
lévő kóros állományokról a szél a hernyót oda szórja, tehát 
csak akkor, ha a hernyó oldalról támadja az ültetvényt. 

Az 1897. évben Bácskában alkalmam volt olyanmérvü 
hemyóinváziót megfigyelni, amilyent addig elképzelni sem 
tudtam. Egy 3400 k. hold kiterjedésű, tölgy- és cserfőfáne-
mekből álló erdő összes fái május második felében teljesen le 
voltak koppasztva, s a -fiaiánk hernyótömeg az éhségtől hajtva 
vándorolt a mező zöldelő vetései felé. Az erdő és a mező közt 
elvonuló műúton több centiméter vastag rétegben hevert a 
hernyó. 

Ilyenkor lép fel a hernyók közt a renyhekór és visz vég
hez olyan pusztítást, hogy a következő évben még hírmondó
nak is alig találunk Ocneria dispart. 

A renyhekór felléptét a test rángatózó mozgása árulja 
el, ugyanúgy mozog, mint a mérgezett hernyó, csakhogy ez 
utóbbinál a halál hamarosan bekövetkezik, a renyhekóros 
hernyó a test rángatózó mozgásának megszűnte után még 
hosszabb ideig mozdulatlan állapotban bár, de életben van. 

Több ízben tett megfigyelésem szerint a hernyóromlás 
iránya az uralkodó szél irányával nagyjában egyezik. 

Az erdészeti törvényjavaslatok tárgyalása. 
A nemzetgyűlés a m. évi október hó közepe óta előtte 

fekvő erdészeti törvényjavaslatokat február 27-én vette tár
gyalás alá. Amidőn ezeket a sorokat írjük, az erdészeti igaz
gatásról szóló javaslat általánosságban és részleteiben el van 
fogadva, az alföldi erdők telepítéséről és a fásításokról szólót 
a nemzetgyűlés általánosságban szintén leárgyaita-, a részle
tes tárgyalás azonban még folyamatban van. Ezeket követik 
az erdőbirtok hiteléről és az erdei alapról szóló javaslatok, 
mig az erdőgazdasági érdekképviseletről szóló törvényjavas
lat, a melyet a földmivelésügyi miniszter visszavont, eddig 
uj alakban nem került a nemzetgyűlés elé. 

Eddig csak a március 2-ikáig terjedő ülések részletes^ 
naplói állanak rendelkezésünkre, a melyekből még az első,. 



K Ü L Ö N F É L É K 

Az erdő vagyonváltsága dolgában döntés még mindig 
nem történt. Elmúlik ma-holnap a háromhavi meghosszabi-
tás és a m. é. 177.000 sz. p. ü. min. rendelet határozottan 
hangzó kormánynyilatkozatban megigért revíziója még min
dig késik s az érdekeltség annyiszor sürgetett meghallgatása 
még mindig nem következett be. Az ügynek ily megokolatlan 
elhúzása méltán nyugtalanságot kelt az erdőbirtokosokban, 
akik, akárcsak decemberben, ismét nem tudják mitévők 

az erdészeti közigazgatásról szóló javaslat tárgyalásáról sem 
adhatnánk teljes képet. Ezért jelen számunkban arra kell 
szorítkoznunk, hogy a tárgyalások menetét általánosságban 
ismertessük, mig a részletesebb ismertetést — már a.mennyi
re szükreszabott terünk azt megengedi — a jövő számra kell 
hagynunk. 

Az erdészeti javaslatok előadója Marschall Ferenc nem
zetgyűlési képviselő, a Falu Szövetség igazgatója, a kinek 
teljes tárgyismeretről tanúskodó, jól megszerkesztett előadói 
beszédei nagyban hozzájárultak ahhoz a rokonszenves fogad
tatáshoz, a melyben különösen az alföldre vonatkozó javaslat, 
egyesek heves ellenzése dacára, általában részesült. Az alföldi 
erdők telepítéséről szóló javaslatot bevezető előadmány a 
maga tárgyilagosságában és világos szerkezetében kiváló al
kotás volt. 

Az ellenzéket mindkét javaslatnál főként Gaal Gaszton 
nemzetgyűlési képviselő képezte, a kinek ügy általánosság
ban, mint a részletekre nézve számos kifogása volt a törvény
javaslatok ellen. Ellenvetéseit Szabó István földmivelésügyi 
miniszter védte ki nobilis módon, tárcáját kötve a javaslatok 
elfogadásához. 

Az alföldi erdők telepítéséről szóló javaslat tárgyalásá
nál Czettler Jenő tartott igen figyelemreméltó, az alföld köz
gazdasági kérdéseinek egész komplexumára kiterjedő beszé
det. (Folytatása köv.) 


