
mellyel és melyek között igaz voltáról magunk meggyőződhe
tünk, vagy jobban szólva, melynek hasznos tanitását egyszer
smind alkalmazni tanuljuk. 

A közlött czikk lényegét röviden még egyszer összefogla
lom a következőkben. 

Vegybontások nyomán: 
1) a talajnak főbb táprészeire nézve, mint: vilsav, haméleg 

és mész, átalában soványitóbb befolyással vannak a lomble
velű, mint a tűlevelű fák. 

2) Legsoványitóbb befolyással van a leveleknek, kiváltké
pen a zöld, és ezek között is többel a fiatal, mint az öreg le
veleknek eltávolitása; azután a vesszőknek, ágaknak és utoljára 
a törzseknek eltávolitása. 

3) A levélalom eltávolitása nemcsak a tápvegyrószek el
vonása miatt, hanem azért is kártékonyán hat a talajra, hogy 
ennek nedvfoghatóságát jelentékenyen leszállítja, védtelenné 
teszi a közelfutó gyökereket, a talajt megkeményíti, mi által 
emállására szintúgy kevesebb körlég, mint kevesebb nedv 
működik közre, és az egyszersmind eltávolított levél-rotha

dási vegyszármazékokkal elesik ez utóbbiaknak talajbontó jó
tékony hatása. — 

Ezekből azután egy helyesen számitó erdőgazda saját 
gazdaságára nézve könnyen levezethet, és állithat fel új, vagy 
legalább czélszerűn módosíthat már meglévő üzleti rendet. 

A gazdászat egyik csapásáról. 
Hogy a merre növényt tápláló föld Európában létezik, ott pajor 

(pajod) vagy pata is mindenütt létezik, aít minden gazda, minden ker
tész , és minden erdész nagyon jól tudja, és legtöbb esetben keserűen 
sinyli, de hogy mily terjedelmű lehet azon kár, melyet ezen setétben 
működő és külsejére nézve magával tehetlennek látszó féreg évenként a 
nemzetek vagyonában okoz, azt adatokkal, számokkal igazolni csak a 



legújabb korban kezdték. Ugyanezért midőn ezen adatok közül néhány 
tételt a t. közönség figyelmébe ajánlani bátor vagyok, egyszersmind an
nak józan belátására bizom elhatározni, vájjon ezen évenként, nagyobb-
kisebb mértékben ismétlődő károk nem érdemlik-e meg azon, az ered
ményhez képest minden esetre csekély fáradságot vagy kiadást, mely 
ezen kivül, minden rovarok közt legkártékonyabbnak következetes és 
kérlelhetlen pusztításával jár? 

Teszem pedig ezt most leginkább azon okból, mert a küszöbön álló 
tavaszi cserebogárrajzásnak, azaz, ezen rovarok természetével járó min
den 4-ik évben történő nagyobb számú megjelenésüknek nézünk elé és 
mint alább bebizonyitandom, — ezen kártékony férget csak cserebogár 
alakjában közelíthetjük meg legkevesebb fáradsággal vagy költséggel 
és mégis azért a legnagyobb sikerrel. 

Hogy ezen férgek mennyiségéről és falánkságáról kellő fogalmunk 
legyen, mindenek előtt, felhozok néhányat azon adatokból, melyek er
re vonatkoznak, és melyek hitelességéért a kútfők, melyekből meritvék, 
kezeskednek. 

Erfurtban az aszter telepek úgynevezett aszter sz'ínyegek ültetése 
az ottani kertészek kedvencz foglalkozásai közé, másrészt azonban ezek
nek gyökerei a pajorok kedvencz eledelei közé tartozván, 1862-ik évben 
ezen férgek ott annyira elszaporodtak, hogy a kertészek, a hervadni in
dult növényeknek, az azokat környező földdel együtt foganasitott kieme
lésével, csupán egy ilyen telepben és csupán egyetlen egy napon 4000, 
mond négyezer darab pajort szedtek össze; miből ha a többi telepeken 
és többi napokon összeszedettekre és azon körülményre gondolunk, hogy 
jövő évben minden ilyen nőrovar 60 tojást hagyott volna maga után, 
némi fogalmat nyerhetünk azon szaporaságról, melyre ezen rovar képes. 

1865-ik évben Francziaország egyik normandi megyéjében a pajorok 
oly pusztításokat okozván, hogy a földmives osztály az adó rendes befi
zetésére képtelenné vált; a kormány az ekkint okozott károkat hivatalo
san összeiratta és az e r e d m é n y a 25 m i l l i ó f rankot meg
ha l ad t a csak ezen egy m e g y é b e n ! — Ez összeg, hogy túl
zott nem lehetett, bebizonyította a következő 1866-ki év; mert ez évben, 



mint rajzás évében a kormány a cserebogárgyüjtöknek jutalmakat tűz
vén k i , ennek fejében nem kevesebb mint 37 ezer frankot adott k i , 
és 7400, mond hétezer négyszáz mázsa cserebogarat váltott be csak ezen 
egy megyében! 

1862—63, Sohns karlsbrunni főerdésznek az ottani kormányhoz 
beadott hivatalos jelentése szerint, csak a ludveili polgárnagysághoz tar
tozó 7 helység határán a pajorok által a burgonyatermésben okozott 
kár 20,000 tallért tett és ugyannyit a czukorrépában okozott kár is. 
Hol egyébiránt senki által kétségbe nem vont tényként van elismerve 
hogy némely évben, a pajorok által a czukorrépában okozott kár, a ter
més '/4-ét meghaladja, mi ha a vámszövetségnek évi czukorrépa ter
mését 50 millió tallérra tesszük, már csak ezen egy növénynél évenként 
több millió tallért teszen. 

Hivatalos kimutatások szerint 1864—65. évben, csak az egy Bern 
kantonban 6000 mérő cserebogár és 5000 mérő pajor váltatott be; mi 
száinszerint körülbelől 600 millió cserebogarat és 1 % milliárd pajort 
tesz; melyek ha el nem pusztíttattak volna, következő évben harmincz-
sorosan megszaporodtak és mintegy 64 milliárd mesés számú pajort 
eredményeztek — és minthogy Heeres szigorú tanulmányozása szerint, 
minden pajor, kifejlődésének 3 éve alatt, két font növény tápot emészt 
el — ugyanazok 130 millió mázsa növényt emésztettek volna el. 

Az ugyan igaz marad, hogy az efféle számitások többé kevésbé 
mindig sántikálnak és itt fölösleges azon gyengéd pontokat felemlítenem, 
melyeket azok ellen felhordani lehet, de másrészről azon körülményt 
sem szabad szem elől tévesztenünk, hogy a föntebbiek szerint beszol
gáltatott s elpusztított rovarok mind csak nagyobb vagy kisebb töredékét 
képezték az azon vidékeken valósággal létezett cserebogár és pajorok
nak: azt pedig, hogy az ezon rovarok által okozott károkat milliókra 
kell becsülnünk, mindenesetre bizonyítják. — Mi ha áll, akkor áll azon 
következtetés is, — hogy az irtásukra fordított fáradságot vagy költsé
get még akkor is megérdemelik, ha ez utóbbiak sokkal nagyobbak vol
nának, mint valósággal azok. 

És itt most azon módokat és eszközöket kellene eléadnom, melyek 



ezen féreg pusztítására, a körülmények különféleségéhez képest, leg-
alkalmatosabbak;. hogy azonban ezt annál alaposabban tehessem, min
denek előtt szükségesnek tartom azok természetét és életmódját egy kissé 
részletesebben megismertetni. 

Némely természetbúvár azon véleményben van, hogy ezen rovar 
teljes kifejlődésére 4 év szükséges, mások azonban 3 évi időszakot fo
gadnak el, de 4 évre beosztva ugy:. — hogy minden negyedik évre egy 
nagyobb, azaz számra gazdagabb cserebogár rajzás esik. — Ezen utóbbi 
vélemény az átalánosabb és saját több évi tapasztalásaimmal is egyezik; 
de azért megjegyzendő: 1-ör hogy ezen nagyobb eserebogárrajzás csak
nem soha se általános, hanem1 többnyire csak egyes oly vidékekre kiter
jedő, melyek alakulásukra és talajminőségükre nézve egyenlők; — 2-or, 
hogy némely év ivadéka,, kedvezőtlen időjárási behatások által, kifejlő
désében 1 évvel elkésik és ezen körülményből magyarázható meg azon 
tiineirfény, hogy kevésbé számos rajzások minden évben fordulnak elo_ 

Maga a kibújás ideje szinte nem mindig egyenlő, hanem az időjárás 
és növényzet kifejlődöttségéhez képest, néhány nappal előbb vagy később 
történik. Tartós esőzések vagy hideg idJ egy időre késleltetik kibújásukat, 
ha pedig épen kibújásuk közepette lépetnek meg váratlanul beálló hideg 
által, akkor tömegesen vesznek el; mert a bogár maga a hideg ellen igen 
érzékeny. — Kibújásuk után a legközelebb eső fákat lepik el, és mint
hogy azok fiatal leveleit lerágják, sokszor már ez által is igen érzékeny 
kárt okoznak. Párzásuk 24 óráig tart, melynek megtörténte után a him 
kimerülten valami sötét helyre vonul és a nélkül, hogy többé tápot venne 
magához, néhány nap múlva elhal; a nő azonban még mintegy 1 hó
napig él, mely idő alatt a fákat elhagyván, tojásainak lerakása végett a 
földekre vagy kertekbe távozik mely ezélból leginkább a be nem nőtt és 
mivelés által felporhanyitott talajt keresi. Itt mintegy egy arasznyira a 
földbe fúrja magát, 15—20 darab, világos sárga tojást rak, de innen k i 
bújik és előbbi eljárását még kétszer ismétli ugy, hogy miután mintegy 
50—60 tojást a földbe rakott, elvész. 

Az ekként földbe rakott tojások, mintegy 4 hét múlva kikelvén, a 
fiatal pajorok a legközelebb eső növény gyökereinek esnek, ezen évben 
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az ugyanazon anyától származottak többnyire egy társaságban maradnak 
és az első fagyok beálltával mintegy 2 lábnyira a föld mélyébe költöz
nek, hol össze gömbölyödnek és a következő év april végéig megtermett 
állapotban maradnak. 

Ezen rovar pajorminőségében az idő viszontagságai ellen annyira 
biztosított, hogy vízzel borított földben hónapokig elél, hidegben pedig 
annyira megfagyhat, hogy ketté lehet törni, mégis föléled mikor 
újra felolvad. 

Legkedvesebb eledelük a saláta, aszter és hortensia, azután a czukor 
és takai'mány répa, burgonya, eper, — fák közt pedig a rózsa, alma, 
körte és cseresnye fa gyökerei *), mely utóbbiakon gyakran hihetetlen ir
galmatlanságot követnek el, nem egyszer 8—10 éves fát is képesek egy 
év alatt kiölni és sokkal erősebbeket egész életükre betegeskedőkké ten
ni ; azonban ha nincs alkalmuk válogatni, a mérges nedvet vagy erős 
szagot tartalmazó növényeken kivül, semmiféle gyökeret sem kiméinek. 

Legkedvenczebb tartózkodási helyük a porhanyó, meleg, de azért 
minél televény dúsabb talaj, ugy, hogy ki kertjében compost rakásokat 
tart, ezeknek átrostálása alkalmával mindig több ezer pajort fog talál
ni, hova azok a kert többi részéből gyülekeznek. 

Másodig évben már elhagyják a társaságot, melyhez első évben tar
tották magukat és mindenik pondró saját kezére lát tápláléka után, mit 
május eleje óta oct. végéig, tehát az évben 6 hónapig üz. — Ekkor téli 
álomra ismét a föld gyomrába ereszkedik jövő év april végéig és bár a 
3-ik évben csak május elejétől július hó végéig esznek, ez évben mégis 
ugy kifej lődöttségök mint telhetetlen falánkságuk miatt a legkártéko-
nyabbak; — mert mint már a föntebb felhordott adatokból is láttuk, 
sokszor egész területeken a növényzetet kiölik, a burgonya- és répater
méseknek jelentékeny részét felemésztik és kifejlett vágó műszereikkel 

*) Az e r d ő b e n mint kifejlett rovar tesz kár t , s a b ü k k ö t t , g y e r t y á n t , a t ö l g y e k e t 

meg a r e k e t t y é t pusztitja, — a l ú c z f e n y ő n e k (abies excelsa DC.) é s fenyereknek 

(pinus sylvestris é s austriaca) pedig csak h i m b a r k á i t . Mind pajod n v e t é s e k b e n é s 

i s k o l á k b a n sokkal veszedelmesebb: ö n m a g u k t ó l v e t e n v ü l t helyeken azonban nem 

annyira. Szerk. 



ez évben tesznek a fákban is legnagyobb károkat. Mire az ekként kol
dussá tett fáknak levelei száradni kezdenek, akkor a baj már orvosol-
hatlan és legtöbb esetben ezen fán több rágni valója már nem lévén, — 
maga a pajor is eltávozott, hogy telhetetlensége számára más áldozatot 
keressen; épen azért, ha a tulajdonos utána néz a kipusztított helyen 
pajort többé nem talál, és ha annak gyökereit közelebb szemügyre nem 
veszi, elgondolni sem tudja, mi báj érhette még csak nem rég szépen 
diszlő fáját; mert fáknál ezen féreg csak a gyökér kérgért és háncsát 
emészti el, de ezt sokszor oly következetesen, hogy az egész fagyökéren 
nem marad egy mákszemnyi háncs sem. 

Harmadik évben a pajor már július vége felé elérte kifejlődöttsége 
tetőpontját, mely időtájban mintegy két lábnyi mélységre még egyszer 
a föidgyomrába költözvén, magának itt szépen kisimított tanyát, bölcsőt 
készít, ebben rövid idő alatt bábbá változik, melyből még a tél beállta 
előtt a tökéletesen kifejlődött, csakhogy világosabb színezetű cserebogár 
bújik ki, mely azonban jövő tavaszig bölcsőjében marad és csak a meleg 
növekedtével kezd közeledni a föld szine felé, mig egy lágy, széltelen 
estén, april végével vagy május elején elhagyja a földet. Néha megtörté
nik ugyan, hogy egészen világos szinti egyes rovarok már szeptember 
hó végével is kibújnak rejthelyükből, ezek azonban rövid repülés után 
rendesen újra visszabújnak. 

Most már átmenve ezen rovar pusztítás módjaira, ezek között pedig 
mindenek előtt természetes ellenségeire, meg kell jegyeznem, hogy ezen 
rovarnak fürkésze, azaz oly természetes ellensége, mely tojásait a pajor 
eleven testébe rakná, nincs; és természet-búváraink csak legközelebb 
kezdtek észlelni egy emésztő részeiben lakó bélférget, ez azonban még 
nem bizonyos; miből következik: hogy a pajor szaporodását ez oldalról 
sem mérsékli semmi, — hanem azért vannak természetes ellenségei is. — 
És ezek között legelső helyen lennének említendők a disznó és vakand; 
mert mind a kettő legkedvenczebb eledelei közé számítja a pajort és ez 
okból szenvedélylyel túrja föl a főidet érette, hanem hogy e két ellen
ségnek napról napra inkább fejlődő gazdálkodási módunk mellet, min-



dennap kevesebb hasznát vehetjük, ezt ugy hiszem bizonyítgatnom 
nem szükséges. 

Legjelentékenyebb ellenségei és nekünk haszonnál egyebet nem 
okozó állatok közé kell tehát számitanom a denevért, a seregélyt, bag
lyot, vércsét, varjut és süldisznót, (a vakand is ide sorolandó. Szerk.) 
mert ezek szinte tömérdeket pusztítanak el ezen rovarokból, ugyanazért 
kíméletét, különösen pedig a seregélyek szaporodását oly annyira elő
mozdító mesterséges ládikáknak megfelelő helyen alkalmazott terjeszté
sét, jól felfogott saját érdekünkben eléggé ajánlanom nem lehet. 

Furcsaságként megemlítem itt még, hogy Steller krónikája szerint 
1479-ik évben Svajczban a pajorok valóságos szük évet okozván Lausan-
ne papi törvényszéke azon gondolatra jött, hogy ezen rovarokat nyilvá
nos felhívás utján törvény elé idézze, azután a számokra hivatalból ren
delt védőt meghallgatta, végre pedig őket annak módja szerint kiátkoz
ta ! — Mennyit használt ezen eszköz, arról hallgat a krónika és nélkü
le is ugy hiszem, könnyen eltalálhatjuk; a sz. galleni kanton kormánya 
azonban már 1804-ik évben és utánna csaknem minden civilisált ország 
üldözésüket minden földbirtokosnak kötelességévé tette, az a fölötti 
felügyeletet pedig a hatóságok kezeibe helyezte. 

Magyar ministerünk, mint mondják, az angol mezei rendőrség ta
nulmányozása tekintetéből, szakfériakat menesztett ezen országba, és e 
szakmában jónak ismert egyéb intézkedések mellett bizonyosan a csere
bogaraknak kötelező erejű pusztítását is meghonositandja; hanem azért 
addig, de sőt még azután is csak akkor számithatunk óhajtott eredmény
re, ha ezen rovarok természetével és pusztitási módjaival nemcsak ma
gunk megismerkedünk, hanem annak a köznép közti minél buzgóbb ter
jesztését nem rösteljük; mely tekintetbe a nyilvános lapokon és gazda
sági egyesületeken kivül, nagyon sokat tehetnének a lelkészek, az elemi 
tanítók és gazdatisztek. 

Segits magadon, — lévén a lí)-ik század vezérelve, azon eszközöket 
mondom még el, melyekkel ezen rovarok kevesbitésére közvetlenül hat
hatunk, melyek azért tökéletesen magunktól függnek. Ilyenek: 



1- ör. Ha cserebogár-rajzás idejében kertünket, vagy azon földet, 
melyet megóvni különös érdekünkben áll, igen apróra gereblyézzük, na
ponként egy kis séta alkalmával mindazon kis lyukakat felfödözhetjük, 
melyekbe tojásrakás czéljából nőcserebogár bujt; mely lyukakat ha be-
léjök dugott veszőcskékkel megjelölünk, az azokat környező földnek egy 
ásónyira tett felemelése által, a lerakott tojásokat mind megtalálhatjuk 
és ez uton egy napon több ezerre menő tojást elpusztíthatunk. 

2- or. Ha bizonyos térközökben compost kupaczokat tartunk, ezek
be egy bizonyos távolságról a pajorok mind bele költöznek, melyeket az
tán átrostálás alkalmával könnyű elpusztítanunk. 

3- or. Ha azon helyekre, melyeket különösen féltünk, salátát vetünk 
vagy ültetünk, azután pedig, mindhogy a pajor ennek gyökerére nagyon 
vágyik; azon rászákat, melyek hervadni kezdenek, földestől kiemeljük) 
a pajort alatta rendesen megtaláljuk. 

4- er. Ha földporhanyitás alkalmával a pajorokat szorgalmasán gyűj
tetjük , mit ásás alkalmával a napszámossal egy kis mellékdíj mellett 
igen könnyen, szántásnál pedig kis gyermekek sőt arra betanított ka
csák által is megtehetünk; mely utóbbiak a pajort különösen szeretvén j 
attól igen meghíznak és a felszedést pontosan teljesitik. 

5- ör. Mindezen eszközöknél többet ér, mert olcsóbb és hasonlithat-
lanul ereclménydusabb az, ha rajzás idejében magokat a cserebogarakat 
összeszedjük és elpusztítjuk, azért: a) mert ezen bogarak a hideg ellen 
igen érzékenyek lévén reggelenként a fák ágain fél-dermedt állapotban 
kuczorognak és onnan igen könnyen lerázhatok és zsákokba szedhe
tők ; — b) mert ezen munkát asszonyok, öregek sőt gyermekek által is 
igen könnyen végrehajtathatjuk; — c) mert ezen módon minden pár 
cserebogárral 50—60 tojást pusztítunk el és a bajnak már keletkezésé
nél elejét vesszük; — d) mert azon kevés fáradságot vagy költséget, me
lyet ezen összeszedésre fordítunk, legtöbb esetben azon igen jó trágya 
kifizeti, melyet a megölt bogarakból készíthetünk, ha a jó ritka szövetű 
zsákba szedett bogarakat zsákostól oly vizbe mártjuk, melyből egy má
zsában vagy 50 itezében 4—6 font vasgáliczkő van felosztva, azután a 



megfojtott bogarakat egy nyilt gödörben hagyjuk mindaddig, mig büzöl-
ni azaz erjedésbe átmenni nem kezdenek, ekkor pedig jó. sok földdel 
composttá keverjük és a többit az időre bízzuk.. 

Vethetné ugyan valaki ellen, hogy ezen eszköz: terjedelmes erdők
nél nem alkalmazható, mert az egész erdő fáit egyenként megrázni nem 
lehet; azonban ezen ellenvetés alaptalan, mert arról mindenki meggyő
ződhetik, hogy ez alkalommal ők soha sem az egész erdőt, hanem annak 
csak szólét képező fákat lepnek el , a honnan való lerázásuk és össze--
gyűjtésük szinte nem kerülne annyi fáradság és költségbe-, hogy az el
pusztításukból eredő haszon azzal föl ne érne. 

Mindezekből az itt megpendített tárgynak fontossága és általános 
érdekű volta eléggé kiderülvén r a tudni valók pedig eléggé kimerítve 
lévén,, egyéb hozzá adni valóm nincs, mint az összes hazai sajtót 
felkérni az iránt,, hogy ezen. soroknak hasábjaikat megnyitni ne ter
heltessenek, —ál.— 

Az Országos Erdészeti-Egyesület felterjesztése 

Pénzügyminister Úr Ö Nagyméltóságához a hazai erdők 

egységes műszaki vezetése tárgyában. 

Nagyméltóságú Pénzügy-Minister Ur! 

Az Országos Erdészeti-Egyesület mult évi közgyűlése, 
azon közóhajtól vezéreltetve, hogy hazánk erdészeti ügyeinek 
igazgatása s ez által a nemzeti közvagyonhoz tartozó erdő ál
lomány jelene és jövője valódi hivatottsággal biró szakférfiak 
felügyelete alatt álljon elhatározta a kir. ministeriumhoz azon 
kérést intézni, hogy az, a mostanig elkülönítve intézett erdő
igazgatást és a főfelügyeletet, jövőre a czélnak megfelelőbben 
szakértő egységes vezetés alá vétetné és az erdők jövedelmé
nek rendeltetése folytán fönnálló elkülönítést is a műszaki ve
zetésre nézve egyesítve, oly közegekre bizná, melyek arra ké
pességgel és hivatással bírnak; sértetlenül fenntartva egyéb-


