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hogy már a vágásforduló első lutsz évében számbavehe tő hasznot 
húzzon az erdejéből azon esetre is, ha ezáltal ta lán 10—20 évvel 
későbben ju tna az erdő a szabályos ál lapotba. 

A német erdészeti egyesület 1902. évben megtar tot t köz
gyűlésében kijelentette, hogy a magánerdőbir tokok fentar tása és 
t a r t amos gazdálkodása é rdekében az erdőnek pénzkölcsönnel való 
megterhel te tése esetében az erdőt ugy, mint a többi mivelési 
ágakhoz tar tozó földterületeket, á l landóan t a r t a m o s jövedelmet 
biztosító tárgynak kell tekinteni, s ennélfogva az erdő nemcsak 
a taltfjérték, hanem az ál labérték, illetve ezen értékből származó 
t iszta jövedelem szerint is — amennyiben az tervszerű erdő
gazdálkodás és ennek el lenőrzése utján biztosítottnak látszik — 
becsülendő meg. 

Ezen kijelentéshez képest ha tá roza tba ment , hogy a német 
erdészet i egyesület az erdőhi telképesség tá rgyában elfoglalt állás
pontját valamennyi német kormányha tóságga l , illetve a Német-
birodalmat alkotó szövetséges ál lamokkal és azoknak összes föld
hitelintézeteivel a megfelelő mél ta tás czéljából ismertetni fogja. 

Sz. O. 

Az erdészeti kísérleti állomások nemzetközi szövet
ségének IV. gyűlése Mariabrunnban. 

Az erdészeti kísérleti ál lomások nemzetközi szövetsége immár 
IV-ik gyűlését ta r to t ta meg, hogy kitűzött czéljának minél tökéle
tesebben megfelelhessen. Ez a czél az erdészet i kisérletügy fej
lesztése s ezt azáltal véli e lérhetni , hogy a kötelékhez ta r tozó 
állomások képviselői összejöveteleket, gyűléseket ta r tanak, melyek
kel kapcsola tban a kísérleti á l lomások berendezései t s különböző 
kísérleti területeit szemlélik meg s tanulmányozzák, a tudományos 
kérdéseket megvitatják, a kísérleti, illetőleg vizsgálati módokat a 
munkatervekkel együtt megállapítják, folyóiratokat, közleményeiket 
kölcsönösen kicserélik s minden működésüket a r r a irányítják, hogy 
•önálló munkálkodásukkal az erdészet i tudomány s gyakorlati erdő
gazdaság hasznára legyenek. 

Ezt a czélt szolgálta a folyó évi augusztus hó 31-től szep
tember 5-ig Mar iabrunnban tar tot t s igen élvezetes és tanulságos 
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kirándulásokkal egybekötött nemzetközi gyűlés is, melyen a szövet
séghez tar tozó m. kir. központi erdészeti kísérleti állomás kép
viselői is megjelentek. 

A tagok közül résztveitek Böhmerle K. cs. kir. adjunktus a 
mar iabrunni erd. kísérleti ál lomáson, Bühler A. dr. egyetemi 
tanár Tübingen, Cieslar A. dr. cs. kir. adjunktus a mariabrunni 
kísérleti á l lomáson, Crahay N. J. inspecteur des eaux et foréts 
Brüssel, Denyler A. dr. por. kir. assessor Eberswalde, Engler A. dr. 
műegyetemi t aná r és a svájczi erd. kis. ál lomás igazgatója Zürich, 
Fekete Lajos m. kir. főerdőtanácsos és akad. t aná r Selmeczbánya, 
Friedrich J. cs. kir. udvari t anácsos , az osztrák kísérleti állomás 
igazgatója Mariabrunn, Flury Ph . adjunktus a svájczi erd. kisérl. 
ál lomáson Zürich, Janka G. cs. kir. erdő- és uradalmi gondnok 
Mariabrunn, Kunze M. titkos udvari tanácsos és akad. tanár 
Tharandt , Lorenz H. lov. dr. cs . kir. adjunktus a mariabrunni 
kísérleti á l lomáson, Matthes H. erdőtanácsos , t aná r Eisenach, 
Mayr H. dr. egyetemi t aná r München, Morosoff G. erdőmester, 
t aná r a csász. erd. tan in téze ten Szt-Pétervár , Müller P . E. dr. 
főerdőmester Kopenhága , Müttrich A. dr. titkos kormánytanácsos, 
akad. t aná r Eberswalde, Neumeister M. dr. titkos főerdőtanácsos, 
akad. igazgató Tharand t , Oppermann A. t anár , a dán erd. kisérl. 
á l lomás vezetője Kopenhága, Pollett J. Garde général a St. Hubert 
Belgium, Ramann E. dr. egyetemi t aná r München, Schiffel A. 
cs. kir. e rdőtanácsos Mariabrunn, Schtuappach A. dr. erdőmester 
és akad. t aná r Eberswalde, Sedlaczek W . dr. cs. kir. erdészeti 
assistens Mariabrunn, Siefert H. főerdőtanácsos, egyetemi tanár 
Karlsruhe, Sóltz Gyula miniszteri tanácsos és orsz. főerdőmester 
Budapest , Sommerville W. dr. Assistant Secre tary of the Board of 
Agriculture London, Vadas Jenő m. kir. főerdőtanácsos, akad. 
tanár , a m. kir. erd. kis. á l lomás vezetője Selmeczbánya. Mint 
vendégek jelen vol tak : Arendt C. porosz kir. erdészeti assessor 
Berlin, Beck W. dr. báró cs. kir. osztályfőnök a cs. kir. földmivelés
ügyi minisztér iumban, mint a földmivelésügyi miniszter képviselője 
Wien , Hartmann 0. bajor kir. építészeti tisztviselő München, 
Hoppé E. dr. a cs. kir. agrikultur-chemiai kísérleti állomás adjunk
tusa Wien, Ichijima N. dr. j apán i csász. erdőtiszt Formosa, Kayser 
porosz kir. erd. assessor, vadászhadnagy a német követségnél Wien, 
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Myhrvold A. K. erd. t aná r Aas Christiania mellett, Norvégia, Opran C. 
román erdőmérnök Bukarest , Stainer J. magkereskedő YViener-
Neustadt , Wiltsch A. cs. kir. e rdőtanácsos Wien. A gyűlést a nem
zetközi szövetség ezidőszerinti e l n ö k e : Friedrich J . cs. kir. udvari 
tanácsos , az osztrák erdészeti kísérleti á l lomás igazgatója és helyet
tese Schiffel A. cs. kir. e rdőtanácsos vezet te . A tárgyalás kiemel
kedő mozzana ta i a következők: 

1. Jelentés , hogy a legutóbbi összejövetel óta a nemzetközi 
szövetségbe beléptek : Belgium, Dánia, Angolország, Olaszország, 
J a p á n , Oroszország és Magyarország. 

2. Schwappach, Engler és Bö'hmerle e lőadásai az erdőlési 
kísérletek elveiről. Bö'hmerle az eddig érvényes szabályzat módo
sí tásának a szükségességét tárgyalta, Schwappach és Engler nagy-
érdekű előadások kíséretében részletes megokolással ajánlották 
er re vonatkozó saját tervezetük elfogadását. Hosszabb vita után 
Schwappach, a jánlata a következő ha tá roza t ta l fogadtatott e l : 

A nemzetközi szövetség az erdőlési és vigályitási kísérletek 
keresztülvitelénél a német erdészeti kísérleti ál lomások egyesülete 
részéről bemutatot t t e rveze tben foglalt alapelvek figyelembevételét 
ajánlja tagjainak. 

3. Az erdő és csapadék kérdésének t anu lmányozásá ra kikül
dött bizottság számolt be eddigi munkássága eredményeiről . A 
betegsége miat t meg nem jelent dr. Ebermayert dr. Bühler és 
Hartmann helyettesitet ték. Dr. Müttrich igen érdekesen vázol ta 
azt a hatást , melyet az erdő a csapadék mennyiségére gyakorol. 
Majd dr. Hoppé értekezett arról a csapadékmennyiségről , mely 
az erdő talajára jut . Hartmann pedig részletes e lőadást tar tot t 
a talajvíz állásáról és mozgásáról az erdőben és nyílt terüle
ten . Előadását számos grafikonnal, térképpel és tervrajzzal vilá
gította meg. Végül dr. Bühler ér tekezet t a felületen lefolyó viz 
mennyiségéről és gyorsaságáról, valamint a talajba szivárgó víz
mennyiségről. 

Az erdő és csapadék kérdése, mely a magyar erdészeti kísér
leti á l lomásokat is é lénken foglalkoztatja, rendkívüli fontosságánál 
fogva még a következő összejövetel napirendjére is ki fog tűzetni . 

4. Flury indí tványára a szövetség bizottságot küldött ki 
annak a kérdésnek a t anu lmányozására , vájjon milyen munkával 
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és eszközökkel volna lehetséges egy általános erdészeti Biblio-
graphiát megalkotni . 

5 . Nagy érdeklődéssel hallgatták a tagok a főbb fanemek 
elterjedésére vonatkozó vizsgálatok eddigi eredményeiről szóló 
beszámoló je lentéseket . Elsőül Denyler dr. mula t ta be ebben az 
i rányban kifejtett munkássága eredményeit , s részletesen ismer
tet te az erdeifenyő, a lucz-, j egenye- és vörösfenyő, a hegyijuhar, 
bükk és a magyal (Ilex) horizontalis i rányban megállapított elter
jedési viszonyait. 

A Magyarországon erre vonatkozólag eddig végzett nagy
szabású vizsgálatok eredményeiről , az ezen munkálatokat vezető 
Fekete Lajos főerdőtanácsos , akad. t aná r számolt be s magyará
zataihoz a Bedö léle nagy átnézet i térképet használ ta , mely a 
külföldi tudósítók figyelmét a legnagyobb mértékben lekötötte s 
megrendelésére nézve nyomban lépéseket is tettek. Fekete elő
adásában különösen érdekes volt annak a módnak ismertetése, 
melylyel a m a g a s Tá t r ában a luczfenyö el terjedésének felső határát 
állapította meg. 

Cieslar dr. a fanemek elterjedési viszonyait Ausztriában 
tanulmányozta s eddig gyűjtött ada ta inak ismertetéséhez számos 
magyarázó térképet csatolt. 

6. A külföldi fanemek tenyésztési kísérleteinek eredményére 
igen szellemesen, itt-ott jóizü, de sokszor csipős megjegyzések 
kíséretében muta to t t reá a külföldi fanemek legnagyobb ismerője 
és i smer te tő je : dr. Mayr. Jobbá ra a negatív eredményeket ismer
tette, a melyek az eddig követett téves alapelveknek természetes 
következményei. Előadása során a következő javaslatokat ajánlja 
e l fogadásra : 

a) Minden éghajlatilag külön határol t területre nézve a 
külföldi fanemek, az eddigi eredmények tekintetbevételével , külön 
tenyésztési tervet követelnek. 

b) Tenyésztésre é rdemes valamennyi tenyésztésre alkalmas 
fanem, melyektől erdőművelési vagy műszaki szempontból bizonyos 
előnyt remélhetünk. 

c) A tenyésztési kísérletek azokkal a fanemekkel, melyek a 
hazaiakkal rokonnemüek, mint amilyen pl. az idegen vörösfenyő, 
luczfenyö stb., első sorban oly termőhelyeken végzendők, melyek 
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a hazai rokonfajok természetes elterjedési határa in kivül esnek, 
mert ezeken belül, a hazai fajokkal szemben, a külföldi fanemtől 
előnyöket nem remélhetünk. 

d) Minden kisérlet ugy a lka lmazandó , hogy az illető fafaj 
magata r tásából a tenyészet sikerének vagy sikertelenségének az 
oka világosan felismerhető legyen. 

A szövetség Mayr j avas la tá t egyhangúlag elfogadta. 
Ugyancsak erről a kérdésről ér tekeztek dr. W. Sommerville 

és dr. A. Cieslar. 
A m a n a b r u n n i kísérleti ál lomás tanácskozó-, munka- és 

gyüjteménytermeiben folyt tanácskozások és vitatkozások élve
zetes és rendkívül tanulságos kigészitésére szolgáltak a távolesö 
kísérleti területekre való kirándulások. Ilyen volt a hochschneebergi; 
a hol a fatenyészet ha t á rán tet tünk tanulmányokat . A Wiener 
Neustadt tu la jdonában levő „Grosser Föhrenwald" ban a fekete
fenyőállományokban a talajjavitási és erdőlési kísérleteket láttuk. 
Épp igy Gablitz-b&xi, Purkersdorf-ban és Tullnerbach-ban. 

Feltűnést keltettek a magyar eredetű „kései tölgy" (Quercus 
tardissima Simk.) tenyésztésével tet t kísérletek. E sorok írója 
ennek az érdekes tölgyváltozatnak tulajdonságairól és termőhelyi 
viszonyairól a kivánt részletes felvilágosítást megadván a kifeje
zett közóhajra, hogy a külföldi kísérleti á l lomásoknak is adassék 
alkalom arra , hogy e vál tozatnak makkról való megtelepí tésével 
összehasonlí tó kísérletek té te thessenek, a legnagyobb sajnálattal 
volt kénytelen kijelenteni, hogy a palánkavidéki tölgyesek e neve
zetes vál tozatának makktermő egyedei sem kerülhették ki sorsukat , 
talajukat m a már a telepes ekéje szántja. A tudomány s az erdő
gazdaság szempontjából egyaránt véghetet len nagy kár, hogy 
erdeink legbecsesebb fanemének ez a nevezetes vál tozata makk
termő egyedével teljesen elpusztult. Kutassunk, há tha egyes példá
nyait itt-ott megtaláljuk. 

A napirend utolsó tárgya a következő össszejövetel helyének 
a megál lapí tása volt. Magyarországra eset t a legtöbb tekintet , de 
a meghívásról le kellett mondanunk , mer t kisérletügyünk még nem 
tar t ott, hogy nemzetközi megítélés alá bocsá tha tnók. így há t 3 év 
múlva Brüsselben lesz az összejövetel s majd csak azután kerül 
ránk a sor. Megálljuk he lyünke t ! V. J. 


