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általános gazdasági válságunk okai. És jól jegyezzük meg, Ausztria 
a vámkülfölddel szemben igenis megvédi iparát, mert a külön 
vámilletéktől eltekintve általánosságban a közönséges faáruk 3—5, 
a bútorok és hajlított bútorok 10, a finom faáruk 24—60 K 
métermázsánkénti behozatali vámilletékekkel vannak terhelve.*) 

Dr. Bedő Albert már 1898-ban hangoztatta, hogy „különösen 
védendő iparunknak a nyersterményeket feldolgozó része, a 
műfaipar, a fabutorkészités, továbbá az, amely földmivelő népünk
nek házifoglalkozást nyújt, mely a városi és falusi lakosság 
kevésbbé vagyonos részének keresetét s illetve kézi foglalkoz
tatását elősegíti". Ilyen például a kosárkötés. Sajnos, ezen munka
védelem sikeréről nem lehet azóta beszámolni és tovább is csak 
Ausztria kapzsi érdekeinek vagyunk kiszolgáltatva. 

Gazdasági fejletlenségünkben és Ausztriával való lekötött
ségünkben ma ezen fokozódó versenyből eredő súlyos helyze
tünket egyesegyedül a vasúti díjtételek megfelelő szabályozásával 
enyhíthetjük némileg. 

Helyzetünk gyökeres orvoslását csak akkor remélhetjük, ha 
vám- és kereskedelmi ügyeinket teljesen önállóan fogjuk szabá
lyozhatni, „előbb vagy utóbb, de bizonyára át kell esnünk a 
közgazdasági fejlődésnek azon a korszakán, mely földmivelésünk 
emelkedése mellett, a földünk természetének és népünk érdekei
nek megfelelő iparágak felkarolása által az iparos Magyarországot 
is megteremti".**) 

Az a p á c z a l e p k e N y i t r a és Pozsony megyében . 

" ^ r ^ 2 apáczalepke hazai előfordulására nézve érdekes ada-

tokát közöl velünk a pozsonyi kir. erdőfelügyelőség, 

illetőleg Matusovits Péter kir. alerdőf el ügyelő és Bittner 

Gusztáv, Pálffy Miklós herczeg malaczkai (Pozsony m.) 

uradalmának erdőmestere. A közlemény annál érdekesebb, 

*) Ausztria fakereskedelme. Schmidt K. Erdészeti Lapok, 1901. évfolyam, 
I I I . füz., 227. 1. 

**) Dr. Bedő Albert: Az önálló magyar vámtarifa kérdéséről. Erd. L. 1898. 
évf. V I I . füz. 735. 1. 
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mert tudvalevően a német birodalom délkeleti tartomá
nyaiban és Ausztria szomszédos részein e káros rovar 
ismét nagymértékben elszaporodott. 

Az egymást kiegészítő tudósításokat alább közöljük. 
A kir. erdőfelügyelőség a következőket irja: 

Az apáezalepke, a tűlevelűek réme, értesülésem szerint a cs. és 
kir. holicsi és sasvári uradalom Holics, Broczkó és Csári községek 
határában, de nevezetesen annak ádámmajori erdejében tenyészik 
hosszabb idő óta. Az ádámmajori erdő valóságos gyűjteménye a 
különböző káros rovarnak. Találhatók: (csak a nagyobb mennyi
ségben előfordulókat sorolom fel) Liparis monacha, Liparis dispar, 
Porthesia chrysorrhoea, Sphinx pinastri, Oastropacha pini, Trachea 
piniperda, Fidonia piniaria stb. Ezek közül legnagyobb mennyi
ségben fordul elő a Liparis monacha, Liparis dispar és Porthesia 
chrysorrhoea. 

Ez alkalommal csakis az apáczalepkével foglalkozom bővebben. 
A Liparis monacha, a holicsi és sasvári uradalomnak ezen 

eddig „házi kezelésben" ápolt lepkéje hiányos felügyeletnek, illetve 
erdőápolásnak a szülöttje. Csak akkor vették észre (1906. évben), 
amikor már annyira elszaporodott, hogy lehetetlen volt észre nem 
venni. Mindazonáltal 1906-ban a lepkék fogdosásán kivül semmi 
egyebet nem tett az uradalom. Az uradalom ádámmajori részének 
mintegy 24 kat. hold kiterjedésű 18/a részletében az elmúlt évben 
mintegy 130.000 db. lepkét fogtak össze, ezeknek mintegy 30%-a 
nőstény, a többi him volt. Ugyancsak az elmúlt évben fogtak a 
Dubrava dülő mintegy 2 hektárnyi területén körülbelül 4000 db. 
lepkét. 

Az emiitett 18/a osztag 26 éves, teljes záródású erdei fenyves, 
mely mint egyáltalában az itteni erdei fenyvesek, sikon fekvő 
kötetlen fehér homokon áll. A Dubrava mintegy 65—70 éves szép 
zárt erdei fenyőállomány. 

Ez év április első napjaiban a helyszínére kiszállván, mindkét 
fentemiitett helyen 5—10 próbatörzset döntettem és a követke
zőket állapítottam meg. 

1. A petecsomók száma szorgos kutatás mellett 4—9 volt 
egy-egy törzsön. 
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2. A peték leginkább a törzsek nyugoti oldalán fordultak elő. 
3. A petecsomók 1 7 5 méter magasságtól egész 9 méter 

magasságig nem csupán a kéregrepedések alá, hanem az ágak 
között 1 méternyire a csúcstól sima kérgen szabadon is előfordultak. 

Petét találtam egy csomóban 12—60—176 db-ot. 
Ott a helyszínén elrendeltem az enyvgyürüzést. A legjobban 

megtámadott területen a teljes enyvgyürüzés alkalmaztatott, más 
helyen pasztánként és sakktáblaszerüleg. A fakéregnek az alkal
mazandó enyvgyürüzéshez való előkészítése, vagyis simára való 
kaparásánál egy napszámos mintegy 1800 fát bírt naponta a gyürü-
zésre alkalmassá tenni. A napszámbér 2 korona. Az enyv felra
kása körülbelül ugyanily költséggel járt. Enyvezésre használtatott 
a Stainer Gyulától és Hitz János prágai czégtől beszerzett enyv. 
A Stainer-féle enyvkeverék oly hig volt, hogy alig lehetett kenni 
és 8 nap alatt teljesen kiszáradt. A Hitz-féle szabadalmazott hernyó-
enyv ellenben igen sürü. Az uradalom ugy segített magán, hogy 
e két enyvet keverte, de ezzel sem ért el eredményt, mert a 
keverék is 3—4 hét alatt teljesen kiszáradt. A Stainer-féle enyv-
ben, amint azt a helyszínén láttam, sok volt a kátrány és ez 
okozta a gyors beszáradást is. 

A fák ezen fekete enyvgyürükkel nagyon különös képet 
alkottak. Az utasok, kik a vasúti kocsik ablakain át e képet látták, 
mindenfélét találgattak, mire jó e gyászgyürü. A hernyók, tekin
tettel az idei hosszú télre, később jelentek meg. A repülés július 
hó 19-én kezdődött, július hó 28-tól augusztus hó 3-ig a legélén
kebb volt és összesen 39 napig tartott. A repülés az ádámhofi és 
egbelli erdők 13., 14., 16., 19., 22. és 28. osztagában mintegy 50 
hektár területen oly nagymérvű volt, hogy 10 munkás (gyermek) 
naponta mintegy 16.000 lepkét fogott. Tekintetbe véve, hogy az 
uradalom naponta mintegy 100 napszámossal fogdostatta a lep
kéket, feltéve, hogy 500 db. lepkét fogott egy napszámos naponta 
és a munkanapok száma 10, akkor az elpusztított lepkéknek száma 
500.000 db-nak vehető. A lepkéknek mintegy 90%-a him volt, 
ami könnyen is érthető, mert a nőstény lepkék rendesen a törzs 
magasabb helyein lévén, elérhetők nem voltak. A rajzás különö
sen a 30 éves állabokban volt a legnagyobb, de előfordult elég 
nagy számmal a többi 8—80 éves korú állabokban is. Hernyó 
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még a röpülés idejében is szép számmal volt. Ami a legfeltűnőbb, 
akadt teljesen kis hernyótól kezdve az összes stádiumokban lévő 
rovar. Például július hó 30. és 31-én egy és ugyanazon erdőrész
ben az összes alakok jelenléte állapíttatott meg, volt pete, hernyó 
báb és lepke. A röpülés előtt, különösen viharos éjszaka utáni 
reggelen, csakúgy hemzsegett a különféle nagyságú hernyó az 
enyvgyürü alatt. 

A hernyók rendesen felmásztak egészen az enyvgyürükig, 
onnét azután ledobták magukat a földre és oly törzsre másztak, 
melyen esetleg enyvgyürü nem volt. Egészben véve azonban 
tekintettel a hernyók nagy tömegét az enyvgyürük semmit sem hasz
náltak és alig lehetett néhol egy-egy az enyvre ragadt hernyót 
találni. Nem használt a bábszedés sem, mert a bábok leginkább 
két méteren felüli magasságban lévén, a napszámosok által elér
hetők nem voltak. Ugyancsak nem volt sikeres az éjjeli tüzek 
alkalmazása sem, mert a lepkék világos nappal csak ugy hem
zsegtek, az éjjeli tűznél pedig alig lehetett egyet-egyet látni. 

Az apáczalepke irtására 1906. évben 688 K 55 fillért és 1907. 
évben 2867 K 83 fillért költött el az uradalom. Az apáczalepke 
1906. évi tüfalását az erdeifenyő kiheverte. A folyó évben a leg
inkább megtámadott részeken a tük mintegy 50%-a le volt rágva. 
Egyes alacsonyabb törzsek, melyek tűit a hernyó mintegy 3 A rész
ben felfalta, augusztus hóban, amikor a helyszínén utoljára voltam, 
már száradni kezdettek. Az uradalom jelentése szerint azonban a 
hernyófalást az erdeifenyő még az idén is kiheverte. 

A sasvári cs. és kir. uradalom erdei közül az apáczalepke 
a holicsi uradalommal szomszédos broczkói és csári kerületben 
lépett fel érezhető és számottevő mennyiségben, amint a hely
színén is meggyőződtem, a mult évi röpülés idején a szomszédos 
holicsi részből odakerült lepkék által importálva. Az uradalom 
szintén alkalmazta az enyvgyürüzést. A lepkék július hó 25-től 
augusztus hó 16-ig terjedő 14 munkanap alatt irtattak és pedig 
részint szedés, részint világító tüzek által. A broczkói 12. tag 70 éves 
erdeifenyveseiben naponta átlag 380, a 31. tag 25 éves állabjában 
pedig átlag 320, összesen naponta mintegy 700 lepke gyűjtetett, 
ugy hogy a szedett lepkék száma mintegy 10.000 db. Ezenkívül 
6 világító tűz segítségével elpusztíttatott este 9 órától 1 /al2-ig min-
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den éjjel átlag 2000 és illetve 1800, összesen 3800 lepke. Egész
ben véve elpusztíttatott 10 munkás által 14 nap alatt mintegy 
63000 db. lepke, melyeknek körülbelül 6 5 % - a him volt. 

Herczeg Pálffy Miklós uradalmában az apáczalepke a malaczkai, 
rohrbachi, miklóstelki és perneki kerületekben lépett fel nagyobb 
mennyiségben erdeifenyő állabokban. Ide legnagyobb valószínűség 
szerint a sasvári uradalomból hozták a vasúti kocsik. 

Az emiitett erdőtesteken kivül kis mennyiségben előfordult 
az apáczalepke a szomszédos úrbéres erdőkben is, de miután kisebb-
szerű volt a fellépés és erélyes az ellene való védekezés, az oko
zott kár jelentéktelen. 

Legnagyobb a kár a holicsi cs. és kir. uradalom ádámmajori 
és a sasvári cs. és kir. uradalom broczkói részében, különösen ez 
utóbbi silány homokon álló részében, de valószínűleg ez is kihe
veri még a tüfalást. A holicsi uradalomban azonban az egyes 
faegyedek már legutolsó ottlétemkor is száradásnak indultak. 

Az apáczalepke elterjedésének kedvez a hasznos madarak 
teljes hiánya. Nincs ott az erdőpusztitó rovarokon kivül semmi 
sem, ezek azonban óriási mennyiségben vannak jelen. A hernyó-
falás idején szélcsendben hallani lehetett a hernyók átkos mun
káját, a tüfalást. A hernyó rendkívül pazarló, ketté rágja először 
a tüt, ebből az egyik rész a földre hull, a másik részt azután tövig 
elfogyasztja. Eddig betegség nyomát nem lehetett észlelni a her
nyókon. Tachináknak és ichneumonoknak ez évben Holicson alig 
akadt nyoma is, herczeg Pálffy miklóstelki és rohrbachi erdejében 
azonban azok előfordulása elegendő mérvben tapasztaltatott. 
Éneklő madár nincs az egész erdőben, az erdő ebből a szempont
ból teljesen kihalt. Hogy hát czinkék és egyéb hasznos madarak 
fészekrakásra alkalmas helyeket találjanak, fészekodvaknak elhe
lyezése lett elrendelve. Jövőre nézve az összes erdőknek enyv-
gyürükkel való ellátása és az addig ismeretes összes irtási mód
szereknek alkalmazása lesz elrendelve, kivéve a petecsomók szedé
sét, mert ez nemcsak hogy rendkívül drága, de czélra sem vezetne, 
mivel a peték legnagyobbrészt 175 cm-en felüli magasságban 
találhatók és keresésük úgyszólván az egész kéregnek lefejtését 
igényeli. A folyó évben használt irtási módszereknek, tekintettel 
a hernyók és illetve a lepkék nagy számára, érezhető eredménye 
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nem lesz és igy különösen a holicsi és a sasvári cs. és kir. ura
dalom erdeiben a jövő évben nagy mennyiségben fog az apáeza
lepke hernyója fellépni. A jövő évi irtás eredményét annak idején 
közölni fogom. 

A malaczkai uradalomra vonatkozólag az alábbi köz
lemény nyújt részletes adatokat a veszedelem mérvéről és 
éberségre intheti a nyugati megyék erdőgazdáit. 

Az apáezalepke megfigyelése a malaczkai uradalom terü
letén 1890-ben vette kezdetét, abban az időben ugyanis, midőn a 
szomszédos országok erdőségeiben véghez vitt pusztításai által hír
hedté lett. Ezen évtől kezdve a nevezett rovar megfigyelése, ille
tőleg pusztítása napjainkig évenkint eszközöltetett. 

Az évenkint az uradalomban elpusztított apáczalepkék száma 
a következő volt: 

1892-ben 722, 1893-ban 7537, 1894-ben 5343, 1895-ben 14.450, 
1896-ban 42.826, 1897-ben 31.124, 1898-ban —, 1899-ben 7655, 
1900-ban —, 1901-ben 102.005, 1902-ben 24.665, 1903-ban 89.800, 
1904. és 1905-ben —, 1906-ban 79.000, 1907-ben 54.315. 

Az apáezalepke leggyakrabban és legnagyobb mértékben 
a miklóstelki erdőgondnokságban lépett fel; ez annak tulajdonit
ható, hogy az uradalmi birtokot északról határoló sasvári urada
lom, továbbá az ottani községi erdőbirtokok ezen kártékony rovar 
fellépésének kiindulási pontjaiul tekinthetők, annál is inkább, mivel 
sem az egyikben, sem a másikban — eltekintve az utóbbi évektől 
— a megfelelő óvó és irtó intézkedések nem teljesíttettek. 

Az apáezalepke természetesen nagyszámban főképpen a fenyő-
állabokban lépett fel, tehát a malaczkai, rohrbachi és a mikiós-
telki erdőgondnokságban, melyeknek faneme majdnem tisztán az 
erdeifenyő. 

A többi kerületben az apáezalepke csak kis mennyiségben lépett 
fel és az ott levő bükkállabokban falasai nagyon kis mértékben 
voltak észrevehetők. 

Az erdeifenyőnél a károsítás a tüleveleknek hernyók általi 
megrágásában nyilvánult, de korántsem oly mérvben, hogy ezáltal 
a megtámadott erdőrészek a hernyófalás áldozataiul estek volna. 
Általában az erdeifenyőnél a kopaszra való rágás veszélyétől és 
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annak következményeitől tartani nem kell a nevezett fanem saját
ságai folytán, mindazonáltal szükséges az apáezalepke elszapo
rodását meggátolni, eltekintve attól, hogy ezáltal megakadályozzuk 
fellépését más vidékeken és más fanemeken, melyeken károsításai 
nagyobb mérvűek lehetnek, egyrészt a hernyófalás eredménye
képpen fellépő növedékveszteség miatt, másrészt pedig mivel a 
fák igy rendellenes állapotba jutnak és könnyen esnek más kár
tékony rovar, vagy pedig a gombák áldozataiul. 

A lepke elleni védekezés a szomszédos állabok elszigete
léséből állt, történt pedig fogóárkok, enyvezett rudak és a fáknak 
elszórtan, pásztánkint, sőt egész állaboknak körülenyvezése által. 

A megszállás fokának kipuhatolására este 9 órától éjjel 12—l- ig 
világitótüzek és fáklyák alkalmaztattak. 

Az apáezalepke irtása a rovar kifejlődésének minden 
stádiumára kiterjedt: 

Szeptembertől áprilisig a petecsomók szedése alkalmaztatott, 
de tekintetbe véve, hogy az erdeifenyő kérge nagyon cserepes, az 
irtásnak ez a módja nagyon költséges és nem vezetett kielégítő 
eredményre. Hasonlóan nem éretett el a kivánt eredmény a hernyó
foltok szétdörzsölése, valamint hernyóenyvgyürük alkalmazása 
által sem, daczára annak, hogy a fáknak ugy az alsó, mint a felső 
körülenyvezése alkalmaztatott. A hernyótartók létesítésével sem éretett 
el nagy eredmény. 

Helyi tapasztalatok szerint az irtás egyedüli eredményes és 
aránylag nem igen költséges módja a nemzők nappali szedetése, 
július közepétől augusztus közepéig, annál is inkább, mivel külö
nösen a nősténylepke viselkedik nyugodtan és a szedő által könnyen 
megfogható. 

A többi itt felsorolt irtási módok inkább csak ellenőrzésképpen 
bizonyultak czélszerüeknek. 

De ha az irtásnak bármely módját alkalmazzuk is, az apáeza
lepke teljes kiirtása emberi munkálkodással nem fog sikerülni, 
hacsak az időjárás nem nyújt segédkezet a természet megzavart 
rendjének helyreállításához. Amig a tavaszi száraz időjárás a her-
nyócskák kifejlődését elősegíti és mig az esős nyár a lepke 
ellenségeinek, nevezetesen a tachinák és ichneumonok elszaporo-
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dását gátolja, addig a lepkék számát csak nagy költséggel és fárad
sággal sikerül apasztani. 

Mint érdekes jelenségről meg kell emlékeznünk, hogy a gajari 
kerületben 1902-ben a Noctua quadra lépett fel tetemes mennyi
ségben. Bár ezen rovar károsításától nem kellett tartani, mégis 
figyelemmel kellett kisérni az általa megszállt állabokat, mivel mint 
a tapasztalat bizonyítja a Noctua quadra előhírnöke szokott lenni 
az apáczalepke fellépésének. És tényleg, bár ezen évben csak 
szórványosan, de a következő évben annál nagyobb mértékben 
lépett fel az apáczalepke. 

Az őszi erde i tüzekról . 

Október hó folyamán a hazai erdőkben pusztító tüzese
tekről valóságos rémhírek járták be a napilapok hasáb

jait, amelyek szerencsére csak részben nyertek beigazolást. 
Beszerzett információink szerint csakis Székelyföldön for
dultak elő olymérvü erdei tüzek, amelyek tetemes kárt 
okoztak és amelyek eredete és lefolyása az ottani nép 
gondolkodásmódját szomorú világításba helyezik. Az ország 
többi részében előfordult tüzesetek nem voltak oly nagyter-
jedelmüek, amilyeneknek a napilapok feltüntették, de az oltási 
munkálatok majdnem mindenütt nagy nehézségekbe ütköz
tek a lakosság közömbössége következtében. 

Részletes tudósításainkat a következőkben közöljük. 
A Szatmár vármegyében előfordult tüzekről Léber 

Antal, Szatmár város főerdésze a következőket írja: 
A szatmármegyei avasi bükkhegységben keletkezett erdei tüz 

tegnap reggel óta el lévén végkép oltva, a tényálladékot röviden 
következőkben közlöm: 

Előre kell bocsátanom, hogy adataim az avasi bükkhegy-
ségnek csak azon csoportjaira vonatkoznak, amelyek nyugat felé 
hajlanak, vagyis a Fehér-, Tur- és Tálnavölgyekre; ez a csoport 
mintegy 20.000 kat. hold, a keleti és délkeleti csoport, vagyis 




