
Zareczky Tivadar Coburg berezegi erdőmestertől hallottam, 
hogy ugyanazon vidéken Zavarkán mind a Philadelphuson, 
mind a nemesfaju mogyorókon nagy mennyiségben és kárté
konyán lép fel, Sumjáczon pedig az almafát is meglepte s 
néhány év alatt több példányt tönkre tett . Ugy mint az 
ákácz a neki nem való nedves talajon az Alföldön, ugy itt 
az almafa a rá nézve tul zordon klima alatt jobban meg-
sinlette a támadást . 

Illés Nándor. 

A f a p i a c z r ó l . 
Budapest, 1890. november -'0. 

(B.) Ugy a belföldi, mint a külföldi fapiaezokat illető
leg nevezetes üzleti változások vannak keletkezőben. A zóna
tarifának a m. kir. államvasutakon a teherárukra való ki
terjesztése nemcsak az épületi és műszerfára, de a tűzifára 
is igen lényeges szállitási-dij leszállításokat tartalmaz ; ugy 
hogy ezek által oly erdőbirtokosok nyerhetnek terményeik
nek jobb és kiterjedtebb értékesítést, kik eddig vagy le 
voltak a forgalmi piaczokról szorulva, vagy csak nyomottabb 
árakon léphettek terményeikkel versenyre, inig most a zóna
tarifa ezek birtokait is, a vasutak hasznát eddig jobban él
vezett társaik mellé értékben és jövedelemben közelebb hozza, 
s ama régen óhajtott kívánságot is megvalósítja, hogy a 
kemény és puha haszonfára egyenlő szállítási díjtételeket 
fog alkalmazni, a mi a keményfára az általános leszállítá
sok mellett még igen lényeges fuvarköltség-mérséklést" nyújt. 
Igen hasznos lesz tehát, ha az erdőbirtokosok s illetve erdő
tisztjeik a behozandó uj teheráru-tarifa tételeit, foganatosí
tandó eladásaik előtt, megfelelően tanulmányozandják, hogy 



igy az uj intézkedésből várható előnyben megfelelő arány
ban részesülhessenek. 

A külföldi helyzet mig egy irányban t. i. Németország 
felé s igy kétségtelenül igen nevezetes fogyasztási területre, 
kilátással kecsegtet a most fennálló favámok mérséklésére, 
addig másfelől hasonlóan je lentékeny fapiaez korlátozását 
vagy részben elvesztését sejteti az esetre, h franczia 
kereskedelmi minister által f. évi október 25-én a törvény
hozás elé terjesztett magas favámok megszavaztatnak. 

A fapiaez általános helyzete egyébiránt még most is 
szenved a pénz drágasága miatt, s a londoni Baring czég 
pénzzavarának a tőzsdékre kiterjedő hatását még a magyar 
fakereskedők is megérzik. 

A tűzifa fogyasztása a még enyhe időjárás miatt gyenge, 
azonban nincs ok kételkedni abban, hogy az ideges család
tagok és serdülő gyermekek egészségére figyelmet forditó 
azon gondosabb háziasszonyok száma, kik lakásaiknál a 
bűzös és egészségtelenebb kőszénfütést mellőzni kívánják, 
jövőre még jobban fog szaporodni, mert a kőszén emelkedett 
árával és minőségével szemben kevés kísérlet után is könnyen 
meggyőződhetnek arról , hogy a fával való fűtés nemcsak 
egészségesebb, de nem is drágább. 

K ü l ö n f é l é k . 

(I) Szőlőkarók és távirdaoszlopok ákáczból. A mint valamely 

fanem fája helyet foglal az ipar által felhasználtak között 
s illetve iparfává válik, értéke s azzal ára azonnal emel
kedik. Ez irányban folyik most a küzdelem a bükk érde
kében. Nálunk Magyarországon azonban kiváló figyelmet 


