
fagy által az őszi terményekben okozott kár nagyságát, ebez 
képest szándékozván vásárlását és üzleti kötését teljesiteni. 

A károk nagyságáról ma már tájékozás lévén, a faüzlet 
javuló szint öltött, különösen azon alapon, mert a fagytól 
nem szenvedett buzavetésekről kedvező termést várnak, s mert 
számos helyen még a jelentékenyebben megkárosított rozsban 
is fél- vagy harmadtermés van kilátásban. 

A fenyőféle anyagokból, ugy a vastagságra mint hosszu-
ságra nézve a középméretű áruk a keresettebbek, mig a desz
káknál inkább a vékonyabbak; az asztalos munkára alkalmas 
fürészelt épületfa-anyagok szintén keletnek örvendnek. 

Az árak általában véve még azon a ponton állanak, a 
mint mult füzetünkben közöltük, s ezért jelen alkalommal 
részletes ártételeket nem is jegyzünk. 

A faszénnek mult tudósitásunkban jelzett keresettsége 
most is fennáll. 

Az erdei melléktermékek közül a gubacsnak és cserké
regnek ára a fagy által a tölgymakktermésben okozott kár 
folytán emelkedik; az eladók azonban tartózkodnak, s ez 
indokolt azért, mert a makktermés azon megmaradóit része 
is, mely még gubacsot igér, nevezetesen csökkenhet, s igy a 
gubacs és cserkéreg árában további emelkedés is várható. 

?3edő oAlbert. 

A tölgycsemeték uj veszedelme. 
Grunert porosz kir. föerdömester, miként saját lapjában 

(Forstlicbe Blátter) közli, a „dauni" kir. erdőgondnokságban 
tet t egyik mult év szeptemberi hivatalos körútja alkalmával 
a „ salmi" védkerület tölgyvetéseit is megszemlélvén, a veíény-
barázdákban tömötten álló és buja növekvésü egy éves tölgy
csemeték között feltűntek előtte egyes, tenyér nagyságú, sőt 



nagyobb, meglehetős élesen határolt foltocskák, melyeken a 
csemeték különben kifejlődött levélzete hervadt, vagy már 
végkép elhalt volt. Azt lehetett volna gyanítani, — mondja 
Grunert — hogy a csemeték gyökereit a pajor bántalmazza, 
de a gyökerek figyelmes megvizsgálásánál legott kitűnt, hogy 
itten nem a pajorral van dolgunk, hanem ama titkon, de 
ellenállbatlanul pusztító hatalmasságok : a penész-gombák 
egyikével, melynek szálagai hálószerüleg fonták körül a gyö
kerecskéket. Miután a szükséges intézkedéseket megtettem az 
iránt, hogy a megtámadott helyek kellőkép elszigeteltessenek, 
az illető kerület jelen volt főerdészét : Krafft urat oda uta
sítottam, hogy a megtámadott növénykékből egy csomagot, 
tüzetesebb megvizsgálás végett, Hartig R. neustadt-eberswaldei 
tanár úrhoz küldjön be. 

Hartig tanár ur erre értesítette a főerdészt, hogy hasonlóan 
bántalmazott tölgycsemete küldeményeket ez idén már több-
felől kapott, s nevezetcsen a koblenczi kormánykerületből is, 
s tudatta egyúttal, hogy a beteges jelenséget csakugyan az 
élődi gombák egyike, az eddig ismeretlen és általa „ t ö l g y 
g y ö k é r - p u s z t i t ó n a k " (Rbicostonia quereina) nevezett faj 
idézi elő. Ezen gomba előjövetelét illetőleg Hartig ur ar ra 
figyelmeztet, hogy mindenekelőtt a fiatal tölgycsemeték tör-
zsecskéinek alsó részén, a kéregbe félig beékelve, durva lőpor 
nagyságú és nagy számú fekete szemcsék vehetők észre, melyek
ből aztán — mint csirákból — penészszálagok indulnak a 
gyökerek felé s terjednek szét a talajban is, ugy, bogy a 
csemeték sürü állása mellett az élődi, egy pontból kiindulva, 
a szomszéd növénykékre is vészthozólag elharapódzik. 

Megjegyzi Hart ig ur azt is, hogy a szóban forgó élődi leg
közelebbi rokonságban áll a luezerna, spárga, sáfrány sat. gyöke
reken pusztító Rhicostonia violacea-val, mely egészen hasonló 
módon a mező- és kertgazdaságban temérdek károkat okoz. 



Erdőgazdáink helyesen cselekszenek, ha a íölgyvetényeikben 
fellépő uj ellenséget idejekorán és szorgalmatosan kiirtják s 
veszélyes továbbterjedésének gátot vetnek. — ss. — 

Hasznos madarainknak nem kis veszedelmére van ama 
legújabb időben erősen lábrakapott divat, hogy nővilágunk 
kalapdiszitésül praeparált madarakat, vagy legalább azok szár
nyait, tollait használja. Az éneklő madaraknak e czélból való 
fogdosása és öldöklése, — főleg mint egy Normandiára vonatkozó 
tudósításból vesszük — számtalan különbeni munkakerülőnek 
képezi rendes foglalkozását, s egyúttal nem megvetendő kere
setforrását is, miután egy jól ismert angol czég az ilyen madár-
szállitmányokat, n ő i k a l a p o k r a v a l ó f e l d o l g o z á s 
v é g e t t , tömegesen rendeli meg, és viteti ki. 

Ha az általánosan felkapott divatra s az ebből eredő 
rendkívüli fogyasztásra gondolunk, könnyen elképzelhetjük, 
hogy hasznos madaraink mily megszámlálhatlan milliói esnek 
áldozatul (különben minden szépért és jóér t nemesen érző) 
nővilágunk eme hiu pipere utáni vágyának, s minél tartósabb 
lesz ezen divat, annál nagyobb valószínűséggel kimondhatjuk 
már most, hogy hasznos madarainkat e részről a legpusztítóbb 
veszély fenyegeti. Többször volt már szó arról is, hogy a 
hasznos madarak védelmi ügyét „ n e m z e t k ö z i 1 e g " rendezni 
— kellene. Az erdészet, mezőgazdaság és kertészet érdeké
ben egyaránt felette kívánatos, hogy ezen korszerű ige minél 
elébb megtestesüljön. Ugyanakkor kimondandó és általánosan 
megállapítandó volna, hogy a hasznos madarak fogdosói krimi-
nali ter büntettessenek, s a madárkészitményekkel üzérkedők, 
valamint a hasznos madarakat kalitban tartók keményen meg-
birságoltassanak, s végül madártollakkal ékeskedő hölgyeinkre 
(gyöngédebb módon) legalább luxus-adó vettessék. — sz. —• 


