
Az erdeifák felnyesése. 
(L' elagage des arbres). 

(Aufa'stang). 

Világtarlati tanulmány Wessely József után közli Bedő Albert. 

Nem elég, hogy egy hold erdő átalában véve a legnagyobb mennyi
ségű faanyagot teremje, hanem kívánatos hogy azt egyszersmind a 
l e g é r t é k e s e b b m i n ő s é g b e n vagy a l a k b a n szolgáltassa. A 
faanyag legfőkép áfának törzsében halmozódjék özsse és ez minél inkább 
hengeralaku és ágtalan legyen. 

Mindez könnyen elérhető olyan erdőkben, melyek ifjúságuktól kezdve 
egész vágható korukig jó zárlatban nőttek fel; sűrű zárlatban a koronák 
alsóbb ágai korán leszáradnak s a fa feltörzse kevésbé ágazik szét. 

Azonban nem egy értékes törzset kell erdőn kívül is nevelnünk; még 
oly erdeink is vannak, melyeknél korona-zárlatról szó sem lehet, mint 
például a közép-erdőben vagy a szálerdőben ha a második fordára külön
féle czélból egyes fákat meghagyunk továbbá a közép életkoron felüli tölgy 
állaboknál és más fanemeknél melyek természetüknél fogva teljes zárlatot 
nem képeznek; végre a sűrű zárlatu szálerdőben is az erdő szélén meg a 
ritkásokban és -hézagokban; — szóval ezer eset lehet melyben a fák ko
ronáinak kívánságunk szerinti kifejlődése nem a fák környezete, hanem 
csak saját közreműködésünk folytán szabályozódik. 

A fák idomításának szükségét kezdettől óta belátták s a felnyesés 
már évszázadok óta van gyakorlatban, különösen azon vidékeken hol a 
fák kiválóan középerdőben és mint mezei fák tenyésztetnek. E vidékek a 
déleuropai tartományok, Olaszhon, Francziaország és a Magyar- meg 
Osztrák tengerparti vidék. Azonban igen sokszor nagyon kíméletlenül és 
kevésbé átgondolt módon járnak el a felnyesésnél, s igy a czélt jó részt 
eltévesztik, és nem csak hogy a legnagyobb növedéket el nem érik, de 
magát a törzset is megrontják. 

A felnyesés Némethonban sőt nálunk sem ismeretlen és a székelyföl
dön is nem egy de számtalan helyen láttunk 10—12 ölnyire felnyesett 
tölgyeket kevésbé ugyan a törzs értékesebb nevelése czéljából mint in-



kább az arról nyerendő lombtakarmányért. A gyümölcsfa-tenyésztés kö
rül minden ügyesebb kertész alkalmazza s már erdészek is foglalkoztak 
vele és nem siker nélkül. 

Greyerz és Itazka e tárgyról értekezleteket is bocsátottak közre, 
mindamellett Courval E. A. vicomt franczia földbirtokqs volt az első k i 
e tárgyat a l a p o s a n tanulmányozta s tulajdon tölgyerdeiben egy 
egészen okszerű felnyesési módszert fejtett ki s eljárási rendszerét 1861-ben 
egy érthetően írt és kitűnő rajzokkal értelmezett röpiratban közzé is tet
te. E röpirat Löffler porosz királyi erdőmester által németnyelvre fordít
va már második kiadásban jelent meg, mely körülmény a mű értékéről 
tanúskodik. 

Csaknem ugyanazon időben egy másik franczia földbirtokos is Gróf 
Des-Cars A., a nélkül hogy Courval működéséről tudomása lett volna a 
felnyesés körül meglehetősen hasonló eredményre jutott, ő is 1867-ben 
egy természethű képekkel értelmezett röpiratot adott ki a fák felnyesé
séről, mely 1867-ig 6 kiadásban jelent meg. 

Courval röpiratában a tölgyet tartja szem előtt de tárgyát nem fejte
geti oly kimerítően mint Des-Cars, ki azt rendszeresen, kimerítően és 
népszerű irállyal teszi. 

A felnyesés módszerének kitalálása szemünk előtt nem volt nagyon 
rejtve, mert hiszen a gond hogy erdőinket, illetőleg több egymás társasá
gában élő-fák tömegét jó növekvésbe hozzuk eszünkbe juttathatta volna 
hogy e tekintetben az egyes fákért is, az eddigi szokásos eljárásnál töb
bet tegyünk; s ha erdeinket vigályitottuk és tisztítottuk rágondolhattunk 
volna az egyes fák koronájának tisztítására és gyérítésére is. Elég az 
hogy az erdészetnek e korunkban tett nevezetes ujabb vívmányát két 
franczia főnemesnek Des-Cars és Courval grófoknak kell köszönnünk, mi
ért az erdészeti tudományt megalapító német irodalom emberei közül fel-
is sóhajtanak hogy a találmány nem a németeké de a francziáké. 

A felnyesési rendszer lényegére nézve az alábbiakat közölhetjük. 
Minden fa koronája a növénytani fajereje és korához képest bizo

nyos szabályos alakkal bir. A feladat tehát csak az hogy e koronát azon 
szabályos alakra vezessük. Ezen munkát a sudaron kezdjük s csúcsnak 



azon függélyesen álló végső galyat választjuk, mely már a törzsvégén áll, 
vagy ha ilyen nincsen, akkor két vagy több felfelé állót hagyunk meg, 
melyekből később egy magányos csúcs fejlődhetik k i , A netaláni máso
dik vagy harmadik vég-ág levágatik. Erre eltávolítjuk a korona belsejé
ben lévő satnyidó ágakat, valamint a törzsből kihajtó kettős ágakat is, és 
a megmaradóknak a szabályos korona kerületén kívül eső részeit levág
juk, azon szabályt tartván szem előtt hogy a felfelé álló gályákat a kifelé 
állók javára eltávolítsuk és ha az ágat csak megrövidítjuk akkor azt ott 
vágjuk el, hol belőle egy második galy hajt ki. A mily hasznos a korona 
belsejében lévő mellékágakat és villákat eltávolítani épen annyira szük
séges, hogy az annak kerületén állókat meg kíméljük. Kisebb gályákat 
minden tartózkodás nélkül le lehet vágni de nem ám a nagyokat; közép 
vastagságú ágakból, követlenül a törzstől, egyszerre legfeljebb hármat le
het levágni és ha vastagabbak akkor egygyel is be kell érnünk. Előbb a 
rosszul növő s azután a hajtásnak indulandó ágak veendők figyelembe. 
Vastagabb és hosszabb ágak nem egyszerre de két-három izben távoli
tandók el. A legutolsó vágást közvetlenül a törzsen és egészen simán kell 
tenni, hogy a seb mielőbb beforradhasson s hogy a törzsben a geszt össze
függését lehető legkevésbé szakítsa félbe. Hogy a vágás által okozott seb
hely keveset szenvedjen s a fanedv kifolyása is meggátoltassák kőszén 
kátránnyal kell azt bekenni; az így kezelt fáknak nemcsak hosszabb, heűr 
geresebb és galytalanabb törzsük lesz, hanem növésük is jelentékenyen 
megjavul s épen úgy gyarapodik vastagságuk is; s mivel magasba emeb 
kedő szabályosan köritett koronájuk van, ennél fogva bizonyos terüle
ten nagyobb számmal is megférnek. 

A sebhelyek a nélkül, hogy korhadásba mennének át gyorsan és egé
szen beforradnak úgy hogy évek múlva meg sem ismerhetők. A sebhelyek 
a fa belsejében csak kis forradást hagynak hátra mely azonban a törzs 
értékét kevésbé csökkenti mint azon elkerülhctlen ághelyek melyeket a 
sűrű zárlatuerdőben nevelt, smaguktól tisztult fákon isiáthatni. Az e fe
lett kétkedőket Des-Cars grófnak a kiállításon bemutatott tárgyai fénye
sen megnyugtatnák. Az érdemekben gazdag gróf kiállításán mind azt 
természetben mutatta be mit röpiratában rajzokkal közölt;, s hogy egy 



nőnek is legyen az erdészet körül érdeme megemlítjük hogy az idézett 
röpirat rajzait, mind a természet után, Des-Cars gróf fiatal leánya rajzolta. 

A felnyesés elsőrendű fontossággal bir az úgynevezett nemesebb 
lombfáknál s a fennebb mondottak is főkép azokra vonatkoznak. 

Az eljárás azonban hasonló eredménynyel alkalmazható a tűleve
lűeknél is. 

A lúcz-, jegenye- és veresfenyőnél e fajok különösebb sajátságainál 
fogva a nyesés csak a már satnyulásnak indult ágak és egy netaláni má
sodik súdárág eltávolításában áll ; az erdei és fekete fenyőnél azonban, 
mihelyt ezek koronaalakzata szabálytalan, hasonló módon alkalmazható 
mint a lombfáknál. Itt azonban ha vastagabb ágak megkurtításáról van 
szó gondosabban kell eljárni, hogy azok csakis a másod-ágak kihajtása 
felett vágassanak le. 

A felnyesés korosabb fáknál is előnynyel alkalmazható. Ezeknél azon
ban a nyereség csupán életműködésük némi elevenitését és élettartamuk 
kevés meghosszitását eredményezi. A törzs alakulására nézve kitűnőbb 
előnyöket csak akkor érhetni el, ha a felnyesést akkor alkalmazzuk mi
dőn a fák életkoruk középidejét még nem élték túl. 

Önként érthető hogy a felnyesést legalkalmasabb a fák fiatal korá
ban megkezdeni, midőn az gyakran csupán a rügyek letörésére szorítko
zik s erre időközönként folytatva a fa törzsének- és koronájának alaku
lását egész növési ideje alatt szabályozni. Ezen a növekvést elősegítő 
módszer által nem csak a faanyag maximumját kapjuk de egyszersmind 
az elkerülhetlen forradások és ághelyek is oly kevésre szoríttatnak, hogy 
az eként nevelt törzs, azon értékkel bír mellyel bár mily más sűrű zár-
latu erdőben nevelt fa. 

A felnyesés felemiitett előnyein, t. i . a fáknak magassában és vas
tagságban való szebb fejlődésén kívül még a felnyesés egy lényeges be
folyásáról kell említést tennünk, mely abban áll hogy az illető fák összes 
életműködése emelkedik, a mikivált oly fáknál igen jól észlelhető melyek 
satnya sudárral vagy szabálytalan koronával birnak s melyek e hiányok 
folytán silány növekvést mutatnak. E bajon a felnyesés csodás sikerrel 
segít; a mit Des-Cars Gróf az 1867. párisi kiállításon meglepően és kéz-



zelfoghatóan bebizonyított. Ö ugyan is Billancourt-ban Paris mellett 
hová a földmivelési kiállítás egyik része át volt téve több különböző korú 
középerdőből vett fiatal fát állított ki páronként, melyek a legnagyobb 
kétkedőt is meggyőzték. E fiatal fák csúpjai a korábbi alfa közti állás 
miatt egészen el voltak satnyulva. A kiállított párok egyik példánya ter
mészettől nyert állapotában érintetlenül volt hagyva, a másik azonban 
okszerűen fel nyesve és e mellett egy oldalága csúp gyanánt meghagyva. 
Míg ellőbbi a szabadba való állítás után is csak tengődött, addig a fclnye-
settek néhány év alatt jó növésű fákká váltak, melyek egészen megfelel
nek azon czélnak hogy a középerdő alkalmas felfái legyenek. 

E meg nem czáfolható igazságok a gazdálkodó erdészek működésének 
uj és nagy fontosságú tért nyitnak. 

Gróf Des-Cars müvének német kiadásáról is gondoskodik melynek 
tanulmányozását ajánljuk azon szaktársainknak, kiknek kedvük és haj
lamuk van az erdőművelés ezen újabb kertészeti eljárásával közelebbről 
megismerkedni s alkalmuk van azt középerdőben vagy a mezei fatenyész-
tés körül gyakorlatilag is alkalmazni. — 

A fák rügyei . 
Midőn őszszel a fák lehullatják leveleiket, sárga lepellel borítva be 

az erdő alját, és esdőleg nyújtják meztelen karjaikat az ég felé, mintegy 
kérve a napot ne hagyná el őket; — midőn a természetbarát csüggedve 
halad lombtalan kedvenczei között a csörgő száraz haraszton, és szomor
kodva járja az erdőt, hol tavaszszal oly gyönyörködve hallgatta a csalo
gány kedves csattogását, s most halálról elmélkedik és mulandóságról: 
a természetvizsgáló és ismerő nem halált lát, hanem szükséges nyugo
dalmat ; a működés megapadását, de nem megakadását. A természetben 
nincs halál; még az is, a mit sajátlag halálnak nevezünk, nem más, 
mint az anyagnak átváltozása és az erők másszerü elhelyezése. Mily vi
gasztaló az emberre nézve, hogy nem csak a lélek, de az anyag is, mely
ből a test áll — halhatatlan. 

Nem haldoklik a természet midőn leveleiket hullatják a fák, csak 


