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Ára egy évre, azok számára, kik az Országos Erdészeti Egyesületnek nem tagjai, 
16 kor. Az egylet azon alapító tagjainak, kik legalább 300 koronát alapítottak, 
ingyen jár, míg azoknak, kik ezen összegnél kevesebbet alapítottak, az illető 
alapítványi kamat beküldése mellett ára 6 kor. Rendes tagoknak a 16 kor. 

évdij fejében szintén ingyen küldetik meg. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
BUDAPEST, V., Alkotmány-utcza 10. szám. 

A lapnak legkésőbb minden hónap végéig a t. egyesületi tagok vagy előfizetők 
kezeihez kell jutni. Ellenkező esetben posta-jegygyel „reclamatio" teendő. 
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.PÁTRIA" IRODALMI VÁLLALAT RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖNYVNYOMDÁJA 
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Táj é k o z á s u l . 
Munkatársaink s azokká lenni kívánó ügybarátaink tájékozására a kö

vetkezőket jegyezzük i d e : 
Az „Erdészeti Lapok" eddigi tar talmában nyilvánult elveket jövőre is 

megtartjuk, közleményeink körébe fogadjuk az erdőgazdaság összes ágainak 
müvelésére és ismertetésére szolgáló értekezéseket s a gazdálkodás gyakorlati 
alkalmazására vonatkozó bárminemű tudósításokat, valamint felveszszük az 
erdészetet közelről érdeklő s azzal mintegy rokoni köteleiben lévő vadászati 
ügyeket is. 

Az e lapokban megjelenő közlemények szerzői megfelelő irói dijban 
részesittetnek és pedig : 

Egy nyomatott ívnyi eredeti értekezésért, mely a szer
kesztőség részéről átdolgozást nem igényel _. __ . . . 40—48 K.-ban. 

Egy nyomatott ívnyi eredeti értekezésért, mely a szer-
kész! ísc; ; részéről átdolgozást igényel, avagy idegen nyelvből 
eszközölt szabatos fordításért . . . . . . . . . . . . . . . ___ ___ __. __. 24—32 K.-ban. 

Egy nyomatott ívnyi oly fordításért, mely a szerkesztő
ség részéről átdolgozást igényel _ . . . . . . . . __. ___ . . . 16 K.-ban. 

Munkatársaink tiszteletdiját a szerkesztőség az év vegévsl küldi meg, 
kívánatra azonban előbb is. 

Azokat, kik rn^ket lapunk feladatának megoldásában munkálatokkal 
támogatni kívánnak, kérjük, hogy dolgozataikat a nyomdában való könnyebb 
é s gyorsabb kiszedhetés végett csak egyes félivekre, s ilyeneken is csak az 
egyik oldallapra, mint mondani szokták, törött alakban írják. A ki czikkét 
ugy kívánja közöltetni, hogy azon változtatás ne té tessék: ebbeli feltételét a 
kézirat beküldése alkalmával szíveskedjék kijelenteni. A czikkekhez tartozó 
rajzok kidolgozására nézve megjegyezzük, hogy azokat sima, fehér papíron, 
legalább kétszer olyan nagyságban kell készíteni, mint a milyen nagyságban 
azokat a szerző a lapba felvétetni kívánja. Ugyanilyen mértékben nagyítva 
kell a. rajzhoz tartozó felírásokat, betűket s egyéb jelzéseket is alkalmazni. 
Tiszta és szép másolatokat csak hasonlóan kidolgozott eredeti u tán lehet várni, 
Kéziratok nem küldetnek vissza. 

A lapunknak szánt dolgozatok bérmentve ezen czim alatt küldendők 
„Az „Erdészeti Lapok" szerkesztőségének Budapesten, Lipótváros, Alkotmány-
utcza 10. szám". 

Óhajtjuk, hogy a magyar birodalom minden egyes vidékéről minél szá
mosabb munkatársa t bírjunk, kik a körükben felmerülő erdészeti napikérdé
sekről, műszaki és üzleti vállalatokról, faárakról s előforduló eseményekről, 
habár ezek az illető helyi viszonyok közt még olyan jelentékteleneknek is lát
szanának, lapunknak gyors és lehető alapos tudósítást tegyenek. 

* A szerkesztő. 

Az Erdészeti Lapokban megjelenő közleményekről a szerkesztőség a 
nyomdai költségek megtérítése esetén külimlenyomatokat is készíttet a szerzők 
számára. A nyomdai költség (fűzve, de boríték nélkül) a következő : 

30 példány: 16 oldalas ivenkint 7 K. — fill.; 8 old. ív, 4 K. 40 fill. 
50 „ 16 „ ,, 8 „ —• „ 8 „ „ 4 „ 80 „ 

100 „ 16 „ „ 10 „ — „ 8 „ „ 6 „ 60 „ 
Zöld borítékkal ellátva, a különlenyomatok előállítása 30 példánynál 

3 K. 60 fill., 50 példánynál 4 K.-val, 100 példánynál 5 K.-val többe kerül. 
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Kiadó : Szerkesztő : 
Az Országos Erdészeti Egyesület. Bund Károly. 

M e g j e l e n i k m i n d e n h ó n a p 2 8 . - á n . 

Harminczkilenczedik évf. IX. füzet. 1900. szeptember hónap. 
Előfizetési dij egy évre 16 kor. Az Országos Erdészeti Egyesület oly alapító 
tagjai, kik legalább 300 kor. alapítványt tettek, valamint a rendes tagok is a 
16 kor. évi tagsági dij fejében, ingyen kapják. Azok az alap. tagok, kik 300 kor.-nái 

kevesebbet alapítottak, 6 kor. kedvezményes árért járathatják. 

»{— Szerkesztőség és kiadóhivatal 3cdiposten, Lipótváros, Allotminy-ntcza, 10. szám. II. emelet. — S - — 

A lap irányával nem ellenkezd hirdetések mérsékelt dijért közöltetnek. 

A pajódoknak szénkéneggel való irtásáról. 
I r t a : Hangay G<?za, m. kir. erdötanácsos. 

A cserebogár pajódjainak szénkéneggel való irtása 
czéljából a zala-egerszegi 14"00 kat. hold területtel biró 
állami csemete-kertben már 1896, 1897 (a rajzás évében) 
és 1898. évben tettem kísérleteket. A zala-egerszegi állami 
csemetekert talaja — eltekintve egyes kötött agyagos 
részektől — általában véve homokos agyag, mely 1896 
év előtt mezőgazdasági müvelés alatt állott. 

Az 1896. évben a pajódok teljesen kifejlődött állapot
ban nagy pusztítást vittek végbe s a csemetéknek legalább 
50%-át tönkre tették. 

A szénkéneg június 3-án érkezvén meg, akkor már 
a teljesen kifejlődött pajódok egészen a talaj felszínén 
élősködtek s igy a szénkénegezést, akarva — nem akarva, 
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a cserebogár-pajódoknak szénkéneggel való irtásánál köve
tendő eljárásról szóló s később 1897. évi augusztus hóban 
43,274. szám alatt kiadott utasítás 6. pontja értelmében, 
akkor teljesítettem, a mikor a pajódok a föld felszínén 
tartózkodtak. 

A szénkénegből — különböző fajú csemetékkel tele
pitett területekre — 6—6 gr. belövéssel minden m 2-re 24 
grammot adtam, s daczára annak, hogy a szénkéneg-
fecskendő szuronya által előidézett lyukakat azonnal jól 
és erősen betömettem, azt tapasztaltam, hogy eljárásom
nak semmi eredménye sincsen. Az ásatásokból és vizsgá
lódásokból kiderült, hogy a pajódok teljesen épek 
maradtak. 

Bővebb tapasztalatok szerzése végett a pajódokat 
kiásattam és a nélkül, hogy rájuk a külső levegő hatása 
kártékony befolyással bírhatott volna, azokat rögtön 
— földestül — egy közeli frissen ásott laza alappal és 
oldalakkal biró 25—30 cm. mély gödörbe tétettem s 
földdel betakartatván őket, a gödröcske tetején levő föl
det, tenyérrel meglehetős jól benyomattam oly czélból, 
hogy az által a befecskendezendő szénkéneg-gázok könnyen 
el ne illanhassanak. 

Az igy elkészített, terjedelmére nézve alig 0 - 25 m2 

térfogatú gödröcske körül 80 gramm szénkéneget fecsken-
deztettem be, mindazonáltal a pajódok teljesen frissen, 
jóegészségben maradtak nemcsak az nap, hanem még 
másnap is. 

Ezen sikertelen kísérletből azt a következtetést von
tam le, hogy: 

1. a pajódok teljesen kifejlődött állapotukban igy 
elkésve, vagyis midőn azok már a talaj felszínén tartóz
kodnak, szénkéneggel ki nem pusztíthatok, mert a szén-
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kénegből fejlődő gázok hatása a talaj felszinén semmi, 
miután a párolgó szénkéneg a levegő behatása folytán 
a legfelső talajrétegben oly annyira megritkul, hogy az a 
pajódokra nézve káros nem lehet; — ebből kifolyólag 

2. a pajódok pusztítása czéljából a szénkénegezést 
•ősszel vagy kora tavasszal akkor kell eszközölni, a midőn 
a próba-ásatásokból kiderül az, hogy, a pajódok a talaj
ban a szénkéneg-fecskendő szuronyának 25—30 cm.-nyi 
mélységében tartózkodnak, mert a szénkénegből kiáradó 
gázok a mélyebb talajrétegben a levegő behatásának 
nincsenek annyira kitéve, ott azok a talajban töményebb 
állapotban, hosszabb időn át megmaradnak, — és 
végre 

3. a pajódokat sokkal czélszerübb a rajzás évé
ben, a kikelés utáni őszön és a rajzásra következő év 
tavaszán apró, zsenge korukban, nem pedig teljesen kifej
lődött állapotukban szénkéneggel pusztítani, a midőn azok 
a földben 25—30 cm. mélyen tartózkodnak, mert kétség
telen az, hogy az apróbb pajódok könnyebben pusztul
nak el, mint a 2—3 évesek. 

Az 1897 évben a cserebogár tömegesen rajzott e 
vidéken, ugy, hogy az erdőket lombozatuktól egészen 
megfosztotta. 

A cserebogár-pajódoknak szénkéneggel való irtásánál 
követendő eljárásról szóló utasítás 5. pontja szerint «a 
cserebogár-rajzás évében várható a szénkénegezéstől a 
legkisebb siker, azért a szénkénegezés a rajzás évében 
mellőzendő;* a 6 pont szerint pedig «a cserebogár-raj
zást követő második és harmadik évben a szénkénegezés 
tavasztól kezdve csak is őszig alkalmazandó, vagy is csak 
azon időben, a mikor a cserebogár-pajódok a föld felsőbb 
rétegében tartózkodnak, a miről próbaásással kell meg-

53* 
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győződni.» Ebből látható, hogy ez az utasítás az 1896. évben 
szerzett tapasztalataimmal homlokegyenest ellenkező, mivel 
azonban a fenti következtetéseimből kifolyólag, az 1897. 
évi rajzás évében ősszel eszközlendő szénkénegezéssel 
— a pajódok irtására nézve — sikert véltem elérni, azt 
a pajódok tartózkodási helyének többszöri próbaásatások 
által való megfigyelése után november hó közepén 
eszközöltem. 

Előrebocsátom, hogy az 1897. évben a károsítás 
abban nyilvánult, hogy az igen szépen kikelt és fejlődölt 
csemeték már augusztus hó elején növekvésükben hátra 
maradtak, sárgulni kezdtek s különösen a gyenge erdei 
fenyő egy része kiveszett. Minthogy az apró pajódok 
egészen a föld felületén tartózkodtak s ennélfogva — véle
ményem szerint — a szénkénegezés reájuk hatással nem 
bírhatott volna, avval várni kellett addig, mig azok a 
szénkéneg fecskendő szuronyának hosszáig, vagyis 25—30 
cm. mélyre a földbe húzódtak. 

Ez az időpont november hó közepén állván be, a 
szénkénegezést november hó 16-án kezdettem meg s 
29-ig folytattam. 

A 400 • öles táblák a fenyőfélék tenyésztésének 
czéljából egy méter széles ágyakra vannak beosztva, 
mindegyiknek hossza 10 öl. Az ágyak között 50 cm. a. 
a táblák között 1 m. széles utak vannak; a lomblevelű 
fák csemetéinek termelésére szánt táblák nincsenek ágya
sokra beosztva. A fenyőféléknél az ágyasokban a vető
sorok — a könnyebb hozáférhetés czéljából —• nem 
hosszában, hanem keresztben, és egymástól 25 cm. távol
ságra vannak. Megjegyzendő még az is, hogy a szénké
negezés előtt néhány héttel a talaj fellazítása szünetelt. 

A szénkéneggel való belövéseket 8—9 gr. tehát m~ 



803 

ként 32 gr. adagolással egymástól egy méter távolságra 
alkalmaztam, s a belövések a fenyőféléknél a vető ágyak
nak fenti beosztása mellett váltakozva hol az ágy mind
két szélén, hol annak közepén, a lomblevelű csemeték 
tenyésztésére használt területeken pedig az egymástól 
50—50 cm. távolságban lévő barázdák minden 2-ik 
sorába jutottak. 

A szénkéneg-fecskendőt kezelő egyén után két mun
kást állítottam fel oly czélból, hogy azok a lyukakat az 
c czélra készített hegyesebb és tompább karó segélyével 
azonnal jól betömjék. 

A szénkénegezés idejében jó száraz, reggelenként 
fagyos időjárás volt s azt tapasztaltam, hogy közvetlenül 
a szénkénegezés után a talajból a földi giliszták, pókok 
tücskök mind kijöttek s a vakondok a területről eltávoztak. 

Az 1898. évben az irtási kísérleteket az 1897. évihez 
hasonló módon és mértékben kora tavasszal, vagy is 
azon időben eszközöltettem, a midőn a próbaásatásokból 
kiderült, hogy a pajódok a föld mélyéből 20—30 cm.-re 
felhúzódtak. 

A pajódoknak fent emiitett módon és időben való 
irtása a legjobb sikerre vezetett; az 1898. évben a cseme
tekert — kivéve az alább emiitett és nem szénkénegezett 
területet — egészen ment volt a pajódok pusztításától, 
oly annyira, hogy az 1899. évben a szénkénegezést 
egészen szükségtelennek tartottam. 

Hogy a szénkénegezés teljes sikerre vezetett és 
ennek folytán a szénkénegezés az 1899. évben tényleg 
szükségtelen volt, beigazolást nyert az által, hogy az 
1898. és 1899. évben telepitett csemeték sorai között a 
pajódok általi károsítás egyáltalán nem volt észlelhető. 

A fenti kísérletek alapján közvetlenül szerzett 
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tapasztalataimból kifolyólag tehát fenn kell tartanom azt 
a meggyőződésemet, hogy a pajódok szénkéneggel siker
rel csak a rajzás évében ősszel, és a rajzást követő év 
tavaszán akkor irthatok, a mikor a pajódok a földszine 
alatt 20—30 cm. mélyen tartózkodnak. 

Tapasztalataim szerint a szénkénegnek, a csemeték 
növekvésére semmiféle káros befolyása nincsen; továbbá: 
a cserebogarak petéiket leginkább azokba a táblákba rakják 
le, melyekben kétéves korukig fentartott csemeték vannak, 
tehát a szénkénegezést elsősorban és feltétlenül az ily 
táblákban kell foganatosítani. 

Ennek igazolására felemlítem azt, hogy a csemete
kert 1. és 2. számú tábláiban 1897-ben, tehát a rajzás 
évében kétéves, átlag 70—90 cm. magas, dus lombozatú 
szelid gesztenye-csemeték voltak, s hogy ezt a területet 
ugy az 1897. év őszén, valamint 1898. év tavaszán nem 
szénkénegeztettem meg. Ezt a területet és a szomszédos 
táblákat 1898. év tavaszán tölgygyei vetettem be. A tölgy 
szépen kikelt, jól fejlődött, de június hóban azt tapasztal
tam, hogy az 1. és 2. számú táblák csemetéi növekésükben 
vissza maradnak, majd sárgulni kezdenek, s hogy a cse
meték legnagyobb részének lombja lehull. 

Ennek okát vizsgálván, azt tapasztaltam, hogy a 
csemeték 80%-ának szivgyökerét a rendkívüli nagy meny-
ségben jelenlévő kétéves pajódok elrágták, s hogy azok 
már a szomszédos táblákba is át vonulnak, ugy hogy a 
szomszédos táblák csemetéinek megvédése czéljából a 
megtámadott részt körülárkoltattam. 

Hogy a szénkénegezés körül bővebb tapasztalatokat 
szerezzek a pajódok által megtámadott, egymástól 50 cm. 
távolságú sorokban levő csemeték talaját egy—egy lépés 
távolságban 8—8 gr. adagolással megszénkénegeztettem,. 
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miáltal minden 0"4—0 -5 • méter területre 32 gr. szén-
kéneg jutott. A pajódok ennek daczára épségben marad
tak, a csemetéket pedig megkapálni és meggyomlálni 
szeptember hó közepe előtt nem lehetett, mert az elrágott 
gyökérzetü csemeték oly gyengén állottak a földben hogy 
azokat a teljes elpusztulás veszélye nélkül megingatni, 
megmozgatni nem lehetett; 

A pajódok ez után a felverődött gyomok gyökerein 
élősködtek, a még mintegy 50%-ben némi életképességgel 
biró tölgycsemeték pedig oldalgyökereket fejlesztettek s 
miután azok annyira meggyökeresedtek, hogy a gyomok 
kiirtását kapálás által foganatosíthattam, ezen müvelet 
alkalmával a pajódokat is kiszedettem és megsemmi
síttettem. 

Óvatosságból a pajódok által oly annyira megtáma
dott két tábla tölgyvetés körül elterülő tölgyek soraiból 
is egynéhányat hasonló erős szénkéneg adagokkal meg
fecskendeztem, de ez az erős szénkénegezés a csemeték 
fejlődésére káros befolyással nem volt. 

Kívánatos volna, hogy a pajódoknak hasonló módon 
való irtásával más is tenne kísérleteket, részemről miután 
e vidéken most 1900. év tavaszán volt cserebogár rajzás, 
a szénkénegezést a fenti tapasztalatok alapján ez év 
őszén és a jövő év tavaszán fogom ismét eszközöltetni. 

Képek Japán erdőgazdaságából. 
Irta : Kaán Karolt) m. k. erdész. 

A külföldön végzett tanulmányutamon két orosz, 
egy amerikai, egy angol-indiai és egy japáni kollegával 
hozott össze jó sorsom, kik hasonló szaktannlmányi meg
bízással járták a nagy világot. 


