
csolatosan azzal, hogy első éveiben a talajművelés előnyeit élvezi, 
mig a bükk a meg nem művelt pasztákon telepszik meg, kezdet
ben eléggé biztosítja létét, később pedig az ápoló vágásokra 
ebben az esetben is szükség van, melyeket a tölgy soros elhelye
zése egy ideig némileg talán megkönnyit. Amint látjuk tehát ez 
az eljárás, amely Poroszország nyugati részében (Wiesbaden) 
ujabban a Mortzfeldt-féle csoportos telepítést felváltotta, csak 
módosulata a törzsenkénti elegyítésnek, amelyet az említett horvát
országi példa kapcsán tárgyaltunk. 

c>? r > ? c£ ? 

Legelőerdö és fáslegelő. 
I r ta : Gegesi Kiss Ernő m. kir. főerdőmérnök, az erdélyrészi kirendeltség 

csikvármegyei megbízottja. 

Földes János m. kir. erdőtanácsos ur, a „Legelőerdők" czimű 
könyv érdemes írója, a Köztelek f. évi 25. számában czikket 
ir a legelőerdőkről s czikkében állást foglalni látszik a 

„ligetes legelők" ellen. 
Hét éve foglalkozom a székely akczió keretében, mint az 

erdélyrészi kirendeltség helyi megbízottja, gyakorlatilag legelő-
javitással és legelőlétesitéssel. Engedtessék meg tehát, hogy e 
kérdéshez, mint az uttörésben résztvett munkás, anélkül, hogy 
polemizálni akarnék, csupán ügyszeretetből, néhány igénytelen 
szóval én is hozzászólhassak. 

* 
Kezdem először is az elnevezésen. Nézetem szerint ez a 

kifejezés: „legelőerdö" nem fedi eléggé azt a fogalmat, melynek 
kifejezésére az erdészeti irodalmunkban használtatni szokott! Ha 
jól értelmezem, e szóval azon legelőteriiletek*) neveztetnek meg, 

*) Szerző szerintünk itt téved. T . i. legelőeidő alatt oly erdőterületeket 
értettünk eddig, amelyeken a viszonyok kényszere alatt az erdőgazdasági hasz
nosítás a gazdasági viszonyok fejlődéséig háttérbe, a legelőként való haszon
vétel pedig előtérbe lép. Viszont fáslegelő alatt már eredetileg legelőnek alkal
mas és csak a kívánatos csekély beárnyalás vagy az itt-ott szükséges talajkötés 
stb. miatt fásitott területet értettünk. 

A ligetes legelő nézetünk szerint a fáslegelőhöz áll közelebb, ha t. i. azon 
aránylag sok az erdőként fentartandó részlet. Szerk. 



melyeken fa is van, de mégsem csupán oly mértékben, mint ezt a 
legelőgazdasági üzem feltételezi, s mely területek elsőrendű haszon
vételét nem az erdőgazdaság, jobban mondva a fából nyerendő 
haszon, hanem a legeltetés szolgáltatja. 

Az ilyen területek nézetem szerint első helyen legelőt képeznek 
s azokon a fa csak mint talajvédő, s a fűtermést árnyékolásával 
s csapadékmegosztó erejével, továbbá mint az állatvédelmet szolgáló 
védőeszköz szerepel. Ha van népünknél általában elterjedt ilyen 
kifejezés „gyeplegelő", mely oly legelőnek neve, hol fák nincsenek, 
vagy alig vannak, már pedig élő nyelvünkben szerepel a közhasz
nálatban e kifejezés, akkor, azt hiszem, arra a fogalomra, melyet eddig 
a „legelőerdő"-vei fejeztünk ki, önkényt kínálkozik már csak az 
analógiánál fogva is ezen kifejezés: „fáslegelő". E szóból mindenki 
megérti, hogy az, amit ez kifejez, elsősorban legelő s a fa azon 
csak másodlagos szerepet tölt be. 

Ha azután meg akarjuk különböztetni a fával többé-kevésbbé 
borított legelők válfajait is, én azt hiszem, egész helyesen a bizonyos 
záródásban fával borított legelőt „legelőerdő"-nek nevezzük el, 
mert az inkább közelíti meg az erdőjelleget, a foltonként tisztást 
képező legelőket pedig „fáslegelő"-neki 

* 

Mikor hét évvel ezelőtt jelen állásomat elfoglalni szerencsés 
voltam s a székely akcziónak, vezetőink bölcs előrelátásával, a 
legelőlétesités és javitás tétetett egyik fő feladatává, kerestük a 
gyakorlati példákat, melyeket követhetnénk ezirányu munkál
kodásunkban, de sajnos, nem találtuk sehol e hazában. A meg
levő könyveket elolvastam, mondhatom a legkomolyabb figye
lemmel áttanulmányoztam, hamar rájöttem azonban, hogy ámbár 
sok üdvös, okos és szép dolog Íratott meg bennük, de a gyakor
latban követendő s illetőleg az elérendő haszonnal arányban álló 
költséggel keresztül is vihető munkálatok azok nyomán az életben, 
legalább a csikmegyei viszonyok között, a siker reményével meg 
nem kezdhetők! 

Nyitott szemmel gondolkozva a helyi viszonyok (tengerszint 
feletti magasság, égtájak felé hajlás, a területen álló fák és bokrok 
faja és kora, azok záródása, épsége, használhatósága, a talaj- és 
terepviszonyok, az al- és feltalaj anyaga, összetétele, a munkás-



viszonyok, a birtokos vagyoni körülményei, intelligencziája, áldozat
készsége, a befekteti munka és tőke s végül az elérhető ered
mény) felett, kezdtünk a munkához, beismerem részemről kezdet
ben néha-néha a járni tanuló természetszerű bizonytalanságával. 
Ma már hátunk mögött van Csík megyében 6 évi ezirányu munkás
ság eredményeként 30 birtokosságnál mintegy 4000 hold legelő 
létesítése és javítása. Ez okon veszem a jogczimet magamnak 
e kérdéshez való hozzászóláshoz. 

Szeretném a legelőlétesítés és javítás terén szerzett összes tapasz
talataimat a gyakorlati adatok közlésével ismertetni e lapok hasáb
jain ; de félek, hogy mint nem tisztán erdészeti dolgoknak nem 
lenne nekik itt hely szorítható,*) éppen azért csak a fenti két 
legelőalakzat létesítése köriili tapasztalataim előadására szorít
kozom s alábbiakban nem terjeszkedem ki a gyeplegelők javí
tására és a 0 5 — 0 ' 9 záródású borókásokból létesített legelőkre, 
hanem csupán az erdőkből való legelőlétesitésről értekezem. 

Előrebocsátom, hogy Csik megyében 900—1100 m tengerszin 
feletti magasságban fekvő s részint lombfával (bükk, nyir, nyár, 
éger), részint pedig fenyővel (lucz, csekély jegenye), de nagy
részben fiatal 20—60 éves állományokkal borított erdőterületek 
alakíttattak át legelővé. A fák közül átlagban 30—50 százalék lerágott, 
elbokrosodott volt. Az altalaj a lomberdőknél kárpáti homokkő, 
a fenyőerdőknél trachyt, a feltalaj mindenütt elég jó erőben levő 
homokos agyag, falevéllel borítva, mely kőzött az állomány záró
dásához képest kisebb-nagyobb mértékben árnyékot nemcsak tűrő, 
de azt nagy mérvben igényelő szál-fű volt. 

Természetes, hogy már a dolog kezdetén tisztában voltunk 
azzal, — ámbár a területek feltétlen legelőnek voltak engedélyezve 
— hogy fákat már csak állatvédelmi szempontból is kisebb-nagyobb 
mértékben meg kell hagynunk azokon. 

Megpróbáltuk az egész területen egyenlő elosztással (0*2—0 -3 
záródásban) hagyni meg a fákat, vagyis a Földes és Márton értel
mezésében vett „legelőerdőt" létesíteni, azonban az „exercitatio 

*) A legelőkérdés közvetlenül és közvetve annyira érdekli az erdészetet, 
hogy készséggel helyt adunk szerző ily irányú fejtegetéseinek is. Szerk-



mater studiorum" elvére hivatkozva, határozottan ki kell jelente
nem, hogy ez az alak sem a fenyő-, sem a lombfaerdőkből létesített 
legelőinknél be nem vált, legalább itt Csik megyében nem! Nagyon 
szívesen látom tisztelt szaktársaimat, tessék róla a helyszínén meg
győződni ! 

Így tértünk át az élet parancsa folytán a „fáslegelő" (ligetes 
legelő) alakzatra, s az előbbi módon létesített legelőket is eképen 
kellett átalakítanunk! 

Tartozom vele, elmondom hát, hogy mely hátrányait tapasz
taltam a „legelőerdő'1 alakzatnak. 

* ' 

1. Rendkívül körülményes s nagy munkát s különösen szigorú 
és a közmunka rendszernél ki sem vihető ellenőrizést igényel már 
maga a levágandó vagy meghagyandó fák kijelölése, aminek pedig 
feltétlenül szálanként kell megtörténnie. E jelölést ügyes és jószemű 
szakembernek kell végeznie, mert ha olyan egyén eszközli azt, 
ki „nem látja a fától az erdőt", veszélyeztetve van a „legelőerdő" 
alapfeltétele, a fáknak az egész területen való egyenletes eloszlása. 

2. A levágandó fák döntésénél a meghagyandók rendszerint 
nagy számban, de mindenesetre az egyenletes eloszlást megzava-
rólag megsértetnek! 

3. A takarítás és a területnek előkészítése fűmaggal való be
vetésre gereblyéléssel is nagyon nehézkes, lánczboronával való 
tökéletes megművelés pedig az álló fák miatt kivihetetlen, a 
fahulladékot s gazt az elégetés végett ki kell a területről hordatni, 
még pedig kézi és fuvarerővel, mert a fák között, azok veszélyez
tetése nélkül, főleg fenyőnél, az égetés lehetetlen. Mindezek 
aránytalanul nagy költséget okoznak. Közbirtokossági közmunkával 
egyszerűen keresztül sem vihetők. 

4. Lomberdőnél az 1—2 évig meg-megujuló sarjhajtások nyári 
időben valő megsemmisítése ily alakzatnál feltétlenül kézzel való 
lehasogatás által eszközlendő, miután az olcsó perzseléssel az álló fák 
miatt magunkon nem segíthetünk. E munka pedig a legnagyobb 
nyári dologidőben lévén eszközlendő, szintén aránytalanul nagy 
költséget okoz. 

5. Egyenesen és határozottan állítom, hogy a Földes tanácsos ur 
czikkében említett 0 5 — 0 7 záródásban meghagyott fák alatt szóra 



érdemes fűtenyészet nem lesz, főleg lomberdőben nem. Ha nagyon 
jól megmunkáltuk, illetve feltakarítottuk a területet, a ritkítás utáni 
évben meg fog jelenni a fák között egy-egy vékony szálfa, mely
nek takarmányértéke azonban alig több a semminél. 

A következő években elöli azt is egészen a burján s az őszszel 
lehulló lomb, melynek ujabb évenkénti összegereblyélése, kihordása 
és elégetése ismét csak aránytalan nagy költséget okoz! 

Ilyen záródás mellett mesterséges fűvetést eszközölni tisztán 
kárbaveszett munka és költség, mert a fűmag, ha ki is kel, nap 
nélkül azon fiatalon kipusztul, s helyét a gyomoknak adja át. Már 
pedig egy hold teljes vetése, a mag árával s munkával együtt 50—60 
korona, nagyon is lényeges költséget jelent! 

6. 0 -2, nagyon napos helyen legfennebb 0'3 záródásnál lehet 
reményünk fűnövésre 5 némi sikerrel megpróbálkozhatunk a 
mesterséges füvesítéssel is, de csak az árnyékot tűrő és az árnyék
igényes szálfűfélékkel. Ezen fűfélék azonban a rágást és tiprást 
csak csekély mértékben tűrik s vékony szálaikat a marha sem 
szereti, takarmányértékük pedig nagyon csekély s a rájuk fordított 
költséggel semmiesetre sem arányban álló! 

A legelőre alkalmas, rágást, tiprást nagyon jól tűrő s a jószág 
által kedvelt hereféléknek (korcs, fehér komló, biborhere, szarvas-
kerep, sárkerep) nap kell, nem pedig árnyék, ezek még a 0 - 2 záródást 
sem tűrik. Ha a vetés éve száraz, ugy kikelnek bár, de a követ
kező 1—2 év alatt ki is vesznek. A vetés pedig nagyon költséges 
lévén, az gazdaságosan csak minél nagyobb időközökben ismételhető, 
különben nagyon megdrágítja a legelőt! 

7. Trágyázás nélkül nincs legelő karbantartás; mert bárhogy 
rendeztük is be azt kezdetben, ha nem trágyázzuk, elveszti termő
erejét, elkopik. Trágyázni czélszerűen csak kosarazás s az elhullott 
trágya szétgereblyélése által lehet. Mindkettőt akadályozzák a fák, 
sőt előbbit szinte lehetetlenné is teszik. 

8. Hogy ne legyek nagyon hosszadalmas, még csak azt az egy 
okot említem fel, hogy a „legelőerdőn" a szétszórtan álló fák 
a pásztor állandóan egész terület járására lévén utalva, s a fák 
jóformán csak szálanként lévén ellenőrizhetők, a károsításoktól 
nehezen óvhatok meg. 



Lássuk most előbbiekkel szemben a fáslegelő (ligetes legelő) 
előnyeit a tapasztalat szerint fenti sorrendben. 

1. Az irtásnál nem kell a levágandó fákat külön-külön meg
jelölni. Elég ha a munka értelmi vezetője a talajviszonyokhoz képest 
körüljelöli az épen hagyandó foltokat, azzal az utasítással, hogy 
abból vágni semmit sem szabad. 

2. A tisztítandó területről minden fa levágandó lévén, mehet 
a vágás minden különös kímélet nélkül s igy gyorsan s lehető 
legolcsóbb munkással! Csupán arra kell ügyelni — ami különben 
a másik alakzatnál is szükséges, de itt könnyebb, — hogy a fák 
földszintben vágassanak! 

3. A takarítás helybeni égetés utján, minden különösebb 
vigyázat nélkül, olcsón történhetik, sőt a galyak a tuskókra hány
hatók s igy azok is egészen kiégethetők. 

Miután a lánczborona a földszinten vágott tuskókon, különösen 
ha azok ki is égettettek, tapasztalatom szerint, egy kis vigyázattal 
könnyen átcsúszik, a talaj vetésre való előkészitése ezzel s igy a 
drága emberi munka nagyrészben való megtakarításával történhetik. 

4. Ha talán, a tuskóégetés daczára is, a lombfák tövei ki-
sarjaznának, azok nyári lepusztítása kaszával s igy olcsón eszkö
zölhető, sőt azok megszikkadás után helyben a töveken el is 
égethetők minden akadály nélkül. 

5. A füvek maguktól való megjelenése a teljesen kitisztitott 
területeken, tapasztalatom szerint, bekövetkezik és pedig különö
sen az égési foltokon a legjobb herefélék jelennek meg! Az árnyékot 
szerető, nagylevelü, s nehezen irtható gyomok azonban rend
szerint nem jelennek meg. 

6. A vetéshez választhatunk a talaj és tenger feletti magasságnak 
megfelelőleg, a siker biztos reményében, a legjobb, napigényes 
(a legelőre legalkalmasabb here- és fűfélék legnagyobbrészt nap
igényesek) szál- és aljfüvekből álló magkeveréket. 

7. A kosarazás utján való trágyázás akadály nélkül vihető 
keresztül s könnyen ellenőrizhető, nemkülönben az elhullott trágya
lepények szétgereblyélése is. 

8. A pásztoroknak meghagyható, hogy az erdős foltokról 
fát nem vághatnak, ezért szerződésileg is büntethetők s ebben 
nagyon könnyen ellen is őrizhetők, sőt kiköthető szerződésükben, 



hogy az erdőfoltokon levágott vagy megsértett minden egyes 
fákért ők a felelősek. 

9. Ami az állatoknak az időjárás viszontagságai elleni védel
mét illeti, ezt is megtalálják azok a „fáslegelőn" (ligetes legelő) 
meghagyandó foltokon, még pedig jobban, mint a másik legelő
alakzatnál, mert itt a fák sürün állanak s a legyet s más élős-
dieket jobban lesúrolják az állatokról, mint a ritkás állásban lévők! 

Végül még egyet! Az egész területen egyenletes szétosztásban 
álló fákkal biró „legelőerdö"-n a jószág állandóan árnyékban sétál, 
jóformán nélkülözi a legeltetési időszak legnagyobb részében, főleg 
ősz felé s különösen a felsőbb régiókban az éltető nap melegét, 
enélkül pedig nincsen edzettség és ellentálló képesség a (tüdővész 
stb.) nagyon is elharapódzott állati betegségekkel szemben. A legel
tetés egyik főczélja pedig, főleg a fiatal állatoknál, éppen ennek a 
megszerzése! 

Ezekkel t. szaktársaimat remélhetőleg sikerült meggyőznöm 
arról, hogy mi itt a Székelyföldön „nem utánoztuk majmolva a 
művelt külföldet", mikor a gyakorlati élet s nem a könyvek tanácsa 
alapján állást foglaltunk a „fáslegelő" (ligetes legelő) alakzat 
mellett! 

Azt hiszem, arról is sikerült meggyőznöm őket, hogy a fent kifej
tett gyakorlati okokból éppen inkább a Földes-féle „legelőerdő" 
való a műveltebb külföldnek s a könnyebben képezhető és fentartható 
„fáslegelő" (ligetes) való a mi hegyvidéki közbirtokosságainknak.*) 

* 
Hosszas együttműködésünk alatt általam szeretni és tisztelni 

tanult T. Nagy Imre csikvármegyei gazdasági egyesületi titkár és 
vármegyei gazdasági előadó kedves urambátyámnak, Földes taná
csos ur által b. czikkében idézett a legelők alakí
tására, fentartására és feljavítására bárhonnan jövő támogatás, 
buzgóság és anyagi áldozat egy-két év múlva füstbe megy az 
érdekeltség fásult közönye miatt" sem keserítenek el, nem pedig 
azért, mert mig hat év előtt Csik vármegyében lényeges állami 

*) A „művelt" külföldön a viszonyok megállapodottak és nincs szükség a 
„legelőerdőre". Ott a hasonló gazdasági szükségeszközök a régmúlt idők emlékei 
közé tartoznak, a legelő és erdő ligetes eloszlása ellenben ott is megvan és 
teljes jogosultsággal bir. Szerk. 



támogatás kilátásba helyezésével nagy kapaczitáczió mellett is alig 
sikerült rávennünk egyetlen birtokosságot a legelőjavitásra, ma 
már igaz, hogy az ügynek a gazdakörökben állandó felszínen 
tartása s a helyi példákra való hivatkozás mellett, éppen a példák 
hatása alatt, ugyancsak e vármegyében 30 birtokosságnál van folya
matban vezetésünk alatt, csekély államsegély mellett a legelőjavitás, 
5 ma már nem én kapaczitálok, de maguk a birtokosságok keresnek 

jel önként minden rábeszélés nélkül ez ügyben isi Sőt olyan 
birtokosságok is vannak, hol már 4—5 év óta állandóan éven
ként 1—2000 közmunkanapszámot teljesítenek a jogosultak e 
czélra szó nélkül. Egyes birtokosságok pedig már be is fejezték 
egész legelőjükön a javítási muukálatokat s állandóan végezik 
minden évben utasításaink szerint a karbantartást, trágyázást és 
a felelős pásztorok melletti soros legeltetést. Mindez nem világra 
szóló eredmény, de ha tekintetbe veszszük, hogy e téren azelőtt 
soha semmi sem történt, talán mégis valami, még pedig a jövő
beni nagy eredményekre reményt nyújtó biztos valami. 

Abban én is teljesen egyetértek Földes erdőtanácsos, T. Nagy 
Imre és Biró János urakkal, hogy az emberileg elérhető „eszményi 
állapot" a legelőjavitás, karbantartás és okszerű legelőgazdaság 
terén legalább is a hegyvidéken csak akkor fog eléretni, ha a 
hegyi legelők javítása, a legelőkérdés megoldása az erdészetre 
bízatnék. De igy kerülne az a legolcsóbba is!*) 

E vidékeken a legelők közvetlenül az erdők mellett terülnek el, 
legtöbb helyütt azokból hasittattak ki. Keresztüljár azokon az 
erdőtiszt és erdőőr egyaránt, még ha nem akar, úgyis. Ismeri az 

*) Sok körülmény szól amellett, hogy mint a Svájczban, ugy nálunk is 
az erdős hegyvidéken, ahol a legelők jókarbantartása sok fásítást és talajápolást 
igényel, s ahol a mezőgazdaság egyébként kevés szervvel bir, a legelők kezelése 
az erdőgazdákra bizassék, s mező- és erdőgazdák e téren összhangzatosan együtt
működjenek : a mezőgazdák a lapályon és erdőtlen dombvidéken, az erdőgazdák 
a hegyvidéken. Ámde az erdőgazdák közreműködésének sarkalatos előfeltétele — 
a havasi legelőktől eltekintve, amelyeket az erdészeti kezelés alól kivonni fek
vésüknél fogva nem szabad — az, hogy a legelőgondozás miatt az erdőgazdaság 
ne szenvedjen kárt, tehát az egy emberre bizott terület ezzel czélszerütlen módon 
ne szaporodjék. Szerk. 



erdész a viszonyokat teljesen. Ő érintkezik a legtöbbet a legelő
birtokossággal azonos erdőközbirtokossággal. Sok alkalma és 
eszköze van hatni az emberekre. 

Kis munkával csinálhatná meg a javítási, karbantartási ter
veket, megállapíthatná a legeltetés sorrendjét, a legelők állat-
birását stb. s ellen is őrizhetné a munkálatok foganatosítását, erdőőri 
személyzetével pedig ellenőriztethetné a zuglegeltetést, trágyázást stb. 
E czélra legfennebb 1 — 1 legelőmesterrel, milyeneket a kirendeltség 
erdőőri és földmivesiskolát végzett egyénekből gyakorlatilag képezett 
ki magának, lenne a járási erdőgondnokságok személyzete szaporí
tandó, ami évenként és gondnokságonként legfennebb 1000—1500 K, 
eredményeiben bőségesen megtérülő kiadási többletet okozna. 

A madárvonulás Magyarországon a madárjelölési 
kísérletek eredményei alapján. 

I r t a : SchenkJakab, a Kir. Magyar Ornith. Központ adjunktusa, 

mikor az államerdészeti tisztikar által 10 éven át gyűjtött 
madárvonulási anyag földolgozása*) révén először sikerült 

**" '" egyes jobban megfigyelt madárfajok tavaszi fölvonulását 
tüzetesebben megismerni, a gyönyörű problémáért való minden 
lelkesedésem és a siker fölött érzett örömöm mellett is maradt 
bennem valamelyes rejtett aggodalom, hogy a jövő kutatások 
nem hoznak-e majd napvilágra oly tényeket, amelyek halomra 
dönthetik, vagy legalább is lényegesen módosíthatják az annyi 
fáradsággal gyűjtött megfigyelések s annyi gonddal és tárgy
szeretettel végzett vizsgálatok eredményét. Bár semmi kétség sem 
merült fel arra nézve, hogy a megfigyelések, melyekre az eddigi 
eredményeket alapítottam, teljesen megbízhatók, — amit beigazoKak 
azok a megfigyelések is, melyeket azóta még nagyobb mennyiség
ben gyűjtött az államerdészeti tisztikar, — mégis aggodalmaim 
voltak, hogy hátha esetleg a módszer volt elhibázva, hátha egyes 

*) Az államerdészeti tisztikar 10 éves működése a magyar madártan szolgá
latában. Erdészeti Lapok. X L I V . 1905. p. 2 6 — 6 8 . 
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