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hangoztatott fejlesztése érdekéből műszaki mivoltunk el
ismerése egyben a mi térfoglalásunkkal is járjon. Érdeme
siti erre a magyar erdészeti kart eddigi sokoldalú sikerdus 
működése, képesiti annyiszor kipróbált szakismerete. 

El fog dőlni ekként a balhit és kifejezésre jut a kar
nak nemcsak technikai tudása, de társadalmi niveauja is. 

A felsőbb erdészeti szakoktatásnak már ugy is meg
érett reform-kérdése, a hatalmas fejlődés utján levő ma
gyar erdőgazdaság, s ekként közgazdaságunk egyik első
rendű ága érdekéből azután bármikor biztos és mara
dandó értékű alapon lesz ekként megoldható, ahogy az 
1896. évi országos gyűlésünkön oly jelesül kifejtve lett. 

Hazai erdőkből. 
I. Kopárok beerdósitése gró f Festet ich Tassi lo keszthelyi 

u rada lmában . 

(—n—) Akár vasút tal , akár a Balaton hul lámain közeledünk 
a kies fekvésű Keszthelyhez, szemünk önkéntelenül megakad a 
várost övező mészkőhegység kopár o lda la in ; a régebben űzöt t 
mértéktelen legeltetés nyilván e hegység termőtala já t is megvisel te . 

E vélekedést beigazolja az, amit közvetlen szemlélet közben 
látunk, ha e területeket bejárjuk. Bendkivül sekély kőmurvás 
mészkőtalaj , melyről sok helyen a gyep is teljesen hiányzik, száraz 
déli és délnyugati fekvés, ez jellemzi e kopárokat , s ez sorozza 
újraerdősí tésüket a legnehezebb, sok türelmet és jóakara to t igénylő 
erdőgazdasági feladatok közé. Pedig manapság m á r megnyugvással 
té rhe tünk vissza ezekről a kopárokról abban a tudatban, hogy 
azok csak messziről lá t szanak kollároknak, közelről tekintve azonban 
meggyőződünk, hogy m á r mindenüt t gyökeret vert rajtuk az erdő
gazda által gondos kézzel ültetett csemete s m á r csak néhány év 
kérdése, hogy a keszthely körüli dombok oldala a szőllők fölött 
már ne a mai szomorú képet nyújtsa, hanem zöld köntösbe bur
kolva tükröződjék a Bala tonban. 
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Mintegy 800 hold annak a kopár területnek kiterjedése, a 
mely gróf Festetich Tassilo keszthelyi u rada lmában , hála a birtokos 
helyes gazdasági Ítéletének és követésre méltó áldozatkészségének, 
valamint az erdőtiszti kar s nevezetesen Barna György erdőmesler 
és Tatarek Lajos főerdész kitartó buzgólkodásának, a kultúrának 
a legutóbbi 10 —15 év alat t visszahódit tatott . A ki maga is meg
próbálkozott mészkövön nyugvó hasonló minőségű kőmurvás talaj 
erdősí tésével , nem tagadhat ja meg elismerését atlól a birtokostól 
és erdőtisztjeitői, a kik ily eredményekre tekinthetnek. 

A midőn az elmúlt nyáron a szóban forgó kopárokat meg
lá togat tam, többek között megfordul tam azon a területen is, a 
melyet 20—22 év előtt Biedl Ödön urad. e rdömester cserepes 
ültetéssel erdösitet t be , amint azt Kabina János az Erd. Lapok 
1881. évi kötetének 28. és következő oldalain részletesen leírta. 
Ez az ültetési mód a csemetéket az ifjúkor veszélyein átsegítet te; 
bizonyítéka ennek az a szépen záródot t feketefenyves, mely ma 
azon a helyen áll. 

Már két évtized előtt különleges módon erdösitettek tehát 
ebben az u rada lomban s csak az eljárás te temes költségeinek és 
körülményességének tulajdonitható, ha a Riedl-féle módszerrel 
a ránylag rövid ideig folyt az erdősítés. Most is oly eljárást követnek 
a legkopárabb helyek beerdősi tésénél , a melyről eddig sehol sem 
hal lot tam, a mely tehá t sz intén ennek az urada lomnak a sajá
tossága. 

A gödrös ül tetés rendes alakja a talaj sekély volla miatt 
nem mindenüt t vezetet t a várt sikerhez s épen a legkopárabb 
részeken volt a legkevésbbé megfelelő, mer t a csemete gyökere 
már a terméket len kőrétegbe került, s a gödörbe gyűjthető kevés, 
valamennyire jobb minőségű talaj nem biztosította a csemete életét. 
A mikor tehát i smeretes lett a Mikolás-féle dombos ültetés s annak 
az az előnye, hogy a csemete gyökérzetét a talaj fölé emelve, 
lehetővé teszi, hogy az abban a legfelső ta la j ré tegben terjedjen 
szét, a mely, bár sekély, mégis táplálja a növényt , ezt az ültetési 
módot is megkisér let te az u rada lom s tényleg vannak egyes ily 
módon jó sikerrel beül te tet t részletek. Szélesebb körű alkalmazást 
azonban az adott viszonyok között a dombos ültetési mód sem 
találhatot t , mer t az igen laza talajból készült dombok összetar-
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tásá ra a nagy lejtésű hegyoldalakban jó , összefüggő gyepbori tásra 
lett volna szükség, ilyen azonban ezeken a kopárokon csak helylyel-
közzel ta lá lható. 

Más módon kellett tehát azt a czélt elérni, hogy a csemete 
gyökérzete ne kerüljön oly mély gödörbe, hogy későbbi fejlődése 
akadályoztassák. Első pi l lanatra veszélyesnek látszó, de az 
eredmény által igazolt módhoz nyúlt tehát az urada lom, a mely 
jelenleg is a lka lmazásban áll. A gödröt ugyanis csak oly mélyre 
készítik, hogy a terméket len sziklatalaj éjjen eléressék, de ennek 
erőszakos (és költséges) kimélyitését mellőzik. A gödör ekként m é g 
nem elég mély arra , hogy a kétéves korban kiültetett csemete 
gyökérzete rendes elhelyezést nyerhessen, a gyökérzetet tehát meg
hajlítják és többé-kevésbé vízszintesen helyezik el a lapos gödörben. 
A beföldelés a rendes módon és a kellő gonddal történik. 

Azt a körülményt, hogy a gödröt kerülék alakjában készítik 
és a hosszabb tengely két végére ültetnek egy-egy csemetét , melyek 
igy 40—50 cm.-re esnek egymástól s gyökereik a gödör közepén 
egymást elkerülve helyeztetnek el, nem tar tom az eljárás lényeges 
jel lemvonásának, de felemlítem, mer t a nagyobb biztonság kedveért 
igy ültetnek. 

A gyökérzet meghajli tása által el van érve igen egyszerű és 
olcsó módon az, hogy a csemete abban a sekély talajrétegben 
fejlődjék, amely nekie táplálékot nyújthat s ezt a körülményt azon 
sanyarú viszonyok között, a, melyekben a kopárokon tengődni 
kénytelen, jobban meghálálja, mint a mennyire a gyökérzet rend
ellenes elhelyezését megsínli. Vagyis ez esetben a mély gödör 
ásásával és a rendes elhelyezésű gyökérzet lesülyesztésével a 
terméketlen kőzetbe többet á r tanánk , mint a gyöKérzetnek meg-
hajlitásával. 

Korántsem akarom a gyökérzet rendel lenes elhelyezését e 
soraimmal általánosságban pártolni . Jó, mély talajú helyeken gyakran 
találkoztam azzal a végzetes hibával, hogy elgörbítve, felfelé irá
nyuló tenyészkúppal helyezik el a munkások a csemete gyökerét 
a gödörben, s ilyképen kedvező természet i körülmények között is 
ügyetlenségükkel veszélyeztetik az ültetés sikerét. Azt azonban a 
keszthelyi tapaszta la tok után merem állítani, hogy oly sekély talajon, 
a mely a gyökér elhelyezését az emiitett okokból kizárja, a gyökérzet 
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meghajl i tása, ha egyébként a kellő gonddal történik az ültelés, nem 
ár ta lmas . Nem ár ta lmas legalább a feketefenyőnél, a melynél ez 
ültetési módot a lkalmazva lá t tam. 

Állitásaim igazolására szolgáljon a mellékelt ábra, a mely az 
említett módon ültetett néhány csemetét tünte t fel, valamint a 
füzet elején lévő kép, amely 8 éves, rendkívül rossz, görgeteges 
talajon mégis szépen diszlö s ily módon telepitett fiatalost mutat 
be, melynek további fenmaradása immár kétségtelen, vagy legalább 
is az ültetési módtól teljesen független. 

1. ábra. Meghajlított gyökérzet te l e lültetett c semeték . 

A midőn tehát ezt a keszthelyi ültetési módot t. szaktársaim 
figyelmébe ajánlom és felkérem őket, hogy avval, ha hasonló fel
adatok előtt állanak mint gróf Festet ich Tassilo uradalma, kísér
letet téve, annak eredményéről majdan idővel e lapok utján számol
j a n a k be a magyar szakközönségnek, soraim befejezéséül a keszt
helyi u rada lomban örömmel tapaszta l t azt a körülményt említem 
fel, hogy a kopárok erdősítésénél nem kizárólag és sablonosán a 
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feketefenyö talál alkalmazást , h a n e m ahol erre egyes jobb talajú 
részeken alkalom nyílik, a lombfák s nevezetesen a cser is figye
lemben részesül , mely azon a vidéken a te rmészet ú tmuta tása 
szerint ki tűnően tenyészik, elég jól értékesíthető és a vad által 
sem szenved sokat. 

Erdőgazdasági viszonyok a Likában. 
I r ta : Kacsanovszky József, k i r . e r d é s z . 

Talán némi rövid magyarázat ta l tar tozom, hogy tulajdonképen 
mi is az a L ika? Nos, ez itt nálunk Horvátországban egy külön 
kis ország. Talán a dunántúl i „Göcsej-országhoz" hasonl í tha tnám. 
Szomszédaitól a likai granicsár szóban, ruháza tban , szokásaiban, 
é le tmódjában különbözik és szűkebb ér te lemben vett birodalma 
Goszpics városától délkelet felé húzódik a Velebit alatt. 3—10 km. 
szélességű völgy ez, melyet Dalmáczia felől az erdős Velebit, a 
Krbava völgye felől pedig egy többnyire kopár, s iralmas kinézésű, 
szaggatott hegygerincz határol , mely határokon tul már csak röviden 
„ l icsanin"-nak (likai) ismerik az itteni granicsárt . Nevét ez a kis 
ország a Goszpics melletti Lika folyótól vette, mely folyó egyúttal 
nevet adott a régi 1 . sz. határőr-ezrednek is, ámbár annak idején 
ezen ezred kerületéhez tar tozot t a Krbava és az Una völgye is. 

Szükségem van a likai g ran icsár rövid je l lemzésének előre
bocsátására , hogy közleményem további folyamán egyes dolgokat 
jobban megvilágíthassak. 

Jellemzi a likait elsősorban az, hogy az úrféle ember nem 
nagyon imponál neki. Különösen ha egy tehetősebb legénynyel 
kerülünk össze, bizony csak ugy foghegyről beszélget a kabátos 
emberrel . De ez nem is c s o d a ; kevés oly granicsár család van 
ezen a vidéken, mely nem számitana tagjai közé legalább egy 
cs. és kir. kapitányt, de sőt még a tábornok-atyafi sem tartozik a 
ritkaságok közé. Természetes aztán, hogy a granicsárok, kik 
közül még nagyon soknak élénk emlékezetében van az egykori 
„Pla tzkommandant -Lajman" (hadnagy) mogyorófa pálczája és kurta
vasa, a ka tonaember t tartják a legelső s legmagasabb személyi
ségnek, a czibil fajtával pedig nagy előszeretettel helyezkednek 
egy sorba. 


