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Lapszemle. 

Nectria ditissima. A ,. Centralblatt für das gesammte Fors twesen" 
czimü folyóirat 1895. évfolyamának 2. füzetében Baudisch Frigye-
erdőigazgató a Nectria ditissima nevü gomba káros hatásáról 
értekezik. 

Elmondja, mily károkai o k o z ennek a gombának myceliuma 
egy Morvaország ÉK. részében előforduló gyertyán, bükk. tölgy, 
valamint hársfából alkotott vegyes állabban. 

A gomba, a megtámadot t törzsek kérgén rákszerü kinö
véseket idéz elő s helyenkint oly mérvben lép fel, hogy 
az állab törzseinek 60 n/o-a megtámadot tnak mondható . A törzseket 
a gomba elékteleníti, úgyannyira, hogy az állab szánalmas kül
sőt kap. 

A törzsek rákszerü kinövései kisebb-nagyobb mértékűek szoktak 
lenni, rendszerént 17—50 cm. hosszúak. A gomba nemcsak a tör
zsei támadja meg, de annak gályáit is. S o k törzsin''] a rák feletti 
rész teljesen kiszárad. 

Hartig szerént e gomba myceliuma teljesen egészséges tör
zseket is megtámad, ámbár ez a ritkább esetek közé tar tozik; az 
általános tapaszta lás azt mutatja, hogy e gomba leginkább a külső
leg megsérült törzseket támadja meg, s a jég és fagyrepedéseken, 
bónyomás következtében vagy jégesőtől származott sérüléseken 
át hatol be a törzsekbe s illetve azok ágaiba. Igy e gomba is tete
mes kárt okoz, mert ha nem is pusztul el a fa, melyet megtáma
dott, de haszon- és épületfának alkalmatlanná válik, vagy használ
hatósága legalább is nagy mérvben csökken. 

Ezt a délmagyarországi tölgyeken magam is észleltem. Ugyanis 
a bálinczi 1895. évi 70 holdas vágásban 10,000 darab kocsányos 
tölgy törzs közül legalább 500 darab volt ezen gomba myceliumától 
megtámadva s a rákszerü kinövések a törzseken több helyütt is 
mutatkoztak, ugy, hogy azoknak legnagyobb része nem volt mű
szaki czélokra felhasználható. 

A Nectria ditissima károsítása ellen biztos óvszert még nem 
i smerünk ; a fentebb megnevezett czikkiró is csak azt ajánlja, 
hogy azokat a fákat, melyeket a gomba megtámadott , szálalás 
utján mielőbb el kell távolítani az állabböl. (Közli: Murányi K.) 
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Erdei tisztások beerdösitése. A „Centralblatt f. d. ges, Forst
wesen" folyó évi 14. füzetében J a n k ó w s k y Piezső tollából „az 
erdei tisztások elvből való beerdösitése ellen" irányuló s vélemé
nyem szerént némely honi vidék viszonyaira is reáillö időszerű 
c z i k k jelent meg, melyet alábbiakban kivonatosan ismertetek. 

Nem szenved kétséget, hogy az erdőbirtokosra nézve e lömü-. 
ha az erdejét megszakító idegen szántót, rétet vagy legelöterüle-
tet megszerzi. Más kérdés azonban, vájjon az erdőben fekvő meg
szerzett vagy már eredetileg a birtokhoz tartozott mezőgazdasági 
terület beerdősitendö-e vagy sem ? Nem lehet ugyan tagadni, hogy 
tisztások beerdösitése számos esetben indokolt, de másrészt az is 
bizonyos, hogy még több esetben az erdögazdák túlbuzgóságá
ból oly területek is erdővé alakitlatnak át, melyeknek beerdösi
tése az erdőbirtokos hát rányára van. 

A feltételek közé, melyeknek fennforgása esetén valamely 
tisztás beerdösitését pártolni nem lehet, első sorban az tartozik, 
hogy az illető tisztás talaja oly jó minőségű legyen, hogy legalább 
is jó fütermést szolgáltasson. Nem esik tehát kifogás alá, ha az 
erdőrendező valamely köves talajú, vagy mohával benőtt hegységi 
rétet az erdőterülethez csatol. Másodsorban bizonyos minimális 
kiterjedés is megkövetelendő a rétnek vagy más mivelési ágnak 
fentartandó területtől, mert pl. egy hosszú sáv alakjában az erdő
ben fekvő apró réten a szomszéd állab beárnyalása meghiusítja a 
fütermést; vagy csak azért, hogy egy csekély területen legeltetni lehes
sen, a körülfekvő fiatalosok kerülnének veszélybe. 

Ha azonban oly talajjal van dolgunk, mely eddig tartósan 
rétnek használ ta tot t s mint ilyen több hasznot hajt. mint a rajta 
megtelepített erdő előreláthatólag hajtana, akkor semmiféle okot 
a beerdősités mellett felhozni nem lehet, — annál többet azonban 
ellene. 

Hogy ál talánosságban a Kitermelés jövedelmezőbb, mint a 
szálerdőgazdaság, az nem szorul bizonyításra; természetes folyo
mánya ez annak, hogy a rétmivelés jobb talajt kivan, mint az 
erdő, s következésképen a jobb termőhely nagyobb jövedelmet is 
bajt, mint a roszabb. Ha egyes esetekben kétely támadna, hogy 
valamely kevésbé jó rét többet jövedelmez-e, mint a rajta meg
telepíthető erdő, egyszerű számítással ezélt lehet érni. A kérdéses 
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részlet talajának gazdasági értéke ugy az egyik, mint a másik-
esetre könnyen kiszámítható, mi mellett a kezelési, védelmi és 
esetleg az adóköltségek, mint egyenlően terhelök, számításon kivül 
maradha tnak . Az eredmény igen megbízható lesz, mer t a várható 
fahozamra a t isztást körülvevő erdők hozamából igen határozott
következtetést lehet vonni, s azonfölül a gazdasági értékek kiszámí
tásánál annyira fontos tényezőnek, a százaléknak megállapítása az 
által veszt je lentőségben, hogy mindkét esetre egyenlőnek vétetik a 
kamatláb, s igy az elkövetett hibák legalább részben kölcsönö
sen kiegyenlítik egymást. 

Még a r ra az esetre is, ha a talaj gazdasági értéke itt és ott 
egyenlőnek bizonyulna, pénzügyi szempontból előnyösebb a rét-
mivelés, mert a beerdősi tés esetére várható fahozamot számos ve
szély (a megtelepités nem sikerülése, hónyomás, jégeső, széltörés, 
tüz, rovarkárok stb.) fenyegeti és mindez csökkentheti annak ér
tékét, mig a ré ten mindig csak legfeljebb egy évi te rmés mehet 
tönkre. Hogy azonban mennyivel volna ily czimen az erdőtalaj 
gazdasági ér tékeapasztandó, azt eldönteni bajos volna. 

A gyakorlat igényeit kielégíti, ha a tisztás gazdasági értéké
nek kiszámítását mellőzve, évi tiszta jövedelme fogadtatik el mint 
talajjáradék és szembeállittatik az erdő gazdasági értékéből le
vezetett talajjáradékkal. Arra az esetre , ha a tisztás jövedelme 
évről-évre fogy, az erdő talaj járadéka az az alsó határ , a meddig 
a tisztás talajjáradéka sülyedhet, a nélkül, hogy mint olyan lét
jogosultságát elvesztené. Ezen a ha tá ron tul t isztán pénzügyi szem
pontból a beerdősités jogosult, vagy a talaj javításáról kell a 
birtokosoknak gondoskodnia. 

Bizonyos, hogy a számításoknak nagyobbára a rétmivelés 
javára szóló eredményei helytelen és veszélyes következtetésekre 
vezethetnének. Ha ugyanis — mondha tná valaki — a ré t annyi
val többet jövedelmez, mint az erdő, akkor oda kell törekedni , 
hogy minél nagyobb terület vonassék el az erdőtől a rétmivelés-
nek. Ámde a rétmivelés csakis addig mutatkozhat ik előnyösebb-
nek, a meddig erdő és rét terület kellő a rányban oszlik e l ; utóbbi 
az elsőnek csak igen kicsiny százalékát teheti ki. A fa ál talános 
szükségletet fedez és a. világkereskedelem tárgyát képezi, teliál 
ér tékben nem egykönnyen veszt ; a szűkebb körű keresletnek ör-
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vendő takarmány értéke ellenben rendes viszonyok között roha
mosan alászállana, mihelyt a helyi szükségletnél te temesen több 
termeltetnék. Az erdőtalajnak rétté való átalakításai lehal pártolni 
•csak kivételesen lehet s nem tanácsos e tekintetben a meglévő 
viszonyokon a helyes gazdaság követelte okok nélkül változtatni. 

Az erdő belsejébe zárt rét vagy olyan terület, mely a ter
mészettől kezdettől fogva előnyben részesült s melyben a források és 
a nagy termőerejü talaj oly buja fütakarót hoztak létre, hogy az erdő 
rajta meg nem telepedhetett , vagy pedig az ember első megtelepe
désekor kiirtott erdő helyén terül el a rét és létét a szükséglet
nek köszöni, a mely a lakosságnak általános szaporodása mellett 
bizonyára nem csökkent. A mily helytelén volna tehát a rétterüle
tet az erdő rovására nagy mértékben növelni, épen olyan kevéssé 
okszerű minden t i s z l á ^ i a z erdőhöz csatolni. 

Azok. a kik az erdei tisztások beerdősitésének elvből barátai , 
számos veszélyt emlegetnek, melyek a tisztások fentartásából a 
gazdaságra háramolhatnak. E közben azonban az erdő mesterséges 
vagy erőszakos megbontásából eredő hátrányokat, a milyenek szökö-
vágások, széldöntések, stb. következtében tényleg beállhatnak, 
á t ruházzák a tisztásra, holott ennek a szélén a törzsek épen olyan 
viharedzettek és ellentállók, mint bármely évtizedek óta létező 
nyiladék mentén s eként az állabok állékonyságát csakis növelik. 
Rovarfalás, gombabetegségek és tűzkárok elszigetelésénél is igen 
jó szolgálatot teljesítenek a tisztások. 

A közvetlen haszonnál nagyobbak azok a közvetett előnyök, 
melyek a tisztásokkal járnak. Az erdei termékek ideiglenes fel
raktározása gyakran a szállítási és értékesítési viszonyok elkerül-
het len következménye. Ha a raktárnak való helyett idegenektől 
kell bérbe venni, ebből te temes kiadás származhatik, mig a saját 
erdei-rétek ilyképen a fütermésen kivül is haj thatnak közvetett 
hasznot . 

Legnagyobb hasznát a nem erdőterületnek azonban azok az 
erdőbirtokosok látják, kiknek erdeje a magas hegységben fekszik, 
sok négyzetmérföldet borit és sok munkásnak nyújt állandó foglal
kozást. 

E vidéken, a hol a mezőgazdaságilag mivelt terület mind
inkább hát térbe szorul, a lakosság csekély terjedelmű, rosszul 
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termő földjéből nem bir megélni, de még a létfeltételét képező 
minimális marhaá l lományt sem bírja saját bir tokán fentartani . 
Honnan szerezzék be ezek a téli takarmányt , ha az erdőbirtokos 
minden talpalatnyin földet beerdösi t ? A pusz ta munkabér nem 
elegendő a megélésre , csak ha a nagybirtokos olcsó mezőgazda
sági termékekhez, első sorban takarmányhoz jut ta t ja munkásai t , 
óvja meg őket a nyomortól ós a kivándorlás kényszerűségétől . 
Ilyképen nemcsak munkásairól , h a n e m végeredményben önmagáról 
gondoskodik. 

A fiatalosokban való fűtermelés korántsem egyenértékű a 
rétek termésével s mégis hány helyen kell rétek hiján a nép 
takarmányszükségletét fiatalosokból kielégíteni — azoknak gyakran 
nagy k á r á r a ! Vájjon nem lett volna-e helyesebb ily viszonyok 
között néhány ré te t a beerdösitéstöl megkímélni s eként az 
ügygyel-bajjal létesített felújításokat is megóvni a lesarlózás vagy 
egyéb megsér tés veszélyétől? 

Hozzátehetjük itt, hogy hazánk számos vidékén az erdei 
t e rmékek kiszáll í tására szükséges fuvarerő csakis ugy biztositható, 
hogy az erdőbirtokhoz tar tozó tisztások kedvezményes áron adat
nak a fuvarosoknak bérbe . 

Czikkiró végül a vadásza t és szépészet ál láspontjára helyez
kedik s igy is csupán előnyeit látja az erdei tisztásoknak. A vad 
a t isztásokon az erdő belsejében találja meg táplálékát, a nélkül, 
hogy érezhető kárt okozna s igy nem kényszerül az erdőn kivül 
idegenek földjén keresni táplálékát . Eként az erdőbirtokos a vad 
ejtette károk megtérítésétől és e »kivül sok perlekedéstől szabadul . 
Különösen ott érvényesül a t isztásoknak ez a jó befol hol 
óvatosan teljesített fokozatos felújító vágással gazdálkodnak, s a 
vágásokat nem lepi fű és gyom. Hogy a vadászat könnyebben 
gyakorolható, ha helyenkint t isztások szakítják meg az erdőt, azt 
ugy mellesleg szintén é rdemes megemlíteni . 

A mi pedig az erdő szépségét illeti, az bizonyára nyer. ha 
a szem egyenlő korú, egy alakú állabok között itt-ott egy t isztáson 
is megpihenhet . (Közli: Bund K.j 
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