
ment, más részét pedig a garamparti bozótokból és torlaszokból 
kellett kivontatniuk, vagy a mezőgazdasági földeken összeszedniük." 

„Kész tutajok szétroncsolódtak, evezörudak elkallódtak s a 
felteherre szánt fürészárukból és rönkökből is sok ment veszendőbe. 
Az úsztató müveken az árviz okozta károk mintegy 15,000 korona 
helyreállítási költséget igényeltek." 

„Az úsztatott fával a nagyobbmérvü veszteség mellett üzemi 
zavarok is álltak elő. miután a rezsöparti átszakadt gerebböl el
szabadult, s a vasgyárak szükségletére hivatott lágyfa nagy része 
Beszterczebányára került s itt ily anyag nagyobb tömegben csak 
nehézséggel volt értékesíthető.1" 

„Nem érdektelen feljegyeznem végül, hogy az árviz lezajlása 
után a beszterczebányai gerebben meggyülemlett tüzifaanyag ki
szedése alkalmával 5 lábas bükkfa hasábok is kerültek elő, melye
ket a sebes vizár emelt ki a Garam fenekéről. Miután szenités 
czéljából ilyen hasábokat 1870 óta nem készítettek, azok leg
kevesebb 30 év óta hevertek a Garam fenekén. A hasábok sötét 
színűek, de anyagukban még teljesen épek voltak." 

V i d é k i l e v é l . 
Ada lék V a d a s Jenőnek „ a tö lgyerdómüve lés némely h ibá i ró l" c z i m ü 

cz ikkéhez . 
A fent emiitett czikk*) olvasásánál néhány idevágó tapasztalat 

ötölvén eszembe, a lehető röviden ide kívánom iktatni azokat. 
Hogy mennyire igaz Vadasnak az az állítása, hogy magke

reskedőink a megrendelt kocsántalan tölgymakk helyett a szaporább 
s könnyebben hozzáférhető kocsános tölgymakkot vagy legjobb 
esetben keveréket küldenek, arra csattanós példával szolgálhatok. 
Az itteni erdöhatóság 1897 őszén több száz hl. kocsántalan 
tölgymakkot rendelt egy sziszeid czégtől, mely kocsános mellett 
ilyet is hirdetett. 

Gyanúperrel élvén a hivatal, jónak látta a megrendelő levél
ben külön hangsúlyozni, hogy a makk ne csak ép, egészséges, csira-
képes, jól kezelt és csomagolt legyen hanem csak úgy fogadtatik 
el, ha tiszta kocsántalan makk. S íme mégis az történt, hogy a 

* ) Erd. Lapok 1901. I. f. 1. old. 



küldött makk nem csak hevenyében összegereblyélt. csaliital ke
vert volt, hanem kellőleg meg nem szikkadhatván, egészen nedves 
volt s a csirák sokszor ujnyi hosszan kihajtottak, hanem a makk
nak csak mintegy 35%-a volt kocsántalan, a többi jó részt ma
gyar tölgy s kisebb részben kocsános, a mint azt alólirott meg
állapította. Minthogy azonban a magyar tölgy itt, jóllehet nem 
mindenütt helyesen, kiirtásra van ítélve, makkjára szintén nem 
volt szükségünk. A vége a sok tárgyalásnak az lett, hogy a vevó 
köteles volt a vételár -egyrészéröl lemondani. Ezen okulva, a mult 
ér őszén Leitner Ferencz zalaegerszegi magkereskedőnél rendel
tük a makkot, ki 75—80" o csiraképességü tiszta és jól kezelt ko
csántalan makkot küldött, mit sok faradsággal keresett össze Ma
gyarország felső részén, sőt még Ausztriában is s mondhatni, hogy 
megbízatásának derekasan megfelelt. 

Hogy a legtöbb esetben czélszerübb s megokoltabb a vetés, 
mint az ültetés, az a kocsántalan tölgy itteni dombos, hegyes vi
dékére éppen nem. csak a kocsános lapályos termőhelyeire áll. — 
Én már 20 év előtt próbáltam buzavetés közé sorokba vetni, de 
a vaddisznók egytől-egyig kitúrták a kocsántalan makkot s abból 
mutatónak sem hagytak. És ez 20 év óta sem változott, mert 
1897-ben próba tétetvén fészkes vetéssel, ugyan úgy jártunk leg
több helyen; a hol vaddisznó nem volt. az egerek pusztították el, 
úgy hogy 20—25" o-nál több nem maradt, helyenként semmi sem. 

Legjobb s általánosan elfogadott tehát itt a csemete ültetés 
•és pedig erőteljes csemetékkel. A kocsántalan legalább két éves 
kell hogy legyen, mert az egy éves oly gyenge, hogy hihuzza a 
fagy. Az erősebb s hosszú gyökerű tölgyekből itt igen szép s vido-
ran növő culturák láthatók még rosz kőmurvás talajon is. 

Megemlitendőnek tartom, hogy egy német szaklapban a ko
csános tölgyeknek tiszta bükkösökben való tenyésztését igen aján
lotta valaki azon oknál fogva, hogy előbb érik el a megkívánt 
vastagságot, mert gyorsabban nő. mint a kocsántalan tölgy. Én 
a dunántúli löszdombokon álló bükkfa-állmányok völgytalpaiban 
magam is láttam egyes példányokban közbe szórva igen szép-
méretü kocsános tölgyeket s olyképen előfordulnak az itteni (temesi) 
tölgyesek között is. hol túlnyomólag magyar és kocsántalan tölgy 
j ő elö az oldalokon s cser a tetőn. 



Én nagyon sokat várok a kladovai erdőben megkezdett alá-
telepitéstől, mely 4—5 évvel kezdődik a letárolás előtt, úgy hogy 
az alátelepitett koesántalan tölgycsemete eléggé megerösödhetik 
mig a cser vagy bükk a felfák beárnyalásától megszabadittatik. 

Nagyon jó szolgálatot tehet, ha a rosz, köves talajon fekete r 

erdei vagy jegenye fenyőt ültetnénk az előzőleg kiültetett koesán
talan tölgyek közé. Nem szabad azonban, mint ez sok helyen 
történt, a két fanemet egyszerre ültetni, mert a gyorsabb növésű 
fenyő elnyomja a tölgyet, hanem engedjünk a tölgynek 2—3 vagy 
még több évi időhaladékot s azután ültessünk közé fenyőt, mely 
a tölgyet felfelé hajtja, de el nem fojtja, s a talajt üdén és jókar-
ban tartja; később ha szűkül a hely, gyérítés utján a fenyők rit-
kitandók vagy szükség szerint lassan-lassan egészen kiszedendök 

Az erdölés vagy gyérítés általában megbecsülhetlen segéd
eszköz jó tölgyállományok nevelésére. Csak hogy e tekintetben túl
ságos félénkséggel találkozunk, úgy hogy az sokszor tisztító vágás
nak s nem erdölésnek mondható. — Pedig gyakran nagyon erélyes
kézzel kellene hozzányúlni az erdőléshez, mikor látjuk, hogy a 
terpeszkedő cserek 10—12 koesántalan tölgyet is gyűrnek maguk 
alá, a nélkül hogy valaki segítségre sietne. Én az ilyet nem tudom 
egykedvűen nézni. Ilyképen rendesen oly összeszorult, élhetetlen 
koronák képződnek, hogy rendes törzs, az áthasonitó szervek cse
kélységénél fogva nem képződik, makktennésre pedig az ilyen 
koronacsonkok épen nem valók. 

Gyéritsünk tehát idejében s akképen, hogy a tölgy rendes 
koronát fejlesszen, az sohase szorongjon s ez által nem csak 
szép törzset, de gazdagabb makktermést is remélhetünk. 

Lippán, 1901. február 11. 
Földes János 
m. kir. főerdész.. 

A földmivelésügyi költségvetés tárgyalása. 
Az 1901. évi államköltségvetés képviselőházi tárgyalása, 

közben a m. hó folyamán az erdőgazdaságra vonatkozó több oly 
felszólalás történt, a mely érdeklődésünket méltán felkeltheti. 

A földmivelésügyi tárcza költségvetésének általános tárgya
lásánál Major Ferencz képviselő az erdőtisztek gyarló előmeneteli 


