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L a p s z e m l e . 
(H.) Cserzőkéreg eladását közvetítő szövetkezet Szászország

ban gyakran hangoztatták ujabb időben azt a panaszt, hogy az erdő
birtokosok nem termelnek annyi cserzőkérget, mint a mennyit a 
tímárok fogyasztanak. Az elhasznált luczkéregnek alig fele kerül ki 
a szászországi erdőkből, a tölgy-cserkéreg pedig egy tized részét sem 
fedezi a szükségletnek. E miatt •— mint mondják, — közel egy millió 
márkára tehető az a tiszta haszon, melyet a szász erdőbirtokosok a 
külföldnek engednek át az által, hogy nem maguk termelik a külföldiől 
bevitt cserzőanyagot. 

A tímárok vádolják az erdőbirtokosokat, hogy a nyáron vágott 
fenyőfát nem mindenütt hámozzák le s cserüzemben is kevesebb 
tölgyerdőt kezelnek, mint kellene és lehetne. 

Az erdőbirtokosok ellenben azzal védekeznek, hogy a nyári fa 
lehámozása csökkenti a műfa értékét s különben is a cserkéreg ára 
oly alacsony, hogy ha a termelést még szaporítanák is, semmi hasznuk 
sem lenne az üzem ezen ágából. 

E controversiák megszüntetésére Neumeister tharandi tanár a 
Tharander Jahrbuch ez évi 1. füzetében sok más tígyelemre méltó 
tanács mellett egy egészen eredeti javaslatot ajánl a két félnek. 

Tanácsai közül érdemesnek tartjuk megemliteni, hogy ő a nyári 
vágású lúczfenyő hámozását jóval kiterjedtebb mértékben megenged
hetőnek tartja, mint a szász erdőbirtokosok. Hivatkozik Hartig kísér
leteire, melyek azt bizonyítják, hogy a futógomba, melytől félnek, a 
nyári fát épen nem támadja meg gyakrabban és könnyebben, mint 
a téli vágásút. A fő az, hogy a fa jól kiszáradjon, és ez a hámozott 
fánál legkönnyebben megtörténik. A mit a tímárok kívánnak, szerinte 
csak annyiban lehet káros, hogy az értékesebb választékok a hámozás 
folytán megrepedeznek s értékükben veszitenek. Neumeister ezért azt 
ajánlja, hogy 22 cm középátmérőn alul minden törzset hámozzanak, 

s ) A. P. erdész ur nyilatkozata szerint, ki akkor a nevezett vendégeknek 
szivesházi gazdája volt, F r i v a l d s z k y - é k a múzeum számára entomologiai gyűj
tések czéljából járták itt. 



a többi választéknál ellenben kövessék az eddigi eljárást. A vastagabb 
fákat lehetne télen dönteni, a vékonyabbakat ellenben tavaszra hagyni 
és döntés után lehámozni. Ajánlja különben azt is, hogy a nyáron 
vágott tűzifa hámozására szintén kiterjeszkedjenek a birtokosok, a téli 
vágású fát pedig késsel bámoztassák, mert mint ő hiszi, a kéreg ára 
még ez esetben is felülhaladhatja a költségeket. Hanem aztán a tímárok 
is vegyék figyelembe, hogy e téli kéregért ép annyit fizethetnek, mint 
a nyáriért, miután tudományos kísérletek bizonyítják, hogy a luczkéreg 
csersavtartalma az év minden szakában egyenlő. 

A tölgycserkéreg-termelés fokozására azt ajánlja, hogy a cser
üzem — mint kétségkívül a legjövedelmezőbb erdőgazdasági üzem — 
a hol csak lehet, kiterjesztessék. Az állami erdők kezelőitől minden
esetre megköveteli, hogy az 5 éves revisiónál erre tekintettel legyenek, 
s minden alkalmas területet csertermelésre alakítsanak át. Különösen 
azonban a vasutak töltésein tartaná helyesnek, ha az eddig cultivált 
nyir helyett a kocsántalan tölgyet telepítenék meg s használnák 
10—12 éves fordában cserkéreg-termelésre. Növelni lehetne külön
ben, mint mondja, az évi termelést az által is, ha a tölgy-sarjerdőkből 
áterdőlés utján kiszedett anyagot is hántanák, vegyes sarjerdőkben 
pedig a tölgyet a vágást megelőző május hónapban szednék ki és 
hántanák. Sokat segítene a helyzeten az is, ha magát a hántás müve
letét és a szortírozást észszerűbben eszközölnék, mint Szászországban 
eddig történt. A hántást me^önnyitő k o p o g t a t á s t , melyet sokan 
annyira perhorrescálnak, Neumeister nem tartja oly károsnak s hivat
kozik e tekintetben S c h r ö d e r r e , ki pontos vizsgálatokkal kimutatta, 
hogy a kopogtatott kéreg aránylag véve kevéssel kisebb százalék 
csersavat tartalmaz, mint az ép. 

Végül a birtokosok érdekében azt ajánlja, hogy termeivényüket 
ne kéz alatt adják el, hanem pontos próbaelemzés alapján nyilvános 
árverésen bocsássák áruba, még pedig a termelést megelőzőleg, hogy 
ha az eladás nem sikerülne jó áron, ne legyenek kénytelenek készle
tüket elvesztegetni. 

Ebből az eszméből kiindulva fejti ki azután Neumeister azt a 
javaslatát, melyről ismertetésünk elején szóltunk. () azt hiszi, hogy 
a termelők és fogyasztók érdekei között az ellentétet legkönnyebben 
ugy lehetne kiegyenlíteni, ha a timárok úgynevezett f o g y a s z t ó 
e g y l e t e k e t alakitanának, melyek például minden közigazgatási 
kerületben bizalmi férfiakat választanának, kiknek az lenne a fel
adata, hogy a timárok megrendeléseit és a birtokosok ajánlatait télen 
át bizonyos határidőig átvegyék. E bejelentések alapján a bizalmi 
emberek mindenekelőtt megvizsgáltatnák szakértő vegyészek által az 
ajánlatokhoz mellékelt mustrák csersavtartalmát, s azután figyelembe 
véve a termelők s fogyasztók lakását stb., egyenkint értesítenék őket, 
hogy kinek és hol adhatják el, s illetőleg kitől és milyen csersav-



tartalmú anyagot vásárolhatnak. A szállítás feltételeit azután eladó és 
vevő könnyen megállapíthatnák, mert az árat egyszerűen csak kiszá
mítaniuk kellene, ha a felek — mint Neumeister ajánlja — a szövetke
zetbe lépés alkalmával köteleznék magukat, hogy a cserkéregért azt 
az árat követelik, s illetőleg adják meg, a mennyibe a külföldről 
behozott anyag a fogyasztónak üzleti helyiségébe szállítva kerül. Ez 
az ár például jelenleg Schröder pontos számításai szerint 1 mázsa 
tölgykéreguél l°/ 0-nyi csersav után számítva 92 phennig, luczkéregnél 
pedig 52 phennig. A vevő tehát annyit fizetne az eladónak, hogy a 
megvett anyag neki házhoz szállítva, az esetleg általa fizetendő 
szállítási és őrlési költséggel együtt mázsánként és l°/ 0-enként 92, s 
illetve 52 pheunignél sem többe sem kevesebbe ne kerüljön. Ha például 
a mintaanyag 6%-os lenne s a szállítási költségek mázsánként 30, 
az őrlési költségek pedig 50 pheunigre rúgnának, az erdőbirtokos tölgy
kérgéért a termelési helyén (6 X 92 — (50+30) = 5'52 — 0'80 = 4-72 
márkát kapna. 

A mi a szövetkezet bizalmi embereinek esetleges jutalmazását 
és a vegyész javadalmazását illeti, az erre szükséges összegek Neu
meister szerint arányosan a vevők és eladóktól szedetnének be. Addig 
azonban, mig ez az értékesítési rendszer meghonosodik és kiterjedté 
válik, kívánatosnak tartja, hogy ezen költségekről az állam gondos
kodjék annál is inkább, mert Tharandon most is van egy cservizsgáló 
állomás, melyet továbbra is fentartani s a szükségletnek megfelelően 
berendezni lehetne. 

(I.) Az áterdőlések kérdéséhez. Az ujabb kor német erdészeti 
íróinak egyik legkitünőbbike, K r a f t erdőmester a „Zeitschrift für 
Forst- und Jagdwesen" czimü folyóirat ez évi január havi füzetében 
Borgreve szálaló áterdőlési elmélete*) ellen polemizálván, az áterdőlés 
és azzal egybefüggőleg a gyérítésről 2) a következő igen tanulságos 
dolgokat mondja el. 

Gazdaságunknak arra kell irányozva lenni, hogy a fatörzsek 
értékét feltételező tulajdonságokat, nevezetesen az alakot, hosszúsá
got, ágtalanságot, meg a tömegtartalmat a lehető legelőnyösebben 
kiképezze. Az olyan fák, a melyek koruknak megfelelő hosszúsággal 

*) Az áterdőlés régi gyakorlata lassanként követi a természetes elnyomatás 
menetét s a fatömeg-gyarapodás fokozására úgyszólván semmiképen sem hat. 
K r a f t valamivel erősebb áterdőlést kivan; W a g e n e r az egyes fák korán 
kezdődő felszabadítását ajánlja. Dr. B o r g g r e v e egészen eltér ezektől, kik 
mindig a legszebb és legjobb fákat kívánják részesíteni gondozásban. Ő azt tartja, 
hogy a legerősebb fák rendszerint ágas-bogasak, sudarlósak; ezeket tehát eltávo
lítani kívánja a karcsú, nyúlánk növésüek javára. 

2 ) Áterdőlés, vagy talán mondhatnók röviden erdőlés alatt , az eddigi 
gyakorlat szerint nem értünk oly munkálatot, a mely a záródást tetemesen meg
szakítaná ; a gyérítés már azt teszi, az már ritkítás. A Lichtung szó fogalmat 
egészen jól adja vissza. A gyéritő vágás eszerint Lichtungshieb. 



és ágtalansággal nem birualc (ágas-bogas, terepélyes egyedek sudarlós 
törzszsel) bármely időkorban és minélelőbb eltávolitandók. Ezzel ösze-
kötendő azon, közbe elegyedett és ártalmas hatású fák kiszedése is, 
a melyeknek megtartása nem látszik czélszerünek. Ebből azonban 
nem következik, hogy feltétlenül kiirtsunk minden lágyfát, mert pl. 
a bükkösökben néha egy-egy szép nyár- vagy nyírfa megérdemli az 
általa elfoglalt helyet. 

A midőn műfa neveléséről van szó, a legerősebb tömeggyara
podás sem használ sokat, ha meg nem felelő fákon jő létre; ennél
fogva mindenekelőtt arról kell gondoskodnunk, hogy a törzsek olyatén 
alakjának kifejlődését biztosítsuk, a milyent a műfától megköve
telni szokás. 

Az alaknak, hosszúságnak, ágtaianságnak ápolása megfelelő 
záródásban való tartás segítségével a fiatal korban történhetik, mig 
a tömeggyarapodás fokozását a felserdült kor számára kell fenn
tartani. 

A törzsek szorongó állása azonban a fiatal korban is ártalmas, 
mert az állab kifejlődését késlelteti, és mert a koronázat beteges-
kedését vonhatja maga után, a mit pedig minden körülmények között 
kerülni kell. A korai gyérítés sincs azonban káros következmények 
nélkül. Eltekintve attól, hogy tartós életű alvó rügyekkel bíró fáknál 
a világosság nagyobb behatása következtében uj ágak képződnek a 
törzs alsóbb részein, a fiatal állab erősebb ritkításának az lehet a 
következménye, hogy az alsóbb ágiik, a melyek zárt állásban elszá
radtak volna, a törzsök teltsége és simasága rovására elevenek ma
radnak. Ez a termés tömegén is érezhetővé válik; miután az ilyen fák 
aránylag nagyobb területet foglalnak el. A 30 éves törzs, melynek 
koronája 5 — 6 w-nyi magasságban kezdődik a föld fölött, korán 
szabad állásba jutva és állandóan abban maradva, alsó ágait meg
tartja s a legtöbb esetben vághatási korában csak rövid törzsű 
fog lenni. 

Mindezeknél fogva fiatalosokat mérsékelt záródásban kell tar
tani ; az erősebb gyérítést pedig csak akkor szabad megkezdeni, mikor 
a fák törzsei megszálasodtak és jó nagy magasságig simák. 

Nem a vastagsági gyarapodás képzelhető legnagyobb fokozása 
képezi az áterdőlés feladatát; hanem a fenntartandó fák koronáza-
tának ép egészségben tartása, az egymás elnyomására irányuló ver
seny megrövidítése vagy megelőzése, és annak segítségével, a meny
nyire az lehetséges, a fák elágas-bogasodásának elkerülésével, az 
állab kifejlődésére szükséges időnek megrövidítése. Az áterdőlés csak 
előkészíti a gyérítés (Lichtung) számára az állabot, melynek feladata 
a vastagsági gyarapodást kitelhetőleg előmozdítani. 

Az áterdőlés elébb körvonalozott feladatának eleget teszünk a 
fák alakjának ápolására szolgáló időszakban, a mely az állab tisztu-
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lásának önmagától való beálltával veszi kezdetét, ha a túlszárnyalt 
(beherrscht) és félig elnyomott fákat szorgalmasan kiszedegetjük. A 
tökéletesen elnyomott fák a világosságot követelő fák alakulására 
nincsenek befolyással; az árnyékot tűrő fanemekre nézve azonban, 
azoknak még életképes (azaz még élő koronával biró) példányai min
den körülmények között hasznosak s ennélfogva, megkimélendők. Még 
azon esetben is, ha egyes fákat, felakarunk szabadítani, nem szabad 
többet mellőlök kivágni a túlszárnyalt és félig-meddig elnyomott 
fáknál. 

A gyér állás csak akkor nem leend káros hatással a fa alak
jára, ha már a hosszú, sima törzset felnevelni sikerült. Hosszú életű 
alvó rügyekkel biró fanemeknél a gyér állás folytán vastag törzseken 
képződő úgynevezett fattyú ágak nem igen ártalmasak. 

A mi a gyéritő vágások megkezdésének idejét illeti, azt K r a f t 
semmi esetre sem tanácsolja a 60—70 éven túlra halasztani. Ezen 
korban, úgymond, a fák alakja már annyira kiképződött, hogy a be
következő gyérítések következtében meg nem romolhat; különben is 
az első 5—10 esztendőben oly mérsékelve szokás gyériteni, hogy 
annak mellékes rosz következményei (kéregbántalmak és csonkáso-
dás = Zopftrokniss) nem állhatnak be. Ez oknál fogva a korai és 
kíméletes gyérítés sokkal ajánlatosabb a 80 éves korig elhasztott, 
de akkor erősebben alkalmazottnál. 

A 60—70 éves korban kezdődő gyérítések alkalmával nem a 
fák rangja (kiváló, uralkodó állás) 3) sem pedig azok elhelyezése, 
hanem minősége határoz. Különben is a legértékesebb választék 
kiképzésére irányuló tekintetek önmaguktól arra vezetnek, hogy a 
legvastagabb fák, a mennyiben azok épek és jó alakkal birnak, fenn
tartassanak, és a szomszédos gyengébbek kivágatása által, a meny
nyire lehetséges elsőségben részesittessenek. 

Azoknak megnyugtatására, a kik talán a talaj megromlásától 
tartanának, azt mondja K r a f t : ott, a hol gyéritünk, a netán hiányzó 
talajvédelem pótlására mindenesetre megfelelő fanemet kell az állab 
alá telepítenünk; áterdőlésekben azonban, még ha kissé erősebben 
foganatosíttatnak is, nem kell a talaját félteni. Senki sem érez valami 

3 ) K r a f t a törzsek következő rangfokozatát állapítja meg : 
1. Vorherrschend: kimagasló, kiálló, felülkerekedett vagy felülkerekedő, az 

állabból kiváló ; 
2. herrschend : uralkodó, uralgó ; 
3. gering mitherrschend : elmaradó ; 
4. beherrscht: túlszárnyalt; 

«) zwischenstándig : közbenálló ; 
6) theilweise unterstandig : részben elnyomott; 

5. ganz unterstandig : egészen e lnyomott; 
a) mit lebensfáhiger Krone : ép koronájú; 
b) mit abgestorbener Krone : elhalt koronájú, elhalt, kiszáradt fa. 



különös aggodalmat, úgymond, ha előbb elhanyagolt, megfelelően át 
nem erdőit s tisztán annak következtében később kiritkult idősebb 
erdei fenyveseink, melyeknek talaját hanga, áfonya, vagy füvek lep
ték el, felszabadító vágás (Lichtschlag) alakjában állanak évtizedeken 
át ; ha bükkösökben az előleges felújítások (Vorverjüngungen) ked
vezőtlenné vált talajviszonyok, vagy hibás vágatás következtében 
roszul sikerültek, s ennélfogva a talaj évtizedeken át ki van téve 
napnak, szélnek; ha ritka ültetés folytán, vagy roszul sikerült erdő • 
sités következtében az erdő csak hosszú évek multával záródik: pedig 
épen az ily körülmények veszélyeztetik leginkább a talaj termő
képességét. 

Ezekkel szemben a még kissé erősebb áterdőlésnél is, többnyire 
csak apró, pár év alatt bezáródó hézagokról lehet szó, a melyek 
kárt nem okozhatnak, ha az erdőszéleket és széljárta helyeket sürün 
tartjuk. 

(L—n—lt.) K ísér le tek cserebogár pajodok i r t á s á r a fogóhé j -
és fogóga lyakka l . A berlini „Zeitschrift für Forst- und Jagdwesen" 
1882. évi szeptember havi füzetében E i c h h o f f főerdész a pajodok 
irtásának egy általa alkalmazott, eddig még nem ismert módját írja le. 
Nevezett főerdész nyers kéregdarabokat és oly fáknak, melyek a 
cserebogár falásnak vannak kitéve, vékony héjú nedvdús gályáit, lehe
tőleg kopasz, füvei és gazzal be nem nőtt helyeken félvastagságnyira 
a földbe helyező. Kísérletei eredményeinek bebizonyítására, ilyen pa
jodok által megrágcsált, kéreg és galygyüjteményt is küldött a berlini 
kísérleti főállomásra. 

A berlini kísérleti főállomás ez ügyben a ministeriumhoz for
dulván, ez az előbb vázolt irtási eljárásnak nagyban és a legkülön
bözőbb viszonyok közötti alkalmazását rendelte el. A végrehajtott 
kísérletek eredményeiről most ugyancsak az emiitett folyóirat leg
újabb számában dr. A l t u m a következőket közli. 

Az 1883-ik és az 1884-iki nyáron 150 erdőgondnokságban a 
legkülönbözőbb, cserebogár falásnak leginkább kitett vetényekben és 
ültetvényekben és a legkülönfélébb kérgek- és gályákkal tétettek 
kísérletek, s az eredmény — fájdalom — meddő volt. 

114 gondnokságban épen semmit vagy majdnem semmit sem 
fogtak; 13 gondnokságban az összegyűjtött álczák száma nem haladta 
meg a 10-et; 13 gondnokságban 10-től 50-ig; 4 gondnokságban 
50-től 114-ig; 3 gondnokságban 121-től 176-ig; egy gondnokságban 
589; egyben 1728 és ismét egyben 11.411 drb álczát fogtak. 

Tauerben, a hol 11.411 álczát fogtak, a Melolontha vulgáris a 
két nyáron át igen csekély számban jelent meg, hanem igen is nagy 
mértékben, a különben ritkán előjövő M. fullo s igy a 11.411 álcza, 
ennek a pajodjaiból került ki. 

n* 



Turoschelnbcn, a hol 1728 és Biesenthalbau, a hol 589 pajodot 
fogtak, a cserebogarak ugyanazon évben oly tömegesen jelentek meg, 
hogy a pajodok nemcsak a fogóhéjak és galyak, hanem más irtási 
rendszabályok alkalmazása mellett is mindent, a mit csak lehetett, 
tökéletesen tönkre tettek. 

A költségeket illetőleg: Turoschelnben daczára annak, hogy 
a fogóhéjak és fogógalyak megvizsgálását és a pajodok összegyűjtését 
maguk az erdőőrök eszközölték, az 589 pajod 200 markba került, 
tehát nem egészen három pajod 1 markba. 

Némely helyeken összehasonlitó kísérletek is tétettek. Igy a 
münsteri gondnokságban június 18-tól szeptember 9-ig 136, a szük
ség szerint frisekkel kicserélt galycsomó alatt 15 pajodot fogtak, 
egyes megtámadott csemeték kiemelésével 810-et és a csemetesorok 
közeinek felkapálása által 1150 darabot. 

A fogóhéj- és fogógalyakkal való kísérlet tehát eredményre nem 
vezetett; ennek oka csak az lehetet, hogy a pajod főleg az élő 
nedvdús gyökerekkel táplálkozik, nem pedig elhalt növényi anyagok
kal, azonban a mint egy helyen a tapasztalat bizonyította, a M. fullo 
erőteljes pajodjai ez utóbbiakat sem vetik meg. 

Feltűnő, hogy az ormáuykák álczái sem igen gyűltek az említett 
fogógalyak, illetőleg kérgek alá, pedig ezek rendesen kéreg alatt 
szoktak tanyázni. Ilyen álczák fogásáról csak 5 gondnokságból tettek 
jelentést, de a fogott álczák száma csak egy helyen üti meg a 151-et. 

Az Elateridák álczái között egy gondnokságban 49 drbot fogtak, 
az Agrotis vestigalis hernyóiból pedig, a mely szintén a földben tar
tózkodik, egy helyen 661 drbot. 

Az Elateridák kevésbbé kártékonyak ugyan, de ha nagyobb 
számban jelennek meg, a gyökerek megrágcsálása által észrevehető 
kárt tesznek; az Agrotis vestigalis már sokkal kártékonyabb és e 
mellett nehezen pusztítható. 

A czélbavett ellenség ellen ekkép megindított háború tehát siker
telen volt; de megtanultuk azt, hogy a Melolontha fullo, az Elateri
dák és Agrotisok ellen a már eddig alkalmazott irtási módokon kívül 
a fogóhéjak- és a fogógalyakkali irtásmódhoz is folyamodhatunk. 

(D.) A geszt v izvezetőképessége. Ezen már több búvár által 
megbányt-vetett kérdésre igyekszik felelni R o h r b a c h C. legújabb 
iratában. Az ő általa a kérdés megoldására keresztülvitt kísérletek, 
melyeket a következő fafajokkal végezett : Syringa vulgáris, Junglans 
regia, Prurnus Juliana, Cerasus domestica, Pirus Malus, Gymnocladus 
canadensis, Pinus Larix, Robinia pseudoacacia, Taxus baccata, Berberis 
vulgáris, Ailanthus glandulosa, Cornus sanguinea, Lonicera tatarica, 
Prunus Padus, lényegesen eltérnek az eddigiektől. 

Nevezetesen az ő kísérletei a levágott ágak által felszítt víz
mennyiség s az általa előidézett térfogati változáson alapulnak. A 



térfogati nagyobbodás a Kraus-féle öblös körzővel lett kimutatva. 
Megvizsgáltattak olyan ágak, melyeknek szivó felülete csak gesztből 
állott, továbbá olyanok, melyeknél a szivófelület geszt és szijácsból 
állott. Az ezekkel végezett kísérletek eredményeit következőkben 
összegezi R o k r b a c h . 

1. A geszt nem képes elegendő mennyiségű vizet vezetni a 
törzsnek. 

2. A vizvezetés helyét a szijácsban kell keresni, az elgeszte-
sedett részek a legkedvezőbb esetekben is csak igen minimalis részt 
vesznek a vezetésben. 

3. A valódi gesztfáinknak fatestében a vizvezetés legnagyobb 
részét a szijács végezi, anélkül azonban, hogy a geszt erre egészen 
képtelenné lenne. („Bot. Clblatt ref. u.") 

(D.) A h a r k á l y mint magevő. Erre vonatkozólag a „Garten-
ílora" ez idei 1-ső számának 34. lapján következőket közli R e n g e r E. 
Ukrajnában a Biele Ceckiew mellett fekvő nagy Alexandra parkban, 
mely Branicki grófné tulajdona s a hol R e n g e r évek óta mint 
főkertész van alkalmazva, őszszel és télen különböző fák alatt nagy 
mennyiségű üres erdei fenyő és jegenyefenyő tobozt talált R e n g e r . 
Ez által figyelme fel lett keltve s kutatni kezdte a dolgot. Azt ta
lálta, hogy ugy a zöld harkály, mint a nagy harkály, az erdei és 
jegenyefenyő tobozait az általok készített, vagy korhadás által kelet
kezett lyukakba, vagy pedig ágak közé hordta s ugy erősítette meg, 
hogy a toboz hegye felfelé illetve, kifelé állott. Az igy elhelyezett 
tobozokból kikopogtatja a harkály a magokat s az üres tobozokat 
lehajigálja. 

Mindenesetre nem teszi ezt mulatságból, hanem megeszi a 
magokat is, a mit a fák alatt talált üres tobozok bizonyítanak. 

Mult őszszel több mint két zsák üres tobozt talált egy idős 
szilfa alatt, holott a fenyők néhány száz lépésnyire állottak. 

S ezért R e n g e r nem hiszi azt, hogy a harkály csak rova
rokból élne. 

A harkály a tobozokat mindenféle fákra hordja, s ha egy kellő 
lyukat talált, ugy néhány száz tobozt is visz bele, a mennyiben az 
üreseket kidobja. 

Mivel a park egy nagy erdővel határos, a harkályok nagy szám
mal tanyáznak benne az egész éven át. A park s a közeli erdő 
nagyrészt tölgyfából áll, de soha sem tapasztalta azt, hogy a harhály 
makkot gyűjtött volna; ezt ott csak a magtörő szokta tenni. Ez 
ugyanis makkraktárát vagy odvas fatörzsökben, vagy pedig a fák alatt 
szokta berendezni, a hol a makkokat lomb, vagy földdel takarja be. 

(P. D.) A Polyporus boreal is nevü gombáról D'Arbois de 
Jubainville a következőket közli a „Revue des eaux et forets" 1885-ik 
évi 22-dik számában. 



A Polyporus borealis-t a fáradhatlan H a r t i g Róbert fedezte 
fel lúczfenyőnkön a Harczhegységben, az Alpeseken és München kör
nyékén. 

De előfordul Francziaországban is, nevezetesen a Vogesekben. 
A lúczfenyők megsértett részén csirázik spórája s behatol a 

sérülésen a fába; kivált azon törzsek vágásfelületén jelenik meg, 
melyek gyökerei más lúczfenyő gyökereivel vannak egybefonódva. 

Myceliuma a fa belsejébe hatol s ott kifejlődvén, nagy térfogatot 
foglal el. Az igy megtámadott fa sárgás szint vesz fel és az egész
séges résztől barnásszinü görbe vonal által különittetik el. 

A legújabban megmételyezett rétegekben, kivált az utolsóelőtti
ben és a rákövetkezőben igen apró hosszúkás fekete pontok hirdetik 
a gomba jelenlétét. 

A tavaszi évgyűrűk ezen vonalzott rétegeiben fehér mycelium-
mal telt likacsok képződnek. 

A bélsugarak iránya szerinti metszettben e likacsok a bélsuga
rak irányában feküsznek, függőlegesen körülbelől mm távolságban 
egymástól, ókalakuak, a tavaszi évgyűrű belső részén kevéssé kiszé
lesednek és ott a hol a tavaszi évgyűrűt az őszi váltja fel, hegyes 
élben végződnek. 

Ha egy hosszas körmetszettel két évgyűrűt egymástól elvá
lasztunk, azt találjuk, hogy a likacsok szintesen a tavaszi évgyűrűt 
követik, 3—5 cm szintes hosszúságot érnek el s újra képződnek, 
kissé távolabb ugyanazon vízszintes vonalban. 

Minden esztendővel szaporodnak és nagyobbodnak e likacsok, 
megtartván ék alakjukat, de az őszi évgyűrűn való áthatolás által 
ritkán érik el a szomszédos központi rétegeket. 

Az igy átváltozott fa könnyű és törékeny lesz. Minden nehézség 
nélkül darabokra hull, s a darabok felületei majdnem derékszöget 
képeznek. Ezek vízszintes irányban a likacsok által — melyekről 
szó volt — alakulnak, függélyes irányban pedig a bélsugarak s a 
központos rétegek választékai által. 

Ha egy Polyporus borealis által megtámadott íuczfenyőt levá
gunk és azt nedves időben heverni hagyjuk, a likacsokban a myce-
lium észrevehetőleg megdagad és a vágás lapjain egy több mm vas
tagságú hártya képződik, mely kezdetben fehér, később azonban 
megsárgul. 

A Polyporus borealis magtarlója leggyakrabban a levágott lúcz
fenyők tuskóin mutatkozik. Süvegforma képződik ezeken, mely fehér
ségével meszsziről magára vonja a figyelmet. Évente mintegy 5 cm-
nyire előugró, 4—7 cm széles padka jön létre. 

Maga a gomba teste szivacsos, nedves, fehér és párhuzamos 
fonalakból van összetéve. Alapja körülbelül 1 cm vastag és az éles 
széle felé szabályosan megvékonyodik. 



Felső felülete szabálytalan, gyakran dudorodásokkal van ellátva 
és nincsen befedve másnemű bőrrel vagy felhámmal, hanem sűrű 
serték takarják, melyek a gombatest fonalainak nyúlványai. A gomba 
kalapjának alsó felén lévő pórusok aprók, egyenletlenek, meggörbülök, 
roncsoltak, fehérek, a végükön sárgaszinüek. 

Hosszúságuk a kalap alján és szélén átlag 1 mm, ezen két 
határ között lassanként gyarapodik és a középen 1 cm-t ér el. 

A Polyporus borealis kucsmái gyakran nagy számban vannak 
összecsoportositva, egyik a másik felett és egymás között összera
gadva, ilyenkor többé-kevésbé kiterjedő alaktalan tömeget képezvén. 

Néha a Polyporus borealis kucsmája nem ülő, hanem oldalt 
van egy rövid tönkje, és lapát alakot vesz fel. Ez a Spathulata válfaj. 

A Polyporus borealis szaporodásának meggátlása végett döntés 
alkalmával a lúczfenyő tuskóit is ki kell szedni. 

Az élősdi ily módon nem lesz képes csírázni, gyümölcsöt hozni, 
sem a gyökereken át a még szomszédos lábon álló lúczfenyőkbe be
hatolni, habár ezeknek gyökerei össze is vannak nőve a tuskó gyö
kereivel. 

(J. L—a.) Uj e l járás i mód a para tö lgy kérgének k ihasználá 
sáná l . Francziaországban 1879 óta sokat foglalkoznak a Capgrand-
Mothes-féle parafa-kihasználási móddal, mely a feltaláló szerint a 
kérgezésnek alávetett tölgyek párájának mennyiségi és minőségi fejlő
désére tetemes befolyást gyakorol. 

Capgrand-Mothes a lekérgezett fákat először egy vastag réteggel 
takarta be, mely egy enyvvel összeragasztott s földes anyagokból 
készült kenőcsből állott, majd jobbnak vélte a külön e czélra előállított 
péplemezeket, mig végre megállapodott mostani eljárásánál, melynél 
a lehántott kérget újra ugyanazon helyre helyezi vissza, honnét az 
nyerve lett. Hogy a betakarást teljessé tegye, s a háncsot az idő 
viszontagságai ellen megoltalmazza, a kéregtakaró közötti hézagokat 
péplemez-szeletekkel tölti ki; az egészet ezután fogó segélyével meg
feszített vassodronynyal húzzák össze. 

Ezen takaró három hónapon át a törzsön marad; ennek letel
tével e lesz távolitva, s a kéreg az eddigi eljárás szerinti feldolgozás 
alá kerül. 

Feltaláló szerint az ő takarási eljárása a következő eredményeket 
idézi elő: 1. az újonnan képződő kéreg nem lesz ripacsos és meg 
nem repedezik; 2. a használható pararéteg vastagabbá lesz; 3. a 
minősége javul; 4. apasztja a kéreg forrázásának és vakarásának 
költségeit, s végre 5. a fáknak épentartására nagy mérvben hozzájárul. 

Az erdészeti kormányzat hiteles adatokat óhajtván szerezni ezen 
eljárásról, melynek Capgrand-Mothes annyi előnyt tulajdonított, az 
ez irányban teendő kísérletezést az estereli állami erdőkben elrendelte. 



A kísérletek 1881-ben kezdődtek; a három első évben a kéreg
hántást és a fedést Capgrand-Mothes jelenlétében eszközölték. 1884-ben 
n maga jelen nem lehetvén, a munkálatokat saját munk általa 
adott utasítások szigorú megtartása mellett végezték. 

A legnagyobb lelkiismeretességei keresztülvitt vizsgálatok ered
ménye a következő volt, 

1. A mi az első állítást illeti, a megfigyelt fák 46 százalékánál 
a felület 0— 1 j í része ripacsos volt; 28. x százaléknál a felületnek 

3 / 4 része, 26. 5 százaléknál pedig a felület 3 / 4 részénél több volt 
ripacsos; s csak 12—15 fa adott ez irányban kielégítő eredményeket. 

Átlagban a kéreg összes felületének felét fog kelleni a rendes 
tigztitás (vakarás) alá venni. 

A kísérleteket vezető Muterse ur nézete szerint tökéletes beta
karás mellett teljesen sima kéreg volna nyerhető, de technikai okok, 
s azon körülmény, hogy az idősebb paratölgyek rendesen görcsösek, 
a kivitelt lehetetlenné teszik. É mellett, ha a törzseket légmentesen 
akarnák befedni, az erre fordított költség óriásivá emelkednék. 

A kéreg repedésének oka a fák vastagsági növekvésében rejlik. 
A repedések a paratölgy kérgénél nagyobbak, mint a többi fákénál, 
mert a kéreg vastagodása is sokkal tetemesebb. A közönségesen kezelt 
merevebb parakéreg könnyebben hasad, mint az uj eljárás szerint 
nyert, s ennélfogva repedései nagyobbak és gyakrabban is fordulnak elő. 
Az uj eljárás tehát csökkenti, de meg nem szünteti a repedezést, 
ennélfogva a hulladék kevesebb, melyet azonban számarányban kife
jezni az eddigi kísérletek alapján nem lehet. 

2. A takaró alatt fejlődött pararéteg vastagsági méretében a 
közönségesen nőtt kéregnél észrevehetőleg nem vastagabb. 

3. A minőség állítólagos javulására nézve Muterse ur még nem 
nyilatkozik. Ez alkalommal lesz figyelembe veendő az is , vájjon 
apadt-e a rovarokozta kár? 

4. Miután a betakarás a ripacsosodást mintegy felényivel csök
kenti, a kéreg takarítása ugyanazon mértékben apad. Ezen tételnél 
100 kg meltett 1 franc takarítható meg. 

A forrázás, — melynek czélja a kéreg felületét egyenletesebbé 
tenni, s a kérget feldagasztani, — továbbra is nélkülözhetlen marad. 
Itt tehát megtakarítás nincs. 

A régi eljárás mellett készített kéreg augusztus vége felé kerül 
eladás alá. A Capgrand-Mothes-féle eljárás utján nyert kéreg csak 
két hónappal később adható el; ez tehát oly körülmény, mely a jöve
delmet csökkenti. 

Capgrand-Mothes szerint a közönséges eljárás mellett a kéreg
hántás 100 Z#-ként 1 francba kerül, az övénél •— beszámítva a 
sodronyt és a péplemezeket — 2 francba. Ezen adatok kivételesen 



szép növésű erdőknél talán elfogadhatók, de az estereli kísérleteknél 
volt eset, hol 100 kg kéregnek hántása egész 12 francig emelkedett. 

A közönséges és az uj (ez utóbbinál a takarást beszámitva) 
eljárásnál a hántásra szükséges idő ugy viszonylik egymáshoz, mint 
1 : 3"86-hoz. Vagyis, ha közönséges hántással 100 kg 4 fr 60 centi
mebe kerül, a Capgrand-Mothes-félével 17 franc 75 centimebe. Hogy 
tehát e különbözet helyre álljon, a kéreg értékének 100 kg-ként 
13—15 franckai, vagyis az ár 21%"ával kellene emelkednie. 

5. A mi végre a fák couserválását illeti, a kísérleteknek alávetett 
törzsek a takaró eltávolítása után általában semmi különöst nem 
mutattak, kivéve, hogy helyenként a kifolyt nedv által eredő feketés 
foltokat lehetet észrevenni; de egy-két év multával a kéreg itt-ott 
elszárad, s daczára ennek nem hull le. 

A kéregnek ezen részleges elhalásából igen veszedelmes sebek 
keletkeznek. 1881-ben 19 lehántott törzs közül 9 lett megtámadva. 
1882-ben az eredmény még roszabb volt; a lekérgezett fák 5 / 6 - a bete
geskedett, ezeknek fele pedig veszélyesen, kihalt. 1883-ban az 
eredmény jobb, s a betegeskedő egyedek száma helyek szerint 
10—23%-ra szállott le. 

Ezen bajt csak az uj eljárás szerint kezelt törzseknél lehetett 
észlelni. 

Muterse nézete szerint az újonnan fejlődő pararéteg ezen bete-
geskedésének a keményebb kéreghiány az oka. A közönséges eljárásssal 
a háncs a levegővel érintkezve, megkeményedik s réteget képez, mely
nek oltalma alatt fejlődik a para. 

Midőn tehát a háncsnak mesterséges védelmet nyújtanak, a 
szükséges óvréteg nem képződik, és ha három hónap múlva a takarót 
leveszik, az uj kéreg nem levén elég vastag, elég ellentálló képességgel 
sem bir arra, hogy az alatta fekvő szöveteket a külső befolyások 
ellen megvédhesse s a gyenge szöveteket akár a hideg, akár a meleg 
tönkreteheti, minek eredménye az illető törzsek betegeskedése, sőt 
gyakran elhalása is. 

A fentebbiekből láthatni, hogy a Capgrand-Mothes-féle eljárás 
legalább a Var départ-mentban levő Estereli erdőkben alkalmazásra 
nem ajánlható. 

Vájjon más kedvezőbb termőhelyi viszonyok között nem volna-e 
czélszerü, ezt csak jövőben fogjuk megtudhatni, tény azonban, hogy 
még az esetben is, ha alkalmazása sikerül, a hozzá csatolt vérmes 
remények teljesülni nem fognak. (Revue des eaux et foréts). 


