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kat legkésőbb folyó évi november hó lO.-éig az Országos 
Erdészeti Egyesület titkári hivatalához (Budapest, Lipót
város, Alkotmány-utcza 10. szám, II. emelet) benyújtsák. 

Budapest, 1895. évi szeptember hó. 
A titkári hivatal. 

Különfélék. 

Rovarkárositások a szegedi m. kir. erdögondnokság 
kerületében. A gondnokság kezelése alá tartozó erdők 
általában véve homoktalajon fordulnak elő, nagyobbára 
futóhomokos területektől környezve. A túlnyomó mérték
ben igen kedvezőtlen talajviszonyok között, amik az 
erdősítésnek, állabápolásnak feladatát már magukban is 
nagyon megnehezítik, mindennemű károsítás ellen annál-
inkább védekezni kell. Azt hiszem, a kár okozóinak alapos 
megismerése nélkül ez csak hiányosan sikerülhet, s ezért 
jó szolgálatot vélek tenni, ha néhány káros rovarra vonat
kozó megfigyeléseimet egy-egy adatképen e lapok hasáb
jain közzéteszem. 

('ynips colari. Ez a gubacs légy a szegedi erdögond
nokság és a királyhalmi erdööri szakiskola kezelése alatt 
lévő erdőkben és csemetékben, a kocsános és kocsánta-
lan tölgyeken nagy mennyiségben fordult elö, és figye
lemreméltó károkat okozott. 

A gubacs légy a kocsányos tölgynek levélrügyét 
megszúrja s petéjét odahelyezi; a kikelő álcza a rügyet 
fejlődésének rendes útjáról eltéríti, ugy, hogy abból levél 
helyett 0 - 8 cm.— LO cm. átmérőjű sima felületű gubacs 
fejlődik. Némely fácskát annyira meglepett ez a gubacs légy, 
hogy a levélrügyek 70—80°/o-a elpusztult, illetve átfejlö-
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dött gubacscsá. Nagy kár ez leginkább azért, mert e 
gubacs légy kiváltképen a talajviszonyokkal, vagy más 
ellenséggel ugy is küzködö fácskákat támadja meg, melyek 
növekvésükben már is visszamaradtak. A megtámadott 
egyedeknek sokszor több évre van szükségük, hogy a 
levelzetükben szenvedett veszteséget kiheverjék, söt ha 
őket a szomszédos egyedek még túlszárnyalják is, akkor 
elbokrosodnak s fává ki sem fejlödnek. 

Az ágvégeken, vezérhajtáson gyakran az összes levét-
rügyek átalakulnak gubacscsá, ilyenkor az ág végén 5—6 
gubacsot is találni. 

A gyengébb méretű fácskákat, ugy látszik, csak azért 
keresi fel, mert nem szeret magasan röpködni; 1*3 m. 
magasságon felül csak elvétve akad egy-egy gubacs, mig 
a magasabb fáknak 1*3 m-en alul esö ágai és az 1*3 
méternél alacsonyabb fácskák szintén meg vannak rakva 
gubacscsal. 

Az alföldön mindennapos szélnek is valószínűleg 
része van abban, hogy ez a gubacs légy magasabbra 
nem repül. 

K e n d e r m a g b o g á r . (Peritelus familiáris.) Szeged 
sz. város tulajdonát képező Kállay erdő 1888, 1889 és 
1890 évben telepitett részéban mintegy 15 k. holdon 
3—4 héttel későbben hajtottak ki az ákáczfák, mint a 
szomszédos ákácz állabok. 

A fákat figyelmesen megvizgálván, csakhamar tapasz
taltam, hogy a késői kileveledzésnek okozója a k e n d e r 
m a g b o g á r . 

E rovar a f. év tavaszán igen nagy mértékben lépett 
fel, s az akáczfáknak későn fakadó levelecskéjét, mikor az 
kibújni, kifesleni kezdett, azonnal lerágta. 

A kár nemcsak abban mutatkozott, hogy a tenyészetet 
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3i lerágás mintegy 3—4 héttel megrövidítette, hanem abban 
is, hogy a koronában levő rügyek későn fejlesztvén levelet, 
a törzs alsó részén lévő pótrügyek tevékenységre indít
tattak s erőteljes hajtásokat kezdtek hozni; ezek aztán, 
akkorra, mire a korona kilevelesedett, elég erősekké vál
tak arra, hogy a tápanyagnak jórészét, mint valami úton
állók, elrabolják. E miatt természetesen a fácskák koro
nája utóbb sem fejlődhetik kellően, minek következtében 
aztán az ennek rovására támadt s a tápanyagokhoz hama
rabb jutó földszinti oldalágak a vezérszerepet is maguk
hoz ragadják, az 5—6 éves törzsecske visszamarad, mind
inkább elsatnyul, mig végre is valamelyik oldalhajtás 
veszi át a törzs szerepét. Hogy ily esetekben az erdő-
ápolásnak nagy szerep jut a felesleges oldalágak eltávolí
tásában; bizonyitgatásra nem szorul. 

A kendermag bogár károsítása legszembeötlőbb volt 
az állabnak abban a részében, a mely a tél íolyamán fel volt 
nyesve, de mely e mellett a kedvezőtlenebb talajviszonyok 
miatt a szomszédos állabnál különben is gyengébb volt. A 
nyesésnél ejtett sebek és a roszabb talajviszonyok már ma
guk is késleltették a kileveledzést, ugy, hogy a kendermag 
bogarak idejöttek át még a szomszédos fákról is, melyek 
erőteljesebbek lévén, pár nappal előbb kezdtek hajtani s 
kövérebb levelecskéket hoztak. Megjegyzem, hogy a kender
mag bogár csak addig eszi az ákácz kibomló levelecskéjét, 
a mig 3—5 mm-nél nem hosszabb; az ennél nagyobb 
levelecskéket nem bántja. A gyengébb fáknál a levelecske 
növekvése is lassúbb volt, ugy, hogy nem tudott gyorsan 
kinőni a rovar szája alól. 

Cionus Fraxini. Ennek az ormányos bogárkának 
álszája a Horgos község határában lévő Kamarás erdőben, 
•a köirsfáknak leveleit egészen szitaszerüleg kirágta. Itt 



1028 

nemcsak a fák táplálkozásának megzavarása által váltak 
károsakká, hanem az által is, hogy a falombozatot telje
sen eléktelenítették. 

A károsítás május hó második s június hó első felé
ben történt s annál is inkább kellemetlen volt, mert a 
Kamarás erdő, hol fürdő is van, üdülőhelyül szolgál. 

A felsorolt bogarakon kivül a l e v é l t e t v e k közül 
is akadt az idén néhány ellenség. 

Chaetoforus populeus. E levéltetünek testszine barnás 
szürke. 6 lába, 2 tapogatója, mely utóbbiak végükön feke
ték, 2 gránát-vörös szeme van. A két első láb között van 
a test félhosszával egyenlő hosszúságú erős szivóka. A 
test hossza 2—5 mm. Folyó évi máj. hó 10.-én a szegedi 
határban fekvő Honvéderdö 1887. évi vágás területének 
ÉK. és az 1890. évi vágásterület ÉNy. részében a cso-
moros (fekete) nyárfákon oly nagy mennyiségben fordult 
elő ez a levéltetü, hogy mézgás ürülékétől ugy néztek ki 
a fának ágai és törzse, mintha szirupszerü czukros vízzel 
fecskendeztettek volna be. 

A megjelölt vágásokban a csomoros nyárfák igen 
sokat szenvedtek. Ezek a levéltetvek ugyanis nem csak 
a fiatal zöld hajtásnak tápnedveit szívják ki, hanem erős 
vastag szivókájukkal nagyobb sebeket is ejtenek a íiatal 
ágacskákon, a minek következtében ezek elszáradnak. 

Az 1887. évi vágásban több csomoros nyárfa, mely 
különben is soványabb talajon volt, már június hó-
közepe táján teljesen elszáradt, a többiek is kevesebb szánni 
s kisebb levelet hozván, csak tengődnek. 

Az 1890. évi vágásban ugy a csomoros, mint a 
kanadai nyárfa egyaránt szenvedett, a levéltetüktöl. F. évi 
június hó 7.-én 5—8 cm. hosszú idei hajtásokat találtam, 
elszáradtán; az erőteljesebb egyedek ugyan újból kihaj-
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toltak, de a gyengébbek uj hajtást nem hoztak s igy az 
egész sarj elszáradt. 

Ezek a tetük csakis az ágakon fordulnak elö. 
Tapasztaltam, hogy bizonyos számú tetű az ágakhoz 

erősen oda tapadva helyéből nem tud mozdulni; ezek háti 
része chitinszerüleg meg volt keményedve. 

Néhányat üvegbe zárva haza vittem, gyanúm levén, 
hogy itt a tetüknek valami kárositója lépett fel. A gyanú 
nem volt alaptalan, mert már 6—8 nap múlva apró dara
zsak kezdtek kirepülni a keresztül rágott chitin burokból.. 
A tetük ezen ellenségének neve Coccophagus scuteUaris-
Ness. E parányi kis darázs tojócsövével belerakja petéit 
a tetübe, melyben kifejlődik az álcza. Ez mielőtt bábbá 
átalakulna, magát az ellen, nehogy az ágról lehulljon, 
aként biztositja, hogy coconjával a tetüt alul keresztül bökve 
az ághoz erösiti, ugy, hogy a szél onnét le nem fujhatja. 

Chaethoforus versicolor. A levéltetvek e faja a fehér 
nyárfa levelein, ritkábban fiatal ágain a mag barkáin for
dul elö. Szine ép olyan zöld, mint a fehér nyárfa mag
kupacsa. Május hó első felében nagy számmal találtam a 
fehér nyárfákon. A megtámadott fa gallyai ennél is be voltak 
vonva az ürülékből származó mézgaszerü folyadékkal, a 
mely édes és kissé ragadós volt. Ez a tetű inkább a na
gyobb, magzó korban levő fákat támadja meg. Egy 30 
éves 18 m magos fehér nyárfa, melyet magszedés végett 
döntettem, annyira tele volt tetvekkel, hogy egész koro
nája be volt vonva a mézgaszerü ürülékkel. 

A fára nézve nem oly ártalmas, mint előbbi, mert 
kisebb s szivókája is gyengébb s az ágakat sem támadja 
meg oly nagy számban, mint előbbi. Ezeknél a tetveknél a 
legszorgosabb kutatás mellett sem találtam kárositót. 

Á k á c z l e v é l t e t ü (Aphis labumi). Az ákáczfák idei 
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hajtásainak a végén, levelein s a maghüvelyeken fordul 
elő. A f. évben nagy számmal jelentkezett s az idei ülte
tésekben s a magtermésben figyelemre méltó károkat is 
okozott. A fiatal hajtásokat, leveleket s maghüvelyeket 
szivókájával megszúrja s ezek nedveit kiszívja, ennek 
következtében az erösebb hajtások s levelek összezsugorod
nak s nem nőnek, a fakadó hajtások pedig teljesen le
száradnak, ugy, hogy a gyengébb csemeték el is pusztul
nak; az ákácz maghüvelyeinél pedig nem ritka az az 
eset, hogy a megtámadtatás miatt 8—10 hüvely helyett 
csak 1—2 fejlődik ki a virágból s hoz magot. 

Aphis evonymi. Szeged város Stephania sétányán levő 
kecskerágó bokrokat, illetve azok leveleit és zöld hajtásait 
május első felében oly nagy számban lepte el, hogy 
az összes fiatal hajtások, melyek már 8—15 OH hosszúak 
voltak, teljesen elszáradtak. A levéltetvek azonban már 
június hó közepe felé elpusztultak, ugy, hogy szorgos 
keresés mellett is alig lehetett néhány példányt találni. 

A kecskerágó bokrok június hó elején újból kihajtottak. 
Ez évben a levéltetvek általában mindenütt nagyon 

elszaporodtak az Alföldön. Nem kímélték meg a mezei növé
nyeket sem. Az Euphorbia Gerhardiana, Eryngium campestre 
és a közönséges csalán is sok helyt tele volt levéltetvekkel. 

(Közli: Kiss F.) 
Felhívás a közgazdasági írókhoz és kiadókhoz. Az 

1896,-i ezredéves országos kiállítás V. (kereskedelem-, 
pénz- éz hítelügyi) csoportjának egyik részletéül a csoport 
intéző bizottsága s z a k k ö n y v t á r rendezését vette 
tervbe. E könyvtár ki fog terjedni a közgazdasági és 
pénzügyi ismeretek összes ágaira s föl lesznek abba 
véve mindazok az idevágó irodalmi munkák, a melyek 
1. h a z a i s z e r z ő k t ő l erednek, 2. ha k ü l f ö l d i szer-
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zöktöl valók is, m a g y a r r a le vannak fordítva és 3. 
habár külföldi szerzők termékei és lefordítva nincsenek, 
de hazai v i s z o n y a i n k r a v o n a t k o z á s o k a t t a r t a l 
m a z n a k . 

Hogy e könyvtárt megfelelöleg rendezhessük és a 
csoport kiállításában felállíthassuk, az első sorban érde
keltek közreműködésére van szükségünk. Fölkérjük ennél
fogva mindazokat a szerzőket és kiadókat, a kik ide 
vonatkozó munkákat irtak, illetve közre adtak: szíveskedjenek 
ezekből egy példányt az említett czélra átengedni. 

Szintúgy fölkérjük a kiállítás és különösen a keres
kedelem-, pénz- és hitelügyi csoport minden barátját, hogy 
e könyvtár felállításához járuljanak és pedig főképpen ré
gibb szakmunkákkal, a melyeknek szerzőihez vagy kiadói
hoz e gyűjtemény érdekében immár nem fordulhatunk. 

A könyvek beküldését f. é. o k t ó b e r h ó v é g é i g 
„az 1896,-i ezredéves országos kiállítás igazgatóságának" 
czimére kérjük, Budapest (városliget), „az V. csoport 
számára". — Budapest, 1896. szep.ember hó 28.-án. —• 
Az Ezredéves orsz. kiállítás kereskedelem-, pénz- és 
hitelügyi csoportjának elnöksége: L u k á c s A n t a l , fő
rendiházi tag. F a l k M i k s a , orsz. képviselő. M e n d e 
B ó d o g , a csoport előadója. 

Erdész-indulót irt (zongorára) egyik szaktársunk, 
S z m i k Gábor m. kir. erdész és szerzeményét kiadván, abból 
száz példányt, mint a Szliácson tartott választmányi ülés 
jegyzökönyvének XIII. pontjában is olvasható, a „Magyar 
erdötisztek árvaleányait segélyző alapítvány" javára leendő 
értékesítés végett szives volt egyesületünknek felajánlani. 
A kis zenemű csinos kiállításban jelent meg; ára példá-
nyonkint 1 korona. Kívánatos volna, már csak a j ótékony-
czél tekintetéből is, ha egyesületünknek zeneértő tagjai 
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mennél többen megszereznék. Megrendelhető az orsz. erd. 
egyesület titkári hivatalánál (Alkotmány-utcza 10, sz. II. em.) 

Kitüntetés érte az erdöszámvevöség egyik régi és 
igen tevékeny tagját, a kolozsvári erdöszámvevöség 
főnökét. Az erre vonatkozó legfelső elhatározás a követ
kezőleg hangzik: 

„Személyem körüli magyar ministerem előterjesztése 
folytán székelyföldvári S z i l á g y i B é l a erdöszámtaná-
csosnak buzgó és sikeres szolgálata elismeréséül a királyi 
tanácsosi czimet díjmentesen adományozom. 

Kelt Schönbrunnban 1895. évi szeptember hó 19-én. 
Báró Jósika Sámuel, s. k. Ferencz József, s. k. 

Halálozás. L á s z l ó föherczeg ö cs. és kir. fensége, 
az országos erdészeti egyesület rendes tagja (Budapesten), 
idősb V a n k e Sándor, a herczegprimási uradalmak volt 
erdömestere és Schubert József cs. és kir. uradalmi fö-
erdész, az országos erdészeti egyesület alapító tagjai meg
haltak. B é k e p o r a i k r a ! 

Egyesületi hirdetések . 

Az „Erdészeti Rendeletek Tára' 1880—84. (I.—IV.) évfolya
mának III. kiadása teljesen elfogyott, valamint az 1890. (X.) évfolyam 
1. kiadása is. (Az I—IV. évfolyamot az egyesület mérsékel t áron 
visszaváltja. Ajánlatok a titkári hivatalhoz intézendők.) 

Az „Erdészeti Zsebnaptár" legújabb évfolyama (1896. évi 
XV. évfolyam) a legközelebb megjelenik, s igy már most meg
rendelhető az Országos Erdészeti Egyesület t i tkári hivatalánál 
és pedig legczélszerübben postautalványnyal . Ára bérmentet
lenül elküldve az egyesület tagjai részére 1 forint, nem tagok 
részére 1 forint 50 krajczár. Ha egy vagy két példány megren
delése esetében az előbbi árakon felül példányonkint 15 krral több 


