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Megjelenik minden hónap 1. és 15- ik n a p j á n . 

Ára egy évre azok számára, kik az Országos Erdészeti Egyesületnek nem 
tagjai, 16 kor. Az egylet azon alapitó tagjainak, kik legalább 300 koronát 
alapítottak, ingyen jár, mig azoknak, kik ezen összegnél kevesebbet 
alapítottak, az illető alapítványi kamat beküldése mellett, ára 6 kor. 
Rendes tagoknak a 16 kor. évdij fejében szintén ingyen küldetik meg. 

Az Országos Erdészeti Egyesület időközönkint megjelenő közérdekű kiad
ványai (népszerű erdészeli ismeretek tára stb.), valamint a hirdetések 
(állandó melléklet) és az időközönkint a laphoz fűzött, műnyomópapíron 
készült képek az előfizetési ár fejében a lappal ingyen küldetnek meg. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
B U D A P E S T , V., A l k o t m á n y - u t c z a 6. s zám 

(Telefon: 37-22) 

i lapnak  legkésőbb  minden  hónap  5. és  20. napjáig  a  t.  egyesültti  tanok  vai/y 
előfue;ők 'cezeihez  kell  jutni. Ellenkező  esetben  pusla-jeqygye.í  „reclamatio"  teendő.



Munkatársaink tájékozásául! ^ény^^ri'^c^iidiafax 
erdőgazdaság összes ágainak müvelésére és ismertetésére szolgáló értekezéseket s 
a gazdálkodás gyakorlati alkalmazására vonatkozó bárminemű tudósításokat, 
valamint felvesszük az erdészetet közelről érdeklő s azzal mintegy rokoni köte
lékben lévő vadászati ügyeket is. 

írói tiszteletdíj: Egy nyomtatott ívnyi eredeti értekezésért, mely a szer
kesztőség részéről átdolgozást nem igényel 40—48 ha az átdolgozást igényel, 
avagy idegen nyelvből eszközölt szabatos fordításért 24—40 K., oly fordításért, 
mely átdolgozást igényel 16—24 K. 

Munkatársaink tiszteletdiját a szerkesztőség az év végével küldi meg, 
kívánatra azonban előbb is. 

Kérjük munkatársainkat, hogy dolgozataikat csak egyes félivekre, s ilyeneken 
is csak az egyik oldallapra, törött alakban irják. A czikkekhez tartozó rajzokat 
sima, fehér papíron, lehetőleg kétszer olyan nagyságban kell készíteni, mint a 
milyen nagyságban azokat a szerző a lapba felvétetni kívánja. Ugyanilyen mérték
ben nagyítva kell a rajzhoz tartozó felírásokat, betűket s egyéb jelzéseket is alkal
mazni. Tiszta és szép másolatokat csak hasonlóan kidolgozott eredeti után lehet 
várni. Kéziratok nem küldetnek vissza. 

Az Erdészeti Lapokban megjelenő közleményekről a szerkesztőség a nyomdai 
költségek megtérítése esetén különlenyomatokat is készíttet a szerzők számára. 
A nyomdai költség (fűzve, de boríték nélkül) 30 példány után 16 oldalas ivenként 
7 K., 50 példány után 8, 100 példány után 10 K. 

Borítékkal ellátva, a különlenyomatok előállítása 30 példánynál 3 K- 60 fill., 
50 példánynál 4 K.-val, 100 példánynál 5 K.-val többe kerül. 

EGYESÜLETI HIRDETÉSEK. 
Figyelmeztetés. Az egyesületi kiadványokból az egyesületi tagok csak egy 

példányt szerezhetvén meg kedvezményes áron, több példány megrendelése 
esetében a többi példány után a nem tagok számára megállapított ár küldendő be. 

Az Országos Erdészeti Egyesületnél (Bpest, V., Alkotmány-utcza 6. sz.) 
a következő müvek rendelhetők meg: 

ERDÉSZETI LAPOK. Az Országos Erdészeti Egyesület közlönye. Szerkeszti 
Bund Károly. Előfizetési ára 1 évre 16 korona. Megjelenik minden hó 1-én 
és 15-én. Mutatványszámok ingyenesen. Régi évfolyamok mérsékelt áron. 

AZ ERDÉSZETI ZSEBNAPTÁR 1908. ÉVI (27.) ÉVFOLYAMA. Ára egyesületi 
tagoknak 2 K., másoknak 3 K. Árát legczélszerübb 45 f. postaköltséggel 
együtt előre beküldeni, mert az utánvét aránytalanul drágítja a postaköltséget. 

AZ ERDŐŐR vagy AZ ERDÉSZET ALAPVONALAI KÉRDÉSEKBEN ÉS 
FELELETEKBEN. Irta: Bedő Albert. VIII. kiadás, 1902. Ára 6 K. 6 kor. 
55 fill. előzetes beküldése esetén bérmentve és ajánlva küldetik. 

AZ ERDŐRENDEZÉSTAN KÉZIKÖNYVE. Irta: bölcsházai Belházy Emil. Ara 
tagoknak 6 K., nem tagoknak 10 K. 

ERDÉSZETI NÖVÉNYTAN. Irta: Fekete Lajos és Mágócsi-Dietz Sándor. I. kötet. 
Általános növénytan. Teljesen elfogyott. — IL kötet: Növényrendszertan. 
Részletes növénytan. Növényföldrajz. Ára tagoknak 12 K., nem tagoknak 18 K. 

A TÖLGY ES TENYÉSZTÉSE. Irta: Fekete Lajos. Ára tagoknak és könyv
kereskedőknek 4 K., másoknak 6 K: Kapható a szerzőnél is Selmeczbányán. 

ERDEI FACSEMETÉK NEVELÉSE. Irta: Tomcsányi Gusztáv. Ara tagoknak 
3 K.,nem tagoknak 4 K.; 4 K. 45 fill. előzetes beküldése esetén bérmentve 

küdetik. 
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KIADJA: AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI E G Y E S Ü L E T 
Szerkeszti : 

BUND KÁROLY 
Megjelenik minden hó 1-én és 15-én. (S Előfizetési dij egy évre 16 korona. 

Az Orsz. Erd. Egyes, oly alapitó tagjai, kik legalább 300 kor. alapítványt tettek, vala
mint a rendes tagok is 16 kor. évi tagsági dij fejében, ingyen kapják. Azok az alapitó 
tagok, kik 300 koronánál kevesebbet alapítottak, 6 kor. kedvezményes árért járathatják. 

Szerkesztősig: és kiadóhivatal: Budapesten, Lipótváros, Alkotmány-utcza 6. sz., II. em. 

«i A lap Irányával nem ellenkező hirdetések mérsékelt díjéit közöltetnek. « • 
(Telefon: 37—22.) 

Miképpen gyűjti az erdő a nitrogént? 
Henry után Zemplén Géza dr. 

T T T T növényi és állati sejtek élő alapanyagában mindig szerepel 
ZA a nitrogén. Nitrogén nélkül élni és fejlődni nem képes 

sem állat, sem növény. Az állatok és az ember nitrogén
szükségletüket kizárólag csak a növényektől szerezhetik. Eszerint 
tehát az állatok mintegy a növényektől függenek. 

Vájjon honnan szerzi a növény nitrogénjét ? A légkör */b részé
ben szabad nitrogéngáz; van tehát kifogyhatatlan raktár, mely a 
földön a lények megélhetését biztosítja. Szerencsétlenségre azon
ban a növények a levegő nitrogénjéből közvetlenül rendszerint 
nem táplálkozhatnak s ha a korántsem gyakori ellenkező eset elő 
is fordul, ott bizonyos, a talajban élő mikroorganizmusok a köz
vetítők, melyek a levegő nitrogénjét lekötni képesek s azt áthason-
litható, nitrogéntartalmú anyaggá dolgozzák fel, vagyis olyanná, 
hogy azt a növény gyökerei felvehessék.*) 

*) Ez volt legalább is eddig az egyetlen elfogadott álláspont. Jamieson, az 
aberdeeni (Skótország) mezőgazdasági kísérleti állomás igazgatója nemrég közzé 
tette vizsgálatait, melyben bebizonyitottnak tartja azt, hogy az összes növények
nél, melyeket tanulmány tárgyává tett (17 különböző családba tartozó növény), 
vannak szabad nitrogént áthasonlitó szervek (rendesen izeit szőrképletek), melyek 
a nitrogénből fehérjéket építenek fel. Lásd: Annales de la science agronomique 
francaises et étrangere. 3-« serié 1906. I. p. 61 —132. E modern elmélet, lehet 
hogy való, de a tények, melyeken alapszik, még bizonyításra szorulnak. 



A növények nitrogéntáplálékát tehát számbavehető módon 
csak a nitrogéntartalmú vegyületek képezhetik (ammónia és salét
romsav), melyek közül az utóbbi a levegőben elektromos kisülések 
alkalmával minimális mennyiségben képződik, az előbbi pedig 
a talajban, a nitrogéntartalmú növényrészek, különösen a gyöke
rek korhadásának terméke. 

A leggazdagabb talajban is aránylag csekély a nitrogén 
mennyisége, s ha földmüvelés által nem igyekeznének időnkint 
természetes és mesterséges trágyák alakjában a talaj nitrogéntar
talmát helyreállítani, a termések és a vizek oldó hatása annyira 
igénybe venné a nitrogénvegyületeket, hogy a föld rövid időn 
belül gyengén teremne és lassankint egészen sivárrá válnék.*) 

A talaj nitrogéntartalma oly nagyfontosságú, hogy egyes 
mezőgazdák, különösen Lawes a föld termékenységének megálla
pítását egyenesen annak nitrogéntartalmától tették függővé.**) 

I. A t a l a j n i t r o g é n t a r t a l m á n a k g y a r a p í t á s a t r á g y á v a l . 

Amig a földművelést csak kis mértékben űzték, elég volt az 
istállótrágya is a talaj nitrogéntartalmának pótlására. Mióta azonban 

*) A nitrifikáczió teljesen független a növényzettől. Kedvező nedvességi és 
hőmérsékleti viszonyok között a levegő hozzájárulása következtében bőségesen 
képződnek a nitrátok ; ily talajon a vetés aztán dúsan terem is. Ha azonban 
a talaj nincs beültetve, a nitrátok mind hiába képződnek, mert a viz kioldja 
és elmossa őket. 

Mivelhogy a nitrátok, a nyár folyamán, különösen pedig ősz felé képződ
nek a felmelegedett talajban, azért szükséges, hogy a talaj őszszel lehetőleg 
be legyen növényekkel fedve. (Ezért hasznosak az őszi vetések.) Ann. agronom. 
XXI. p. 530. 

A sok salétrom, melyet a víz a talajból kiold és folyókkal a tengerbe 
visz le, tekintélyes mennyiségű. 

A Durance évenkinti . . . 14.000 o-t 
A Var „ . . . 23.000 „ 
A Seine „ 12.000 „ hord el. 

Áradás esetében a Seine vizének évi nitrogéntartalma 20.000 métermázsát 
is elérhet. (Belgrand és Lemoine.) E három nagy folyó tehát évenkint majdnem 
50.000 métermázsa nitrogént visz, lúgoz ki a talajból, ami körülbelül 70 millió 
korona értéket képvisel. 

1903-ban, amikor legnagyobb volt a nitrogéntartalmú műtrágya behoza
tal, 105.600 t trágyát hoztak be, körülbelül 43 millió K értékben. (Fabre: 
La végétation spontanée, la fertilité et la salubrité des eaux du sol. Dijon, 
1906. p. 23.) 

**) Világos, hogy a nitrogént értékesítheti a termés. A lápos talajokban 
némelykor 2 % nitrogén is van, de a mész és a nitrifikáció hiányában nem 
veszi a növényzet semmi hasznát. 



a különféle hasznos növények termesztése olyan intenzív lett, 
gyorsan belátták, hogy az istállótrágya nem fedezheti az összes 
szükségletet és más eredetű nitrogéntartalmú anyagról kellett gon
doskodni, mely a termést lehető legjobban biztosithatja. 

Eddig két főforrása volt az u. n. műtrágyáknak: a chilei 
salétrom és az ammoniumsulfat. Ez utóbbinak termelése a kőszén, 
illetve a világitógáz fogyasztásával van összefüggésben, minek 
következtében bizonyos határokon tul nem terjedhet. 

Az intenzív növénytermelést űző országokban pl. a gabona
félék termesztésénél a chilei salétrom játszsza a legfontosabb sze
repet. O tőle nyeri vissza az évről-évre jobban igénybe vett talaj 
termőképességét, vagy más szóval nitrogéntartalmát. 

,,A chilei salétromot 1820 ban fedezték föl és 1830-ban jelent 
meg először Európában. 1860-ig nem is használták egyáltalában 
a mezőgazdaságban, manapság pedig évenként l - 5 miHió tonnát 
hoznak be, melyből négyötöd részt a talaj javítására fordítanak." 

A chilei salétrombányák azonban gyorsan apadnak. A statisz
tikusok állítása szerint 25 év múlva fogják az utolsó salétrom-
mázsát hajóra rakni; s a mezőgazdaság salétromszükséget fog 
szenvedni. Régóta foglalkoztatja e kérdés a mezőgazdákat. 

Douhet már 1874-ben terjesztett a franczia nemzeti közgyűlés 
elébe javaslatot, melynek tárgya: „milliós dijnak kitűzése, melyet 
az nyerhessen el, aki a levegő nitrogénjének értékesítésével oly 
terméket talál föl, mely kiapadhatatlan forrásul szolgálhasson a 
műtrágyáknak'". A pályázatban csak oly termék jöhet szóba, mely 
legalább is 10 %-kal olcsóbb, mint az addi j forgalomban levő 
műtrágyák. 

A megfejtendő kérdést tehát tisztán fölvetették és megszabták 
azokat a föltételeket, melyek egyúttal a mezőgazdaságra nézve is 
a legkívánatosabbak. 

Ha a nemzeti gyűlés a javaslatot elfogadta volna, ma már 
dönteni kellene, hogy kinek adják a dijat. 

Számos tudós fáradhatatlan, éveken át folytatott munkáját, 
melylyel ily nagyfontosságú kérdés megfejtésére törekedtek, végre 
siker koronázza. S amint az már máskor is megesett, majdnem 
egyidőben két egymástól független eljárás vezetett megoldásra: 
egyik Németországban, a másik Norvégiában. 



„1903-ban Frank  berlini tanár Cöro-val együtt kidolgozták 
egy terméknek az ipari előállítását, melyet a vegyészek calcium-
cyanamidnak neveznek és melynek kereskedelmi neve mész-
nitrogén. Barna, porlékony anyag ez, melynek nitrogéntartalma 
körülbelül 2 0 — 2 1 % és melyet ugy készítenek, hogy elektro
mos kemenczében égetett meszet kőszénnel olvasztanak össze, 
egyidejűleg pedig nitrogéngázt íujnak rajta keresztül. Tech
nikailag tiszta nitrogéngázt e czélra oly módon nyernek, hogy 
izzó rézforgácsokat tartalmazó rézretortán keresztül szívják át a 
levegőt, melynek oxigénje eközben a rézzel vegyül. A mész
nitrogén nitrogénben épp oly gazdag, mint az ammoniumsulfat 
és jótékony hatása a növényzetre teljesen olyan, mint ez utóbbié." 

Ugyanez évben, 1903-ban, két norvég tudós, kinek nevét 
most már az egész világ ismeri, Birkeland  tanár és Eyde  mérnök, 
tudományos, ipari és mezőgazdasági szempontból is elsőrangú 
fontosságú kérdést oldottak meg, amikor elektromos uton közvet
lenül vegyülésbe hozták a levegőnek nitrogénjét annak oxigén
jével salétromsavvá, melyet azután mészhez kötöttek s ilyen alakban 
a növényeknek e kiváló tápszerét nagyban gyártani sikerült. Az eljárás 
elve nem uj, de ily módon való alkalmazása nagy haladást mutat. 

Külön e czélra készített hatalmas elektromos kemenczében 
a levegő oldalnyilásokon át két elektród közé jut, melyek között 
váltakozóáram-szolgáltatta ivfény csap át. Az ívfényt alkalmas 
módon elhelyezett mágnessel szétfújják, minek következtében igen 
hatásos és nagy a kemencze reakcziótere. 

3000 foknyi hőmérséklet mellett körülbelül 5 % nitrogén-
monoxid képződik, mely azután külön készülékben tovább oxidá
lódik nitrogéndioxiddá. A gázkeveréket vízgőzzel összehozva 
salétromsav és salétromossav képződik, melyet mésztejben fogunk 
fel, miközben egyenesen calciumnitrat és calciumnitrit képződik. 

1905 óta a salétromsavnak a levegőből való gyártását iparilag 
űzik s Notodden-ban  már évenkint 730.000 kg  calciuninitratot 
termelnek. 
II. Hogyan gyarapodik a talaj nitrogéntartalomban a növé

nyek révén ? 
Az előbbi eszmefuttatás, melynek tárgyát a legújabb műtrágyák 

felfedezése képezte, arra szolgált, hogy a kérdés általános fontossá-



gáról fogalmunk legyen, mert látjuk, hogy minden törekvés oda 
irányul, hogy a talaj nitrogéntartalma lehetőleg nagy legyen, mert 
attól függ a termés jó sikere. 

Műtrágyák segítségével hamar elérhetjük azt, hogy a talaj 
hasznosítható nitrogéntartalmának maximumát elérje. Ez ut azon
ban sokszor nagyon költséges. 

Van azonban más mód is, melylyel a talaj nitrogéntartalmát 
növelhetjük. Nem kell egyebet tenni, mint oly növényeket ter
meszteni néhány évig, melyek azonkívül, hogy gazdag termést 
hoznak, még gyarapítják is a talajt nitrogénben. Igaz, hogy ez 
lassan megy végbe, de viszont nem is kerül semmibe. 

Az ily talajjavító növények között első helyen állnak a hüve
lyes vetemények (lóhere, luezerna. csillagfürt stb.), melyek nitro-
géngazdagitó hatásukat annak köszönhetik, hogy gyökereikben 
gumócskák vannak, melyekben baktériumtelepek élnek. E bakté
riumok a levegő szabad nitrogénjét képesek felhasználni és abból 
fehérjeszerü anyagot készíteni. Grignon kísérletei alapján 5 év 
alatt ily talajnak nitrogéntartalma, mely javitó növénynyel volt 
bevetve, hektáronkint 147 kg-ró\ 170-re növekedett. 

A gabonafélék is bírnak ily sajátsággal, de sokkal kisebb 
mértékben. 

Vájjon mily módon viselkedik az erdő ily tekintetben? 
Azt mondják, hogy az erdőben, hol évente a fák hektáronkint 

kb. 20 kg nitrogént kötnek meg a szöveteikben, a talaj nitrogén
tartalma megmarad.*) Másrészt Dehérain**) agrikulturchemiájában 
következőket olvashatjuk: „Bár a talaj szerves anyagtartalma nem 
gyakorol közvetlen befolyást a növényekre, mégis fönntartja a 
mezőségeken a füvek életét, erdőben pedig a fákét." 

Be fogjuk bizonyítani, hogy az erdőtalaj nitrogéntartalma 
nem marad egyenlő, sőt folyton nagyobb lesz a fák hatása, vagyis 
a folytonos humuszképződés következtében. 

Bizonyos esetekben meg is lehet pontosan mérni, mennyivel 
lett a fák hatására nagyobb a talaj nitrogéntartalma. íme néhány 
példa: 

*) Lecons élémentaires de Chimie agricole par Sabatier. Paris, Masson 1903. 
**) Paris, Masson 1902, p. 460. 



1. Hourtini (Gironde) uradalmi erdő. Azokat a homokos 
vidékeket borítja, melyek a tengert az hourtini és carcans-i 
mocsaraktól elválasztják. 

1850-ben, amikor a Grá-/z«s-dűnát (IX. osztály, 2. szakasz) 
tengeri fenyővel vetették be, melyből mostanáig szép 56—57 éves 
erdő nőtt fel, a dűna talaja tökéletesen tiszta tengeri homok volt, 
különösen az hourtini és carcaasA oldalon. A futóhomokban 
nyoma sem volt növényzetnek, bizonyos, hogy organikus nitrogén
tartalmú anyag nem volt benne, legföljebb olyan, amelyet az eső 
hozott. Ily talajnak semmiféle fölszivóképessége sincs és nemcsak, 
hogy nem alkalmas, de nem is képes arra, hogy ammónia vagy 
salétrom alakban belejutó nitrogént visszatartson. A lehető leg
kedvezőtlenebb viszonyok voltak tehát jelen. 

Nézzük, miképpen alakult át e talaj félszázad alatt az erdő 
hatása alatt. 

Az elhalt tülevelekből és a nem odatapadó mohából 
képezett alomtakarót előbb gondosan eltávolitották. Malepeyre, a 
bordeauxi erdőfelügyelő a következőket irja: „Levéve az alom
takarót, körülbelül 14—15 cm mélységre ásattam le csonka kup 
alakban. Ott, ahol a fúrás történt, a telepítés igen jól sikerült, a 
fák benne 5 6 - 57 évesek,közepes minőségű faállományt képeznek; 
a fák kerülete 80—130 cm. E nagyon kedvező körülmények 
daczára az organikus anyag megfestette homokréteg csak 2 cm-nyit 
tett ki. 

Gondosan megvizsgálva, e talaj tiszta gascogni dűna-homok, 
melyben az organikus anyag vagy amorph -alakban, vagy pedig 
a homokszemeket körülvevő vékony hártya alakjában, van meg s 
arról vehető észre, hogy izzitáskor eltűnik. Volt köztük ugyan 
többé-kevésbbé elbomlott gyökérdarab is, de a homokszemek 
még teljesen különállók, elszigeteltek voltak, nem pedig beszőve 
gombafonalak közé, mint ahogy azt más esetben láthatjuk. 

Az egész talajpróbát 115 n-nál szárították meg, akkor meg
mérték, kiizzitották és újra megmérték. A két mérés különbsége 
onnan van, hogy a humusz-anyagok izzitáskor elégnek. Humuszban 
szegény volt a talaj, mert átlag csak 1'33%-ot tett ki a súly
csökkenés. Feltéve, hogy az egész hektáron olyan összetételű talaj 
van, mint a megvizsgált részben, melynek területe 227 cm'2, 



látjuk, hogy az 56 év alatt gyűjtött humuszmennyiség oly talajban, 
amelyben alig voltak szerves anyagnak nyomai, már számottevő 
értéket üthet meg. 

E humuszban l-5°/o nitrogén van, miből következik, hogy 
körülbelül félszázad alatt az erdő lassú nitrogéngyüjtő képessége 
folytán hektáronkint 270 kg-oi meghaladó nitrogénmennyiséget 
gyűjtött, vagyis évenkint 5 ^ - o t . Kevés, az igaz, a 2500 kg-hoz 
képest, melyet ugyanezen 15 cm-nyi széles talajrétegen a Champenoux 
(Nancy, liasi agyag) uradalmi erdőség B)  részletében tartalmaz, 
de végre mégis csak valami. 

2. Az erdészeti iskola kísérleti talajából vett tiszta homok. 
1896-ban az I. sz. ágyast finom, fehér, nagyon tiszta kvarczhomokkal 
töltötték meg. E 9 négyzetméternyi homokterületet, melynek mély
sége 1"20 m volt, 1897 óta Pinus larix és Pinus maritima-val 
ültették be. 1906-ban, miután a talaj alomtakaróját gondosan eltá
volították 2 négyzetdecziméternyi területű és 4 czentiméter vastag
ságú téglaalaku talajdarabot vágtak ki, hogy abban a 9 év alatt 
felszaporodott N mennyiséget meghatározzák. 

A homok felső részét körülbelül 2 cm vastagságban szerves 
anyag feketére festette és számos gomba mycelium járja át, mely
nek fonalai változó vastagságúak, faluk vastag és ellentálló, 
Cladosporiumhoz hasonló. A homokszemek mintegy be vannak 
szőve a myceliumfonalak közé; összefüggő réteggé van homok 
és mycelium tömörülve, ugy hogy egy darabban a többiről 
le is lehet emelni. Van azonkívül benne bizonyos mennyiségben 
elhalt, félig elrothadt tű, mely a talajba fúródott és kevés gyökér
darab; az organikus anyag legnagyobb részét azonban ugylátszik 
az a barna ellentálló mycelium képezi. 

A homokban 9 év alatt összegyűlt szerves anyag (az alom
takarón kivül), vagyis a talajban teremtett organikus anyag, mely 
humusz, gyökérdarabok, tűk és myceliumfonalak alakjában van 
képviselve, 6000 kg-ra. emelkedett hektáronkint. Mivel a humusz
ban V2° o nitrogén van, a 4 OTz-nyi, eredetileg tiszta homokréteg 
9 év alatt 72 kg nitrogént gyűjtött, miből minden évre 8 kg esik. 

E két példa világosan mutatja, hogy az erdő szintén talaj
javító kultúra ugy a nitrogéntermelés, mint az ásványos anyagok 
és a humuszképzés szempontjából. Megérdemli, hogy e tekintet-



ben a hüvelyes vélemények után mindjárt legelső sorban említsük, 
mert az erdő is, épp ugy mint a hüvelyesek, nitrogéngyüjtő. 

15 cm  vastag talajrétegben, még a legrosszabban is, az erdő 
okozta nitrogéngyarapodás évenkint és hektáronkint 5 kg-ot  tesz 
ki. E szám pedig biztosan a nitrogéntermelés minimumát jelenti. 
Valószínű, hogy most igyekeztek először kimutatni az erdőnek 
nitrogéngyüjtő képességét, mely roppant változó, mert számos 
körülménytől függő (talaj termékenységétől, az erdősítés módjá
tól és kihasználásától, a klímától, a mikroorganizmusok bősé
gétől stb.). 

A nitrogéngyüjtés kezdetben fiatal telepítésekben ugy megy 
végbe lépésről-lépésre, mint a dünán, hol a talajban teljesen 
hiányzik ez elem. Nézzük, mily mértéket ölthet a nitrogéntőke 
oly erdőkben, melyek termékeny talajon nőttek. Például szolgálhat 
a Nancy mellett levő champenoux-i  uradalmi tölgyerdő, melynek 
talaja Hasi agyag. 

A Z?3 erdőrészlet talajának különböző mélységit rétegeiben 
meghatározták az összes nitrogént és azt az 1000 sulyrész finom 
földre vonatkoztatva, a következő adatokat nyerték: 

0—10 cm  mélységig a nitrogéntartalom . . . . . . . . . . . . 1-716° uo 
10—20 „ „ „ „ 1-450 „ 
4 0 — 5 0 ti tt tt tt 

0-608 tt 
70—80 II II tt II 

0-462 
A nitrogéntartalom, tehát a humuszmennyiség is, mint rendesen, 

csökken itt is, minél jobban távolodunk a felszíntől. A felszín 
mellett van tehát a legtöbb nitrogén, miből már gyaníthatjuk, 
hogy a lehullott levelekben van a nitrogéntartalomnak forrása s 
ez elem felhalmozódásának okát is itt kell keresnünk. 

Az itt közölt adatokból s a finom talaj fajsulyából könnyű 
kiszámítani, hogy mennyi nitrogén van a felső 80 cm-nyi  vastag 
rétegben, mely mélységen tul még a tölgy gyökerei is ritkán 
hatolnak le. A finom föld, mely az egész talajnak főtömegét 
képezi, literenkint 1005 gr-ot,  kerek számban egy kg-ot  nyom. 

Egy hektáron eszerint a 
0—10 cm-ig terjedő rétegben 1716 kg  nitrogén van 

a 10—30 it II II 
2900 11 II it 

a 30—60 tt it II 
1824 II tt II 

a 60—80 i  i  „  924 „ 
Összesen 7364 „ 



E 7164 kg organikus eredetű N, mely a 80 rw-nyi vastag 
talajrétegben foglaltatik, képezi az évről-évre gyarapodó N rak
tárát, melyből az erdő /V-szükségletét beszerzi. 

A müveit és trágyázott szántóföldekben sem szokott több N 
előfordulni.*) 

íme az erdőnek, e nagy jóltevőnknek számos egyében kivül 
egy uj, közvetett szolgálata. Az erdő hatása alatt egyszerű módon 
mélyebbé lesz a rossz termőtalaj, a vizet jobban ereszti át, több 
áthasonlitható ásványos anyag, több humusz és több nitrogén 
birtokába jut. Ezáltal lassankint annyira megjavul és értékes 
anyagokban gazdaggá lesz, hogy sokszor 1 - 2 század lefolyása 
alatt a mezőgazdaság céljainak is megfelelhet. A mai gazdasági 
viszonyok szerint azonban úgyszólván mindig hasznosabb, ha 
rajta fákat termelünk. 

III. Az e r d ő t a l a j n i t r o g é n g y a r a p o d á s á n a k oka . 

Henry már 1897-ben kimutatta „l'Azote et la végétation 
foréstiére"**) czimü értekezésében az erdőtalaj nitrogéntermelésének 
forrásait s nitrogénveszteségének okait; iparkodott a veszteségek 
és nyereségek mérlegét megállapitani. E tárgyra most tehát nem 
térünk ki. 

Mindenki tudja, hogy, ha az elhalt levelekből álló alomtakaró, 
melyből a humusz képződik, helyben marad, nem képződnek old
ható nitrátok, hanem az organikus nitrogéntartalmú anyagot mind 
visszatartja a talaj, minek következtében az csak olyankor szenved 
nagyobb nitrogénveszteségeket, ha az erdőt kiirtják. Ha a vágás
forduló nagy, a nitrogén veszteség hektáronkint kb. 10 kg-ot tesz ki.***) 

*) Dehérain hektáronkint a következő értékeket kapta: 
A próbák Trágyázva Trágya nélkül 

vételének ideje 1875—77-ben 
Luczerna 1870—1875 . .; 1875 7854 kg N 7854 kg N 
Vörösrápa 1871-1877 \ 1 Q 7 n - 7 7 - - f i o , 
Csalamádél878 } 1 8 7 9 5 7 7 5 " " 5 6 2 1 " " 
Lóhere 1879—1881 1881 6352 „ „ 5775 „ „ 
Lóhere 1882-1883 \ l g 8 3 6 g l 4 6 % 2 

Fű 1883-1884 j 1 8 8 3 0 8 1 4 " " 0 M Z " " 
**) Revue des eaux et főrets 1897. p. 641—659. 
***) A nitrogénveszteség kétszer, háromszor is nagyobb lehet, ha a fákat 

fiatalabb korban vágják ki, mert akkor több fiatal nitrogénben dus hajtás vész 
el a talajra nézve; 15 éves telepítés pl. sokkal gazdagabb nitrogénben, mint a 
30 éves. 



Ami -a talaj nitrogéngyarapodását illeti, annak több rendbeli 
oka lehet: 

1. kerülhet a növényekbe vagy a talajba a légkörből és a 
csapadékokból nitrogénvegyület; 

2. növényi és állati maradványok alakjában, melyek évről-
évre nitrogéntartalmú anyagokkal látják el a talajt; 

3. végre gázalakú nitrogén révén is gyarapodhatik az erdő 
talaja, ha azt vagy élő növények, vagy organikus anyag, vagy 
pedig a talaj ásványos alkotórészei megkötik. 

A nitrogéntartalom gyarapodásának egyéb okát nem igen 

lehet adni. 
Muntz szerint nem tévedhetünk nagyot, ha ammoniagáz 

direkt absorptiója utján a növényekbe jutó nitrogént és azt a nit
rogént, mely a csapadékok utján kerül bele, együttvéve hektáron
kint 5—6 kg-m becsüljük. 

Ennyi nitrogén azonban egyáltalában nem egyensúlyozhatja 
azt a 10—20 kg-ny\ veszteséget, melyet a talaj vágatáskor szen
ved. Azonkívül vészit a talaj nitrogéntartalmából ugy is, hogy 
a takaró nitrogéntartalmú organikus anyagából a nitrogén egy 
része (főleg baktériumok munkája következtében) szabaddá válik 
és visszajut az atmoszférába. Ha tehát csak a légkör volna a nit
rogéntartalom pótlásának egyetlen forrása, az erdő talaja gyorsan 
kifogyna nitrogénjéből. Pedig a tapasztalat épp ellenkezőleg azt 
mutatja, hogy az erdő a talaj nitrogéntartalmát gyarapítja. 

A második ok, melyet felhoztunk, az évről-évre visszakerülő 
nitrogéntartalmú növényi maradványok (elhalt levelek, ágak, kéreg, 
termések stb.), melyek az u. n. alomtakarót alkotják. Ez uton 
azonban a talaj nitrogénben gazdagabbá nem lehet, hiszen az 
alomtakaró is nitrogéntartalmát eredetileg a talajból vette. Sőt 
nem is kerülhet vissza az összes nitrogén, amely az élőrészek fel
építéséhez felhasználódott, mivelhogy a nitrogénnek jó része a 
levelek lehullása előtt átvándorol a fába, másrészt pedig az is 
bizonyos, hogy az összes nitrogéntartalmú anyagok chemiai átala
kulásait szabad nitrógénveszteség kiséri. 



Eszerint tehát a nitrogénmennyise g gyarapodásának más okát 
kell keresnünk. 

Ha a talaj vagy a növények végezhetnék a levegő szabad 
nitrogénjének értékesítését oly módon, mint az a két norvég tudós 
elektromos kemenczéjében, vagyis ha a növények képesek volná
nak a levegő szabad nitrogén]' ; áthasonlitani és vegyületekké 
alakítani, melyből azután valóságos nitrogéntartalmú táplálék vál
nék, akkor nem kellene többet attól félni, hogy a növényvilág 
értékesíthető nitrogénforrásai kiapadnak és ennek következtében 
az állatok is nitrogénhiányt fognak szenvedni, mert akkor a talaj
ban is kifogyhatatlan nitrogénéléstár volna. 

A növényekre nézve valóban kétségbevonhatatlanul be van 
bizonyítva, hogy képesek a levegő szabad nitrogénjét asszimilálni. 
Hellriegel és Wilfarth 1888-ban kimutatták, hogy hüvelyes vete
mények teljesen nitrogénmentes talajban is jól tenyészhetnek, ha 
abba jó termőtalajt kevernek, melyben az illető növény már előbb 
szépen nőtt. Iiy módon nemcsak normálisan fejlődött ki a kultúra, 
de némelykor meglepő dus termést is kaptak s ez esetben mindig 
magas nitrogéntartalom volt kimutatható, mely eredetileg nem 
volt a talajban. 

A nitrogéntöbblet ez esetben a levegőből ered, még pedig 
baktériumok vagy hyphomycetesek munkája következtében, melyek 
a gyökéren kifejlődött gumócskákban élnek és képesek a levegő 
szabad nitrogénjét megkötni és azt a gazdanövény részéről áthason-
litható alakba hozni. 

Az erdőben legtöbbször bőségesen tenyésznek a hüvelyes 
növények, még a legszegényebb talajon is. Ez esetben éppen, 
mivel a talaj ugy sem nyújthat elegendő nitrogéntartalmú táp
lálékot, kiegészítik azt, ami hiányzik, abból, amit a levegő szabad 
nitrogénjéből áthasonlitanak. 

Némely silikát kőzeten nőtt erdőben az Orobusok, Viciák; 
máskor e kettő egyéb papilionaceaval (Oenistákkal, Cylisusokkal, 
Astragolusokkal stb.) keverve, az erdőalja legnagyobb részét képezik. 
A meszes talajokon bőségesen teremnek a Citysusok, Coronillák, 
Oenisták, Astragolusok, Odonecarpusok, Spartium stb. 

Hellriegel felfedezése tehát azért érdekli az erdőművelést, 



mert ujjal mulat az erdőtalaj nitrogéngyarapodásának for
rására.*) 

A levegő nitrogénjének másik, lia nem is foutosabb, de minden
esetre általánosabb megkötési módjára Henry hivta fel a figyel
met 1879-ben. #*) 

Ez abban áll, hogy a rothadó levelek bizonyos mikroorganiz
musok (baktériumok, algák) közreműködésével a levegő nitro
génjét asszimilálják. Számos kísérlet után, melyeket 1894-től K)()0-ig 
különböző lombos és tűlevelű lak frissen hullott leveleivel vég
zett akképpen, hogy azokat különféle környezetbe és különféle 
substrátumra helyezte, a következő eredményt mondta ki: „Az 
elhalt levelek (tölgy, bükk, nyárfa, fekete és jegenyefenyő) maguk
ban is, de földdel keverve is, ha nedves substrátumra kerülnek, 
számbavehető nitrogénmennyiséget képesek megkötni". 

Ezek után ugy látszik bebizonyitottnak tekinthetjük, hogy erde-
inkbeu a fákról lehulló elhalt levelek a levegő nitrogénjét meg
kötik. Annak a folyamatnak részletesebb magyarázatát, hogy 
miképpen történik e megkötés, sajnos, nem adhatjuk még. Való
színű, hogy olyan nitrogénáthasonlüó baktériumok játszanak szere
pet, melyek közül eddig csak keveset ismerünk.***) (Clostridium 
pasteurianum, Granulobakter, Azotobakter), azonkívül alsóbbrangu 
növények (algák, hyphomicetesek, zuzmók és mohák), melyek 
buján tenyésznek mindenféle helyen, főleg nedvesség jelenlétében. 

*) A levegő szabad nitrogénjének megkötése sokkal általánosabb jelenség, 
mint azt első pillanatra gondolták, mert nemcsak a hüvelyesek birnak e saját
sággal. A Cruciferák pl. szintén gazdagítják a talajt nitrogénben, legutóbb 
pedig Ternetz asszony különféle Ericaceák (erdőben bőven képviselt nem) gyöke
rein nitrogén áthasonlitó gombát fedezett fel (Berichte der deutschen botanischen 
Gesellschaft, Bd. XVII. 5. k.), melynek hatalmasan elágazó izeit mycelliumán 
barna pyenidiumok vannak telve apró átlátszó pycnosporákkal. E gombák nem 
dolgoznak ugyan oly hatalmasan, mint a Clostridium pasteurianum, de jobban 
gazdálkodnak. 

**) Henry „l'Azote et la végétation forestiére" (Revue des Eaux et Foréts 
1897. p. 641—649.) azonkívül „Fixation de l'azote atmosphérique par les 
feuilles mortes en foréts". 

(Annales de la sciences agronomique frangaise et étrangére. 1902—1903. t. II.) 
***) Kezdik ezen baktériumok életviszonyait tanulmányozni. Lásd e tárgyra 

vonatkozólag Warinbold, Untersuchungen über die Biologie Stickstoffbindender 
Bakterien (Botanische Zeitung, 1906. április 6.). A szerző vizsgálataiból kiderül, 
hogy a nitrogénáthasonlitás optimális hőmérséklete 18—31° között van, 5° alatt 
és 50" fölött már megszűnik. A nedvesség magától értetődik, nagy befolyással 
van a jelenségre. 



Ez ujabb eredmények nagyon felkeltették az erdészek és 
fiziológusok figyelmét. Henry kísérleteinek helyességét két termé
szettudós, egy német*) és egy olasz**) igazolta be, mert ezek is 
konstatálták a bomlófélben levő levelek nitrogénmegkötő képességét. 

Süchting azt állítja vizsgálatai alapján, hogy a nitrogén-át-
hasonlitást egy a Vlnogradsky-ié\e Clostridium pasteurianumhoz 
hasonló mikroorganizmus végzi. Montemartlni platán- és éger
levelekkel kísérletezett. Dolgozatát a következő szavakkal végzi: 
„Henry-mk tehát azon állítása meg van erősítve, hogy a fákról 
lehulló levelek a levegő nitrogénjét áfhasonlitják, s hogy az át-
hasonlitás megszűnik, ha az anyagot sterilizáljuk".***) Ez utóbbi 
jelenség azt mutatja, hogy az áthasonlitás csak mikroorganizmusok 
jelenlétében mehet végbe. Eddig nem lehetett eldönteni, vájjon 
a Vinogradsky és Süchting'-féle szervezetekkel van-e itt dolgunk, 
vagy pedig másokkal. Mindenképpen azonban az eredmény fontos 
mindazokra, kik a lombhullatás biológiai jelentőségét tanulmá
nyozzák. Legutóbb Wiesner ****) még kiemelte, hogy a levelek 
hullásuk alkalmával visszaadják a talajnak az ásványos anyagokat, 
melyeket a fa testében nem kötött meg. Ezek évről-évre éltető 
ágyul szolgálnak a mikroorganizmusoknak, melyek a talaj termékeny
ségében oly fontos szerepet játszanak. 

„Ez eredmények azért fontosak a gyakorlat szempontjából, mert 
ebből látjuk, mily káros hatással lehet az, ha az őszszel lehullatott 
leveleket esetleg összegyűjtik az erdőben és elviszik." Az erdő 
nitrogéngyarapitó hatását bizonyító analízisek talajpróbáiról az elhalt 

*) H. Süchting: „Die Assimilation des freien atmospharischen Stickstoffs 
im todten Laub der Waldbáume" (Amtstbl. d. I.andvvirtsch. f. Kassel in Han-
noversch. Katid. u. Forstw. Zgl. 1905). 

**) Dr. Luigi Montemartini: „Ka fissazione deli' azoto atmosferico dnrante 
la decomposizione delle foglie cadttte dagli alberi (Estratto dal Periodico : Ke 
stazioni sperimentali agrarie italiane 1905. vol. XXVIII. fdse. X—XI—XII. p. 
1060—1065. 

***) E kijelentés Hornberger kísérleteinek negatív eredményeire czéloz. (Annales 
de la science agronomique fran^aise et étrangére. 1905. i. [., p. 220—230.). Oly 
körülmények között, amint e szerző dolgozott — papiroson kiszárított levelekkel 
kísérletezett hosszú ideig, azokat laboratóriumában tirtva, minek következtében 
az anyag sterilizálódon — lehetetlen is volt a nitrogénáthasonlitást észlelnie, 
mert hiszen a közvetítő mikroorganizmusok elpusztultak. 

****) Wiesner, „Die biologische Bedeutung des Kaubfalles". (Ber. d. deittsch. 
bot. Oes. XXIIL 1905., p. 172.) 



levélrétcget gondosan eltávolították, a számok teliát csak a tulajdon
képpeni talajra vonatkoznak. Az mégis bizonyos, hogy a humuszban 
fellelhető nitrogénnek egy része abból való, amelyet az elhalt 
levelek bomlásuk alkalmával a levegőből megkötöttek 
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Tisztes fák. 

műveltséggel vele jár, hogy a természeti és történeti neve
zetességeket kíméli; becsben tartja akár ritkaságuknál, akár 
szépségüknél fogva, akár pedig történelmi emlékként. 

Ebben a tekintetben is, mint a művelődésnek sok más irányában, 
az angol-szász faj halad előre. Elég legyen ennek igazolására fel
említeni, hogy a Németországon különösen dr. Wetekamp buz
galma folytán megindult érdeklődés társadalmi uton bírt rá egye
seket a természet jelentős emlékeinek számbavételére.*) A tár
sadalmi érdeklődés végre rábírta a porosz államot is, hogy az 
ország eme kincseinek megóvására kiterjessze gondját. Első 
jele volt ennek, hogy Conwenz professzort 1906. évben .meg
bízta ezeknek a felügyeletével, igaz, hogy egyelőre díjtalanul. 
De már a rákövetkező évben a kultuszminisztérium 15000 márkát 
bocsátott az ügy támogatásának és rendezésének rendelkezésére. 
Aminek hirét a brandenburgi botanikai egyesület elnöke azzal a 
kijelentéssel adta tudtára a tagoknak, hogy „bár ez az összeg a 
nagy czélhoz kép st csekélynek tűnik is fel, mégis mint a kijelölt 
irányban meg tett első lépés örömmel üdvözlendő". 

Mi még messze vagyunk attól, hogy kormányunk ilyen 
intézkedésre szánhassa el magát. Hiszen ha valamely téren, ugy 

*) Conwentz: Einige in Westpreussen gelroffene Massnahmen /.uni 
Schutz der urspriinglichen Pflanzenwelt. Danzig. Schrift. d. naturwiss. Gesell-
schaft 1903. 

Conwentz: Die Erhaltung der Naturdenkmaler. Leipzig. Veri. d. d. Qes. 
Naturf. u. Árzte. 1903. 

Conwentz: Forstbotanisches Merkbuch. Nachweis der beachttnswerten 
und zu schützenden urwüchsigeii Stráucher Baume u. Bestande im Kgr. Preussen. 
I—V. kölet 1900-1907. 

Stiitzer Fr.: Die grössten, áltesten oder sonst merkwürdigen Baume 
Bayerns in Wort u. Bild. München 1900—1905. 

Dr. C. Schrbter: Botanische Exkursionen und pflanzengeographische 
Studien in der Schweiz. Zürich/1904—1905. 




