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Megjelenik minden h ó n a p 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 alapító 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. évidij fejében szintén ingyen küldetik meg. 

Az Országos Erdészeti Egyesület időközönkint megjelenő közérdekű kiad
ványai (népszerű erdészeti 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 z á m 

(Telefon: 37—22) 

A lapnak legkésőbb minden hónap 5. és 20. napjáig a t. egyesületi tagok vagy 
előfizetők kezeihez kell jutni. Ellenkező esetben posta-jegygyel „reclamatio" teendő 

"Pátria" irodalmi vállalat és nyomdai r.-t. nyomása. Budapest, Üllői-ut 2 5 . 



Munkatársaink tájékozásául! 
erdőgazdaság összes ágainak müvelésére és ismertetésére szolgáló értekezéseket s 
a gazdálkodás gyakorlati alkalmazására vonatkozó bárminemű tudósításokat, 
valamint felveszszűk az erdészetet közelről érdeklő s azzal mintegy rokoni 
kötelékben lévő vadászati ügyeket is. 

írói tiszteletdíj: Egy nyomtatott ívnyi (16. old.) eredeti értekezésért, mely a 
szerkesztőség részéről átdolgozást nem igényel, 4 0 — 4 8 K, ha az átdolgozást 
avagy idegen nyelvből eszközölt szabatos fordításért 2 4 — 4 0 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 írják. A czikkekhez tartozó rajzokat 
sima, fehér papíron, lehetőleg kétszer olyan nagyságban kell készíteni, mint 
amilyen 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 különlenyomátokat 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. 
F i g y e l m e z t e t é s . Az egyesületi kiadványokból az egyesületi tagok csak 

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

Az O r s z á g o s E r d é s z e t i E g y e s ü l e t n é l (Bpest, V., Alkotmány-utcza 6. sz.) 
a k ö v e t k e z ő m ü v e k r e n d e l h e t ő k m e g : 

E R D É S Z E T I L A P O K . 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 E R D Ő . Erdészeti és vadászati szaklap kisebb erdők birtokosai és kezelői, 
erdészeti és vadászati altisztek részére. Szerkeszti Balogh Ernő m. kir. 
erdőtanácsos. Megjelenik minden hó 1-én és 15-én. Ára 1 évre 4 K. 

AZ E R D É S Z E T I Z S E B N A P T Á R 1912. ÉVI (31.) É V F O L Y A M A . Ára tagoknak 
2 K, másoknak 3 K. Legczélszerübb 2 K 45 f, illetőleg 3 K 45 f előzetes 
beküldésével rendelni, mely esetben bérmentve szállíttatik. 

AZ E R D Ő Ő R vagy AZ E R D É S Z E T A L A P V O N A L A I K É R D É S E K B E N ÉS 
F E L E L E T E K B E N . Ir ta: Bedő Albert. IX. kiadás, 1912. Ára 6 K. 6 kor. 
55 fill. előzetes beküldése esetén bérmentve és ajánlva küldetik. 

AZ E R D Ő R E N D E Z É S T A N K É Z I K Ö N Y V E . I r t a : bölcsházai Belházy Emil. Ára 
tagoknak 6 K, nem tagoknak 10 K. 

ERDÉSZETI N Ö V É N Y T A N . Ir ta: Fekete Lajos és Mágocsi-Dietz Sándor. I. kötet: 
Altalános növénytan. Teljesen elfogyott. — II. kötet: Növényrendszertan. 
Részletes növénytan. Növényföldrajz. Ára tagoknak 12 K, nem tagoknak 18 K. 

R E N D S Z E R E S N Ö V É N Y T A N . Ir ta : dr. Tuzson János. I. Általános rész és a 
virágtalan növények. Ára egyesületi tagoknak 8 K. Bolti ára 10 K. 
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Szerkeszti : 

B U N D K Á R O L Y 

Megjelenik minden hó 1-én és 15-én. ® Előfizetési dij egy évre 16 korona. 

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

Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapesten, Lipótváros, Alkotmány-uteza 6 . sz. II. em. 

A lap irányával nem ellenkező hirdetések mérsékelt dijért közöltetnek. 
(Telefon: 37—22.) 
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Bükk- és tölgyerdösitések Bregentvedben. 
Ir ta: Borsiczky Ottó. 

•^irr Dániában fekvő Bregentved vidéke a tengerparton elterülő 
L \ lapály, mely a tengertől még 20 km távolságban sem emel-

kedik 20—30 m-né\ magasabbra a tenger szine fölé s csak 
kivételesen fordulnak elő egyes 40 m-es emelkedések. Ennek a 
nagykiterjedésű területnek talaja hideg, kötött agyag, melyet, mivel 
a talaj esése alig 1:1000-hez, még lecsapolással sem lehet meg
javítani. 

Ezt a területet még három évtizeddel ezelőtt csak csenevész 
növésű, hézagos, sás és fűvel benőtt, tisztás és kopárokkal meg
szaggatott, bükkös foglalta el s csak itt-ott állott egy-egy jobb 
növekedést mutató tölgy vagy tölgycsoport. 

Az ottani szakköröknek rendkívüli nehézségeket okozott ennek 
a nehezen megmunkálható területnek erdősítése s a megfelelő 
fanemek megválasztása. A különféle tűlevelűekkel, erdei-, lucz-, 
vörös-, sima- és jegenyefenyővel, valamint kőris, juhar, nyír és 
égerrel folytatott erdősítési kísérletek teljesen meddők maradtak, 
csupán tölgy és bükkel értek el némi eredményt, de az alkalmazott 

Erdészeti Lapok 45 



erdősítési módok, a négyzetes hálóba való ültetés és a szokásos 
makkültetés e fanemekkel sem vezettek kielégítő eredményre. 

A sok éven keresztül folytatott kísérletekből az az eredmény 
szűrődött le, hogy itt az erdőjövedelmezőségi szempontokat teljesen 
figyelmen kivül hagyva, kizárólag az erdőművelési szempontok 
mérlegelendők s oly fanemet kellett választani, mely az ottani 
viszonyok mellett nemcsak átmenetileg, de tartósan is képes jó 
erdőket alkotni. A választás igy a tölgy mellett a bükkre esett, 
mert hosszú évek tapasztalata után meg kellett győződni arról, 
hogy a terület legnagyobb részén egyetlen egy lombfa sem helyet
tesitheti itt a bükköt. 

Hauch L. ott működő erdőfelügyelőnek végre sikerült oly 
erdősítési módot alkalmazni, mely az adott nehéz viszonyok mellett is 
teljes eredményre vezetett. Hauch a „Centralblatt für dasgesammte 
Forstwessen" ez évi 4. és 5. füzeteiben részletesen beszámol három 
évtizeden keresztül szerzett tapasztalatairól és az általa alkalmazott 
erdősítési módozatokról és az elért eredményről. 

Hauch erdősítési módszere bizonyára hazánk több vidékén 
is eredménynyel volna alkalmazható, miért is ismertetését az aláb
biakban részletesebben közöljük. 

A Bregentvedben sok éven keresztül folytatott és nagy terüle
ten foganatosított felújítási kísérletek sikertelensége szoros össze
függésben volt azzal a körülménynyel, hogy a bükk életének első 
éveiben nem találta meg azokat a létfeltételeket, melyek nélkül 
tenyésztése lehetetlen. A fiatal zsenge bükk a nehéz kötött agyagban 
nem érzi magát jól és elpusztul, ugy hogy a remélt bükkös helyett 
egy-két év múlva kiterjedt füves területek keletkeztek. E körülmény 
Hauchot arra késztette, hogy a természetes felújítás és makkültetés 
helyett csemeteültetéssel tegyen kísérletet. Az ültetést ugy végezte, 
hogy a területegységre — utánozva a természet ujjmutatását — 
annyi csemetét ültetett el, amennyi arra egyáltalában elfért. 

A bükknek természeti sajátsága, hogy fiatal korában teljes 
sürü állást kivan, ugy hogy lehetetlen tulsürün ültetni. Legked
vezőbb volna oly sűrűséget elérni, mint amilyet a természetes 
felújításnál, ahol hektáronként 2,000.000 csemete is van, találunk, 
de ily nagymennyiségű esemetét elültetni lehetetlenség, ugy hogy 
meg kellett elégedni oly ültetési móddal, mely mellett hektáron-



ként 200.000 csemete volt elültethető s igy a természetes sűrűség 
legalább megközelittetett. 

A felújításhoz szükséges nagymennyiségű csemete minden
esetre csak jó magtermő évek után nevelhető. A makk, hogy az 
ebből fejlődő csemete az anyafa esetleges rossz fejlődését ne örö
kölhesse, csak oly fák alól gyűjtetik, melyek egészséges és jó 
növekedést mutatnak. 

A csemetekertek, melyekbe a gyűjtött makk elvetendő lesz, 
csak a termő év őszén és a reá következő év tavaszán készíthetők 
el, tehát a gyűjtött makkot átteleltetik. A csemetekertek számára 
mindig a terület magasabban fekvő helyeit választják. 

A gyűjtött és áttelelt makk az őszszel felásott és tavaszszal 
elegyengetett talajba sűrűn egymásmellé készített 15 cm széles és 
2 cm mély hornyokba lesz, a csirázóképesség mérve szerint ritkáb
ban, vagy sűrűbben vetve oly módon, hogy az a horonyokat 
egyenletesen kitöltse. Ha a csirázóképesség, mint az rendesen 
lenni szokott, 8 0 % , akkor egynegyed ha-nyi csemetekertbe mint
egy 30 hl makk kerül. Az egyenletesen elvetett makkra a földet 
gereblyével húzzák reá. A vetés rendszerint április elsejéig el
készül s hogy a kikelő zsenge csemeték el ne fagyjanak, azokat 
földbe szúrt gályákkal védik meg. Ily vetési mód mellett oly 
sűrűn kel a csemete, hogy gyomlálás alig válik szükségessé, mert 
a csemeték a talajt teljesen befödik. A Phytophtora fagi ellen a 
csemeték bordói lével lesznek permetezve. 

Ha elegendő csemete áll rendelkezésre, akkor a következő 
őszszel azon a területen, melyen a felújítás foganatosítandó, az állo
mány meg lesz ritkítva. A gyenge sűrűségű állomány fatömegének 
mintegy egyharmada termeltetik ki. Hogy a fény és árnyék kö
zötti megosztódás egyenletes legyen, főleg a széles koronájú és 
az egymáshoz közel álló faegyedek termeltetnek ki. Ha az állomány
ban tölgy is van, ez meghagyatik. 

A fa kitermelését és kiszállítását, valamint a talajnak az ültetés 
•számára való elkészítését még az ősz és tél folyamán végzik el. 
A műfa a termelés után azonnal ki lesz szállítva az erdőből, a tűzifa 
pedig utak mellé és erre a czélra készített, egymástól 60—60 /ra-nyire 
húzódó 6 m széles nyiladékokon lesz rakásolva. A nyiladékok 
közötti terület talaja pedig az ültetés számára készíttetik elő. 
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Az erdősítés sikere a talaj mikénti előkészítésétől függ. Ámbár 
a talaj megmunkálása hatásában azonnal nem érvényesül, de 
néhány év múlva a fejlődő erdősítés a jól és rosszul megmunkált 
talajban lényeges különbséget mutat. 

A bregentvedi nehéz és hideg agyagban a talaj jó mélyen 
fel lesz lazitva, mi oly módon történik, hogy 63 cm-nyhe egy
mástól 63 cm széles és legalább 40 cm mély árkokat ásnak. 
A tuskók és az álló fákhoz közel a talaj megmunkálva nem lesz. 
Ily módon 1—1 hektáron mintegy 5—6000 folyóméter árok készít
hető. Az ősz folyamán elkészített pászták földje tavaszszal gereb-
lyével, vagy erre a czélra igen alkalmas, négyágú kapával meg 
lesz lazitva, ugy hogy főleg ott, hol a talaj nagyon kötött, ezen 
pászták felásott földiének keresztmetszete a vakondturás kereszt
metszetéhez hasonló. 

Ezekbe a pasztákba tavaszszal mintegy 60 ew-nyire egymástól 
négyzetes, 15 cm oldalhosszal biró gödrök lesznek ásva, melyek 
mélysége az elültetendő csemeték gyökerének hossza szerint 
igazodik. 

A csemetekertből a csemetéket a következő módon szedik 
ki: Az első csemetesor mentén keskeny, a csemeték felé eső 
oldalon, meredek falu árkot ásnak, mely néhány cm-e\ mélyebb, 
mint a csemeték gyökerének hossza. Ezután két csemetesor között 
merőlegesen beszúrják az ásót és erre a két párhuzamos vonalra 
merőlegesen vezetett ásónyommal 15 cm széles tömböt válasz
tanak el a csemetesorból. Az így elválasztott tömböt a munkások 
óvatosan kiemelik helyéről, mely munkálat mellett főleg arra kell 
ügyelni, hogy a csemeték a tömbben meg ne lazuljanak, tehát a 
csemetéket semmi körülmények között sem szabad megfogni, 
hanem az árok felőli oldalról a tömb alá nyúlva kell azt ki
emelni. 

Az igy kiszedett tömböket kézi targonczán, vagy kocsin szál
lítják az ültetés helyére, hol azután a már kiásott gödrökbe lesz
nek ültetve. A tömböket mélyre ültetni nem szabad, legjobb, ha 
5 cm-rel magasabban állanak, mint a körülöttük fekvő meglazított 
talaj, ugy hogy befejezett ültetés után a csemetekertnek talaj-
borító rétege a tömbökön látható legyen. Az ültetés maga igen 
könnyen és gyorsan végezhető. Az ültetőgödrökből kiásott föld 



az egyes tömbök között levő hézagok kitöltésére használtatik fel-
Ily módon Aa-ként mintegy 200.000 csemetét lehet elültetni. 

Az ültetéssel az erdősítési munka befejezve még nincsen, 
mert a pasztákban a föld hamarosan megkeményedik és a fel-
burjánzó fű elnyomhatná a csemetéket. A pászták ezért is tisztán 
tartatnak és időközben megkapáltatnak. A kapálást már nyár 
elején, mielőtt a gaz megerősödne, foganatosítják. A földet 
keskeny téglányalaku kapákkal lazítják meg. 

Ez az erdősítési mód Bregentvedben, mivel a bükk a ter
mészetének megfelelő kellő sűrűségbe került, meglepően biztos 
eredményre vezetett. A pászták kapálása által a talaj állandóan 
szellőzve lévén, annak fiziológiai tulajdonsága is kedvezően meg
változott. 

Bregentved vidékén az erdősítésekben a késői fagyok szoktak 
nagy károkat okozni, melyeknek elkerülésére csak egy mód áll 
rendelkezésre s ez a védőállomány fokozatosan való eltávolítása, 
miért is a meghagyott fákat 10—15 évig is állani hagyják. Évről-
évre csak azok a faegyedek távolittatnak el, melyek az alattuk 
levő fiatalost már elnyomással fenyegetik. 

Az alsóbb fekvésekben a tölgynek, nevezetesen a kocsános 
tölgynek adnak előnyt, mert azt tapasztalták, hogy e helyeken, 
hol a bükk csak csenevész és rossz fejlődésü állományokat alkot, 
a tölgy még jól díszlik és kevésbbé van kitéve fagykároknak is. 

A tölgy rendszerint makkvetés utján ujittatik fel, de a bükk-
nél ismertetett tömbös-pásztás ültetés is jól bevállt. 

A tölgymakk beszerzésénél szintén az az irányelv, hogy a 
makk csakis jó anyafák alól gyűjtessék, s hogy az, ha vétel utján 
szereztetik be, ne dél, hanem Európának északi országaiból 
származzék. 

A tölgymakkot is átteleltetik és tavaszszal vetik, mert a nagy 
vadállomány és főleg a fáczánállomány miatt, az őszszel vetélt 
makk aránylag sokkal nagyobb veszélynek van kitéve, mint a 
tavaszszal elültetett. 

A makk gyűjtésénél nagy suly helyeztetik arra, hogy csak 
egészséges makk szedessék össze. Nagyon nehéz leirni, hogy 
melyik a jó makk. Általában az utoljára hulló makk a legegész
ségesebb. A metszési próbát a makk megítélése végett elmulasz-



tani nem szabad. Válogatás nélkül 2—300 szem makkot a kész
letből kiveszünk és a makk hossztengelyére merőlegesen elvágjuk 
és a makk csiráját is megvizsgáljuk. A késnek könnyen kell a 
makkot átszelnie, fehér bél, a héjon belül fekvő csira, a csira 
körüli vöröses színeződés a jó makk ismertető jelei. A vörös 
színeződés egyszersmind jelzi azt is, hogy a makk mihamar csírá
zásnak fog indulni. A próba által megállapíthatjuk a jó és rossz 
makk százalékarányát, amelyhez azután a vetés vagy ültetés sűrű
ségének igazodnia kell. 

Dániában a november hónap igen nedves, ugy hogy a 
lehulló makk azonnal, sőt már a fán is csírázni kezd, azért a makk 
gyűjtését a legnagyobb körültekintéssel kell végezni. 

A téli elhelyezés előtt a makkot ki kell szárítani. Gyűjtés 
után a makkot vékony rétegben szellős, száraz helyen elterítjük s 
állandóan forgatjuk addig, mig világosabb szinü lesz s nem 
nyirkosodik meg még akkor sem, ha 12—14 óra hosszáig lapáto
lás nélkül hagyjuk heverni. A szárítás munkálata két-három hétig 
tart. A szárítás mérve, a makk csiraképességének megóvása szem
pontjából, igen fontos, mert a túlságosan kiszárított makk sokat 
vészit, sőt teljesen el is vesziti csiraképességét, mig a kellően meg 
nem szárított időelőtt csírázásnak indul. 

Kellő kiszárítás után a makkot télre ugy kell elhelyezni, hogy 
ott se meg ne nedvesedjék, se ki ne száradhasson, se erős 
hőváltozásoknak ne legyen kitéve. A hely hőfokának, hol a 
makkot elhelyezzük, nem szabad 0° alá sülyednie, de sokkal 
efölé sem szabad emelkednie. A makk hirtelen hőváltozásokat 
nem bir el. Ha az eltett makkot fagy éri, akkor csiraképességé
ből 50 —60%-ot is veszíthet. Külsőleg a makkon a fagyást nem 
lehet megállapítani, de a metszési próba kétséget kizáró jelekkel 
szolgál. A megfagyott makk csiraleveleinek szine megváltozik, 
ezeknek széle a héj felé megfeketedik, a csiralevelek érintkezési 
vonala pedig sötétebb lesz; maga az érintkezési vonal pedig, 
mely az egészséges makknál alig látható, a fagyott makknál jól 
kivehető. Ha erősebb fagy éri a makkot, akkor a csiralevelek 
belső felülete is foltos lesz, a melegebb helyre fektetett makk 
pedig néhány perez múlva megnedvesedik, sőt néha annyira 
nedves lesz, hogy viz csurog ki belőle. 



A makkot ugy átteleltetni, hogy se meg ne nedvesedjék, se 
ki ne száradjon és meg ne fagyjon, nem könnyű dolog. 

Padlózott, vagy czementezet helyiségben a makk könnyen 
elfagy és túlságosan kiszárad. Pinczében könnyen kiszárad, ugy 
hogy 20°/o-ot is vészit csiraképességéből, nyitott színben enyhe 
télen jól telelt át a makk, erősebb télen azonban elfagyott, 
bevermelt makknál az eredmény nagyon változó volt, néha nagyon 
jól telelt át, máskor nagyon nagy volt a hiány. Legjobbnak 
bizonyult a Burchardt által is ajánlott Alleman-féle gunyhó, hol 
a makkot forgatni és szellőztetni lehet. Ily gunyhóban az áttelel-
tetés mindig igen jól sikerült. 

A makk származási helyének és az erdősítés sikere közötti 
összefüggés kérdésében a helyzet még nem tisztázódott teljesen. 
Annyi bizonyos, hogy a fiatal tölgyesek a makk származási helye 
szerint meglepően feltűnő különbséget mutatnak. A hollandiai és 
franczia eredetű makkból inkább magasba törő egyenes fácskák 
fejlődtek, minek következtében ezek az erdősítések szebbek is, mint 
a dán eredetű makkból származók. 

A dán kísérleti állomás Hauch vezetése alatt Sorőben kísér
leti telepet bocsájtott rendelkezésre, hol az 190Q., 1910., 1911. és 
1912. évek tavaszán, kisebb területen egymás mellett különféle 
helyről származó tölgymakk lett elültetve, hogy az ezekből szár
mazó fák összehasonlíthatók legyenek. A makk erre a czélra külön 
kijelölt állományokból vétetett és pedig — egy esetet kivéve — 
a viszonyokhoz mért legjobb állományokból. Az elvetett makk a 
jüttlandi Hald, továbbá Bregentved, Hollandia, Oroszország, 
Galiczia, Szlavónia, Magyarország, Morvaország és Hannoverából 
származik. Az összes vetés igen szépen sikerült, ugy hogy a ki
kelt csemeték jó magavetődésből származó fiataloshoz hasonlítanak. 

Már az 1912. év őszén, daczára annak, hogy a telep még 
igen fiatal, észrevehető volt az egyes vidékekről származó makkból 
keletkezett fiatalosok közötti különbség. Az északi vidékről szár
mazó (Hald) makkból keletkezett csemeték erős hajtásokat növeltek 
és jól kifejlett rügyeket fakasztottak, mi abban leli magyarázatát, 
hogy az innen származó makkal bevetett területen a legtöbb egyed 
kizárólag csak tavaszi hajtásokat fejlesztett. A bregentvedi és 
hollandiai csemeték júniusi hajtása pedig sokkal erősebb, mint a 



keleti és délkeleti Európából származóknak, mely utóbbiak jelleg
zetesen hosszú és gyenge rügyképződésü hajtásokat növeltek. 

A tölgy növekedésére tehát a származási helynek lényeges 
befolyása van. A fiatal fák lombozatának szine egymástól nem 
tért el. A mult év október 4-én megejtett összehasonlító vizsgá
latnál az összes kísérleti területen álló csemeték lombja egyforma 
őszi elszintelenedésü volt. 

A származási hely fontosságát a legutóbbi években fellépett 
betegség — a tölgy-lisztharmat — károsítása szempontjából eléggé 
nem lehet méltányolni. 

A lisztharmat a fiatal és idősebb fák sarjhajtásait s mit első
sorban kellett volna emliteni, a fiatal 1—10 éves fák hajtásait 
támadja meg. A tavaszi hajtások a gomba által kevésbbé vannak 
veszélyeztetve, mint a nyári hajtások. A megtámadtatás főleg 
junius-julius hónapokban erős, ugy hogy még felületes szemlélés
nél is szembeötlő. A betegség a júniusi hajtásokon abban az 
időben lép fel a legerősebben, midőn e hajtások a fejlődés tető
pontján állanak. Ekkor a gomba lisztszerü, fehér por alakjában 
mutatkozik a még épnek látszó hajtásokon, melyeken azután 
később, augusztus végén és szeptemberben a levelek megbarnul
nak, összezsugorodnak és végre lehullanak. 

Mielőtt e gombabetegség még fellépett volna, a fiatal hajtá
sok őszszel duzzadt, vastag és sürün lombos hajtásokkal pompáz
tak, ma egészen más kép tárul elénk. A nyurga, vékony, alig 
lombos nyári hajtásokon csak itt-ott lifeg egy-egy összezsugo
rodott levél, a lombtalan hajtás száraz levelekből álló csokorban 
végződik, a hajtás rügyei aprók, az állomány pedig a maga egé
szében a sorvadás benyomását kelti. 

A gomba fejlődésének beható tanulmányozása azt az ered
ményt szülte, hogy a hajtások már jóval előbb meg vannak 
támadva, mielőtt a fertőzés jelei ily feltűnő módon észlelhetők 
volnának. Nevezetesen a rügyben áttelelő gomba-mycelium köz-
vet'en a rügyfakadás után kezdi meg romboló munkáját. Ettől :.z 
időponttól kezdődőleg azután a gomba fokozatosan szaporodik, ugy 
hogy akkor, midőn a júniusi hajtások fejlődnek, már elegendő spóra 
áll rendelkezésre arra, hogy ezen hajtásokat a legrövidebb idő 
jilatt megfertőzze és romboló munkáját elvégezze. Az elsősorban 



megtámadott hajtások gyengébben és későbben látszanak fejlődni, 
mint a meg nem támadottak, ugy hogy az alatt az idő alatt, mig 
a lisztharmatnak spórái ezeken a hajtásokon elszaporodnak, a meg 
nem támadottak jól kifejlődhetnek s a gomba ezeken azután már 
nem tud annyira elhatalmasodni, mint az éppen fejlődő gyenge 
hajtásokon. Ezért nem lép fel a gomba oly erős mértékben a tavaszi 
hajtásokon, hanem csak elszórt szürke foltok alakjában jelentkezik 
azok levelein. A gomba ily módon úgyszólván feltűnés nélkül 
fejlődik addig, mig a júniusi hajtások előtörnek, ezek zsenge 
levelein azután jó talajra találva, rohamosan elszaporodik. 

Ebből az következik, hogy nyári hajtások mikénti fejlődése 
és a llsztharmat által való megtámadtatás mérve között szoros össze
függés van; minél erősebb valamely a tölgyegyednek nyári hajtást 

jejlesztő képessége, annál erősebben lép fel azon a lisztharmat is. 
A lisztharmat és a tölgy nyári hajtást fejlesztő képessége, illetve 

ezen képesség mérve közötti kapcsolat ismerete igen fontos akkor, 
fia arról van szó, hogy az ültetésre felhasználandó makk származási 
helyét megválaszszuk. Lehetséges ugyanis, hogy vidékenként külön
féle fajú tölgygyei van dolgunk, melyek a nyári hajtások fejlesztése 
tekintetében különféleképen viselkednek s igy a lisztharmattal szem
ben is, többé vagy kevésbbé ellentállók; viszont egyes vidékeken 
lehetnek oly tölgyfajok is, melyek tekintet nélkül a nyári hajtások 
fejlesztésének mikéntjére, már természetüknél fogva sem mutatnak 
hajlamosságot a gombabetegség befogadására, vagy ezzel ellentét
ben, nagyon is könnyen fertőződnek. 

Bregentvedben a lisztharmat az összes tölgyeket megtámadta. 
Legkevésbbé szenvedtek az orosz származású makkból kelt egye
dek, legjobban pedig a galicziai és szlavóniai eredetű csemeték 
voltak megtámadva. Megállapítható, hogy az északi vidékről 
származó tölgyek éppen azért, mert nyári hajtásaik sokkal koráb
ban fejlődnek, mint a délibb vidékről származókká, nincsenek a 
gomba károsításainak annyira kitéve, mint emezek. A különféle 
vidékről származó tölgyek ugyan egyenlő mértékben vannak 
kitéve a lisztharmat károsításának, de a károsítás mérve a nyári 
hajtások fejlődésének idejétől függőleg kisebb vagy nagyobb 
aszerint, amint azok korábban vagy későbben fejlődnek ki. 

Lehetnek egyes oly tölgyegyedek, melyek maguk is és 



utódjaik is a lisztharmat által való fertőzéstől mentesek, mint ez 
más gombabetegségnél már megállapítást nyert. Bármely, a liszt
harmat által megtámadott állományban lehet találni oly egyedeket, 
melyeket a gomba nem támadott meg. Ezek valószínűleg oly 
példányok, melyek nyári hajtást nem fejlesztettek, viszont vannak 
faegyedek, melyeknek rendesen kifejlődött hajtásaik vannak s 
megtámadva még sincsenek, daczára annak, hogy szomszédjaik 
valamennyien meg vannak fertőzve a lisztharmat által. 

Bregentvedben az ilyen meg nem támadott egyedeket meg
jelölték és megállapittatott, hogy azokat a lisztharmat a követ
kező években sem támadta meg. Az ilyen meg nem táma
dott egyedeken lehet azután megállapítani, hogy az állománynak 
hogyan kellett volna fejlődnie, ha a gombabetegség fel nem lép. 
Ezek a példányok sokkal szebbek, erősebbek és vastagabbak, 
korábban megfásodó hajtásokat és duzzadtabb rügyeket fakasz
tanak s a lombelsárgulás is sokkal későbben áll be ezen fa
egyedeken, mint a megtámadottakon. A tavaszi hajtások ugy a 
megtámadott, mint a meg nem támadott egyedeken egyenlő mér
tékben fejlődnek ki. A lisztharmat által megtámadott hajtások 
vége a legtöbb esetben elfagy, mit leginkább lombfakadás idején 
lehet észlelni. 

Ezen gombabetegség fellépte még inkább indokolta teszi azt, 
hogy a makk beszerzésénél válogassuk meg azokat az anyafákat, 
melyekről a makkot gyűjteni akarjuk és iparkodjunk ellentállóbb 
egyedeket nevelni. 

Bregentvedben a tölgyet is védőállomány alá vetik, de ezt 
ritkábbra állítják, mint a bükkel való erdősítésnél. Azt is tapasz
talták, hogy a tölgyfiatalos a bükk védelme alatt sokkal jobban 
fejlődik, mint a tölgy védelme alatt, azért ott, hol tölgygyei újítják 
fel a területet, a meglevő tölgyfákat az állományból eltávolítják. 

A felújítandó terület állományának megritkitásával kapcsola
tosan a vetőhornyokat is elkészítik; ezt a munkálatot tavasz nyil-
táig be kell fejezni, hogy a makk már kora tavaszszal elültethető 
legyen. A makk tavasz felé sokat ves'it csiraképességéből, ugy 
hogy a csiraképesség megtartása szempontjából úgyszólván min
den nap fontos. A kora tavaszi ültetésnek előnye még az is, hogy 
a csemeték már május hóban kibújnak s így a tenyészidő alatt 



kellőleg megerősödhetnek, mi későbbi vetésnél nem történhetik 
meg. Nem szükséges a talaj teljes felengedését sem megvárni, 
mert a makknak nem árt, ha nedves talajba kerül. Az ültetés 
helyére kivitt makkot még aznap elültetik. Az ültetés maga 
éppen ugy történik, mint a bükkmakknak csemetekertbe való ülte
tésénél ismertetve volt. A makk a felújítandó területen készített 
pászták közepén húzott 15 cm széles és 5 cm mély hornyokba 
lesz vetve. A hornyok fenekét laposra és vízszintesre készítik, hogy 
azokba a makkot egyenletesen lehessen elosztani. A vetés sűrűsége 
a makk csiraképessége szerint igazodik. Az ültetés idején ritkáb
ban, annak vége felé sűrűbben vetik a makkot s állandóan met
szési próbával ellenőrzik a makk jóságát. Szabályul itt is az állít
tatott fel, hogy 1 ha területen mintegy 200.000 csemete keljen ki. 
Az elvetett makkra 5 cm vastag földréteget húznak reá gereblyével 
s a talajt éppen ugy szellőztetik, mint a bükkültetésnél. A fel
újítás még minden esetben sikerült s utánpótlás 27 év óta nem 
vált szükségessé. 

A tölgyültetéseknél a védőállomány már 5—6 év múlva tel
jesen eltávolittatik. 

A lisztharmat fellépte előtt a bregentvedi fiatalosok 5—6 év 
alatt teljesen záródtak és átlag 2 m magasságot értek el. A liszt
harmat által való megtámadhatás következtében egy igen jó 
termőhelyen álló 5 éves fiatalos ma még nem záródott és az 
állomány magassága alig haladta meg az 1 m-\. Ebben a fiatalos
ban elosztva azonban lehet találni egyes faegyedeket, melyek 
sokkal magasabbak, mint az állomány átlagos magassága. Ezek a 
lisztharmat által meg nem támadott példányok részben Qu. rubra, 
részben oly Qu. pedunculata suhángok, melyek a lisztharmat meg-
támadtatása iránt hajlamosságot nem mutatnak. 

A gombabetegség a fiatalosok fejlődését négy-öt évvel is 
visszaveti s 9—10 év kell ahhoz, míg az állomány oly erőssé 
fejlődik, mint a lisztharmat fellépte előtt az 5—6 éves állományok. 
Emellett ugy látszik, hogy a lisztharmat azokat az állományokat 
támadja meg legerősebben, melyek egyébként a legjobb fejlődést 
mutatják. 

A bregentvedi terület nedvesebb mélyedéseiben a tölgyet ép 
ugy, mint a bükköt, a leirt tömbültetéssel telepitik, mert beigazolódott, 



hogy az ültetésből származó fiatalosok itt sokkal jobban díszle
nek, mint a vetésből származók. 

Az ültetési és vetési munka napszámban végeztetik. Egy ha 
területnek ilyetén való erdősítési költsége 4—500 dán korona, az 
egyszer beerdősitett terület azonban többé pótlásra nem szorul. 

A fiatalosok már 15 éves koruktól kezdődőleg előhasználat-
nak vannak alávetve. Évről-évre mérsékelten mindig annyi fa-
tömeget használnak ki, hogy az egyes faegyedek között a létért 
való küzdelem megmaradjon. A használat főleg azokra az egye
dekre terjed ki, melyek széles koronájukkal a szomszédos fák 
útjában állanak. 

A leirt erdősítési módozatok mellett igen jó növekedésű és 
erőteljes fejlődésü állományokat nevelnek a bregentvedi hideg, 
nedves agyagon. Egy 9 éves fiatalosban a fák átlagos magassága 
350 cm volt, ugyanez az állomány 9 évvel később már 840 cm 
magasságot ért el. 
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Optikai távolságmérés adatainak átszámitó 
táblázata. 

Ir ta : Béky Albert 

•^M'^z Erdészeti Lapok folyó évi VI. füzetében Rónai György 
J-\ magyar királyi erdőmérnök a távcsővel mért távolságok 

adatainak átszámítására szolgáló uj műszert ismertetett-
Teljesen igaza van abban, hogy a redukálásra eddigelé használni 
szokott táblázatok manapság már nehézkesek, nem elégítenek ki 
bennünket s éppen ezért lassanként háttérbe fognak szorulni. 

A Rónai által is emiitett Fromme-Riebel-féle „Patent-Kreis-
Rechenschieber" megfelelő műszer. Kitűnő műszer a Bunzel-féle 
számológép, melynek könnyed, gyors és pontos munkája ébresz
tette föl bennem azt a gondolatot, hogy a távcsővel mért távol
ságok redukálására szorzó tényezőket számítsak ki és alkalmazzak. 

A táblázat mind a ferde távolságoknak vízszintesre, mind 
pedig a vízszinteseknek ferdére való redukálásához szükséges szorzó 
tényezőket tartalmazza. 


