mindenekfölött az első befolyásolják tenyészetüket, s végre is
átliágbatlan gátot vetnek nekik. Európában a pálmaövnek északi
határát a 4 3 ° képezi, mig Ázsia és Amerikában már a 34-ik;
déli határa Afrikában a 34, Uj-Seelandban a 33 és Ameri
kában a 34 déli s z é l ; jellemző továbbá az is, hogy a pál
mák az északi félgömbön legyező alakú, a délin ellenben
fodros levelekkel birnak. A legtöbb fajnak összecsoportosulását az Amazon folyó völgyében, a maláji szigetcsoportokon,
Kelet-Ázsiában s az Afrika nyugoti partjain fekvő Bénin öböl
ben találjuk. A föld felületének majdnem felét foglalják el
óriási számukkal, de előjövetelük egész területén csak elszórtan
fordulnak elő. A pálmák sem növekednek szivesen elegyesen,
s a mellett helyi kiterjedésükben is — kevés kivétellel —
igen korlátoltak. Hol több faj jelenik meg, ott minden egyes
külön területet hódit magának; egyik ott kezdődik, hol a
másik végződik. Kerekszámban 400 faj tenyészik a keleti és
mintegy 560 faj a nyugati félgömbön. Mint a pálmáknak
rokonfajai, felemlithetők a Pandanaceák, melyek többnyire éle
sen fogazott s tekercsesen elhelyezett levelii törzseikkel, magas
léggyökerekre támaszkodva, a Montu hegység s a déli Óceán
szigeteinek kopár szikláin és homokján nőnek (fordulnak elő).
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fapiaczról.
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CB.) A fapiacz helyzetében utolsó tudósításunk óta neve
zetesebb változás nem állott be. Mert habár az építés és őszi
szállitás időszakának kezdetén természetszerűleg nyilvánuló
érdeklődés és kereslet az erdei termékek minden nepie és
választéka iránt ez idén a szokottnál jóval fokozottabb is, —
mindazáltal az üzletkötések sokkal kisebb mérvűek most még,

semhogy azokból biztos szám szerinti következtetések lennének
levonhatók.
A fapiacz általános helyzetének ismertetésére nézve tehát
ez alkalommal is csak azt jelezhetjük, hogy az folytonosan
szilárdabb, s hogy a tölgy- és fenyő-épület mű- és szerfára
a kereslet oly élénk: miszerint ma már a közlekedési vona
laktól távolabb eső tölgyesek és fenyvesek kedvező föltételek
mellett való vásárlására is nagy üzletkészség nyilvánul.
Az egyes nevezetesebb piaczok állását feltüntető ártételek
közlését közelebbi füzetünkre halasztjuk, a midőn remélhetőleg
már biztos adatok birtokában leszünk.

Különfélék.
Uj erdészeti könyv. Az „Erdészeti Lapok" ezen füzetével
veszik tisztelt olvasóink az Országos Erdészeti Egyesület elő
fizetési felhívását S z é c s i Zsigmond „ E r d ő h a s z n á l a t t a n "
czimü 100 arany pályadíjjal jutalmazott kézi könyvére, mely
ujolag átdolgozva és részben kiegészítve, az Országos Erdészeti
Egyesület díszes kiadásában jelenik meg. Bár maga a munka,
és az a körülmény, hogy a megszerzés feltételei a lehető
legmérsékeltebbek, az ajánlást a mi részünkről feleslegessé
teszik, mégis felhívjuk rá a t. olvasó közönség figyelmét,
tisztelettel kérvén szaktársainkat,' hogy megjelenéséről azon
erdőbirtokosokat és erdészeket is értesíteni szíveskednének,
kik e lapokat esetleg nem olvassák.
(H.) Vasúti kocsikerekek papíranyagból. Ujabb időben sok

merész állítást lehet olvasni és hallani arról, hogy mi mindenre
nem használják fel Amerikában a papirt. Egy része termé
szetesen e híreknek költött vagy képzelt dolog, az azonban,
hogy a vasúti kocsikerekek szerkesztésénél már kísérleteket

