
KÜLÖNFÉLÉK. 

Az Országos Erdészeti Egyesület közgyűlése mult hó 
26-án Fenyőházán programmszerűen folyt le, mintegy 150 egyesü
leti tag részvétele mellett. Az egyesület elnökségéből báró Bánffy 
Dezső elnök és dr. Bedő Albert alelnök vett részt, mig Horváth 
Sándor alelnök távolmaradását kimentette. A közgyűlésből meleg
hangú üdvözlő táviratok mentek Darányi Ignácz földmivelésügyi 
miniszterhez, Horváth Sándor alelnökhöz és a Felvidéki Magyar 
Közművelődési Egyesülethez, mely egyidejűleg a szomszédos 
Ruttkán tartotta közgyűlését. 

Közgyűlésünk lefolyására nézve egyelőre utalnunk kell a 
napilapok bővebb híradására s e helyen csupán azt emeljük ki, 
hogy annak fénypontja Szabó Ferencz m. kir. fő erdő mérnöknek 
a fenyőházai erdőgondnokság gazdasági viszonyairól és az ottani 
vizierők értékesítéséről szóló rendkívül érdekes felolvasása volt, 
amelyet legközelebbi számunkban közlünk. 

A közgyűlést lelkes hangulatú bankett követte, amelyen számos 
pohárköszöntő hangzott el. 

Ugyanaznap délután számosan kirándultak a Lubochnavölgyi 
villamos vasúton. 

Erről, valamint az árvái uradalomba tett, az ottani rendkívül 
meleg fogadtatás által különösen emlékezetes kirándulásról bőveb
bet közelebbi számunkban. 

Az apáezalepke a kelet-porosz erdőségekben ez évben ismét 
fellépett és ott mérhetetlen pusztítást vitt végbe. Tavaly 665.000 m3 

fenyőfát kellett dönteni az apáezalepke pusztítása folytán, ez évben 
ez a famennyiség jóval nagyobb lesz és szakemberek több millió 
m3-re becsülik. Oroszországban, különösen a grodnói és suvalki 
kormányzóság területén lépett fel az apáezalepke, mely ott külö
nösen az erdeifenyőállományokban okozott nagy károkat. Körül
belül 60.000 holdnyi területen pusztított az apáezalepke; ha hol
danként 50 m3 haszonfát veszünk alapul, akkor az ezen két kor
mányzóság területén okvetlenül döntendő fa mennyisége 3 millió m3-t 
tesz, oly mennyiség ez, mely a piaezra nagy nyomást fog gya
korolni. Ezen árut viziuton főleg Németországba exportálják. 

Az apáezalepke elleni védekezés nem rendszeres. Sokan az 



enyvgyürüt alkalmazzák, mások ezt teljesen haszontalannak mond
ják. A peték felkutatása ott, ahol a baj csak lokális, néhol enyhiti 
a bajt, de az apáezalepke tömeges fellépése esetén ez sem hasz
nál. Szászországban az enyvgyürüt sok helyen alkalmazzák s a 
tapasztalatok azt mutatják, hogy a pusztítás ezen erdőkben sohasem 
volt oly nagy, mint a szomszédos erdőkben, ahol enyvgyürüt nem 
alkalmaztak. Németországban az a törekvés nyilvánul meg, hogy 
az apáezalepke elleni védekezést törvényesen kellene szabályozni, sőt 
Goldberg D. zittaui nyugalmazott főerdész a kérdés nemzetközi 
szabályozását tartja szükségesnek. Abból a feltevésből indul ki, 
hogy az oly káros apáezalepke elleni védekezés minden erdő
tulajdonos kulturállamnak egyformán érdekében áll s a következő 
intézkedéseknek törvényhozás utján való kötelezővé tételét hozza 
javaslatba: 1. Minden erdőbirtokos vagy erdőtiszt egy évnél nem 
kisebb szabadságvesztés terhe alatt a hatóságnál azonnal jelentést 
tenni tartozik, ha erdejében az apáezalepke jelentkezik. 2. A be
jelentés után a szomszédos állam, mely leginkább van kitéve 
annak, hogy az apáezalepke oda is áthat, két szakembert küld ki, 
akik az erdőkre felügyelnek. 3. Az apáezalepke által elpusztított 
haszonfa azonnal döntendő, a fiatalosok pedig leégetendők. Ezen 
intézkedések ugyan első pillantásra tulszigoruaknak mutatkoznak, 
a valóságban azonban nem azok, mert az apáezalepke által 
elpusztított fákat amúgy is le kell dönteni. Ily értelmű törvény 
elfogadása nem járna nehézségekkel, mert minden állam érdekét 
egyformán védi. (Fr. L.) 

Felhivás a keresztcsőrűéit megfigyelésére. Loxia curvi-
rostra (L ) . Hazánk egyes vidékein óriási csapatokban mutatkoznak 
a keresztcsőrűek. Érdekes volna megtudni, mely vidékeken jelent
keztek ebben az esztendőben. Felkérünk mindenkit, akinek alkalma 
van e madarakat megfigyelni, szíveskedjék idevágó adatait: mikor 
mutatkoztak, milyen számban, mi volt fő táplálékuk, fészkeltek-e? 
a Magyar Királyi Ornithologiai Központhoz (Budapest, VIII., 
József-körűt 65., I.) beküldeni. 

Különösen felhívjuk madárismerőink figyelmét a csapatokkal 
esetleg együtt járó szalagos keresztcsőrűre Loxia bifasciata (Brhm.), 
melynek szárnyán két fehér sáv van. 

M. kir. ornithologiai központ. 



Halálozás. Kabina János ny. m. kir. erdőmester, az Országos 
Erdészeti Egyesület alapitó tagja Beszterczebányán 73 éves korá
ban, Rausz István városi erdőmester, az Országos Erdészeti Egye
sület rendes tagja Kőszegen 48 éves korában elhunyt. Béke 
hamvaikra. 

Kérelem. Kérem azokat a szaktársakat, akik nálam tolókás 
magvetőt megrendelni szándékoznak, hogy megrendeléseiket még 
ez év deczember 15-ike előtt tegyék meg, mert csak ugy intézked-
hetem idején a magvetők elkészítése végett. Fekete Lajos Selmecz
bánya. 
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VÁLTOZÁSOK ÉS KITÜNTETÉSEK AZ ERDÉSZETI 
SZOLGÁLAT KÖRÉBŐL. 

(Kérjük az uradalmak t. vezetőségeit, hogy erdőtiszti létszámukban be
álló változásokról bennünket levelező-lapon értesíteni szíveskedjenek.) 

Földmivelésügyi magyar miniszterem előterjesztésére Hangay Géza erdő
tanácsost a VI. fizetési osztályba, a rendszeresített illetményekkel főerdőtanácsossá 
kinevezem. 

Kelt Bad-Ischlben, 1909. évi július hó 31-én. 
Ferencz József s. k. 
Darányi Ignácz s. k. 
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KÖZIGAZGATÁSI BÍRÓSÁGI DÖNTVÉNYEK ÉS ELVI 
JELENTŐSÉGŰ HATÁROZATOK. 

Ő F E L S É G E A KIRÁLY NEVÉBEN 
a magyar királyi közigazgatási bíróság 

a v-i volt úrbéresek osztatlan tulajdonában lévő közösen használt 
erdőbirtokosai részére rendkívüli fahasználat engedélyezése tárgyá
ban a m. kir. földmivelésügyi miniszternek . . . évi . . . . . hó 
21-én . . . szám alatt hozott határozata ellen M. I. mint a közös 
birtokosok elnöke által — akit dr. A. L. ügyvéd képviselt — 
beadott panaszt . . . évi hó . . -ik napján tartott nyilvá
nos ülésében az 1898. évi X I X . t.-cz. 54. szakasza alapján tár
gyalás alá vévén, következőleg 


