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Különfélék. 
A késötölg y (Quercu s tardissima ) lombfakadásána k 

idejére vonatkozó megfigyeléseket, melyeknek 1895. évi 
eredményei az „Erdészeti Lapok" mult évi deczember 
havi füzetében közöltettek, a kincstári erdöhatóságok és 
erdészeti tanintézetek a folyó évben is folytatták és pedig 
a következő eredménynyel: 
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— Erd. akadémia Selmecz-
bányán V. 26— VI. 6. V .7 -V. 12. 20 

M. kir. erdőgondnok
ság Zsarnóczan 

M. kir. erdőgondnokság 
Garamrév V. 20. ápr. vége 20 

M. kir. főerdőhivatal M. kir. erdőgondnokság oo 
Ungvárt Radváncz 

„ M. kir. erdögondnokság 
V. 13. V. 1. 12 Dubrinics V. 13. V. 1. 12 

>? M. kir. erdőgondnokság 
Stavnán V. 28. — — 

M. kir. erdőhivatal M. kir. erdőgondnokság 
V. 26. Szászsebes Vajda-Hunyad V. 26. 

M. kir. főerdőhivatal 
Lippán 

M. kir. erdőgondnokság 
Lippán IV. 20. IV. 29. 9 

» M. kir. erdőgondnokság 
Csála (Arad) V. l. V. 1. — 

M. kir. erdögondnokság 
Pécskán V. 17. V. 1. 16 

« M. kir. erdögondnokság 
Apát falván V. 14. IV. 29. 15 

M. kir. erdőigazgató M. kir. erdőgondnokság V. 3—VI. 1. IV. 27—V.21. 
ság Lúgos Kiszetón átlag V. 16. átlag V. 10. 6 

— ML kir. erdőőri szakiskola 
Vadászerdő (Temesvár) IV. 30. IV. 5. 25 

M. kir. erdőőri szakiskola 
Királyhalma (Szabadka) V. 28. V. 1. 28 
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A kísérleti helyek termőhelyi viszonyát illetőleg uta
lok a mult évi közleményre. 

Végig tekintve azokon az időközökön, melyek a késö
tölgy és a többi tölgyek kizöldülése közölt eltelnek s össze
hasonlítva azokat a mult évi megfigyelésekkel, általában 
azt tapasztaljuk, hogy ezek az időközök nagyobbodtak. 
Hanyatlás csak két esetben fordult elö és pedig a csálai 
erdőgazdaságban, a hol állítólag a többi tölgyekkel egy
idejűleg fakadt a késötölgy lombja is és a kiszetói erdö-
gondnokságban, a hol a különbség a mult évi 16 napról 
6 napra szállott alá. Ez utóbbi helyen azonban figye
lembe veendő, hogy a csemetéket ez év tavaszán átül
tették s ennek következtében igen egyenlőtlenül zöldül
tek ki. 

Egyes példányokat tekintve, ugy itt, mint egyáltalá
ban valamennyi kísérleti helyen a kimutatott átlagoknál 
jóval nagyobb különbségek is mutatkoznak a lombfakadás 
idejében. 

Tavaszi fagyról a radvánczi és garamrévi erdögond-
nokságok tettek jelentését. Mindkét helyen csak a közön
séges tölgyfajok sinlették meg az éjjeli nagyfokú hösülye-
dést, a késötölgy ellenben lombtalan állapota következtében 
ment maradt a megkárosodástól. (Közli: Bund K.) 

Luczfenyö csemeté k betegség e czim alatt az „Erdészeti 
Lapok" 1896. évi VIII. füzetének 608. hasábján megjent 
kis közlemény arról ad hirt, hogy a „Vieldes Fangesi uradalmi 
erdőkben a nemrégiben kihasznált luczfenyö vágásban a 
vén tuskók közelébe ültetett luczfenyö csemeték pusztulás
nak indulnak" a tuskó gyökerekről átszármazó gombák 
miatt. 

E hir nagyon meglepett, mert Besztercze-Naszód 
vármegyében, főleg az Aranyos Besztercze-völgyön magam 
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is nagy előszeretettel ültettem a luczot pár éven keresz
tül tuskók mellé a lejt irányában ama kitűnő védelem ked
veért, amit ezek a csemetének nyújtanak friss vágásban 
az árnyékolással, gyomos vágásban pedig az elnyomás 
ellen. 

A bukovinai szaktársak — amint arról alkalmam 
volt kerületem szomszédságában meggyőződni — a vetés 
több módjának gyenge eredménye után rátértek a tuskós 
módra, vagyis a magfészket lehetőleg tuskó alá készítik, 
s ezzel határozottan kedvezőbb sikert érnek el.*) 

Sehol sem tapasztaltam a csemetéken a szóban 
forgó elbetegesedést, s gyanútlanul ajánlottam mindig 
alkalom adtán erdösitésnél a tuskóvéclelem felhasználását. 

Az idézett hir azonban kétes értékűvé teszi az 
általam nagyra becsült „tuskóvédelmet", ha nem is 
általánosságban, de friss vágásban a „Trametes radiciperda" 
és „Agaricus melleus" dus tenyészeti ideje alatt valószí
nűleg. 

Mindenesetre szakunk érdekében történnék, ha igen 
tisztelt szaktársaink, kik szerencsések e kérdéssel a hely
színén kerületükben foglalkozni, becses megfigyeléseik 
eredményét nyilvánosságra hoznák, hogy tisztába jöhes
sünk azzal: üldözzük-e vágásainkban a tuskót (lucz f.) 
vagy védelmi szerepénél fogva megbecsüljük felújítás 
alkalmával? (Közli: Bodor Gy.) 

Halálozás. S u g á r K á r o l y nyug. m. kir. föerdész 
(Lippán), az Országos Erdészeti Egyesület alapitó tagja 
meghalt. B é k e p o r a i r a ! 

*) Utóbbi időben az ültetés ott is kezdi kiszorítani a vetést. K ö z i ő. 


