


Ássunk legelőször is az erdősitendő homokterület körül 5—6 
láb mély árkol és használjuk egyszersmind a kiemelt homokot arra, 
hogy az árok szélén sáuczot emeljünk, mely az árok felé lehetőleg 
meredek, az ellenkező oldalon azomban csekély lejtőségű legyen. 
E munkát legalkalmasabban késő ősszel lehetne végezni, mert ez 
időben a homok mindig legnedvesebb és legképelhetőbb. Elvonatkozva 
attól, hogy az ily árok és sáucz fontos védeszközül szolgál az erdő
sítési kísérletek meghiúsítása ellen a legelésző marha részéről, az a 
szél erejét is meg fogja törni és a homok röpülését legalább a leg
közelebb fekvő területen hátráltatni. A sáncz ugyau a legközelebbi 
uyáron a szél ereje által minden esetre alacsonyabbá fog tétetni, de 
a tetejéről lefújt rész nagyobbrészt az árokba fog hullani és egész
ben véve, ha csak rendkívüli események nem lépnek közbe, sáncz 
és árok mégis annyi ideig eltartanak, mig azokon belől a talajt 
meglehetősen megkötöttük. — Hogy a sáuczot megvédjük, igen czél
szerü lesz azt egy nemével a sövénynek ellátni s e czélra nézetem 
szerint nincs ^alkalmasabb növény a Pongyola Fanzár-nál (Lycium 
barbarum). E cserjét, mely nevezetesen alföldünk falvaiban élősö
vényeket képez, nagy mennyiségben olcsón lehetne beszerezni és 
dugványozás utján rendkívül könnyen tenyészteni. Semmi talajban 
sem díszlik ugy, mint épen a laza homokban, gyorsan nő és rövid 
idő alatt majdnem áthatlan sövényeket ad. A dugványokat késő 
ősszel egyidejűleg a sánczhányással vagy tavaszkor is el lehet ül
tetni, és e mellett csak arra kell figyelni, hogy a vesszők legalább 
6 hüvelyknyire, sőt ha lehet l lábnyira legyenek a homokba szúrva. 
— A pongyola Fanzár mellett kúszó évelő füvek is igen jó szolgá
latot tennének a homoksánczok oltalmára. E részt főleg a Calama-
grostis Epigeios-t és Triticum repens-t lehet ajánlani, valamint az 
Elymus arenarius-t is, mely azomban fájdalom — Magyarhonban 
ritkán jön elő. Én arra csak a Duna szent András nevű szigetén 
akadtam. — E három fűnem ugyanis a legjobb homokkötőkhez 
tartozik s kúszó életerős tőgyökeivel oly gyorsan szaporodik, hogy 
rövid idő alatt terjedelmes térségeket képes megkötni és begyepesíteni. 
A Triticum repens a magyar homokterületen mindenütt nagy meny-
nyiségben található s ezért abból könnyen sokat lehet beszerezni; a 
Calamagrostis Epigeios azonban a homokterületen ugyan otthonos, 
de egészben véve mégis ritka növény és aügha annak tőgyökeiből 
helyben eleget lehetne keríteni. Magyarhon Duualigeteiben és hegyes 



vidékein, a partok homoktalaján és a vágásokban nagy mennyi
ségben jön elő, miért is azt onnét olcsó áron tömegesen lehetne szál
líttatni. IS két növény tőgyökei 1—2 hüvelyk hosszú darabokra 
vágva s a sánczok homokjába (i hüvelyknyi mélyen betemetve, 
rövid idő alatt jeles l'utóhomokkötőknek bizonyulnának. 

A pongyola Fanzár dugványai s a nevezett növények tőgyökei 
elegendő mennyiségének hiányában a sánczok biztosítására czélszerű 
volna, azok tetejébe tömegesen az Artemisia campestris, Salsola 
Kali, Gypsophila paniculala, sőt az annyira terltünkre eső Xanthium 
spinosum száraz cserjéit beágyalni, s igy a homok elhordását aka
dályozni, a széf erejét megtörni. 

Ily Lycium barbarum-mai és kúszó füvekkel beültetett vagy 
száraz cserjéikkel áttüzdelt sánczokat azután az erdősítésre szánt tér 
belsejében is kell — a viharok elleni oltalmul — egyenközű sorok
ban emelni Ezek hossziránya természetesen függélyesen áll azon 
széláramok irányára, melyek tapasztalás szerint az értés alá vett 
tér homokját leginkább képesek kiszárítani és elhordaui. — A szél
áramok irányát könnyű meghatározni azon árkocskákból és vona
lakból, melyeket a futóhomokolt rendesen láthatni s melyek iránya 
mindig függélyes a helyben uralkodó kiszárító szelek irányára. 

Az igy előkészített s némileg biztosított területen már most 
iparkodnunk kell oly növényzetet létrehozni, mely a favágás növény
zetéhez hasonlít. A számos növényből, melyet közeliben a növény
zettel takart mezőn találhatni, nagy mennyiségű oly növények mag
jait kell gyűjteni, melyek gyorsan nőnek s a laza homoktalajban 
megélnek. Legtöbb tekintetet érdemelnek c részt: 

1. Oly egynyári növények, melyek aránylag késő évszakban 
csíráznak és virágoznak; melyeit tehát a homokon a legnagyobb 
forróság idejét kitártját s igy ez időben a talajt jól megoltalmazzák. 

2. Oly évelő növények, melyek rojtgazdag gyökérzetükkel a 
homokot megkötik vagy gazdag levél és szárfejlődés folytán a szél 
s a napsugarak erejét megtörni képesek. 

3. Minden növény, melynek aránylag súlyos, szél által nem 
könnyen elhordható magja van Az osztályok egyikébe vagy mási
kába tartoznának pedig: 

Achillea pectinata Carex supina 
Anchusa oflicinalis Couvolvulus arveusis 



Artemisia campestris Corispermum canescens 
Astragalus Onobrychis „ hyssopifolium 

„ virgatus „ nitidum 
Carex nitida Festuca amethystina 

„ stenophylia Gypsophila fastigata 
Gypsophila paniculata Salsola Kali 
Hypericum perforatum Saponaria officinalis 
Kochia arenaria Seseli Hypomarathrum 
Onobrychis arenaria Stipa capillata 
Oxytropis pilosa „ pennata 
Pencedanum arenarium Triticum repens 
Poa compressa Xanthium spinosum. 
A magok betakarításának természetesen nagyban kellene meg

történnie. Az legjobban ugy lesz kivihető, ha az illető növényeket a 
magérés idejében sarlóval levágatjuk, s a túlérett magok elhullása s 
veszendőbe menésének kikerülése végett zsákba szedetjük és azutáu 
száraz helyen lazán egymásra halmozva kiterít jük, hogy a magvak 
mind teljesen megérhessenek. 

Oly bokrok érett gyümölcseit is, mint Berberis vu lgár is , Co-
lutea arborescens, Juuiperus communis, Lycium barbarum, melyek 
minálunk bőségesen teremnek s igy olcsón megszerezhetők, nagy 
mennyiségekben kellene szedetni. Igen fontosnak látszanék nekem a 
fűz- és n y á r f a m a g gyűjtése is. 

Ugyancsak kevés munkába kerülne, azokból nagy tömege
ket összeszedni. E magvak a magyar Alföldön május első felében 
érnek, s a nyár fák alja illyenkor a barkák- s a tokjából részben ki
hullt gyapjúba takart mag vastag rétegével van takarva. E ma
gokat, melyek ha az erdősitendő tér közelében nyárfás nem létez
nék, a Dunaligetekből bármi mennyiségben könnyen szerezhetők, szin
tén száraz szellős helyen kell tartani. — Végül nagymennyiségű 
ny í r - és ákászmagról kell gondoskodni, mely utóbbi fauem, ha Ma
gyarhonban nem is őseredetű, itt mégis teljesen meghonosult s ugy 
látszik a homoktalajt minden egyéb talajnál jobban kedveli. 

A munkát és költséget dúsan fizetné, ha az erdősitendő téren 
deszka bódét ál l í tanánk, hol a gyűjtött magvakat czélszerüen eltar
tani s nevezetesen a lesarlózott cserjéket és fiiveket szárazon és szel
lősen kiteríteni, s a k ihul ló , részint kicsépelt magvakat aláteritett 
ponyvákba fogni lennénk képesek. 



Azon időben, midőn a futóhomok leginkább van nedvesség 
által megkötve, a mi tapasztalás szerint késő ősszel vau, e magokat 
mind, tehát ugy a bigék és füvek miut a cserjék és fák mag
vait egyidejűleg s ugy kell elvetni, mint a gabonát szoktuk. Ha a 
Triticum repens és Calamagrostis Epigeios tőgyökeiuek nagy men
nyiségével rendelkezhetünk, ugy ezeket 1—2 hüvelyknyi darabkákra 
vágva a magvakkal együtt elvethetjük. — A bevetett homokot 
megboronálván iparkodjunk a kivűl maradt magvakat és tőgyököket 
mélyebb nedvesebb rétegbe juttatni. Rendszerint elég lesz a magva
kat és tőgyököket 2—3 hüvelyknyi mélységbe temetni, miután a 
föntebbiek szerint a homok ily mélységben száraz időjárás mellett 
is egész májusig annyi nedvességgel bir, a mennyi a csirázási foly-
lyamathoz elég. Májusban pedig a magvak nagyobb része már ki 
lesz kelve és a növénykék gyökerei nagyobb és mind nedvesebb 
mélységbe eresztve. — Néhány igen apró szemű magra nézve 2—3 
hüvelyknyi mélység az igaz, hogy túlságos lesz; miután azomban 
a szél helyenként a homokfelületről 1 hüvelyknyi vastag réteget le 
fog söpörni, másrészt meg a borona által sem fog valamennyi mag 
3 hüvelyknyi mélységbe hozatni, ugy remélhetjük, hogy e kicsi 
magvak nagy része mégis ki fog fejlődni. Epen ez igen különböző 
magvak keverése által fogjuk elérni azt, hogy ott is, hol a szél a 
felületben változásokat idézett elé s a borona által képezett takarót 
helyenként vékonyabbá, helyenként meg vastagabbá tevé, mégis min
denütt fiatal növénykék fognak kelni. 

E térségekre azon felül a magnyerés végett lesarlózott kiszá
radt bigéket teritjük s azokat lábainkkal egy kicsit a homokba nyom
ván, némileg megerősitjük. Ha a szélvészek e bigék és cserjék egy 
részét el is söprik; mindig marad annyi, hogy a talajt helyenként 
befödjék s ott a kikelt növéuykék életét megvédjék. Ha az erdősi
tendő futóhomokterület közelében erdő létezik, ugy abból is lehet 
száraz rőzsét venni s azt a kiterített bigék és cserjék között el
helyezni. 

Jövő tavasszal, még mielőtt az ősszel elvetett magvak kikel-
uének, tehát Marczius közepe táján ugyan e térségen még nyárfa-, 
fűz- és pongyola Fanzár dugványokat fogunk elültetni. — E czélra 
legjobb lesz két évi gályákról vágott vesszőket alkalmazni és a 
nyár- meg fbzfa dugványoknak 2 lábnyi a pongyola Fanzárénak l 
lábnyi hosszat adni. A nyár és fűzvesszőket akkor legalább 1 '/2 



lábnyi — a fábzaréit 6 - 8 hüvelyknyi mélyen kell a homokba 
(Ingmink. Legczélszerübben pedig az előbbi adott utasitás szerint ké
szült sánczok aljára fogjuk azokat elültetni. 

E vesszők dugványozását a laza homokban nagy könnyűség
gel és gyorsasággal ugy fogjuk eszközölhetni, ha egy munkás által 
vasruddal l %—2 lábnyi mély lyukakat ültetünk a homokba, mikbe 
a másik munkás fölváltva nyár-, fűz- és fanzár-dugványokat ültet 
s azokat lábával megerősíti. — Két munkás e módon naponként 
megerötetés nélkül 400—500 dugványt képes elhelyezni. 

E munkával még egy kísérletet lehetne egybekötni. Tudjuk, 
hogy a csicsóka (llelianthus tuberosus) a magyar Alföld laza homok
jában igen kiiüiiöen tenyészik. IS növény igen gyorsan szaporodik, 
buja lombozattal bír, s igy a talaj igen jó védszeréül szolgálna, 
utólagosan pedig az évenként képződött szerves tömegek állal a ho
mok televényéhez lényegesen járulna. A vesszők dugványozása köz
ben tehát fölváltva az ülött lyukakba csicsóka gümőket is lehetne 
ültetni, melyeket előbb megfelelő szét vágás által szaporítottunk és 
biztossággal számithatnánk reá, hogy ezek már a következő nyáron 
buján hajtanának s az erdei gazok védszerepét játszanák. 

Ha az eddig közölt útmutatás szerint eljártunk, ugy a homok 
tavasz vége felé bizonyára nagy mennyiségű növényekkel lesz födve. 
Az ültetett dugványok buján fognak hajlani, a füvek beágyalt tő
gyökei elterjeszkednek, a homok megköttetik, viharok ellen védve 
lesz és minden növény a másik oltalmára fog szolgálni. Ha az el
ve te t t és ü l te te t t növények nagy száma fog is a talaj és klima há
trányainak áldozatul esni, ugy mégis nem kevés fogja magát keresz
tül küzdeni s a homok fölött végül is győzedelmeskedni. A fiatal 
nyárfák, füzek és ákászok a bigék oltalmában vidoran fognak te
nyészni s gyökérzetük kitakarása ellen védve lesznek. Ha csak egy
szer ölnyi magasra nőttek s ha aljukban a futóhomok fölött tömeges 
bige- és cserjenövényzet fejlődött, ugy ionállásuk is biztosítva van. 
Akkor könnyű lesz, a netán még hátramaradt kopár helyeket be
tölteni s az állabot teljes zárlatba hozni, akkor tetszés és szükség 
szerint lehetend a nyár-, fűz- vagy ákászfát uralkodóvá tenni és 
végül a nyár- vagy ákászerdök oltalmában tölgy-, hárs-, gyertyán-, 
szil- és körisfákat nevelni s igy az erdősitett térség termésértékét 
emelni. 

Akkor nevezetesen a kőrisek és szilek növesztését tartanám 



fontosnak, melyek lombozatja mint takarmány nagy jelentőséggel 
bir és a mely aszályosság és fűhiány idejében mint valóságos mentő 
szolgálhatna, miután például egy középnagyságú kőris, takarmány
lombban — 13 font legjobb minőségű széna hasonértékét szolgáltatja. 
Itt nem hagyhatom, emlitetlcnül még a hólyagfát (Staphyllea pin-
nata. Épen az alföldi erdőkben győződtem meg e bokor nagy jelen
tőségéről takarmány tekintében. A Monor melletti nagy erdőben lát
tam a hólyagfát mindenütt, hol a marha félig meddig hozzáférhetett, 
tehát nevezetesen az átvonuló ut hosszábau nemcsak meg megkós
tolgatva, de gyakran minden leveleitől megfosztva, teljesen megkop-
pasztva, megcsonkítva. Ott láttam azt is, hogy a keresztül hajszolt 
marhák csak ezen bokor lombját falták föl nagy étvágygyal, ellen
ben a mellette álló bokrokat érintetlen hagyták, s hogy tehát a 
hólyagfa levelei iránt nagy előszeretettel viseltetnek. 

Hogy e bokor a magyar Alföld klímáját elviselheti s a laza 
hotnoktalajbau jól tenyészik, azt az ép emiitett erdőben, mely egé
szen laza homokon áll s melyet hellyel futóhomok térségek is meg
szakítanak, igen jól láthatni. — A hólyagfa meghonosítását a futó
homokon, és takarmány gyanánt való használatát tehát, különösen 
ajánljuk. 

Végül nem nyomhatom el azon megjegyzést, hogy minden er-
dőr.él, mely futóhomokban gyökeredzik, a közvetlen jövedelemnek 
csak másodrendű fontosságot kellene tulajdonítani. A legcsekélyebb 
erdőcskét, melynek koronái futóhomokot árnyalnak, véderdőül kellene 
tekinteni, meg a legnagyobb elővigyázattal kezelni és használni. 

Valamint a havasok véderdeinek föladata a hegyomlások és 
kőgörgetegek pusztításai ellen oltalmazni, ép ugy kell a laza homo
kot árnyaló erdőknek a forró futóhomok — klimai hátrányai és 
tovább terjedése ellen védfalat képezniük. Ez oltalomban fekszik leg
fontosabb szolgálatuk és legértékesebb — legdúsabb jövedelmük! 

Leendő erdőgazdáink gyakorlati képzéséről. 
Közli Erdődi Adolf. 

Az orsz. magy. gazd. egyesület 1865. Július 3-án tartott igazg. 
választmányi ülése jegyzőkönyvének V alatti pontjában olvassuk: 


