Algir erdőgazdaságáról .
z erdők jövedelme Algirban évről-évre emelkedik. 1904.
évben volt a bevétel 3.821,000 frank, 1905-ben 6.485,000
frank, amivel 3 V 2 millió frank kiadás áll szemben. A jöve
delememelkedés főleg a konstantine-i kerület terjedelmes parafa
termelésének tulajdonitható. Az állam tulajdonát képező erdőkben
az 1905. évben, termeltetett 107,800 métermázsa parafa, az előző
évi termeléssel szemben 16,000 q-val több. A parafa ára 1902-től
1905-ig 2 8 4 8 frankról 33 frankra és az egészben elért bevétel
ugyanezen időszak alatt 1.800,000 fr.-ról 3.525,000 fr.-ra emelkedett.
Jelentékenyen emelkedett az utóbbi években a fa- és cser
kéregből eredő bevétel is, amely 1905-ben 731,367 frank volt;
582,000 frank ebből is a fentebb emiitett konstantine-i departement-ra esik. Eladatott 1905-ben 19,030 q tölgykéreg, ter
meltetett azonkívül 20,000 q „Garonille"-nek nevezett és a kermestölgynek (chéne kermes) héjából nyert cserzőkéreg, több
mint 20,000 darab talpfa a chéne de zéen-nek nevezett tölgyfából
és 18,000 darab talpfa czédrusfából. Az Alfa nevü fü mint erdé
szeti mellékhasználat 1905-ben 36,000 frank jövedelmet adott.
A közlőiteknél sokkal érdekesebb kihasználási kísérletekről
adhatunk azonban még ezenkívül számot. Az imént emiitett algíri
tölgyet — chéne de zéen — eddig csak talpfákra, fakoczkaburkolat- és távirórudakra dolgozták fel, épp ezért a fának igen csekély
értéke volt, köbméterenkint alig több mint 5 frank. A legutolsó
1907. évi marseillei kiállításnál azonban ebből a tölgyfafajtából
hordók voltak kiállítva és kétségtelen bizonyítékát szolgáltatták
annak, hogy ez a fanem hordókészitéshez is igen alkalmas. Ha
figyelembe veszszük, hogy eddig Ausztria és Magyarország, vala
mint Oroszország és Amerika szolgáltatta Algir bortermeléséhez
a szükséges hordóanyagot, nagy horderejűnek kell Ítélnünk azt a
körülményt, hogy Algir ezt a szükségletét belföldi anyagból állit
hatja most már elő.
%

Ugy hirlik, hogy legutóbb 2 0 , 0 0 0 m fakészletü erdő vétetett
meg 200,000 frankért e czélra és horvátországi munkásokkal a
dongatermelés máris kezdetét vette.
A másik igen érdekes dolog, amiről említés tehető, az aleppói

fenyő (pin d'Alep) hasznosítása. Szintén 1905-ben eszközölt kísér
letekből kitűnt, hogy ez a fenyőfaj első minőségű és az ottani
piaczon igen keresett amerikai eredetühöz hasonló terpentint ád.
Máris körülbelül egy millió fára van a gyantanyerés engedélyezve
és az ottani erdészeti kormányzatnak szándéka, hogy az összes
gyantanyeréshez alkalmas faállományt nyilvános árverésen fogja
értékesíteni. Algírnak ilynemű faállománya körülbelül 2 0 — 3 0
millió darabra becsülhető és tekintve, hogy az évi hozam I V 2 1.
gyanta (30 centimé értékben) egy-egy fánál, nem szorul bővebb
magyarázatra, hogy ez az uj iparág nemcsak pénzügyi, hanem
általános közgazdasági szempontból is mily kiváló fontosságú és
hány embert juttat uj kereseti forráshoz. Eddigelé az aleppói
fenyőt azért, mert a nép jó tulajdonságait nem ismerte, de a
magas vasúti tarifák miatt is, alig lehetett értékesíteni, most azon
ban, hogy használhatóságát felismerték és miután a vasúti szállí
tási dijak is szükségkép kisebbittetni fognak, ennek a fának mint
épületi és haszonfának az alkalmazása is rendkívüli mértékben
fog terjedni és nagy kihatással lesz Magyarország, Ausztria, vala
mint Norvégiának Algírba irányuló és építési czélokra, valamint
bútorok, ládák stb. előállításához szolgáló fenyőfa-kivitelére is.
Azonkívül gondoskodni kivan a kormány
czédrusfaerdők feltárásáról is.

a nagykiterjedésű

Amint tehát látjuk, minden tekintetben megvan az igyekezet
az erdők jövedelmezőségének emelésére, belterjesebb kihasználá
sára és ezáltal a külföldről behozott faanyagnak az ország saját
faterményeivel való pótlására.
Behozatott fa 1906-ban 10.814,000 frank értékben, amely
összegből 4.154,000 frank franczia eredetű, 6.660,000 frank pedig
idegen eredetű faanyagra esik. Az 1905. évi behozatal valamivel
kisebb volt. Behozatott 1906-ban 290 tonna gömbölyű tölgyépületfa 32,000 frank értékben kizárólag Francziaországból, bárdolt
tölgyfa és vasúti talpfa 12,976 tonna 1.142,100 frank értékben
főleg Francziaország-, kis részben Tuniszból, fürészelt tölgyfa 2469
tonna 357,000 frank értékben Francziaország-, Ausztria-, Magyar
ország- és Olaszországból, nyers diófa 9 tonna 2000 frank érték
ben Francziaországból, megmunkált diófa 202 tonna 104,000 frank
értékben Franczia- és Olaszországból, valamint Amerikából, göm-

bölyü fenyőfa 2044 tonna főleg Francziaországból, fürészelt
fenyőfa 43,678 tonna 5.117,000 frank értékben Ausztria-Magyar
ország-, Románia-, Orosz- és Svédország-, Francziaország- és ÉszakAmerikából, tölgydonga 6701 tonna 1.461,000 frank értékben
főleg Francziaországból, donga egyéb fából 4 8 4 6 tonna 533,000
frank főként Olaszország- és Amerikából.
A mi statisztikánk szerint behozatott Magyarországból Algírba
az évben 3 1 8 tonna fürészelt tölgy és bükkfa, 108 tonna donga és
2263 tonna puha fürészelt fa.
Kivitetett 1906-ban nyers parafa 61,675 q 2.912,000 frank
értékben, megmunkált parafa 196,025 q 11,369,000 frank érték
ben, cserkéreg 131,617 q 2.327,000 frank értékben. Hozzánk
körülbelül 5000 q parafa érkezett.
Sch.

EGYESÜLETI KÖZLEMÉNYEK .
JEGYZŐKÖNYV
az Országos Erdészeti Egyesület igazgató-választmányának 1907. évi
deczember hó 20-án tartott rendes üléséről.
Jelen voltak: Bánffy Dezső báró elnök, dr. Bedő Albert és
Horváth Sándor alelnökök, Almásy Andor, Arató Gyula, Csupor
István, Oaul Károly, Hirsch István, Lászlóffy Gábor, Nagy Károly,
Osztroluczky Géza, Tomcsányi Gyula, dr. Tuzson János választ
mányi tagok, az egyesület tisztikara, Szálai Ernő és Sze'nássy Béla
rendes tagok.
Távolmaradásukat kimentették: Bittner Gusztáv, Csik Imre,
Hangay Géza, Havas József, Hoffmann Antal, Kiss Pál, Krajcsovits Béla, Laitner Elek, Simon Gyula, Téglás Károly, Török Gábor,
Vadas Jenő, Vadászfy Jenő, Vuk Gyula választmányi tagok.
I. Az elnök az ülést megnyitván, a jegyzőkönyv hitelesítésére
Hirsch István és Nagy Károly választmányi tagokat kéri fel.
II. Az elnök megemlékszik arról a körülményről, hogy a köz
gyűlési termet ezúttal először díszítik a mult évi jubiláris köz
gyűlés határozata alapján készített festmények. Az egyesület jelen
legi elnöksége is meg lévén képben örökítve, az elnök biztosítja
a választmányt, hogy e megtiszteltetés buzdításul szolgál, hogy

