
Némi nehézséggel járna azonban, különösen a Felvidéken, az 
elszállásolás kérdése is. 

El lehet azonban mondani, hogy a viszonyok minden irány
ban nálunk is javulófélben vannak, néhány év múlva a kincstár
nak, illetőleg a liptóujvári m. kir. főerdőhivatalnak már szintén 
lesz rendszeres üzemű pisztrángos tógazdasága, ahol a kincstár 
módot nyújthat majd a pisztrángtenyésztés elsajátítására. 

Az ilyen rövid ideig tartó tanfolyam költsége egyébként nem 
magas. Számitásom szerint a znióváraljai tanfolyam költségei, 
amelyen 8 erdőőr*) és a tanfolyam vezetője vett részt (amelyben 
a nagyobb távolságról való oda- és visszautazás költségei és a 
napidijak is bentíoglaltatnak), 8 nap alatt körülbelül 500—550 
koronára rúgott, ami mindenesetre csekély kiadás akkor, amikor 
a szakértelemnek  szélesebbkörii  és  gyakorlati  irányban  való  fejlesz-
téséről van  szó. 
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A Gastropacha pini az ország határán. 

Hazánk nyugati részén a Kiskárpátok, a Lajta, a Rosalia és 
Dobrai hegységekben és azok nyúlványain kiterjedtebb állo
mányokat alkot az erdei- és feketefenyő. Ezen hazai erdő

állományokkal több helyütt kapcsolatban vannak, vagy legalább 
is közel szomszédosak az ausztriai területen álló erdei- és fekete
fenyőerdők, nevezetesen a Bécsújhely é> Neunkirchen között elte
rülő nagy kiterjedésű feketefenyvesek, hol — mint ezt az „Öster-
reichische Forst und Jagdzeitung" ez évi 22. számában olvassuk — 
az utóbbi időben aggasztó mérveket öltött a Gastropacha pini 
károsítása. Nincs kizárva, hogy a károsító az itteni góczpontból 
kiindulva, a szomszédos hazai fenyveseket is ellepi, miért is az 
érdekelt erdőbirtokosoknak résen kell állaniok. 

A legnagyobb mérvben megtámadott állomány a déli vasút 
St. Egyden állomásától néhány percznyire, a bécsujhely-neunkir-
cheni országút mentén terül el, hol az érdeklődők a helyszínén 
tanulmányozhatják a lepkének kártételeit és a védekezés módját is. 

*) Az 1911. évi tanfolyamon 6 erdőőr vett részt. 



A Gastropacha pini rendes életmódja (1. Téglás: Erdővéde
lemtan 215. és következő lapjain) a következő: A lepke július és 
augusztusban repül. Megtermékenyítés után a nőstény a törzsek 
alsó részeinek héjrepedéseibe, ritkábban az esetleg ott levő al-
növényzet ágaira és tűire, 50 petét számláló csoportokban, átlag 
200 petét rak. A három hét múlva kikelő hernyók, felemésztve a 
peteburkot, a fák koronáiba vonulnak, hol az első évben csak a 
tűk széleit rágják meg. Októberben, vagy novemberben a hide
gebb napok beálltával a hernyók lemásznak a fákról és ezek 
tövénél a talajtakaró alatt (néha kéregrepedésekben is) töltik a 
telet. Tavaszszal ismét felmásznak a fákra és folytatják pusztításai
kat, most már a tűket egész a tűnyaláb hüvelyéig teljesen lerágják. 
Júniusban a levelek között, ágakra, vagy a törzs mélyebb kéreg
repedésében gubót szőnek, melyben bábbá alakulnak. A lepke a 
bábból 3 hét múlva búvik elő. 

A lerágott fenyők számtalan tűrózsa fejlesztésével igyekeznek 
pótolni veszteségeiket, de ha lombozatuknak legalább egynegyed 
része épen nem marad, akkor a fák kipusztulnak. 

Az elterjedésnek góczpontjai a száraz talajú napos oldalakon 
álló 60—80 éves állományok, honnan szétszóródva a koros és 
fiatal fák lombozatát egyaránt elpusztítják. 

A bécsújhelyi fenyvesekben ezen károsító — valószínűleg a 
szabályostól szintén eltérő időjárás következtében — a rendes 
életmozzanatoktól eltérő módon fejlődött és sokban a rendestől 
eltérő életmódot is folytat. Nevezetesen egy és ugyanazon időben 
különféle korú hernyókat lehetett észlelni, a hernyók egy' része 
őszszel nem vonult a talajtakaró alá, hanem részben a fák koro
náiban, részben az egész törzsön elszórva a kéregrepedésekben 
töltötte a telet. A gubók legnagyobb része az ágak és galyak 
végén a tűcsokrok között található. A lepkék petéiket nemcsak a 
törzsön, hanem az ágak és gályákon is lerakták. Mindeme a 
szabályostól némileg eltérő életrendi jelenségek azonban a védelem 
módját nem befolyásolhatják. 

A károsítás először az elmúlt év nyarán észleltetett. A hernyók 
nemcsak az idősebb 60—80 éves, hanem a fiatalabb, sőt az egész 
fiatal állományokat is ellepték, úgy hogy a 280 ha  kiterjedésű 



megtámadott területnek fiatal ültetéseiben is számos bábot lehetett 
a tűcsokrok között találni. 

A lepkék gyűjtése és a petecsomók elpusztítása nem bizonyult 
eléggé hathatós irtási módnak. Leginkább czélravezető az állományok 
elnyomott faegyedeinek és az alnövényzet kiszedésével kapcsolatosan 
megejtett törzsenyvezés és a talajtakarónak a megtámadott állo
mányokból való teljes eltávolítása. 

Azokban az erdőrészletekben, hol a talajtakarót teljesen sikerült 
eltávolítani, az enyvgyürük alatt alig találtak hernyókat. A hernyó 
sohasem megy a földbe, hanem kizárólag csak a talajtakaróban, 
vagy ez alatt telel át; ezzel együtt tehát biztosan eltávolítható, 
természetesen vigyázni kell arra, hogy más állományt az eltávolított 
talajtakaróval ne fertőzzünk meg. 

Az enyvezést oly módon kell végezni, hogy az enyvgyürük 
már készen legyenek, mielőtt a hernyók a talajtakaróból a törzsekre 
vándorolnának. Az enyvezés előtt a törzsek kérge az enyvgyürü 
számára vonókéssel simára faragandó; az enyvezést közönséges 
czipő-kenőkefével végezhetjük. Az enyvgyürü maga mintegy 
tenyérnyi széles, az enyvréteg pedig egy fél czentiméter vastag lehet. 

Az apáczalepke hernyója sohasem megy az enyvgyürüre, 
tehát az ez ellen való védekezésnél elegendő az egészen keskeny 
enyvgyürü, mig a fenyőszövőlepke hernyói az enyvgyürüt minden 
esetben áthidalni iparkodnak, mi egyik-másiknak sikerül is, de ezek 
ezután az enyvtől elpusztulnak. Az enyvgyürü által feltartóztatott 
hernyók vagy a gyürün tapadva maradnak, vagy a gyürü alatt 
ide-oda vándorolva és elfáradva földre hullanak, honnan újra 
meg újra felmásznak a törzsre, mig végre éhen pusztulnak. Ha 
az enyvezés szakszerűen végeztetett, akkor a megtámadott erdő
részből a hernyók sohasem vándorolnak ki, ugy hogy az enyvezés 
hathatós védelmi és irtási módnak bizonyult. 

A védekezés e módjának kerüköltsége aszerint, amint idősebb, 
tehát kevesebb törzsű, vagy fiatalabb, több törzsű állományok 
enyvezéséről van szó: különféle. A megtámadott területnek 1 /za
ján átlag 2250 drb. törzs lett enyvezve. A kéreg lefaragása ha-ként 
átlag 3-5, az enyvezés pedig 5\3 napszámot vett igénybe. Az enyve
zést fiuk, asszonyok és leányok végezhetik, fia-ként átlag 56 kg 
enyvre volt szükség, melynek ff-ja 30 K-ba kerül. 



Az enyvezés tehát elég költséges, ugy hogy esatről-esetre 
mérlegelendő, hogy az irtási költség arányban áll-e a károsítás 
megszüntetésével járó haszonnal. 

A bécsújhelyi megtámadott területből 110 ha  városi erdő, 
mig a többi terület kisgazdák tulajdonát képező, sok apró rész
letből alkotott állomány, melyeknek megvédése csakis állami 
támogatás mellett volt lehetséges. Ha az állományok itt a köves, 
murvás, meleg talajon elpusztultak volna, ugy azokat vagy egy
általában nem, vagy csak lényegesen nagyobb költséggel, mint 
amibe a károsító irtása került és csak hosszú idő múlva lehetett 
volna újra létesíteni. 

Az enyvezés nagyon bevált s az idősebb állományok való
színűleg meg lesznek menthetők. A tiatal állományokban a gubó-
szedés a nyár folyamán folytatva lesz. 

A kárositónak ellenségei nem igen mutatkoztak. A mult évben 
a lepke röpülésének idején varjakat figyeltek meg, melyek a 
lepkéket fogdosták, a czinkék pedig a petéket pusztították és 
gubókat téptek fel. Ez azonban oly jelentéktelen segítség volt, 
hogy számba alig vehető. Ez év áprilisában találtak egy kifejlődött 
hernyót, mely Mikrogaster bábokkal volt tele, de ennél az egynél 
többet nem találtak. 

Az állatvilágból való segítőtársak tehát ez esetben cserben 
hagyták az embert, ugy hogy az aggódó erdőgazda tisztán a maga 
erejére van utalva. (B.  O.) 
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HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK. 

FELHÍVÁS 

az állatnerdészeti  tisztviselők  gyermekeinek  nevelését  segélyező 
alapból az  1913—14.  tanévben  kiosztható  segélyek  ügyiben. 

A m. kir. földmivelésügyi minisztérium szolgálati ügyköréhez 
tartozó állami erdészeti tisztviselők gyermekeinek nevelését segé
lyező alapból, az 1913—1914. tanévre szóló segélyek az 1906. évi 
79981. szám alatt jóváhagyott szabályzat 8. szakaszának 4. pontja 
értelmében folyó évi július havában oszlatnak ki. 


