
A bácskai kincstári erdők 1871. évi 
gubacstermése. 

A gubacstermés a bácskai kincstári erdőségekben 1 8 7 1 . 
évben mind mennyiségére, mind pedig minőségére nézve ne
vezetes. 

Mennyiségére nézve azért, mer t : a kerekszámmal mintegy 
3 0 . 0 0 0 hold kiterjedésű kocsános és csertölgy, szórványosan 
szil- és gyertyánfából álló vegyes állabokban, melyeknek átla
gosan fele része letarolt vágásterületeket és kiortott téreket 
mutat, és igy a magtermő állabok kerekszámmal alig tesznek 
15 .000 holdat, 2 5 . 0 0 0 mázsán felül szedetett gubacs. 

Minőségére nézve pedig azért nevezetes : mert az augustus 
és september hónapokban huzamos ideig tartó száraz idő 
— felhőtlen ég — szelíden lengedező szelek és harmat nélküli 
éj elek, nemcsak hogy a gubacsszedést és annak a raktárakhoz 
való szálitását, de a hullásokon eszközölt szárítását és egyéb 
kezelését is annyira könnyítették, miszerint a hidlásokra szárítás 
végett kiterí tet t gubacsot 12 órai kellő forgatás és lapátozás 
után a raktárba ellehetett helyezni. 

Ezen kedvező viszonyoknak köszönhető, hogy a gubacs 
legnagyobb része a legelső minőségű (Hochprima) és első mi
nőségű (Príma) míg ellenben igen csekély része második és 
alig 1%-a e s i k a harmadik minőségű osztályzatba. 

A gubacs folyó árait tekintve, átlagos ár kerekszámmal 
mázsánként 10 frtra tehető, a fennebb emiitett 15 .000 holdnyi 
kocsános és csertölgy állabokban 1871-ben mintegy 2 5 0 . 0 0 0 
frtnyi értéket képviselő gubacs szedetet t ; a szedési és kezelési 
költségek levonásával pedig, melyek 1871 évben a bruttó jöve
delemnek legfeljebb 2 5 ° / 0 - á r a tehetők, a mult év tiszta jöve
delme összesen a 180 .000 frtot, és igy holdanként a 12 frtot 
felülhaladja. 



Ama körülmény folytán, hogy az 1 8 7 1 . évi tavaszon a 
fenyegető hernyók pusztítását a májusi hideg idők és esőzések 
végképen megsemmisítették, a legközelebb bekövetkező tavasz-
szal a hernyók pusztításaitól tartani nem lehet, továbbá miután 
a bő gubacstermés mellett legközelebb elmúlt őszszel, a sűrűbb 
alyfával biró tölgyesekben a gubacs alig felerészben szedethetett 
fel, ennélfogva hacsak tavaszkor a késői fagyok kártékonyán 
nem lépendnek fel, bő makk- és gubacstermés ez évben is 
annyival inkább remélhető, mert a kedvező és nedves őszi idő
já rás a rügyek és bimbók előkészítésére kedvezően hatott, 
valamint a szedetlen maradt gubacsból a gubacslégy nagy ra j 
zását is következtetni lehet. 

Pontosabb adatok hiányában (miután a gubacstermés a 
bácskai kincstári erdőkben még a mult rendszer alatt lett bérbe
adva, s a bérlőktől pontos adatokat nem várhatni) csak meg
közelítő számokat közöltem; azonban ezek is eléggé ajánlják 
a gubacstermés jövedelmét mindazok figyelmébe, kik a helyi 
viszonyokra, a talaj termőképességére, az állabok koi 
zárlatára, sőt a napszámra és munkabérekre való kellő tekin
tet nélkül, a cser üzemet ott is óhajtják létesíttetni, hol az, 
nemcsak csekély vagy semmis jövedelmet helyez kilátásba, de 
a hol annak behozatala az illető állabok végelpusztulását is 
maga után vonhatja. 

A cserüzemről más alkalommal többet, itt ezúttal kívá
natosnak jelzem e fontos és életbevágó kérdést az erdészeti 
egyesület legközelebb tartandó közgyűlésén tüzetesen tárgyal
t a tn i , és ez úton tölgyeseink egy részét ujabb veszélytől 
megóvni, mert az erdészet háztartásában elkövetett tévedéseket 
igen ritkán évtizedeken, legtöbb esetben századokon át, néha 
pedig soha sem lehet helyrehozni. 

Láng Gábor. 


