
A csálai kincstári erdőgondnokság tölgyeseinek 
száradásáról. 

Azon erdők, melyek jelen közleményem tárgyát képezik, 
a lehető legtermékenyebb folyamtalajon, a Maros mindkét 
partján terülnek el, magas vízállásnál részben a Fenlaktól 
Szegedig húzódó védgátig a Maros áradásainak vannak kitéve. 
Legnagyobbrészt kocsányos tölgyből, kevesebb szilből, alább
rendelt arányban kőrisből és mezei juharból állanak, a ned
vesebb helyek természetes fanövényzetét, füzet és nyarakat, 
és az igen gyéren találtató égert csak mellékesen említve. 

Mindenki előtt, a ki ismeri az aradmegyei erdőségek, 
fájdalom, már-már tünedező gyönyörű tölgyeseit, melyekben 
ezen fanemnek megfelelő legnagyobb növekvés mellett, a leg
épebb, nagyobbrészt haszonfára kiértékesitett törzsek nem 
kivételt, de kevés kivétellel általános jelenséget tüntettek fel, 
megfoghatlannak fog tetszeni idézett kincstári s a szomszéd 
erdőségekben az uralkodó tölgy nagymérvű száradása és az 
épületfára alkalmas törzsek igen csekély száma. 

De mielőtt a kóros tünetek okait fejtegetni megkísérte
nék, irjuk le magukat a tüneteket, és pedig a csenevészedés 
első phasisától kezdve, egészen azon időpontig, midőn az 
életerejétől megfosztott fa a mindinkább terjedő korhadás 
befolyása alatt a nehézség természettani törvényének engedve, 
összeroskad és az állófából hull- vagy dőltfa lesz. 

A különben egészséges fán eleinte majd a csupon, majd 
alantabb egy-egy galy a zöld iloncza (tortrix viridona) és 
búcsús póhok (phalena bombyx processiona) falasa után inkább 
senyved mint a többi; a levelek nom hajtanak ki újból és a 
megromlott nedvü vagy nedvüres farész kérgének hasadékain 
a hős czinczér rakja le tojásait. A kibúvó alak eleintén a 
beteg galyon, később egészséges törzsrészen is a kéreg és 



fatest közt, folytatólagosan magában a fatestben mindinkább 
szélesedő meneteket fúr, oválalaku keresztmetszettel, világos, 
később sötétbarnává váló féregporral kitömve. Egyidejűleg a 
hős czinczérrel lép fel a bostrichus dispar (különböző szú), 
mely bogár menetcinek fekete szine után a nép által schwarzer 
Wurmnak neveztetik. Menetei kötőtű szélességű átmérővel 
birnak, s egyenes többször derékszögben hajlott irányban a 
fa belsejébe közel a szivig hatolnak. Találtam a kéreg s háncs 
közt még egy kártékony rovar lárváját sepiabarna, a rovátkok 
mélyedésein sárgás színezettel, lapos fekete fejjel, faragásra 
berendezett ragokkal s potrohán felfelé álló fúróval. Sirex 
juvencus-t vagy másfaju tőrözst (mit Kugler Lajos aradi erdész, 
ki e tárgyban nagykörű tapasztalással bir. előfordulónak állit) 
én nem észlelhettem. 

A száradás a megszállott részeken szembeíünőleg kívülről 
kezdve a bél felé halad előre, a kéreg lchámlik, a fatestben 
repedések állanak elő, s mindbeljebb egészen a fa szivéig 
terjed a korhadás, mit a végbomlással küzdő fanövény köz
vetett barátai a harkály, czinke, kendericze, kakuk, búbos 
banka, szarka, egy tisztán fekete röptyüs futoncz (Carabus 
coriacaeus ?) a soklábu rinya, a Clerus formicariüs, számtalan 
hangya bizonyítanak, de feltartóztatni természetesen már kép
telenek. 

A pontos kutatás érdekében meg kell még jegyeznem, 
hogy a száradás sok fiatalabb 20 — 30 éves tölgynél a csúpnál 
kezdődik, de a tulaj donképi csúpaszálylyal sehogy sem tévesz
tendő össze. A csúpaszály a tölgyek még gyógyítható beteg
sége képződik, midőn a zárlatban tartott fák alsóbb ágai 
vigályitás folytán a nap intensivebb behatása alatt a nedvet 
az eddiginél nagyobb mértékben használván fel, azt a csáptól 
elvonják, a mely nedvhiány miatt száradásnak indul. A csú-
poknak itteni erdeinkben előforduló száradása ellenkezőleg 



gyógyithatlan és hamar elhat a törzsre ; látható, hogy az ok 
itt mélyebben fekszik és nagyobb szervezeti hiba, mint az 
előbbeni leirt száradásnál. De hát miben áll ez tulajdonképen 
és elháritható-e ? vagy sem ? 

Sokan azt tartják, a sokszori, főleg hideg évszakokban 
beálló áradások vetik meg alapját, az azután fokozatosan 
növekedő száradásnak. De az áradások ártalmatlanságát azon 
körülmény megczáfolhatlanul bizonyítja, miszerint ép az azok
nak kitett erdőrészek a legszebbek. 

A talaj vizhatlansága, mint szintén hallottam állíttatni, 
nem fordulván itt elő, nem lehet ok. 

Az pedig, hogy az 1 8 6 3 . évi túlságos marhalegeltetés 
egyetemben a nagymérvű szárazsággal, azon időben mintegy 
40 — 50 éves állaboknak oly nagy mérvben ár thatot t volna, 
hogy a száradás főokául tekintethessék, szintén lehetetlen, 
ámbár én is hiszem, hogy a nagy szárazság, lombvesztesség 
s beállott hernyófalás három oly tényező, a melyek a különben 
is mutatkozandott faszáradásnak gyors s nagymérvű elterje
dését igen elősegítették. 

A valódi okot kipuhatolandó, menjünk ki csak az erdőbe, 
s ott a helyszínén vegyük fontolóra figyelmesebben a fák 
alakjait, s látni fogjuk, hogy a sokkal túlnyomóbb számmal 
levőknél a tőbe ömlő gyökerek megvastagodva a felszínre 
vergődnek, a tőke alsó része igen vastag, s már 2 lábnyi 
magasban erősen megkcskenyülő ; ha egy ily fát leejtünk, a 
belső bélmelletti évgyűrűket szélesebbnek fogjuk találni, mint 
a távolabbiakat, mind világos ismertető jelei a sarjhatásoknak. 

Tehát azon körülmény, miszerint tölgyeink sokkal túl
nyomóbb része öreg 70 — 80 éves tuskóknak már harmadlagos 
sarjhajtása alapoka a nagymérvű száradásnak, a melyet meg
felelőbb ifjitási eljárás által eltávolítva, meg fog szűnni az 
okozat is. 



A viszonyaink között czélszerü újraerdősítés igen egy
szerű és ismeretes, igaz, hogy eredménye főleg attól függ, 
minő a kivitel ellenőrzése, s megmaradunk-e szigorúan a 
kitűzött ifjitási elvek mellett. 

A letarolt vágás, miután 3 éven át kapásnövények mű
velése által a talaj kellőleg meglazittatott és hasznot is hajtott, 
dugdostassék be egészséges makkal, de ne akarjuk a sorközöket, 
a nagyobb jövedelem hamis csábja által félrevezettetve, kapás
növények alá továbbra is bérbe adni, hanem ültessünk inkább 
a 4 — 5 éves tölgycsemeték közé növényiskolában gondozott 
1 éves kőriseket és vessünk (a helyi elrendezés a viszonyoktól 
függ) szilmagot. Azon esetben, ha a tulajdonos és nem a 
bérlő által eszközlendő értés az első évben nem sikerülne, 
ismételtessék, de őriztessék egyszersmind a legszigorúbban 
az érdekelt emberek s állatok rongálása ellen. 

Ha ezen valamivel költségesebb módon ifjitjuk meg cr-
deinket, bizonnyal nem találkozandunk azokban ezután az 
erdőgazdát oly mélyen szomoritó száraz tölgyek tüneményével, 
a Maros partvidékének ezen különben oly termékeny, üde és 
a tölgynek teljesen megfelelő első osztályú talaján. 

Mochel Károly, okleveles erdész. 

Az erdőörök szakvizsgája tárgyában kiadott hivataSos 
rendelet. *) 

1. §. A földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi minister 
rendeletéből, az ország különböző vidékein évenként september 
vagy október hónapban, hivatalos erdőőri szakvizsgák tartatnak. 

2 . §. Ezen erdőőri szakvizsga letételére bocsáttatnak 
mindazok, kik az elemi népiskolát elvégezték, illetőleg olvasni, 

*) Kiadatott 1877. évi 13.259 szám alatt. 


