
Lapszemle. 
A szómörczóról. A »Dinglers Polyteelmisches Journal« inult 

évi október 14-iki számában fenti czim alatt a következőket 
irják : 

Tudomás szerint az Anacardiaceákhoz tartozó szömörcze bok
rok különböző fajai jelentékeny mennyiségű cserzőanyagot tartal
maznak. Közöttük legnagyobb keresletnek örvend a Szicziliában 
termő szömörczefaj jelentékeny csersav-tartalma miatt. A szömörczénél 
csersav előállításra a leveleket használják, már pedig ezek W . 
Eitner szerint fejlődésük különböző fokán különböző mennyiségű 
csersav tartalommal birnak. Legtöbb csersav van a levelekben, 
mikor azok már teljesen ki vannak fejlődve ; a szicziliai szömör-
czének leveleit pedig épen akkor szedik, mikor kifejlődésük 
zenithjét érték el. 

A leveleknek ezt a különböző csersav-tartalmát a virginai és 
boszniai szömörczénél is megállapították. 

A leveleknek a megfelelő időben való szedése még azzal a 
j ó következémnynyel is jár, hogy a velők cserzett bőr világos szinü 
lesz. Igy sikerült mind az amerikai, mind a boszniai szömörczével, 
ha a leveleket a kellő időben szedték, egészen fehérre cserzett 
bőrt nyerni. 

Á túlságosan érett levelek sárga szint adnak a bőrnek; ez a 
sárga szin a »Q u e r c i t i n«-től ered, mely a későn szedett leve
lekben, sőt a szömörcze fájában ós gyökérhéjában is benn van. 

Néha már a szömörcze leveleinek színéből lehet következ
tetni a velük eszközlendő cserzés minőségére. Igy ha a levelek 
sárgás-barna vagy barna színűek, az mindig rossz je l . Vagy későn 
szedték a leveleket, vagy a leszedett levelek nem részesültek a 
kellő kezelésben, tehát hogy a leveleket nedves állapotban hirtelen 
erős napfénynek tették ki, vagy a leszedett leveleket nedves helyen 
tartották. Az első esetben a csersav-tartalomban való veszteség 
okvetetlenül beáll, a második esetben csak akkor, ha a levelek 
penészesedni kezdenek. 

A levelek zöld színe a cserzés folyamatára nincs semmi hatás
sal. A zöld szint ugyanis a chlorophyll idézi elő, az pedig vizben 
oldhatatlan s igy a bőrnek szint nem adhat. 

A szömörcze szinére és csersav-tartalmára végül hatással le
hetnek idegen alkatrészek is, melyek rendesen a helytelen kezelés 
következményei, és némely szömörczefaj értékét igen leszállíthat
ják. Valamennyi szömörczefaj között csak a szicziliai részesül meg
felelő kezelésben, miért is — mint már említtetett — az ilynemű 
kereskedelmi czikkek között a legkeresettebb és legértékesebb. 

(Pech Dezső). 



A szalag-fürészpenge gyorsaságáról. A ^Continentale Holz-
Zeitung« folyó évi 7-dik számában fenti czim alatt a következőket 
irja: 

Minél gyorsabban dolgozik a fürész penge, annál j o b b , mivel 
annál több munkát v é g e z ; ez a gyorsaság azonban csak addig 
hasznos, mig a metszés pontossága rövidséget nem szenved, a túl
ságos gyorsaság egyébiránt még pengeszakadást is okozhat. Német 
gyárosok a penge gyorsaságát másodperczenkint 20 m-ben, az 
amerikaiak 26—30 m-ben állapítják meg. Atalában véve 20 m-nyi 
gyorsaság bátran alkalmazható a nélkül, hogy a gépnél ingadozás 
mutatkoznék. A gyakorlatban azonban a széles és az egészen keskeny 
(3—5 mm) pengéknél, tekintettel a csekély erőszükségletre, még a 
20 m gyorsaságot sem használják. Ép ugy nem alkalmaztatik ez a 
gyorsaság olyan szalagfűrészeknél, melyeknél kézi előtolást hasz
nálnak ; hengerrel való előtolásnál azonban a fenti nagyobb sebes
ség alkalmazandó. Ha a fürészdobok nagyon kicsinyek, másod
perczenkinti 10 m-nyi gyorsaságnál nem igen lehet feljebb menni, 
különben a pengék a gyakori görbítés miatt sokat szenvednének. 
Ez utóbbiból az is nyilvánvaló, hogy a fürészdob átmérője és for
dulati száma közti viszonyt nehezen lehet kifejezni. 

Másodperczenkint 20 m-nyi fürészpenge-sebességet feltéte
lezve, a fürészdob fordulatainak számát perczenkint ugy kapjuk 
meg, ha a 400-as számot a fürészdobnak méterekben kifejezett 
átmérőjével osztjuk. Igy ha a fürészdob átmérője 1 m, ugy a for
dulatok száma: 4 0 0 : 1 = 4 0 0 ; 0.7 m, átmérőnél 4 0 0 : 0"7 = 5 7 0 ; 
1*2 m átmérőnél 330 és végül 0"5 m átmérőnél 800 a fordulatok száma. 

Igen gyakran előfordul az az eset is, hogy bizonyos sebesség 
és dob-kerület alapján kell a fürészdob fordulatainak számát meg
határozni. Legyen például a dob kerülete, mely könnyen megmér
hető, 2 m. Ha képzelünk egy 2 m-nyi kerülettel biró fürészdobot 
másodperczenkint egy fordulattal, ugy minden ily fordulás alkal
mával egy-egy fürészfog 2 m-nyi utat tesz meg és a valóságban 
most 20 íw-nyi sebességet szándékozván alkalmazni, ugy a dobnak 
másodperczenkint 2 0 : 2 = 10 fordulatot kell tenni, tehát perczenkint 
600 fordulatot. {Pech Dezső). 

A bükkfa-csemetén élősködő paizstetüröl. A »Revue des 
eaux et foréts« 1893. évi 5-ik számában D ' i'.rbois de Jubainville 
a következőket irja: 

Ména épinali erdőfelügyelő 1892-ben a magról kelt fiatal 
bükkös erdőkben feltűnő pusztítást vett észre. Még pedig legelőször 
észlelte ezt a pusztulást július hó végén Mouche vára alatt az 
épinali erdőben. Eleintén a fácskák csúcsain levő levelek mentek 
tönkre, aztán átszállott az enyészet a törzsre, végül a gyökfőre és 
gyökerekre. 



Augusztus elején Ménaaz uxegneyi uradalmi erdőben is hasonló 
veszedelmet talált. A z itteni vető, ritkító és végvágásokban — üde, 
valamint száraz talajon — számos bükkesemete ment veszendőbe. 
Ména kiterjesztette ekkor vizsgálatait a kerületében levő összes 
bükkerdőkre Thaontól egész Fontenoyig s Bainsig és a magról kelt, 
4 éves kor körül való bükkfiatalosokban kisebb-nagyobb mértékben 
mindenütt hasonló bajt talált. Ugyanezt a veszedelmet észlelte 
Cirey kantonban, valamint megelőzőleg 1885-ben, midőn egy az 
1882. évi j ó bükkmakk-termés alkalmával létesült bükkfiatalos ment 
tönkre. 

Ména a pusztulásnak induló bükkfácskák közül egy néhányat 
hozzánk küldött és azt találtuk, hogy a bajnak okát egy tetüfaj 
(Chermes-faj) képezi, mely nagyon hasonlít ahhoz a tetühöz, mely 
a körtefa fiatal ágait szívja s annak terméketlenné tételét 
idézi elő. 

Ezt a Chermesfajt a földmivelésügyi ministerium 1892. évi 
deczember havi jelentésében Haet és Louise irják le s azt Réaumur 
után paizstetünek jellegezve Chermes conchiformisnak és Mytilas-
pis Pomorumnak nevezik. Ez a rovar a bükkcsemetéken a héj 
felületén kis kéregdudorodások alakjában mutatkozik, és mozdulat
lan, hosszúkás, olykor egyenes, olykor kissé görbült állást 
vesz fel. 

Alakja a Mytilaspis fajnak megfelelőleg kicsiny paizshoz 
hasonlít. Szine olyan, mint a kéregé, melyhez odatapad. Hossza 
"2.—3 mm.; szélessége 1 mm. A rovar elől keskenyebb, hátul széle
sebb és néhány görbe közpcntos vonal látható rajta, melyek szerint 
a növekvés történik. A rovar hátát paizs fedi, mely váladékok és 
a Mytilaspis fejlődése közben levetett bőrök megkeményedett keve
rékéből áll. A paizs elhelyezése, a bükkesemete szerint, melyen 
előfordul, különböző szokott lenni. A rovar legkeskenyebb részét 
képezi a fej ; ez felfelé, vagy lefelé, néha ferdén van tartva, ritkán 
áll egész derékszög alatt. Ezek a paizsos állatkák a bükkcsemeték-
ről könnyen lefejthetek; előrészükkel azonban egy kicsit jobban 
tapadnak a fához, mint hátsó részükkel; elől van ugyanis a rovar
nak a csápja, melyet táplálkozás végett a csemete kérgébe szokott 
beszúrni s igy a rovar rendes tapadó képessége ez által fokoztatik. 
Szeptember elején kaptunk egy néhány példányt ezekből a paizs-
tetükből és minden paizs tele volt fehérszínű, gyöngyfényű és 
kevéssé áttetsző petékkel: csak az előrészen volt egy kicsiny hely, 
hol a Mytilaspis teste zsugorodott össze. 

A lassú növekvésü bükkcsemetéket ezek a rovarok szívásaik
kal tönkretehetik. 

A kertekben ugy pusztítják a Mytilaspis Pomorumot, hogy 
télen a megtámadott ágakat kemény kefével ledörzsölik, aztán 



mésztejben feloldott nicotinnal bekenik. Ezt az eljárást lehet 
ugyan követni csemetekertekben a bükkcsemetékkel, de semmiesetre 
sem a vetővágásokban. Azt hisszük azonban, hogy a paizstetü nem 
tesz nagy kárt, ha el is pusztit néhány bükkfácskát, legalább helyet 
•csinál az értékesebb tölgy- és fenyőfanemeknek. 

(Pech Dezső.) 

* 

Könyvismertetés. 
Aradvármegye e's Arad sz. kir. város természetrajzi leírása. 

(Irta: dr. Simonkai Lajos. Arad 1893.) 

Erdész közönségünk előtt különösnek tetszhetik, hogy 
•e lapok hasábjain egy vármegye s egy város természetrajzi, ille
tőleg állat- s növénytani leírásának ismertetésével találko
zik. Pedig a dolgot, ha közelebbről vesszük szemügyre, 
nagyon természetesnek fogják találni. Hiszen kinek kell 
jobban ismerni működési területének állat- s növényvilá
gát, mint az erdésznek! 

A mai munkával nagyon is elhalmozott tevékenységi 
körben az erdész sokkal inkább el van foglalva, sem hogy 
ráérjen ilyen — bár szakmáját közelről érintő s tevékeny
ségét sokban szabályozó — részletes tanulmányok megté
telére. Igy hát kész örömmel kell fogadnia, ha szakmájával 
rokon szakma-körrel foglalkozók óhajtanak nagy kihatással 
járó munkájában segitségére lenni. 

Ez magyarázza, hogy e helyen kísérlem meg Simonkai 
most megjelent munkáját legalább nagy vonásokban is
mertetni. 

A munka a Jancsó Benedek szerkesztette aradvár
megyei s aradvárosi monográfiának II. kötetéből, a második 
ás harmadik részt foglalja el s mintegy 29, illetőleg 8 
ívnyi terjedelmű. A munka kellő alapossággal jellemzi a 

31* 


