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egész hegyoldal tele volt még szagos meggyfával, de a bérlő túl
ságosan botolta a tuskókat , ezenkívül lopták is, majd jöt t a vonat, 
a mely kipörkölte. 

Azonnal próbát te t tem meggymag-vetéssel , mely szépen kikelt 
ez évben, de hogy megmarad-e , az a jövő kérdése ; reményem 
azonban lehet rá, mer t igen sok szagos meggyfabokor van most is 
a véderdőben . A jövő év tavaszán 6000 drb csemetét szándéko
zom kiültetni. 

Ezekben bátorkodtam rövid körvonalakban véderdőmet 
bemutatn i , főleg azon czél által vezet tetve, hogy szaktársa imat 
felkérjem, miszerint vé leményüket ezen 139'7 k. hold kiterjedésű 
véderdő beerdösi tésére nézve velem közölni szíveskedjenek s bá r 
magamnak is megvannak a saját terveim, de azért minden aján
latot, javasla tot köszönettel veszek s amennyiben lehet, kísérletet 
teszek velük. Az eredményről pedig akár magánlevélben, akár e 
lapok hasábjain a legnagyobb készséggel be fogok számolni*). 

Ifj. MiJcolás Vincze. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
Báró Feilitzsch Artúr képviselőházi alelnök. A kép

viselőház többségének bizalma báró Feili tzsch Artúr cs. és kir. 
kamarás t Kolozsvár város egyik képviselőjét, volt ottani m. kir. 
erdőigazgatót és az Országos Erdészet i Egyesület választmányi 
tagját a második alelnök diszes ál lására emelte. Őszintén gratulá
lunk kiváló szaktársunknak ezen előkelő állás elfoglalása alkalmából. 

Nemeskéri Kiss Pál kitüntetése. 0 Felsége nemeskér i 
Kiss Pálnak, a földmivelésügyi minister ium volt á l lamti tkárának 
ezen ál lásától való visszavonulása alkalmából buzgó és kitűnő 
szolgálatai el ismeréséül a Lipót-rend középkeresztjét adományozta . 

Mintagyüjtemény a Dél-Afrikában kelendő fa-
gyártmányokról. A m. kir. kereskedelemügyi ministerium dél
afrikai szaktudósi tója által beküldött minták 1904. márczius hó 
végéig a Magyar Fakereskedők és Faiparosok Országos Egyesüle-

*) Kérjük az utóbbi ut követését. Szerk. 
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tének helyiségében (Budapest, V. Nádor-utcza 14.) láthatók. A 
gyűjtemény 22 számból áll és minden tárgynál annak ot tani 
piaczi ára is ki van tüntetve. 

A szú Késmárk város erdeiben. Az Erdészet i Lapok 
szerkesztősége, ha a napilapok valamely erdőgazdasági szempont
ból érdekes eseményről hoznak hirt , többnyire közelebbi tudó
sí tásért valamely az illető vidéken lakó szakemberhez fordul. A 
legtöbb esetben azonban a napilapok kellően kiszínezett hirei a mi 
szempontunkból elég jelentéktelen eseményekké zsugorodnak össze. 
Ha valamely erdő égéséről olvasunk, melynél a lángok sisteregve 
emésztik az évszázados törzsek koronái t s az égboltozatot éjjel 
pirosra festi az égő erdő fénye, — kiderül, hogy valamely már 
ma jdnem teljesen kitakarí tot t vágás terü le ten éget t el néhány ür
méter még ott heverő tűzifa. Ha valamely ismeret len rovar 
elszaporodásáról olvasunk, melynek pusztí tásai már -már lombta lanná 
tették az erdőt, mely ennek következtében teljesen kiszáradni 
készül, — többnyire valamely jól ismert károsi tónknak valamelyes, 
de korántsem végzetes kártételéről ér tesí tenek szaktársaink. Igy 
voltunk a közelmúltban is. A napilapok hirül hozták, hogy a szú 
Késmárk város erdeiben annyira elszaporodott , hogy az erdő egy 
részét ki kell vágni s tb. 

Tudakozódásunkra azt a felvilágosítást nyertük, hogy mind
össze a város Ratzenberg nevü véderdejének mintegy 4 holdnyi 
területén álló, részben széldöntött á l labjában mutatkozot t a szú ) 

de az egészséges faegyedekre nem terjedt át és á l ta lában n e m 
szaporodott el nagyobb mértékben, mint a mennyire ily, a szél 
által megingatot t á l labban rendesen fellépni szokott. A város 
tüzifaszükségletének fedezésére azt az erdőrészt , a melyben az 
emiitett 4 holdnyi részlet is fekszik, ki akarja használni . Talán 
ennek a szándéknak nagyobb sulyu indokolására ment világgá a 
szúpusztitás hire. 

Fölhívás a varjú megfigyelésére.*) A rossit teni madár
tani állomás ez év őszén egy gyakorlati kísérletsorozatot kezd 
meg, a mely előreláthatólag igen je lentékeny fölvilágositásokat 
adha t néhány, még nagyon homályos madárvonulás i kérdésre , mint 
pl. a vonulás i rányára és sebességére . 

*) A magyar anthólogiai központ megkeresésére közöljük. Szerk. 
7 9 * 
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Talán távolabbi körökben is ismeretes tény, hogy a Kurische 
Nehrung lakói minden vonulási időszakban, őszszel és tavaszszal 
több száz, esetleg több ezer varjut fognak hálókkal, hogy meg
egyék azokat. Már most e m a d a r a k közül nagyszámú példányt 
egyik lábára helyezett , számmal és évszámmal ellátott fémgyűrűvel 
megfogunk jegyezni és az tán szabadon eresztjük. Az ily módon 
megjegyzett állatok megszerzése mindig érdekes következtetésekre 
fog alkalmat adni . A kísérletet több éven át, és a mennyiben 
lehetséges, a legnagyobb mértékben fogjuk folytatni. Ha az tán 
már több száz, sőt — ha ál lomásunk anyagi eszközei megengedik 
— több ezer megjegyzett varjúnk lesz Németországban és a 
környező országokban, akkor a kisérlet a madárfajok terjeszkedését 
illetőleg egész uj szempontokat nyithat és a mada rak korara 
vonatkozó, már sokat tárgyalt kérdésekről is felvilágosítást adhat . 

A kisérlet meddő marad , ha nem támogatják azt a legszélesebb 
körökben. Ezért minden erdészt , gazdát , madarász t , kertészt, 
vadászt , á l ta lában mindenkit t isztelettel fölkérünk, hogy vessenek 
ügyet az elejtett varjak lábára , és ha valamelyik ilyen gyűrűvel volna 
ellátva, vágják le azt a térdizületben és küldjék egy zárt levélben 
cz imünkre : An die Vogelwarte Rossi t ten, Kurische Nehrung Ost-
preussen . Egy mellékelt czédulán pontosan följegyzendö az elejtés 
napja, és a mennyiben lehetséges , órája is. Minden költséget 
megtérí tünk, k ívánat ra a varjut is megfizetjük. Különösen a gazdál
kodó urakat kérjük, a kik bir tokaikon néha igen sok varjut ölnek 
meg mérgezés által , ne sajnálják azt az a ránylag kevés fáradságot 
és vizsgáltassák meg az elszórtan heverő hullákat . Az eredmények
ről annak idején jelentést fogunk tenni . A megjegyzett madarak 
főképpen dolmányosvarjak, e mellett azonban vetési varjak is
iesznek. 

Tisztelettel kérjük e felhívásnak ugy írásbeli , mind szóbeli 
lehető legmesszebb terjesztését . 

Rossit ten, Kur. N e h r u n g , 4 1 9 0 3 . szept. havában . 
Thienemann J. 

a Vogelwarte Rossitten vezetője. 

Halálozások. Roth Ignácz kir. t anácsos , a Ferencz József 
rend lovagja, a királyi család ráczkevei u rada lmának főtisztje és 
ügyésze, az Országos Erdészeti Egyesület régi alapító tagja m. hó 
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21-én 84 éves korában Budapes ten meghalt . A boldogult hült 
te temeit Ráczkevén helyezték örök nyugalomra. Radnóti Dezső 
az Erdélyi Kárpát-Egylet főtitkára életének 38. évében elhunyt. 
Katkovni és vognini idősb Chotek Rezső gróf, cs. és kir. kamarás , 
főrendiházi tag, földbirtokos, az Országos Erdészeti Egyesület ala
pító tagja Fut takon, deczember hó elején 81 éves korában meghalt . 
Béke hamvaikra ! 

K ö z t e l e k Zsebnaptár l i ) 0 4 - r e . Rubinek Gyula és Szilassy Zoltán OMGE. 
titkárok szerkesztésében immár 10-ik évfolyama jelent meg a Köztelek Zseb
naptárnak. A naptár állandó tanácsadója óhajt lenni a gazdáknak a gyakorlati 
gazdálkodás terén s igyekszik hozzáférhetővé tenni a gazdasági tudomány 
minden ágában mutatkozó haladás eredményeit. Az Ízléses kiállítású s praktikus 
berendezésű naptár, a melyet mezőgazdasági kérdésekben tanácsot kereső 
olvasóinknak melegen ajánlunk, 3 K. 50 fillérért bármely könyvkereskedés 
utján megszerezhető. 

A „Magyar Fürdők Naptára", melyet Vasvári Aladár és Radó Sándor 
szerkeszt, a rendes naptári részen kivül tartalmazza az összes hazai gyógy
fürdők, természetes ásványviz-források, klimatikus gyógyhelyek, nyári üdülő
helyek, turista-telepek, vizgyógyintézetek és szanatóriumok részletes leírását. 
A szeizők azt a hazafias czélt tűzték maguk elé, hogy a magyar fürdőket és 
ásványvíz-forrásokat megismertetve, a hazai közönséget feléjük tereljék. A 
320 oldalra terjedő diszkötésü munka bolti ára 2 K. Megrendelhető a ,Magyar 
Fürdők Naptára" központi irodájában Budapest József-körut 9. 

A „íegelö erdők" és „ligetes legelök" körül forgó 
vitához. 

Berendi Béla a „Magyar Erdész" f. é. 17. számában „Néhány 
szó a ligetes legelők t á rgyában" czimén újból foglalkozik azzal 
a kontroverziával , a mely e tá rgyban közte és alulírott között 
az Erdészeti Lapok f. é. VIII. füzetében megjelent „Helyreigazítás" 
czimü nyilatkozatából kifolyólag felmerült, melynek egyes kifeje
zéseit a helyreigazítást követő megjegyzésekben visszautasí tot tam. 

Berendi ujabb közleményének reám vonatkozó részét az 
a lábbiakban i dézem: 

Amint a helyreigazítást követő „néhány megjegyzéséből olvasom, Bund 
szándékomat félreértette és tiltakozott azon bizonyara csak képzelt feltevésem 
el len , hogy ő ama fentebb már emiitettem két fogalmat szándékosan felcserélte 
volna. Bár felette csodálkozom, hogy Bund ezt vélte kiolvasni, csodálkozom 
azért is, mert a „Helyreigazitás"-omat több szaktársam ismételten eloivasta s 
reájok a czikk ezt a benyomást nem tette. No de hát a felfogás különböző 
és arra való a szó és irás, hogy uri emberek megértsük és megértessük 
egymást. Én egész őszintén kijelentem, hogy helyreigazításomnak n e m volt 


