
az „Erdészeti Lapok "-bari helyet foglalhasson, hogy lássa 
az erdészet kara, hogy fáradozása fontos eredményeket 
szid és nem veszhet kárba. 

Budapesten, 1896. február 8.-án. 
Méltóságodnak lekötelezett hive 

Hermán Ottó, 
képviselő, a M. O. K . főnöke. 

Vidéki levél. 
(Egy érdekes növésű jegenye fenyőről.) 

1896. február hónap. 

Tekintetes szerkesztőség! — Az erdőgazdaságnak hova
tovább belterjesebb voltánál fogva az erdeinkben még itt-
ott előjövő különös növésű törzsek is idővel mind ritkáb
ban és ritkábban fognak előfordulni. 

A felújításnak ma már igen nagy területen mester
séges uton való foganatosítása, az ültetvények valamint a 
természetes uton létrehozott fiatalosok szabályszerű áterdő-
lése, az erdők szigorúbb védelme, mind oly tényező, mely 
az ily érdekes egyedek előfordulását jövőben igen kis mér
tékre fogja leszorítani. 

Epen ezért ugy hiszem, hogy a jelen erdész nemze
dék hivatva van arra, hogy az itt-ott még előjövő ily 
sajátságos növésű faegyedeket, mint erdei alakokat, az 
utódok résziére feljegyezze és megörökítse, meglévén győ
ződve, hogy a Tekintetes szerkesztőség szakközlönyünk
ben, az „Erdészeti Lapok"-ban, e czélra mindig szívesen 
ad helyet. 

Ily érdekes növésű jegenye fenyő egyedet szándék-
szom az alábiakban bemutatni, melyet gondnokságomban 
(Zólyomvármegye, zólyomi járás) Szélnye község volt urb. 
erdejében a mult év őszén az évi vágás kijelölése közben 
találtam. 



Miként az ábra mutatja, az „a" törzsből O 8 0 m.-re 
jobb oldali irányban egy 
mellék ág, jelen esetben 
mondhatni egy mellék 
törzs ,,B" nőtt ki, a 
melyen a II. III. és IV. 
számú egyedek fejlődtek 
ki, az „ A " fö törzsön pedig 
az I. számú egyed lát
szik a vezér szerepet 
vinni, s mint ilyen eléggé 
hatalmas szálfává nőtte 
ki magát. 

Az „ A " fötörzsön 
az I. számú egyed vág-
lapja alatt a lejt felöli 
oldalon még egy V. számú 
egyed fejlődött. 

A vágás, melynek fakészletéhez e jegenye fenyő is 
tartozott, mint épület és szálfa jelöltetett és adatott el 
3 frt 66 kr. töáron. 

Az I. , II., és III. számú egyedek a felmérés alkalmá
val a következő méreteket mutatták. 

I. törzs 16 m. h . , 35 cm. közép átm. mB 1*534 

II. „ 14 „ „ 25 „ „ „ „ 0-687 

III. „ 10 „ „ 2 0 „ „ „ „ 0 -314 

Koruk pedig az alábbi volt : 
I. sz. törzs váglapján számláltatott évgyűrű 

kéreg 
nélkül 

II. 
III. 
IV. 
V. 

120 

9 0 

74 
p 



A IV. számú törzs évgyűrűit, minthogy e törzs a gombák 
által már igen meg volt támadva, leolvasni nem lehetett. 

Úgyszintén a IV. és V. törzsnek hosszúsága sem 
volt megállapítható, minthogy ezeket évekkel az előtt 
valaki lefűrészelte. Deák Géza. 

járási erdész . 

Hivatalos közlemények. 
i. 

Pályázati felhívás. 

Az országos erdészeti egyesület egy Horn Dávid alapító tag 
által rendelkezésére bocsátott 500 frtos adományból husz kincs
tári erdöört s illetve az állami kezelésbe átadott községi erdőknél 
alkalmazott kerületi erdőőrt anyagi támogatásban szándékozván 
részesíteni a végből, hogy az ezredéves kiállítást meglátogathassák, 
ezennel pályázatot hirdet : 

10 egyenkint 20 frtból és 
10 „ 30 „ álló 

kiállítási segélyre. 
A pályázatban részt vehetnek a kincstári erdőknél és az 

állami kezelés alatt álló községi erdőknél alkalmazott törvényes 
minősítéssel biró, hatóságilag felesketett, tényleges szolgálatban 
levő erdőörök, kik folyamodványaikat keresztlevéllel, szegénységi 
bizonyitványnyal, továbbá szolgálati és minősitvényi táblázattal 
felszerelve előljáró hatóságaik utján bezárólag f. évi április hó 
15.-éig az erdészeti egyesület titkári hivatalához nyújthatják be. 
Később érkező folyamodványok nem vétetnek figyelembe. 

A segélyeket az országos erdészeti egyesület igazgató-választ
mánya a pályázati határidő lejárta után megtartandó legelső ülé
sében azon pályázóknak ítéli oda, kik előljáró hatóságaik minő-
sitvénye alapján a segélyre legérdemesebbeknek és a kiállítás 
megtekinthetése czéljából arra rászorultaknak találtatnak és a 
kikről leginkább fel lehet tételezni, hogy a kiállítás megtekintésé
ből okulni fognak. 


