
A hernyók kárositását és szaporodását a jelentés szerint is 
nagyban elősegítette a június hóban uralkodott nagy szárazság 
és állandóan derült időjárás. 

A hernyókból egészségesnek mutatkozott 85°/o, a bábokból 
7 0 % . A kikelt lepkék ivararánya a hímeknél 80°/o, a nőstényeknél 
2 0 % . A petefoltok száma a mult éviekhez képest itt is csekélyebb, 
körülbelül 70—80%-kal s a foltok is sokkal kisebbek a tavalyiaknál. 

A hasznos rovarok közül sok a Calosoma sycophanta, Carabus, 
Ichneumonida és Crabronida. 

A hernyórágás okozta kár legfeljebb mint növedékveszteség 
fog mutatkozni és az is csekély mértékben. 

Amint látjuk, minden tünet odamutat, hogy a hernyójárás, 
amely 1905 óta tart, végéhez közeleg s igy megerősíti a németek 
tapasztalatát, hogy 3—4 év alatt betölti körforgását. 

Jövőben azon kerületek, a tótváradi, berzovai és pécskai erdő
gondnokságok érdemelnek nagyobb figyelmet, hol a gyapjas 
hernyó csak szórványosan mutatkozott, vájjon el fog-e itt jobban 
szaporodni, vagy a környéken elszaporodott hasznos rovarok már 
csirájában elfojtják a veszedelmet. 

Némileg vigasztaló, hogy a hernyó a legkevésbbé értékes cser
fát támadja leginkább. 
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EGYESÜLETI KÖZLEMÉNYEK. 

FELHÍVÁS 

a „gr. Tisza Lajos", a „Wagner Károly", az „Erzsébet királyné", 
a „Luczenbacher Pál alapitvány"-ból és a Faragó Béla-féle ala

pítványból kiosztandó segélyek ügyében. 

Az Országos Erdészeti Egyesület fenn megnevezett öt jóté
kony alapítványából a folyó évi segélyek ez évi deczember hóban 
osztatnak ki. Az elsőnek a kamataiból az olyan önhibájukon kivül 
szorult helyzetbe jutott magyar erdőtisztek és erdészeti altisztek 
nyerhetnek anyagi támogatást, kik az Országos Erdészeti Egye-



süléinek első belépésüktől kezdve mostanáig legalább öt éven át 
tagjai voltak s mint ilyenek, tagsági kötelezettségeiknek eleget 
tettek. A második alapítványból pedig az olyan erdőtiszti és erdő
altiszti özvegyek és árvák nyerhetnek segélyt, kiknek férje, ille
tőleg atyja az Országos Erdészeti Egyesületnek állandóan és 
szintén legalább öt éven át tagja volt és tagsági kötelezettsé
gét teljesítette. A harmadik alapítvány segélyeért olyan elhalt 
magyar erdőtisztek árva leányai folyamodhatnak, kik az egyesü
letnek halálukig s szintén legalább öt évig tagjai voltak és tag
sági kötelezettségeiknek eleget tettek. A negyedik alapítványból 
hasonló feltételek mellett erdőtiszti özvegyek és árvák, az ötödik
ből erdőtisztek és altisztek árvái nyernek segélyt. 

Ezen feltételekhez képest felhívjuk tehát az érdekelteket, hogy 
hiteles okmányokkal felszerelt bélyegtelen folyamodványaikat leg
később folyó évi november hó 10-ig az Országos Erdészeti Egye
sület titkári hivatalához (Budapest, V., Alkotmány-utcza 6. sz., 
II. emelet) nyújtsák be. 

A folyamodványban kitüntetendő az élvezett fizetés vagy 
nyugdíj és nevelési pótlék összege, az összes gyermekek száma, 
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. 
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FAKERESKEDELEM. 

Dongák helytelen vámkezelése. Egyes vámhivatalok a vám
tarifa 134. tételéhez tartozó „hordófát" tévesen a 347. tétel alá 
tartozó előkészített hordofának minősitik és 100 kg-Y\x\t 5 korona 
vámmal terhelik. A Magyar Fakereskedők és Faiparosok Országos 
Egyesülete e sérelmes eljárás orvoslása végett sürgős felterjesz
téssel fordult a kormányhoz. 

Métermérték a fakereskedelemben. A prágai kereskedelmi 
és iparkamara százéves jubileuma alkalmából a mult hó folyamán 



fakereskedelmi kongresszus is tartatott. E kongresszus tárgyalá
saiból bennünket leginkább a bécsi fanagykereskedők klubjának 
referátuma érdekel a métermértéknek a fakereskedelemben való 
kötelező behozataláról, hiszen tudjuk, hogy daczára a méter
mérték kötelező alkalmazásáról szóló 1874. évi, az 1907. évi V. 
törvényezikkel mintegy megismételt törvénynek, és daczára az 
Országos Erdészeti Egyesület két izben tett felterjesztéseinek, 
amelyekhez számos más egyesület és testület csatlakozott, nálunk 
ma is széltében alkalmazza a fakereskedelem a bécsi mértéket. 
Ugy látszik Ausztriában is akadályokba ütközik a métermérték
nek általános alkalmazása a fakereskedelem terén, de ott legalább 
a hatóságok is szorgalmazzák a dolgot, mig a mi kereskedelemügyi 
kormányunk eddig teljesen semlegesen viselkedett az ügygyei 
szemben. 

Ausztriában 1902-ben utasította az alsóausztriai helytartóság 
a fakereskedőket a métermérték alkalmazására. A nagyobb bécsi 
fakereskedők erre számláikat métermértékben állították ki, de nem 
lévén ekkor sem általános ez az eljárás, sok zavarra és kellemet
lenségre adott okot. Mint nálunk az Országos Erdészeti Egyesület 
és a Magyar Fakereskedők és Faiparosok Országos Egyesülete, 
ugy Bécsben a fanagykereskedők klubja a bécsi méreteknek 
milliméterre való átszámítására nézve egységes megállapítást 
igyekezett létrehozni, illetőleg a tőzsdetanácsnak javaslatot tett a 
fakereskedelmi szokványoknak oly módosítására, amely egyes 
részletektől, eltekintve megfelel az Országos Erdészeti Egyesület 
álláspontjának, amelyet a t. olvasó lapunk 1905. évi kötetének 
397. oldalán találhat meg. 

A kérdés azóta függőben van Ausztriában éppen ugy, mint 
minálunk. Reméljük, hogy a prágai kongresszus részéről történt 
sürgetés döntés elé viszi e régóta vajúdó kérdést Ausztriában, 
akkor talán remélhetjük, hogy megoldásra jut nálunk is. 

Bukovinai faárak. A bukovinai g. kel. vallásalap erdőigaz
gatósága mult hó 24-én a Falkeu és Brodina nevü erdőgondnokságok 
fatermésére tartott árverést, amelyen rendkívül magas árajánlatok 
tétettek. A felerészben lucz-, felerészben jegenyefenyőből álló 
fatermést 10 évre dr. Blendu Miklós és társai vették meg, még 



pedig a falkeui fát átlag 1 1 9 8 K-ért, a brodinait 1 0 i 6 K-ért. 
Falkeun az I. oszt., 3ó cm-nél vastagabb fára vonatkozó árajánlat 
13-17 K. 

Versenytárgyalási eredmények közzétételének mellőzése. 
Az állami hatóságok szükségleteinek fedezése végett tartott ver
senytárgyalások eredményei a Kozszállitási Ertesitő-ben tétetnek 
közzé. Amint a Magyar Fakereskedő-ben olvassuk, a belügy
miniszter a kereskedelemügyi miniszterrel most abban állapodott 
meg, hogy a tűzifa nem lévén ipari termék, a tüzifa-szállitás tár
gyában tartott versenytárgyalások eredményének közlését a ható
ságok mellőzhetik, mert a kozszállitási szabályrendelet 2. §-a csak 
ipari termékekre vonatkozik. Joggal figyelmeztet a nevezett lap e 
bürokratikus, a közzététel eredeti célját veszélyeztető intézkedés 
veszélyességére. Ma a tűzifát, holnap a vasúti talpfát és a többi 
faanyagokat nyilváníthatják olyannak, amelyek versenytárgyalási 
eredményét közzétenni nem kell. Ekként a nyilvánosság ellen
őrzése lehetetlenné van téve, ellenben a különféle rejtett befolyá
soknak, alapos és alaptalan gyanúsításoknak tág tere nyílik. 

Eredménytelen faárverés . A Vinkovczén f. hó 6-ára kiirt 
árverés, amelyen 2V2 millió korona értékű tölgy-, kőris- és szilfa 
lett volna az ottani kincstári erdőkből eladandó, ajánlattevők 
hiányában meddő maradt, jeléül annak, hogy fakereskedelmünk-
nek helyzete még ma sem normális. A piacz felvevő képessége 
csekély lévén, elsősorban a kincstári erdőkön áll, hogy a termelés 
bennök megszorittassék, nehogy nagy árhanyatlás álljon be. 
Budgetáris tekinteteknek akkor, amikor egy fontos közgazdasági 
ág bajainak enyhítéséről van szó, elsőrendű szerepet játszani 
nem szabad. 
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