
Miért nincs tölgymakktermésünk ? 
írta: Matusovits Péter m. kir. íőerdótanácsos. 

Tölgymakktermésünk ez utóbbi két-három évben majd
nem semmilyen sem volt. Ennek három oka van: 

Első az időjárásra vezethető vissza. 
A virágzó tölgyet a késői fagy éri, amikor tönkremegy 

a termés, v a g y a túlságos szárazság miatt lehull a termés. 
A fagyot megakadályozni nincs módunkban, azonban a 

késői tö lgy telepítésével képesek vagyunk elkerülni, a nagy 
hőséget és szárazságot azonban semmikóp sem áll módunkban 
megakadályozni. , . 

A második ok a hernyó- és cserebogárrágás, amikor 
ezek a tölgynek nemcsak levelét, de a virágját is lerágják. 
A z ezek elleni védekezéseket az „ E . L." fo lyó évi júniusi 
füzetében tárgyaltam, itt tehát nem bocsátkozhatom ismét
lésekbe. 

A harmadik ok a tölgymakk elférgesedése. Erdő
védelmi és egyéb erdészeti szakkönyveink ezt a kérdést úgy
szólván teljesen figyelmen kivül hagyták, pedig most, ami
kor országunkat megcsonkították és a tölgymakknak a vas
úti szállítása is igen nagy költségbe kerül, ez a körülmény 
rendkívül fontos mireánk nézve. 

A z elférgesedést az or imányosok családjába tartozó 
Balaninusok okozzák és pedig a mogyoró t is megtámadó 
mogyorófuró Balaninus nucum L., a kis makkfuró Balani
nus turbatus L. és a nagy makkfuró Balaninus glandium 
Mar eh. nevü bogarak álcái. Leírásuk C. G. Calwer és Brehm 
szerint a következő: 

1. A mogyorófuró vagy mogyorózsuzsok C. G. Calwer 
szerint ugy a mogyoróra , mint a tölgymakkra káros, mert 
mind a kettőn előfordul. Alakja tojásdad. Hossza 10 mm., 
színe fekete, sárgás v a g y szürke pikkelyekkel fedve, ame
lyek a fedőszárnyon szabálytalan, sokszor szalagformán ösz-
szefutó foltokat képeznek. Lábai vöröses szurokbarnák. 
Combja eleje megvastagodott és háromélü tövissel bir ; a 
láhszár vége sarkantyús; a lábfejnek harmadik ize kétkaré-
lyos, a karma töve fogasolt. Orrmánya tőben igen vastag, 



rovátkás és pontozott. Szine rőtbama. A nőstény orrmánya 
jobban van meggörbülve , mint a himé. Csápja térdes és az 
orrmány közepe táján ered. A csápárok megfelelően hossza 
ós a szemig ér. A osáp végén az ostor utolsó, hetedik ize bun
kót alkot. 

A nőstény nyár derekán, júniusban befúrja orrmányát 
a még tejes mogyoróba , v a g y alig fej lődő tö lgymakkba és 
azután előre kirakott petéjét orrmányával betolja a fúrt csa
tornába. A b b a n az időben a kis seb még beheged. A bogár 
már május hónapban található m o g y o r ó n és tö lgyön. D e ez 
még a mult évi ivadék. A kikelő álca a m o g y o r ó és tö lgy
makk belén élősködik és ősszel a tö lgymakk lekerül a földre. 
Ott m é g egy ideig él a tölgymakkon, azután kifurakodva, a 
földbe húzódik, ott fö ldből gubó t készit magának, amelyben 
bebábozódik és tavasszal, májusban kirepül. 

2. A Balaninus turbatus v a g y kis makkfuró 4—5.5 m m 
hosszú orrmányával 10—12 mm. hosszú. Nyakpajzsának az 
oldala tompaszögben éri a szárnyfedők vonalát, e mellett a 
nőstény orrmánya feltűnően görbe. Csápja ostorának a bun
kója, mert az utolsó iz megnyulot t , vékonyabbnak tűnik 
fel. Teste tojásdad, fekete, sürü, szürke v a g y szürkéssárga 
pikkelyezéssel. Lábai vöröses szurokbarnák, orrmánya igen 
hosszú, vékony, sima, erősen hajlott vörös . 

3. A nagy makkfuró, a Balaninus glandium March. 
hosszúkás, tojásdad, fekete, szürkéssárga pikkelyezett testű. 
Orrmánya középszerű, vörös , a tőben vastagabb, vonalos. 
Csápjai vörösesbarnák. Szárnyfedőin néhány sötétebb vonal . 
Teste 6—8 mm. hosszú. Orrmányostól hossza 10—12 mm. 
Nyakpajzsa három világosabb sávval bir és oldala a közép
tájtól kezdve o ly meredeken esik a szárnyfedők tövéig, hogy 
szinte derékszöget alkot vele. Szárnyfedője alján a szőr
forma lemezek sűrűen, kefeszerüen fölfelé állanak. 

E z utóbbi két bogár közül a turbatus álcája Cálwer 
szerint csakis a tölgymakkon, a glandium azonban a mogyo
róban is előfordul . 

Életük különben teljesen egyezik a Balaninus nucum-
mal. A bogár maga — mely (májusban a tölgyek és mogyorók 



levelein látható — rendkívül félénk, azonnal földredobja 
magát. Ezért is nagy elővigyázattal kopogtatandó le. 

H o g y tölgymakktermésünket e három káros bogártól 
megóvjuk, a férges, lehullott tölgymakkot, amennyiben vetésre 
fel akarjuk használni (mert ha csirája egészséges, ily célra 
alkalmas), szedessük össze, áztassuk 24—48 órán át tiszta víz
ben, melyben azután az álca elpusztul és vettessük el a mak
kot. A makknak j ó százaléka kikél. 

Egyébként, ha nagyobb a makktermés, ugy a férges 
makkot szedessük fel sertésekkel és csak az utána lehulló 
jó tölgymakkot vessük el. H a a férges makkot feletetjük, el
pusztul az orrmányos bogár álcája is. H a ezen irtást évről 
évre folytatjuk, a káros bogár (annál kevesebb kárt fog tenni. 
Ahol fokozatos felújító vágás nincs, ott az egészséges tölgy
makk felszedése után is ajánlatos a sertéseket behajtani, hogy 
az "esetleg az egészséges tölgymakkal lehullott férges tölgy
makkból kibujt álca is elpusztítható legyen. Jellemző, hogy 
a folyó évben csakis azokon a helyeken volt tölgymakktermés, 
ahol hernyórágás, késői fagy, vagy oserebogárrágás nem volt 
és ahol az erdőt előzőleg minden évben sertésekkél legeltet
ték. Ahol hernyórágás, vagy cserebogárrágás nem volt, de 
az erdőre sertést nem 'szoktak hajtani, az összes tölgy makk 
férges volt. 

Főiskolánk első oklevelet-adó szigorlata 
Főiskolánk szervezete az utóbbi években mélyreható vál

tozásokon ment át, amelyek célja volt, hogy legfelső szak
oktatásunkat teljesen egyetemi színvonalra emeljük. 

A tanári karból kiinduló ezt a törekvést nemcsak á szak
közönség széles rétegei kisérték meleg érdeklődéssel és rokon
szenvvel, hanem a kormányhatóság is teljes mértékben tá
mogatta. Ennek a törekvésnek nagyon fontos és alapvető 
mozzanata az erdőmérnöki osztálynál érvényesült első izbén. 
t. i. az, hogy a mérnöki oklevelet a főiskola adja ki. 

A z újjászervezésnek alapja, h o g y a szakoktatás rend-


