
kora és foglalkozása, nemkülönben az, hogy azok részesülnek-e 
máshonnan segélyben (alapítványi hely, ösztöndíj, állami erdő
tisztek gyermekeinek nevelését segitő alap stb.). 

A titkári hivatal. 
j £ ú% ú£ 

KÜLÖNFÉLÉK. 
Faragó Béla f- Faragó Béla zalaegerszegi magkereskedő és 

csemetekerttulajdonos, az Országos Erdészeti Egyesület rendes 
tagja, mint őszinte sajnálattal értesülünk, mult hó 13-án hosszas 
szenvedés után 4 2 éves korában elhunyt. Egyike volt legtörekvőbb 
iparosainknak, aki jó hírnévnek örvendő üzletét saját erejéből fej
lesztette nagygyá, virágzóvá. Emlékét a magyar erdészet körében 
meg fogja őrizni az Országos Erdészeti Egyesületnél nagy áldozat
készséggel tett alapítványa, amelyből tudvalevően évenként három 
erdőtiszti vagy erdőőri árva részesül segélyben s amelynek gyara
pításáról még végső rendelkezésében sem feledkezett meg a nemes-
lelkü alapitó, amennyiben a boldogult mélyen sújtott özvegyének 
alább olvasható nyilatkozata szerint alapítványát ujabb 2 0 0 0 K-val 
növelte. 

Béke hamvaira! 

Az idei nagy kocsánytalan tölgymakktermés kedvező be
folyással lesz hegyvidéki tölgyeseink természetes felujulásának 
előrehaladására, melynek támogatása czéljából félig jóllakott ser
téseknek a felújítandó erdőkön való áthajtása a talaj felsértése és 
a makknak földbejuttatása végett melegen ajánlható. A z évi fater-
mést ily évben nagy területről, az évi vágás 4—5-szöröséről aján
latos a fokozatos felújító vágás módja szerint kitermelni, hogy 
minél nagyobb területen legyenek m e g a természetes felújítás 
előfeltételei. Nem e léggé ajánlható továbbá, hogy makkvetés utján 
való alátelepitések és felújítások is minél kiterjedtebb mértékben 
eszközöltessenek s az a ritka alkalom, hogy a kocsánytalan tölgy 
makkja olcsóbban szerezhető be, mint a kocsányos tölgyé, fel
használtassák arra is, hogy csemetekertjeinkben a szokottnál nagyobb 
területen vessünk kocsánytalan tölgymakkot, hogy ezzel is elő
mozdítsuk ezen értékes fafaj tenyésztését, amely tudvalevően a 
ritka makktermés miatt nehézségekkel jár. 



Tölgyfaárverések eredményei. A határőrvidéki tölgyfavágá
sok eladása, amely a tölgyfapiacz helyzetének mintegy fokmérője, 
a mult számunkban közölt híradás óta kielégítő eredménynyel 
folytatódott. Nevezetesen a határőrvidéki beruházási alap erdeiből 
október 12-én 9 vágás adatott el 1,621.675 K kikiáltási árral 
szemben 2.360.488 K-ért, vagyis 4 5 1 / 2 % felülfizetéssel. A körösi 
vagyonközség 4 vágása körül ugyan csak kettő talált vevőre, de a 
felülfizetés itt is tetemes volt, igy pl. az egyik vágásért, amelynek 
becsértéke 139.116 K volt, a vevő 193.870 K-t ígért. Sikerrel járt 
a zágrábi erdőigazgatóság és az ottani érsek, valamint Moticsna 
vagyonközség eladása is s csak a Pozsegán tartott árverés maradt 
eredménytelen. Ámde nem csupán a határőrvidéki és horvátországi 
tölgyesek iránt mutatkozott kereslet, hanem eladta Schönborn 
Bucheim gróf is(Bereg m.) 2449 tölgy fáját 172.412 K-ért és báró Inkey 
Iharosberényen 61.507 K-ra becsült tölgyfáját 70.500 koronáért. 

Végeredményként megállapíthatjuk, hogy a f. évi tölgyárveré
seknél körülbelül ugyanazok az árak érettek el, mint 1906-ban. 
A szlavóniai tölgyfa átlagos műfatőára 40—46 K köbméterenként. 

A Coraebus bifaseiatus (sávos tölgybogár).*) A barsvármegyei 
tölgyesekben ujabb időben a Coraebus bifaseiatus nevü bogár oly 
mértékben szaporodott el, hogy időszerűnek tartom részletesen leírni. 

A Coraebus bifaseiatus, „a sávos tölgybogár", a diszbogarak 
(Buprestidae) családjához tartozik. Hossza 12—17 mm, szélessége 
pedig 5—6 mm. Fénylő, aranyzöld, néha bronzba játszó bogár, 
melynek fedőszárnyai fejtől közepéig fenti szinüek, azon alul 
pedig fémkék alapon két, a felső szinhez hasonló szalag vonul 
végig (keresztben) olyképen, hogy a sötétkék fémfényű rész 
maga három sávot alkot. Tompa fürészfogas csápja 11 izből 
áll és 3 mm hosszú. Fedőszárnyai vállrészen egy-egy behorpa-
dása van. Feje hasonlóképen fémes zöldszinü. Szájrészei piczi-
nyek. Az alsó állkapocs falólemezei hártyaszerüek. Fejét külön
ben az előtör gyűrűjébe rendesen a szeméig be szokta húzni. 
Tora szorosan hozzáülik az éppen oly keskeny szárnyfedőkhöz. 
Lábai meglehetősen rövidek. Az elülsők és középsők golyóidomu 
csípőből erednek, a hátsók lemezalakuakból. Lábfejüket öt íz 

*) Lósy József elnevezése az „Állatok világá"-ban. 



alkotja; ugyanannyi a potrohot is. Az utóbbinál az első kettő 
összeforrt. 

Lábnélküli álczája sárgásfehér és 13 izből áll. Szemei nincsenek. 
A mellet képező legfelső izbe nyúlik be a fej. Szája és az utolsó 
tizenharmadik izbe nyúló 2 tövis rozsdabarna és kemény, a 
többi lágy. 

A bogár június végén és július elején röpül. Nősténye a 
tölgyfa hajtásaiba tojja be tojócsöve segítségével a petéket. A kikelő 
álcza először a kéregben, később pedig a fában halad lefelé. 
Közvetlenül kifejlődése előtt a cambiumot és a háncsot gyűrű
alakban teljesen átrágja (halálgyürü), azután ismét befelé hatol, 
ott elkészíti a bábüreget és a bogár két évi fejlődés után a kérgen 
kirágott háromszögalaku nyíláson kirepül. 

A bogár álczája a tölgyre nézve igen káros, mert a hurok-
szerü menettel megakadályozza az ágak táplálékfelvételét. Az ilyen 
megtámadott ágak, melyek néha 6—7 cm átmérőjűek, teljesen 
elszáradnak és hó vagy szél által a halálgyürünél letöredeznek. 
Amint az álcza a cambiumot hurok-alakban körülrágja, a levelek 
egyszerre hervadni kezdenek és elárulják jelenlétét. Ilyenkor leg-
czélszerübb az irtáshoz fogni. Egyetlen irtási módszerünk a her
vadni kezdő ágaknak gajmókkal való letörése és az ágaknak 
elégetése. Az ágak letörése után vagy álczaalakban, vagy ha 
később történik, bogár-alakban ott találjuk a Coraebus bifasciatust. 
Az irtás költségeire nézve szolgáljon itt a beszterczebányai püspök
ségi erdőhivatalnak a pozsonyi kerületi királyi erdőfelügyelőséghez 
198/1908. szám alatt intézett értesítése például. 

A beszterczebányai r. k. püspökség a garamszőllősi erdőkben 
a mult évben 1306 kat. holdon 11.810 darab Coraebus bifasciatust 
pusztított el. Az összes irtási költség 249 korona 55 fillért tett ki. 
Égy napszámos naponta átlag véve 93 kat. holdon teljesített 
irtást. Egy kat. hold irtási költsége 191 fillér volt. Egy bogár 
irtása, átlag véve, 2'1 fillérbe került. 

Az irtási költség, amint ebből látható, meglehetősen nagy, 
de tekintetbe véve azt, hogy a bogár tetemes károkat okoz és 
abban az esetben, ha az irtás meg nem történik, még jobban 
elszaporodott volna, ily nagy uradalomnál figyelembe sem vehető. 

A Coraebus bifasciatus az eddigi leírások szerint főképen a 



rossz, kiélt talajú, napos és széltől védett gyér állabokra nézve 
káros. A tapasztalat azonban azt mutatja, hogy mély, üde talajú 
és szélnek kitett erdőrészletekben is előfordul. A fák korát sem 
válogatja, mert a fiatalosokban éppen ugy előfordul, mint 70—80 éves 
tölgyesekben. Vegyes állabokban épp ugy, mint tiszta tölgyállabok-
ban. Igaz ugyan, hogy a szélcsendes helyek kedveznek tenyésze
tének annyiban, hogy a bogár repülésekor ott szívesen sütkérezik 
a napon, de előfordulása után ítélve, általánosságban nem hatá
rozhatjuk meg, hogy mi kedvez jobban a tenyészetének. 

A sávos tölgybogár is azok közé a kártevők közé tartozik, 
melyeknek károsításával szemben úgyszólván tehetetlenek vagyunk, 
illetve amelyeknek eddig ismert irtási módszere meglehetős költ
séges és amelyeknél nincs is kilátás arra, hacsak egész erdő
területek fanemeit nem változtatjuk, hogy tőlük megszabaduljunk. 

Matusovits Péter. 
Történelmi kiállítás az 1910. évi nemzetközi vadászati 

kiállitáson. Az 1910. évi wieni első nemzetközi vadászati kiállítás 
magyar vadászkastélyában a vadászat praehistorikus és historikus 
részének kiállítására külön történelmi csarnok fog szolgálni. Ezen 
csarnokban kerül bemutatásra mindazon vadászati anyag, tárgy, 
okmány vagy bárminemű motívum, mely a vadászat praehistori
kus vagy historikus részével vonatkozásban áll. Nevezetesen: régi 
vadászati fegyverek, tőrök, vadászgyilkok, hajitó fegyverek, nyilak, 
kézi ijjak (kő-, csont-, fa-, bronz- és vasból), vadászati öltözékek, fel
szerelések és eszközök, járómüvek, nyergek, hámok, kócsagsoly-
mászatra vonatkozó tárgyak, vadászsátrak, régi vadászkészletek, az 
ősvadászatra vonatkozó irodalmi müvek, okmányok, régi vadászati 
szerződések, régi vadászati szótárak, képek, albumok, vadászatra 
szóló különféle régi meghivók, vadászebédek étellapjai, régi 
vadászati jegyek, fegyverviselési és puskapor, lőszerek vételére 
vonatkozó engedélyek, az ősvadászatra vonatkozó műipari tárgyak, 
régi fali szőnyegek, egyszóval mindama tárgyak, amelyek a 
különböző vadászati módokra vonatkoznak és a vadászat fokozatos 
fejlődését szemléltetővé tenni hivatottak. 

Ezen kiállításban a magyar nemzeti múzeumon kivül az összes 
vidéki muzeumok, könyvtárak, levéltárak részt fognak venni nagy 
terjedelmű anyagukkal. 



Ezen rendkívül érdekesnek ígérkező kiállítás anyagának gazda
gítása érdekében a kiállítás „Magyar országos bizottsága" ez 
uton is fordul mindazokhoz, kik ilyen vonatkozású anyaggal ren
delkeznek, azon kéréssel, hogy azt a kiállítás czéljaira átengedni 
szíveskedjenek, biztosítván az illetőket arról, hogy tárgyaiknak 
kellő őrizetéről a legmesszebbmenőleg fog gondoskodni és azok
nak hiánytalan visszaszállításáért szavatol. A „Magyar országos 
bizottság" hozzá intézett szóbeli vagy írásbeli megkeresésre azon
nal küldi a szükséges jelentkezési iveket és a legnagyobb kész
séggel szolgál közelebbi felvilágosítással. A magyar országos 
bizottság czime: „Az 1910. évi wieni első nemzetközi vadászati 
kiállítás magyar országos bizottsága" (Budapest, V., Zoltán-utcza 
16. Telefon: 163—88.). 

Halálozás. Petzrik Antal, József főherczeg piliscsabai uradal
mának intézője, az Országos Erdészeti Egyesület rendes tagja mult 
hó 21-én életének 65. évében jobb létre szenderült. 

Béke hamvaira! 
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Köszönetnyilvánítás. 

Felejthetetlen férjem elhunyta alkalmából megnyilvánult 
jóakaratú részvétért ezúton hálás köszönetet mondok mind
azoknak, kik mérhetetlen bánatomban vigaszukkal felkeresni 
szívesek voltak. 

Ügyfeleinket és jóbarátainkat ezúton értesítem, hogy a 
vállalatot, éppúgy mint felejthetetlen férjem 3 évi beteges
kedése idejében — fivérem, Szúnyog Béla oki. gépészmérnök 
közreműködésével — ezután is változatlanul tovább fogom 
vezetni és fejleszteni, s igyekezni fogok nagyon tisztelt vevőim 
bizalmát, úgymint eddig, a jövőben is igazolni. 

Megboldogult férjem végakaratához képest az általa 
1903. évben az erdészek árvái javára tett 6000 koronás ala
pítványt 2000 koronával 8000 koronára emelem. 

Zalaegerszeg, 1909 október 20. 
Özvegy Faragó Beláné. | 


