
tisztjei, sem a kir. erdőtisztek által viselt kardbojttal, pl. egy
szerű aranybojt a czimeres nyak nélkül, akadály nélkül visel
hető a magán uradalmak erdészei által is. 

A selmeezi erdészeti akadémia hallgatói, a sipkán a 
korona helyett az egész magyar czimert alkalmazhatnák. Rang-
jelvényre és a kardbojtra pedig szükségük nincs, minthogy 
még semmi rangot sem foglalnak el az erdészetben. 

Bár milyen legyen is azonban az egyenruha, az az egy 
okvetlenül szükséges, hogy azt csak hatóságilag fölesketett 
erdőtisztek viseljék; a hatóságok pedig, tekintve azon előnyö
ket, melyet a felesketés az erdőtisztnek nyújt, a fölesketés 
alkalmával a törvény és utasításhoz szigorúan ragaszkodjanak. 

Bohonczy Tihamér. 

A Pinus pinea honosítása. 
A gödöllői udvari vadászatok egyik legbuzgóbb tagja, a 

toskanai nagyherczeg, ki úgy az erdészet, mint a vadászat 
nagy kedvelője, távolléte alkalmával sem feledkezik meg a 
gödöllői erdészetről. Ennek többi között egyik tanújele az 
e napokban a nevezett nagyherczeg megrendelése folytán a 
florenczi központi állam jószágigazgatóságtól e sorok Írójához 
érkezett 10 kilo Pinus pinea-mag, a mely a gödöllői m. k. 
erdőhivatalhoz tartozó issaszegi, sziget-monostori és bogdányi 
veténykertekben föld alá hozatott. 

A fa életrajzának megismertetéséhez Dr . D i e t r i c h „Forst 
flóra" czimü műve alapján a következőket tartom érdekesnek 
t. szaktársaim tudomására hozni: A pinea családhoz tartozó, 
Dél-Európa, különösen Dél-Tyrolban honos s leginkább erdei 
fenyőnkhöz hasonló fa tűi kettesével állanak egy hüvelyben, 



a toboz fényes, ülő és tojásdad. Ezen a legmagasabb fákhoz 
tartozó fenyő Olaszhonban tekintélyes területeket horit, sötét
barna, gályákon kissé redős héjjal bir, tűi 5—8 cm. hosz-
szuak. Csak másodévben érő tobozai 10 —15 cm. hosszú és 
8 —10 cm. vastagságúak, a tobozpikkelyek fényesek, felül 
vastagok, kikerekítettek, alul szűkebbek s belül üresek, a 
magvak csontosak, sárgabarnák és som nagyságúak s alaknak. 
A fának technikai használhatósága és tenyésztése az erdei fenyő
vel azonos, a magvak ehetők s mint csemege piniola név 
alatt jőnek elő a kereskedésben. 

A mag kikelését, a csemetének égaljunkkali megküzdését 
szemmel tartva, ezen lapok utján fogom tisztelt szaktársaimnak 
tudomására hozni. 

Kallina, 
m. k. erdőmester. 

Az erdőöri szakvizsgákról. 
I. B u d a p e s t e n . 

A nagyméltóságú földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. 
kir. ministerium f. évi 28.096. számú rendelete folytán az 
erdőőri szakvizsga Budapesten f. évi október hó 17., 18., 19. 
és 20-án, a megyeház kis termében tartatott meg. 

A vizsgáló bizottság elnöke Kallina Károly, m. kir. erdő
inester volt; vizsgáló biztosok pedig Véssey Ferenez, k. alerdő-
felügyelő, és Balázs Viucze, m. kir. főerdész. 

A vizsga letételéhez szükséges engedély kieszközlése vé
gett, a budapest-kerületi kir. erdőfelügyelőséghez 23 egyén 
folyamodott, s miután egynek az megadható nem volt, kettő 




