
lapot, és cálculátióra fekete lapot s éhez irónt, melyre bármely 
irónnal irni, s azt letörülni is lehet. 

Kiállításra nézve a naptár mind a papiros finomságát, 
mind a nyomtatást és bekötést tekintve, messze hagyja maga 
niegett német versenytársait s mind a mellett, hogy vékonyabb, 
többet tartalmaz azoknál. 

Orsz. erd. egyesületünk nem sajnálta a költséget a 
kiadásra, de büszkén is adhatja át a szakközönségnek, mig 
az egyesület titkára, Horvátli Sándor is szerencsésen debütál 
a szerkesztés terén a munkával. 

A naptár ára az egyesület tagjainak 1 frt, nem tagok
nak 1 frt 50 k r ; s igy tetemesen olcsóbb az idegeneknél. 

Mindezen előnyöknél fogva bátran ajánlhatjuk t. szak
társainknak, és meg vagyunk győződve róla, hogy kézbe véve, 
nélkülözhetleunek fogja találni minden magyar erdész, annál-
inkább, minthogy segédkönyvvel ez ideig egyátalán nem ren
delkezünk. Illés Nándor. 

Állabjavitás tőre való helyezés által. 
A kezelésem alatt lévő tölgyerdő mintegy 3400 holdnyi 

terjedelmű és a gyéren beszórt szil, gyertyán és egyes kőris 
kivételével, tisztán kocsányos tölgyállabokból áll, a mely fa
nemnek a talaj sík fekvése, mélysége, valamint azon körül
ménynél fogva, hogy a Temes és Béga folyó gyakori áradá
sainak ki van téve, tökéletesen megfelel. 

Az erdő egy része az előbbi években gyakorolt marha 
behajtás következtében annyira lerágatott, hogy a jelenleg 
mintegy 18—20 éves fiatalosnak legfeljebb 0 - l része volt 
képes rendesen fejlődni, mig a többi a koronától a marha
rágás által már zsenge korában megfosztatván, ezen 18 év 
alatt alig egy méter magasságra emelkedett, egészen elsatnyult, 



elbokrosodott és főleg a hossznövésben egészen visszamaradott. 
A mennyiben az ekkép összerágott, elsatnyult erdőből ily v i 
szonyok mellett még csak középminőségü erdőt sem lehetett 
várni, elhatároztatott , az összerágott részeket visszavágni és 
a területet sarjadzás által felújítani. 

Ezen felújítás következőkép eszközöltetett : a lerágott 
erdőrész összesen mintegy 70 hold, részint póznákkal, részint 
pedig a fák meghajkolása által kijelöltetvén, annak levágatása 
szerződés utján akkép adatott át helybeli lakosoknak, hogy 
azok kötelesek az erdész, illetve erdővéd útmutatása szerint 
a kijelölt helyeken lévő összes lerágott tölgyeket a föld színé
vel egy vonalban fejszével simán levágni; a jól fejlődött 
téres állásnál fogva többnyire 5—6-ával egy tuskóból eredett 
magasabb sarjak közül pedig a gyengébb, kevésbé szép 
növésű 2 — 4-et lemetszeni. A z ekkép származott fatömeg azu
tán az illető munkásoknak ingyen adatott által munkabér fejé
ben, ugy, hogy ezen felújítás, jobban mondva javítás, úgyszól
ván semmi költséggel sem já r t . 

A z eredmény megfelelő volt. 
A levágott tölgyek u. i . már a következő évben egy méter 

magasságra növekedtek fel, minélfogva azon reményre jogo
sítanak, hogy talán 10—12 év múlva az állva hagyott, ösz-
sze nem rágott magasabb fákat, vastagságban ugyan nem, de 
mindenesetre magasságban utolérik, az erdő teljesen záródik 
és igy a jövő sikere biztosítva lesz. 

A z állabjavitásnak ezen módja alkalmazható mindenütt, a 
hol a fiatal erdő bármi okból, legyen az lerágás, vagy alom-
tüz következtében növésben visszamaradt; magától értetődik, 
hogy ha azon kort túl nem haladta, a mely korban ezen 
levágatás tetemes tömegveszteséggel já rna , vagy az új sarjak 
az állva hagyott részeket magassági növésben utolérni képesek 
nem volnának. 



Véleményem szerint ezen levágatás a kocsányos tölgynél 
a 20 éves korig még mindég alkalmazható, a mennyiben ezen 
korig az új sarjak az állvahagyott fákat magassági növésben 
még mindég képesek utolérni, föltéve, hogy a vidékbeli lako
sok ezen munkát a levágatás által nyert fatömeg árában el
vállalják. J. 

A f a p i a c z r ó l . 
Budapest, szeptember-hó 30. 

CB.) Az ez évi építkezések száma a múltban megszokot
taknál jóval kedvezőbb lévén a faanyagok keresettsége, hazai 
piaczainkon az épület- és müszerfa minden választékaira egé
szen kielégítőnek jelezhető, sőt habár már rövidebb időre is, 
de még fokozódó élénkülés nyilvánul. 

A külföld fapiaczairól ugy Poroszországból, mint dél
némethonból és Olaszország felől is egyaránt kedvező tudó
sítások érkeznek s miután Bordeauxban is jó szüretet remél
nek, a franczia dongákra való tölgyesek szintén szorgalma
sabb keresletre találnak. 

Egyes piaczokról a következő ártételeket közölhetjük : 
Budapest. Egy köbméter lúcznyefenyő 

deszka . 1 8 . 7 5 — 2 2 . 7 5 frt. 
Egy köbméter fürészelt vagy faragott 

fenyőgerenda 10—22 n 
Egy köbméter fenyő talpfa . 7-50 9 » 

„ „ gömbölyű tölgy épületfa 15 — 22 n 
Egy méter cser hasábfa 4 - 7 5 - 5 !) 

i bükk „ . . 4-40 -4 -75 n 
n tölgy „ . . . 4-25—4-50 n 

Esztergom. Egy méter cserhasábfa 4 J! 
Egy méter tölgy hasábfa 3-75 n 




