Különfélék.
Pályázat erdősítési jutalmakra. 1 8 . 2 6 1 / 1 8 8 9 . szám. A föld
mivelés-, ipar- és kereskedelemügyi
országos

erdei

alapból

tetőinek

és gerinczeinek

m.

kir.

ministerium,

a magasabb hegységek

az

fennsíkjainak,

vagy meredek oldalainak s illetve a

közgazdasági érdekből erdészetileg mivelendő oly területeknek
beerdősitésére,

melyeken hegyomlások, hó- vagy kőgörgetegek

megakadályozása,
a

futóhomok

szélvészek

és vizek rombolásának, valamint

továbbterjedésének

évi XXXI. törvényczikk

meggátlása végett az 1 8 7 9 .

1 6 5 . §-ában megjelölt erdősítés köz

gazdasági szempontból szüséges, s a melyeken létrejövő erdők
véderdőkül

fognak

szolgálni, a folyó 1 8 8 9 . évre három nagy

jutalmat és három elismerő jutalmat tüz ki.
Az 1-ső nagy
A

2-ik

„

800

A

3-ik

„

500

Az 1-ső

elismerő

400

A

2-ik

,.

„

200

A

3-ik

„

„

100

Ezen
a

jutalom 1 0 0 0 frank

jutalmakra

melyek

a

folyó

n
„

versenyezhetnek

1889.

évben

aranyban,

nem

mindazon

erdősítések,

állami

költségen

foganatosíttattak; még pedig a nagy jutalmakra, ha egy tagban
legalább

25

(huszonöt)

kat.

holdra,

az elismerő jutalmakra

pedig, ha egy tagban legalább 10 (tiz) kat. holdra

terjednek.

Ehez képest versenyző lehet minden erdőbirtokos vagy birtokos
testület

és

illetve

polgári,

egyházi

vagy

úrbéres község. A

kiadandó jutalmakban azon erdőbirtokosok s illetve azon erdő
tisztek részesülnek,

kiknek költségén s illetve kiknek tanácsa

szerint és felügyelete
hogy a jutalom

alatt

az erdősítés teljesíttetett,

odaítélésének

idejében

feltéve,

azok a jutalmazott uj

erdőnek még birtokában

vannak, illetve azt erdőtiszti minő

ségben kezelik, s az erdősitett területet, a beerdősités biztos
sikerének elősegítése végett, a folyó évtől, vagy az első mun
kálatoktól

kezdve,

gondozták,
ujabb

odaítélésének idejéig, állandóan

s a versenyző területen netalán pótlólag szükséges

erdősítési

létrejött

a jutalom

munkálatokat

is

évenként

eszközölték

s a

erdőnek véderdőként való kezelése iránt intézkedtek.

A jutalmak

az

1894.

évben

szolgáltatnak

ki, s azok

két-harmad része az erdősítés költségeit viselő erdőtulajdonost,,
egy-harmad része pedig az erdősítést teljesítő erdőtisztet illeti.
A jutalmakat a földmivelés-, ipar- és kereskdelemügyi m.
kir. ministerium

által, az országos főerdőmester vagy helyet

tesének elnöklete alatt erdőtisztekből alakított öt tagu bizottság
itéli oda, még pedig a beerdősülés s illetve a szükséges állabalakulás biztosításának megtörtént igazolása alapján, a teljesitett
erdősítés közérdekű becsének sorrendje és minősége szerint.
A biráló bizottság Ítéletének
tékes

közigazgatási

erdészeti

alapjául

bizottságnak,

szolgálnak az ille
s illetve

a

kir.

erdőfelügyelőnek a versenyző erdősítések felett adott javaslatai
és a biráló bizottság részéről esetleg teljesítendő helyiszemlék.
Felhivatnak tehát mindazon erdőbirtokosok, kik a folyó
1889.

év tavaszi vagy őszi erdősítési ideje alatt a kezdetben

megjelölt minősítéssel biró erdősítést teljesítenek s a kitűzött
jutalmakra pályázni kivannak, hogy a folyó évi tavaszon tör
ténő erdősítést illetőleg legkésőbb folyó évi július hó végéig,
a folyó év őszén történő erdősítést illetőleg pedig legkésőbb
folyó

1888.

év deczember

telekkönyvi

25-ig az erdősítés

számának,

a

terület

helyének,

nagyságának

(kat. holdakban), az erdősítésre használt f a n e m n e k ,

illetve

fanemeknek, s utóbbi esetben azok e l e g y a r á n y á n a k

pontos

megjelölése mellett, annál bizonyosabban jelentsék be a föld
mivelés-,

ipar-

és

kereskedelemügyi

m. kir. ministeriumnál,

mert a pályázati feltételeknek bármely legkisebb részben való
meg nem tartása

esetében a versenyben részt nem vehetnek.

Budapesten, 1 8 8 9 . évi április hó 16-án.

A földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi
m. kir. ministerium.
Egy uj csemeterontó. A királyhalmi

(I.)

erdőőri

szak

iskola rendezése alkalmával történt, hogy a csemetekert egyik
tölgyes

táblájában előttem ismeretlen bogarat láttam a levelek

rágásával

elfoglalva.

Soha se láttam még ily falánk bogarat. Nem is rágott az,
hanem

falt,

habzsolt, A levél elébe kapaszkodva, rágta azt a

legnagyobb mohósággal és pár pillanat, alatt jelentékeny

mély-

' ségre hatolt bele. Ha megakartam fogni, leveté magát a földre,
futásnak

eredért,

befúrta

magát a homokba, vagy valamelyik

kész lyukba bebujt s eltűnt a szem elől.
Egy bogár magában már jelentékeny kárt okozott, Pedig
ha nem is seregestől, de elég számmal mutatkozott.
Felhoztam néhány példányt Budapestre, s
József tanár ur

szives

Antal

főerdész,

m.

kir.

volt
a

meghatározni.
szakiskola

Paszlavszky

Chrenóczy

vezetője

felhívásomra,

most a következő részletesebb leírást küldötte nekem.
azt

azon

figyelni

kéréssel,

hogy

s tapasztalaikat

közönséggel közölni
„A fekete,

t.

szaktársaim

Nagy
Közlöm

azt bővebben meg

e lapok hasábjain a magyar erdész

szíveskedjenek.

púpos

nyakkal biró bogár a

hátú, vonalasán czizelirozott fedőszárSerica

holosericea

Scop. Az itteni

példány testének hossza 8 mm, szélessége 5 mm,

alakja hen-

1

gerded, az egész test alapszíne fekete. Feje l / ^ mm széles, hoszszu, fényes-fekete, igen apró csápjai három izüek, az utolsó ízü
let három lemezzel bir, mi által a cserebogarakra emlékeztet.
A szemek kiállók, inkább széles, mint hosszú tora fényes-fekete,
fedőszárnyai a potrohnál hosszabbak, vonalosan czizelirozottak és

ritka

szőrről

benőttek.

A fedőszárnyak

szine kopott, selyem

bársony fekete. A lábak, különösen a lábfő, igen vékony, szinte
fonal

alakú.

A lábszár

tolókarommal

bir,

a

futonczokra

mi a bogár

csápok, lábczombok,

fürge

szár és lábfő,

emlékeztető

két

águ

mozgását segiti elő. A

ugy a potroh alja barna

vörös. A lábfő vége két fő és két mellék karommal bir.
Ezen
tölgy

bogár

megjelenése

fakadásával

kezdődik

egy

és nemcsak

ápril

időben.

második

felére

Ártalmassága

a fejlődő,

esik,

a

megjelenésével

de az idősebb

tölgylevelek

nagyfokú lerágásában nyilvánul.
A

bogár

falasának

vége június

közepére

tehető,

mert

még ez időben is látni csemetekertjeinkben elég számú példányt.
Különösen
kert

látható

volt

a

falás

19. számú táblájában,

káros következménye az

hol a

kenderke

bogár

A.

(Cleonus

cinercus) által rügyekben megtámadott tölgyiskola még sértetlen
csemetéinek később fakadott rügyeiből fejlődött leveleket elpusz
tította. A Serica észre vétetvén, mozdulatlan helyzetben, mint
egy holtat színlel, vagy a homokba fúródik, csupán kint fele
dett potrohával árulja el rejtekét,
Mindkét

rovar

pnsztitő képességének jellemzésére

szol

gáljon az, hogy addig, mig a kenderke bogár áprilisban a rü
gy eket
kivéve),

rágja

és

egy fanemet

sem kiméi (talán

a

zelniczét

a Serica az előbbi bogár rágásától megkímélt tölgy

csemetékből fejlődött

leveleket

rágja

le. Igaz, hogy láttam a

Sericát rügyön is ülni, de rágni nem láttam. Mindkét bogár csak
a napnak kitett szárazabb homokos helyeket szereti. Köpülésüket még nem észleltem, valamint pajodjaikat sem találtam meg."
Látható

ezekből,

hogy

uj

ellenséggel

állunk

szemben,

a melyek életmódját és elterjedését megismerni méltó.
Valószínű
vényeinkben

ugyan, hogy csak homoki erdeinkben és ültet

lép fel, de annál károsabb ránk nézve, mert ott

a növényeknek ugy is elég bajjal kell megküzdeni.

Enthomologusaink bizonyára jó szolgálatot fognak tenni a
magyar

erdészeti tudománynak, ha ezen rovar élettörténetével

s az általa elkövetett károkkal bővebben megismertetnek, szak
társaink pedig elterjedését és káros munkáját

megfigyelik.

(Rgh.) A szelid gesztenye betegségeiről. Thümen, a klosterneuburgi kísérleti

állomás és növény-élettani

intézet vezetője,

az „Oesterreichische Forst-Zeitung" idei 8. számában a szelid
gesztenye

„ t é n t a - b e t e g s é g" -érői,

(Tinten-Krankheit)
járványszerüen

ír;

ez

lép fel

a

„ t é n t a - k ó r " -áról

betegség

a

és kisebb-nagyobb

délibb
idő

vidékeken

alatt

a

fának

teljes elpusztulását okozza. A betegség előidézői a gyökereken
megtelepedő

élősdi

gombák,

a melyek

a legtöbb

esetben

a

gyökerek ellágyult és megfeketedett szövetéről, ritkábban pedig
a szürkés-fehér goinba-myceliumokról ismerhetők fel. A gomba
által megtámadott gyökér elpusztulván, a fa táplálkozási képes
sége fokozatosan alább száll; az ágak lassanként, néha csaknem
egyszerre

elszáradnak,

mig végre a fa teljesen

kipusztul. Az

ily tünetek között kiveszett egyedek fája nagyobb fekete foltokat
kap, s ezért nevezi Thümen e betegséget
A vizsgálat kiderítette
nagyságú
pedig,

tannin

a káli

azt, hogy

szemcséket

A kór
számú

fellépésének

kísérleteknek

és

a kéreg-sejtek

tartalmaznak;

és phosphorsavak

vasoxyd felhalmozódását

tinta-betegségnek.
gombostűfej

a hamu

rovására,

nagy

elemzése

mennyiségű

mutatja.
okairól,

daczára a véghezvitt nagy

vizsgálódásoknak,

igen keveset tudni.

Némelyek a baj előidézését az élősdi gombáknak

tulajdonítják,

mások ellenben a betegség forrását a talaj kimerülésében kere
sik, ez utóbbiak szerint tehát a gomba csakis a silány táplál
kozás folytán elgyengült, megbetegedett fákat támadja meg. E
feltevés

azonban

nem

bir valószínűséggel,

mivel a betegség

nemcsak a silányabb termőhelyeken lépett fel, hanem a kitűnő
minőségű talajon felnőtt fákat is megtámadta.

Bármi legyen is e betegség valódi oka tény az, hogy
mostanig a baj elhárítására még nem rendelkezünk kellő
eszközökkel.
Thümen a szelid gesztenyének egy másik gombabetegségét
is ismerteti, a melyet a Phillosticta maculiformis nevü gomba
szokott a leveleken előidézni, az erre vonatkozók az „E. L , "
mult havi füzetének 2 5 9 . lapján közöltettek.
(G. L.) A filloxera és a fahamu. D i l l e n s e g e r murei
(Isére) főerdőmester nem régen a hlloxera elterjedéséről és
pusztításáról egy tanulmányt tett közzé, melyben azt állitja,
hogy a filloxera eredetileg csakis azon szőllőket támadja meg,
a melyeknek talaja kiélt s ásványi tápanyagokban szegény és
hogy a szőllő elgyengülésének s az ezután bekövetkező elpusz
tulásának nem a filloxera az eredeti okozója, hanem a talaj
termőerejének és a szőllőtenyészet meggyengülésének követ
kezménye, továbbá kifejti azt is, hogy az erőteljesebb termő
talajon lévő szőllőkben a filloxera csak megfertőztetés követ
keztében lép fel s kezdi meg gyors szaporodása által végzetes
pusztítását.
D i l l e n s e g e r a filloxera elterjedésének meggátlására,
illetőleg fellépésének megelőzésére a fahamut ajánlja, mint
olyat, mely állítása szerint, nagy előnynyel használható erre a
czélra, mivel benne a szőllőtenyészet által nélkülözhetlen ás
ványi tápanyagok nagy mennyiségben fordulnak elő. D i l l e n 
s e g e r főerdőmester a fahamuval ez irányban már kísérleteket is
tett, azaz beszórta azzal a szőllőföldeket, s az eredmény állítólag
kitűnő volt. Számításai szerint egy ha-n\i területnek fahamuval
való beszórása 3 0 0 — 5 0 0 frankba kerül. Végül a filloxera
terjedésének meggátlására Louis de Martin által már régebben
ajánlott koromnak a fahamuhoz való keverését is ajánlja.
(Rgh.) Egyes fák életkora, magassága és vastagsága,
aKerner"-nek a „Növények élete" czimü nagy munkájában, a

honos európai és néhány
gáról

és

adatok

vastagságáról,

vannak

külföldi fának életkoráról, magassá
irodalmi

felsorolva,

melyek

feljegyzések
közül

után,

érdekes

a következők

érde

mesek a közlésre.
1. A kor tekintetéhen 3 0 0 0 életévvel első helyen áll a
tiszafa .

melyet

az

eddig feljegyzett

legmagasabb

korral

a

következő fanemek követnek : kocsános tölgy 2 0 0 0 év, czedrus
2000

év.

lúczfenyő

1200

év.

nagy

levelii

hárs 1 0 0 0 év,

havasi fenyő 7 0 0 év, vörösfenyő 6 0 0 év. erdeifenyő 5 7 0 év,
ezüst nyár

5 0 0 év, bükk 3 0 0 év, kőris 3 0 0 év és gyertyán

150 év.
2. Magasság tekintetében az egyes fanemek

következőleg

sorakoznak :
jegenyefenyő

75

lúczfenyő .

60

vörösfenyő

53

erdeifenyő

48

bükk

44

czedrus

40

ezüst nyár

40

platánfa

30

kocsántalan tölg y

30

havasifenyő

227

bálványfa

22
20

gyertyán .
Vastagság tekintetében

20 m átmérővel legnagyobb

magas.

35

.

kőris

3.

m

az eddigi feljegyzések

szerint

astagságot ért el a szelid gesz-

ténye, mig a többi fanemekre feljegyzett legnagyobb vastagsági
méretek a következők : platánfa 15 "4 m, nagylevelü hárs 9 m,
-

kocsános tölgy 7 m, tiszafa 4'9 m, kocsántalan tölgy 4 2

m,

mezei szil 3 m. jegenyefenyő 3 m, ezüst nyár 2 ' 8 m, bükk

2

m,

lüczfenyő

2 m.

„Erdészeti

mintegy

Zsebnaptár"

20 példány

nyonként

1*7 m, kőris 1*7, vörös

1 m, bálványfa 0-9 m.

fenyő 1 6 , gyertyán
Az

ha vasifenyő

1889-ik

évfolyamából

még

áll rendelkezésre. Megszerezhető példá

az egyesület tagjai által 1 írtért, mások által 1 frt

50 krért.
A postaszállitás költségeit a megrendelő viseli. Ha azon
ban

az áron felül még 20 kr előre beküldetik, a megrendelt

példány bérmentesítve adatik postára.
Az „Erdészeti

rendeletek tára" 1 8 8 7 . évi, vagyis VII.,

továbbá 1888-dik VIII. évfolyama az Orsz. Erd. Egyesület tit
kári hivatalánál ÍBudapest, V., Alkotmány-utcza 10. sz.) meg
rendelhető. Ára az egyesület tagjai részére, ugy az egyik mint
a másik füzetnek, 30 kr, nem tagok részére pedig 60 kr.
Az „Erdö-Ör" vagy „Az erdészet alapvonalai kérdésekben
és feleletekben" czimü munka ötödik kiadása megjelenvén, fel
kéretnek azon
kik

az

részére

erdőhivatalok,

erdészeti
ezen

könyvet

postautánvétel
Erdészeti

műszaki

erdőgondnokságok és szaktársak,
segédszolgálatra

megszerezni

készülő

kívánják,

egyének

hogy

utján

leendő

megküldése

Egyesület

titkári

hivatalát mielőbb értesíteni szí

veskedjenek.

A folyó évi május

iránt

az

annak

Országos

hóban megjelent könyv ára

példányonként 3 frt.
„A tölgy

és

tenyésztése",

továbbá

az „Erdészeti

föld

méréstan" czimü pályanyertes munkák szintén kaphatók még.
Megrendelések,
Országos

Erdészeti

legczélszerübben
Egyesület

(Budapest, V., Alkotmány-utcza
sület tagjai
másodiknak

titkári

postautalványnyal,
hivatalához

az

intézendők

10.) Ára az elsőnek az egye

részére 2 frt, nem tagok részére pedig 3 frt; a
pedig

az egyesület

mások részére 5 frt,

tagjai

részére

3 frt 50 kr,

