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MEGSZÓLALTAK A SOMHEGY-MELLÁRI SZARVASBIKÁK 

id. Balsay Miklós

Isztimértól észak-nyugatra, a Somhegy-Mellár, Zsidár, Balá- 
ta elnevezésű silány, volt mezőgazdasági művelésű részen kezdte 
meg az 1955. évben új erdőtelepítési feladatát a Mezőföldi Állami 
Erdő- és Vadgazdaság.

Az említett részeknek zömmel Isztimér és Bakonycsernye szor
galmas sváb és tót gazdái voltak a tulajdonosai. Az erdőgazdaság 
az 500 ha húszszorosát telepítette be, de ilyen nehézségekkel, 
csaknem lehetetlenüléssel sehol másutt nem találkozott. Szakmai 
ügy, megérdelmi, hogy vele részletesen foglalkozzunk.

1955 őszén fogtunk hozzá az erdőtelepítéshez. Úgy terveztük, 
hogy 10 év alatt befejezzük, mely a szükséges pótlásokkal együtt 
évi 70-80 ha erdősítést jelentett. Az 1955. évi őszi talaj- és pa- 
jorfertőzöttségi vizsgálat után (2 m2-ként 1 bogár, gyenge közepes) 
még abban az évben, 60 ha fél területén, mély szántás után, géppel 
makkvetést végeztünk, és az egész 60 ha-t rozzsal bevetettük. A 
60 ha-on belül annak másik felét 1956 tavaszán hárs-, gyertyán-, 
juharcsemetével beültettük. Ez év májusában a rozsvetést learat
tuk. A rozsvetés, illetve erdőtelepítés jól sikerült, alig szorult 
pótlásra.

Az 1957., még inkább 1960. évi rajzásokat megelőző évi csere- 
bogár-vizsgálat m2-ként 2-3 db-t talált, mely már az eredményes 
erdősítés folytatását veszélyeztette.

Az 1958. évben még működött - a Somhegy észak-nyugati lejtő
jén, velünk határosan - a Balinkai Málnatermelő Tsz. Több évi ver
gődés után Kárpáti Dezső telepvezető 1961. évben a 170 ha-on már 
eltelepített málnást bezáratta. Az országos védekezési kísérletek 
ellenére ugyanis az üzem pajorkárosítástól való megmentése kilá
tástalannak bizonyult.

Minthogy nekünk az erdősítést itt kellett végrehajtanunk,
1958 őszétől az ültetés technológiájába építettük be a pajorkár
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elleni gödörporzást. 10.000 gödör = 1 ha-hoz 10 kg Hungária L-2 
port használtunk. A kiásott ültetőgödröt harisnyán át beporoztuk, 
majd a gödör melletti, nem porozott földdel a csemetét beültet
tük. (így 150 %-os pótlás mellett közepes sikerű, 70 %-os erdőt 
létesítettünk, 280 ha erdősítés/ha).

Az 1957., 1960., 1963. évi cserebogárrajzás - sorozatosan 
igen kedvező időjárás mellett - kitartóan tombolt.
A fertőzés lényeges csökkentése érdekében az 1966. évi rajzáskor
- a leghatásosabbnak vélt eljárást - a repülőgépes porzást hatá
roztuk el. Gondos előkészületeket tettünk, ami főként a porzószer 
fajtájára, mennyiségére és megkezdésének időpontjára vonatkozott. 
Szerződtünk a Törökbálinti Növényvédő Állomással. Rögzítettük, 
hogy a porozást 100 q Hungária L-2 szerrel, 500 ha alap és 200- 
-300 ha erdőszegélyen, 10 napon át, összesen tízszeri, napi kb.
2 órás repüléssel /felszállással/ végezzük el. A műveletet - tekin
tettel a hím és nőstény bogár 50-50 %-os megjelenésére - április 
27-től május 6-ig hajtottuk végre. Az időjárás kedvezett. A lassú, 
lengyel repülőgép a reggeli órákban igen sikeres porzást végzett.
A kb. 700-800 ha ténylegesen porzott területen nem látszott a ta
laj, 2 ujjnyi vastagon borította azt a döglött cserebogár.
Az 1966. évi porozás megmentette az addig elültetett kb. 400 ha 
eredményes erdőt, mert a területen nem petézett cserebogár. Annál 
inkább a nem porzott részeken.
Az 1969. évi, újból hatalmas rajzás azonban - a természet különös 
"játéka" folytán - már életképes petét nem rakott. Az 1969. évben 
a 12 évig pusztított cserebogár-gradáció összeomlott. Azóta nincs 
számottevő pajorkárosítás.

1954 óta, előbb mint szolgálattevő, utóbb mint a Mezőföldi 
Állami Erdő- és Vadgazdaság nyugdíjasa és a Trófeabíráló Bizott
ság tagja, hivatalomban gyakran hallom, hogy a bika a Melláron, 
vagy a Somhegyen esett. Az eredményes vaddisznóhajtás Zsidáron 
történt. A 80-120 évenként megújuló tölgy, a 30 évenkénti akác,a 
15 évenkénti szarvasbika, az ötévenkénti vaddisznó és ivadéka in
nen "tudja" meg, hogy velük erdészek és vadászok gazdálkodnak.
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Életterüket, az új erdőt Katona Józsefnek és Németh Lajosnak 
köszönhetik, és főként Szabó Kálmánnak és Halmai Jenőnek, akik a 
repülőgépen kísérőként ülve, a sok magasfeszültségű "drót" ko
zott, 20-25 m magasságban mozogva - sokszor életük kockáztatá
sával - létesítették.


