
mérésekre alkalmas szerkezetét s bővebb leírását főilel
hetni Winkler tanár erről kiadott s Bécsben 1846-ban 
megjelent könyvecskéjében.

Miután most már megismerkedtünk azon eszközökkel, 
melyek a fák méreteinek meghatározására használtatnak, 
szükséges az alakszámról is valamit szólani.

Ha az álló fáknak kipuhatoltuk a mondott eszközök 
segítségével alapsikját, s megmértük magasságát, akkor, 
ha a fák tökéletes hengeralakuak lennének, egyébre szük
ségünk nem lenne, mert szoroznék csak egyszerűen azok 
alapsikját magasságukkal, azaz a fák hosszával, és meg
kapnék rögtön azok köbtartalmát is.

De minthogy, a mint föntebb említettük, a fák alakja 
a henger alakjától többé-kevésbé eltér, tudnunk kell, hogy 
minő alakszámot kell az alapsikon és magasságon kivül 
harmadik tényezőül használnunk, hogy a fák köbtartalmát 
valódi alakjukra származtathassuk vissza.

Ez alakszámot meglehet vagy közvetlenül határozni 
magából a fa tömegtartalmából, vagy pedig ki veszszük azt 
a segédtáblákból, hol azok minden fanemre nézve külön 
megkaphatók ?

Előbbi esetben kipuhatoljuk a döntött fának köbtar
talmát a mondott utón, s elosztjuk azt ugyanazon fa vas
tagságának és hosszúságának megfelelő henger köbtartalmá
val, a miből megtudjuk, hogy a fatörzs köbtartalma hányad 
részét teszi azon henger köbtartalmának, melynek méretei 
a fatörzs méreteivel megegyeznek.
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Ha a kobozott fa köbtartalmának ily elosztásából 
eredő szám %  vagy 5 10 -det (0, 5) teszen, akkor a törzs 
alakja a hajtalékdadot igen megközeliti, ha pedig Y3-dát 
(0, 33) teszi, akkor a törzs alakja kúp, azaz: minél nagyobb 
az alakszám, annál közelebb áll a törzs alakja a hengerhez? 
és minél kisebb az, annál közelebb áll a törzs alakja a 
kúphoz.

Az alakszámra nézve megjegyzendő még az is, hogy 
az kétféle; a minthogy vagy csak tisztán a törzsre, vagy 
pedig az egész fára vonatkozik annak gályáival együtt, mely 
különbség tekintetéből előbbit törzs alakszámnak, és utóbbit 

fa  alakszámnak nevezzük (Schaftwalzensatz und Baumwal- 
zensatz). Hacsak az előbbieket használjuk,akkor a gályák fa
tömegét százalékok szerint adjuk a törzsfatömegéhez hozzá 
—  mely czélra, valamint a tusakfára nézve is, megvannak 
százalék arányszámaink — minden fanemre nézve nemcsak, 
de bírunk arányszámokkal még azon esetre nézve is, ha a
törzsek kérgét külön akarnánk meghatározni.

/
Álló fák köbözésénél használandó, s a segédtáblákból 

vett alakszámokra nézve jól figyelemre kell venni, hogy 
minden fanem számára külön meghatározott, és annak 
növekvési viszonyai szerint több osztályba sorzott külön
böző alakszámoknak, a kérdésben forgó fa köbözésénél 
melyikét alkalmazzuk? —  Erre nézve meg kell jegyezni, 
hogy az alakszám ugyanazon fanemeknél annál nagyobb:

1-ször, minél magasabb a törzs egy és ugyanazon vas
tagság mellett.

2. minél gömbölyűbb és tömöttebb a fa koronája,
3. minél teltebb a fa törzse,
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4. minél megfelelőbb a talaj, illő zárlat mellett,
5. minél nyíltabb állásban nőtt a fa, és
6. minél föntebb mérjük meg a törzsnek alapsikját.
Végre a segédtáblákról szólva, megkell itt említenünk,

hogy azok haszálata, illő gyakorlottság és elegendő jártas
ság mellett, úgy az egyes darabok, valamint az egész tör
zsek és fák köbözésétigen könnyíti és gyorsítja.

Ily segédtáblák jelentek meg honunk nyelvén szer
kesztve, s kitűnő szorgalommal összeállítva Selmeczen 
1864-ik év folytán, melyekben mindaz, mi erdő becslési 
munkálatainknál szükséges, pontos számokban föllelhetö.

E táblák segítségével, ha egyes fadarabok középátmé- 
röjét és hosszát, vagy ha álló fák derékvastagságát s ma
gasságát ismerjük, rögtön meglehet azok köbtartalmát is 
határozni, — és pedig minden csak előfordulható viszo
nyokra nézve.

B.

Egész állabok fatömegének kipuhatolására több mó
dot használunk, és pedig a szerint, a mint vagy csak fölü- 
letesen, vágj' pedig egész pontossággal akarunk eljárni.—  
E módok:

1. a szálankénti köbozés midőn is az erdőnek minden 
egyes fáját külön-külön köbözzük,

2. a mintatérek; midőn egy kiszakított mintatéren 
vagy minden fát egyenként köbözzük, vagy pedig azok 
köbtartalmát csakis mintafák által határozzuk meg.

3. a termési és növekvési táblák használata — és
4. a hozzávetőleges szemmé/ ték szerinti becslés.
I. A szálankénti köbözés igen fáradságos és sok időt
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igényel, azért legföljebb csekély terjedelmű, vastagabb 
fával benőtt oly erdőknél alkalmaztatik, melyekben a fák 
különböző növése, a fának magas ára, és az erdők tetemesb 
értéke miatt, a nagyobb pontosság helyén van.

Ez eljárás mellett minden fát külön-külön megbecsü
lünk segédtáblák használata által, szükség esetében válasz
tékokra is elosztva azokat, s beírunk minden egyes fát az 
e czélra elökészitett becslési táblázatba, megjelölvén haj- 
kolás által minden megbecsült törzset kétszeri becslés 
elkerülése végett.

Az igy megbecsült valamennyi szálfa összes köbtar
talma, fanem és választék szerint elosztva, megadja az egész 
állab jelenlegi anyagkészletét, például az I. és II. tábla:

I. tábla.

Fanem Jegenye Bükk Tölgy
j

Szálankénti

köbtartalom.

2 
» 

£
£

£
£

£
£

 
o

 ^
 ci 00

H
 H

 H

1 
1 

1

7  c4 
2 1  „

1* * 
25 „ 
11 11 
V 11 
11 11 
11 11

15 “ 
30 „ 
45 „
1 2  „

összesen . 236, 6  w 520,4 " 430 c'

Lesz az egész állab köbtartalma: 236, 6' -j- 520, 4 
-{- 430 =  jelenlegi készlet =  J. K.
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II. tábla választékokra elosztva.

F a n e m Jegenyefenyü B ü k k Tölgy

választék épületfa tűzi fa tűzi fa épületfa tűzi fa

2 0 15 c' 9 52 c' 69 w
35 27 50 75 53
70 19 39 49 —

s. a. t. — — — —

köbtartam — — — — —
— — — — —
— — — — —
—

_ _
—

— — — —

összeg. | 1570c' 490 c‘ | 1345 c/ | 1490 c< 650 c' |

Itt is az egyes rovatok összegei teszik összesen a ;e- 
lenlegi készletet.

Ha nem minden szálfát, hanem csakis a fáknak egy 
részét akarnánk megbecsülni, akkor a fáknak csak vastag
ságát, tehát csak átmérőjét mérjük meg, beírva az e czélra 
készített lajstromzatba minden fát egy-egy vonallal a 
megfelelő rovatba könnyebb áttekintés végett, s megbe
csülve aztán minden csoportozatból egy-egy mintafának a 
köbtartalmát.

Az e czélra készítendő lajstromzatok szerkezete egy
szerű, és csak akkor változik, ha egyszersmind a köztes 
használatot is kiakarnók mutatni, pl. a III. és IV. tábla.
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III. tábla.

Fauem Luczfenyü Jegenyefenyü

Átmérő 8  9 101112|13 1415 16 17 7 8  9 1011121314

Szám

m i m i  ítit TTTT
i i n  i i i !TTTT TnT
HU m i TTTT TTTT
mi mi TTTT TTTT
mi mi  tTtt TTTT
Ilii miTTTT TTTT

s a . t.

27 30 45 38 31 33 42J50 45 27j32i36!40 39 27 20 —

IV. tábla.

Fanem L ú t z f e n y ő .

Gyarapodó rész 
Fóhasználat.

Átmérő 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

m m
I l i i  I l i iTTTT TTTT s a t.

Összveg I U i m i  
TTTt TTTT
mi mi TTlT TTTt

Elhaló rész.
Köztes haszon.

7 8 ; 9 10 11 ----------- !-----------

tttHHfs
mi mi TTTT TTtt

a t.

mi mi TTTT TTTT
Wf-Htt

Még egyszerűbbé válik a becslés, ba a csoportokat 
több rovat egybeolvasetása által képezzük, mert így nem 
leend szükséges minden külön átmérőjű csoportozat szá
mára külön mintafát keresni. — E csoportok határául 
szolgálnak a rovat csoportok hágó és esőszámjai, azon föl-
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tevés alapján, hogy a természetben e szerint mutatkozó 
csoportok, hihetőleg különböző növekvési viszonyokból 
eredhettek.

E szerint tehát a csoportokat aként képezzük, a mint 
az alábbi példában látható.

Luczfenyű.

Képezve lévén igy a csoportok, minden csoport szá
mára keresünk egy vagy több mintafát az utóbb mon
dandó mód szerint, melyet egész pontossággal megbecsülve, 
szorozzuk annak köbtartalmát a csoport fáinak számával, 
mi által megkapjuk az egész csoport, s végre az egész állab 
köbtartalmát; például ha a föntebb képzett minden csoport
ból, nagyobb pontosság okáért négy darab mintafát köböz-
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tünk volna meg, akkor följegyezzük azok köbtartalmát a 
következőleg:

I. csoport. II. csoport. III. csoport. IV . csoport.

1- sö szál köbt. 45 " 1- sö =  60 " l-ső =  80 l-ső =  10

2-ik „ „  50 2-ik =  55 2-ik =  85 2-ik =  15

3-ik ,, ,, 55 3-ik =  75 3-ik =  90 3-ik =  15

4-ik „ „ 45 4-ik =  70 4-ik =  10
összesen =  195" 260 " 255" 50 "

Ha ez megtörtént, kiszámítjuk a négy mintafából 
az átlagos mintafa köbtartalmát minden csoport számára, 
elosztva a négy mintafa összes köbtartalmát négygyei, a 
miből az átlagos mintafa köbtartalma lesz:

195: 4 =  49 c' x  177 =  t. i
260: 4 =  65 c' x  209 =  t. > T. /
255: 3 =  85 c' X  42 =  t. ) } T.

50: 4 =  12 c X  194 =  t. T ‘ \

mire, ha az igy kiszámított átlagos köbtartalmakat az 
egyes csoportok fáinak számával szorozzuk, meg lesz adva 
az egész állab köbtartalma.

Meg kell itt még az egyes csoportok számára szüksé
ges mintafák meghatározásának módját közelebbről em
líteni.

Hogy megtudhassuk például, hogy az egyes csoportok 
mintafája minő átmérőjű legyen, szoroznunk kell az egyes 
rovatok törzseinek számát átmérőjükkel, elosztva aztán az 
átmérők összegét a törzsek összes számával a következőképen:
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27 szál X  9 " =  243
36 „  x  10 =  360
45 „  X  11 =  495
38 „ X  12 =  456
31 „ X  13 =  403

177 1957: 177 =  11 " a miből kitű
nik, hogy a csoport mintafájának 11" hüvelyk átmérővel 
kell bírnia.

II. A  mintaterek szerinti becslés igen gyakori, főleg 
középkorú, szabályosabb szálerdőknél, alkalmazható azon
ban fiatalabb állaboknál is, melyeknél egy kisebb teret 
végkép letaroltatva, az arról vágott fát ölekbe rakatjuk.

A minta terek szerinti becslés megkívánja, hogy az 
állab nagyon ne különbözzék, s meglehetős egyöntetű 
legyen, hogy annak egyes minta tereiből az egészre követ
keztetni lehessen.

A  mintaterek megválasztásánál elébb be kell az álla- 
bot járni minden irányban, és pontos szemlét kell fölötte

°

tartani, hogy meglehessen ítélni, mennyire leend egy min
tatér elegendő, és mekkora nagyságban, vagy hogy szük
séges leend-e az állab különböző minősége szerint, több

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/619-3/2017.



190

mintateret kijelölni az állab famennyiségének kipuhato- 
lására. — E szerint tehát egy vagy több mintateret jelö
lünk ki, melynek tértartalma egy holdnál lehet több vagy 
kevesebb, a mint azt az állab minősége épen megkívánja.

JL
m / 7 0

Ja

A minta-tereket mérő láncz és szögkereszt segítségé
vel mérjük ki, megjelölve azok határait a szélfák hajkolása 
által. — Alakjokra nézve lehetnek azok négyzetek, négy

szögek vagy ho9szu és keskeny pászták, —  mint például: 
a, b, c, d, e idom —  csakiszolgáljon a mintatér kijelölésé
nél alapul, hogy az az állab átlagos minőségét képviselje.
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—  Megjegyzendő, hogy a hosszú minta-terek, főleg hiányos 
zárlatu állaboknál igen keskenyek ne legyenek.

Mennél egyöntetűbbek az állabok, annál kevesebb 
próba becslésekre van szükségünk, mig ellenben, minél 
nagyobb az állabok területe, annál nagyobbnak kell lenni 
a minta-térnek is, hogy a viszonyarány a mintatér és erdő
terület köbtartalma közt, ne legyen annyira eltérő.

Ott, hol több próbabecslést kell egy állabban tennünk, 
lehetnek a mintaterek valamivel kisebbek. —  Ha az álla
bok minősége annyira különböznék, hogy a foltonkénti 
próbaterek meghatározásánál magunkat tájékozni nem 
tudnók, ott jobb a mintateret hosszú, az állab különféle- 
ségeit átmetsző pásztákban kimérni.

A  mintatérén lévő famennyiség kipuhatolása szint 
azon módon történik, mint a szálankénti köbözésnél, s ha 
az ily utón meghatározott holdankénti átlagos famennyi
séget az egész állab területének holdszámával szorozzuk, 
megkapjuk az egész állab köbtartalmát, például, ha egy
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100 holdra rugó állabban, egy J/ 4 holdnyi próbabecslést 
tettünk volna, melynek köbtartalma 15 ölet tett, akkor 
egy egész hold köbtartalma 60 és a száz holdnyi állabé 
6000 ölet teszen.

Különös figyelmet kell fordítanunk a valódi átlagra 
azon esetben, ha egy és ugyanazon állabban több próbabecs
lést tettünk, mert itt pontosan kell tudnunk, hogy minden 
próba hányad részére vonatkozik az állabnak, hogy az átla- 
gositást is ezen viszony-arány szerint tehessük meg, mert 
ha azt mondanék pl., hogy 600 holdon tettünk 3 próba
becslést, egy-egy holdnyi próbatérén, és kaptunk az

1- sö holdon 62, a
2- dik „ 84, a
3- dik „ 93, tehát összesen:

239 ölet, és azt mondanók most, hogy a 
3 próba átlaga tenne 273: 3 =  80, az egész terület köb- 
tartalma pedig 47400 ölet, —  hát eltérnénk a valóságtól, 
kivévén, ha az állab próba szerinti különfélesége, a terü
letnek 3 tökéletes egyenlő részére oszlanék meg, mert 
ellenkező esetben ki kell mindig tisztán mondanunk, hogy 
az egyes próbák, az állab összes területéhez minő viszony
ban állnak, e viszony-arány lévén az átlagositásnak alapja, 
például: a föntebbi területen fölvett próbáknak elseje vo
natkozzék az összes terület y 6-dára, másodika »/6, és har- 
madika 3/6-dára, akkor az egy holdra eső köbtartalom lenne, 
és pedig az
1- ső próba-hold köbtartalma =  62° X  1 =  62
2- dik „  „ =  84 X  2 =  168
3- dik „ „ |= 93 x  3 =  279

509: 6 = 8 5 .
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Vagy meglehet közvetlenül a tereket is jelölni, me
lyekre a próbák vonatkoznak, például elosztottuk volna a 
teret az elöleges szemle alkalmával annak minősége szerint 
3 részre a következő idom szerint:

Idom 11.

Az első részt 100, a 2-dik részt 200, és a 3-dik részt 
300 holdra, adna tehát:

a) 100 hold 62 ölével =  6200 ölet
b) 200 „ 84 „ =  16800 „
c) 300 „ 93 „ =  27900 „ * III.

600 hold . . . =  50900 ölet, holdanként pedig 
50900: 600 — 85 ölet kerek számban.

III. A  tennési és növekvést vagy úgynevezett tapasz
talati táblák használatának nagy becse van, ha azokat mély 
belátással és tapasztalati jártassággal alkalmazni tudjuk-

Tapasztalati táblák segítségével csakis rendes és töké
letes állaboknak, mint pl. szálerdőknek, sarjerdöknek vagy 
a középerdök alfájának köbtartalmát lehet kipuhatolni. —  
Rendetlen erdőknél tehát, valamint a középerdök felfájára 
nézve nem használhatók.

Miután a termési táblák összeállítása sokkal nehezebb 
és terjedelmesebb, mintsem hogy annak bővebb elemzése

F.rdéucti kecikűnjrT. 1 9
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e rövidre vont kézikönyv tárgyát képezhetné, elegendő 
itten a már tontemlitett segédtáblákra utalni, melyekben a 
termési táblák sserkezetének és használatának bővebb ma
gyarázata is föllelhetö.

E táblák alkalmazásánál az erdő korán kívül, csakis 
a termőhely minőségét kell meghatározni, hogy megtud
hassuk, melyik fő- és alosztályba sorozzuk a megbecslendö 
erdőt, mire a megfelelő fatömeget az illető rovatból ki le
het olvasni.

IV . A  szemmérték utáni átahínos becslés legegyszerűbb 
módja az erdők fatömege kipuhatolásának, csak hogy ki
tűnő gyakorlati tapasztaltságot kíván.

E becslés módja, melyet inkább csak felületes becslé
seknél alkalmazunk, abból áll, hogy a megbecsülendő álla- 
bot minden irányban bejárva, annak tömegtartalmát vagy 
saját tapasztalataink nyomán, vagy más hasonló állabok 
összehasonlítása által, hozzávetőleg megítéljük és megha
tározzuk.

A vágásokban feldolgozott ölek beszámítása.

A tűzifa ölek köbtartalmát megkapjuk, ha azok szé
lességét, magasságát s hosszát egymással szorozzuk. Mint
hogy az ölekbe rakott fa soha sem lehet oly tömött, hogy 
az ölnek köbtartalmát tökéletesen kitöltené, de sőt a hasá
bok közt többé-kevésbé mindig hézagok maradnak hátra, 
különbséget teszünk az öl ür- és tömegtartalma közt.

Az ölek töm tartalmára befolyással van:
1. ha az öleket meredek hegyoldalakon rakjuk fel, mert 

miután itten az ölkarók függőleges állást kapnak, s azok 
távola egymástól a harantékos hegyoldalon méretik ki, az
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öl egyenoldalu egyenközény alakot kap, melynek tértar
talma kisebb a négyszög tért ártalmánál, következőleg annak 
köbtartalmánál is. Lejtős s csekélyebb esésű hegyoldalakon 
e különbség nem nagy. de 10 foknyi esésnél már 0,015, 20 
foknyinál 0, 065, s 30 foknyinál már 0,135 részét teszi az 
űrnek, mi pl. 1000 ölnél 10 foknyi esés mellett 15 ölet, 20 
foknyinál 65 öl veszteséget tenne.

Hogy e veszteséget elkerüljük, szükséges az egyes ölek 
vagy ölkazalok (Holzstoss) helyeinek kimérésénél az ölru- 
dat, melylyel az ölkarók távolát mérjük, mindig vízszinte
sen tartani, úgy, hogy az az alsó ölkaróval derékszöget 
képezzen, s csak azután szúrván be az öl vagy kazal felső 
végkaróját a földbe, mit ha nem lehetne az ölek vagy ölka
zalok felrakása előtt megtenni, legalább a kész ölfák bemé
résén tennünk szükséges a szerint, hogy az öleket nem 
párhuzamusan a lejtőhöz, hanem úgy merjük, hogy a 
mérörudat a kazal homlokzatán végig, mindig vízszintes 
irányba tartjuk.

Az ölek tömtartalmára befolyással vannak
2. Azok méretei.
Minél hosszabbak a hasábok, annál kevésbé lehet azo

kat tömötten rakni, mert a hosszabb hasáb ritkán oly 
egyenes és sima, mint a rövidebb hasáb. — Ebbéli kísér
letek nyomán egy 6 láb hosszú ölnek tömtartalma a 3 láb 
hasábos öltartalmánál aránylag 6 százalékkal kisebb.

A tömtartalomra továbbá befoly az ölek magassága 
is, mert csak mellmagasságig lehet a hasábokat jól egy
másra illeszteni, mig 5 láb magasságnál följebb a munkás 
már nem éri el az ölet oly könnyen, s a rakás több idejébe 
is kerül; a mihez még az is hozzá járul, hogy ha az öl igen

13*
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magas, a fa az ölkarókat fönt könnyebben szétterjeszti. — 
Végre ha az öl széles, szintén könnyebb a rakás is, mert 
akkor könnyebben meg lehet kapni a hasábnak alkalmas 
fekhelyét. — A  mondottakból kifolyólag tehát egy üröl 
annál több tömtartalommal bir, miinél rövidebbek a hasá
bok, minél szélesebb és minél kevésbé magas az öl. — Az 
öl továbbá annál több tömtartalommal bir

3. Minél vastagabbak a hasábok, mert vastagabb hasá
bokból rakott ölekben nincs annyi hézag a hasábok közt, mint 
ha a hasábok vékonyabbak, s kisérletek következtében be
bizonyult, hogy ha a hasábok száma mégegyszer akkora, 
az öl tömtartalma legalább is 10 % -k al kisebb, végre pe
dig az öl tömtartalma annál nagyobb

4. Minél simábbak és egyenesebbek a hasábok, mert 
göcsös bogas, s gprbe hasábokat nem lehet tömötten egy
másra rakni, mint szintén a hasogatlan egész kerek dara
bokat sem, azért jó az idomtalan hasábokat elkülönítve 
külön ölekbe rakni és mint selejtes fát csekélyebb ár mel
lett áruba bocsátni, ne hogy azok belevegyitése által a 
hasábfa értéke csökkenjen.

A  különböző méretű ölek tömtartalmát, fanem és vá
lasztékok szerint elosztva, s táblázatilag összeállítva, meg
lehet kapni a föntemlitett segédtáblák 95 lapoldalán.
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Erdővédelem.

Az erdővédelem azon tan, amely bennünket mindazon 
módokkal és eszközökkel, s mindazon rendszabályokkal 
ismertet meg, melyek az erdők czélszerü megvédésére szol
gálnak.

Hogy az erdőket illöleg megvédni tudjak, szükséges 
előbb mindazon károkat ismernünk, melyeknek az erdők 
kitéve vannak. Ezek okoztatnak:

1. emberi kihágások s károsítások által,
2. kártékony állatok és
3. elemi csapások által. I.

I. SZAKASZ.

Véd szabályok emberi károsítások ellen.

Az ilynemű károk igen számosak és különbözők, a 
mint azok vagy szándékosan, vagy gondatlanságból követ- 
tetnek el.

A lopás által okozott károk kiterjednek mindenre, 
mit az erdő nyújt, s a mindennemű faanyagokon kívül ki
terjednek azok a loinbalomra, fűre, harasztra, erdőföldre, 
s több effélékre is. Továbbá a legelő marha behajtásával,
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néha legszebb fiatalosaink tönkre jutnak, plántaiskoláink 
összetapostatnak, csemetéi szándékosán kitépetnek, fiatal 
fák levágatnak, vagy azok kérge lehántatik. Ép úgy válnak 
továbbá az erdőknek nagy kárára az erdöégések, vagy a 
fiatalosok megsértése vén fák döntése és azok fuvarozta- 
tása által sat.

A lopások által megkárosított erdők, eltérve az anyagi 
kártól, a szelek romboló erejének, hó- és zúzmara-nyomá
soknak, gyepesedésnek, valamint a rovarok megtámadá
sának maradnak kitéve. — Megcsonkított fák növésükben 
tetemesen visszamaradnak.

Az elorzott tőkék által, melyek föladata a fiatal 
csemetéket védni, s rothadásuk által a földet trágyázni, 
szenved a talaj, mely termékenységéből akkor is vészit, ha 
arról a lombalom eloroztatik, mely azt nemcsak javitni, 
hanem kiszáradás ellen védni is hivatva van. A  fü eloro- 
zása alkalmával a benne elrejtve volt fiatal plánták is vagy 
levágatnak, vagy kitépetnek; a lehorzsolt haraszt, vagy a 
lenyesett uj hajtások a fák növekvését hátráltatják és végül 
a talaj megfosztott termékeny rétegei nélkül, nemesebb 
fanemek táplálására, alkalmatlanná válik.

Ezen százszoros hátrányok megelőzésére szükséges az 
erdőket folytonos őrizet alatt tartani, azokat éjjel-nappal 
különböző órákban és váratlanul bejárni, minden kárt le
hetőleg kinyomozni, és a kártevők ellen az illető hatóságo
kat rögtön igénybe venni. Hogy ilyszerii panaszainkat 
minél nyomatékosabban indokolhassuk, oda kell töreked
nünk, hogy a kártevőket vagy halalmunkba kerítsük, vagy 
hogy megzálogoljuk.

Különösen kell ügyelni arra, hogy az orzók soha se

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/619-3/2017.



199

legyenek bizonyosak arról, hogy az erdő vigyázat nélkül 
maradt, azért szükséges az erdöcsösz két odautalni, misze
rint őrjárataikat lehetőleg titokban tegyék meg, külö
nösen pedig hogy védkerületeiket rósz idő alkalmával, 
vasárnap és ünnepnapokon, este későn, jókor reggel és éj
nek idején is minél gyakrabban bejárják.

A  íáorzók jártassága ily esetben oly gyakorlott, hogy 
néha minden elövigyázatunk meghiúsul; a legbiztosabban 
azonban úgy érünk ezélt, ha az erdő felügyeleti személy
zetünket ernyedetlen, biztos és fedhetlen életű és erkölcsű 
egyénekből szervezzük, s ha az illető hatóságok támogatá
sát bírjuk, kiknek erélyes és szigorral összekötött eljárá
suk a kártevők ellenében több nyomatékkai bir, mint az 
erdőbirtokosok bármily erömegfeszitése.

A gyakori faorzásokat tekintve, nem lehet szemelöl 
téveszteni azt, hogy azok igen gyakori esetekben a kényszer 
következményei, és hogy az orzókat néha a szükség kény
szeríti arra, maguknak a szükséges tüzelő anyagot bármily 
utón is megszerezni. Ennek úgy lehet elejét venni, ha az 
erdők hulladékfiáját, vagy a csekélyebb értékű fanemek 
egy részét a szegényebb sorsú népnek ingyen vagy cseké
lyebb árban bocsátjuk át illő fölvigyázat mellett.

Ily csekély értékű famennyiségek átbocsáthatók ott 
is, hol a vigályitás aránylag oly költségekkel van össze
kötve. a melyeket az ily utón nyert fakészletekböl befolyó 
jövedelem födözni nem képes. Ily esetekben megengedhető, 
hogv mindazon fa, a mi egyes állabokban elhalásnak in
dult, a szegényebb sorsú lakosok által, szoros felügyelet 
mellett fölhasználtathassék. Ily módon nemcsak értékes!) 
fáink lesznek megvédve a lopásól, hanem az ingyen vég
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hezvitt vigályitás által, állabaink növekvése is gyarapo 
dást nyer.

II. SZAKASZ.

Vámszabályok kártékony állatok ellen.

Ezek természeti jellemük szerint: négylábú állatokra, 
madarakra és rovarokra osztatnak föl.

A. Yédszabályok kártékony négylábú állatok ellen.

Ezekhez tartoznak: a nyúl, vaddisznó, szarvas, dám
vad, a mókus meg az egerek nagy száma.

A nagyobb vadak kártékonysága lehetőleg meggátol
ható, ha azok számát bizonyos határok közé szoritjuk. Ha 
azonban érdekünkben állana ez ellenóvszert igénybe nem 
venni, úgy nem marad egyéb hátra, mintha azon erdőré
szeket, melyekben az ujbolitást czélba venni szándékunkban 
van, tilalom alá veszszük, s mindaddig tilalom alatt tart
juk, mig fiatalosaink a kár alól felnőttek.

Az ily tilalom legbiztosabban eszközölhető paláukok 
által, mert másnemű keritések e ezélra nem alkalmasak, s 
megfelelő magasságban nem is emelhetők föl, főleg na
gyobb vadak ellen.

Ott, hol a kerítés nyulak ellen is szolgál, ott az al
sóbb deszkák tümöttebben jönnek egymásra rakva, mig 
nagyobb vad ellen azok, főleg gazdasági szempontból, 
6 — X hüvelyk távolságra egymástól, s a legfelsők még 
távolabbra is veretnek föl.

Ha egyúttal vaddisznók ellen is védve akarunk lenni, 
úgy a legalsó deszkát kissé a földbe ássuk, s a három követ-

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/619-3/2017.



201

kezö deszkát szorosan egymásra illesztjük, mert különben 
a disznók azokat agyaraikkal széttépik. Egyébiránt, ott, 
hol csakis vaddisznók ellen akarunk keritést emelni, 
legjobb, ha kerités helyett czölöpzetet (Palissadirung) 
használunk, hasogatott fadarabokból, melyek vastagabb 
végükkel a földbe ásva, vékonyabb végük fönt, hol kissé 
megfaragtatnak, guzszsal összekötöztetik.

A  keritések magassága a vadak egyes nemeitől függ, 
és a szerint 4 — 7 láb magasságnyira emeltetnek föl. —■ 
Egyébiránt a vadak által okozandó károknak, úgy is lehet 
elejét venni, ha azok károsabbjait kiirtjuk, vagy azokat a 
tilalom alá vett helyekről elriasztjuk, gondoskodva inkább 
arról, hogy télen át olynemü fák levágatása által táplálé
kot nyerjenek, melyek rügyeit s fiatal kérgét a vad kedveli. 
Ily fák a nyárfa, tölgy és a hársfa.

Ily fát, ha a vad egyátalában a vágásokban levágott 
fák rügyeiből eléggé élődni nem képes, csak kevés szám
ban és időközönként vágunk le, és pedig csak télen át, s 
főleg oly helyeken, hol a vad örömest tartózkodik.

A  mókus ritkán szaporodik meg oly számban, hogy 
jelentékeny kárt okozhatna. De ha ez mégis megtörténnék, 
legjobb s legegyszerűbb azokat lelövöldözni.

Ha a vándoregerek rögtön, váratlanul és igen nagy 
szómban mutatkoznak, akkor legjobb a sürjemekbe és veté- 
nvekbe. hová rendesen elbújni szoktak, marhákat hajtani 
be, midőn is búvóhelyeikben nyugtalanitva lévén, azokat 
odahagyják.

Megjegyzendő, hogy vetényekbe csakis szarvasmar
hát, juhot vagy kecskét lehet bebocsátani, minthogy a ser
tések azt feltúrnák, s a kárt még nagyobbá tennék; a sür-
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jeniekből ellenben ép a sertések túrása által űzetnek ki az 
egerek, mert azok a földet fÖlturva, az egerek fészkeit 
szétrombolják, s azok fiait megsemmisítik, holott a szarvas- 
marha, a mely csak taposása által űzi el azokat, fiatalo
sainkat még össze is harapdossa.

Hogy az egerek által okozható károknak lehetőleg útját 
álljuk, legjobb azon állatokat, melyek az egereket kiváló- 
lag pusztítják, kímélni.

Ily állatok a rókák, süldisznó, baglyak meg az ölyü 
(egerésző kánya), melyek kímélete kárára van ugyan a 
vadászatnak, de e kár aránylag nem akkora, hogy az a fön- 
tebbi előnyt háttérbe szorítaná, — főleg miután a meg
nevezett állatok közül a vadászatnak csakis inkább a róka 
lehetne ártalmára, mig a többiek inkább csak egerészet- 
böl élnek.

Némelyektől javaslatba hozott több irtószerek, mint 
egérfogók, méreghintés, büdösköveli füstölés, sat.. mint 
meghiúsult, czéltalan eszközök nem ajánlhatók.

Az egerektől körülrágott csemetéken segitheteni az 
által, ha azokat tövükből kivágjuk, mire újból kisarjadza 
nak; ha pedig azok vetényeinkböl telették a magot, akkor a 
vetéstismételjük, végre pedig, ha vetövágásainkhól szedték 
föl a magot, úgy bevárjuk a legközelebbi magtermő évet.

II. Védszaüályok kártékony madarak ellen.

Galambok s pintyek ellen, bevárjuk a vetéssel azok 
költözködését, vagy elűzzük azokat vázokkal és vaklövé
sek által.

A fajdokat lehetőleg apasztjuk, az apróbb madarakat
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pedig vagy fogdosni hagyjuk, vagy azok fogdosását kény
szer utján megrendeljük.

Megjegyzendő, hogy a kisebb madarak fogdosásánál 
kímélettel kell lennünk a czinegék fajai iránt, melyek rova
rainkat nagyban pusztítják, s igy erdeinknek nagy hasz
nára válnak.

C. Védszabályok ártalmas rovarok ellen.

E védszabályok különbözők, a mint azokat bogarak 
vagy hernyók ellen alkalmazni kívánjuk.

a) V é d s z a b á l y o k  ártalmas  bogarak ellen.

Ezek közül legfőbb említést érdemel a fur'dancs (bos- 
trichus, Borkenkafer, fenyüszú). A furdanes ellen két mó
dot kell fölhasználunk, melyek elseje annak szaporodását, 
másika pedig kiirtását czélozza.

Előbbi esetben szükséges:

1. mindazon állatokat kimélni, melyek a rovarokat 
pusztítják, például a hangyát, a harkályt (Specht), a fakúszt 
(Baumláufer), a czinege és pintyfajokat;

2. minden az erdőben találtató romlott vagy aszály
nak indult fát az erdőből kitakarítani, elégetni, vagy leg
alább kérgétől megfosztani; mert az ily romlott fák kérge 
alatt tenyésznek a rovarok rendesen, s tojásaikat oda le
rakva, abban űzik szaporodásaikat;

3. minden levágott fát, mely a rovarok rajzása alatt 
még az erdőn volt, s ha a körülmények gyanittaíni hagy
nák, hogy tán a rovarok annak kérge alá fészkeltek, a raj
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zás után rögtön meghántani, valamint a levágott fák tus- 
kőit is kérgüktől megfosztani, és ezt legkivált akkor, ha 
az ily fákon a rovarok nyomai azok tetemes szaporodását 
gyanittatni engednék.

Ha minden elő vigyázatunk daczára a furdancs mégis 
nagy számban mutatkoznék, a mit az átfúrt s szúporral 
telt kérgü fákról fölismerhetünk, úgy azok kiirtásáról kell 
gondolkoznunk, a mi igen egyszerű utón történik.

Tavasztól kezdve t. i. őszig mindazon helyek közelé
ben, melyek a furdancs által megtámadva vannak, egyes 
fákat, úgynevezett „csalfákat14 döntünk le, s a mennyire 
lehet azokat szabadabb helyekre, vagy vágások széleire 
hurczoltatjuk ki. Minthogy az ily fák hántatlanul marad
nak, vágásuk pedig a nedvkeringés idejében történik, úgy 
a kéreg alatt lévő nedv csakhamar forrásnak indul, s a 
furdancsoknak igen keresett buvhelyet nyújt, a hová tojá
saikat lerakják.

A hogy aztán az ilyen fákon a még tökéletesen ki 
nem fejlődött furdancsokat észreveszszük, úgy rögtön s 
mit sem késve sietünk az egész ivadék kiirtásával, nehogy 
a tökéletesen kifejlődött furdancsok magukat a kérgen át 
kirágják.

E czélra elég, ha a csalfák azon részeit, melyeken iva
dékok nyomai látszanak, lehántjuk, mert igy az ivadék 
szabad légre jutva, rögtön elpusztul, nem birván el a lég 
szabad befolyását. Ez irtó módot őszig folytatva, mi köz
ben a csalfákat néha megforgatjuk, kevés furdancs marad 
fon jövő ivadéknak.

Az ily utón végbe vitt irtómód sikeres előnyén kívül 
még olcsósággal is bir, mer a csalfákat többé-kevésbé föl
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használhatjuk más czélokra, —  s igy nem mennek ve
szendőbe.

Ily csalfa gyanánt szolgálnak a levágott fák vissza
maradt tökéi is, meg minden a rajzás alatt az erdőn levő 
levágott fa, csakhogy azokat rögtön le kell hántani, mely 
műtétéinél megjegyzendő, hogy a kazalba rakott öleknél 
elegendő, csakis azok felső födetlen hasábjait meghántani.

Ha elhanyagolt erdeinkben attól félnénk, hogy a fur- 
dancsok egy része rajzani elkésett, s magát a fák kérge alá 
vissza fúrta, úgy elmulhatlanul szükséges az ily fákat a 
jövő rajzás előtt levágni, meghántani s azok kérgét meg
égetni, vagy akár a fát magát is szénné égetni, hogy igy a 
kifejlődött furdancs végkép elpusztuljon.

A furdancs után legtöbb figyelmet követel a zsizsik 
(Rüsselkáfer, curculio).

Ennek szaporodását szintén gátolhatjuk a rovarpusz- 
titó madarak kimélése által. Ha azonban nagyon elszapo
rodtak volna, úgy könnyű őket a luczfenyü lehántott friss 
kérgével elfogni, melyet a zsizsik tartózkodási helyein es
ténként 10— 15 lépésnyi távolságban, a sikhéjjal lefelé 
forditva szétrakunk, hova azok elbújnak, s a hol őket a jövő 
reggelen megsemmisíteni lehet. — Az ily kéregdarabokat 
mindig frissekkel cseréljük ki, mert ha már megszáradtak 
e czélra többé nem alkalmasak. Az ily utoni fogdosást már 
jókor tavaszszal megkezdjük és folytatjuk azt őszig. — E 
pusztításnak neme legegyszerűbben kivihető: ha bizonyos 
számú zsizsik fogdosás rt jutalmat szabunk ki.

Ámbár a cserebogár némely években igen nagy szám
ban jelenik meg, még sem érdemli meg, hogy elpusztítá
sára tetemes költséget áldozzunk, mert az csakis harasztos
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fákban tesz kárt, ez pedig a harasztos fák kisarjadzási te
hetségével szemben csakhamar elenyészik. —  De ha mind
amellett érdekünkben állana vetényeinket ellenükben meg
óvni, úgy e czélra elég, ha minden reggel azon fákat, (a 
melyeken szokásuk szerint tunyán csüngnek, megrázzuk s 
a lehullot cserebogarakat eltapossuk. Egyébiránt a rovar- 
pusztitó madarak kimélése itt is jó szolgálatot tesz.

b) Védszabályok ártalmas hernyók éllen.

Ezek elleni óvszereink különbözők, a mint azokat a 
hernyók ellen gátlólag, vagy irtószerül használni akarjuk.

Gátló vagy elövigyázati szabályaink a következük:
1. kiméljük itt is azon madarakat, melyek a hernyó

kat kedvelik és azokból élődnek, mint pl. a baglyakat, 
csókát, kakukat, lappantyút (Nachtschwalbe), a czinegéket, 
húrosmadarat (Drossel), seregélyt sat.

2. Növeljünk elegyes erdőket, mert igy ezek a végel- 
pusztitás ellen védve maradnak, minthogy a hernyók bár
mely neme is, rendesen csak ez vagy amaz, de minden
esetre csak egy fanem leveleit keresi, mely ha elpusztulna 
is, a többi hernyóktól nem bántott fanemek az állabot 
mégis föntartják. Különös megemlítést érdemel e részben 
az erdei fényű , mely minden más fanemek közt legin
kább ki van téve a hernyók pusztitásának, a miért igen 
czélszerü azt luczfenyü, tölgv- vagy nyírfával elegyíteni.

3. Oszszuk el erdeinket, melyek természeti minősé
güknél fogva a hernyóknak nagyobb valószínűséggel ki 
vannak téve, nyiladékok által nyilakra, mert igy, miután 
az erdötest nem függ össze, könnyebb mindazon nyilakat, 
melyek a hernyóktól megtámadtatnak, a többitől elszige
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telni, — s igy a többi nyilakat a hernyók ellen meg
védeni.

Ha mindezen itt elősorolt gátló szabályaink daczára, 
a hernyók mégis oly mértékben szaporodtak volna el, hogy 
félni kellene attól, miszerint azok száma kedvező időjárás 
által előmozdittatva, erdeinkre nézve veszélyessé válhat
nék, akkor oly módokról kell gondoskodnunk, melyek a 
hernyók kiirtására vezetnek.

Arról, hogy a hernyók valóban nagy számban vannak, 
csakhamar meggyőződhetünk a megtámadott állabok hal
vány színéről, a hernyókat kereső madarak sokaságából és 
végre a hernyók ürítéseiből meg elhullatott burokjaikból, 
melyek a fák alatt hevernek.

Az ily esetben alkalmazott, vagy pedig javaslatba ho
zott pusztitószerek a következők:

a) Iparkodjunk a hernyókat a mennyire lehet elfog- 
dosni.

Ez törpébb fáknál kézzel történik, csakhogy szőrös 
hernyóknál a munkásokat kesztyűkkel kell ellátni. Maga
sabb fáknál azok elnyomottjait kivágjuk, s ha tüztöl fél
nünk nem kell, elégetjük.

Fiatal állaboknál, melyeket a fenyáburkony (Fiehten- 
wiekler, Phalena, tortrix pinetana) nagyon ellepett, legjobb 
a fiatalos nagyon is megtámadott fáit egészen, a többek
nek pedig leginkább megterhelt ágait kivágni, s ha lehet, 
ott helyben elégetni.

Fiatal karófákon,ha hirtelen alkalmazott, rövid és erős 
ütéseket alkalmazunk az ezáltal okozott rázkódás követ
keztében szintén sok hernyó hull le. A  rázás mitsem ér, mert 
ezáltal a hernyók még jobban kapaszkodnak a fák leveleire.
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Azon hernyókat, mint pl. afenyűfonó (Kiefernspinner, 
Phalena bombix pini), az apáczapillangó (Kiefernnonne, 
Ph. b. monacha), a fenyübagoh/ (Kiefer-Eule, Ph. noetua 
pinipeda), afenyííburkony (Fichtensvickler, Pli.T. pinetana), 
a fenyűrajka (Kiefer-Schwármer, Sphinx pinastri), a fényi7- 
daráz* (Ivieferblattwespe, Teudredo pini) sat., melyek a föl
dön elbújva telelnek, vagy ugyanott szoktak bábbá átvál
tozni, könnyű összegyüjtögetni és megsemmisíteni. Hason
lóul ehez lehet a tölgy- és fenyüfonók hernyóit elfogdosni, 
midőn tömegesen vándorolnak egy fáról a másikra.

Télen át a földben elbújt hernyókat, rejtekükböl úgy 
lehet kifogdosni, ha a fák tövei körül találtató mohát és a 
lehullott leveleket vasgereblyével fölvágjuk és az ott talál
tató hernyókat elfogdossuk. — Sokakat a simatestü her
nyók közül a sertések örömest fölemésztenek, azért azok 
pusztítására igen czélszerü sertésnyájakat hajtani az erdőre, 
melyek a földet fölturva az abban talált hernyókat föl
falják.

Újabb tapasztalások nyomán a hernyóknak egy igen 
hatalmas ellensége födöztetett fel az egyptomi petymegbeu 
(csúsznia, Ichneumon, Zerrwespe), mely tojásait a her
nyók testébe rakja le, hol azokból a féreg kifejlődvén, a 
hernyó húsát fölemészti, s igy azt elöli.

Miután a petymeg szaporodása aránylag nagyobb, 
mint a hernyóé, úgy javaslatba hozatott annak szaporítása 
végett az elfogott hernyókat e czélra készített gödrökbe 
összehordani és azokban őrizni, hol a petymegnek tág tere 
nyilik öldöklő munkáját folytatni.

A  hernyók pusztításán kívül szükséges: 
b) azok bábjait megsemmisíteni.
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E műtét alkalmazható a fon elősorolt lepkék nemei
nél, melyek bábjai mind a földben találhatók föl. Ha azon
ban ezekből a lepkék kibújtak volna s nagy mennyiségben 
szállongnak, szükséges

ej a lepkéket elpusztítani.
Ezek ellen javaslatba hozatott az erdőkön esténként 

esaltüzeket rakni, raj ka lepkék elfogására, meg a lepkék 
tojásait levakarni a fák kérgéről; de mind e módok nem 
vezetnek czélhoz, s mint költségesek nem is ajánlhatók.

Ha minden elövigyázataink daczára, s mindazon itt 
elősorolt véd- s irtószabályaink ellenében, vagy ha pedig 
váratlanul, vagy hanyagság következtében a hernyók szer
feletti számban felszaporodnának, akkor mi sem marad 
hátra, mint az oly erdőket, melyek már meg nem menthe
tők, egy láb mély és ugyanoly széles árkokkal körülvenni, 
egyúttal pedig a föláldozandó erdörészt a többi erdötesttöl 
nyiladékok által annyira elkülöníteni, hogy a fák koronái
nak összefüggése végkép megszakadjon. A kiemelt árok 
lehető sima és meredek oldalakat kap, és a kiásott föld az 
ároknak kiils > szélére rakatik. Az árok fenekén továbbá 
lyukakat ásunk oly szélesen, mint az árok maga, azon czél- 
ból, hogy azokban a hernyókat annál könnyebben össze- 
fogdoshassuk, magától értetődvén, hogy az ároknak az 
erdőtől oly távolságban kell állnia, hogy a szélfák azon túl 
ne nyúljanak ki ágaikkal.

Ha igy a beteg állabot körül árkoltuk, sa többi erdö
testtöl elzártuk, szükséges annak belsejében is árkokat 
ásni, hogy igy a hernyók fogdosását az erdő belsejében is 
foganasit hassuk.

Az ily árkokra szoros figyelemmel kell lennünk, ne-
B r d ftz r l i  k / i iW n t T  1 A
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hogy ág, galy vagy olyasmi hulljon beléjük, a min a her
nyók kimászni tudjanak, egyébiránt az árkokban össze
gyűlt hernyókat nem semmisítjük meg, hogy igy a pety- 
megnek bö alkalmat nyújthassunk a szaporodásra, és csak 
azon esetben öljük el egy részét, ha azok az árkokban 
csaknem szinig szaporodtak, és félő lenne, hogy az utóbb 
bemászó hernyók a többiek fölött újból kimásznának.

Ha a hernyóktól kopaszra rágott állabok további fön- 
maradása kétségessé válnék, a mi akkor lenne valószinü, 
ha a hernyók által okozott kár magát 2 éven át ismételte 
volna, vagy ha az árkokkal körülzárt erdőkben elszigetelt 
hernyók tettleges megsemmisitésére teendő költségek, a 
megmentendő fa értékével ellentétben állanak, azon eset
ben czélszerübb a tönkretett állabot végkép letarolni.

Ha ezen letárolás által üzemrendszerünk netalán za
vart szenvedne, úgy azon segíthetni a szerint, ha a rendes 
vágterületböl egy bizonyos, a kényszer tarolás által nyert 
famennyiséghez alkalmazott tért bántatlanul hagyunk.

A kényszer tarolás idejét illetőleg megjegyzendő, 
hogy ha a hernyók a nyár folytán bábjaikba még be nem 
bújtak, úgy a vágást télen viszszük véghez, mert igy nem
csak azok egy része pusztul el a vágás munkálata alatt, 
hanem a tavaszszal kibúvandó hernyók az árkok közé szo
rulván, eledel hiányában elveszni kénytetnek. Ha ellenben 
a hernyók még a nyár folytán bábjaikba bújnának, úgy a 
vágást még e míitétiik előtt meg kell kezdeni, a melynél 
elmulhatlan szükséges a galyakat szorgalmasan elégetni, 
egyúttal pedig a ledöntött fák alkalmával lehullott her
nyókat megsemmisíteni.
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III. SZAKASZ.

1). Yédszabályok elemi károk ellen.

Ide tartoznak:
a) a romboló szelek;
b) a homokosodás:
c) a v íz ár adás;
d) az iszaposodás;
e) földomlás;
f) hónyomás, hótörés, zuzmaratörés;
g) hógörgeteg és
h) az erdoégés.

a) V é d s z a b á l y o k  romboló  szelek ellen.

Hogy a romboló szelek ellen mily elövigyázati szabá
lyokat alkalmazzunk, azt az erdömivelésnél érintettük.

Ha mindezen elövigyázatunk daczára azonban mégis 
megtörténnék, hogy egyes állabaink oly annyira összerom
boltatnak néha közbei viharok által, hogy területenként 
csaknem minden fa a földön hever, s a zárlat végkép meg
bomlott, akkor misem marad hátra, mint az ily állabokat 
végkép letarolni és mesterséges utón ujbolitani.

Az ilv letárolás alkalmával szükséges a visszamaradt 
állab részeit kiegyenlíteni, nehogy a védetlen és a rohamos 
szelekhez nem szokott erdöszélek kanyarulataiba a szél 
belefogódzék, s igy még több kárt okozzon.

Az ily letárolás,valamint a letarolt térnek mihamarábbi 
ujbolitása sziikszégessé válik, már azon okból is, nehogy 
azt a gyep meg a gyom fölverje, s parlagon heverve elva-

14*
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dúljon, a miért úgy a letárolás mint a letarolt térnek bár
mily utoni ujbolitása soká nem halasztandó.

b) V é d s z a b á l y o k  a homokosodás ellen.*)

A  homokosodás erdeinkben különböző módon ered
het, és pedig:

1. tengerközeli vidéken, vagy homokos pusztáinkon, 
ha a szelek a homokot fölverik, s az futóhomokká válik;

2) fa kopár, meredek hegyoldalainkon a porond, ka
vics fölmállik, s azt a szél vagy eső a2 alsóbb, lapályosabb 
helyekre tereli, a mi havasainkon igen gyakran látható.

Hogy erdőinket, s általuk a többi terméknemek terü
letét a futóhomok ellen megvédhessük, szükséges először 
az ily talajon fekvő erdőket a legnagyobb vigyázattal ke
zelni, s azokat kopaszra soha le nem tarolni, mert igy a 
szeleknek szabad utat nyitnánk a futóhomok fölverésére; 
másodszor pedig szükséges az erdeink közelében fekvő ho
mokos tereket állandósítani, azaz: a homokot megkötni 
ültetés által, nehogy tovább terjedjen, és a közel fekvő 
erdőket elborítsa.

Hogy továbbá erdeinket a hegyekről lemálló porond 
és aprókő ellen megvédhessük, figyelemmel kell lennünk 
arra, hogy porondos talajú hegyormokon, s a tenyészet 
legvégső határán, erdeinket soha végkép le ne taroljuk, 
sőt azokat szálalóüzemben kezelve, a talaj védelméül állandó 
sürü állásban föntartsuk, miáltal a talaj fölmállása, folyto
nos födött helyzetben, akadályozva van.

*) A futóhomok megkötés ről lásd „ Erdészeti Isipok“  1865. f. 
330, 362. és 375. 1.; 18. 7. f. 541. L ; 1869. f. 488. 1.
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Ily * rdöknél, melyeket közönségesen a hógörgetegek 
meggátlása, sziklák legördülése, s földomlások ellen is, 
folytonos zárkozott állásban szoktunk föntartani, a vágás 
a legnagyobb vigyázattal történik, mert azok a romboló 
szeleknek már fekvésüknél fogva igen ki vannak téve, 
miért is a szálalóüzem utján kivágandó fákat mindig csak 
kis mértékben szemeljük ki, és ha mindjárt a természetes 
ujbolitással föu ikadnánk is, inkább a mesterséges ujboli- 
táshoz fordulunk.

Ez esetben az ily erdőket igen keskeny szalagokban, 
és pedig alulról fölfelé végkép letaroljuk, s a letarolt tért 
mesterséges utou ujbolitjuk.

E rendszabály szemelőtt tartandó akkor is, ha az ily 
védállabokat a henyefenvü képezné.

c) Y é d s z a b á i y o k  v izá r a d á so k  ellen.

Hogy ezeknek álland íul elejét vegyük, s ezeknek egy
kor mindenkorra gátot vethessünk, túl áll emberi erőnkön, 
és az erre forditott költségek tulmulnák vagy egészen föl
emésztenék erdeink jövedelmét. Egyébiránt ligeteinknek, 
melyek vizáradásoknak leginkább ki vannak téve, az időn
kénti vizáradás még hasznára válik, minthogy talajuk a 
lerakodott iszap által javul és termékenyül.

A vizáradás válhat!k ugyan károssá is, ha ligeteink 
oly fanemekkel bírnak, melyek a tartós nedvességet nem 
tűrik, és ha a vizáradás gyakori és tartós, vagy ha a talaj 
fekvése olyan, hogy arról a viz lefolyni nem képes és annak 
mélyedtségeiben visszamaradva, mocsárokat képez.

Ily esetben mindaz, mit e hátrányok káros befolyása 
ellen tehetünk, nem több, mint ha az ily helyeken kizárólag
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csak oly fanemeket növelünk, melyeknek tartós nedvesség 
kevesebbet árt, és ha a vizáradások után hátramaradt vizet 
árkokkal lecsapoljuk.

A vizáradásoknak lehet még azon káros hatása is, hogy 
azok erdőtalajunk partjait aláásva, abból tetemes részeket, 
néha egész ligeteket elmosnak.

Ez esetben hasznos a partok hosszában lévő fákat 
mindig bokros állapotban tartani sarjerdöüzem által, mert 
a tömött bokrok vesszőin a hullámok ereje megtörik, a 
bokrok gyökerei pedig a gyakori vágás által tömöttedve és 
mindig mélyebbre hatva, a martokat minden irányban 
körül karolják, s azt tömörebbé teszik; mig a viz által alá
mosott szálas fák ennek épen ellenkezőjét idéznék elő, mert 
ha azok egyensúlya megbomlik, könnyen ledőlnek, a mar
tot is magukkal ragadván.

A martok biztosítására szolgálandó építkezésekről 
szóltunk afausztatás tárgyalásánál; megjegyzendő azonban, 
hogy nagy vizeknél minden törekvésünk sikertelen, és 
mi sem marad hátra, mint ligeteinket föláldozni, a miért 
annyi kárpótlásunk mégis marad, hogy mig talajunk a viz 
egyik partján elmosatik, a másikon lerakodik, mely foly
tonos csere a ligeteknél igen gyakori és jellemző.

d) V é d s z a b á l y o k  iszaposodás  ellen.

Az iszaposodás vagy már a talaj természeti minősé
gében rejlik, vagy pedig vizáradások következménye.

Mindkét bajon czélszerüen alkalmazott lecsapó árkok 
által lehet segiteni.

Hogy mocsáros talajok mily utón állabosithatók.ez az 
erdömivelés tárgya, s itt csak annyi jegyzendő meg, hogy
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a mocsáros terek erdőmivelésre még ily állapotban is alkal
masak, lévén oly fanemeink is, melyek a mocsáros talajon 
örömest tenyésznek.

e) V é d s z a b á ly o k  fö ldom lások  ellen.

Magasabb hegyek meredek oldalain, a hol földomlá
soktól félni lehet, az alantabb fekvő erdők az alsóbb 
területeket annyiban védik, mennyiben azok az omlásnak 
indult földet föltartóztatják.

Az ily erdők kezelését tehát úgy kell intéznünk, mint 
az a kögurulás megakadályozásánál mondva volt. Egyedül 
mindezekkel azonban a bajon segitve nincsen, s ily esetek
ben még azon módokról is kell gondoskodnunk, melyek 
magukat a védelemre szánt erdőket is megmenteni ké
pesek.

Ezen módok abból állnak, hogy:
1. az ily erdők letárolásánál magas tuskókat hagy

junk, hogy a leomló földet fölfogják, a mint azt az álló 
törzsek tevék;

2. hogy a leomlásra hajlandó földet állabositás által 
megkössük, kezelvén az ily állabot sarjerdöüzemben, mi a 
gyökérzet tömöttségét, s annak szétterjedését előmozdítja.

Minthogy a már megtörtént omlásoknál, azok sziklás 
alapja fölmállik és kögördüléseket okoz, szükséges

3. állabositás által azt is megkötni.
E czélra legelőször is az ily tereket bizonyos távolság

ban egymástól sövénykeritésekkel látjuk el, és csak ha ez 
megtörtént, fogunk az ültetéshez.

Az ily sövényeket úgy készitjük, hogy 3 vagy több láb- 
nyi távolságra egy öl hosszú 3 ,( vastag czölcipöket verünk
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sorjában a földbe, 2— 3' távolságra egymástól s 4 'mélyen, 
melyeket aztán veszszövel befonunk, s hogy könnyen le ne 
dőlhessenek, itt-ott egy azok fölött a földbe vert czölöphöz 
guzszsal odakötjük, alkalmazva e gúzs alsó végét a sorczö- 
löpök tetejére.

Az utólagosan leomló földdel meg a sövények készí
tése alkalmával a térén föltalált apró kö meg szikladara
bokkal a guzskötéseket lenyomjuk, hogy a sövényeknek az 
által több tartósságot adjunk, a melyek e nélkül a nyomás
nak elle itállni nem lennének elég erősek. Ha aztán az ily 
sövények között a föld idővel állabképessé vált, akkor azt 
bevetjük vagy beültetjük.

f) V é d s z a b á ly o k  h ónyom ások  s zuzmaratö-  
rések ellen.

E károknak elejét lehetne venni oly fanemek mellő
zésével, mint pl. lucz-, erdei- és feketefenyü meg bükk; de 
miután, főleg az utóbbi fanem, erdeink uralkodó fanemét 
képezi, úgy azt mellőznünk lehetetlen, és mindaz, mit ez 
irányban tehetünk, többre nem terjedhet, mint ha ott, hol 
erdeink igen tömöttek, és a hó által okozható károktól 
tartanunk kell, erdeinket vigályitás által némikép gyé- 
ritjük.

Egyes és kis körre szorítkozott károknál elég, ha a 
ledőlt vagy letörött fát, a rovarok elleni elővigyázatból 
mihamarább az erdőből kihordatjuk.

Ha azonban a kár terjedelmesebb, s egész erdörészekre 
terjed ki, úgy ezekkel is a szerint bánunk el, mint a szél 
által összerombolt erdőkkel, s azokat letarolva, mestersé
ges utón ujbolitunk.
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Fiatalabb erdőket, azok minőségéhez képest, gyökhaj- 
tás által is állabosithatunk.

Egészen fiatal állabok, ha az azokra nehezült hó által 
csak lenyomattak, a legtöbb esetben ismét fólegyenesednek.

A zúzmara meg jégcsapok által okozott kár inkább 
csak a fák ágait éri, és ritkán bir jelentőséggel.

g) V é d s z a b á ly o k  h ó g ö r g e t e g e k  (Lavinák) e l len.

Valamint földomlások ellen, úgy itt is az úgynevezett 
véderdők nagy hasznunkra vannak, csakhogy azokat oly- 
szerűn kell kezelni, miszerint a hógörgetegnek saját maguk 
és saját erejük által ellenállnia képesek legyenek

Azért különösen megemlítendő, miszerint itt csakis az 
ugvryevezett hóomlásokröl lehet szó, a mi nem egyéb, mint 
a meredek, sima talajú, sziklás oldalakon föltornyosult 
hótömegnek alácsuszszanása (hózuhatag) hasonlóul mint 
a hogy ez a földomlásoknál történik; mert az úgynevezett 
guruló lavináknak tulajdonképi hógörgetegeknek, melyek 
borzasztó dühvei, s mindent szétrombolva rohannak alá, 
ellentállani nem vagyunk képesek.

Az ily véderdőket szintén csak szálalóiizemben lehet 
kezelni, s fokozatanként ujbolitani a legnagyobb figye
lemmel.

Főszabály itt odatörekedni, hogy az erdő legfelső, s a 
szóban forgó kérdésben, legnevezetesebb részét legelőször 
vegyük ujbolitás alá, mely czélra a vágást legfelül, a tenyé
szet legvégső vonalán kezdjük meg, és azt az alább adandó 
szabályok szerint folytatjuk:

1. Hogy szelek ellen biztosítva legyünk, a véderdő 
egész szélső vonalán szélfogókat hagyunk.
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2. Hogy a hózuhatagot a vágás után is feltarthassuk, 
a levágott törzseknél 6 — 8' magas tuskókat hagyunk hátra, 
a mi csak úgy lehetséges, ha a vágást télen intézzük fa
gyott havon, melynek kemény rétege a munkásokat meg- 
birja.

3. A  levágott fákat a mennyire lehet, mind oldalra 
döntetjük, s ott heverni hagyjuk, kivévén azokat, melyek tol, 
vagy lefelé dőltek.

4. A vágás határvonalát úgy szabjuk ki, hogy az föl
felé szögöt képezzen, s e szögöt úgy intézzük, hogy az 
a hózuhatagnak ellenirányában ék gyanánt álljon, s ma
gasabbra nyúljon föl, mint a mennyire a hózuhatag alá- 
omlani szokott.

Az igy végbe vitt tarolás után, a vágteret tavaszszal 
mesterséges utón ujbolitjuk, nem lévén az ily zord fekvésű 
erdőkben a természetes ujbolitás lehetséges.

A későbbi vágásoknál mindig a túlélt és elhaló fákat 
szemeljük ki, s minden kiszemelt fának helyét ujjal pó
toljuk.

Alantabb, hol a hózuhatagtól kevésbé félhetni, ott a 
ledöntött fákat mind föl lehet használni, s az állaboknak 
is itten szabadabb, megfelelőbb kort adhatunk, inig fönt a 
veszélyesebb helyeken, a fákat minél vastagabbra kell nőni 
hagynunk.

Azon fákra nézve, melyeket a védtérröl alászállitunk, 
megjegyzendő, hogy minél inkább kerülnünk kell általuk 
a talajt megsérteni vagy fölturni, mi a hózuhatag tovább- 
hatolását előmozdítaná; és szintúgy megemlítendő még az 
is, hogy mitsem kell tartani attól, miszerint ledöntött és a 
vágásban maradt fáink a furdanos szaporodását elősegít
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hetnék, mert az ily erdők zordon vidéke a furdancsnak 
nem kedvelt tartózkodási helye.

Ha egyes erdeink a hózuhatag által szétzuzatnak, ugy 
azok helyébe mindaddig más erdőt növelni nem lehet, mig 
a hózuhatagok ellen jövőre biztosítva nem vagyunk.

Ez elérhető az által, ha a zuhatagoknak keletkezését 
megakadályozzuk, mi a következő módon történhetik meg:

Azon térén, melyről a zuhatag rendesen leindul. 2"- 
uyi távolságra 4 — 5 öl hosszú 1' mély árkokat huzunk, és 
pedig az oldal menetével párhuzamosan olyszeriin, hogy 
az árkok hoszfolytatásánál minden kezdődő árok két kész 
árok vége közé jöjjön esni, mi által azokat a zuhatag ke
vésbé képesek lenyomni. Nagyobb biztosság végett lehet 
az árkok közé 4 — 5“ vastagságú czölöpöket verni jó mé
lyen a földbe, melyek azonban legalább 2'-nyira kiálljanak 
a földbiil.

Ott a hol a talaj sziklás es nem engedi, hogy árkokat 
huzzunk rajta végig, ott lőporral törünk bele gödröket, 
hogy sima fölületét megbontsuk.

Ha azon hely, honnan ahózuhatagok erednekanövény
élet határán felül esnék, azon esetben a faültetés természe
tesen csak alantabb foganatosítható; mindamellett elkerül- 
hetlen azt a legmagasb ponton kezdeni, és egész terjedel
mében nagyobb iiltönczök által véghez vinni, azért, hogy 
az uj állab hamarább és biztosabban létre jöjjön.

Ha pedig a hózuhatagok a növényélet határain alól 
erednek, akkor azok közvetlen tere is beültetendő, mely 
czélra és pedig az árkok közt alucz-, a czirbolya-és a vörös- 
fenyü, mig az árkokban bent, s azok hányásain a henyefenyü 
és a havasi égerfa igen alkalmasok.
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Ha az említett tér alapja sziklás, ugv az állabositás 
igen természetesen alantabb kezdődik.

h) V é d s z a b á ly o k  erdöégések ellen.

Az erdöégések legtöbbnyire gondatlanságból, vagy 
szándékos gyújtásból erednek.

Az erdöégéseknél különböztetjük:
1. a fató vagy alom tüzet;
2. a csúcslángot és
3. a talaj égést.
Leggyakoribb a futótűz, mely minden a földön fekvő 

száraz anyagot, mint pl. lehullott faleveleket, kiszáradt 
füvet, vagy a gyomok szárazabb leveleit, az áfonyákat, 
mohát sat. fölemészt. Minthogy az ily égések főleg a szél 
által elömozdittatva gyorsan terjednek, nevezzük azokat 
futótűznek.

A futótüzek leggyakoriabbak öszszel és tavaszszal, 
midőn legtöbb száraz alom, magas fü, moha sat. födi a 
talajt, ámbár néha megtörténik, hogy a lángok a fák le
nyúló ágaiba is belekapnak, s a tűz azokon fölfut, a nélkül 
azonban, hogy a fák koronáit egészen ellepje.

Ha ily futótüzek szálas, vén erdőkben támadnak, ott 
azok nem sok kárt tehetnek, mert a fák vastag kérge a 
tűznek elleutáll; fiatal fáknál ellenben a sima, vékony 
kéreg folcserepesedik, elszárad és lehámlik, minek folytán 
a fiatal állab kivész, a nélkül azonban, hogy gyökérzete is 
elpusztulna.

Ha futótűz szél által táplálva rendkívül élénkké válik, 
megtörténik néha, hogy az a fák koronáiba csap, a mi ki
vált a fenyvesekben, vagy bükk és csere fiatalosokban,
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melyeken a száraz lomb télen át függve marad, könnyen 
megtörténik, mely esetben a futótűz csiicslánggá válik.

Az ily* csúcsláng legtöbb esetben csak a fák leveleit, 
azok gályáit s fiatalabb ágait emészti föl, s csak az odvas 
fákat pusztítja el végkép, meg az inkább fiatalabb állabo- 
kat, azonban igen sokszor megesik, hogy a lángok még a 
vastagab fákba is belakapnak, s azokat csupa széntuskókká 
égetik össze, a midőn aztán a tűz oly kiterjedést nyer, hogy 
a legszebb állabokat is elpusztifja.

A talnjeges úgy támad, hogy ha a száraz, forró nyáron 
a tőzeg tüzet fog, s a földalatt égve mindig tovább terjed. 
Az ily égés által a tőzeglápon álló fák gyökerei a tűz mar
talékává válnak, s ezáltal, vagy ba a tüztől megemésztett 
tőzeg beroskad, a fák összefüggése a földdel megszűnik, 
és igy* azok összedülnek. —  II}* talajégés által néha egész 
állabok elpusztittatnak, ámbár az csak lassan halad, és 
csak annyira terjeszkedik, a mennyire a tőzeg ér, s 
csak oly mélyre hat, mennyire azt a talaj nedvessége 
enged L

Igen gyakran megtörténik az is, hogy az erdőn levő 
fakészleteink vigyázatlanság, vagy* szándékos gyújtás által 
tüzet fognak, mely esetben a veszély am ál nagyobb, minél 
szárazabb a földolgozott fa, és minél nagyobb az évszak 
forró heve a tűz támadtakor.

Végül oly esetek is gyakoriak, midőn egyes odvas fák 
vagy futótűz, vagy szándékos gyújtás által meggyulnak, s 
ha belsejük kiégett, összeomlanak, mely kár azonban inkább 
csak egyes fákra szorítkozik, főleg ha annak gyors elejét 
veszszük.

Hogy erdeinket égés ellen megvédhessük, szükséges:
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I. Az erd'óégéseket elhárító és
II. azok gyors elfojtására szolgáló módokról és eszkö

zökről gondoskodni.
Előbbi szempontból különösen kell figyelnünk arra: 

Hogy mindent, mi erdöégést okozhat, megakadályozzunk.
Ez okból nem szabad megengedni, hogy erdeinkben 

vagy azok közelében bár kí*is tüzet rakjon, vagy ha ez el- 
mulhatlan, azt csakis nagy elövigyázattal tegye, s csak oly 
helyeken, hol nem veszélyesek, mindenesetre azonban oltsa 
el azt használat után rögtön.

Ez elövigyázat annál fontosabb, minél szárazabb az 
évszak, és minél nagyobb a veszély, a melyet az égés elő
idézhetne.

Erdömunkásaink, erdööreink, néha pedig a pásztorok, 
el nem lehetnek tűz nélkül, mindazonáltal a fontebbi élő- 
vigyázat azoknak is szoros kötelességükké teendő.

Különös figyelmet érdemelnek e részben mindazon 
üzletek, melyek erdeinkben tűzzel dolgoznak, u. m. a sze- 
nités. a hamuzsir főzés, a kátránynyerés sat., továbbá a fa- 
szövétnekek használata, dohányzás, lövöldözés gyúlékony 
dugaszszal, a gyom elégetése sat., melyek az erdökezelés 
folyama alatt elkeriilhetlenek, s gondos kezelet nélkül káro
sakká válhatnak. Azért a faszövétnekek használata, vala
mint a dohányzás is fodetlen pipából lehetőleg eltiltandó, 
mint szintén a lövöldözésnél is csak tüzmentes dugasz 
használtassék, mint pl. nemez, gyapjú vagy kóczos-zuzmó; 
végül pedig a gyom, fü stb., tűz általi kiirtása történjék 
mindig csak szélcsend idejekor és elegendő munkás ember 
jelenlétében, kik szükség esetében az elharapódzó tüzet 
rögtön eloltani képesek legyenek.
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Fenyves erdőknél az égés túlkarapódzása ellen jó 
szolgálatot tesznek az úgynevezett nyiladékok, melyekkel 
erdeinket szakaszokra osztani szoktuk. Ezek, miután 4 — 5 
öl szélesek, a tűz terjeszkedését gátolják, vagy annak meg- 
gátlását könnyitik, s még azon előnynyel is birnak, hogy 
a rovarok terjeszkedése ellen czélszerüleg fölhasználhatók.

A már kiütött tűz elfojtására szükséges:
1. a tűz szélein a lángokat ágakkal, vagy seprő 

alakban összekötött lombos vessző-nyalábokkal leverni s 
elfojtani. E műtétnél különös figyelemmel kell lenni a tűz 
elejére azaz: azon szélére, mely leginkább szokott előre 
terjedni, mert a tapasztalás szerint a tűz többé-kevésbé 
háromszög alakot ölt, melynek alapja a tűz eredetének 
pontján marad, mig a 3 szög ellenkező csúcsa előre halad, 
két oldalát jobbra-balra kiterjesztvén s igy mindig nagyobb 
teret foglalva el. —  Ha az égésnek itt megnevezett csúcsát 
sikerült elfojtani, akkor a tűz további terjeszkedése köny- 
nyen meggátolható, mert a tüzet oldalról könnyebb meg- 
közeliteni. mint szemben, tehát annak eloltása is hamarább 
eszközölhető.

2. Ha a tűz fiatal sürjemekbe kap bele, a melyekbe 
behatolni veszélyes, vagy ha a szél a lángot az oltók sze
meibe csapdossa. s félő, hogy azok ruhái lángot fognak, vagy 
ha végre a füst oly sürü, hogy az az oltók lélegzetét elfojtja; 
—  ha mindezen okok, a tűz elfojtását a mondott mód 
szerint lehetlenné tennék, akkor misem marad hátra, 
mint a meggyuladott állab egy részét föláldozni, s a tüzet 
bizonyos korlátok közé szoritani, mi úgy történik, hogy 
azon irányban, mely felé a tűz inkább harapódzik, s attól 
távolabb vagy a tűz körül körben 5 — 8' szélességnyire a
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talajt mindentől megtisztítjuk mi éghető, hogy a tovább 
harapódzó tűz a megtisztított pásztáu határt leljen.

E czélra jó szolgálatot tesznek utak, árkok, nyiladé
kok, szomszédos szabad terek sat., melyek tehát arra az 
említett mód szerint fölhasználandók.

A  mohát, az almot, a fényük tűit, heverő gulyákat 
gereblyével távolitjuk el, mig ha a talajt száraz fii vagy 
gyom födi, azt kápákkal fölvágjuk.

Ha egy-egy fa vagy bokor útban áll, úgy azt kivág
juk s a tisztított térnek ellenkező oldalára rakjuk, hová 
egyáltalában minden égő anyagot kihordatunk.

Ha igy aztán megtettünk minden előkészületeket, s ha 
még elövigyázatból ágnyalábokkal ellátott munkásokat 
álliturk föl, hogy az itt-ott átlopódzó tüzet rögtön elolt
sák, úgy biztosak lehetünk, hogy a tűznek ily utón gátőr 
fogunk vetni.

Csúeségések könnyen határt lelnek, ha az erdők nji-  
ladékok által szakaszokra vannak osztva. Ha ez azonban 
nem történt meg, úgy nem marad egyéb hátra, mint azon 
ponton, a mely irány felé az égés halad, jó gyorsan egy 
átvágást tenni az erdőn keresztül, és pedig keresztbe a tűz 
irányával.

Ha az idő engedi, úgy a ledöntött fákat le kell ga- 
lyazni, és azok közeléből minden éghető anyagot eltávolí
tani, végül pedig az ily átvágásokra a legnagyobb vigyá
zattal kell lenni, hogy a hogy azokba a tűz belehatolna, 
azt rögtön elfojthassuk.

Egyúttal arra is kell vigyáznunk, nehogy a szél egyes 
égő galyakat tova szállítva, azok által az erdő több helyen 
kigyuladjon, azért a tűzoltó munkásokból mindenfelé őrö-
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két állítunk, annyit, a mennyi e czélra elegendő, kik a le
hulló üszköket, égő galyakat rögtön eloltsák.

Talajégéseknek úgy lehet határt szabni, ha azokat illő 
távolságban árkokkal köriilkeritjük, főleg azon irányban, 
a merre a tűz hatol. Ez oltóeszköz annál kivihetöbb, mint
hogy a talajégés csak lassan halad.

Ha a tűz földolgozott fakészleteinkbe kap bele, úgy 
legjobb azokat széthányatni, s az égő darabokat földdel 
befödni, vagy vízzel megöntözni.

Egyes kigyuladt fákat ellehet oltani, ha azoknak nyi 
lásait, melyeken a lég belsejükbe hatol, földdel, vizes mo
hával vagy füvei bedugdossuk, mi ha nem használna, úgy 
a fákat ledöntetjük és földdel betakarjuk.

Ha sikerült egy erdöégést eloltani, úgy annak terét 
méff egy ideig őriztetni kell, hogy az itt-ott föllobbanó lán
got gyorsan elnyomhassuk-

Az ily térek, kivévén ha a gyökérzet nem jutott vég
kép tönkre és még sarjadzási erővel bir, további haszná
latra csak úgy alkalmasak, ha azokat megdolgoztatjuk és 
mesterséges utón erdősitjiik, ámbár vannak esetek, hogy 
tűz által tönkre tett lomberdők téréi idővel, minden számí
tás ellenére mégis kisarjadztak

K rd m M i kéiikdatT 15
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Erdei rendőrség.

Az erdei rendőrség czélja az erdők fenntartására szol
gáló erdővédelmi rendszabályok kezelése, s mindazon ká
roknak elháritása. melyek erdeink fbnállását, okszerű 
kezelését s szabad használatát veszélyeztetnék.

Az erdei rendőrségre vonatkozó szabályok különböző 
irányt követve, 3 főrészre oszlanak, melyek tárgyai:

1. az erdei rendőrség közvetlen kezelésére meghívott 
közegek,

2. az erdei rendőrségi szabályok és rendeletek, s végre
3. az erdei büntető rendtartás.

I. RÉSZ. AZ ERDÖRENDÖRSÉGI KÖZEGEK ÉS AZOK
HATÁSKÖRE.

Az erdei rendőrség közvetlen kezelésével honunk tör
vényei szerint s első biróságilag a szolgabiróságok vannak 
megbízva, melyek e föladatuk megoldásában szakértő 
erdészek és illő erdő védszemélyzet által támogatatnak.

A szolgabiróságok hatásköréhez tartozik: a járásaik
ban levő összes erdők fölötti őrködés, azok föntartása, 
okszerű kezelése és illő megvédése szempontjából. Továbbá 
hivatvák azok, az erdőtörvények foganatositására; felügyel-
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vén arra, hogy e törvények minden pontja szorosan min
denki által megtartassák, és érvényesítve az erdőtörvény 
által minden kihágások és visszaélések ellen kimért bün
tetéseket.

E czélból a szolgabiróságok mulhatlan kötelessége, a 
járásaikban fekvő erdők pontos átnézetét, valamint az ösz- 
szes erdögazdászati s erdöőri személyzet lajstromát bírni, 
hogy mindezekről illő tudomásuk legyen, lévén utóbbiak 
hivatva, az erdészeti ügyek bírósági tárgyalásainál a köz
vetlen közreműködésre; — végül pedig a szolgabiróság 
teendője az is, egész járása, vagy annak egyes vidékei szá
mára az erdökártéritési táblázatot megkésziteni.

II. RÉSZ. AZ ERDÖRENDÖRSÉGI SZABÁLYOK.

Ezek olyszerü szabályok, a melyek:
I. az erdőtulajdonost,

II. a jogosultakat illetik,
III. melyek az idegenekre Vonatkoznak.
IV . melyek az elemi károk meggátlását illetik.

I. Fejezet.
Az erdőtulajdonost illető szabályok.

Ezen szabályok az erdőtulajdonosnak kötelességévé 
teszik:

1. hogy erdeit illő gaszdászati és erdöőri személyzet 
által kezeltesse;

2. hogy mindent kerüljön, miáltal^saját vagy más 
erdejének kárára válhatik, vagy erdöüzlete által bárkinek

15*
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s bármily földbirtokát veszélyeztetné, saját erdejének kü
lönbeni zár alá tétele mellett.

Az első pontot illetőleg, az erdőbirtokos kötelezve 
van erdőgazdaságát, ha saját maga illöleg kimutatott szak- 
képzettséggel nem birna, szakképzett erdészek által kezel
tetni, mindenesetben azonban erdejét elegendő erdöőrökkel 
ellátni, hogy annak a közjólétre befolyó föntartása veszé
lyeztetve ne legyen.

Továbbá kötelessége az erdőtulajdonosnak erdösze- 
mélyzetét a politikai hatóságnál nyilvántartás és föleske- 
tés végett bejelenteni, minthogy a törvény előtt csakis a 
polit. hatóságnál fölesketett erdöörnek lehet teljes hitele, s 
mert a polit. hatóságnak ismerettel kell bírnia az illető 
erdőszemélyzet erkölcsi magaviseletéről, csak igy lévén 
azon helyzetben, azok jelentésének illő hitelt nyújtani.

Az erdöszemélyzetben időközben történt változások
ról, az erdőbirtokos szintén köteles rögtön jelentést tenni, 
hogy erről a polit. hatóságnak az újonnan belépett egyén 
fölesketése mellett folytonos tudomása lehessen.

A második pontot illetőleg az erdőbirtokosnak kerülni 
kell mindent, mi által saját erdejének bármikép is kárára 
válhatnék.

E czélból tilos erdejét irtani vagy rósz kezelés által 
pusztítani.

Az erdőt irtani a törvény szigorúan tiltja, azért az 
erdőbirtokosnak tilos erdőterületét az erdömivelés alól 
hatósági engedély nélkül elvonni, s tartozik azt annak le
tárolása után rögtön újból beerdösiteni.

Kivételes esetekben, ha péld. az erdötalaj más jöve
delmezőbb terménynemek termesztésére alkalmas, s ha a
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vidék faszükséglete a meglevő erdők által túlfödözve van, 
az erdőirtás megengedhető, de itt is csak hatósági engedély 
mellett, s csakis különös tekintettel arra, hogy a kiirtandó 
erdő nem tartozik-e azon véderdőkhöz, melyek föntartása 
különböző czélokból elkerülhetlen.

Az erdőpusztitás nemei végtelenek, s eredményük az, 
hogy azok a fatenyésztést és erdömivelést nehezitik, vagy 
épen veszélyeztetik, azért a törvény az erdőpusztitók ellen 
egész szigorral jár el s mindent tilt, a mi az erdők fentar- 
tását veszélyezteti, legyen ezáltal az erdőbirtokosnak saját 
vagy más erdeje érdekelve.

Egyáltalában tiltva van az erdőbirtokosnak akár saját 
erdejében is olyasmit tenni, a mi más birtokának kárára 
válhatnék, miért is tilos saját erdejét úgy vágni le, hogy 
azáltal a szomszéd erdő a szelek rohamának kitéve legyen, 
valamint tilos azt letarolni akkor, ha az a szomszédos föl
deknek földomlás, hózuhatagok stb. ellen védül szolgál és 
e czélra annak föntartása elkerülhetlen.

Mindkét emlitett esetben a törvény, ha a körülmények 
kivánják, zártételt rendel, ámbár oly esetek is fordulhatnak 
elő, midőn a zártétel az erdőbirtokos hibáján kiviil védelmi 
szempontból mondatik ki, fönhagyván az erdőbirtokosnak 
kártérítési jogát.

II. Fejeset.

A szolgalmi jogosultakat illető szabályok.

A jogosultak áthágást követnek el, ha olyasmit tesz
nek vagy elmulasztanak, a mit az erdőrendőrség tilt vagy 
kötelességül kiszab.
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Ez áthágásokhoz tartozik:
1. ha a jogosult szolgalmi illetékét utalvány nélkül 

sajátitja el,
2. ha azt oly móddal nyeri, mely a serdénynek ká

rára van,
3. ha a vágás és döntés által az állabban kárt tesz,
4. ha fáját nem a kijelölt utón hordja ki,
5. ha több marhát hajt be az erdőre, vagy más nemüt 

és korút, mint a mennyire s milyenre joga van,
6. ha az erdők mellékhasznait (alomszedést, lombta

karmányt stb.) nem úgy s akkép sajátitja el, mint azt az 
erdőrendszer kiszabja.

III. Fejezet.
Az idegenekre vonatkozó szabályok.

Idegeneknek tilos a nyilt utakon kivül az erdőbe 
lépni, különösen pedig magukkal gyanús eszközöket, mint 
fejszét, fűrészt stb. hordani. Azerdöör ebbeli felszólitására 
kötelesek magukat igazolni s annak kiutasitását követni. 
Ha az irt eszközök czéljáról magukat igazolni nem képesek, 
úgy azokat elkobozni az erdöőrnek jogában áll.

IV. Fejezet.
Az elemi károk meggátlására szolgáló szabályok.

*

E károk alatt értjük itt az erdőégéseket és rovarpusz- 
titásokat.

Az erdőégések meggátlását és azok elfojtását illető 
eszközökről s elövigyázatokról szólottunk az erdővédelem 
tanában, mint szintén arról is, mily utón módon lehet a
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rovarpusztitásoknak gátot vetni, —  itt tehát csak azon kö
telmekről szólandunk, melyeknek főleg az erdőségekre 
nézve mindenki alá van vetve, és melyek rendelik:

1. hogy mindenki, ki erdöégést fölfedez, arról a legkö
zelebbi helységnek hirt adjon, mely helység lakóinak ismét 
kötelességük

2. erről a helység elöljáróját, az erdőbirtokost, vágj 
annak erdöszemélyzetét értesíteni, különbeni szoros bün
tetés alatt, a kik továbbá

3. a helység, s ha szükséges a közelfekvö valamennyi 
helység lakóit a tűzoltásra fölszólítani kötelesek.

A  helységek elöljárói büntetés terhe alatt kötelez- 
tetnek e fölszólitásnak foganatosítást szerezni, valamint 
mindazok, kikhez a fölszólitás intézve volt, szintén kötelez- 
tetnek azt követni, s az égés helyére illő oltóeszközökkel 
ellátva, sietni s a tűz eloltására ingyen segédkezet nyújtani.

Az oltás vezetését az illető erdész, annak jelen nem 
létében pedig az érdekelt helység elöljárója viszi, mig a 
többi helységek elöljárói, meg a falu esküdtjei, az oltók 
közt tartják fon a rendet.

Hogy az oltás mi utón módon történjék, az említve volt.
A  rovarok pusztítását illetőleg, a polit. hatóság köte

lessége a vidék népét azon kórjelekre oktatni, melyek a 
rovarok jelenlétét elárulják. E kórjeleket ismerve, a rova
rok jelenlétét könnyű lesz felfödözni. és azok elpusztitását 
czélba venni.

Hogy a rovarok ellen mily elövigyázati rendszabályo
kat alkalmazzunk s azok kiirtását mily utón czélozzuk, az 
az erdővédelem tanában szintén részletesen mondva volt
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III. RÉSZ. AZ ERDEI BÜNTETŐ RENDTARTÁS.

Az erdörendörségi szabályok ellen elkövetett vétségek 
különbözők, a mint azok vagy terhes, vagy kevésbé terhes 
és jelentéktelenebb következményüek. E fölfogás szerint 
elosztandók azok:

I. áthágásokra,
II. vétségekre és

III. bűntettekre.
A törvény értelme szerint, mind e vétségek a kisza

bott fenyítésen kívül, még kártérítéssel is büntettetnek.

I. Fejezet.

Általános határozatok.

Az erdörendörségi szabályok áthágása történhetik 
először: oly tettek elkövetése által, melyeket a törvény 
tilt, és másodszor oly tettek elmulasztása által, melyeket az
kötelességgé tesz.

Az erdőtörvénynek alá van vetve minden állampolgár 
különbség nélkül, és e törvény alól magát, annak állítóla
gos nem tudása által senki ki nem vonhatja.

Nemcsak a véghez vitt tett, de már a szándék maga, 
vagy a meghiúsult kísérlet is büntetés alá esik.

Oly esetekben, a midőn az erdörendőrség elleni vétsé
gek kényszer következményei s a tettes erről az erdőbir
tokosnak rögtön jelentést tesz, azok ellen a kármegtéritésen 
kívül büntetés nem alkalmazandó.
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Ha egy bűntett elkövetésében többen vesznek részt, 
úgy azok egyaránt büntetendők. Ha valaki a bűntényt 
másnak parancsából követi el, avval egyaránt bűnhődik; 
ha tehát egy családtag vagy cseléd, ura parancsából vitte 
véghez a tettet, úgy az a büntetésben részt vesz.

Ha a bűntényt többen követik el, a kármegtéritésben 
együttesen marasztaltalak el, se kármegtérités bármelyi
ken közülök fölvehető.

Az elkövetett bűntettnek tényállását, annak enyhítő 
vagy súlyosító minőségét, a törvény határozza meg, meg
szabva mindkét esetre nézve úgy az enyhítő, mint a súlyo
sító pontokat, melyek az illető hatóságok részéről mindig 
szemelött tartandók.

A törvénynek ereje a tettes iránt megszűnik, ha az 
meghalálozott. A  kártérítési kötelezettség azonban átmegy
az örökösökre.

II. Fejezet.

A büntettek különböző nemei.

I. Az erdőrendőrségi áthágások.

Ezek elkövettettnek:
1. maga az erdőbirtokos,
2. idegenek által.
Az erdőbirtokosnak hibául rovandó:
a) Ha erdejét irtja.
b) Ha azt pusztítja.
c) Ha erdejében olyasmit követ el, mi által idegen 

birtokot veszélyeztet.
d) Ha saját gondatlansága által erdejében tűz támad.
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e) Ha a rovarok erdejében annyira megszaporodtak, 
hogy azok a szomszédos erdőket veszélyeztetik, és erről jó 
előre jelentést nem tesz.

f )  Ha az erdő termékeinek tovább szállásánál, a meg
levő szabályokat áthágja, és pedig:

a) Ha szálitó építkezéseit szomszédja telkén elöleges 
egyezség vagy hatósági engedély nélkül folytatja.

b) Ha ezen építkezéseit engedély nélkül nyílt utakon 
vagy helységeken keresztül viszi.

c) Ha úsztató üzletet léptet életbe, elöleges szabada
lom nélkül.

d) Ha mint úsztató jogosult a partok, vagy más bár
minemű épületek megvédésére, biztositó építkezéseket tenni 
elmulasztaná.

e) Ha más jogosultakat usztatási jogukban bármikép 
gátolna.

f )  Habár mint egyszerű földbirtokos is, a jogosult 
usztatótól megtagadná a törvényileg megállapitott kisajá
títási jogot.

g) Ha mint olyan, a jogosult usztatót jogának hasz
nálatában bármi utón módon gátolná s azt megkárositaná-

Idegeneknek hibául rovandó, és pedig:
a) a szolgalmi jogosultaknak, ha azok jogaikat áthág

ják és ha jogmányaikból többet, ahoz nem tartozókat, nem 
a kijelölt helyről és időben, s ha nem a kiszabott utón és 
módon sajátítják el.

b) Idegeneknek, ha idegen erdőkben gyanús eszkö
zökkel lepetnek meg, és ha az erdöégésekre fölállított álta
lános szabályoknak eleget nem tesznek.
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II. Az erdörendörséaii vétségek.

Az erdörendörségi vétségek alatt értjük az erdőkben 
végbevitt lopások minden nemét, valamint mindazon káro
kat, melyek az erdőkben bármi utón szándékosan elkövet
tetnek, melyek tehát az erdők biztonságát veszélyeztetik.

Az erdövétségek az eléb tárgyalt áthágásoktól abban 
is különböznek, hogy azok a körülmények szerint néha oly 
bűntettekké is válhatnak, melyeket a törvény már az álta
lános büntető törvény szerint, és nem csak egyszerűn az 
erdei rendőrség pontozatai alapján büntet.

Az erdövétségek különböző sorozatokba osztatnak, 
melyek nemei a következők:

A j E l le n s z e g ü lé s  az erdőöri  szem élyzet  ellen.

Az erdöör a nyilvános biztonság őreihez tartozik, és 
ennélfogva annak mindenki engedelmeskedni tartozik. A  
ki annak ellenszegül, azt bántalmazza, vagy azon erőszakot 
követ el, azt a törvény szorosan bünteti. Ha az ellenszegü
lés fegyverrel történik, vagy ha annak következtében az 
erdöör sebesülést kapott, akkor a tett bünténynyé válik, és 
súlyos börtönnel biintettetik.

B) A határhalm ok és más je g y e k  megsértése.

Mindkét jegynemek föladata vagy az erdők határait 
kijelölni, vagy azok tilalomba vételét tudtul adni.

Ha a határhalmok megsértése szándékosan történik, 
ugv arra a törvény egytől több évre terjedő börtönt szab. 
Ha a megsértés csak könnyelműség vagy pajkosság követ-
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kezménye, akkor az csak mint áthágás tekintendő és bün
tetendő, ha pedig a sértés csak történetes, úgy a tettest a 
kármentesitésen kivül büntetés nem éri.

Ha valaki a tilalom-jegyeket (csóvákat), vetények 
vagy vágások jelző oszlopait sat. megsemmisíti, erdövétsé- 
get követ el, és a szerint bűnhődik.

C) Az er dő g y  uj tások.

A mint az erdővédelemben mondva volt, kerülni kell 
mindent, mi erdőégést okozhatna, fő gondot kell azonban 
fordítni az erdögyujtogatókra, kik ellen a törvény még 
akkor is nagy szigorral jár el, ha a tett nem sikerült, de a 
szándék megvolt és csak meghiúsult. Hasonló szigor éri az 
erdőtulajdonost is, ha szomszédos erdőbirtokos társai vagy7 
hitelezői iránt boszúból, vagy bármily más okból saját 
erdejét meggyujtaná.

D) A z erdők s azok term elékein ek  károsítása.

Ezek igen különbözők, a mint azok vagy csak az erdőt 
magát, vagy annak termékeit, vagy mind a kettőt érintik.

Ily károk eredhetnek gondatlanságból, pajkosságból, 
vagy pedig szándékosan, s az erdőt magát illetőleg, oly 
tényekre vonatkozhatnak, melyek azok íonállását veszé
lyeztetik, például ha valaki az erdőben foglalásokat tesz, 
azokban szenet, kátrányt, meszet éget jogtalanul, uj uta
kat nyit, a régi utak mellőzésével, vagy vizeket csapol le 
mások erdejébe sat., s e cselekedetek még akkor is helyte
lenek, ha azok az erdőtulajdonos hírével és beleegyezésével 
történtek, de nem az engedély határai között, s annak mó
dozatai szerint.
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Hogy az erdei termesztmények mily károknak vannak 
kitéve emberi károsítások által, mindaz az erdővédelem 
tanában elősoroltatok, itten tehát csak annyiban megemli- 
tendők, hogy ha az erdők termesztményeiben, vagy a legelő 
marha által bármily irányban, és ha végre a szálitó uta
kon s építkezéseken okozott bárminemű károk 25 frt érté
két felülmúlják, mint bűntények tekintendők, s a szerint 
büntetendők.

Az utóbbi, azaz a szálitó utakon s építkezéseken elkö
vethető károk kiterjednek arra, ha valaki fausztatás alatt 
az úsztató víznek nem fölösleges részét elvonja; ha valaki 
az usztatási szabályok ellen vét, az úsztató patakon vág}* 
folyón álló hidakat, pallókat, az usztatással összefüggő 
vagy attól akár független bárminemű erdei utakat, facsusz- 
tatókat, uszacsatornákat, uszatavakat, zsilipeket, gereblyé- 
ket vagy bármi más építkezéseket szándékosan megsért.

A nem szándékolt kártevés itt is hasonló tekintetben 
részesül, mint mindenütt, hol a végbe vitt károsításnak 
szándékos kiszámítás nem szolgált alapul.

E) A z e l id e g e n í té s  és lopás.

Ha az elorzott tárgynak értéke csekély, vagy oly 
tárgvra szorítkozik, melyre a tettesnek különben joga lett 
volna, de e jogával csak visszaélt, akkor az ily tettet csak 
,,elidegenítésnek•• nevezik, mig ha a károsítás tetemes, vagy 
az előbbi esettel nem azonos, úgy ez a lopásnak neme, s 
annál szigorúbban büntettetik.

E vétségek mindkét neméhez tartozik: a hulladékfa 
jogtalan elsajátitása: a tuskók irtása; az álló fák egészben 
vagy részletekben való elidegenitése bármily minőségben;
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a kéreg, lomb, famagvak, lombalom, fü, gomba, föld, tőzeg, 
kő, gyep sat. elidegenitése, mely kihágások a jogosultak
nak is hibául rovandók, ha mindezt jogosultságuk határain 
kívül teszik. Az ily vétségek ellen alkalmazandó bünte
tések súlyosabbak:

1. ha a tett napfeljötte előtt vagy naplemente után, 
vasár- vagy ünnepnapokon vitetett véghez, a midőn a tettes 
arra számított, hogy az erdő védelem nélkül maradt,

2. ha a tettes föl volt fegyverkezve,
3. ha az erdöör megszólítására meg nem állt,
4. ha nevét és lakását eltagadta, vagy hamis vallo

mást tett,
5. ha a tettes az erdőőr megintésének daczára is foly

tatta tettét,
6. ha a tettes akkortájban mint erdei munkás sze

gődve volt,
7. ha a tettet jogosult egyén követte el, akkor, a mi

dőn szabadságában állott szolgalmi fája végett az erdőre 
menni,

8. ha a tettes oly fát orzott el, melyen bélyeg volt, s 
arról a bélyeget kivágta,

9. ha a fát, mit elorzott, áruba bocsátotta, s végre
10. ha a kárttevö falopás miatt már többször bün

tetve volt.
Az elidegenités vagy lopás válhatik végre súlyosabb 

bűntény nyé:
1. ha a lopott fa vastag és értékes,
2. ha a tettes ölbe vágott fát, vagy
3. ha uszafát lopott.
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III. Fejezet.
Az erdei büntető eljárás.

Bűnösnek csak az tekinthető, kit a törvény alapos 
vizsgálat nyomán bűnösnek itél, s kinek tette illőleg con- 
statálva van.

Az erdörendörségi kihágások gyors és erélyes meg- 
gátlására a törvény azt határozza, hogy a tettet a bünhö- 
dés rögtön kövesse, mi által a nép alsóbb osztályába 
könnyen beharapódzható kárositási hajlam, már csirájában 
elfojtható.

A  büntető eljárás mozzanatai a következő pontokat 
érintik.

I. Az illetékesség meghatározását,
II. hogy a vétségek s kihágások bejelentésére, ki a jo 

gosult s kinek áll az kötelességében. Hogy
III. mily eljárást kell e részben az erdészeti személy

zetnek követni,
IV . a büntetöszék eljárását,
V . a föllebbezési jogot,

VI. a büntetés végrehajtását és
YII. a kái'megtéritést.

i. Az illetékesség.

Az erdei rendőrség ellen elkövetett kihágások és vét
ségek megvizsgálása, azok elitélése és fenyitése a kárnak 
bizonyos voltáig a szolgabiróságok hatásköréhez tartozik, 
kiknek e czélra az erdööri személyzet minden különbség 
nélkül, továbbá a rendőrség szolgái, s egyáltalában minden 
mint nyilvános őr elismert egyén rendelkezésére állnak.
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Hogy az erdőöri személyzet kötelmeinek kívánt ered
ménynyel felelhessen meg, szükséges, hogy föl legyen ható
ságilag esketve, és hogy kötelessége közben szolgálati jel
vényét viselje.

Ezekkel szemben joga van szolgálat közben fegyvert 
viselni, és joga van mindenkitől követelni, hogy felszólí
tásának engedelmeskedjék, végre pedig a törvény előtt 
mint hites egyén teljes hitelességgel bir.

II. A jelentéstétel.

Erre nemcsak a kárvallott jogosult,hanem mindenki, 
főkép pedig az erdőöri személyzet köteles, s evvel kapcso
latban viszont az erdörendörségi közegek is köteleztetnek 
minden tekintet nélkül arra, hogy mi utón módon jutottak 
a ténynek tudomására, rögtön s haladéktalanul közbevetö- 
leg föllépni.

III. Az erdöörök jogai és kötelmei.

Ez irányban az erdőöri személyzet utasítással látandó 
el, mely meghatározza:

1. hogy az szolgálatában hathatós s erélyes működést
fejlesszen ki. #

2. hogy áthágások felfödözése alkalmával mily eljárást 
kövessen,

3. hogy a kár fölvételét mi módon eszközölje, s
4. hogy a jelentéstételt miként vigye véghez.
1. Köteles az erdöör ügyelete alatt álló erdejét minden 

lehető károk meggátlása végett folytonosan bejárni nem
csak, de figyelmét más idegen erdőkre is lehetőleg kiter
jeszteni, s mindazt, a mit azokban mint törvényellenest
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folfódöz, az illető hatóságnak bejelenteni, mely bejelentés
sel, saját igazolása végett, még akkor is tartozik, ha a tör
vény áthágója saját ura lenne is. —  Mindazonáltal köteles 
az erdöör mindenben, főleg pedig jelentéstételeiben a leg
nagyobb lelkiismerettel, s minden részrehajlás nélkül el
járni. — Oly erdöörök. kik erdőrendörségi vagy bármii}' 
kihágások végett kereset alá vonattak, vagy ha ez alól 
csak elegendő bizonyítékok hiányában fölmentettek is; 
vagy oly erdöörök. kik szolgálatképtelenné váltak, elvesz
tik mindazon jogokat, melyek őket szolgálati esküjükből s 
állásukból kifolyólag illették.

2. Az áthágások felfedezésénél követendő eljárásra 
nézve az erdöör köteles:

a) minden gyanús egyént az erdőből kiutasítani,
b) mindenkitől, a kit erdejében gyanús eszközökkel 

fölfedez, s az magát illöleg igazolni nem képes, attól az ily 
eszközöket elkobozni,

c) minden idegen kártevőt letartóztatni, vagy ha ös- 
merös annak nevét fóljegyezni, s megzálogolni,

d) minden tettest, ha az elkövetett kár tetemes, vagy 
ha ellenszegül s az erdőört bántalmazza, szintén letartóz
tatni, ha mindjárt ösmerös is,

e) ha a tettes megszalad, jogában áll az erdőörnek öt 
az erdőn kívül is üldözni, s attól a lopott tárgyat elvenni, 
átszolgáltatván öt egyszersmind a hatóságnak,

f)  az erdőörnek tilos a tettesek ellen több erőszakot 
használni, mint a mennyi épen elkerülhetetlenül szüksé
ges, azért

g) tilos azokat verni, megsérteni vagy megsebesíteni, 
annál kevésbé ha szaladnak utánok lőni,

Érdé— t i  késikőBTT. 16
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h) ha a tettes vonakodnék a lopott jószágot vagy a 
kivánt zálogot átszolgáltatni, akkor annyi erőszak helyén 
van, a mennyi azok megszerzésére szükséges, ide nem értve 
a fegyver használatát,

i) ha az erdöör az orzott tárgyak elkobzását s a tettes 
megzálogolását nem képes egymagára végbevinni, ele
gendő ha a tettesnek nevét és lakását íöljegyzi, azon 
esetben azonban, ha a tettes ismeretlen lenne, azt követi 
mindaddig, mig segéljt nyerve ellene fölléphet,

k) az erdőőrnek csak akkor áll szabadságában fegyve
rét használni, ha személye veszélyeztetve van, s ha erről 
magát illöleg igazolni képes.

Ezen esetekhez tartozik, ha a tettes fejszét emel reá, 
vagy épen fegyvert használna ellene; mint szintén ha az 
erdőört megsebesítené.

liy esetekben az erdöör kényszerítve van a veszélyt 
meggátlandó, fegyverhez nyúlni, csakhogy azt tovább hasz
nálnia nem szabad, mint a mennyire elegendő, hogy a tet
test tétlenné tegye, ütés vagy könnyű megsebesités által, 
miről az erdöör magát utólagosan igazolni tartozik,

l) a letartóztatott egyéneket köteles az erdöör a lopott 
jószággal együtt a legközelebbi hatóságnak vagy község 
elöljárójának átszolgáltatni, mely utóbbi azokat az illető 
hatósághoz kisérteti,

m) az erdöör kötelessége védkerületében felfödözött 
minden kárt szorgalmasan nyomozni, mely czélra szabad
ságában áll házmotozásokat is tenni, de csakis a helység 
elöljárója vagy egy esküdt jelenlétében, kiknek kötelessége 
az erdöör ebbeli felszólítását, ha az erdöör gyanúperét
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közölte, követni. Az itt föltalált tárgyak a helység elöljá
rósága által zár alá teendők.

3. A károk felvételénél köteles az erdészeti személy
zet, a károkat a kármegtéritési lajstromzat szerint megbe
csülni és kárbejelentési mintázatának rovázataiba béig- 
tatni.

E jelentéstétel a hatóság előtt csak akkor bir érvény
nyel, ha az az illető erdöhivatalnok által megerösittetik.

Hogy az erdőkárok megbecslése mily alapokra fekte
tendő, azt az erdőtörvény határozza meg, melynek tételei 
nyomán közönségesen a kár megtérítési lajstromzat is ké
szül, — elvileg azonban el van fogadva azon szempont, 
miszerint a kármegtéritésnek a közvetlen káron kivül azon 
kárt is magában kell foglalnia, mely az elkövetett kárból 
az erdőbirtokosra, illetőleg annak erdejére közvetve 
háramul.

E szempontból a kárpótlás az okozott kárnak vagy 
egyszerű, vagy másfél annyi, vagy kétszeres érték mennyi
ségében fizetendő, a mint t. i. a kár kisebb vagy nagyobb, 
s a mennyiben annak közvetett befolyása az erdőre bizonyos 
határokQn túl terjed.

4. Hogy a károk bejelentésénél az erdöör mily utat 
kövessen, azt mint már mondottuk, utasitásából s szolgá
lati kötelmeiből tudnia kell, minthogy az erdööri személy
zet már szolgálatba léptekor kötelmeinek minden mozza
natára nézve illő oktatást nyer.

Az erdöör köteles minden kárt azonnal és pontosan 
följegyezni, s arról közvetlen elöljárójának legalább min
den héten jelentést tenni. Tetemesb károk azonnal bejelen- 
tendök.

1 6 *
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Az erdőkárok további följelentését illetőleg megemlí
tendő még, hogy azok az erdőgondnokoknak e czélra kia
dott s alább látható táblázatba sorozandók, s vagy közvet
lenül a gondnokságok, vagy azoknak elöljáró hivatalaik 
által a politikai hatóságoknak adandók be, illő tárgyalás 
végett, és pedig hónaponként.

Nagyobb káresetek külön juttatnak a hatóságok tudo
mására, és pedig azonnal, minthogy azok tárgyalása gyors 
eljárást követel.

A  fentnevezett táblázatok szerkezete az erdőtörvény 
feladatához tartozik, minthogy azok egyöntetűsége az eljá
rás könnyítése végett elkerülhetetlen. Azok rovazata kö
zönségesen mindazt magába foglalja, a mi az elkövetett 
kihágások kimeritö okadatolására szükséges.

A havonként benyújtandó táblázatok az illető erdő
gondnoktól aláirandók s annak elöljárójától láttamozandók, 
mert csak az igy kiállított táblázatok bírnak a szükségelt 
hitelességgel.

IV. A  büntetőszék eljárása.

Ez eljárás az erdőtörvény, nehezebb esetben pedig a 
hazai általános büntetőtörvény utasítása nyomán megy 
véghez.

Egyes nehezebb esetekre külön-külön, a táblázatok 
utján beadott esetekre nézve pedig bizonyos időközökben 
tartatnak tárgyalási napok, és pedig mindig az illető jelen- 
tésttevök közreműködése mellett.

Ha a bejelentések havonként történnek, úgy azok 
ellátása is havonként történjék, hogy az elévülésnek helyet 
ne adjunk, és hogy az eljárást tárgyhalmaz elkerülése által
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könnyitsük. írásbeli perek gyorsabb keresztülvitel és rövi- 
debb eljárás szempontjából mellőzendők, helyet adván 
inkább a szóbeli eljárásnak.

Az erdőkárok hatósági ellátásánál a folesketett erdöőr 
vallomása teljes hitelességgel bir, de hogy az semmi szin 
alatt kétségbe ne vonathassák, az erdöört a följelentési 
illetékben részeltetni nem kell, ellévén igy minden gyanús 
érdek háritva.

A büntető eljárás további kereresztülviteléről szóland 
utóbb idézendő 1840-diki IX . törvényczikk. V. VI. VII.

V. .4 föllebbezés.

A  fóllebbezési jog büntető határozatok ellen, a törvé
nyek értelmében itt is helyén van. Az eziránti bejelentésnek 
1 nap alatt a határozat kézbesítése vagy szóbeli tudomás- 
vétel után meg kell történni, és pedig azon hatóságnál, 
a melynél az ítélet hozatott, melynél a fóllebbezési panasz 
is 8 nap lefolyta alatt benyújtandó, későbben beadott föl- 
lebbezési panaszoknak többé nem lévén helyük.

VI. A  büntetés végrehajtása.
VII. A  kármegtérítés.
E két tétel kizárólag a hatóságok köréhez tartozik, 

nem képezi tehát e mü tárgyát, azért végkép mellőzendő.
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Az 1840-iki országgyűlési határozatok

lX-dik törvényczikkének kivonata:

A mezei rendőrségről.

1. §. Ezen törvény rendelése alá esnek a kertek-, sző
lőkben, mindennemű ültetésekben és erdőkben sat. elköve
tett károsítások.

2. §. A  kárttevök nemcsak a költségeknek és károknak 
egyszeres megtérítésére köteleztessenek, hanem azonfelül 
még a kár becsűjének másodszori megtérítésével, és a 
gondatlanság vétsége, vagy száutszándékosság fokozatai
hoz képest még a következő szakaszokban megállapítandó 
testi büntetéssel is fenyittessenek.

3. §. A  mezei rendőrségre való felügyelés és bírásko
dás a megyékben a járásbeli és kerületi szolgabiráknak, a 
szab. kir. és kiváltságos mezővárosokban pedig a városi 
kapitányoknak tiszti kötelességében áll.

4. A  káros panaszát, a kárnak törvényes módon 
végbevitt becsűjével együtt, a fent kijelölt biró elé terjeszt
vén, ez a szóbeli perekről szóló 1836-dik X X . törv. czik- 
kelyben elrendelt sommás utón jár el, s a netalán még 
szükséges tiszti vizsgálatot s a tanuknak hitalatti kihall
gatását teljesiti, ítéletet mond, és ha a marasztalási summa
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200 folyó ezüst forintot meg nem halad, ítéletét legfólebb 
15 nap alatt'végre is hajtja.

6. §. A  helységekben és nem kiváltságos városokban 
a helybeli illető elöljáróság 12 írtnál többre nem becsült 
kártételről, m;nd a kárnak megtérítésére, mind a kárté
telre szabott pénzbeli büntetésekre nézve bíráskodni 
köteles.

8. §. Általában más földjének marhákkal legeltetése, 
az által okozott kárnak megtérítése mellett tiltatik.

9. §. Az erdőkben akármely módon, de gondatlanság
ból végbevitt kártétel a kárnak s költségeknek egyszeres 
negtéritésén fölül, a viszonyokhoz képest, még pénzbeli 
büntetéssel is, sőt vétkes gondatlanság vagy ismétlés ese
tében fogsággal is fenyittes>ék. Az erdőknek, sürü vagy
itkább faültetéseknek biztosabb oltalmára rendeltetik, 

hogy olyasokban történt kártételnek megbecsülésére a biró 
ahoz értő embereket alkalmaztasson, kik a kárnak megbe
csülésében az elpusztított vagy megrongált fának nem 
csak a helybeli körülmények által szabályozott folyó árát, 
hanem egyszersmind az ipart és szorgalmat, úgy a költsé
geket, melyeket a tulajdonos annak nevelésére fordítani 
kén\telenittetett, figyelembe köteleztetnek vétetni.

Erdei vágásokból behajtott szarvasmarhától, lótól, 
kecskétől a kár megtérítésén fölül minden darabtól 30 kr. 
folyó ezüstpénzben, sertéstől és birkától 10 kr. fog bünte
tésül fizettetni mindenkor. A pásztor pedig, kinek gondat
lanságából történt az erdő-, vagy fabeli károsodás, a kár
nak, költségeknek és hajtópénznek megtérítésén fölül testi 
büntetéssel is fenyittessék. Ha pedig a fent elösoroltaknak 
sértése vagy rombolása elszánt akaratból vagy épen hatal
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maskodással vitetik véghez, u. m. csőszöknek és vadászok
nak ellentálva, vagy zálogot adni vonakodva, vagy a mar
hát pagonyokba hatalmasság és erőszakkal behajtva, akkor 
a költségeknek egyszeres, a kárnak és illetőleg hajtópénz
nek kétszeres megtéritésén felül ilynemű, a büntető tör
vénykezés alá eső cselekvések a büntető törvények szabá
lyai szerint fenyittessenek.

12. §. A  ki az erdőben, kivált szárazság idején tüzet 
gerjeszt, s azt el nem oltja, annyival inkább, ha gondatlan
ságból, vagy önként szántszándékkal az erdőt felgyújtja, a 
kárnak és költségeknek megtéritésén felül még fogságra 
is, sőt mint gyújtogató, a honi törvények értelmében sú
lyosabb büntetésre is Ítéltessék.

13. §. A  ki földesura vagy erdésze hire nélkül, vagy 
épen tilalmának ellenére, noha úrbéri faizásnak örve alatt 
az erdőben fát vág, rongál, vagy onnan hord, mint erdö- 
pusztitó, sőt tolvaj a költségeknek egyszeres, a kárnak 
kétszeres megtéritésén felül fogsággal is büntettessék.

15. §. A  vadászatról alkotott 1802-diki X X IV . törv. 
czikk rendelete továbbá is megmaradván, úgy a vadászat
tól a törvény értelmében rendesen tilalomba vett és kitáb
lázott helyeken, sőt gyenge faültetésekben is, mig azok 
elegendöleg megerősödtek, a vadászat a tulajdonoson kivül 
más bárkinek is tilalinaztatik.

16. §. A  kárositottnak szabadságában áll oly határban, 
mely nem tilos, a kárttevö vadakat, habár tilosból vagy 
vadaskertböl is jöttek azok, megfogni, elejteni vagy agyon
lőni. A  tilosban pedig a vadak által tett kárt az okozott 
költségekkel együtt az 1802-diki X X IV . t. ez. 10. §-ánuk

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/619-3/2017.



2 4 9

értelmében, a károsodottnak a vadászat tulajdonosa meg
téríteni köteleztetik.

18. §. A  fentebbi szakaszok rendelete úgy a kártérítés 
mint pedig a bünhödésre nézve kiterjed azon kárttevöre 
is, ki noha maga, vagy marhája a kárban nem éretett, ha
nem észrevétetvén nyomban üldöztetett, és akkor elegendő 
zálogot adni vonakodott. Ha pedig a kárttevö sem a kárté
telben nem éretett, sem nyomban nem üldöztethetett, a 
károsodott azonban azt bebizonyíthatja, hogy ki, s kinek 
cselédje vagy marhája által és mikor történt a kártétel, 
akkor a károsodottnak szintén joga vagyon kárának és 
költségeinek megtérítését s a kárttevö büntetését az illető 
bíróság előtt követelni.

19. §. A  ki a kárban talált marhát behajtani nem en
gedi, vagy a behajtott, akár saját, akár más marháját 
lopva vagy erőszakkal kiereszti, a költségeknek s kárnak 
megtérítésén felül, mint erőszakoskodó a 9. §. 3-ik pontja 
szerint fenyittessék; hasonlóul büntettessék az is, a ki 
akár miféle kártételben találtatván, zálogot adni vonako
dik, vagy az adott zálogot lopva vagy erőszakkal vissza
veszi.

20. §. Ugyanazon erőszakoskodás fenyítéke alá esik az 
is, a ki a csősznek vagy a kárban levő marhát behajtani, 
vagy a kártékony embert megzálogolni akarónak ellentáll; 
vérengzés esetében a büntető törvények rendeletének lé
vén helye.

21. §. A  csősznek ámbár magános, de határozott, két
ségbe nem vonható hitalatti tanúbizonysága a kárnak igazo
lására nézve, midőn azt a valószínűség gyámolitja és semmi 
más ellenkező körülmény kétségessé nem teszi, oly erővel
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bir, hogy a bevádlott az ötét terhelő vád ellen magát iga
zolni köteleztetik; különben nemcsak a kárnak és költsé
geknek mL-gtéritéséberi, de a kártételre szabott fenyítékben 
is elmarasztaltarik Ellenben a bevádlottnak oltalmára ren
deltetik. hogy a bevádlott által előállított egy tanúnak is 
szintén egyes, de nem merő tagadó, hanem a tanuzott eset 
közvetlen tudomásán épült, s határozottan tett hitalatti 
vallása is elegendő arra, hogy a vádló csősz egyéb terhelő 
adatok folytában a hitnek letételére ne bocsáttassák. Ilyes 
csőszöknek tehát csak hiteles, jó erkölcsű és még bünte
téssel meg nem rovott emberek fogadtathatnak, kik mielőtt 
szolgálatjukba beállittatnának, a szolgabiró előtt a hitet 
fogjak letenni, különben tanuzások jelen szakaszban tulaj
donított teljes próba erejével bírni nem fog.

24. §. A költségek közé számittatik a becsüsök járu
lékai, meg a szolgabiráknak szintén mindennemű járandó
sága, továbbá a behajtott marhák tartása, mint szintén a 
hajtópénz, mely egy darab szarvasmarhától 6, sertés- és 
kecskétől 3, egy juhtól s más apró állattól 1 krt teszen. A  
szárnyas állat behajtásáért 3 kr. fizetendő, ha pedig agyon
lövetnek a tulajdonosnak ott hagyandó. Ellentállás eseté
ben a hajtópénz kétszeresen leszen megveendő.

25. §. Minden kárttevő tartozik a fenirt költségeket, 
minekelőtte behajtott marháját vagy zálogát visszavehetné, 
előre lefizetni.

28. §. Azon esetben, midőn a behajtott marhák iránt 
3 napok alatt magát senki sem jelenti, rendeltetik:

a) a károsodott tartozik az ily bitang marhákat a 
szolgabirónak bejelenteni, az okozott kár és költségek jegy
zékével együtt;
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b) eltelvén a törvényes 15 nap a nélkül, hogy a behaj
tott marhák tulajdonosa magát jelentené, akkor azon mar
háknak leirása országszerte közhírré tétetik ;

c) ha a tulajdonos kitudatnék, akkor ö 15 nap eltelté
vel törvényesen intessék meg marháinak kiváltására, mit 
ha újabb 15 napok alatt nem teljesítene, vagy ha a híresz
telés után 3 hónap lefolyása alatt a tulajdonos ki nem ta- 
pogattathatnék, akkor a szolgabiró a behajtott marhákat 
árlejtés utján adja el, és lehúzván a bejött pénzből a k á r 
vallottnak illetőségét s a költségeket, a fenmaradandó 
pénzt szolgáltassa a marhák tulajdonosának kezébe, vagy 
ha ez nem tudatnék, a megye vagy város pénztárába.

d) azon esetben, ha a károk és költségek felülmúlnák 
az eladott barmok árát, akkor a kárvallott további kár
mentesítési joga a netalán kitudott tulajdonos ellen fön- 
marad.

30. §. A ki a birtok őrzésével megbízva nem volt, 
s mégis a kárttevöt föladja, vagy a kárban levő marhát 
behajtja, nemcsak a behajtó pénzzel, hanem a kártételért 
fizetendő pézbeli birsággal is jutalmaztassák.

31. §. A ki az erdöcsöszt szolgálata közben, vagy bo- 
szuból megveri, nemcsak a gyógyítási költségek s egyéb 
károsodások pótlásában 24— lOOfrfg terjedhető fájdalom

énak megadásában marasztaltassék, hanem azonfölül
törvényesen is fenyittessék meg.

32. §. A  mely csősz a kárt 3 nap alatt be nem jelenti, 
a költségeknek és kárnak megtérítésén fölül a vétség foko
zatához mérve fenyittessék.

34. §. A ki az általa okozott károk becsűjét nagynak 
tartaná, szabadságában áll azt a szbiróval megvizsgáltatni.
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41. §. Midőn a marasztalt fél a marasztalási kárpót
lást vagy birságot meg nem téríthetné, nehogy a vagyon- 
talanság vagy a vagyonnak eltitkolása a bűnre ösztönző 
büntetlenségnek forrásává válhassék, a meg nem téritett 
pénzbeli mennyiségért 2 frtot napjára számítva fogsággal, 
mely azonban félévnél hosszabb időre semmi esetben nem 
terjedhet, tegyen eleget.
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Szolgálati utasítás,
alerdészek és erdöőrök számára.

1. Az alerdészek és erdöőrök nyilvános szolgák. Ök 
az alárendelt személyzethez tartoznak, s az azokra vonat
kozó általános rendszabálynak alá vannak vetve.

2. Az erdöőrök az erdővédelem és vadászati tilalom 
törvényszabta kezelésével vannak megbízva, kötelezve 
lévén egyszersmind az erdőgazdasági munkálatoknál is 
segédkezet nyújtani, mely mindkét irányban szolgálati 
esküjökhöz hűn kell eljárniok.

3. Az erdöör mint erdövéd, a nyilvános biztonság 
őreihez tartozik, mely minőségben, hogy mindenki által 
felismertessék, egyenruhát vagy jelvényt kell viselnie, 
mint szintén fegyvert is. Szolgálata közben parancsköny
vecskéjét, irónt, mértéket s a jelzöbaltát mindig magával 
kell hordoznia.

4. Az erdöör az erdésznek van közvetlenül alávetve, 
kinek rendeletéit s parancsait pontosan teljesíteni köteles, 
Az erdőhivatalnak vagy más magasb elöljáróknak paran
csait tartozik az erdöör szintén teljesíteni, de erről elöljáró 
erdészének, ha előbb nem, közvetlenül a parancs teljesítése 
után, rögtön jelentést kell tennie.

5. Az erdöört, ha a szolgálat megkívánja rendkívüli
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szolgálattételre is föllehet használni, mely okból annak 
más mellékfoglalkozás vagy magánerdők megvédése meg 
nem engedhető. Mellékkereset üzhetésére tartozik Írásbeli 
kérelmét elöljáró erdészeutján az erdőhivatalhoz benyújtani.

6. Az erdöörnek adandó parancsok, mint szintén azok 
jelentései is, rendesen csak szóval történnek. Lényegesebb 
jelentéseiket könyvecskéjük utján teszik, melyet az illető 
erdész saját aláírásával megerősít. Hasonlóul adathatnak 
ki e könyvecskék utján az erdész Írásbeli parancsai is. Az 
erdöőr tartozik hetenként legalább egyszer erdészénél 
megjelenni. írásbeli rendeletéire tartozik az erdöőr gondot 
viselni, s azokat netaláni személyváltozás esetében utódá
nak a parancs-könyvecskével együtt átadni. — Az írásbeli 
érintkezés más hivatalokkal vagy személyekkel az erdö
örnek tiltva van.

7. Gyanús vagy károsnak tetsző rendeletek ellen kö
teles az erdöőr illedelmes óvást tenni, mi ha eredményte
lenül maradna, szabadságában áll óvását könyvecskéjébe 
iktatni és annak láttamozását erdészétől kérni, mi ha 3 
nap lefolvta alatt meg nem történnék, jogában áll a dolgot 
tovább följelenteni.

8. 24 órán túl tartó szolgálati hátráltatások esetében 
köteles az erdöőr arról erdészének jelentést tenni. Rendkí
vüli foglalkozás kedvéért tilos az erdöörnek az éjét hirnél- 
kiil védkerületén kívül tölteni. 3 napi szabadságot erdésze
töl nyerhet.

9. Az erdöőr hivatva van fedhetlen és erkölcsös maga
viseleté által magának tekintélyt szerezni. Felek irányában 
illedelmesen kell föllépnie, és minden szenvedélyt kerülnie, 
valamint nem szabad a kárttevökkel méltatlanul bánnia.
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10. Pénz és termesztménybeli járandóságaira utalva, 
tilos az erdöörnek szolgálati végrehajtásaiért bármily szin 
alatt ajándékot elfogadni. Tűzifa járandóságának megtaka
rított részét tartozik az erdésznek bejelenteni pénzbeli 
megváltás végett.

11. Az átvett épületeket és földeket tartozik azerdöör 
minden kártól megóvni; őrizkednie kell azokon hirnélkül 
változtatásokat tenni, és köteles azok hiányait bejelenteni 
orvoslás végett.

A  gondviselésére bízott szerszámokat saját szükségle
tére fölhasználnia nem szabad.

12. Minden erdöör szolgálatba léptekor egy külön 
védkeriiletet kap gondviselése alá. Szolgálatába az erdész 
által vezettetik be, mely alkalommal védkerületének hatá
raival s mindazon viszonyokkal és körülményekkel meg
ismertetendő, melyek szolgálatára vonatkoznak. Az erdőőr
nek átadandók továbbá a gondviselése alá tartozó tárgyak, 
mint szintén a jelző balta s a szolgálati könyvecske, meg
ismertetve öt egyszersmind azok czéljával és mikénti hasz
nálatával. Az átadási jegyzőkönyv egyik példánya annak 
kézbesittetik.

13. Az erdöör különös kötelmeihez tartozik minden 
közvetett vagy közvetlen kárt meggátolni, azokat fölfö- 
dözni s följelenteni, történtek légyen azok emberek vagy 
elemi csapások által.

14. Az erdöörnek ismernie kell az erdővédelemre vo
natkozó törvényes határozatokat, valamint a védkerületét 
illető rendszabályokat is. Kétes esetekben utasítást kell 
kérnie, mert elhanyagolt kötelmei nem tudás által nem 
menthetők.
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15. Az erdöőr köteles minden kárnak elejét venni s 
köteles minden gyanús egyént az erdőből kiutasítani. Ha 
az erdőt elemi károk fenyegetnék, rögtön jelentést kell ten
nie, s ha veszély forogna fen, szabad a szükséges lépéseket 
önkényüleg megtennie, azonnali följelentés mellett. Külö
nös kötelességében áll végre a határszélek vagy határhal
mok netaláni megsértését rögtön foljeletenni.

16. Ha a kártettest fölfödözi, oda kell törekednie, hogy 
a tettet illetőleg meggátolja. Ha a tettes idegen, vagy ha 
gyanithatőlag álnevet használna, megzálogolandó. Szükség 
esetében szabad azt letartóztatni és a legközelebbi törvény
székhez bekisértetni. A  lopott tárgyak elkobzandók, vagy 
pontos följegyzés mellett, ha lehetséges, a jelzöbaltával 
megjelölendök.

17. Tettleges ellenszegülés vagy csoportos ellentállás 
esetében, midőn az erdöörnek a megzálogolás vagy a tettes 
letartóztatása nincsen hatalmában, köteles a legközelebbi 
helység elöljáróját fölszólítani, hogy annak segítségével a 
szándékolt kárt megelőzni, vagy pedig a tetteseket hatal
mába keríteni képes lehessen, jelentést téve egyúttal az 
erdésznek is. Az erdöörnek csak akkor szabad fegyverét 
használni, ha élete veszélyben forogna.

18. Ha az erdöörnek bárminő erdei termékek földol
gozása vagy szálitása gyanúsnak tűnnék föl, jogában áll az 
illető személyeket reá szorítani, hogy magokat igazolják, 
különben szabadságában áll a gyanús tárgyakat lefoglalnia. 
Ha a gyanú nem valósulna az elkobzott tárgyak rögtön 
visszaadandók. Ha gyanús tárgyakat fodözne föl, úgy azokat 
rögtön meg kell jelzenie, vagy biztos helyre szálittatnia, 
jelentést téve arról egyszersmind az erdésznek.
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19. Ha az erdöör a kárnak nyomára jön, úgy azt kö
vetnie kell mindaddig, mig a lopott tárgyakat felfodözte. 
Ha azok egy házban lennének elrejtve, erről az erdész rög
tön tudósitandó. — Házmotozásra az erdöörnek joga 
van, ha veszély forogna fon, vagy ha gyanúja tények foly
tán illő alapossággal bir. A  házmotozást csak nappal és 
csakis a helységbirája vagy esküdtje meg a háztulajdonos 
vagy annak egyik családtagja, vagy legalább is egyik szom
szédja jelenlétében viheti véghez. A  föllelt tárgyak bírói 
zár alá veendők.

20. A felfödözött károkról tartozik az erdöör kimuta
tást késziteni, és azt az erdésznek hetenként benyújtani 
további ellátás végett. A  tények mindig hűn és pontosan 
veendők föl, s az okozott kár lelkiismeretesen becslendö meg.

21. Az erdöör köteles a vadászat fölött is őrködni a 
vadászatra vonatkozó törvények értelmében. Saját magá
nak vadásznia csak az erdész parancsára szabad, kinek 
engedelme nélkül csakis a ragadozó állatokat szabad lőnie. 
Az elejtett vadat tartozik az erdöör beszolgáltatni azazért 
járó lőtaksa mellett.

22. Védkerületének pontos megvédéséről az erdöör 
közvetlenül felelős. Bebizonyult hanyagság esetében neta- 
láni védsegédére hivatkoznia nem szabad.

23. Az erdöörök kötelesek szolgálataikban egymást 
támogatni, kötelesek tehát a kártevőket egymás védkerü- 
leteiben is üldözni. Az erdész belátása szerint lehet az 
erdöörök szolgálati működését egyesíteni. Sürgős felszólí
tás esetében tartozik az erdöör szomszédjának segítségére 
sietni, szoros felelőség terhe alatt.

24. Az erdész parancsára tartozik az erdöör a gazda-
17
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sági üzletnél segédkezet nyújtani; tartozik a reá bizott 
teendőket pontosan teljesiteni és a munkásokra fölvigyázni. 
Ellenben soha sem szabad neki megbízás nélkül gazdasági 
rendelkezéseket tenni, vagy az erdész rendelkezéseitől 
eltérni.

25. Azon esetben, ha az erdöör az erdömunkások 
fölötti folvigyázattal megbizva lenne, napszám-jegyzéket 
vezet, melyet minden hétnek végén az erdésznek kézbesít.

26. Ha az erdöör a jelen utasítás ellen vét, fegyelmi 
utón büntettetik. Csekélyebb vétségeit az erdész fenyiti, 
szükség esetében bérének betiltásával is. Jelentékenyebb 
hibáiért más állomásra tétetik ót saját költségén, vág} 
letétetik s ha szükséges, el is bocsáttatik. Ha az erdöör bi
zalomvesztéssé, s ennek következtében további szolgálatja 
veszélyessé válnék, az erdésznek jogában áll őt további 
szolgálattételétöl fölmenteni, ajánlatot téve egyszersmind 
annak bér- és szolgálatibb felfüggesztésére.

27. Ha egy alerdésznek erdöörök vagy erdösuhanczok 
lennének alárendelve, akkor az alerdész az erdész jogaiba 
lép azokkal szemben, és tartozik egyszersmind az erdei és 
vadászati fölvigyázatot saját felelősége alatt vezényleni. 
Kötelességében áll továbbá kerületének gazdaságát is, az 
erdésztől nyert utasitása nyomán, folytatni, mely foglalko
zásánál jogában áll alárendelt erdööreit is igénybe venni.
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A műszaki segédszemélyzetnek gyakori kötelességei
hez tartozik az erdei vágások, bevetendő vagy beültetendő 
terek, irtások, tűz által elpusztított erdőterületek, tisztások 
sat. fölmérésére.

Minthogy e fölméréseknél felette nagy pontosság 
nem szükségeltetik, elegendő azokat egyszerűn csak láncz- 
czal végbevinni, az itt leirt. eljárás szerint.

Az e czélra szükséges mérőeszközök a következők:
1. egv Ölrúd (bécsi ölmérték) lábakra és hüvelyekre 

osztva.
2. egy mérv láncz tiz vasszeggel ellátva, melyek egy 

vaskarikára vannak fűzve;
3. két darab 4 láb hosszú karó, a láncz kifeszitésére. 

melyek alsó végei megvannak vasalva;
4. 6 vagv 8 egyenes 10— 12 lábnyi hosszú s körülbe

lül 3 hüvelvk vastag s alsó végükön hegyesre faragott 
pózna, a mérő vonalok kijelölésére.

E mérő eszközökkel a ezélbavett fölmérések a követ
kezőleg mennek véghez:

17*
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I.

Egyenes vonalok mérése.

Legelőször is a vonal két végére szuratik be a hosszú 
póznák közül egy-egy. — Erre két munkás a lánczot kife- 
sziti s annak végkarikáiba belehúzza a két lánczrudat. —  
Egyike közülök átveszi a vaskarikára fűzött 10 vasszeget, 
mig másika azon üres karikát, melyen a láncz volt föl
fűzve, karjára vonja később mondandó czélból, s igy mind
ketten a kifeszitett lánczczal a kimérendő vonal egyik 
végére mennek. Azon munkás, kinél a szegek vannak, elöl 
megy, mig a másik őt követi. — A  hogy a hátulsó mun
kás a vonal kezdetén leszúrt póznához ért, megáll, és be
szúrja a mellé a kezében levő lánczkarót, mig az első 
munkás a lánczot kifesziti. —  Már most a mérést vezénylő 
egyén (például a betanított erdöör) odalép közvetlenül a 
pózna mellé, végig néz a vonalon az annak másik végén 
álló póznára, s betájékozza az első lánczost szóval vagy 
jelek által a vonal irányába mindaddig, mig annak láncz- 
karója a két pózna közti vonalba jutott, mi ha megtörtént, 
jelt ád az első lánczosnak, ki erre a lánczot merevre huzva, 
karójával egy lyukat szúr a földbe s bele tesz egyet a nála 
levő vasszegekböl, jeléül az első láncz hosszának. —  Ha ez 
igy megtörtént, a lánczosok tovább mennek mindaddig, 
mig a hátulsó lánczos azon pontra jutott, hová az első 
lánczos a lánczszeget szúrta be. —  Ideérve kihúzza a láncz- 
szeget a földből, s fölfűzi azt a karján levő üres karikára; 
— beszúrja lánczkaróját azon lyukba, melyből a lánczsze-
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get kivette, s függőleges irányban tartja azt mindaddig 
egyik karjával, mig az irányzás az előbb mondott utón
megtörtént.

Erre az első lánczos újból beszúr egy szeget lánezka- 
rója helyére, melyet a hátulsó lánczos odaérve ki vesz, 
jeléül hogy már két láncz hossza méretett meg, s igy foly
tatják ezt, mig a vonal végére értek. —  Ha a vonal hoszabb 
volna tiz láncz hosszánál, akkor a tizedik láncznál a há
tulsó lánczos átadja a mérés közben fölszedett 10 szeget 
karikástól az első lánczosnak, és átveszi attól az üres ka
rikát. melyre az útjába eső szegeket újból fölfűzi. — Az 
ily cserékét az erdöör könyvecskéjébe Írja be, vagy rovásra 
faragja föl, hogy a mérés után tudhassa azok számát, 
melyek mindenike 100 ölet jelent.

Miután ritka eset, hogy a vonal végső pontja épen 
egy egész láncz hosszának feleljen meg, közönségesen úgy 
szokott történni, hogy az vagy valamivel túl van azont 
vagy a láncz hosszába esik. — Előbbi esetben, ha a lánczon 
jóval túl lenne, úgy a lánczot még egyszer kifeszitik, és 
igy beleesvén a pont a láncz hosszába, annak távolságát az 
utolsó lánczkarótól közvetlenül a lánczról olvassák le. —  
Ha a végpont csak három, legfeljebb négy ölnyire esnék 
tovább a láncz végétől, akkor e részét a vonalnak az ölrud- 
dal is meg lehet mérni.

Hogy az ily mérés pontos legyen, szükséges arra 
vigyázni, nehogy a munkások vagy egy lánczszeget elveszít
senek. vagy ott felejtsék a földben, mert ez nagy hiányt 
okozna a mérésben, és pedig annál nagyobbat, minél gyak- 

*rabban cserélték föl az elkövetett vétség után a szegeket. 
—  Ezért szükséges, hogy a hátulsó lánczos mindig a hogy
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a szeghez érkezett, azt előbb karikájára fölfűzze, és csak 
azután foglalja el helyét, valamint szükséges az is, hogy 
mikor a fölszedett szegeket az első lánczosnak visszaadja, 
azokat megszámlálja, hogy együtt van-e mind a 10 szeg.

Ha az itt kiszabott eljárás pontosan követtetik, az 
egész vonal hosszának kiszámítása igen könnyű, mert hu 
például a szegeket háromszor cserélték volna, úgy ez 30o 
ölet tenne; ha továbbá a hátulsó lánczosnál lenne még 7 
szeg, ez tenne 70 ölet, és ha végre az utolsó láncz feszíté
sénél a hetedik szegtől a rúdig, azaz a vonal végéig a tá
volság még 3 ölet és 2 lábat tenne, akkor lenne az egész 
vonal hossza 373 öl és 2 láb.

Szükséges elóvigyázatok a pontos méréseknél.

A mondott módon végbeviendö méréseknél köteles
sége az erdöörnek a fölött őrködni, hogy a mérés előtt 
miDdenekfólött a láncz megvizsgáltassák, hogy nincsenek-e 
a lánezszemek elgörbülve, megtágulva vagy összecsava
rodva; őrködnie kell továbbá, hogy a munkások mérés 
közben a lánczot mindig egyenes vonalban húzzák tovább 
a földön, és hogy a hátulsó lánczos ne járjon gyorsabban 
az elsőnél, nehogy a láncz összekeveredjék; továbbá, hogy 
a lánczot se igen nagyon ki ne feszítsék, sem pedig ne 
hagyják azt igen lazán heverni, végül pedig, hogy a sze
gek fölcserélésében vétség ne történjék, ideértve termé
szetesen még azt is, hogy maga az erdöör se hibázzon a 
szegek ös zeszámitása közben.
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Az ölek törtszámainak túljegyzése.

Erre nézve megjegyzendő, hogy a megmért vonalak 
hosszának beírásánál az e czélra készített könyvecskébe 
nagy könnyebségiil szolgál, ha az ölek törtszámai ölekben 
és nem lábakban fejeztetnek ki, mert ha

1 tizedláb helyett . . . .  Yio ölet
-) V
L v  • • • • / 1 0  »

& » H . . . .  3/ 10 „  S
9 „ „ . . . .  9/ i0 „ írunk, a

fölmért terek tértalmának kiszámításánál a szorozás, 
mint a későbbi példáknál látni fogjuk, igen könnyítve van.

A vonalok mérése cserjéken át.

Ha fiatal erdőn vagy bokrokkal benőtt térén kellene 
egy vonalt végig mérni, hol nem lehet messze ellátni, ott, 
ha a viszonyok megengendik egy nyiladékot vágunk a 
megmérendő vonal hosszán végig, vagy pedig embereket 
állítunk be a bokrok közé hosszú póznákkal, s beirányoz
zuk azokat a vonalba, mi által a vonal kijelölve lévén, a 
mérés megtörténhetik.

Vonalak mérése lejtőkön vagy meredek hegyoldalakon.

A midőn itten a vonalak méréséről szólunk, azon föl
tevésből indulunk ki, hogy miután az erdőőr a lejtős vona
lak hosszát azok vízszintes hosszára számtanilag áttenni 
nem képes, a mérés maga csak vízszintesen megy véghez, 
mert ha ez nem történik, s hegyoldalakon, lejtőkön, egye
netlen földön, vagy árkokon át mindig megfektetjük a 
lánczot, s közvetlenül a földszinén mérünk mindenütt, a
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helyet, hogy a lánczot mindig vízszintes fekvésbe hoztuk 
volna, hosszabb vonalokat kapunk, s a kiszámított tért'ar- 
talom nagyobb lesz, mint a minő nagy valójában.

Hogy a lánczot a mondott fekvésű méréseknél víz
szintes fekvésbe hozzuk, nem kell egyebet tennünk, mint 
annak végét az alantabb álló karón annyira emelni, a 
mennyire megkivántatik, hogy az a felső ponttal egyenlő 
magasságba jöjjön, de miután meredek hegyoldalakon a 
láncz végét nagyon is magasra kell emelni, a közönséges 
lánczkaró erre nem elegendő hosszú, azért vagy csak fél 
lánczczal mérünk, vagy pedig az alsó karó helyett egy 
hosszabb mérő rudat használunk, a melyen a munkás a 
láczot annyira emelni képes legyen, a mennyire csak kezé
vel elér.

II.

Miként járunk el egész területek fölmérésénél?

Miután az egyes vonalok méréséről szóltunk, szüksé
ges most megtudni, hogy a mondott mód szerint miként 
méretnek föl egész területek, mint pl. egész vágások, irtá
sok sat.

Itt mindenek előtt tudnunk kell, hogy a fölmérendő 
térnek melyik vonalait kellessék megmérni, hogy azok 
után annak tértartalmát kiszámítani lehessen. —  Ismert 
tény, hogy egy bizonyos térnek nagysága annak hosszától 
és szélességétől függ, valamint mértani tételekből tudjuk 
azt is, hogy ha egy területnek ölekben megmért hosszát 
annak szintén ölekben megmért szélességével szorozzuk, 
annak tényzete az egész terület nagyságát adja meg négy
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szeg-ölekben, pl. lenne egy megmért vágásnak hossza 136 
3/ 10, szélessége pedig 45 1/ i0 öl, akkor annak egész területe 
tenne 6147 l3/ 100 négy szeg-ölet. —  Ezt tudva lássuk, hogy 
melyek azon vonalok, melyek a terek tulajdonképeni hosz- 
szát, és melyek azok szélességét voltaképen képezik, hogy 
ezeket a szerint megmérni lehessen. —  Erre nézve a követ
kezőt kell megjegyeznünk, hogy:

minden térnek alakzata vagy rendes vagy rendetlen. 
Rendes alakzatuak azok. melyek egyenes vagy csak

nem egyenes vonalak által környeztetnek, rendetlenek 
pedig azok, melyek szélei görbe, vagy ki és befelé kanyargó 
néha szögletes vonalaktól vannak körülfogva.

Miként méretnek föl háromszögű terek?

Megmérjük annak leghosszabb oldalát, melyre az azzal 
szemben lévő szögből, egy a megmért oldallal derékszög
ben eső vonali mérve meg, előbbit az utolsóval szorozzuk, 
és kettővel elosztjuk. —  E szorozásból eredő tényzet a há
romszög tértartalma, lévén a háromszög egy hasonló 
szélességű és hosszaságu négyszögnek a fele, pl. 12. idom

Idom 12. 
a

abc. Itt be megmérve aw-mel szorozva és kettővel elosztva, 
a háromszög tartalma lesz:

Y  =  «=5 négyszög-öl.
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Miként méretnek föl négysiögii terek?

a) N é g y s z ö g e k  (quadrat).

Ha a fölmérendő tér tökéletes négyszöget képez, ak
kor megmérjük eléb egyik, azután másik oldalát, azaz 
hosszát és szélességét, melyek egymássali szorozásából meg
kapjuk a terület egész nagyságát.

b) E g y e n o l d a l u  egyenközén yek  (Paralellogramme).

Ezek szélessége egyforma, de kurtább oldalai hossz
oldalaival ferde szöget képeznek, mint pl. abcd. Itt a térnek

szintén előbb hosszát mérjük meg, tehát ab vagy cd, szé
lességét azonban nem ferde oldalán végig, hanem megmér
jük azt keresztbe a térén át, és pedig úgy, hogy a megmért 
vonal a térnek egyik hoszoldalával derékszöget képezzen, ' 
m. pl. an vagy dm, mely két tényezőt azaz ab un-nel szoroz
va, megkapjuk az egész tér valódi nagyságát tényzet gyanánt.

Egyáltalában szolgáljon minden utóbbi méréseknél 
szabályul, hogy a fölmérendő terek szélessége alatt azon 
keresztvonalt értjük, mely a tér hosszú oldalával derék
szöget képez.

I d o m  13 .
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c) Görbe egyenoldalu  egyenközények  (gekrümm-
tes Viereck).

Mint például abcd, 14. idom. —  Ha a fölmérendő tér 
egyenoldalu egyenközény ugyan, hanem görbe, akkor

annak hossza az egyik hosszvonal görbeségén végig mé
rendő, pl. a-tól 6-ig, vagy e - tö l /á t  g-ig, szélessége pedig 
azzal derékszögben /-tői 6-ig, mely két vonal hosszának 
szorozása által megkapjuk a fölmért idomnak igazi területét.

d) A  ferdények.

A  ferdény azon négyszög, melynek csak két egymás
sal szemben fekvő oldala egyenközü (paralell), mig a másik

Idom 14.
í

Idom 15. Idom 16.
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két oldala nem, azaz a fölmérendő térnek egyik vége kes
kenyebb, mint a másik, mint pl. abcd és efgh.

Ezek tértartalmát megnyerjük, éspedig a 15.Eidomnál 
az által, ha annak négyszögü hosszú oldalát (ac) megmér
jük, s annak hosszát két széles oldalának átlag hosszával 
szorozzuk. —  Például ha ac hossza lenne 10 öl, egyik szé
les oldala ab 5 3/ 10, a másik cd pedig 7 % „  öl, akkor ösz- 
szeadjuk a két utóbbit és azok összegét elosztjuk kettővel, 
a mi a tér átlag szélességét teszi, pl. 5 3/ 10 +  7 1 l0 vagy 
tizedes számokban irva 5,3 -f- 7,1 =  12,4 és elosztva ket
tővel =  6,2 öl, melylyel a tér hosszát szorozva, lesz: 
1 0 x 6 ,2 = 6 2 ,0 'négyszegöl a tér egész tértartalma.

Ha azonban a térnek egy szöge sem derékszög, mint 
pl. a 16-ik idom efgh. azon esetben annak két széles olda
lát e f  és gh megmérve, a másik két ferde oldal helyett, 
egy a két előbbi oldalra derékszögben vezető hoszvonalt 
(em) mérünk meg, szorozva azt a két széles oldal hosszá
nak átlagával pl. legyen e / =  8,6° g h =  12,8°, és em =7,2°, 
akkor az egész terület lesz 8,6 -f- 12,8 =  21,4°: 2 =  10, 
7 ° x 7 ,2 = 7 7 0 ,4  négvszegöl.

e) Rendetlen idomú terek.

Ezek fölmérése kissé nehezebb, —  de könnyitünk 
azon, ha

1. a szélek kanyarodásait, szögleteit egyenes vonalak
kal szemmérték után kiegyenlítjük, és ha

2. oda törekszünk, hogy a teret magát több lehetőleg 
szabályos négyszögre osztjuk, melyeket idomuk szerint 
külön-külön megmérve s azok egyes területeit sommázva,
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—  az egész elejéntén rendetlen térnek megkapjuk nagy
ságát.

Minthogy az ily rendetlen idomú terek alakzatai igen 
különbözők, nem lehet azok különböző fölmérésére nézve 
általános, és a föntebb mondottakon kivül más szabályo
kat fölállítani, könnyebb fölfogás okáért azonban álljon itt 
egynéhány példa, azon megjegyzéssel, hogy a szakadatla
nul húzott vonalak a tér körületét, a pontozottak a négy
szögeket, melyekre a tér, görbeségeinek kiegyenlítése után 
egyenes vonalak által fölosztatott, és a szakadozott vona
lak azon vonalakat jelölik, melyeket minden egyes idom
részeknél megmérnünk kell, hogy a négyszögeket (ferdé- 
nyeket, egyenközényeket) kiszámítani lehessen. I.

Idom 17.

I. példa: egy rendetlen körületü tér, A , B , C, D , E, 
F, G, H, I, K , L , —  17. idom.

Ennek legelőször is széleit egyenlítjük ki, szemmérték
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szerint, és pedig a szerint, a mint az a pontozott egyenes 
vonalak által megjelölve van, különösen vigyázva arra, 
hogy a mennyi tér a kiegyenlítés által a fölmérendő tér 
nagyságából elesnék, ugyanannyit megint hozzácsatoljunk, 
a mint az A B  vonal hosszán ab és c pontoknál, valamint 
I K  és G H  közt látható. — Ha a kiegyenlítés e szerint 
megtörtént, könnyű aztán a tér belsejét szabályos alakú 
részekre, négyszögekre osztani, s azokat a föntebbi utasí
tás szerint megmérni.

Jelen példánkban a tér három négyszögre I., II., III. 
osztható, melyek közül I. négyszöget, II. és III. pedig fer- 
dényt képeznek, melyek együttes tértartalma az egész tér 
tartalmát adja.

II. példa: egy idomtalan tér, szögletes és igen ka
nyargó köriilettel, A, B, C, D , E, Ff G, H, I, K, L , M, K , 
0 , P, Q, — 18. idom.

Idom 18.

Ámbár körülete rendkívül kanyargós és idomtalan, 
föl lehet azt illő kiegyenlítés által mégis hat meglehetős 
szabályos négyszögre I — VI. osztani, csakhogy itt mégin-

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/619-3/2017.



271

kább kell arra ügyelni, bogy a mennyi tér a görbe vona
lak kiegyenlitése alkalmával a területből elesnék, ugyan 
annyi csatoltassék az egyenlítő vonal által ahoz megint 
vissza, mi gyakorlott szemmértéket kíván.

Az igy képződött négyszögek összes tértartalma meg
lehetős pontossággal megfelel az egész tér nagyságának, 
főleg ha az egyes négyszögek hosszát és szélességét illő 
elövigyázatta! mértük meg.
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•23-ik oldal, fölülről 19-ik sor terminális helyett torm ina l is .
30-ik 11 11 12-ik 11 eső „  erő.
53-ik 11 11 3-ik 11 Schindelbaum „  Spindelbaun-
55-ik 11 alulról 8-ik 11 55 „  45.
57-ik 11 H 4-ik 11 36 „  26.
57-ik 11 11 5-ik 11 60 „  48.
57-ik 11 11 5-ik 11 48 „  40.
77-ik 11 felülről 2-ik 11 hántásáról „  bánlásáról .
81-ik 11 alulról 9-ik 11 kívánsága „  kivágása .
83-ik 11 fölülről 11 -ik H havonkin „  h a v a n.
93-ik 11 11 12-ik 11 hántására „  hántására.

116-ik 11 n 11-ik 11 17,' „  í v , "
186-ik 11 M 9-ik 11 m „  1!
186-ik 11 alulról 6 és7-ik 11

i i n  i n i
■JJ egészen kihagyandó.

|j{{ HU
188-ik H 11 12-ik 11 T helyett J.
265-ik 11 11 4-ik n 5° „  5, V
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