
Kérem figyelembe Venni, hogy szeptember hótól már csak 
3 hó választ el, s az anyag rendbeszedése és feldolgozása 
időt igényel, a mely pedig a tisztviselőnek nem teljes tulaj
dona. *) —  Kőszeg, 1880. május 21. 

Illés Nándor, 
Eszterházy berezegi erdőfelügyelő. 

K ü l ö n f é l é k . 
A Ravenna melletti fenyves e r d ő , **) mely egyike a leg

nagyobbaknak — e nemben — egész Olaszországban, a télen 
az ott is uralkodott hideg miatt, teljesen tönkre ment, annyira, 
hogy az olasz kormány által ez erdők állapotának megvizs
gálására kiküldött szakértő: Beranger főerdőtanácsos nyilat
kozata szerint, e szép erdőben minden 100 fa után alig 
marad meg egy kettő. (A Hermanstadter Zeitung után). Jó J. 

Erdős í tés i jutalmak. A vallás és közoktatási minister f. é. 
7823. sz. rendeletével megeengedte és elrendelte, hogy a 
közalapítványi erdőbirtokokon 1880. évi januárhó 1-től kezdve, 
a vezetése alatt álló ministerium által helybenhagyott terve
zetek szerint létesített erdősítésekért, ha azok nem sarjadzás, 
de ertvényeztés, vetés, ültetés vagy dugványozás utján eszkö
zöltettek, és azok létesítésétől számított három éves korában 
legalább 0-8 részben sikerültnek bizonyulnak, az illető tisztek 
és szolgák pénzjutalmakban részesittessenek. 

A rendelet 3 osztályt állit fel a jutalmak megállapítása 
végett, még pedig: 

*) Il lés barátunk fennebbi kérésének teljesítését mi is a legmelegebben 
ajánljuk összes t. szaktársaink figyelmébe. A szerk. 

**) Kár hogy nem íratott meg, hogy miféle nemű fenyőből állott az erdő, 
de ugy gondolom a pinus pinaster (Ait) az, mint nállunk mondják tengeri fenyő 
(pinus maritima) lesz valószínűleg, minek acclimatisatiója — a hideg miatt — 
nálunk sem sikerült. Jó János. 



a) az I. osztályba tartozik az üde termékeny, jé minő
ségű talaj, melynek sikerült erdősítése katasztrális holdanként 
2 — 4 forintig dijaztatik. 

b) a II. osztályú, televény szegény, nehezen mivelhető 
talaj erdősítése kat. holdanként 3—5 frtig dijaztatik; 

c) a III. osztályú, futóhomokos, vagy sziklás és tökéletesen 
televénytelen talaj erdősítése holdanként 4—6 frtig dijaztatik. 

A fentemiitett rendelet azután részletcsen szabályozza a 
dijaztandó erdősítések felvételi és becslési módját és végül 
kimondja, hogy a megállapított díjazási összegből 20° / 0 a 
kerületi erdőmesternek, 70° / 0 a kezelő erdésznek és 10°/ 0 a 
közremunkált erdőőrnek adományozandó. 

Ezen nagy fontosságú elvi határozat által az erdősítés 
sikerét kívánja a v. és k. minister előmozdítani és másrészt 
az e téren érdemeket szerzett egyének anyagi helyzetén is 
javítani. Lesz e eredménye ezen intézkedésnek, azt a legkö
zelebbi évek fogják mutatni és a díjazásra méltóknak talált 
területek annak idején e lapok hasábjain közzététetni. 

Dí jazás erdőőrök szakoktata'sáért. A vallás- és közoktatási 
minister elrendelte, hogy azon erdőtisztek, kik az alattuk szol
gáló erdővéd személyzetet az erdőőri szakvizsga letételére 
előkészítik, minden a vizsgát sikerrel letett egyén után a 
közalap, erdőjövedelmekből husz forintnyi tiszteletdíjban része-
sitessenek. 

Az éberswaldi erdőakadémia 50 éves fennállását f. évi 
juniushó 7 — 9. napjain nagy diszszel fogja megünnepelni, mely
ben dr. L u c i u s porosz k. földmivelési miniszter és H a g e n 
országos főerdőmester, ki az erdőakadémia gondnoka is, részt
vesznek. Ez alkalomból egy erdészeti ösztöndij-alapitvány is 
létesíttetik, melyre a „Zs. f. F. u. J . " idei V . füzetében közölt 
kimutatás szerint f. évi áprilhó végéig önkéntes adakozások 
utján 11930-5 márka folyt be. 




