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keletről nyugat felé (nevezetesen a Balkánhegység és a 
déli Kárpátok) haladnak s igy áthághatlan akadályt képez
nek az egyenlítői meleg légárammal szemben. Hozzájárul 
még ehez, hogy Északamerika tengerpartját egészen a 36° 
északi szélességig a mexikói öböl meleg légárama mossa, 
mely a levegőt — messze be a szárazföldön — meg
melegítvén, jelentékenyen fokozza Északamerika egy ré
szének átlagos hőmérsékét. 

Mindezek a körülmények magyarázzák meg azt a 
tüneményt, hogy, ugyanazt az északi szélességet is feltéte
lezve, Amerika átlagos évi hőmérsége nagyobb Európa 
átlagos hőmérsékénél, hogy Amerikában sokkal több a fa
fajok száma s hogy Amerika egynémely faneme a meg
felelő szélesség alá tartozó fekvés mellett sem tud nálunk 
megélni. 

A negyedkori jégkorszak tehát befejezte azt, a mit a 
középkor kréta-szisztémája megkezdett, vagyis a fane
mek geográfiai elosztásának a jégkorszak adta meg a 
mostani képét. 

Lapszemle. 
A kés ő tölg y {Quercus pedunculata var. tardissima) előjövete-

léröl és magatar tásáról a „Gentralblatt f. d. g. For twesen" f. évi 
V. füzetében Nikodem Vilmos herczegi erdömester ujabb adatokat 
közöl. Minket ez a fanem annyira közelről érdekel s már is annyi 
gondos megfigyelés utján nyert adat van róla lapunkban följe
gyezve, hogy mulasztást követnénk el, ha az épen közzétett adato
kat amazok sorába fel nem vennők. 

Xikodem erdőmester Földes J. m. kir. főerdésznek és Cieslar 
A. dr.-nak ugyanazon folyóiratban (1894. évi VI. és 1895. évi VII. 
füzetben) megjelent közleményeire utalva a következőkbe foglalt 
megfigyeléseit adja elö. 



580 

A késő tölgy Zágráb és Sziszek közt is előfordul és pedig 
részben nagyobb, majdnem teljesen elegyetlen állabot alkotva, rész
ben a közönséges kocsános tölgygyei különféle mértékben ele
gyedve, 100—-150 m tengerszintfeletti magasságok közöt t ; e maga
sabb fekvésű helyeken fellép már a kocsántalan tölgy, még 
pedig előbb a kocsányos tölgygyei keveredve, mig végül az előbbi 
egymagában foglalja el az egész területet . 

A késő tölgy nagyobbára nedves talajon nő, s kevésbbé 
kedveli a száraz ta la j t ; legszebben a jó nyirkos talajon fejlődik. 

A Vescenica nevü erdökerületben (a bg. Thurn-Taxis-féle 
uradalomban) Drvosek üzemosztályban egy majdnem egészen ele
gyetlen s körülbelül 100 hold kiterjedésű késő tölgy állab v a n ; 
a közben előforduló néhány kocsános tölgy 1894-ben jól felismer-
hetőlog megjelöltetett , ugy, hogy a szóban levő ál labban egészen 
tiszta késő tölgymakkot lehet gyűjteni. A többi üzemosztályban a 
késő tölgy részint kisebb elegyetlen állabot alkotva, részint nagyobb 
területen elegyesen szintén előfordul. 

Azt a Francziaországban tet t megfigyelést, hogy a késő tölgy 
a mocsaras , söt még a tőzeges helyeken is jobban tenyésznék a 
kocsányos tölgynél, a Horvátországban előforduló egyedekről nem 
lehet m o n d a n i ; ellenkezőleg a gyakran elárasztott területek 
nedvesebb részein a kocsános tölgy inkább fordul elő. 

Földes szerint a késő tölgy a megfigyelt területeken kocsá
nos tölgygyei elegyedve nem fordul e l ő ; a fentebb jelzett terüle
teken el lenben ezt az elegyedést nagyobb kiterjedésben is lehet 
találni. A késő tölgy legjellemzőbb sajátságai, nevezetesen a kései 
fagy okozta károktól való védettség, s ennek következtében a ked
vezőbb törzsképzés, mit a késő tölgy a kocsánossal szemben 
még rosszabb talajon is fölmutat, továbbá a Tcorán fellépő rovar
károktól való védettség itt is mind megvannak ; a rovarkároktól 
való teljes védettségről azonban nem lehet szólni. Igy pl. a zelin-
cice-ozalji uradalomhoz tar tozó erdőkben a gyapjas pille okozta 
károktól a késő tölgy éponséggel nem marad t mentve. 1895-ben 
pedig egy más rovar álezái, mely rovart nem lehetett megállapí
tani , júniusban, mikor a késő tölgy levelei még egészen zsengék 
voltak, ezt a fanemet sokkal inkább megkárosították, mint a kocsá
nos tölgyet, melynek lombozata akkorra már erősebben kifejlett. 
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A hernyóklól és álczáktól eredő károsí tásokat illetőleg tehát 
ezek fellépésének idejétől függ minden, s mivel azok rendszerint a 
zsenge lombozatot kedvelik, a körülményekhez képes majd ez, 
majd az a tölgyfaj szenved tőlük többet. A már május végén fel
lépő hernyók a késő tölgyet még lombozatlanul találják s e miatt 
természetesen a többieket támadják meg. 

Ami a fagykárokat illeti, e tekintetben csak kivételesen tör
ténik meg, hogy a késő tölgy nagyobb kárt szenvedjen mint a 
kocsános tölgy s csupán abban az esetben, ha a kései fagy 
május vége felé vagy június elején következik b e ; a késő tölgy 
levélzete ugyanis éppen ebben az időtájban kezd fejlődni, mig a 
másiké már kinőtte magát s érzéket lenebbé is lett. 

Olyan kivételes eset 1895-ben fordult elö a Károly város mel
let elterülő Ozalj erdő Vomerscice üzemosztályában, hol a teljesen 
megfelelő helyen vetőágyakban fejlődött késő tölgy csemeték május 
vége felé elfagytak, mig a kocsános tölgycsemetéknek semmi baja 
sem esett. 

Azonban az úgynevezett májusi fagyok (a fagyos szentek 
napjai), melyek Zágráb vidékén is gyakoriak, rendszerint már el
múlnak, mikor a késő tölgy levelezni kezd s a gyakorlat számára 
ez a tulajdonsága a legbecsesebb a késő tölgynek. Ugy látszik, 
hogy a kur tább tenyészidönek a tömegtermelésre nincs kedvezőt
len befolyása. 

Általában elmondani, hogy a késő tölgy már fiatal korától 
kezdve gyorsabban nő, mint a kocsános tölgy, nem lehet. Ennek 
az állitásnak igazolására szolgálhat az a vescenicai erdökerület-
ben levő ültetmény, melyben mindkét tölgyféle egyidejűleg tele
píttetett meg s különbség azok közt a magasságra nézve nem 
mutatkozik. Meglehet különben, hogy a kocsános tölgy a fagytól 
többször is szenvedbet kárt, mig azt a késő tölgy elkerüli s igy 
utóbb mindenesetre előnyt nyerne a másik felett. 

A késő tölgyek jobb törzsfejlődésének különösen nedves 
talajon van meg a maga jelentősége, hol a tölgy közé oly czél-
ból, hogy a törzs szebb kifejlődésére jó befolyást gyakoroljon, 
árnyadó fanemet elegyíteni nem lehet, mivel az ilyen viszonyok 
mellett a gyertyán is megtagadná a szolgálatot. 
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Érdekes az a tény is, hogy a késő tölgy magva ugyanazon 
körülmények között később kel is, mint a többi tölgyé. 

1895-ben Cerje erdőkerüle tben ugyanazon a módon át telel
tetet t makkot vetettek el egymás mellett fekvő ágyakban . Mind 
április 26.-án. Az első kocsánta lan csemeték május 15.-én keltek, 
a kocsános tölgy csemeték május 31.-én s a késő tölgy cseme
ték június 15.-én. 

A jurjevaci erdőkerüle tben 1895-ben a kocsántalan tölgy 
lombja április 15.-étől 18.-áig feslett ki, a koesánosé április 25.-étől 
30.-áig, a késő tölgyé május 23.-ától 28.-áig. Az utóbbinak pá r 
egyede csak június elején zöldült ki. 

A kizöldülés tekintetében hasonló különbség mutatkozot t az 
uradalom többi erdőkerületében is. 

1895. évi május 16.-án és 17.-én helyenkint hó esett s a hó 
a már egészen ki lombosodott kocsános tölgyeket sok helyen le
nyomta s részben megkárosí tot ta . A hóesést fagy követte, minek 
következtében a kocsános tölgy elfagyott. A késő tölgy mind a 
két veszedelmet kár nélkül kiállotta. 

Az a körülmény, hogy a késő tölgy kevesebb makkot terem, 
a r ra vezethető vissza, hogy nyúlánkabb fejlődésénél fogva kisebb 
koronát növel. Teljesen szabadon álló vagy legalább egyik olda
lon erősebben elágazódott szegélyfák gyakrabban s több gyümöl
csöt te remnek. Virágját te rmésze tesen szintén r i tkábban éri a 
fagy veszedelme, mint a kocsányos tölgyét. 

Arra a kérdésre vonatkozólag, vájjon Szlavóniának oly hí res , 
szép erdei nem késő tölgyből állottak-e, Nikodem V. kielégítő 
választ nem tud adni, a mennyiben, u tána já rva a dolognak, kér-
dezősködése eredményte len m a r a d t ; pedig rendkívül érdekünk
ben ál lana, hogy e tekintetben bizonyosságra jussunk. Lehet külön
ben, hogy az oda való szakemberek majd szolgáltatnak erre nézve 
is adatokat . 

A sziszeid kereskedők messze vidékre széthordják a tölgy 
vetömakkot s bizonyosra vehető, hogy a közé a késő tölgy makkja 
is belekeverődik. Eképen a késő tölgy m á r eddig is sokfelé e l t e r 
jedt — valószínűleg igy terjedt el Ausztria-Magyarország ha tá ra in 
tu l i s , — anélkül, hogy tulajdonságai pontosan megállapíthattak volna . 

A késő tölgy előfordulását Magyar-, Horvát-, Franczia- és. 
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Oroszországban egyszerre je lez ték ; ugy látszik, Németországban 
nem találni meg, legalább — a mint Nikodem V. megjegyzi 
a tankönyvek s a folyóiratok nem emlékeznek meg róla.*) 

Mindenesetre megvolna a gyakorlati haszna annak, ha men
nél több helyen kisérletek tétetnének abban az irányban, hogy 
a késő tölgy, különösen erdőképzésre, a kevéssé jó talajon meny
nyire felel meg. Ismeretes , hogy a mariabrunni kisérleti á l lomás 
meg a magyar földmivelésügyi ministerium ebben az i rányban 
már tett lépéseket. 

Ar ra nézve, hogy a késő tölgy fatömcgtermése á l ta lában 
véve nagyobb-e a kocsános tölgyénél, a mint Földes a Magyar
országban megfigyelt állabokról állítja, — Nikodem V. szerént még 
beható vizsgálatokra van szükség. 

A késő tölgy makkját a kocsános tölgyétől alig lehet meg
különböztetni. Makkján szintén rajta vannak azok a finom hosszsávok, 
melyek a kocsános tölgy makkját, ha még ki nem száradtak, a 
kocsántalanétól megkülönböztetik. 

Erre a csalhatat lan ismertető jelre, melyet maguk a kereske
dők se igen vettek figyelembe, a szaklapok ujabb időben többször 
figyelmeztettek s ez a jel tényleg teljesen alkalmas arra , hogy a 
kocsános- és kocsántalan tölgy makkjának felcserélésétől megóv
jon. Pedig van év, mikor csak az egyik féle tölgy terem sok 
makkot, mikor a z t á n . a másiknak á ra felszökik s a kereskedőket 
a makkok felcserélésére illetve keverésére csábítja. A nedves, 
mélyen fekvő területek beerdösi tésére a kocsántalan tölgy haszna
vehetetlen, épen ezért igen fontos dolog, hogy a jelzett czélra 
tiszta kocsántalan tölgymakkot szerezzünk be. Sokan ugyan még 
mindig beleesnek a hibába, hogy kocsános tölgymakk h iányában 1 

a kocsántalanét rántják elő, ha meg nem felel is neki a t e rü le t ; 
csakhogy az eredmény az tán gyatra is lesz. 

A horvátországi tölgyesekben, hol az idősebb állabok léte
sítésében o t t még elő nem f o r d u l t fanemnek mesterséges megtele.; 

*) Erre nézve a „Centralblatt f. d. g. F.-w." szerkesztője jegyzetképeri 
megemlíti, hogy a késő tölgyről már megemlékeztek: Xördlinger H.. dr. az 
„Alig. F. u. J.-zeitung" 1850. évf. (Inleressante spiitausschlagende Eiche, 
Quercus peduneulata tarda Xördl.) és Sthwappách A. dr. a „Zeilschrift f. 
F. u. J . w." 1895. évf. (Die Juni-Eiche.) 
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pitésévei az emberek még részt nem vettek, hanem mindent maga 
a te rmészet tett meg. jól lehet látni, miként húzódott el a kocsán
ta lan tölgy az áradásos és nedves helyekről a magasabb, szára
zabb területekre ; ez is mutatja, hogy ál talában véve jobb törzs
képzése daczára sem tenyészthető a mély fekvésű területeken, 
melyek elfoglalására és hasznosí tására a hasonlóképen jó növésű 
késő tölgy inkább lehet hivatva. 

Közleményének zárszavában Nikodem V. sajnálkozva említi 
meg , hogy Csehországba helyeztetvén át, a horvátországi késő 
tölgyre vonatkozó vizsgálódásait nem folytathat ta; kifejezi azon
ban abbeli reményét , hogy ott marad t szaktársai közt bizonyára 
vállalkoznak, á kik az ö vizsgálódásainak fonalát felveszik s ujabb 
adatokat szolgál tatnak az érdekes fanem természetének teljes 
felderítésére. (Sylvius.) 

A z u j országo s fóerdömester . 
A magyal' erdészetnek bizonyára mindannyiunk által 

kedves hir gyanánt hallott nagy eseményéről kívánunk e 
czim alatt megemlékezni. Nagy eseményről, mert az állás, 
melyről szó van, országunk egyik legjelentékenyebb köz
gazdasági ágazatának igazgatásánál a legelső, a legnagyobb ; 
— mert az erdőgazdaság általános fejlődésének irá
nyítása s ezzel együtt ugy az erdőbirtokosok anyagi érde
keinek előbbrevitele, valamint az erdészet körében fára
dozó tisztviselői kar szolgálati ügyeinek igazságos és 
jóakaratú kezelése jórészt annak a férfiúnak egyéni ké
pességétől és tájékozottságától, bölcs belátásától és tapin
tatosságától, igazságszeretetétől és jószívűségétől van füg
gővé téve, a kit a Felség bizalma ministerének erdészeti 
ügyekben legelső tanácsadójaként e szép, de terhes hiva
tásokkal egybekötött állásra emel. S midőn a Felség 
bizalma erdészetünknek tapasztalatokban leggazdagabb 
úttörő munkásai közül azt választotta ki s állította oda 


