
zésére, az elszegényedett és deíicicus katholikus és görög-keleti 
papok támogatására szükséges tőkék kiadása; az iskola építések, 
népiskolai épületek fentartásának segélyezésére és népiskolai 
tanítók díjazására s a községi utak fentartására szükséges 
tőkének létesítése s végül a Karst beerdősitésére s a beerdő-
sitett területeknek ujabb elpusztulása ellen való biztosítására 
szükségesnek ismerendő tőke létesítése. 

Nagy és emlékezetes tanúságot tesz ez alap maradandó 
alkotásaival arról, hogy a gondos és jó szivü Uralkodó, a tör
vényhozás és kormányok bölcsesége, még azon korszakban is, 
midőn az állam pénzügyi viszonyai a legnehezebb küzdelmekre 
valának utalva, eme jelentékeny értékű erdőkért várható kész
pénznek, az állam élet más szükségleteire való felhasználásáról 
lemondottak és azt kizárólagosan az ország, ama kis részének 
javára szentelték! Bedő Albert. 

Az ákáczfa paizstetiije. 
Irta : K ö g 1 Árpád m. k. közalap, erdészjelölt. 

A szekszárdi kir. közalap, erdőgondnoksághoz tartozó 
németkeéri üzemosztály homokos talaján régibb idő óta folya
matban van az ákáczczal való erdősítés, még pedig igen szép 
eredménnyel. 

E helyen volt alkalmam az ákáczfa paizstetüjét, a mely 
sajnos már itt is fellépett, megfigyelni. Feltűnik ezen uj ellen
ség különösen július, augusztus hóban, a midőn jelenlétét az 
ákáczfaágakon egymástérő u. n. „paizsok" elárulják. 

E paizstetü (Lecanium) a „Coccina"-k családjához tartozik; 
a hini szárnyas, a nőstény szárnyatlan. Április, május hóban 
történik a párzás, mely után a megtermékenyített nőstény az 
ákácz fiatalabb ágain ide-stova futkosva alkalmas helyet keres 
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s végül letelepedik, szívóját a fa héjába nyomja s átlag 3 mm 
átmérőjű fényes barna félgömb alakúvá nőve, elhal. Az igy 
keletkezett „paizs" belseje július, augusztus hóban tele van 
fehér szinü porral, az az petékkel, melyből később a sárgás-
szinü apró álczák kifejlődnek. 

A paizstetüt 4 — 8 éves ákácz ültetvényben észleltem. Az 
ákácz-fiatalost határoló, vagyis a nap és levegő behatásának 
szabadon kitett fák egyikén sem fordult elő, hanem csakis a 
sürü zárlatban levő túlszárnyalt és elnyomott fák fiatalabb, 
különösen alsó ágait lepte el. 

A paizstetü által ellepett ezen fák augusztus hóban már 
többnyire ki voltak száradva, bár voltak közöttük olyanok is, 
a melyeknek koronája még teljesen egészséges volt, csak a megtá
madott alsó ágak indultak száradásnak. A teljesen elszáradt 
fák ágai temérdek tetüpajzsszal voltak boritva, mig a csak 
beteges kinézésű ágakon, melyekről még a levelek sem hullot
tak le teljesen, csak kissebb mennyiségben volt a pázsittetü 
föllelhető. E körülmény is igazolja, hogy az ákácz pusztulása, 
bár nagyobbára többé-kevésbbé beárnyékolt fákat ért, nem a 
világosság hiányának, hanem csakis a paizstetünek tudható be. 
A mellett azonban, hogy a paizstetü itt eddig csak az elnyo
mott és túlszárnyalt fákat támadta meg, nincs kizárva vélemé
nyem szerint annak a lehetősége, hogy azon esetben ha túlságosan 
elszaporodik, az el nem nyomott, be nem árnyalt uralkodó 
fákat is elpusztítja, ezért azt hiszem nagyon időszerű azon 
óvszerekről gondoskodnunk, a melyeket ellene alkalmazni kellene. 

Tény az, hogy minél kisebb az ellenség, mely erdeinket 
megtámadja, rendesen annál szaporább is az, s annál nehezebb 
és költségesebb is szokott az ellene követendő eljárás lenni. 

Ha csak néhány magánosan álló értékesebb fáról volna 
szó, nem kellene egyebet tennünk, mint a paizstetü petéit, 
illetőleg a ,,paizsok"-at összeszedni és megsemmisíteni; nagyobb 



kiterjedésű erdőben azonban ily eljárást senki sem fog ajánlani. 
A fák oly apró, de számára nézve milliónyi ellenségeivel szem
ben, mint a milyen a paizstetü, nem annyira a közvetetten, 
mint inkább a közvetett pusztító módszer van helyén; ezen 
módszer pedig szerény nézetem szerint ez ellenséggel szemben, 
a helyesen megválasztott erdősítési mód és a helyes erdőkezelés
ben keresendő. 

Minthogy pedig, mint már emlitém, a paizstetü itt majd
nem kizárólag csak a többé-kevésbbé beárnyalt fákat, ágakat 
támadta meg, egyik pusztító módszernek kínálkozik az á t e r 
dő 1 é s i mivelet, mi által a paizstetüt, előszeretettel felkeresett 
tartózkodási helyétől fosztjuk meg, de egyszersmind a fák erő
teljes növekvését is előmozdítjuk, tehát ellenállóbbakká tesszük. 

Az áterdőlés foganatosítására azon czélból, hogy a paizs-
tetüből mennél többet elpusztítsunk, oly időt kell választanunk 
a mikor a „paizsok" alatt levő peték még teljesen ki nem 
fejlődtek, tehát azon időt, a midőn azok szürkés nyálkaszerü 
tömeget képeznek, ez pedig július hóra esik. 

Az áterdőlést tehát július hóban kellene végezni és az, 
e közben kikerülő fát az erdőből eltávolítani. Ezen túlszárnyalt 
és elnyomott fák megtámadott egyedeinek, a paizstetü által 
ellepett ágait ezután meg kellene égetni. 

Ez volna nézetem szerint a paizstetü által megtámadott 
ákáczerdők megvédésére az egyedüli oly eljárás, a mely pénz
ügyi nehézségekbe nem ütközik, mert e munka, minthogy az 
ákácz-erdők jobbára faszegény vidékeken találhatók, ennélfogva az 
áterdőlés által nyert anyagot, legyen az különben bármily cse
kély értékű, szívesen megveszik tüzelőanyagnak, az erdő fejlő
dése és mególtalmazása érdekében kiadott költség tehát, ha 
nem is teljesen, de legalább részben megtérülne. 

Egy másik védelmi módot nyújt maga az erdősítési mun
kának, a paizstetü ellen való védekezés szempontjából leendő 



keresztülvitele; sűrűbb zárlatban ugyanis nagyobb a létért való 
küzdelem, több az elnyomott és túlszárnyalt tá, ennélfogva 
inkább is kell a paizstetü befészkelődésétől tartanunk. E r r e 
való tekintettel tehát czélszerü lenne a csemetéket nagyobb 
sor- és csemetetávolságokban kiültetni, a sorközöket pedig, 
hogy a csemeték minden költség nélkül megkapáltassanak, mező
gazdasági köztes használatra kiadni. És pedig annyival inkább, 
mert alig van fanem, a mely a kiültetésre következő 2 — 3 
éven át a megkapá Itatást annyira megkövetelné, de egyúttal 
gyors növekvése által annyira mégis hálálná, mint az ákácz. 

Ugyanazon fekvés és talajviszonyok mellett volt alkalmam 
összehasonlításokat tenni, melyek ezen állításomat teljesen iga
zolják. 

A sorközöknek kapásnövények termesztésére való felhasz
nálását tehát azon okból tartom czélszerünek, mert eközben a 
fiatalos minden költség nélkül megkapáltatik s ezáltal erőteljes 
gyors növése biztosítva van, a fák erőteljes növekvésének elő
mozdítása pedig — nézetein szerint — egyúttal a paizstetü 
elszaporodását is gátolja. 

Titkári jelentés az Országos erdészeti egyesület 
1889-ik évi közgyűlésén. 

Előadta : H o r v á t h Sándor. 

Tisztelt közgyűlés! Azon idő alatt, mely ugyanezen idő
tájban megtartott közgyűlésünk óta letelt, egyetlen olyan kérdés 
sem merült fel, mely egyesületünket rendkívüli kezdeménye
zésre vagy az eddig követett iránytól való eltérésre indíthatta 
volna. 

Munkásságunk zajtalanul s abban a keretben folyt le, 
melyben a megelőző években mozgott. 


