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Az erdeifenyö két veszedelmes kárositójáról. 
Irta : Vollnhofer Pál, erd. akad. adjunktus. 

Tudjuk, hogy hazánkban mindenüt t , ugy kopár területeken, 
mint futóhomokon, hegyes és sik, magas és a lacsony fekvésű 
helyeken nagy előszeretettel ültetik az erdeifenyőt, mint olyan 
fanemet, amely gyors növekvésével , talajjavító tulajdonságánál 
fogva eleinte szép sikert biztosit. Nálunk körülbelül 40 év ó ta 
ültetik az erdötenyész tés tan követelte szabályok figyelembe vétele 
nélkül oly termőhelyeken is, ahol az semmi esetre sem fog meg
felelni. Nem czélom ugyan az erdeifenyő tenyésztés tani követel
ményeit tárgyalni, mivel azonban a tá rgyalandó károsítok leg
inkább a nem megfelelő termőhelyen álló ál labokat veszélyeztetik, 
okvetetlenül ki kellett t é rnem ar ra is. 

Ez a két károsító a Hylesinus (Myelophilus Eichh) piniperda 
L. és a Hylesinus minor Hty. 

A szúfélékhez tar tozó két bogár nagyon hasonlít egy
máshoz és pontos megkülönböztetésük csak jó nagyító segítségé
vel történhetik. Amilyen hasonló azonban a két bogár, olyan 
különböző a kettő rágásának az alakja, ugy, hogy erről csalha
tat lan biztonsággal következtethetünk az illető károsi tóra . 

Mindkettő ál labrontó és leginkább középkorú és korosabb 
ál labokat t ámad meg. Teljesen egészséges fákat csak ri tkán, ren
desen más rovarok által károsí tot t és igy ellentállási képességük
ben meggyöngített törzseket szállanak meg. Igy leginkább a 
Trachea piniperda Panz . vagy Fidonia piniaria L. ál tal károsí tot t 
ál labokban szoktak nagyobb mennyiségben fellépni, sőt végzetessé 
válni. Gombabetegségek, kohó- és gyárfüstök által rontot t állabok 
is sokat szenvednek nevezet t két kárositótól . 

Mindkét faj korán, az időjárás és magassági fekvés szerint 
már márczius-ápril is hóban rajzik. A H. piniperda a törzs alsó 
részében egészen odáig, ahol a sima tükörkéreg veszi kezdetét , a 
durva kéregbe befurakodva, abban a szijácsot néha csak érintve, 
7—14 cm.-es függőleges egykarú anyamene te t rág , amely az álló 
törzsön alulról fölfelé haladva, alul az a n y a m e n e t kezdetén jel
lemző kampósbot a lakú hajlással bir. Az anyamene t r e merölege-
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sen ál lanak sürün egymás mellett az aránylag hosszú álczamene-
tek, melyek végén foglalnak helyet a bábüregek. 

A befurás helye r endesen a durva kéreg cserepei alatt van, 
amiér t nem igen vesszük észre a károsító jelenlétét, hacsak nem 
á r u l n á el a héj repedésekbe pergő, je l lemző sötétvörös szinü furó-
liszt, vagy n é h a gyantaömlés következtében keletkező gyantatöl
csérek. Ezekről bizton következtethetünk a H. piniperda jelen
létére. 

A H. minor Htg. e l lenben kétkarú ha rán tanyamene te t rág, 
mely hasonló egy fekvő összekötő •—.—• jelhez. Az anyamenetek 
mindig a szi jácsba mélyednek, mig a rövid, ritkán álló álcza-
menetek rendesen a háncsban ha ladnak és csak r i tkán hatolnak 
a szijácsba. A bábüregek el lenben mindig mélyen a szijácsban 
foglalnak helyet. A bogár kedveli a friss, nedvdús fát és leginkább 
a törzs felső részében, a vékony, sá rga szinü u. n. tükörkéregben 
telepszik m e g ; a vékony kéreg az anyamenetek fölött rendesen 
megrepedezik. A bogár t ehá t leginkább fiatalabb, vékony kérgü 
törzsekben, vagy pedig öregebb fák felső részében költ, mig a 
piniperda mindig csak a durva kérgü részeket lepi el. 

Kedvező kifejlődési viszonyok között mindkét faj néha óriási 
mennyiségben lepi el a vágásokban lévő döntöt t törzseket, tüzifa-
rakásokat , vagy rak tá rakban felhalmozott rönköket. Rajzás után a 
nőstény bogár rögtön hozzáfog az anyamene t rágásához és meg
termékenyí tés u tán petéit az anyamene t két szélébe rágott apró 
gödörkékbe rakja, amelyekből a bogár 11—12 heti álcza és báb
s tádium után , körülbelül június végén fejlődik ki. Magasabban 
fekvő, hidegebb éghajlatú á l labokban rendesen csak július hóban 
keletkezik az első generáczió . Ily körülmények között már második 
generácz ió nem fejlődik, mig az első esetben az még keletkezhe
tik, ámbátor erre vonatkozólag még nagyon eltérők és ellentmondók 
a megfigyelések. 

Az uj bogarak most befurakodnak az idei, friss hajtásokba 
— körülbelül 5—7 cmnyire a csucsrügytől — egészen a bélig és 
azon át majd a csucsrügyig hatolnak. A befurás helyét egy kis 
gyantatölcsér jelzi. Az igy kifúrt hajtást vagy a befurási nyilason 
át , vagy pedig külön e czélra rágot t lyukon á t elhagyva, más 
gallyba furakodnak és ezt folytatják mindaddig, amig a hideg be 
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nem áll. Az igy a bogarak által kifúrt haj tásokat a szél, vagy 
télen a hó a befurás helyén könnyen letöri. Ettől van az, hogy 
a piniperda által károsí tot t állabok ta la ján számtalan ily kifúrt 
galyat találunk. 

A téli hideg beáll tával elhagyva a gályákat , vagy a letöre
dező gályákkal a földre esve, az erdő szélén álló fák, vagy a 
magfák, vagy pedig a vágásokban lévő tuskók kérgébe furakod
nak közel a gyökfőhöz és ott áttelelnek. A befurás helyét gyanta
tölcsér és furóliszt jelzi. Ha nagy mennyiségben szaporodtak el, 
ugy az át telelő bogarak je lenlétét jelző gyantatölcsérek néha több 
méter magasságig is találhatók a megszál lot t törzseken. 

A leirt működéssel mindkét faj igen érzékeny károkat okoz
hat erdei fenyőállabjainkban, rendszer int azonban — mint már 
emlitém — csak mint másodlagos károsítok lépnek fel és csak 
ritkán — tömeges e lszaporodás esetében — szállják meg az 
egészséges fákat is. Rendes körülmények között t ehá t m á r más 
kárositók által gyöngitett, szél törés vagy hónyomás , árviz, tüz-
vagy füstkár ál tal rontot t á l labokban lépnek fel néha olyannyira, 
hogy azokat tönkre is tehetik. 

A már ismeretes á lczakárosi tásnál azonban sokkal veszedel
mesebb a bogarak károsí tása a friss haj tások kifurása által, mivel 
az igy megtámadot t egészséges fák, amelyeken a dus gyanta-
ömlés következtében anyamene te t rágni képtelenek, az imágók 
károsítása által lassan- lassan a lka lmasakká té te tnek egy uj nem
zedék lé t rehozására . A bogarak által meg támadot t fák koronája 
ugyanis a galyak le töredezése által mind inkább megritkul és h a 
a károsítás éveken át tart , ugy c sakhamar csucsaszályosak lesznek és 
mint ilyenekkel c sakhamar végezni fog az uj nemzedéke t lé t rehozó 
bogarak sokasága. Igy készítik elő a bogarak unokáiknak a külöm-
ben még teljesen egészséges fákat alkalmas á lczatanyául . 

Már Linné is megfigyelte a bogarak eme káros í tásá t és ezért 
„hortulanus na tu r ae" névvel lát ta el a H. piniperdá-i, mer t miként 
a kertész a fákat vagy élő sövényeket , ugy szóban lévő szúk 
megnyesik az erdei fenyőt. Ilyen, külső alakjában tel jesen meg
változott erdei fenyőt sokat lá t tam a poroszországi erdei fenyve
sekben, leginkább vetővágásokban, vagy faraktárak környékén. 

Ha már most. nevezet t károsi tókat észleljük ál labjainkban, 
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a védekezés és ir tás abból áll, hogy fogófákat döntetünk és ezeket 
idejekorán, mielőtt még az uj generáczió kifejlődnék, lekérgeztetjük, 
a kérget pedig elégetjük. A fogófákat rendszer in t márczius hóban 
döntjük, a lekérgezést pedig június elején végezzük, oly meleg 
vidékeken azonban , a hol két generácz ióra is számithatunk, ott 
június hóban újból kell fogófákat dönte tnünk. A fogófákat nem 
elegendő csak lehánta tnunk és a kérget t otthagynunk, mert a 
kéregben élő álczákból még számos bogár fejlődhetnék, miért is 
feltétlenül szükséges a kéreg elégetése. A megszál lot t fenyőfák
nak lehánta t lanul raktárokba való fuvarozása m é g sokkal vesze
delmesebb, mivel ezáltal csak fejlesztenők a kárositót . 

Ha a H. minor Htg. is megszál lot ta a fogófákat — ami 
ugyan r i tkábban történik — ugy ezek lekérgezésében még az 
álczák bábozódása előtt kell hozzáfognunk, mer t ha evvel elkés
nénk, ugy a lekérgezett fában, a mélyen a szi jácsban lévő bábok
ból még igen sok bogár fejlődnék ki. 

Ujabban „álló fogófákat" alkalmazunk, mivel tapasztalat 
szerint ezeket a károsítok nagy előszeretettel szállják meg. Az 
ál ló fogófákat ugy készítjük, hogy egyes az á l labban egyenletesen 
elosztott álló törzseket sudarukban megcsonkí tunk és ezekkel 
azu tán éppen ugy já runk el, mint az előbb emiitett fogófákkal. 

A legelemibb védekezés pedig abból áll, hogy az állabból 
minden beteges , száradó fát idejekorán eltávolítunk. 

A dolog te rmésze téből következik, hogy fenti védekezési 
módokat , ha czélt érni akarunk, évről-évre kell folytatnunk. A 
sivár futóhomokon álló erdei fenyők annyival is inkább esnek 
áldozatul , mer t gyanta tar ta lmuk 60—80 éves korukig tudvalevő
leg igen csekély, t ehá t vajmi kevés ellentállási képességgel birnak. 
A megfelelő termőhelyen álló erdeifenyők el lenben fokozott gyanta
kiválasztással védekeznek, minek következtében számta lan befura
kodó bogár a kiszivárgó gyantában megfullad. 

Erdőtenyésztés tani szempontból tehát a leghathatósabb véde
kezés abban rejlik, hogy mindig csak megkívánt termőhelyére 
telepitjük az erdeifenyőt, vagy pedig, ha talajjavító fanemnek 
szántuk, főtörekvésünk mindig az legyen, hogy a kitűzött czél 
e lérése után az erdeifenyőt a megfelelő fanemmel felváltsuk. 

A szóban levő károsítok nagyon közönséges bogarak, meg-
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találjuk mindenüt t , ahol erdei fenyveseink vannak. Igy megfigye
lem m á r évek óta a gödöllői m. kir. erdőhivatal kerületébe tar
tozó isaszeghi m. kir. e rdögondnokság „fenyvesdülő" nevü erdő-
részében, ahol egy 40—50 éves á l labban folytonos károsí tása 
következtében ma már 1U—1k holdas hézagok keletkeztek. Itt 
1900-ban megkezdvén a védekezést , szép sikert ér tünk el. 

Megfigyelem még itt Se lmeczbányán is, éppúgy Sopron vidé
kén ; rágványokat kap tam a Bakonyból és Pozsony vidékéről is. 

A magyar korona országainak gyári faipara az 
1898. évben. 

Ismertet i : Schmidt Károly, m. kir. erdőtanácsos. 

(Folytatás.) 

Épület- és butorasztalos-ipar. 

J . A gyárak száma és azok általános viszonyai. 
Gyári jel legű épület- és butoraszta los- te lep 1898-ban 19, és 

pedig 18 Magyarországon, 1 pedig Szlavóniában volt üzemben. A 
telepek közül volt Aradon 1, Budapes ten 10, Kolozsvárott 2, Komá
romban 1, Pécset t 1, Rozsnyón 1, Szegeden 1, Szombathelyt 1 és 
Eszéken is 1. 

A mint ezen elhelyezés is mutat ja , ilyen telepek létesí tésének 
előfeltételét nagyobb és fejlett szükségletű fogyasztó-közönséggel 
rendelkező városokban kell keresnünk. 

A telepek mindannyian magánosok kezében voltak. 

II. A gyárak berendezése. 
A fentemiitett ipar telepeken a motorok száma a felvétel 

alkalmával 13 volt és pedig 11 gőzmotor, 1 gázmotor és 1 vizi-
kerék. A gőzgépek táp lá lásá ra 13 kazán szolgált 374 m 2 futófelü
lettel, 9"2—100 m 2 ha tárok között, kazánonkint át lag 2 8 7 7 m~. 
A hajtógépek egészbeni 370 lóerő bírásából 357 a gőzgépekre, 8 
a gázmotorra , 5 pedig a vizikerékre esik. A lóerők, illetőleg a 
gépek munkabí rása az eszéki te lepen levő 110 lóerős, 50 lóerővel 
az asztalos üzemnél , 60 lóerővel pedig a fürészüzemnél igénybe 
vett nagy motortól eltekintve, 15—60 lóerőhatárok között számi
tandók. A telepek közül több lassú fejlődéssel érvén el mai nagy-


