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A vörös fenyő és fajai (Larix Lk.)* 
Tűk az egyéves növénykén, valamint a hosszú kopasz 

hajtásokon egyenként, csavarvonalokban elhelyezvék, rövid 
hajtásokon ellenben bojtokban vagy rózsákban egyesitvék; 
összelapítottak, szálasak, lágyak, igen rövid nyelüek. Levél-
ripacsok 3 szögletüek, majdnem dülényalakuak; a levél
párnák nem kiállók. (116 k.) Porzós virágok oldalrü-
gyekböl vagy törpe hajtásokon, gömbös-tojásdadok, több
nyire lefelé fordítottak, tövükön nagyszámú száraz, hártyás 
pikkelyekkel körülvéve; porzók rövid nyelüek, pikkely-
szerüek, húsosak, felső szélükön a csatló rövid felálló taraj-
szegélyiyel, küloldalukon két hosszában feslö portartóval. 
Virágporszemcséknek repülési hólyagaik nincsenek. Virág
tobozok ugyanazon időben jelennek meg, rövid hajtásokon 

* Mutatvány Fekete L. és Mágócsy-Dietz S. „Erdészeti növénytan, II . k-
Növényrendszertan. Részletes növénytan. Növény földrajz" czimü munkájából. 
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állnak, alul tülevelekkel körülvéve. Meddöpikkely két oldalt 
szárnyalaku szegélylyel, gerincze farkszerü nyúlványba 
megy ki, és sokkal hosszabb a széles, lekerekített termö-
pikkelynél. (116 k.) A két magrügy rövid, a mikropylevél 
ki és lefelé fordult. Toboz felálló kicsiny; a termöpikkelyek 
széle vékony, lekerekített; sokkal nagyobbak, mint a növek
vésben hátramaradt és elszáradt fedöpikkelyek, melyek 
hegye azonban a toboz alsó részén a termöpikkelyek közül 
mégis ki szokott érni. (116 k.) Mag az első évben érik, 
fordítva tojásdad, hegyét és külső szélét a visszahajtott 
széles szárny befoglalja. 

E fanem leveleit minden őszön, illetőleg télen lehul
latja. Az 5—7 sziklevéllel csírázó kis magcsemete első 
évi hajtásán, ép ugy, mint a később keletkező hosszhaj
tások oldalán számos levélhónalji rügy ered, melyek jövő 
tavaszon a rügy tengelyét alig túlhaladó rövid hajtáson 
20—60 tűből álló bojttá fejlödnek ki. E rövid hajtások 
közül egyesek, kivált a csúcs közelében, még azon év 
májusában vagy később, hosszú hajtásokká fejlödnek, ép 
ugy, mint a csucsrügy is, melynek levelei tavaszszal hason
lóképen bojtalakban jelentek volt meg. Az emiitett rövid 
hajtások nagy része azonban nem nő tovább, hanem 
tenyészökupja rügygyé alakul át, hogy következő évben 
újból ismétlődjék a bojtképzödés. Némely rövid hajtás 
később hosszú hajtássá alakul át; mások ellenben meg
tartják előbbi természetüket, ugy, hogy 5, 10 s több évig is 
évenkint levélbojtok képzésére szorítkoznak, s ezen idő 
alatt ritkán érnek el 1 cm. hosszúságot. Ezen, rügy-
pikkelygyürük által teljesen födött rövid hajtások a Larixra 
nagyon jellemzők. Később, midőn növekvési erélyük meg
szakad, tüfejlesztö képességüket elvesztik, tengelyük hossz
növekedése a fa vastagodásával nem tartván lépést, tenyész-



116. kép. 

Larix europaea. 1 a-g hosszú és törpe hajtásokkal s egy átnőtt tobozzal n. 2 ág hím ( ( ^ ) és nő 
( 9 ) világokkal. 3 himvirág 3. sz. n. 4—B porzók zárva, s 6" nyitva, 7—8 meddőpikkely kívülről 
és belülről, 9 termő pikkely, 10 érett toboz, 11., 12., 13 termő tobozpikkely belülről és kívülről, 
maggal s mag nélkül, 14 mag, szárnyas mag és szárny, 15 rövid hajtás hosszant metszve. 16 

tülevél és keresztmetszete nagyítva. Roszmászler müvéből. 



kúpjuk a héjban marad, s igy alvó rügyekké vál
nak. Ez magyarázza meg a Larixoknak más tűlevelűekkel 
szemben jelentékeny sarjeresztö képességét. De félreértések 
kikerülése végett meg kell jegyeznünk, hogy e tekintet
ben még sem versenyezhetnek a legkisebb sarjadzási* 
képességgel biró lombfákkal sem. Többnyire gyorsnövésü, 
sudaras termetű, azaz tövüktől felfelé azonnal feltűnően 
vékonyodó törzsű, kuposkoronáju, laza lombozatú fák,, 
aránylag vékony ágakkal, sok lefüggö vékony galylyal, 
melyeknek a számtalan rövid hajtás sajátságos jelleget 
kölcsönöz. A vén fák héja sötét vörösbarna, mélyen repe
dezett, cserepes. Mindnyájan nagyon fényigényesek. 

E génuszhoz 8 élö és 4 a tertiár korból ismert: 
faj tartozik, melyek közül egy kizárólag Európában honos. 

1. algénuss. Larix Lk. 

Termöpikkelyek megérés után is a toboz tengelyén 
maradnak; a toboz néha több évig is a fán marad, s 
vagy egészen hull le, vagy a fán korhad el. 

Larix europaea DC. Vörös fenyő. 
Larix decidua Mill., L . vulgáris Fisch., L. excelsa Lk., L. europaea, a communis-
Henk., Pinus Larix L., Abies Larix Lam. — Vörös bojtor, Illés. — Gemcine 

Larche. europaeische Lürche, L&rchentanne. 

Elsőrendű erős gyökérzetü fa, hosszúdad kupalakú 
koronával, sudaras, és tövénél gyakran megdőlt, s innen 
felegyenesedő törzszsel. Elágazása szabálytalan. Ágak arány
lag vékonyak, az alsók majd szintesen terjednek ki, fel
egyenesedett véggel és lefüggö vékony oldalágakkal, kopasz 
hajtásokkal. Vén fák héja mélyen repedezett, durva cserepü, 
szürkés vörösbarna, levált cserepek belső felülete élénk 
vörösbarna vagy meggylépiros; fiatal törzsek és ágak héja. 
sima. 



Levél világoszöld, 1—4 cm. hosszú, 05—1 mm. 
•széles, tompahegyü, alól ormósán kiálló gerinczczel, mely 
mellett két oldalt alig észrevehető szürke sávok vannak. 
Törpe hajtásokon 12—30, söt 40—50 tü is van egy 
csomóban. (116. k.) Porzósvirág 5—8 mm. hosszú tojás
dadgömbös, később rövid hengeres ; kezdetben világosszöld, 
porzáskor sárga; porzók csuklyaalaku csatlótarajjal. Ter-
mövirág rendesen bíborpiros b—IV2 cm. hosszú hengeres, 
tövén felfelé görbülő tengelylyel. Meddöpikkely forditva 
tojásdad, lemeze végén kivágott vagy kétkaréju ; ge-
rincze hosszú felgörbülö hegyű nyúlványba megy ki. 
(l\6 k.) Toboz 2 V 2 — 4 cm. hosszú tojásdad, kocsányos, 
éretten világosbarna; termöpikkely tojás-kerekded, alig 
domború, széle vékony, hullámosan hajtogatva, hátul 
barázdált, kopasz; az alsók, söt középsők közül is kiér
nek a meddőpikkelyek hegyei. Mag kicsiny 3—4 mm. 
hosszú visszástojásdad, majdnem háromszögletű, sárgás 
•világosbarna, kétszer oly hosszú és nagyon széles vilá
gosbarna szárnyak mélyedésébe van benyomva. 

Korszaki élet jelenségek, kifejlődés. Megfelelő termő
helyén, a magas hegységben, rendesen 20. és 30-adik év 
közt kezd teremni; elöhegységben, déli oldalokon stb. 
már 15 éves korában is. Kedvező viszonyok közt min
den 3—4, de rendesen csak 7—10 évi időközökben hoz 
termést. Magja közt nagyon sok a meddő. A korona tete
jéről vett tobozokban állítólag legjobb a mag. A virágzás 
a kizöldüléssel egyidöben történik, rendesen áprilisban; 
de éghajlat szerint márczius végétől május végéig. A 
mag érik októberben, kirepül következő tavaszon; a toboz 
•csak 3—4 év múlva hull le. A mag csírázó képességét 
:3—4 évig is megtartja ugyan, de ily régi mag rosszul és 
nagyon egyenetlenül, egyrésze csak 1—2 év multával 



csírázik. A friss magból vetés után 3—4 hétre kel a kiŝ  
növény 5—6 nem fogas sziklevéllel, melyek közt nemso
kára kis levélbojt jelenik meg. Rossz termőföldön ennek 
kifejlesztésével az egész évi növekvés befejeződik, mig 
jobb körülmények közt a levélbojt közepéből még az 
évben 10—15 s több cm. hosszú hajtás emelkedik ki,, 
egyenként álló, aránylag széles, kihegyezett levelekkel, 
melyek közt néhánynak tövében egyszersmind oldalrügyek, 
söt kis hajtások fejlödnek ki. Az ily növényke a közön
séges kutyatejhez (Euphorbia cyparissias L.) nagyon hason
lít. Télre nem hullatja el levelét, hanem azok ibolyás 
szint vesznek fel, de a legalsók mégis megsárgulnak. 
Második évben kedvező körülmények közt 30—60 cm. 
magasságot elér már, s a következő években 50—60 cm, 
magas hajtásokat eresztve csakhamar eléri hossznöwk-
vésének legnagyobb erélyét, mely jó mély, üde termő
földön csak a 30—40., kedvezőtlenebb körülmények közt 
már a 20. és 30-adik évek közt alább kezd hagyni. A lucz 
fenyőt e szerént a vörösfenyö első évtizedekben megelőzi, 
de előbbi öt a 25 és 40 éves kor közt eléri, s aztán 
hátra szokta hagyni a növekvésben, a mi a lucz fenyve
sekbe elegyítettnek életveszélyes. Magassági növekedését 
a termőhelyi különbségekhez képest 60. és 150-edik éve 
közt fejezi be, és 20—30, söt igen kedvező körülmények 
közt 50—55 méter magasságot és 2 m. vastagságot is 
elérhet, s élhet 500—600 évig is. Az egyéves növényke 
karógyökere 15—25 r»i-nyire megy lefelé, számos fonal-
alaku oldalgyökeret bocsátva szét, melyek a következő 
években mindinkább vastagodván, a karógyökér elveszti 
jelentőségét; ugy, hogy a fa később számos messzeter-
jedö és harántosan a földbe ereszkedő gyökér által igen 
erős állást nyer. 



Az egyéves hajtásokon a levélpárnáktól lefutó para-
lécek később még néhány évig meglátszanak a sárga
barna héjon, annak sajátságos csikolatot kölcsönözve, mely 
mindinkább elmosódik. (I. köt. 142. kép.) Nemsokára a 
börpara vastagodásával, felső réteget finom foszlánykák-
ban veti le ; mialatt az elsőd kéregben lévő gyantamene
tek is megszaporodnak és megvastagodnak. A 20 éves 
kor körül — a paraképzésnek a háncsrétegbe való hato-
lásával —• durva, cserepes, mély repedésü kéreg képződik 
ki, melyet a légnek még hosszasabban kitéve, újonnan 
keletkező meggyszinü elválási felületek jellemzenek. Ha 
a durva héjnak legbelső részén érintő metszést teszünk, 
feltűnnek a bélsugarak közepén átvonuló gyantajáratok 
átmetszései, melyeken a gyanta kigyöngyözni szokott. 

Kiujulási képessége igen jelentékeny, a mi nemcsak 
abban nyilvánul, hogy könnyen behegednek sebei, és 
kipótoljaelvesztettsudarát; hanem abban is, hogy törzseköny-
nyen bocsát alvórügyeiböl hajtásokat, melyeknek azonban 
életeréiyük nem nagy; tuskója gyakran beforrad és ki is 
sarjadzik tövéről; azonban ily sarjak csak csenevész 
bokrot képeznek. Első éveiben az ültetést jól türi; de 
később az nem biztos; lehet bujtásolni, söt dugványról 
is nevelhető; a mi azonban az erdészetnél nem jöhet 
tekintetbe. 

E fenyöfaj igen kevés fajváltozatot képes felmutatni-
Kertekben előfordul egy alakja, zöldesfehér termövirággal 
(var. alba); egy más világos vörös termövirággal és vörös, 
vagy vörössárga tobozzal (var. rubra); továbbá a toboz 
alakja is mutat változásokat. Egy szép alakja, var. pendula 
Laws. Amerikából került diszkerteinkbe. Sokan a szibériai 
vörös fenyőt (242. 1.) is egyesitik az európaival. Gyakor
lati fontossággal bir a magas hegységben előforduló, talán 



a termőhely által előidézett s valószínűleg kevés állandó
sággal biró fajváltozat, melynek feltűnően vörös gesztje 
rendkívül tartós, s melynek az Alpokban „Steinlárche" 
(kövi vörös fenyő) nevet adtak. 

Elterjedés. A vörös fenyő magában ritkán képez erdőt, 
hanem leginkább más fenyvekkel s a bükkel társulva, 
azok közé elegyedve jö elő s a magyar állam területén 
csak mintegy 9250 kat. holdat foglal el.*) 

Előjövetele eredetileg csak az Alpokra, Kárpátokra s 
az ezekkel szomszédos cseh, morva és sziléziai hegysé
gekre szorítkozik. Nagy mennyiségben fordul még elö 
ez a fenyöfaj' Svéd-, nyugati Orosz-, és Lengyelországban, 
továbbá északi Német-, Angol- és Francziaországban; de 
az itt nevezett országokban való elterjedését sokan (Koch 
Károly, Willkomm) a müvelésnek tulajdonítják, mely állí
tás azonban igen merésznek látszik. Valódi hegyi fa, mely 
azonban többnyire más, talajápoló fafajok társaságában 
szórványosan található, s azért elterjedésének határait 
némely vidéken s igy hazánkban is, nehéz megállapítani. 
A hol azonban az erdötenyészet felső határa képzésében 
részt vesz, mint a Magas-Tátrán és az Alpokban, ott 
felső határa pontosan meghatározható. Ez az olasz, fran-
czia és schweizi déli Alpokon 2000—2300, az északi 
schweizi és a bajor Alpokon 1800—2000, a salzburgi 
Alpokon 1500—2000 m. A Kárpátokon e fa a luczfenyö 
felső tenyészeti határát valamivel meghaladja. Fuchs**) a 
Magas-Tátrában felső határát 1469, kivételesen 1556 m.-re 
teszi; ugyanott szerinte a lucz fenyő 1519 méterre megy 
fel. Átlagos felső határa az ÉNy. Kárpátokon 1400—1500 
in., az EK.-ben 1500, a DK. Kárpátokban 1600—1850. 

* ) Bedő A. i. m. 
**) Ölé Central-Karnatlien. Pest 1863. 



Saját tapasztalatunk szerint a Magas-Tátrában a lucz 
fenyő felső határán vidorabban nő, mint emez. Az alsó 
határ még nehezebben állapitható meg. Ez a déli Alpok
ban 900—1000 méterre, helyenkint azonban jóval alacso
nyabbra tetehetö; a Bajor-Alpokban 500 (Nördl.) —900 
(Willk.), nálunk a lucz fenyő alsó határával körülbelül 
egyenlőnek lehet venni. 

Sokkal nagyobb területre terjesztette ki a fenyöfaj 
tenyészeti határát a mesterséges mivelés, mert azt nemcsak 
elöhegységekben, hanem ;— a minek egyébiránt örülni 
nincs okunk — dombos és lapályos vidéken is feltaláljuk. 
Európa északi vidékein, a lapályokon, Németországban 
400 méter t. f. magasság mellett is jól tenyészik, de álta
lában Középeurópában s különösen hazánkban lapá-
lyokra, dombos vidékekre, söt elöhegységekre sem való, 
mert ámbár ily helyeken fiatalságában igen gyorsan növe
kedik, és nagyon korán kezd teremni, de ez nem válik 
javára, mert középkora elérése előtt tönkre megy. Ily termő
helyen nőtt egyedek fája sokkal puhább, halványabb 
és kevésbbé tartós szokott lenni. Már a tiroli és salz
burgi völgyekben, és laposabb, fűnek való helyeken nőtt 
törzsek fája is rossz hirben áll, s a lakosok ott „Gras-
larche" nevet adtak az ilyennek. Mélyedésekben, szük 
völgyekben a vörös fenyő elzuzmósodik, korán elvénülni 
látszik és kivész; hónyomásnak és szélnek kitett helye
ken törzse alsó része nagyon meggörbül, s a hol a hideg 
szelektől szenved, ott ágainak hegyei ez oldaltól elfor
dulnak. Csemetekertekben tapasztalni lehet, hogy az 1 és 
2 éves növénykék csúcsukkal kissé délkeletfelé hajla
nak ; mi a világosság befolyását mutatja. Ha most a hó 
rájö, tetején megfagy, s aztán akár magára, akár további 
hóesés folytán leülepedik, földig nyomja a kis növény-



kéket. Ez a hajlékony, fiatal növényen évről-évre ismét
lődvén, teljesen megmagyarázza a törzs alsó része gör-
beségének okát. Ha a hórakóclás széllel együtt járt, a le
nyomott törzsek iránya ezen szél befolyását mutathatja. 

Legjobban tenyészik és legszebben növekedik e fa 
hideg szelektől védett, de mégis a világosságot mentől 
nagyobb mértékben élvező, nyilt helyeken, melyek egy
szersmind a kisugárzás által lehűlt és a hegyoldalokon 
lesuhanó légáramnak nincsenek útjában. Felső határa 
melegebb kitettség mellett ennek is, mint a luczfenyönek, 
feljebb megy, hidegebb oldalokon lejebb ereszkedik. 

Tenyészeti feltételek. Klimai igényeire nézve a vörös 
fenyő sikerrel ott tenyészthető, a hol az évi középhömér-
sék nem alacsonyabb 1, és nem magasabb 10° C-nál; a 
tavasz rövid, c lZ t l Z 3- hó elmenetele után a temperatura 
emelkedése gyors és a tenyészet megindulásakor a nap 
már hosszú, ezenkívül a tavasz és nyárelő nedves, a nyár 
legalább három hónapra terjed és meglehetősen egyen
letesen meleg; a termőhely hideg sanyarú szelektől, de 
egyszersmind a nagyfokú kiszáradástól is védve van, a 
mellett nyitva a világosság befolyásának. A vörös fenyő 
is szereti a mély és üde talajt, s ezen legjobban nő; de 
mészkötalajon — sokak állítása szerint — legszebb és leg
tartósabb fát ad és magas életkort ér el. 

Hopfgartner*) szerint a talaj minősége határozott befo
lyást gyakorol a törzs gyantatartalmára, például gránit, 
gneisz és ösagyagpala kőzeten némely helyütt nagy mér
tékben használják gyantanyerésre; mig ellenben mészkö-
von ez nem fizeti ki magát. 

E fenyöfaj fényigényességre nézve honi fáink közt a nyir-

* ) Tharander Jahrbuch 10. Bd. 1854 S. 125. 



fával együtt legelső helyen áll, ugy, hogy oly tisztásokon, 
hol a hasonlóan nagyon fényigényes erdei fenyő még a 
többi erdei növénynyel együttesen felnőni képes, a vörös
fenyö az oldali világosság nélkülözése miatt elmarad a 
küzdelemben, ha a világosságot elzáró állab eltávolítása 
által rajta nem segítünk. Ezért e fát más fák közt csak 
akkor lehet felnevelni, ha azokat nagyobb kora, vagy 
gyorsabb növekvése folytán magasságban folytonosan tul 
haladja; mert ha utóiéretik például a lucz fenyőtől, akkor 
rendesen nemsokára el is vész oldalvilágosság élvezetének 
hiányában. 

Időjárási veszélyek. A vörös fenyőnek igen árt a száraz, 
meleg időjárás; s e miatt nemcsak apró csemeték, hanem 
tartós nyári forróság után néha egész fiatal facsoportok 
is kiveszhetnek. A téli nagy hidegekkel szemben ellen
ben nagyon érzéketlen. A kikeleti fagyok sem sokat árta
nak neki; néha mégis a tük hegyét, s a virágokat elfony-
nyasztják. A kis egyéves csemetéknek még jól meg nem 
fásult csúcsát is elveszi néha a tél hidege; s a kifagyás
tól sem mentes az a laza talajban. Hó- és jégnyomás 
csak akkor szokott e fára veszedelmet hozni, ha korán 
lepte meg, mielőtt levelét lehullatta volna. — A szélvészek
kel szemben jól kifejlett gyökérzete és ritkás koronája 
következtében erősen megállja helyét. — Fényigényessége 
miatt az első s második évben a gyomok is igen árta
nak ugyan neki, de csakhamar tulteszi magát rajtuk. 

Ellenségei a gombák közül a Trametes Pini Fr., 
(71 k.), mely fáját rongálja; a Dasyscypha Willkommii 
(R. Hart.) (31—32 k.), mely rajta veszélyes ráksebeket 
okoz, és a Caeoma Laricis R. Hartig, mely levelein, mint 
rozsda lép fel (47. k.). 

.4 rovarok közül, mint e fenyöfajra jellemzőket, meg-



-említjük a Chermes Laricis Hart, nagyon apró levéltetüt, 
melynek kékeshamvas gyapja a lombozat színét néha egé
szen megváltoztatja ; a Coleophora laricella Hbn. nevü kis 
molyt, mely a tükböl készíti zsáköltönyét, és a Grapholitha 
Zebeana Ratz. kis levélsodrő-hernyót, mely a héj alatt él. 
Egyébiránt többféle szu is lakja, például a Bostrychus 
Laricis Fab., a B. curvidens Grm. stb. 

Erdészeti jelentőségre nézve e faj, ha nem is tartozik 
a legelsők közé, de mindenesetre jelentékeny helyet foglal 
el. Igaz, hogy nagy fényigényessége, és a talajnak csekély 
beárnyalása miatt tiszta állabok képzésére, és a vegyes 
állabok alaptömegének alkotására nem alkalmas, de épen 
ezen tulajdonságai és gyors növésénél fogva, védő állab-
képen árnytürö fafajok alátelepitésénél jó szolgálatot tesz; 
középerdökbe is mint felfa igen alkalmas; kitűnő fája 
miatt talajápoló fafajok közé való elegyitése, neki meg
felelő termőhelyen, eléggé nem ajánlható. Gyors növé
sénél fogva fiatal erdötelepitvények és vágások kifoltozására 
kiváló szolgálatokat tesz; de nem szabad kiültetésével 
elkésni, hogy fölényben maradhasson. Nevezetes, hogy mig 
megfelelő termőhelyen kitűnő, setét gesztü, meglehetősen 
tömött és rendkivül tartós fát ad; addig másutt, még eléggé 
nem ismert okból lágy, silány anyagot szolgáltat. Ép ugy 
vagyunk a növekvés, fejlődés és élettartambeli nagy különb
ségekkel is. Mindezekre nézve csak az illető helyeken 
tenyésztési kisérletek által gyűjtött tapasztálatok szolgál
hatnak irányadóul. 

Addig, is azonban, mig a sikeres tenyésztés feltételei
vel tisztába jönnénk, óvakodnunk kell a vörös fenyőnek 
a lapályos és dombos vidéken s az elöhegységekben nagy
ban való megtelepitésétöl, söt a középhegységnek is csak 
magasabb, 500 métert meghaladó magaslatain, tetőin és 



nyílt lejtőin elegyítsük a fafajt nagyobb mennyiségben, 
valamely árnytürö fából álló erdő közé. Leginkább ajánl
hatók e czélra a mészköhegységek. 

A vörös fenyő fájának szijácsa sárgásfehér, korosabb 
fáknál keskeny; gesztje többé-kevésbé vörösbarna. Az év
gyűrűk kerülete apróhullámos. A gyantajáratok igen jól 
kivehetők, szélességük és számuk sokkal nagyobb, mint 
a lucz fenyőnél. A bélsugarak az emiitett fajéhoz hason
lók, de több a vastagabb, gyantajáratos bélsugár. A fa 
fajsúlya 044—O80 közt változik. A jó termőhelyen nő t te 
rugalmas, szilárd és nagyon tartós. Nemcsak száraz helyen, 
hanem az idő viszontagságainak kitéve, vagy viz alatt is 
rendkívül sokáig jó állapotban marad. Schweizban, Tirol
ban ötszáz évet meghaladott faházak állanak még; — több r 

mint ezer év előtt elsülyedt ily fából készült hajót találtak 
az Északi tengerben még egészen jó állapotban; nem régen 
hazánkban a Dunában oly czölöpöket találtak, melyek 
állítólag még Traján korából valók. Tirolban tartósságra 
nézve a tölgynél is többre becsülik. Nem csuda tehát, hogy 
a hol e fával rendelkezik az erdőgazda, ebből épiti a duz
zasztókat, a gátakat s más vizépitményeket, vagy azoknak 
legkényesebb részeit. Ép ugy kutcsöveknek, bányafának és 
vasúti talpfának is igen becses. Gyakori görbe alakjánál 
fogva a hidak tartó gerendájául, domborulatával felfelé 
alkalmazva, igen kedvelik; de hajóburkolatnak és árboczok-
nak is igen nagy mennyiségeket szállítnak évenként Orosz -
és Lengyelországból a német, angol és franczia hajógyárak 
számára. Sörfözökben hütö kádakul legkedveltebb ; Schweiz
ban hordóknak is használják, melyeknek tartósságát rend
kívül dicsérik. A vörös fenyő-csapok nálunk is a legked
veltebbek. Igen diszes és tartós faedényeket és értékes, 
zsindelyt is készítenek belőle. Jól fényezhető, ajtók, abla-



kok és faburkolat, bútorok stb. készítésére is igen becses. 

Nördlinger szerint e fa nagy tartóssága és csekély össze-

aszása miatt még olajfestmények felvételére is oly alkalmas, 

hogy Raphaelnek sok eredeti müve ilyenre van festve. 

— Természetes, hogy a szőlő- és komlókarók is nagyon 

tartósak e fából. — Fentebbi kitűnő használhatóságából 

keveset von le az a körülmény, hogy e nemes fa nem 

ég jól, tűzereje csekély, és szenét nem szeretik. — A törzs 

megfúrása által folyó gyantát szolgáltat, mely tisztítva 

velenczei terpentin név alatt ismeretes. 

Larix sibirica Led. Szibériai vörös fenyő. 
L. intcrmcdia ot archangelica Laws., L. europaea sibirica Loud., L. decidua 
£1 rossica Henk., L. decidua p sibirica Regei., L. Ledebourii Ruppr., Pinus 

Ledebourii Endl., Abies Camtschatica Ruppr. — Sibirische Lárche. 

Elsőrendű fa, a közönséges vörös fenyőéhez hasonló termettel, 
melyhez első tekintetre héja, lombozata és tobozaira nézve is 
annyira hasonlít, hogy sokáig csak fajváltozatának tekintették. Koch 
(Dendrologie) azt mondja, hogy eddig a kettő közt csak viszony
lagos (relatíve) különbségeket tudott felfedezni; ellenben Willkonim 
szerint, különösen virágai, állandó különbséget mutatnak. Levelei 
hosszabbak (3—4 cm.) egy bojtban kisebb számmal, de a bojtok 
tömöttebben állanak s ezért a lombozat sürübb. Himvirága ferdén 
félgömbös, felfelé görbülő vastag tengelylyel, melynek töve tágas 
légiirt zár be. Porzói rövidebbek, mint a miénkéi, igen rövid, tompa, 
hártyásszélü csatlótarajjal. A tövén igen sok levéltől csillagszerűen 
környezett virágtoboz 10—12 mm. hosszú és alján ép oly széle?. 
Meddőpikkelyek patkóalakuan meghajlok nagyon ormós gerinczczel, 
mely rövid, zöld szálba megy ki; az oldali szárnyak kifelé erősen 
visszahajlók, s ez okból majd csuklyaalakuak. Toboza kisebb és 
kevesebb pikkelyből áll, mint a miénké, termöpikkelyei először 
tömött apró szőrtől bársonyosak, később is felismerhetően molyhosak, 
vastagok, igen homorúak és alig észrevehetően sávoltak, befelé 
hajló szélük, lekeritett csúcsaik közül az elrejtett meddöpikkelyek 
hegyei nem bújnak ki. A mag 3—4 mm. hosszú; szárnya 8 —10 



mm. hosszú, hosszudad, szélessége a magét csak kevéssel ha
ladja tul. 

Hona északkeleti Oroszország, Szibéria, Amur vidéke, s talán 
még Kamcsatka. Nyugati határa körülbelül a szibériai lucz fenyőével 
egyezik, mert a Fehér-tenger, Dwinafolyó és az Uralhegység közt 
mindenütt előfordul. Szibériában a Jenizej mellékén a .66 sz. fokig 
terjed. Az Urálon az 54. foktól délre már nem fordul elő. Az Altai 
hegységben 1790, a Stanovoj és Sajan hegységben Radde szerint 
2390 m, magasra felmegy, és a fatenyészet felső határát képezi. 
Tehát mind szintes, mind magassági elterjedésére nézve sokkal túl
haladja európai rokonát. 

Larix dahurica Turcz. Dahuriai vörös fenyő. 
L. kamtschatica Carr., Pinus Larix americana Pali., P. Dahurica Endl., Abies 

Gmelini Rupr. — Dahurische Larche. 

Másod- vagy harmadrendű fa, sőt cserjévé törpül. Tűi 5—20 
mm. hosszúak, egy bojtban kevesebb, mint a miénknél; bojtok 
gyérebben, ezért a lombozat is gyérebb. Himvirágai kicsinyek, fél
gömbösek, porzólevelek ülők, szemölcsszerű nem hártyásszélü, tompa 
zöld tarajjal. Virágtoboz 10—12 mm. hosszú, hosszúkásán hengeres; 
meddőpikkelyek halványzöldek, görbék, elállók, alól széles és vékony 
oldalszárnyakkal, felfelé forditva tojásalakuan szélesedik, mélyen 
kivágott majd kétkaraju, szélein fogas, gerincze gyenge és rövid, 
tompa végű nyúlványba megy ki. A legfelső termőpikkelyek rövi
dek, igen szélesek, keskeny rózsaszín segélylyel. Toboz csak 
l 1 2—2 cm. hosszú, kevés, széles tojásdad tcrmőpikkelylyel, melyek 
szélesen lekeritettek, vagy csonka végűek, alig észrevehetően sávol-
tak, kopaszok, domborúak. Északi Szibériában, Dahuria- és Kam-
csatkában, hol elcserjésedve a fák tenyészetének sarkfelőli és 
felső határát képezi. A Boganida folyó mellett a 72 sz. fokig hatol. 

Middendorff szerint ez és a szibériai vörös fenyő közt átme
netek is fordulnak elő. 

Larix microcarpa Poir. Kistobozu vörös fenyő. 
L. americana Michx., L. tenuifolia Salisb., Pinus microcarpa Lamb., P. pendula 

Párlat., Abies microcarpa Lindl. — Kleinzapílge Larche. 

Elsőrendű fa, a mi vörös fenyőnkéhez hasonló koronával; héja 
barnásszürke. Tűje 13—20 mm. hosszú, 1 / , 2 mm. széles, lágy, világos 



zöld. Toboz 1—IV2 cm. hosszú, zárva 8 mm. vastag hosszudad 
hengeres, fiatalon ibolyavörös; éretten világos fahéjbarna; termö
pikkelyek kerekdedek, szélesen lekeritett vagy csonka, végűek, sávo-

Larix Kaempferi. A ág, himvirágokkal és B tobozzal: a bimvirágok, li porzólevelek, e termő-
pikkely s maggal belülről, d kívülről nézve. Engler-Prantl müvéből. i 

sak, szélükön hullámosak, legörbülök, a mag érése után feltűnően 
széttátvák. A meddőpikkelyek a legalsó termöpikkelyek közül kilát
szanak. Mag kicsiny, IV2—2 mm. hosszú, szárnya szélesebb, fél— 
tojásdad, 5 mm. hosszú, hártyás. Hazája Északamerika, Kanadától 
Virginiáig. Parkjainkban is vigan nő. 



Ez alnemből még említést érdemel a japáni L. leptolepis S. 
et Z. (L. japonica Car.), melynek tobozai és tűi a mi vörös fenyőnké
nél nagyobbak; parkokban szokták tenyészteni; továbbá a L. 
Griffitii Hook., 5—8 cm hosszú hengeres tobozaival, melyeknek 
nyelvalaku, hátra törött, hosszú meddő-pikkelyei igen sajátságossá 
teszik ezt a 10—18 m-re növő, a Himalaya hegységben honos fát, 
mely diszkertjeinkben kényesnek mutatkozik. 

2. algénusz. Psetidolarix Gord. 
A tobozpikkelyek a toboztengelyről érés után lehullnak. 

Larix Kaempferi Fortune. Kaempfer vörös fenyője. 
Pseudolarix Kaempferi Gord., Pinus Kaempferi Lamb. — Kaempfers Larche. 

30 méter magasra nő, hosszú széles tűkkel, melyek alul szürke 
csíkokkal bírnak. Toboza hosszudad, 6—7 cm. hosszú lefelé gör
bített. Termőpikkelyek szivalakuak, hegyükön két foggal. Hazája 
Khina északi része; diszkertekben kedvelik, mert őszszel levelei 
lehullás előtt aranysárga szint öltenek. Állítólag éghajlatunk alatt 
is jól tenyészik. (117. kép.) 

A próbakörözés eredményének összehasonlítása 
egyéb becslésmódok eredményeivel. 

Irta : M u z s n a y G é z a , m. kir. erdész. 

A próbakörök*) (köralaku próbaterecskék) segélyével 
való fatömegbecslésröl az Erdészeti Lapok 1891. évi folya
mában megjelent rövid közlemény, a mint számos erdö-
rendezéssel foglalkozó szaktársamban, bennem is felkeltette 
az érdeklődést ez iránt a sajátságosnak látszó becslési 
eljárás iránt s főleg miután Csiby Lörincz akadémiai hely. 
tanár, volt beszterczebányai erdörendczö úrtól hallottam, 
hogy ö ezt az eljárást többször is megfelelő eredménynyel 

* ) A „próbaterek" szó mintájára képezve. 

ERDÉSZETI LAPOK. 



alkalmazta, magam is siettem kísérleteket tenni vele. Meg
bízhatóságáról már az első kísérleteknél meggyőződtem s 
azóta a zsarnóczai erdörendezöség nemcsak, hogy szá
mos esetben alkalmazta a kerületében végzett erdőrende
zőségi munkáknál, de az 1895. évben egyenesen fel
adatául tűzte ki, hogy az ezen eljárás utján elérhető ered
ményeket a közönséges próbaterek és a törzsenkinti 
kiszámlálás utján nyert eredményekkel összehasonlítsa. 

E feladat megoldása czéljából 18 különféle jellegű 
állabban, összesen 402*1 kat. holdon, a fatömeget mind a 
három mód szerint megbecsültük. Jelentékeny mértékben 
segítségünkre szolgált az a körülmény, hogy az 1895. év 
tavaszán több erdögondnokságban a legközelebbi három 
év alatt tarolás alá kerülő fenyöállabok fatömeget törzsen-
kénti kiszámlálás utján amúgy is meg kellettbecsülnünk; ezek
nek az állaboknak egy része tehát, — a mely állabok t. i. 
még olyan zárlattal bírtak, hogy próbakörök segélyével való 
becslésre egyáltalában alkalmasak voltak — úgyszólván ön
ként kínálkozott kisérleti térül, a mennyiben, hogy a czélba-
vett összehasonlítást megtehessük, csak közönséges próba
tereket és próbaköröket kellett vennünk belőlük. Minthogy 
azonban ezek az állabok csak egy fanemből állottak, az 
összehasonlítás czéljaira még számos vegyes állabot is ki 
kellett szemelnünk. 

Az uj becslési eljárás megbízhatósága, az Erdészeti 
Lapok mult évi II. és VIII. füzeteiben Csiby Lörincz akad. 
hely. tanár és Szentimrey Dániel kir. alerdöfelügyelö urak 
tollából megjelent közleményekből is kiviláglik ugyan, minda
mellett némi szolgálatot vélek teljesíteni szaktársaimnak, 
ha közlöm összehasonlítás czéljából végzett becsléseink 
eredményeit, melyek az idézett közleményekben foglaltakat 
megerősíteni, illetve kiegészíteni alkalmasak lehetnek. 



Mindenekelőtt szükségesnek tartom — bár eképen 
a. Csiby ur czikkében mondottak egy részének ismétlésébe 
(kell bocsátkoznom, — leirni az eljárást, melyet becsléseink
nél követtünk. 

A mint tudjuk, a közönséges próbatér felvételét min
idig az állab részletes és gondos bejárásának kell meg
előzni, mert csak igy alkothatja meg magának a becslő az 
állab átlagos minőségéről azt a képet, mely a próbatér 
-kikeresése alkalmával szemei előtt kell hogy lebegjen. Hogy 
az eredmények mérlegelésénél az állab előzetes bejárására 
s a próbatér helyének megválasztására rendes körülmények 
között szükséges idő tekintetében is a valóságnak meg
felelő adatok álljanak rendelkezésünkre, a közönséges pró
batér felvételét minden egyes esetben a próbakörök segélyé
vei történt becslést megelőzőleg eszközöltük. Feltétlenül 
szükséges volt ez, mert megforditott sorrendet követve a 
becslönek már a próbakörök felvétele közben alkalma 
nyilt volna részletesen s mindenesetre még részletesebben 
megismerni az állabot, mint, ha azt csak a próbatér kikere
sése érdekében járta volna be, s igy egyfelől később a 
próbatér helyének megválasztása a rendesnél kevesebb 
időt vett volna igénybe, másfelöl talán a próbatér felvétel 
eredménye is kedvezőbb lett volna, mint rendes körülmé
nyek között lenni szokott. 

A törzsenkinti felvétel már az imént emiitetthez 
hasonló okból is legutolsó volt a sorrendben, kivéve igen 
természetesen az értékesités czéljából már előzetesen, tör
zsenkinti kiszámlálás utján megbecsült állabokat. 

Minthogy a próbaterek kitűzése a próbakörök segé
lyével való becslést megelőzte, amazok kiterjedését nem 
vehettük a próbakörök területének összegével egyenlőnek. 
E helyett, tekintettel arra, hogy 15—25 kat. holdas oszta-

13* 



goknál — a mekkorák a mi kisérleti tereink is voltak egy-
kettő kivételével, — rendesen egy kat. holdnyi próbateret 
szoktunk venni, a közönséges próbaterek kiterjedését az 
összes osztagokra nézve egy kat. holdban állapítottuk meg. 
Ezt az egy kat. holdat az állab minősége szerint egyes 
osztagoknál egy helyen, másoknál két vagy több részletben 
tűztük ki. Nem számítva a kiterjedésére nézve a többitől 
nagyon eltérő egyik osztagot, átlag 19*7 kat. holdra esett 
egy-egy kat. holdnyi próbatér. Ezzel szemben a próba
körökkel való becslésnél, a mint alább látni fogjuk, átlag 
16*4 kat. holdra jutott 100 kör, a mi — a kisebb sugarú 
köröket véve — szintén egy holdnak felel meg. A különb
ség tehát nem olyan lényeges, hogy az összehasonlítás 
eredményét kétessé tehetné; annyival kevésbbé, mert a 
közönséges próbaterek segélyével való becslés pontosságára 
amúgy is, a próbatér nagyságán kívül, még sok más tényező 
bír — emennél sok esetben jóval nagyobb — befolyással. 

A próbakörök segélyével való becslésnél ugy a körök, 
mint az ezek által képezett sorok egymástól való távol
ságát, hogy az eredmények egybevetése helyesebb alapon 
történhessék, mindenütt 40—40 lépésben szabtuk meg. 
Meredekebb helyeken a lejtre való tekintettel a 40 lépést 
nehánynyal megtoldottuk. A körök elhelyezésénél, hogy a 
járás könnyebb legyen, lehetőleg a szintest választottuk 
főirányul, ettől azonban gyakran el is tértünk annak a 
kedveért, hogy az állab különböző jellegű részeibe ezek 
kiterjedésének megfelelő számú kör jusson. Igy pl. az 
olyan vegyes állaboknál, a hol az egyes fanemek szintes 
irányú s e mellett változó szélességű pasztákat képeztek, 
a lejtő irányában fel és le haladtunk. 

A legelső kört az állab szélétől 20 lépésnyire, a töb
bit innen a meghatározott irányban 40—40 lépésnyire,-



Tettük fel. Az ugyanazon vonalba esö utolsó körtől az 
állab másik széléig tett lépések számát megjegyezvén, a 
szomszédos vonalon visszatérőben az első kört a határ
vonaltól annyi lépésnyire helyeztük el, a hány lépés az 
előbbi vonal végén femnaradt lépések számát 40-re kiegé
szítette. Ily módon igyekeztünk elkerülni azt, hogy az állab 
széleire, melyek a többi részektől rendesen eltérő jelleg
gel bírnak, aránytalanul sok avagy kevés kör essék. 

A próbakörök által képezett sorok párhuzamosságának 
biztosabb eltalálása végett a bejárt vonalokba esö törzsek 
közül minden 10—15 lépésnyire egyet-egyet mészszel 
jelöltettünk meg; eképen vonalaink oly feltűnőkké lettek, 
hogy a szomszéd vonalon visszatérve, szemmértékre is 
könnyen megtarthattuk megközelítőleg a 40 lépés távol
ságot, melyet különben önmagunk ellenőrzése czéljából 
helylyel-közzel le is léphettünk. A közbeeső fáknak mész
szel való megjelölése az átlalót kezelő munkás feladatát 
képezte, ki ezt menet közben minden időveszteség nélkül 
teljesíthette. Ekkép a zsebtájoló alkalmazása teljesen feles
legessé vált, a mit különben [sem találtunk a czélnak meg
felelőnek, mert hacsak a szomszédos vonal nem volt 
-oly feltűnően megjelölve, hogy tájékozásul szolgálhasson, 
a delejtü daczára gyakran eltévesztettük a helyes irányt. 

Hogy a közbeeső fáknak mészszel való megjelölése mel
lett a megszabott 40 lépésnyi távolság és a párhuzamos 
irány szemmértékre is elég pontosan megtartható volt, ez 
,a tényleg felvett körök számának az osztagok területével 
való összehasonlításából is kitűnik. 40 lépésnyi távolság 
mellett ugyanis, öt lépést két ölnek számítva, mértani 
pontosságot feltételezve, 16 kat. holdra épen 100 kör esnék; 
ezzel szemben a mi becsléseinknél átlag 16*4 kat. holdra 
jutott 100 kör. Az eltérés tehát lényegtelen. 



A körök kitűzéséhez három állabnál 2*257 öles, vagyis 
olyan rudat használtunk, a melynél az egyes körök területe 
16 Göl (0-01 kat. hold) volt. A többi állabnál, hogy 
egyszersmind a rud hosszúságának az eredmény pontossá
gára gyakorolt befolyása felöl is adatokat nyerjünk, 3*192 
öles rudat alkalmaztunk, a mely rudhosszuság mellett a 
leirt körök területe az előbbinek kétszeresét, vagyis 32 
•ö le t (0*02 kat. holdat) tett ki. E hosszabb rúdon azon
ban a 2*257 ölnyi hosszúságot is megjelöltük és a kisebb 
körbe esö törzseket külön jegyeztük fel, miáltal egyszerre 
kétféle felvételt eszközöltünk. Kissé nehézkes volt ugyan 
a hosszú rud kezelése, de korántsem annyira, hogy a miatt 
a munka gyorsasága lényegesen szenvedett volna. 

A rudat hordozó munkás vastagságának felét a rud 
hosszúságából nem kellett leütnünk, mivel ilyen nehezebb 
rudnál a munkás, hogy az egyensúlyt megtartsa, kezét 
előre nyújtani és derekát hátra görbiteni volt kénytelen s 
ennek következtében a rud támasztó pontjának vetülete 
épen két sarka közé esett. Tapasztalván, hogy a munkás 
fordulás közben a kör középpontjától eleinte gyakran eltá
vozott, s ezáltal a kör területe változást szenvedett, ezt 
elkerülendők, a fordulási pontot kis czövekecskével jelöl
tük meg s a munkást akkép állitottuk, hogy e czövekecske 
két sarka közé jusson. Ekkép nem volt nehéz a munkás
nak fordulás közben a kör középpontjában maradnia s 
biztosak lehettünk a felöl, hogy a leirt körök a kivánt terü
lettel birnak, a nélkül, hogy ez az eljárás a munka gyor
saságának legkevésbbé is rovására esett volna. 

A körök felvételénél, a mint a fentiekből is kitűnik, 
két munkást alkalmaztunk; egyik a becslő által megjelölt 
irányban haladva, a lépések számát olvasta és a rudat 
kezelte, a másik pedig a vonalba esö fákat menetközben> 



mészszel megjelölte s a körökbe esö fák mellmagassági 
átmérőit átlalóval megmérte és bekiáltotta a becslönek, ki 
azokat a körök számával együtt próbatérfelvételi jegyzö
könyvébe irta be. A kör határvonalába esö törzsek közül 
csak azokat vettük fel, a melyek átmérőjének több mint 
fele a rud végén belül esett. 

A közönséges próbaterek és a próbakörök felvétele után 
következett a törzsenkinti kiszámlálás, melynél az állab 
összes törzseinek mellmagassági átmérőjét megmértük és 
az e czélra szolgáló jegyzőkönyvben feljegyeztük. 

A leirt háromféle eljárás mellett nyert átlagadatok 
kiszámítása után a további munka már közös volt mindhá
rom eljárásra nézve. 

A mint tudjuk, a fatömeg kiszámításánál az ered
ményre nagy befolyással van a próbatörzsek megválasz
tása. Azt is tudja mindenki, a ki valaha állabok fatöme-
gének tövön való felvételével foglalkozott, hogy két egyenlő 
mellmagassági átmérővel és látszólag egyenlő magassággal 
és hasonló alakkal biró törzs köbtartalma egymástól 
mennyire eltérő lehet. Ha tehát mind a három felvétel 
után külön próbatörzseket döntöttünk 'volna, az imént 
említett okbólszármazó hibákat apróbatörzsek nagyobb száma 
által kellett volna ellensúlyoznunk, s még igy sem lehettünk 
volna egészen bizonyosak abban, hogy apróbatörzsek alakja 
tekintetében létezhető különbségek nem hamisitják-e meg az 
eredményt s igy az összehasonlitás alapját. A próbatörzsek 
termetének különféleségéböl származható hibát akkép véltük 
kiküszöbölhetni, hogy minden fanemből, s illetve vastagsági 
osztályból csak egy törzset döntettünk, s ennek köbtartal
mából származtattuk le a másik két felvétel alapján kiszá-
mitott niellmagassági átmérővel biró, s rendesen legfeljebb 



2 cm-rel vastagabb avagy vékonyabb átlagtörzsek 
köbtartalmát a következő módon. 

Vegyünk csak egy példát. Jelölje a követ
kező ábrán az egész vonalakkal határolt törzsalak 
az általunk döntött 20 m. hosszú átlagtörzset, 
melynek mellmagassági átmérőjét a törzsenkinti 
felvétel alapján számítottuk ki, a szakgatott vona
lakkal határolt törzsalakok pedig a döntöttnél 
valamivel vastagabb, illetve vékonyabb törzset, 
melyek a próbakörök, illetve a közönséges próba
terek utján nyert átlagnak felelnek meg. 

Minthogy tulajdonképen mind a három törzs 
ugyanazt a vastagsági osztályt — s igy körülbelül 
egyenlő termőhelyen nőtt és egykorú fatörzseknek 
bizonyos csoportját — képviseli, fel kell tételez
nünk, hogy mindhárom helyesen megválasztott 
próbatörzsnek növekvési menete s igy termete 
is egymáséhoz hasonló. Feltételezhetjük tehát 
azt is, hogy mindhárom törzsnek ugyanabban 
a magasságban vett körlapjai egymáshoz ugyan
abban az arányban állanak, mint előttünk isme
retes mellmagassági körlapjaik. 

Jelöljük a döntött törzs mellmagasságban 
levő körlapját o^-gyel, többi körlapját a2, (h • • • • 
a„-nel, az ebből leszármaztatandó vastagabb törzs 
körlapját: Au A2, A3. . . . A„-nél; a vékonyabb 
törzs körlapját pedig: « i , « 3 . . . ««-nel lesz: 

A, A% _ Ah A„ 
' « j a3 a5 ' a„ ' 

oc, a3 a5 _ an 

ax a3 a 5 an 



Ebből: A, = a. — ; A~ = a, — ; Ü . = « , — . . Á„ = a» — 
a, « x 

a, a, a, a. 
a i = « i — ; a 3 = « 3 ; a 5 = « 5 —; a» = a « — 

% aj ax aj 
A elöntött törzs köbtartalma két méteres szakaszonkint 
8 cm. felső átmérőig, vagyis jelen esetben 20 m. hosszu-
ságig köbözve, köbméterekben kifejezve a következő lesz: 

k = 2 ( « ! + a3 - f a 3 + - f a 1 9 ) . 

A másik két törzs köbtartalma ugyancsak 20 m. hosszu-
ságig véve lesz: 

A-1 = 2 ( « 1 ^ 1 + a 3 ^ + + « l f l ^ 
ax a1 ... .<h 

"í "i " iy 

-fii a i 

( ( -et illetőleg ~ -et kiemelve és a kifejezést egyszerű 

sitve, lesz: 
Jc, = k -A és £-<> = & — 

Vagyis a másik két törzsnek a elöntött törzs hosszúságá

val egyenlő hosszúságig számitott köbtartalmát nyerjük, 
ha a döntött törzs köbtartalmát a mellmagassági körlapok 
hányadosával szm vzz uk. 

Minthogy azonban a elöntött törzset 8 cm. felső átmé
rőig koboztuk, ugyanakkora felsöátméröig kell kiszámíta
nunk a másik két törzs köbtartalmát is. Vagyis a vasta
gabb törzs 20 m. hosszúságig kiszámított köbtartalmához 
hozzá kell adnunk, a vékonyabbéból pedig le kell von
nunk egy kis csucsrészlet köbtartalmát. Ezen csucsrész-
letek köbtartalmát megközelítőleg nyerjük, ha a döntött 
törzs felső (8 cm. átmérőnél lévő) körlapjából a mellma-



gassági körlapok viszonyszáma segélyével kiszámítjuk a vas
tagabb és vékonyabb törzs megfelelő körlapjait. (A20 és a 2 0 ) 
és ezeket az illető és a döntött törzs 8 cm. felsöátméröig 
vett hosszúságainak különbségével ((vgyel és ívve l ) szo
rozzuk. Hogy ezeket a hosszuságbeli különbségeket kiszámít
hassuk, feltételezzük, hogy ugy a vastagabb, mint a véko
nyabb törzs felső végén ugyanabban az arányban apad 
az átmérő, mint a döntött törzsnél. Ha pl. a döntött törzs 
felső részén az átmérő egy méternyire 2 cm-t apad s az 
J.2o-nak megfelelő átmérőt 9 cm-nek, az a2ü-nak megfelelőt 
pedig 6 cm-nek találjuk, |^ egyenlő lesz az A20— ö 2 0 = 
9—8 = 1 cm-nek megfelelő hosszuságbeli különbséggel, 
vagyis OS m-rel, ^ pedig az a20 — « 2 0 = 8—6 = 2 cm-nek 
megfelelő hosszuságbeli különbséggel, vagyis 1 m-rel. Ezek 
után a vastagabb törzs fenti módon kiszámitott köb tartal
mához hozzáadandó csucsrészlet köbtartalma lesz: 

A1 

CS, ÜOQ ' ' I-t, 

a vékonyabb törzsből levonandó csucsrészleté pedig: 
oc, 

cs2 — a2Q u-2 
" í 

Ezeknek a csucsrészleteknek köbtartalma a legtöbb esetben oly 
kicsiny, hogy akár el is hanyagolható, mi azonban nagyobb 
pontosság kedvéért ezeket is számitásba vettük. A három
féle becslési eljárás alapján kiszámitott eredmények a 
186—193. oldalakon lévő kimutatásban vannak összefog
lalva és egymással összehasonlítva. 

Hogy a táblázatokba foglalt eredményekből a próbakörök 
és a közönséges próbaterek segélyével való becslések 
pontosságára és alkalmazhatóságára nézve a szükséges 
következtetéseket levonhassuk, tegyünk egy kis összeha
sonlítást az alábbi csoportosítás szerint. 



10 esetben (18-ból) 

8 „ (18-ból) 

7 „ (15-böl> 

7 ( . > 

1 ( , > 

7 ( . ) 

8 ( . ) 

I. Az összes fatömeget illetőleg. 

A kisebb körök eredménye jobb a 
közönséges próbatérénél. 

A közönséges próbatér eredménye 
jobb a kisebb köröknél . 

A nagyobb körök eredménye jobb a 
közönséges próbatérénél . 

A közönséges próbatér eredménye 
jobb a nagyobb körökénél . 

A közönséges próbatér és a nagyobb 
körök eredménye egyenlő . 

A kisebb körök eredménye jobb a 
nagyobb körökénél . . . . 

A nagyobb körök eredménye jobb a 
kisebb körökénél 

A fatömegben mutatkozó különbség a törzsenkinti felvé
tel eredményéhez képest 10%-nál nagyobb: 

a nagyobb köröknél 0 esetben (15-böl) 
a kisebb köröknél 5 „ (18-ból) 
a közönséges próbatérnél . . . . 5 „ ( „ ) 

15°/o-nál nagyobb: a kisebb köröknél 2, a közönsé
ges próbatereknél 1 esetben. Ha külön vesszük az egy 
fanemből álló és külön a vegyes állabokat, találjuk, hogy: 

a) elegyetlen álláboknál (lásd a kimutatásban az 1.— 8., 
13. és 16. számú állabokat) jobb: 
a kisebb körök eredménye a közön

séges próbatérénél 4 esetben (10-böl) 
a közönséges próbatér a kisebb kö

rökénél 6 „ ( „ ) 
a nagyobb körök eredménye a közön

séges próbatérénél 3 „ ( 8-ból)' 
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öles rudda! 

vett próba

körök szerint 

bc > : -Cű í/ 3 m 
á 

16—24 37 40 24 
25—34 34 36 — 29 
35—több 43 49 — 54 

Összesen: 114 131 — 107 

16—24 39 40 45 42 
25—34 52 56 52 70 
35—több 76 79 76 82 

Összesen: 167 175 173 194 

16—24 67 63 56 
25—34 84 78 110 
35—több 102 114 — 117 

Összesen: 253 255 — 283 

16—24 22 23 22 19 
25—34 29 29 30 32 
35—több 73 75 74 86 

Összesen: 124 127 126 137 

10 — 24 47 54 52 62 
25—34 42 42 41 50 
35—több 36 37 35 34 

Összesen: 125 133 128 140 

10—24 77 75 75 68 
25—34 41 39 45 43 
35—több 9 7 7 9 

Összesen: 127 121 127 120 

Jegenyei. l'O 
100 éves 

20-8 a rendkívül 
változó zárlat 
átlagosan 0'7 

21-91 

21-9 

67-9 

Jegenyét. 
10 

100 éves 
0'6 zárlat 

Jegenyei. 
1-0 

90 éves 
0 -8 zárlat 

Jegenyei. 
1-0 

100 éves 
0-6 zárlat 

Jegenyei. 
1-0 

90 éves 
zárlat 0'5 

Jegenyei. l'O 
80 éves 

| l 4 3ja nagyon vál
tozó zárlat 

átl. 0-4 

1. számú felvétel. 
Pröbikörök száma 183; 
összes területe 1*82 hold, 

közönséges próbánál 
1. hold 

— | 3V2 j 3V2 1 — 

2. számú felvétel. 
Próbakörök száma ösz-
szesen 129, összes terü
lete 1 -20 hold, illetve 
2-58 hold. Közönséges 

próbatér 1 hold. 
— | 6 | 33/4 | — 

3. számú felvétel. 
Próbakörök száma 150, 
összes területe 1 -5t> hold. 
Közönséges próbatér 1-0 

hold. 

— 6 4 -

4. számú felvétel. 
Próbakörök száma 295, 
összes terület 2-95, illetve 

5 9 hold közönséges 
próbatér 1*6 hola. 

- 1 15V21 6 I -

5. számú felvétel. 
Próbakörök száma 150, 
Összes területe 1*5, illetve 

3-0 hold. Közönséges 
próbatér l'O hold. 

- I 7V4 I 5 I -

6. számú felvétel. 
Próbak'irök száma 89, 
összes területeO-89, illetve 
1-78 hold. Közönséges 

próbatér 1-0 k. hold 
(két részletben.) 

- 1 5 1 31/2 I -
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vett próba
körök szerint 

K
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16—24 
25—34 
35—több 

41 
25 
17 

42 
42 
15 

41 
36 
17 

48 
29 
17 

Összesen: 83 99 94 94 

16—24 
25—34 
35—több 

101 
80 
19 

117 
93 
22 

122 
84 
20 

133 
77 
19 

Összesen: 200 232 226 229 

Tölgy 16—36 
„ 37—több 

49 
81 

65 
78 

55 
77 

43 
56 

Összesen : 130 143 132 99 

Bükk 16—36 
„ 37—több 

53 
21 

50 
13 

46 
16 

41 
19 

Összesm : 
Tölgy, bükk 

együtt 

74 

204 

63 

206 

62 

194 

60 

159 

Tölgy 16—36 
, 37—fel 

72 
67 

79 
64 

75 
64 

71 
64 

Összesen : 139 143 139 135 

Bükk 16-36 
„ 37—fel 

44 
8 

40 
8 

37 
7 

43 
7 

Összesen: 
Tölgy és 

bükk együtt 

53 

192 

48 

191 

44 

183 

50 

185 

23-5 

15-C 

15-01 

Jegenyei. 
1-0 

85 éves 
a nagyon 

változó 
zárlat 0-4 

Jegenyei. 
1-0 

80 éves 
a nagyon 

változó 
zárlat 0-5 

Tölgy 0-8 
Bükk 0-2 
180 év 
Z. = 0-9 

Tölgy 0-8 
Bükk" 0-2 
Tölgy 180 év 
Bükk 130 év| 
Zári. 0-8 

7. számú felvétel. 
Próbakörök száma 142, 
összes területe 1-42, illetve 
2-84 hold. Közönséges 

próbatér 1-0 hold (4 rész
ben) 

- I 7 ! 4 I -

8. számú felvétel. 
Próbakörök száma 91, 
összes területe 0-91, illetve 
1*89 hold. Közönséges 

próbatér 10 hold (3 rész
letben.) 

— I 5Va I 23/4 I — 

9. számú felvétel. 
Próbakörök száma 107, 
Összes területe 1 '07, illetve 
2*14 hold. Közönséges 

próbatér 1*0 hold. 

10 [ 4Va I 33/4 | 3 

10. számú felvétel. 
Próbakörök száma 94, 
Összes területe 0-94, illetve 
1-88 hold. Közönséges 

próbatér 1*0 hold. 

11 I 4Va I 3 I 3 
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Tölgy 0-5 
Bükk 0-5 
Tölgy 200 é. 
Bükk 130 é. 
Zári. 0-8 

11. számú felvétel. 
Próbakörök száma 100, 
összes területe 1*0, illetve 

2-0 hold. Közönséges 
próbatér 1*0 hold. 

Tölgy 16—36 
, 37—több 

59 
31 

51 
36 

51 
35 

44 
45 

15-5 

Tölgy 0-5 
Bükk 0-5 
Tölgy 200 é. 
Bükk 130 é. 
Zári. 0-8 

11. számú felvétel. 
Próbakörök száma 100, 
összes területe 1*0, illetve 

2-0 hold. Közönséges 
próbatér 1*0 hold. 

Összesen : 

Bükk 16—36 
, 37—több 

90 

103 
25 

87 

101 
22 

86 

101 
21 

89 

98 
24 

15 0 4 2*/2 Összesen : 
Tölgy és 

bükk együtt 

128 

218 

123 

210 

122 

208 

122 

211 

Tölgy 0-3 
Bükk 0-4 
Jeg. f. 0-3 
Tölgy 200 é. 
Bükk 150 é. 
Jeg. f. 150 é. 
Zárlat 0-7 

12. számú felvétel. 
Tölgy 16—36 

. 37—több1 

42 
22 

51 
25 

47 
24 

48 
24 

18-3 

Tölgy 0-3 
Bükk 0-4 
Jeg. f. 0-3 
Tölgy 200 é. 
Bükk 150 é. 
Jeg. f. 150 é. 
Zárlat 0-7 

Pióbakörök száma 11*2, 
összes tei ülete 1*12, illetve 

2-24 hold. Közönséges 
próbatér 1-0 hold. (Két 

részletben.) 

13 | 7 | 5 2 

Összesen : 

Bükk 

Jeg. 16—36 
„ 37—több 

64 

75 

55 
22 

76 

76 

47 
18 

71 

74 

46 
20 

72 

81 

53 
20 

Tölgy 0-3 
Bükk 0-4 
Jeg. f. 0-3 
Tölgy 200 é. 
Bükk 150 é. 
Jeg. f. 150 é. 
Zárlat 0-7 

Összesen : 

Együtt 

77 

216 

65 

217 

66 

211 

73 

226 

20 9 
Bükk 1-0 
100 év 
Zárlat 0-9 

13. számú felvétel. 
Próbakörök száma 141, 
összes területe 1-41, illetve 

2-82 hold. Közönséges 
próbatér 1*0 hold. 

14 1 8 j 4*/4 | 3 

Bükk 329 328 321 376 

Tölgy 0-6 14. számú felvétel. 
Tölgy 16—36 

, 37-több 
50 
61 

60 
63 

62 
62 

26 
68 

25-1 

Bükk 0-2 
Jegenyei. 0*2 
Tölgy 190 é. 
Bükk 125 é. 
Jeg. f. 110 é. 

Próbakörök száma 148, 
összes területe 1*48, illetve 
2-96 hold. Közönséges 

próbatér 10 hold. (2 rész
letben.) 

141 8 | 5 | 2 

Összesen : 

Bükk 

Jeg. 16-36 
. 37—több 

111 

99 

51 
13 

123 

93 

47 
16 

124 

92 

44 
15 

94 

94 

44 
15 

Zárlat 0-8 Összesen : 

Együtt 

64 

274 

63 

279 
1 

59 

275 

59 

247 
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2 9 2 9 2 9 2 9 37-0 32-0 32-0 27-6 
44-5 4 5 4 5 51-5 60-1 — 59-2 — 76-1 — 

— - — — 88-5 92-1 -'f-4-l°/o 91-2 + 3-10/0 103-7 4- 17-2»,o 

2 4 2 4 2 4 24-5 43-1 4 2 3 — 42-3 42-8 . 
46-5 45-5 4 6 4 4 52-0 44-8 — 43-2 — 45-3 — 
— — — 95-7 87-1 — 9-0°/o 85-5 10-7" o 88-1 — 7-90 o 

— — — _ 184-2 179-2 — 2-7°/o 176-7 — 4-lo/o 191-8 + 4-10/r, 

29-5 28-5 2 8 5 3 0 35-1 39-8 36-7 41-5 
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1 4 8 5 0 5 0 4 7 64-1 57-0 — 63-3 • — 55-7 — 

— — — 95-0 86-S —S-ÉWo 92-5 — 2-eo/o 85-4 — lO-lo/o 
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Jeg. f. 0-6 
Bükk 0-4 
Jeg. 1'. 90 é. 
Bükk 130 é. 
Zár lat 0-7 

L i . számú felvétel. 
Próbakörök száma 124. 

Jeg. 16—36 
. 37—több 

97 
27 

115 
24 

126 
22. 

127 
28 

20-6 

Jeg. f. 0-6 
Bükk 0-4 
Jeg. 1'. 90 é. 
Bükk 130 é. 
Zár lat 0-7 

összesterülete 1-24, 
2-4S hold. Közön 
próbatér 1-0 hold 

részletben.) 

IQI/J () 3 /4 ] 4 
1 

illetve 
éges 
(két 

2 

Összesen : 

Bükk 

Együtt 

124 

66 

190 

139 

66 

205 

148 

71 

219 

155 

62 

217 

Ili. számú felvétel. 

18-2 
Jog. 1'. 1-0 
85 éves 

Próbakörök száma 110, 
összes területe l- l , dletve 

2-2 hold, Közönséges 

Jeg. 16—36 

„ 37—több 
243 

30 

254 

30 

239 
31 

195 
30 

Zár lat 0-7 
próbatér 1-0 hold < két 

részletben.) Összesen : 273 284 270 225 

10 5V2 4 I V 2 

Jeg. f. 0-8 

Jeg. r. 11—15 
„ 16—36 
37— több 

23 
91 
77 

24 
91 
79 

22 
89 
77 

28 
95 
81 

26-1 

Lucz f. 0-1 
Bükk 0-1 
Jegenye és 
lucz 75 éves 

Bükk 100 éves 
Zár la t 0 8 

17. száma felvétel. 
Próbakörök száma 150, 
összes területe 1-5. illetve 

3-0 hold. Közönséges 
próbatér 1-0 hold (2 rész

letben, i 

Összesen : 

Luez 11—15 
„ 16—36 
„ 37-több 

191 

11 
30 
12 

194 

13 
31 
10 

188 

12 
31 
10 

204 

13 
35 

7 

Lucz f. 0-1 
Bükk 0-1 
Jegenye és 
lucz 75 éves 

Bükk 100 éves 
Zár la t 0 8 

13'/2 7</2 5 3 Összesen : 

Bükk 16—36 
„ 37—több 

! 53 

15 
6 

54 

14 
8 

53 

15 
7 

55 

18 
7 

Összesen: 21 2 2 2 2 25 

Együtt 265 270 263 284 

Kocsántalan 

tölgy 0-3 

Tölgy 16—36 
„ 37—több 

42 
6 

43 
11 

— 66 
6 

Kocsántalan 

tölgy 0-3 18. számú felvétel. Összesen : 48 54 — 72 

14-2 
Csertölgy 0'2 
Bükk 0-5 

Próbakörök száma 65, 
összes területe 0-65. 

Közöns. próbatér 1-0 hold. 

Cser 16—36 
„ 37 - több 

28 
8 

32 
5 

— 24 
2 

130 év- 11 5 3 V 2 2V2 Összesen : 34 37 — 26 

Zár la t Ol i 
Bükk 

Együtt 

95 

177 

88 

179 

— 146 
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a közönséges próbatér eredménye a 
nagyobb körökénél . . . . 5 esetben ( 8-ból) 

a kisebb körök eredménye a najyobb 
körökénél 3 „ ( „ ) 

a nagyobb körök eredménye a kisebb 
körökénél 5 „ ( .. ) ; 

b) vegyes dllaboJcnál 
a kisebb körök eredménye jobb a 

közönséges p r ó b a t é r é n é l . . . 6 esetben ( 8-ból) 
a közönséges próbatér jobb a kisebb 

körökénél 2 „ ( ,, ) 
a nagyobb körök eredménye jobb a 

kisebb közönséges próbatérénél 4 „ ( 7-böl) 
a közönséges próbatér eredménye 

jobb a nagyobb körökénél 2 „ ( „ ) 
a közönséges próbatér és a nagyobb 

körök eredménye egyenlő 1 „ ( „ ) 
a kisebb körök eredménye jobb a 

nagyobb körökénél . . . . 4 „ ( ' • » • • ) » 
a nagyobb körök eredménye jobb a 

kisebb körökénél . . . . . 3 „ ( ., ) 

II. A fanemek szerinti fatömeget illetőleg: 

a) Beleszámítva az elegy étlen állabokat is, jobb az ered
mény : 
a kisebb köröknél szemben a közön

séges próbatérrel 20 esetben (30-ból) 
a közönséges próbatérnél szemben 

a kisebb körökkel 10 „ ( .. ) 
a nagyobb köröknél szemben a közön

séges próbatérrel 16 „ (25-böl) 



a közönséges próbatérnél szemben a 
nagyobb körökkel 9 esetben (25-böl) 

a kisebb köröknél szemben a na
gyobb körökkel 9 „ ( „ ) 

a nagyobb köröknél szemben a kisebb 
körökkel 16 „ ( „ ) 
A törzsenkinti felvétel eredményéhez képest 10%-nál 

nagyobb a különbség: 
a nagyobb köröknél 3 esetben (25-böl) 
a kisebb köröknél 11 „ (30-ból) 
a közönséges próbatérnél . . . . 11 „ ( „ ) 

15%-nál nagyobb az eltérés a nagyobb köröknél 1 
esetben (16'2%), a kisebb köröknél 6 esetben (a maxi
mum 21-2%), a közönséges próbatereknél szintén 6 eset
ben (a maximum 38'5%) 

b) csupán az elegyes állaboknál jobb az eredmény: 

a kisebb köröknél szemben a közön
séges próbatérrel 16 esetben (20-ból) 

a közönséges próbatérnél szemben a 
kisebb körökkel 4 „ ( ., ) 

a nagyobb köröknél szemben a kö
zönséges próbatérrel . . . . 1 3 „ (17-böl) 

a közönséges próbatérnél szemben a 
nagyobb körökkel 4 „ ( „ ) 

a kisebb köröknél szemben a na
gyobb körökkel. • 6 „ ( ) 

a nagyobb köröknél szemben a kisebb 
körökkel 11 „ ( ., ) 

III . A vastagsági osztályok szerinti fatömegeket illetőleg: 

a kisebb körök eredménye jobb a 
közönséges próbatérénél. . . 37 esetben (60-ból) 



33 

11 

60-ból)' 

. ) 

50-böl) 

. > 

. ) 

• ) 

a közönséges próbatér eredménye 
jobb a kisebb körökénél. . . 21 esetben 

a közönséges próbatér eredménye 
egyenlő a kisebb körökével. . 2 „ 

a nagyobb körök eredménye jobb a 
közönséges próbatérénél. 

a közönséges próbatér eredménye 
jobb a nagyobb körökénél . 

a közönséges próbatér egyenlő a na
gyobb körökével 5 

a kisebb körök eredménye jobb a 
nagyobb körökénél . . . . 19 

a nagyobb körök eredménye jobb a 
kisebb körökénél 27 

a nagyobb körök eredménye egyenlő 
a kisebb körökével . . . . 4 
Amint ezekből az összehasonlitásokból kitűnik, az összes 

fatömeget illetőleg elegyetlen állaboknál csekély különbség mutat
kozik a háromféle felvétel eredményében, s a próbakörök 
segélyével való becslés, ha nem is marad mögötte a közön
séges próbatér segélyével való becslésnek, de ezzel szem
ben valami különös előnyt sem biztosit. Vegyes állabok
nál ellenben már az összes fatömeget illetőleg is határo
zottan pontosabb eredményt nyújtanak a próbakörök a 
közönséges próbatérnél, s azok közül is a hosszabb 
sugárral birok a kisebb köröknél. Tovább menve az össze
hasonlítással látjuk, hogy minél inkább részletezzük a fatö
meget fanemek és vastagsági osztályok szerint, annál kedve
zőbb a próbakörök eredménye a közönséyes próbaterekével, vala
mint a nagyobb köröké a kisebb körökével szemben. 

Hogy a közönséges próbaterek segélyével nyert ered
mény az összes fatömeget illetőleg eléggé pontos lehet, 

> 



ellenben a fanem és a vastagsági osztályok szerint részle
tezett fatömeget illetőleg kevésbbé megbízható, ez igen 
természetes. Az összes fatömeg iránt ugyanis megvan a 
kellő érzék az emberben, főleg, ha ez a tömeg egynemű, 
ezért az elegyetlen s gyakran a vegyes állabokban is elég 
könnyű kiválasztanunk próbatér gyanánt olyan részle
tet, a melynek összes fatömege az átlagot megközeliti. A 
részletekről és azok egymáshoz való arányáról ellenben 
már sokkal nehezebb a helyes képet képzeletünkben meg
alkotnunk. Ha tehát sikerült is az összes fatömeg tekinteté
ben megfelelő próbateret kikeresnünk, olyat, a melynél a 
fatömeg fanemek és vastagsági osztályok szerint is meg
felel az átlagnak, már Ítélőképességünk gyarló voltánál 
fogva is igen nehéz találnunk. De másfelöl igen gyakran 
az állabban nem is létezik olyan területrész, a mely a 
kívánalmaknak e tekintetben is megfelelne, főleg az olyan 
állabokban, a hol az egyes fanemek nincsenek egyenlete
sen keveredve, hanem csoportokat képeznek, s e mellett 
kor és zárlat tekintetében is jelentékenyebb eltérések 
mutatkoznak. Igaz ugyan, hogy az erdörendezéstan elvei 
szerint mindazok az állabrészletek, melyek fanem, elegy-
arány, kor, zárlat, termőhely tekintetében bizonyos észre
vehető különbségeket mutatnak, ha bizonyos, pl. egy hold
nál nagyobb kiterjedéssel birnak, az osztagozásnál elkülö-
nitendök volnának egymástól, s igy a becslésük is külön 
kellene hogy történjék; de ettől a szabálytól a gyakorlat
ban sok esetben el kell térnünk, mert az ilyen részletes 
elkülönítéshez szükséges idő és költség nem állana arány
ban a részletezés által biztosított előnyökkel. E helyett az 
osztagozásnál inkább arra törekszünk, hogy az osztagok 
határait természetes vonalak (hegygerinczek, völgyek, utak), 
avagy egyenes vonalak képezzék, s bizonyos korlátok 



között több olyan egymástól eltérő jelleggel biró részletet 
egy osztagba foglalunk, a melyek különben kezelés (kihasz
nálás, felujitás stb.) tekintetében egy elbánás alá eshetnek. 

Hasonlítsuk össze még a próbaköröket és a közönsé
ges próbatereket ugy a törzsenkinti felvétellel, mint egy
mással a munkára fordított idő tekintetében is, amire nézve 
.szintén tartalmaz adatokat a fenti kimutatás. 

Miután a 18 közül 8 állab fatömegének törzsenkinti 
felvételénél több munkást és több átlalót alkalmaztunk, 
mint a próbakörök és a közönséges próbaterek segélyével 
teljesített felvételeknél, csak 10 állabra nézve vagyunk 
abban a helyzetben, hogy a munkaidő tekintetében való 
összehasonlítást helyes alapon tehessük meg. A feljegyzett 
adatok szerint ezek — összesen 189-4 k. hold kiterjedésű 
10 állab— fatömegének felvétele (2 munkással és egy átlaló-
val), beleszámítva az átlagtörzsek kikeresésére, döntésére 
és megméréseié fordított idő mennyiségét is, mely a jelen 
esetben mindenik eljárásnál egyenlő, törzsenként! kiszám
lálás mellett összesen 146*+ órába, próbakörök alkalma
zása mellett 87' i órába, közönséges pi'óbaterezés utján 
pedig 66 órába került. Itt meg kell jegyeznünk, hogy a 
próbakörökre nézve feljegyzett idő a hosszabb (3 -192 öles) 
rúddal végzett felvételekre vonatkozik, s ha a rövidebb 
(2*257 öles) rudat alkalmaztuk volna, tapasztalati adatok 
szerint a felvétel összesen mintegy 10 órával kevesebb 
időt, vagyis körülbelül 76 órát vett volna igénybe. Meg 
kell jegyeznünk továbbá, hogy, ha a közönséges próba
körök akkora kiterjedéssel birtak volna mindenik állabnál, 
mint a próbakörök összege (vagyis a 10 állabnál együtt
véve 10 hold helyett 11*5 holddal) s ha az idő, mely 
felvételükre ebben az esetben fordíttatott volna, a terület 
arányában lett volna több az e czélra tényleg felhasznált 



időnél (ez nem áll ugyan egész pontossággal, de mivel a 
területbeli különbség nem nagy, ezúttal feltételezhetjük): 
a 66 óra helyett itt is 76 órát kellene számitanunk. Ezek 
szerint a négyféle felvételre fordított, illetve fordítandó 
idő tulajdonképen ugy viszonylik egymáshoz, mint 140' 2 : 
87*4: 76: 76; vagyis a próbakörök segélyével való fel
vételekhez szükséges idő 3'192 öles rud alkalmazása mel
lett 60%-át, 2'257 öles rud alkalmazása mellett 52%-át, 
a közönséges próbaterezéshez szükséges idő pedig szin
tén 52%-át teszi ki a törzsenkinti kiszámlálás időtarta
mának. 

A próbakörök segélyével való becslést tehát a reá 
fordítandó idő szempontjából is bátran sorozhatjuk azok 
közé a becslési módok közé, melyek főleg erdörendezési 
munkálatainknál gyakori alkalmazást nyerhetnek. Még köny-
nyebb ezzel a becslési móddal megbarátkoznunk, ha 
figyelembe vesszük azt a lényeges előnyét is, hogy mivel 
a vele járó munka gépies, ezért az egyéni nézetnek nem 
nyújt oly tág teret, mint a közönséges próbaterezés, ennél 
tehát már ezért is megbízhatóbb eredményt szolgáltat, főleg 
kezdő becslöknél. Hátránya csak az, hogy mivel a körök 
felvételénél az előre megállapított iránytól eltérni nem 
szabad, bizonyos terepviszonyok mellett, ha t. i. az erdő
ben való járás-kelésnek sok akadálya van, fáradságosabb. 

Az elmondottak után a szóban forgó becslési módok
nak a gyakorlatban való alkalmazására nézve a következők
ben állapodhatunk meg. 

Erdörendezési czélból eszközlendö fatömeg becslések 
alkalmával olyan elegyetlen állaboknál, a ltot a fatömeget nem 
szükséges részleteznünk (csak tűzifát szolgáltató állabok) 
a közönséges próbaterek is elfogadható eredményt adnak, s 
főleg nehézkes terepviszonyok mellett nincs okunk ki nem 



használni azt az előnyt, a melyet ez a becslési mód 
abban nyújt, hogy kevesebb fáradsággal van összekötve. 
Miifát szolgáltató elegyetlen, valamint vegyes állaboknál 
általában, s főleg, Jut a fatömeget vastagsági osztályok szerint 
is részleteznünk kell, a próbaköröknek előnyt kell adnunk a 
közönséges próbaterekkel szemben. Hozzátehetjük ehhez 
még, hogy ha már a próbakörök segélyével való becslés
hez folyamodunk, alkalmazzunk lehetőleg hosszú rudat. 

Értékesítés czéljából foganatosítandó becsléseknél, jövőben 
is czélszerübb lesz a törzsenkinti kiszámlálás mellett marad
nunk, a melyet kiszorítani a próbakörök segélyével való 
becslés nincsen hivatva. 

Egyesületi közlemények. 

Az országos erdészeti egyesület 1897. évi február 28.-án tartott 
rendes választmányi ülésének jegyzökönyve. 

Jelen voltak: Gróf Tisza Lajos elnök, ö exja, Bedő Albert 
első alelnök, Csupor István, Eleöd .Jósa, Ghyczy Emil, Máday 
Izidor, Kallina Károly, Solt? Gyula, Tavi Gusztáv választmányi 
tagok, Horváth Sándor titkár és Levitzky Albert pénztárnok. 

Havas József, Laitner Elek, Szabó Adolf és Tomcsányi Gyula 
vál. tagok hivatalos elfoglaltságuk miatt nem jelenhettek meg az 
ülésen. 

1. A titkár a. pénztár állásáról a következő jelentést ter
jeszti, elő : 

Az egyesület bevételei 1897. január 1-től a mai napig 
6430 frt 92 krra, kiadásai a. e. idő alatt 2297 frt 07 krra rúgnak, 
a kézi pénztár készlete tehát 4133 frt 85 ki'. 

A kimutatott bevételekből készpénz alapítvány fejében 260 frt, 
az alapító tagok magán kötvényeinek értékapasztására 157 fii 10 kr.,, 
a magyar erdőtisztek árva leányait segélyező alapítványra 2 frt 



50 kr.. a Wagner Károly alapítvány javára 4 frt 61 kr. folyt be. 
A többi bevételekre tehát 6006 frt 71 kr. esik. 

A pénztárban őriztetik továbbá az alapítványi számadás 
2146 frt 49 kr. pénzkészlete, valamint a letéti számadás 5229 frt 
66 kr. pénzkészlete. 

. Ezek szerint a pénztárban lévő pénzkészlet a következő : 

1. Pénztári számadás készlete 4133 frt 85 kr. 
2. Alapítványi „ „ 2146 „ 49 „ 
3. Letéti „ „ 5229 ., 66 „ 

Összesen 11,510 frt — kr. 

A kimutatott összegen kívül az egyesületnek a magyar föld
hitelintézetnél 38,400 frt n. é. magyar korona járadék kötvényből, 
16,000 frt n. é. 4°/o-os földhitelintézeti záloglevélből, 25,200 frt 
n. é. 4°/o-os földhitelintézeti szabályozási és talajjavitási zálog
levélből. 600 Frt n. é. 1860. évi államsorsjegyböl és 300 frt n. é. 
osztr. földhitelintézeti 1889. évi sorsjegyből álló letétje van. 

Ezek az értékpapírok 1000 frt n. é. korona járadék kötvény 
és 1500 frt n. é. magyar földhitelintézeti záloglevél kivételével a 
külön rendeltetéssel biró alapítványok tőkéit képezik. 

Az igazgató választmány az egyesület takarékpénztári könyvecs
kékben bemutatott tényleges pénzkészletét a jelentésben kimutatott 
készletekkei megegyezőnek találván, a jelentést tudomásul vette, 
s egyúttal elrendelte, hogy az alapítványi pénztár 2146 frt 49 kr. 
készletének és a kézi pénztári készlet megfelelő összegének fel
használásával, 1600 frt névértékű szab. és talajjavitási záloglevél 
és 2000 frt névértékű magyar földhitelintézeli 4°/0-os korona értékű 
záloglevél, vagyis összesen 3600 frt névértékű értékpapír vásárol-
tassék. 

II. A titkár bemutatja az 1896. évi számadásokat, melyek 
szerint az egyesület bevételei 1896-ban 31,410 frt előirányzattal 
szemben 40,138 frt 57 krra rúgtak, vagyis az előirányzott bevéte
leket 8,728 frt 57 krral meghaladták. A részleteket tekintve, csupán 
egy bevételi tételnél (az Erdészeti Rendeletek Tára után befolyt 
összegeknél) fordul elé 14 frt 29 kr. visszamaradás; a többi téte
leknél a bevételek mind meghaladták az előirányzott összegeket. 

A kiadások szintén 40,138 frt 57 krral vannak kimutatva,. 



de ebből 6,854 frt 10 kr. a törzsvagyonhoz csatolt összeget képez 
s igy nem tekinthető valóságos kiadásnak. 

A valóságos kiadások, melyek 29,007 frt 03 krajczárral vol
tak a költségvetésbe felvéve, 33,284 frt 47 kft vettek igénybe, de 
a 4277 frt 44 krnyi tulkiadásból 4,168 frt 27 kr. az átfutó kiadá
soknál lordul elő, melyeket a költségvetés készítésekor nem lehe
tett számításba venni. 

A többi kiadási rovatok közül 12-nél az előirányzat pontosan 
betartatott, 7-nél egészben véve 657 frt 64 kr. megtakarítás ére
tett el, 6-nál pedig összesen 766 frt 81 kr. túllépés mutatkozik, a 
miből azonban csak 34 frt 29 kr. képez olyan kiadást, melyet 
még az igazgató választmány nem engedélyezett. 

Kapcsolatban ezzel a jelentéssel a titkár hivatkozik a múlt 
évi közgyűlésnek a felszaporodott tagsági díjhátralékok megvizsgá
lására vonatkozó határozatára s kéri a választmányt, hogy a szá
madások megvizsgálásáról kapcsolatban a közgyűlés ezen határoza
tának végrehajtása iránt is intézkedjék. 

Az igazgató választmány a jelentést tudomásul véve a szám
adások megvizsgálására és az 1898. évi költségvetés tervezetének 
elkészítésére Belházy Emil elnöklete alatt Eleőd Jósa és Csupor 
István vál. tagokat küldi ki s a kiküldött bizottságot egyszersmind 
arra is felkéri, hogy a tagsági díjhátralékokat megvizsgálva, a 
behajthatatlan tételek leírására javaslatot tegyen. 

III. A titkár hivatkozással a m. évi deczember 2-án tartott 
választmányi ülés jegyzőkönyvének XI. pontjára jelenti, hogy az 
Erdészeti Növénytan II. része megjelent s hogy a 85x/2 ivre ter
jedő kötet árát az elnökség jóváhagyás reményében a szerzők 
meghallgatása után, az egyesületi tagok részére 6 frtban, nem 
tagok részére pedig 9 frtban állapította meg. 

Jelenti továbbá, hogy a megkötött szerződés szerint a munka 
nyomdai költségei, melyekre az 1895. év végén 1200 frt előleg 
már kifizettetett, összesen 2787 frt 75 krt tettek volna ki, a nyomda 
azonban ezzel szemben 3512 frt 25 krt, tehát 724 frt 50 krral 
többet számit fel számlájában, s ezt a követelését azzal indokolja, 
hogy a munka elkészítése saját hibáján kivül 1893. decz. 1-étől, 
1897. február 15-éig húzódott s e miatt a papir költségeit és a 
szedési költségek egy részét már évek előtt kellett kifizetnie; 



50 ívnyi betű anyaga éveken át lekötve állott, egy kinyomott ivet. 
újból kellett szednie és nyomnia, eredetileg garmonddal kiszedett 
szövegrészeket a szerzők rendeletére petittel újból kellett szedetnie ; 
a szerzők rendelkezése folytán őt nem illető kész kiadásokat kellett tel
jesítenie s végül az első szedéssel szemben olyan lényeges javításokat 
és kiegészítéseket kellett a korrekturaésrevizióalkalmakoreszközölnie, 
melyek állítólag magukban véve is 425 frt szedési költségtöbbletet idéz
tek elő. Miután a nyomda ezen követelésének jogosultsága felett csak 
a korrektúráknak az eredeti kézirattal való összehasonlítása alap
ján s csak a szerzők meghallgatása után lehet ítélni, a titkár 
indítványozza, hogy e végből egy bizottság küldessék ki. Egyszer
smind megemlíti, hogy a mult évi költségvetésben a szóban forgó 
munka költségeire a, könyvkiadások rovata alatt 1549 frt 66 kr. 
állott rendelkezésre, ez az összeg azonban nem adatott ki a nyom
dának, hanem a felmerült követelés elbírálásáig letétbe helyeztetett. 

Az igazgató választmány a jelentést tudomásul veszi s a 
munka árát 6 s illetve 9 frttal jóváhagyja. 

A mi pedig a nyomdának a szerződéses árakon felül fel
számított 724 frt 50 krnyi követelését illeti, ennek megvizsgálá
sára s a méltányosan kifizethető összeg megállapítására Belházy 
Emil választmányi tagot és Arató Gyula alapító tagot kéri fel, 
azzal a hozzáadással, hogy ez ügyben Dr. Mágótsy-Dietz Sándor 
szerzőt és a nyomdát is meghallgassák. 

A megállapítandó összeg kifizetésére első sorban a letétbe 
helyezett 1549 frt 66 kr. lesz felhasználandó, a mennyiben pedig 
ez nem lesz elégséges, a különbség a folyó évi költségvetésben, 
könyvkiadásokra engedélyezett hitel terhére lesz utalványozandó. 

Végül kimondja a választmány, hogy a szóban forgó munka 
költségeinek a szerződéses áron felüli része is a szerzőket terheli 
s ennélfogva az egész összeg megtérítendő az egyesületnek, még 
pedig, miután az egyesület kiadásainak visszatérülésére hosszú 
ideig nem várhat, erre a czélra nem csupán a Növénytan szóban
forgó II. részének elárusitásából befolyó pénzek lesznek elszámolan-
dók, hanem a mennyiben a Növénytan I. részének kiadási költségei 
már megtérültek, az ebből ezentúl befolyó összegek is. 

IV. Fekete Lajos Főerdőtanácsos beterjeszti a népszerű, 
erdészeti ismerettárnak „Az erdők kihasználása és felújítása" czimü 



negyedik füzetét s ebből az alkalomból a következő kisérő iratot 
intézi az egyesülethez. 

Nagyérdemű Országos Erdészeti Egyesület! 
Azon nagyrabecsült megbízatásnak, melyet az Orsz. Erd. 

Egyesülettől, az 1892. évben megtartott közgyűlés határozata 
alapján, a népszerű erdészeti ismerettár még hátralévő füzeteinek 
megírására nyertem, az ide mellékelt munkával teljesen megfelel
vén, azt további intézkedés végett ezennel tisztelettel benyújtani 
van szerencsém. 

A munka sokkal terjedelmesebb lett, mint azt megbízóim 
hitték s magam is eleinte terveztem. 

Ennek legfőbb oka pedig az a tény, hogy az erdők rendsze
res kihasználása, felújítása s általában a folytonosság kellékével 
felruházott, némileg rendszeres erdőgazdaság, az erdőnek legalább 
egyszerű berendezése nélkül és a föhasználatok szabályozása nél
kül alig képzelhető. 

Ez a tény, valamint az a meggyőződésem, hogy a népszerű 
erdészeti ismerettár az erdőrendezés elemeinek és a hozadék
szabályozás legegyszerűbb módjainak ismertetése nélkül teljes nem 
lehet, arra indított, hogy ezt is felvegyem a, munka keretébe. 

Ezenkívül sokkal czélszerübbnek láttam az erdöhasználattani 
részt a kiválóan a felújítással foglalkozótól elkülöníteni, mert 
különben nagyon sokféle anyagot kellett volna egy-egy fejezetbe 
összehalmoznom. E szerint a jelen munka második része tisztán 
erdöhasználattani dolgokkal foglalkozik. 

A munka utolsó részében már egyesitettem az erdők felújí
tását az első és második részben tárgyalt ismeretek alkalmazásá
val ; még pedig részint azon okból, hogy az erdőrendezés, erdő-
használat és felújítás összevágását, összemüködését, egymásba 
való kapcsolódását, konkrét esetekkel világosithassam meg; részint 
pedig könnyebben tehettem ezt már azért is, hogy az erdőfelújí
tás egyes módjai, részletei, u. m. a vetés és ültetés, az alátelepi-
tés, a vágások kijavítása stb. már a megelőző, különösen az 
I. és II. füzetben tárgyalva voltak. 

Igy tehát a most beküldött munka, egy közös bevezetés előre 
bocsátása után, három részre oszlik, u. m. az erdőrendezési és 
erdőhasználati részre és az ezek alkalmazása mellett a felújítás-



sal foglalkozó részre, melybe még a közép- és szálaló erdők 
berendezését is jónak láttam bele foglalni, minthogy ezen erdők 
lényegének és kezelésének megismertetését, leginkább azok hasz
nálatának szabályozásával kapcsolatosan véltem legvilágosabban 
és legérthetőbben tárgyalhatni. 

A most beküldött munka terjedelmére és beosztására való 
tekintettel bátorkodom a Nagyérdemű Országos Erdészeti Egyesü
letet azon kérdés eldöntésére felhívni, hogy vájjon nem volna-e 
helyesebb azt három külön füzetben kiadni ? 

Ez semmi nehézséggel sem járna, mert csupán a szövegben 
itt-ott tett hivatkozásokon kellene az illető változtatásokat meg
tenni, ami az első korrektura alkalmával könnyen megtörténhetnék. 

A három külön füzetre való elkülönítés már azért is előnyös 
volna, mert egy-egy kis füzettől olvasni nem szerető közönségünk 
sem idegenkednék ugy, mint egy 14 Ívnyi könyvtől; aztán az olva
sás is kényelmesebb volna. 

Tekintve a munkának a kikötöttnél nagyobb terjedelmét és 
ez által belértékének emelkedését s azt a körülményt, hogy ily, 
az egész erdőgazdaság lényegét felkaroló, példákkal bőven meg
világított népszerű munka ez idő szerint egyetlen nemzet irodalmá
ban sincs s hogy ennek kiadásával az Orsz. Erd. Egyesület a 
magyar erdökedvelő közönséggel szemben igen nagy érdemeket 
szerez magának, tekintve végre azt a tényt, hogy a kitűzött díj
jal tulajdonképen csak a munka megírásával, másolásával, több
szörös javításával, az eredeti rajzok és ábrák elkészítésével stb. 
járó fizikai fáradság van jutalmazva ; bátorkodom a. pályadíj ará
nyos felemelését kérni, a nélkül természetesen, hogy arra távolról 
is jogot formálnék. 

Remélve, hogy a Nagyérdemű Országos Erdészeti Egyesület 
ismert méltányossága ez alkalommal is meg fog nyilatkozni, vagyok 

Selmeczbányán, 1897. febr. 14. 
A Nagyérdemű Országos Erdészeti Egyesületnek 

kész szolgája 
Fekete Lajos. 

Az igazgató választmány a beérkezett munkát a megbizás 
feltételeihez képest megbirálás végett ugyanannak a bizottságnak 



adja ki, a mely a népszerű erdészeti ismerettár III. füzetének „Az 
erdő ápolásáról és használatáról" szóló füzetnek megbirálásával 
meghízva volt s e bizottságot egyszersmind felkéri, hogy vélemé
nyének beterjesztése alkalmával a munkának esetleg 3 füzetben 
való kiadása felől is kimerítően nyilatkozni szíveskedjék. 

A szerzőnek erre vonatkozó javaslatát tehát az igazgató 
választmány a biráló bizottság véleményének beérkezéséig függő
ben tartja. 

A mi pedig a szerzőnek a tiszteletdíj arányos felemelésére 
vonatkozó kérését illeti, a választmány hivatkozással a mult évi 
deezember 2-án tartott ülés jegyzökönyvének IV. pontja alatt 
közölt határozatra, sajnálattal jelenti ki, hogy a közgyűlés által 
határozott összegben megállapított tiszteletdíj felemelésére nem 
érzi. magát feljogosítottnak s arra elvi okokból a közgyűlésnek nem 
tehet javaslatot. 

Másfelől azonban teljes mértékben elismeri szerzőnek az 
erdészeti népszerű ismerettár megírása által szerzett érdemeit 
s ezek méltánylásával készséggel javasolni fogja, hogy az ismeret
tár ujabb füzetének tiszteletdíja a már elkészült füzetekéinél maga
sabb összegben állapíttassák meg és annak megírására is ő kéressék fel. 

Az igazgató választmány ugyanis most, midőn az eredetileg 
tervezett 4. füzet már elkészült, szükségesnek tartja, hogy az egye
sületnek ez a hasznos irodalmi vállalata egy uj füzettel egészít
tessék ki, egy olyan füzettel t. i., melynek az lesz a rendeltetése,, 
hogy az erdészeti ismerettár közönségével, a hazai erdők növény
zetét, nevezetesen a Magyarországon honos fanemeket, cserjéket 
és a különböző vidékeken és termőhelyeken előforduló erdők 
vágásaiban, erdősítéseiben, tisztásain és ritkás részein fellépő, 
gazdasági tekintetben is figyelmet érdemlő más hasznos és káros 
növényeket könnyen megérthető népszerű előadással megismertesse, 
ugy, hogy azokat e füzet segítségével a nem szakavatottak is fel
ismerhessék és gazdasági jelentőségük szerint méltathassák. Egy 
ilyen füzetnek a megirása és kiadása, most, midőn az Erdészeti 
Növénytan már megjelent, aránylag nemfog nagy nehézséggel járni s 
az egyesületet sem fogja nagy kiadásokkal terhelni, mert a szüksé
ges illusztrácziók, a melyekre ennél a füzetnél különös súlyt kell 
helyezni, nagy részben rendelkezésre állanak. 



A füzet elkészítésére pedig senki sem lehet illetékesebb, mint 
Fekete főerdőtanácsos ur, ki az ismerettár első négy füzetét is 
megírta s az Erdészeti Növénytannak is egyik szerzője. 

Ennek a tervnek a megvalósítása felett ugyan az alapsza
bályok értelmében a közgyűlés illetékes határozni, az igazgató 
választmány azonban biztosan reméli, hogy a közgyűlés eziránt 
előterjesztendő javaslatát jóváhagyni fogja. Ebben a reményben 
tehát czélszerünek látja, Fekete főerdőtanácsos urat erről előre is 
értesíteni és őt a megbízás elfogadására a közgyűlés jóváhagyásá
nak fentartásával már most felkérni. 

A mi a tiszteletdíj kérdését illeti, az igazgató választmány 
tekintettel a most beterjesztett füzetnél felmerült kényszer-helyzetre, 
mely a munka méltányos honorálását lehetetlenné tette, czélsze-
rübbnek véli azt ebben az esetben meghatározott összeg helyett 
ivenkint megállapítani s ehhez képest a közgyűlésnek azt fogja 
javasolni, hogy az uj füzet tiszteletdija nyomtatott ivenkint 35 frt
ban állapíttassák meg. Végül a fedezetet illetőleg — tekintettel 
arra, hogy a Deák Ferencz alapítvány kamatai az 1897. és 1898. 
évekre már le vannak foglalva — azt határozza, hogy a szüksé
ges összeg a folyó évi bevételek többletéből s illetve a folyó évi 
kiadások megtakarításából fedeztessék; de arra az eshetőségre, ha 
ez nem volna lehetséges, az 1898. évi költségvetésbe is megfelelő 
összeg vétessék fel azon rovat alatt, a hol az egyesület terhére 
kiadott könyvek többi költségei is előirányoztatnak. 

V. A legelő-erdők kérdésére vonatkozó pályázaton 100 arany
nyal jutalmazott pályamunka ügyében a titkár a következőket 
jelenti a választmánynak. 

Az igazgató választmány 1895. decz. 12.-én tartott ülésében 
hozott határozatához képest a 100 arany jutalom Márton Sándor 
szerzőnek azzal a kijelentéssel adatott ki, miszerint a választmány 
elvárja tőle, hogy munkáját sajtó alá rendezés előtt a biráló bizott
ság véleménye értelmében még egyszer gondosan átdolgozza; 
ezen feltétel teljesítése esetére pedig értesíttetett a szerző, hogy 
munkáját az egyesület a szokásos feltétel alatt (t. L, hogy az 
darusításból első sorban az egyesület kiadásai téríttetnek meg 
s csak az ezen felül megmaradó készlet adatik át a szerző tulaj
donába) kiadja. 
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Márton ezt az értesítést tudomásul véve, mult évi márczius 
hóban azzal a kéréssel fordult az egyesülethez, hogy a munkájá
nak kiadásából remélhető haszon fejében az egyesület neki egy 
méltányosan megállapítandó összeget előre adjon ki s a könyvet 
azután egészben saját javára értékesítse. Arra az esetre azonban 
ha ez nem volna lehetséges, kijelentette, hogy a kiadásnak előbb 
közölt feltételeibe is beleegyezik. 

Az igazgató választmány erre a kérelmére kijelentette, hogy 
az eddig követett eljárástól nem térhet el, sőt a munkát a szoká
sos feltételek mellett is csak akkor adhatja ki, ha szerző a bírálat
ban követelt kiegészítéseket a kéziraton megteszi. Újból is fel
hívatott tehát, hogy kéziratát átdolgozva ismét beterjeszsze. 

Márton ennek a felhívásnak eddig még nem tett eleget, ellenkező
leg munkájára a mult év végén a nélkül, hogy az egyesületet 
értesítette volna, előfizetési felhívást bocsátott ki, a mi arra muta
tott, hogy munkáját maga szándékozik kiadni. 

A titkári hivatal ennek folytán szükségesnek tartotta az előz
ményekre való figyelmeztetéssel felvilágosítást kérni Mártontól s öt 
egyszersmind arra is figyelmeztetni, hogy munkája a pályázati felté
telek szerint az alapszabályok 87—89. §-aiban foglalt határozatok
nak van alávetve, a melyek szerint a jutalomban részesített munka 
szerzőjétől megkövetelhető, hogy az Országos Erdészeti Egyesület 
tagjai számára legalább 20—30% árkedvezményt adjon. 

Ezen felhívásra Márton f. évi február 14.-én kelt válaszában 
kijelentette, hogy munkáját tényleg maga fogja kiadni, de meg
jegyezte, hogy kéziratát a sajtó alá rendezés megkezdése előtt 
átdolgozta és kiegészítette s azt csupán azért nem mutatta be az 
egyesületnek, mert munkáját nyomtatásban szándékozik előterjeszteni. 

Arra a. figyelmeztetésre azonban, mely az alapszabályok 
89. §-a alapján intéztetett hozzá, Márton egyáltalában nem 
reflektált. 

A titkár kéri tehát a választmányt, hogy ebben a kérdésben 
a továbbiakra nézve határozzon. 

Az igazgató választmány, bár megfelelőbbnek tartotta volna, 
hogy a szerző, mielőtt munkájának kiadása iránt az egyesület által 
felajánlt s általa előre is elfogadott módozattól eltéröleg intézke
dett, erről az egyesületet is értesítette volna, mind a mellett azt 



-az elhatározását, hogy megjutalmazott munkáját maga adja ki, 
•észrevétel nélkül tudomásul veszi. Egyúttal azonban kijelenti, 
miszerint elvárja a szerzőtől, hogy egyfelől a pályadíj kiadása 
alkalmával kikötött módosítások és kiegészítések megtételét utóla
gosan igazolni fogja s hogy másfelől az alapszabályok rendelkezései
nek megfelelően munkáját az egyesület tagjainak 20%-nyi árked
vezménynyel fogja az egyesület utján rendelkezésre bocsátani. 

Végül ezen eset alkalmából elvi határozatként kimondja a 
választmány, hogy jövőre az egyesület által kitűzött pályadijak és 
tiszteletdijak csak akkor szolgáltathatók ki, ha. a szerzők a birálat 
alapján megkövetelt módosításokat és kiegészítéseket minden tekin
tetben teljesítették s munkájukat olyan szövegezésben terjesztették 
be, a melyben minden további változtatás nélkül kinyomathatok. 

VI . Divald Béla egyesületi tag „A jegenyefenyő monográfiája" 
e/.im alatt egy 65 írott oldalra terjedő dolgozatot terjeszt be s kéri 
a választmányt, hogy a mennyiben azt megbirálás után hasznosnak 
találja, önálló füzetben, vagy pedig az Erdészeti Lapokban kiadassa. 

Az igazgató választmány a dolgozatot megbirálás és véle
ményadás végett Tomcsányi Gyula és Vadas Jenő választmányi 
tagoknak adván ki, a kérelem feletti határozat hozatalt akkorra 
tartja fenn, midőn ezen vélemény előterjesztetni fog. 

VIL Pech Dezső bejelentvén, hogy a külföldi fanemekről irt 
munkájának a birálat értelmében való átdolgozásához hozzá kez
dett s azt a kérést intézte az egyesülethez, hogy a munka kiadása 
alkalmával a szövegnek megfelelő rajzokkal, még pedig részben 
szines rajzokkal, való illusztrálását is lehetővé tegye, mivel ezzel 
munkája sokat nyerne értékében s közvetlen czélját is jobban elérné. 

Ezek az illusztrácziók azonban, mint a szerzővel történt meg
beszélésből kitűnt, aránytalan összeget vennének igénybe, ha erre 
a czélra eredeti rajzok és klisék készíttetnének. Ellenben ha a 
klisék és szines képek azon külföldi munkák kiadóitól vagy 
szerzőitől szereztetnének meg, a melyekből a rajzok átvétetni fog
nak, a költségek esetleg annyira redukálódhatnak, hogy a szerző 
tervét nagyobb áldozatok nélkül is megvalósíthatná az egyesület. 

A szerző tehát felkéretett, hogy az illető kiadókkal és szer
zőkkel érintkezésbe lépjen és az eredményt annak idején az 
•egyesülettel közölje. 



VIII. A titkár bemutatja a földmivelésügyi minisztérium m.. 
évi 47287. számú leiratát, melyben tudatja, hogy az erdészeti 
ponyva irodalmi vállalat II. füzetéből a rendelkezésére bocsátott 
20,000 példányt a tanfelügyelők utján a népiskolákhoz juttatta 
s ez alkalommal ugy rendelkezett, hogy a tanitók a füzeteket a 
legjobban tanuló s legjobb magaviseletű gyermekek közt oszszák 
ki jutalmul. 

Tudatja továbbá, hogy a tanfelügyelők jelentései szerint e 
füzetek kedvező fogadtatásra találnak s a nép általános és gazda
sági nevelése tekintetében hasznos szolgálatokat tesznek. Felkéri 
tehát az egyesületet, hogy e ponyva füzetek kiadását folytassa 
s egyszersmind a maga részéről kijelenti, hogy azok terjesztése 

.körül az egyesületet jövőre is támogatni fogja. 

Ezen leirattal kapcsolatban a titkár jelenti, hogy Boros Mór
nak „Mikor a bolondnak van igaza", vagy „Többet észszel, mint 
erővel" czimü és Koller Jánosnak „Paizs Péter uram szomorú 

. esetje", vagy „Az ártatlanság előbb utóbb kiderül" czimü dolgozatai 
a sajtó alá előkészíttetnek, ugy, hogy legközelebb már kiadhatók 
lesznek. Az első körülbelül egy nyomatott ivre terjedő kis füzetet 
fog adni s kinyomatása 30,000 példányban a szerző tiszteletdijá
val együtt 230 frtba kerül, a Koller dolgozata pedig mintegy lVa 
ivre fog terjedni s költségei 30,000 példányban 350 forintot fog
nak igénybe venni. 

Ezen kiadások a költségvetés XIX. rovata alatt engedélye
zett hitelből volnának fedezendők, de ezen rovat alatt a folyó 
évre csak 500 frt van előirányozva, arra az esetre tehát, ha 
mind a két füzet kiadatik, a mintegy 80 frtnyi többkiadás fedezé
séről külön kellene gondoskodni. 

Az igazgató választmány a földmivelésügyi miniszter ur leira
tát örvendetes tudomásul veszi, az uj füzetek kiadását pedig azzal 
a hozzáadással rendeli el, hogy a mennyiben a költségek a rendes 
hitelből teljesen lesznek fedezhetők, a többlet az egyéb előre nem. 
látott rendkívüli kiadások czime alatt lesz elszámolandó. 

IX. A titkár jelenti, hogy a mult évi deczember 2.-án tartott 
választmányi ülés határozatai végrehajtattak, nevezetesen a keres
kedelemügyi miniszter úrhoz a tűzifa sz Állítási díjtételeinek mérsék
lése érdekében, a földmivelésügyi miniszter úrhoz pedig az alap-



szabályok jóváhagyása, továbbá a kopár területek beerdősitése, 
ÍI felsőbb erdészeti szakoktatás szervezése, az erdészeti kísérlet-
ügy felkarolása és az erdészeti műszaki dijnokok helyzetének 
javítása érdekében feliratok intéztettek; az Erdészeti Vegytan kézi
könyvére a pályázat kihirdettetett. Nyitra, Sepsi-Szt-György és 
Pozsony városok a közgyűlések megtartása ügyében hozott köz
gyűlési határozatokról értesíttettek, a kijelölt ügyvezetők ezen tiszt 
elfogadására felkérettek, a Magyar Erdészeti Oklevéltár tisztelet
példányai szétküldettek stb. 

Egyszersmind bemutatja Frigyes főherczeg és József Ágost 
főherczeg Ö cs. és kir. Fenségeik föudvarmestereinek leveleit, 
-melyekben értesitik az egyesületet, hogy 0 Fenségeik az Oklevél
tár felajánlt példányait magánkönyvtáraik részére köszönettel 
elfogadták, továbbá Darányi, Erdély, Fehérváry, Perczel és Wlassics 
minisztereknek, Kállay közös pénzügyminiszternek, a boszniai 
országos kormánynak, a földmivelésügyi, vallás- és közoktatásügyi 
minisztériumoknak, a m. nemzeti múzeum igazgatóságának, az 
országos magyar gazdasági egyesületnek, a debreczeni ref. főgyim-
náziuin igazgatóságának, a sárospataki ref. akadémia igazgatóságá
nak és a szegedi Somogyi könyvtár igazgatóságának válaszát^ 
melyben az Erdészeti Oklevéltár megküldéséért köszönetüket feje
zik ki. 

Végül bemutatja Lászlóffy Gábor, Környei Ferencz és Boros 
Mór, továbbá Krajcsovics Béla és Kócsy János egyesületi tagok 
nyilatkozatait, melyekben kijelentik, hogy a Nyitrán s illetve Sepsi-
Szent-Györgyön tartandó közgyűlések alkalmából az ügyvezetői 
tisztet készséggel elvállalják. 

Tudomásul vétetett. 
X. A titkár jelenti, hogy a székház I. emeleti 8. szám, 

továbbá földszinti 2. számú lakosztályainak és a pinczesori helyisé
geknek bérlete május 1-ére felmondatott. Ezek közül az 1. emeleti 
8. sz. lakosztály a régi feltételek mellett már kiadatott, a 2. számú 
kis lakás és a pinczesori helyiségekből a Honvéd-utcza sarok felé 
esö 3 helyiség kibérlésére pedig Koncz Antal müasztalos tett 
ajánlatot évi bérül együttesen 620 frtot ígérvén, miből 220 frt a 
2. számú lakásra, 400 frt pedig a 3. pinczesori helyiségre esik. 

Az igazgató választmány a bemutatott ajánlatot elfogadja, 



a titkárt pedig utasítja, hogy a pinczesori helyiségeknek még kii 
nem adott részét is megfelelően értékesíteni igyekezzék. 

XI. A titkár bemutatja Gaál Károly egyesületi irnok folya
modását, melyben jelenleg 400 frtból álló javadalmazásának a. 
folyó év elejétől kezdve 600 frtra való felemelését kéri. 

Az igazgató választmány a kérelmet méltányosnak találván, 
a 200 frtnyi különbözetnek az 1898. évi költségvetésbe való fel
vételét engedélyezi, a folyó évre azonban ezt a különbözetet, tekin
tettel arra, hogy a költségvetésben megfelelő fedezet nem áll 
rendelkezésre, nem utalványozhatja; de a folyó évi közgyűléstől 
felhatalmazást fog kérni arra, hogy folyamodónak a remélhető* 
megtakarításokból s illetve a remélhető bevételi többletből eddigi 
járandóságain felül még 100 forint jutalmat adhasson. 

XII. A kereskedelemügyi minisztérium a párisi világkiállítás:, 
magyar osztályának előkészítésére egy nagy bizottságot szervezvén,, 
abba az elnökség a miniszter ur sürgős felhívására az egyesület 
részéről Bedő Albert első alelnököt jelölte ki. 

Tudomásul vétetik. 
XIII. Vadas Jenő megküldi az egyesület könyvtára részére 

a saját és Rejtő Adolf előadásai után összeállított Állattani jegyze
tek czimü füzetet. 

PalJcovich Károly primási erdőmester pedig egy régi, okmány-
jellegü iratot bocsát, az egyesület rendelkezésére, melyben a volt. 
„Ungarischer Forstverein" intézői köszönetet mondanak néhai 
Albrecht főherczeg Ö cs. és kir. Fenségének azon 100 frt évi 
segélyért, melyet az egyesületnek magyarországi uradalmai által 
kiszolgáltatni rendelt s a mely 1867. óta az Országos Erdészeti 
Egyesület részére is minden évben folyóvá tétetik a megváltozott 
pénzegységhez képest 105 forintnyi összegben. 

Végül Szmik Gábor, ki „Erdész induló" czimü zeneszerzemé-
nyéböl korábban 100 példányt adományozott az egyesületnek a 
magyar erdőtisztek árvaleányait segélyező alapítvány javára, most 
ugyanerre a czélra „Nemes sziv" ezimü keringőjéböl is felajánl 
100 példányt s megjegyzi, hogy szerzeménye 80 kr. — 1 írtért 
lesz értékesíthető. 

Mind a három adomány köszönettel fogadtatik. 
XIV. A „Magyar Fakereskedő" czimü szaklap a Magyar 
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Erdészeti Oklevéltár egy példányát recensio czéljából megkül
deni kéri. 

A kérelem abban az esetben, ha a szerkesztőség a 20 frt 
értéket képviselő s elszámolás alá eső munkát használat után 
visszaszolgáltatni hajlandó lesz, teljesíttetni fog. 

XV. Az Erdészeti Lapok nyomdája azt a kérést intézte az 
egyesülethez, hogy a lap zöld boritékát olyankor, midőn ugy is 
üresen maradna, saját kiadványainak hirdetésére használhassa fel 
s ezzel szemben ugyanannyi tért ajánlt fel saját kiadmányaiban is 
az egyesület hirdetései számára. 

XVI. özv. Klein Ödönné, kinek egy korábban beterjesztett 
kérelmére megengedte a választmány, hogy a Férje által tett ala
pítvány tőkéjét 2 frtos havi részletekben törleszthcsse, most hivat
kozással szomorú anyagi helyzetére, a még törlesztetten 120 
forintnyi tőke tartozás leírását kéri; Clement Emma magánzónö 
pedig, mint a közelebbről elhunyt Galambos Béla, volt m. kir. 
föerdész nagynénje, abból az alkalomból, hogy a titkári hivatal 
által az elhunyt után törlesztetlenül hátramaradt 160 frt alapít
ványi tőke tartozására figyelmessé tétetett, bejelenti, hogy Galam
bos után hagyaték nem maradt hátra, s ennek alapján kéri, hogy 
a szóban forgó tartozás leirassék. 

Továbbá Sárközi Miksa alapító tag azon alkalomból, hogy az 
egyesület ügyvédje által 160 frt alapítványi tőke és 27 frt kamat 
tartozásának lefizetésére hivatott fel, nyomasztó anyagi körül
ményeire való hivatkozással, tartozásának teljesítésére addig, míg 
helyzete javulni fog, idő haladékot kér. 

Végül Odor Ignácz rendes tag megengedni kéri, hogy 32 frt 
tagsági dij hátralékát a folyó évben négy évnegyedes részletben 
törleszthesse. 

Az első kérelem ügyében az igazgató választmány felmente
tett a határozathozatal alól, mivel az elhunyt Klein Ödön volt 
alapító tagnak egyik ifjúkori barátja és erdőakadéiniai szaktársa 
a kérelem tárgyát képező tartozásnak törlesztését az ülés előtt 
magára vállalta. Erről tehát az özvegy értesíttetni fog. 

Clement Emma úrnő kérelmét az igazgató választmány a 
számadás vizsgáló bizottsághoz utasította javaslattétel végett. 

Sárközi Miksa alapító tagnak a hátralékos kamatok törleszté-



sére a folyó év végéig időhaladékot adott s addig a megindított 
eljárás beszüntetését rendelte el; végül Odor Ignácz rendes tag
nak a kért haladékot megadta. 

XVII . A megelőző választmányi ülés óta a következő rend
kiviili befizetések történtek: 

I. 1896. évben. 
a) Magánkötvényekben tett alapítványok értékapasztására 

befizetett: özv. Janák Lászlóné 10 frtot, özv. Bátyka Jánosné 
20 frtot, özv. Guba Károlyné 10 frtot, özv. Szontágh Gusztávné 
10 frtot, özv. Marczelly Gusztávné 20 frtot, özv. Prodanovics 
Jánosné 10 frtot, özv. Morvay Gyuláné 10 frtot, özv. Szántó 
Istvánné 12 frtot, Páll Miklós 40 frtot, Peller Ferencz 40 frtot. 
Székely György 48 frtot, Sztokosza Géza 107 frt 39 krt, Pfauser 
Lajos 160 frtot, özv. Illésiu Jakabné 24 frtot, Kiss Ferencz 9 frt 
29 krt, Koller János 25 frtot, Nagy Gyula 12 frtot, Pech Kálmán 
20 frtot, Ratkovszky Károly 22 frt 90 krt, Vadas Jenő 44 frt 
25 krt, Tomcsányi Gusztáv 5 frt 50 krt. 

b) A „Magyar erdötisztek árva leányait segélyező alapítvány" 
javára befolyt: Neuberger testvérek czégtöl, részben az adományo
zott kiállítási fa eladásából, részben készpénzben 30 frt, Szmik 
Gábor erdész-indulója egy példányának eladásából 50 kr. 

II. 1897. évben. 
a) Készpénz alapítvány fejében Polyák Bélától 200 frt, az 

apatini erdöhivataltól 60 frt. 
b) Magánkötvényekben tett alapítványok értékapa sztására 

befizettek: Cseres Gyula 20 frtot, Csaszkóczy Károly 100 frtot, 
Ötvös Lajos 20 frtot, Ratkovszky Károly 17 frt 10 krt. 

c) A „Magyar erdőtisztek árva leányait segélyező alapítvány" 
javára befolyt: a zalaegerszegi erdőhivataltól egy erdöör rend
birságából 2 frt, Szmik Gábor erdészindulója egy példányának 
eladásából 50 kr. 

ü) A „Wagner Károly" alapítvány javára: Karvas Emiltől 
két erdöör rendbirságából 3 frt, Levitzky Albert 1 frt 61 kr. 

XIX. A következő uj tagok vétetnek fel: 
Alapító tagoknak: Polyák Béla orsz. képviselő 200 forint 

alapitványnyal készpénzben, ajánlja Bedő Albert és Hoffmann 



'Sándor közalap, föerdész 1(30 frt alapitványnyal kötelezvényben, 
ajánlja a titkár. 

Az apatini m. kir. erdőhivatalra, mint a volt zonibori m. kir. 
állami javak igazgatóságának jogutódjára, miután az utóbbi által 
annak idejében tett 100 frtos alapítványt 160 frtra egészítette ki, 
az alapító tagok összes jogai kiterjesztetnek. 

Rendes tagolcul vétettek továbbá fel: Fábián Béla e. a. h., 
aj. Vadas Jenő; Vigh József müsz. dijnok, aj. Boros Mór; Véssey 
Mihály e. a. h., aj. Véssey Ferencz; Vermes Aladás jár. erdöör, 
aj. Véssey Ferencz; Tóthpál István, Szűcs György, Nagy Sámuel, 
Németh Márton urad. erdőőrök és Fekecs József urad. köryadász 
aj. Hayden Antal; Fischer Béla magpergető tulajdonos aj. Hangay 
<jéza; Abaffy Enni cs. kir. kamarás, földbirtokos, aj. Csemitzky 
Aladár; Szepessy Elek oki. erdész, aj. Dapsy Frigyes; Krause 
Tivadar e. a. h. aj. Vadas Jenő; Séf János urad. erdész, aj. 
Ajtay Sándor; Fatermelő és fakereskedö hivatalnokok országos egye
sülete, aj. a titkár. 

XX. Jelen jegyzőkönyv hitelesítésére Ghyczy Emil és Máday 
Izidor választmányi tag urak kéretnek fel. 

K. m. f. 

Horváth Sándor, s. k. Tisza Lajos, s. k. 
titkár. elnök. 

Hitelesítésül: 
Máday Izidor, s. k. Ghyczy Emil, s. k. , 

választm. tag. választm. tag. 

Lapszemle. 
A tölgyfa paizstetüjéröl. Az 1891. év június havában a boucon-

aiei (Haute Garonne) és montechi (Farnet Garonne) uradalmi erdők
ben M. R. de Lapasse egy különös rovart figyelt meg, melyet azelőtt 
sohasem látott és mely M. E. Henry a naneyi erdészeti tanintézet 
tanára által Lecanium quercus névvel határoztatott meg. A cocci-
diák családjából való ez a hemiptera a kocsányos és kocsánytalan 
tölgyfákon fordult elö. Az említett uradalmi erdők közül a bou-
•connei erdő kiterjedése 2008 hektár, mely részben sikon, részben 



dombvidéken terül el. Tengerszin feletti magassá"' 179—281 m. 
A talaj tertiár korbeli kovasavas agyag; elegyaránya az 1891. év
ben: kocsányos tölgy 0"8, kocsányinlan tölgy ü'l, gyertyán, bar-
kóeza, berkenye, kőris, hárs (VI. Az erdőt 25 éves alfa-fordával 
középerdő üzemben kezelik. A möntechi uradalmi erdő kiterjedése 
1319 hektár; 104—128 m. tengerszin feletti magasságban egészen 
si kon fekszik, a talaj a tertiár korszak miocén emeletjéből való agyag; 
elegyaránya: kocsányos tölgy 0*7; kocsánytalan tölgy 0"2; gyer-
tyán O'l. Ezt szintén 25 éves alfa-fordával középerdőüzemben 
kezelik. 

A kermesz által megtámadott erdőrészekben feltűnő volt, hogy 
a fák későbben leveleztek ki és a kéreg meglepő fekete szint kapott. 
Kivált a fiatalabb vágások fel fái szenvedlek sokat a rovartól s 
késő tavaszszal is még levél nélkül állottak. A megtámadott alfák, 
imitt-amott megjelenő leveleikkel és füstös kérgükkel olyanok 
voltak, mintha tüz pusztított volna köztük. A fakérgen a nőstény 
kermesnek számos ellipsoid-alaku paizsa volt található. M. R. de. 
Lapasse szerént a tölgypaizstetünek Francziaországban való meg
jelenése nem muló baj, hanem az mostanság is még folytonosan, 
terjed, miért is a. rovarnak, hogy kellően lehessen védekezni ellene,, 
teljes megismerése okvetlenül szükséges. M. R. de Lapasse erre 
vonatkozólag a következőket irja. 

A Lecanium quercus életfolyamata megegyezik általában 
véve a coccidiák életfolyamatával. Május hó végén vagy június 
elején a nőstény már teljesen kifejlett; mozdulatlanul tapad az 
éves hajtásra, néha oly nagy mennyiségben, hogy azt egészen 
körülveszi mintha az ág bibircses hüvelybe lenne behúzva. A kifej
lődött rovar hosszasága 3—4 mm.; szélessége 2—3 mm. A pete-
rakás június lO.-e körül kezdődik s a nősfény a petéket maga alá. 
rakja, és pedig oly nagyszámban, hogy a. pajzs alatt levő tér egé
szen betelik. Peterakás után a nőstény összeszárad és elpusztul. 
A pete halvány rózsaszínű, gömbalaku, átmérője 0"3—0'4 mm\ az 
áleza tizenkét nap múlva kel ki; az apró áleza, a testének közepén 
egy barna folt van, a test többi része fehéres szinü; hosszúsága 
07—0 -8 mm. Az álezák megjelenésük után azonnal elszélednek 
a legközelebb esö levelekre, hol szívócsövüket azok szövetébe 
bocsátják s az ott talált nedvekkel táplálkoznak. Őszszel aztán az. 



időjárás viszontagságai elöl a levél alsó felére menekülnek. Tél 
közeledésével mikor a levelek hullani kezdenek, az álczák is elhagy
ják eddigi tartózkodási helyeiket s a fiatal hajtások alsó felére, 
vonulnak. Ugyanekkor szinük is megváltozik s gesztenyebarnává 
válik, ugy, hogy az általuk meglepett ágakat könnyen meg lehet 
ismerni a vereses barna vonalról. A télen át megmerevedett 
állapotban levő kermeszek tavaszszal, mikor a fának nedvkeringése 
megindul, újból mozogni kezdenek és táplálkozás végett szétmász
nak azokon az ágakon, melyek nekik védelmet nyújtottak. M, R. 
de Lapasse talált nagy mennyiségű kermeszt a vágásokban is, a 
rönkök és dorongok vágás lapjain, a háncs tájékán, összegyűlve. 
A kermeszek tavasz elején L5 mm. hosszúak és a fiatal hajtásokra 
vannak tapadva, melynek vékony kérgét szívócsövükkel könnyen 
átszúrhatják; a nőstények ezután csakhamar kifejlődnek s a meg
termékenyítés befejeztével megtelnek petékkel. 

Ezek után áttérek a Lecanium quercus károsításának leírására. 
Ez a rovar kivált a rügyfakadás idejében veszedelmes, mikor 

a paizstetük miriádjai szállják meg a fiatal hajtásokat s ott a 
tápnedv elszívásával a lombfakadást tizenöt-husz nappal, sőt néha 
egy hónappal is késleltetik. Annál nagyobb, annál szembetűnőbb 
a paizstetü által okozott károsítás, mennél rosszabb a talaj és 
mennél gyengébb a tölgyfa növekvése. A tögyfának második, 
úgynevezett nyári hajtása, mely június végén és július elején fej
lődik, sohasem szenved a paizstetütől. 

A Lecanium quercus előfordulásának legfeltűnőbb jele, hogy 
az ágak és levelek, sőt a törzs is fekete színben tűnnek fel. Ezt a 
színezetet M. E. Henry szerint a Fumagó gomba idézi elő, mely 
annak a czukortartalmu nedvnek keletkezése következtében fejlődik 
ki, melyet a paizstetük magukból kibocsátanak. Egyébbiránt 
eléggé ismeretes tünemény az már, hogy a paizstetü megjelenésé
vei a korompenész együtt jár. A bouconnei és montechi erdőkben 
a korompenész a leveleknek csak felső lapján volt észlelhető, mi 
egyszersmind azt is bizonyítja, hogy a penész keletkezését a paizs-
tetünek a levél felszínére hulló váladéka idézte elő. M. R. de Lapasse 
május havában tényleg találta is a levelek felső felén a Lecanium 
quercus-tól származó czukornemü váladékot, melynek közepén fej
lődött aztán a Fumago. 



A Lecanium quercus leginkább a fiatal sarjerdőben szokott 
előfordulni, hol aránylag legtöbb a fiatal hajtás s a hol tehát leg
több táplálékot szerezhet magának, de nagy mennyiségben elő
fordul a középerdő felfáin, söt a vágható tölgyállabokban is. 
Elegyes erdőben ezt a paizstetüt azokon a fákon is lehet találni, 
bár sokkal kisebb mennyiségben, melyek a tölgyfával vegyest for
dulnak elő. így M. R. de Lapasse talált ilyen paizstetüt a gyer
tyánfán, a seprőjeneszteren, csakhogy ezek csupán szórványosan 
fordultak elő és kisebbek is voltak, mint a tölgyfán levő paizs
tetük. 

M. E. Henry védő- és irtószerül egy oldatot ajánl, melylyel 
a paizstetük által belepett fákat be kell fecskendezni, vagy a 
megtámadott részeket beccsetelni s mitől a Lecanium elpusztul. 
Az oldat összetétele a következő: 50 rész fekete szappan, 100 rész 
alkohol amylique, 200 rész borszesz, 650 rész esőviz. 

Fünemü növényekre ez az oldat igen erős s ekkor még ezer rész 
vizet kell hozzátenni. Ez az irtószer, melyet M. E. Henry egyáltalán 
minden coccidia és aphidia ellen ajánl, természetesen csak egyes 
díszfáknál és díszcserjéknél alkalmazható és az erdőben előjövő 
Lecanium quercus-szal szemben szóba sem jöhet. Egyébiránt bár 
tagadhatatlan, hogy a tölgyerdők szenvednek a Lecanium káro
sításától, de legalább az eddigi tapasztalatok szerint még nem pusz
tult el miatta egy tölgyfa sem, mert nagy sarjadzási képességénél 
•fogva a tölgy hamar könnyen ki is heverheti a bajt. 

(A „R. d. e. et f." 1896. évf. után. Közli: Pech D.) 

Ceylon szigetén. 
Irta: S z a l a y I m r e . 

A zárt jalouk közti résen, egy világos fénysugár lopódzik be 
a szobába, hol a mosquitó-hálóval védett ágyban feküdtem Hava-
raniban, a sziget közepén levő kis pusztán. Falunak nem mond
hatom, mert alig van néhány ház benne, s azt hiszem, azért van 



csupán néhány lakója, mert postaállomás. A Rasthous körül, hol 
tanyámat én is felütöttem, a világosság feltűnő gyorsan terjedt, s 
a nap néhány perez alatt felkelt, ép ugy, mint a nap lenyugtat 
átmenet nélkül rögtön az éj követi. Kitárom az ablakokat, melyek 
szobám minden falán, néhol párosan is találhatók, hogy légvonatot 
csináljak, nem lévén elegendő azon lyukakból bejövő légáram, 
melyek pedig feles számban vannak ép ugy fent, mint, lent a 
padló iránt alkalmazva. Ezen lyukak tüskével vannak bedugdosva, 
nehogy a Cobra capella, vagy Boa constructor bejöhessen, a négy-
lábuakról nem is beszélve, mert hisz azok ugy is ott tanyáznak 
szobám falain kergetőzve egymással, fogdosva a mosquitokat, a szép 
zöld, vagy fakó szinü gyikok, melyek közül némelyik arasztnyi, 
mások alig néhány czentiméter nagysággal birnak. Valamennyi fürge, 
nem fél egyik sem, s jelenlétein daczára egészen otthonosan erezik 
magukat. Egy pillantás az asztalon fekvő hévmérőre, elárulja, hogy 
32 fok meleg van bent, mi az összes ablakok kinyitása után is 
csak néhány fokkal szált le, hogy azután délfelé még magasabbra 
emelkedjék a hőség. Az ablak alatt tisztelt olvasóim ne értsenek 
üvegablakokat, mi az egész szigeten nem található s ami helyett 
csak a faredőny járja. Annál több nagy, magas üvegpoharakat 
látunk mindenfelé, melyek a whisky elkészítésére használtatnak. Ezt 
fogyasztja itt nem csak az angol, hanem a benszülött is. A reggeli 
toilettel hamar elkészülök; nem állván az egyébből, mint harisnya, 
kivágott czipő, selyem nadrág, selyem ing és az obligát parafa
sisakból, mely nélkül nem kell több, mint egy negyed óra, hogy a 
napszúrás áldozata légy. 

A Rasthouset körülvevő terrassera kilépve, az előre meg
rendelt két sikari már vár reám, mig boyom és preparatorom egy 
személyben, hozza a reggelit, mely két főtt tojásból, és sötét, fekete 
ceyloni theából áll. Első pillanatra fekete kávénak néznéd, meg
ízlelve theának találod. Hiányozik azonban belőle a chinai theá-
nak kellemes aromája, bouquetja. A Rasthouse körüli sűrűségben 
már mozgalmas az élet. Egy magas fa sudarán jókora zöldes sárga 
madár hallatja monoton danáját. Jó szem kell hozzá, hogy tolla
zatúhoz hasonló zöld lombok között észre vegyed. A benszülöttek 
meglátják rögtön, mig mi csak hosszas szemlélés után. Odébb egy 
Jack-fára szép, fehér paradicsommadár szállt fel. Hosszú fehér 



farkával inkább lepkének nézed, amint egyik ágról a másikra 
ugorva, farktollai hosszan nyúlnak utána, s röpülésének sajátságos 
lágyságot kölcsönöznek. Egyik fán a fürge kis mókus szaladgál 
s czinczogó hangot hallat. Ha társával találkozik, vigan kergetőz
nek a fák sudarain, nem törődve az azokról lecsüngő akadálylyal 
sem, mely akadályt a különböző nagyságú, (de néhol majd oly 
nagy, mint egy negyedakós hordó), kenyérgyümölcs képezi. Külön
féle nagyságban csüngnek le majd a fa sudaráig annak derekán, 
a kis mókusoknak csak arra szolgálva, hogy egyik-másik mögött 
elrejtőzve tovább űzhessék pajkos játékukat. A Rasthouse kerítése 
melletti gyepen vagy harmincz Tamil készülődik útra, összeszedve 
czók-mokját, mely néhány főzőedényből, botokból és zacskókba 
szedett rizsből áll. A ruhapakolással nincs sok fáradságuk, mert 
öltözéküket egy az övük köré csatolt kendő képezi, melyet időnkint 
ki-ki mosva mindaddig viselnek, mig el nem szakad. A nők ruhá
zata valamivel már terjedelmesebb, állván az egy lepedőnagy-
ságu könnyű szövetből, amint a válltól lecsüngesztve lélderékon 
átkötnek, szabadon hagyva a, másik félen csípőig a sötétbarna 
testet. Indiába, haza felé utaztukban tértek ide be, elvégezve a 
theacserje-munkát, az ültetést, kapálást, dzsungl irtást és égetést. 
Előkészítették a talajt a cocos-pálmának, a banánnak és a cacao-
nak, melyeket elültetve, egészen átengedik azon dus tenyészetnek, 
mely e szigeten valóban bámulatra méltó! 

Itt rizs atmnyiszor terem folytonosan egy év alatt, a hányszor 
•csak akarod; tépheted a thealevclet egész éven át, s ültethetsz a 
mikor csak akarsz mindent; mert itt tél soha sincs s a növényzet fej
lődése nem szűntél, sőt esős időszakban hatványozottabban műkö
dik. A hagyomány szerint itt valóságos paradicsomban vagyunk, 
hol ott is nőt fa, hova senki sem ültetett, s gazdagon terem magá
tól; éhező nem létezik, mert még az erdő fái is folytonosan nyúj
tanak táplálékot, érvén rajtok majd a kenyérgyümölcs, vagy az 
utszéleken Carya Papája, a dinnyegyümölcs, a mangó, vagy a 
tüskés ákáczéhoz htasonló levelű ananász, és a 7—8 féle 
banán. 

Kivételt képeznek csupán a luxus növények, mint athea, kávé, 
a mely ép ugy, mint nálunk a szöllö, a peronospora által üldöz
tetik és a cacaó. Olcsó lévén itt minden, a tunya singabez legfelebb 



vadász, vagy halász s földmunkával nem szeret vesződni s ezért 
jönnek át Indiából a tamilok, hogy a ceyloniak helyett dolgozzanak. 

Előkerül végre a Rasthonse szolgalegénye is egy óriási nagy 
késsel, mit aggálylyal szemlélek, nem tudva eltalálni, hogy mi czélra 
hozza magával azt ? Aggályom egészen jogosult volt. Először is, 
mert a czivilizált világtól 4 órai lovas postakocsi és 4'—5 órai 
zebu-ökör-fogatnyi távolságra voltam, annyira lévén a legközelebbi 
vonatállomás tőlem. Másodszor egész magányosan merészkedtem 
be a dsungük óriási birodalmába, hol az elefántot nem is emlitve, 
a párducz és a kigyók különböző nemei uralják a helyzetet. Azt 
hiszem, a dsungliban megöletve, mire a kutatás kezdetét vehetné, 
— a miből közbevetőleg mondva az illetőnek már semmi haszna 
sem lenne, — az ember már rég szétdarabolva, és test részei saká-
lyok és dögkeselyük által lenne felfalva. E műtétre azt hiszem 
a dögkeselyük ugy szólván idomítva vannak, lévén Indiában a pár-
sík temetője a dögkeselyük gyomra s onnét ide könnyen átrepül
hetnek. Annyi óvatossággal — az igaz — mindig éltem, hogy a 
fegyverhordó sikarinak csak a töltetlen puskámat adtam hordozni, 
mig a töltött mindig nálam volt. Megindultunk vadászatunkra. 
Közvetlen a falu mellett vezetett a jól gondozott macadamirizott 

•országút, mely annyiban különbözik a mieinktől, hogy rajta a 
keréktávnyomok majd kétszer oly szélesek, mint nálunk. A közle
kedés itt egy óriási nagy pálmalevéllel befont kétkerekű kocsival 
történik, melybe kis púpos zebuökrök vannak befogva, melyek 
ügető lépésben vonják terhüket. Az ut szélén itt-ott feltűnnek a 
majd 2—3 méter magas födtornyocskák, a föld színe szerint szür
kék vagy vörösek, a munkás fehér hangyának kastélyai. Látható raj
tuk néhány nagyobb lyuk, melyek be és kijáróul szolgálnak a 
hangyákkal barátságban élő Gobra. capellának. Ez oknál fogva tűrik 
meg az ut szélén, hol a singabez nem szívesen találkozik a veszedel
mes kígyóval, melynek harapása 5—10 perez alatt öl. Magamnak 
is eleinte nagy respectusom volt előttük, s néhány napig védelmid 
bőr gamaschnit viseltem, de a nagy hőség miatt az igen kellemetlen 
lévén, csakhamar ledobtam. Látva a velem járó benszülötteknek gond
talanságot, kik egy-egy meglőtt kis madárért meztelen lábbal és láb
szárral rohantak be a dsungliba, s nem is gondolva a kígyóval, csupán 
az itt dúsan burjánzó tüske bokrokat iparkodnak elkerülni. Őszintén 



bevallom, resteltem félelmemet vagyis inkább iszonyomat, s azt 
leküzdve, ha egy-egy szép exoticus példány madár a sürübe esett, 
magam is rohantam utána, s később a vadászszenvedély telje
sen elnyomta bennem az iszonyt és óvatosságot. A madárvilág 
már mindenfelé ébren van; a Cormoronok, a fehér kócsagok és 
gémek folyton húznak a dsungli fölött a szerteszéjjel fekvő tavak
hoz. A vadgalambok búgnak, s egy pillanatra otthon képzelhetjük 
magunkat, de a lelőtt galamb látása azonnal figyelmeztet az ellen
kezőre, mert ennek szine sárgás zöld, néhol lila színnel váltakozva, 
eltéröleg az otthoniak kék, vadgalambszínű tollazatától. A magas 
fákon az apró Nectorinek csiripelnek. Legtöbb colibrinagyságu, de van
nak olyanok is, mint a mi ökörszemünknek fele. Némelynek szine 
sötét lila, szárnyánál kis világos sárga folttal, de van közöttük 
tarkább is. A mi sárga rigónkra emlékeztető madár is repült át az 
uton. Egyik sikari egy nyulnagyságu mókusra tesz figyelmessé, 
de ennek körvonalait csak sejdíthetem, oly gyorsan tünt el a távolban. 
Egy kivételesen száraz ágon egy majom fordítja hasát a nap felé, 
tisztogatva magát az élősdiektől. Közeledésemre beugrik a sürü 
lombozatú fák közé, ugratásával nagy zörejt okozva ott, s közbe 
vigan hintázza magát a fák vékonyabb gályáin. Szívesen behatol
tam volna utána a dsungliba, s ha ezt a sürüen álló százados fák, 
a sok lián bokor, iszalagforma növény, ledült fák megengedték 
volna is, de lehetetlenné tette a temérdek tüske, oly nagyok mint a mi 
tüskés ákáczunké, azzal a külömbséggel, hogy a tüske még horgos 
is. Az erdő szélei az európai üvegházak drága növényeivel vannak 
telve; a Crotonok sokféle fajait, a vékony levelit, sárga csiku, majd 
a nagyobb levelű piros és ki tudja még hány változmányát láthat
juk itt! Hol a talaj nedves, az óriás levelű alocasiak, valamint a 
calladiumok, mint nálunk a csalán, pompáznak minden felé. A nagy 
sűrűségben néhol ösvény látszik, melyet az állatok legnagyobbika, 
az elefánt tiport le. Hatalmas ereje daczára az elefánt sem jár
hat mindenütt az erdőben és sokszor üldöztetve s menekülve is az 
ösvényen kell maradnia. Érthető, mily veszélyes és kellemetlen a 
vadászra nézve ily ösvényen a találkozás az elefánttal. 

A nagy colossus biztosan eltipor minden útjában álló aka
dályt, ha mindjárt ember is az s csak ugy menekülhetni meg tőle, 
ha az illető beszorítja magát a bozót és tüskék tömkelegébe, mig 



zaz mellette elrohan. Az országút mentén, egy obelisk-féle kő van 
."felállítva angol felírással. Ezt kibetűzve valahogy, megértem, mikép 
•az egy ott megölt, vagy meghalt angol tiszt emlékére lett emelve. 
De miért az országúton? Lehet, hogy mérnök lévén szegény feje, 
akkor halt meg, mikor a rengeteg dsunglin keresztül vonuló utat 
•csinálták. Tovább menve, néhány pálmafát találunk, melyek elá
rulják, hogy ott ház is van, és pedig pásztorház, mely körül a 
kiirtott területen néhány zebu-tehén és borjú legelész. Az irtóztató 
hőségben megszomjuzom, de az itt található viz melegsége, pos-
hadtsága miatt ártalmas és élvezhetlen. Szerencse, hogy utunkban 
van cocuspálma. Egyik pásztor gyorsan felkúszik a fa tetejére, s 
dobálja le nekünk a gyümölcsöt. Előkerül most a Rasthouse szolga 
is a nagy késsel, mely felé idáig értünkben sok aggodalmas pillan
tást vetettem. Felvág néhány cocusdiót, hogy a benne levő nedv
vel megkínáljon. Miután az itt található kutakban a viz hőfoka 
25— 28 közt váltakozik, a cocus dió nedve 20 fokával hűsnek 
mondható, és kellemes édeskés italt nyújt. Megnyugtatásomra volt 

• a szolga magyarázata, miszerint a kést csakis a cocusdió felvá
gása végett, s esetleg ha elefántot, vagy nagyobb vadat ejtenénk el, 
annak feldarabolhatása végett hozta magával. Persze, könnyű volt 
most már nevetni magamon, ki öt valamely szörnytett elkövetésének 
szándékával gyanúsítottam, melynek szomorú hős jelöltjéül maga* 

. mat tartottam. Az egyik sikari kérdésére, hogy van-e manki ? azaz 
majom közelben, igenlőleg felel a singalez pásztor, odamutat 
a sűrűség egy részébe, hol gyalogút van, s egy két holdnyi terü
lethez, a zebuk legelő helyéhez vezet, melyet a dsunglinak kiége-
tése és eltisztitása által nyertek. Odaérve, nem messze a lege
lésző zebuktól, egy csapat majmot pillantok meg, melyek a réten 
üldögélve a virágokon levő rovarokat és pilléket fogdosták. Észre 
véve bennünket, egy pillanat allatt felkúsztak a közeli fákra, honnan 
két három öles ugrásokkal átvetve magukat egyik fáról a másikra, 
iparkodtak elérni az erdőt. Sikerült azonban mégis egy nagy, kissé 
hátramaradt majomra lőnöm. A lövés után láttam még egyik 
fáról a másikra ugrani, de csakhamar egy tompa zuhanás elárulta, 
hogy a szegény állat lövésemnek áldozata lett. A két sikari rohant 
utána, s néhány perez múlva az egyik megjelent a tisztás szélén, 
-kezében tartva egy kis kölyök majmot, mig a másik a meglőtt 



anyát hozta, kitől még leestébon sem vált el kicsinyje, sőt midőn 
hazafelé vittük, nem is kellett fogni; holt anyjába kapaszkodott, s 
ott maradt, mig hazaértünk. Igazán, nagyon sajnáltam szegényt; 
s ha észreveszem, nem is lőttem volna agyon anyját. Nem láttam, 
hogy kis fiát kebléhez szorítva, a kettős teher miatt maradt el a 
többitől, s ez okozta vesztét! Tovább folytatva utunkat, most már 
oly helyre értünk, hol a fák vízben álltak, vigan tenyészve e víz-
párával teljitett légkörben, az üvegházi melegségben. Itt zsebkésed, 
zsebedben bármily fényes legyen is, megrozsdásodik egy nap alatt,, 
úgyszintén a puska is, ha csak mindennap olajjal be nem keneted. 

Szép látványt nyújt a sok fehér és rózsaszínű lótusvirág,. 
elborítva a viz tükrét, különösen hol nyílások vannak a tavon, annyira,. 
hogy miattuk a viz alig látható. Itt már számosabb száraz fát 
találunk, melyeknek ágain, ha figyelemmel nézzük, látni fogjuk", 
hogy vízi kígyók és teknős békák vannak letelepedve. Közeled-
tünkre a vizbe csobbannak, mig a gémek, nagy csomókban ülve 
a faágakon, egészen nyugodtan maradnak. Lövésünkre azonban fel
repülnek, kiáltásaikkal felverve a többi tengersok kisebb-nagyobb 
madarat, melyek közt a zöld szinü jégmadár is különböző nagy
ságban található, nem messze szállva, egyenes röpülésével. Az 
ároksánczoknál öles hosszúságú gyíkok hevernek, lehúzódva a 
földre, süttetve magukat a naptól. Észre véve bennünket, bam
bán emelik fel fejüket, s kilátva szájukat, kétágú nyelvüket öltö-
getik felénk és lassú tempóban mászva, visszadobják magukat a 
vízbe, melynek mélyében eltűnnek szemeink elöl. A nap már majd 
elviselhetlcnül küldi függőleges sugarait a földre. A sok izzadság 
törléstől a zsebkendők mintha vizbe lennének mártva. 

A különböző szebbnél szebb pillangók, köztük egy-egy 
tenyérnyi nagyságú, váltják fel a madarakat, melyek ilyenkor elül
nek az árnyékba és elhallgatnak danáikkal; mert mig ezek csak 
reggel éberek, a pillangók nagy melegben, dél felé láthatók, röp
ködve és mézet szüretelve a virágokból. Az ut mentén felállított 
telegrafpóznákon, melyek kivétel nélkül vasból vannak, mert a 
fából lévőt a hangyák 24 óra alatt megőrölnék, néhány kajdács 
üldögél és a tovahuzódó dróton 30—40 db merops apiaster, vész
madár, nyugszik egymás mellett, kiválasztva oly helyet a dróton, 
a hol a nap hevétől védve vannak a fák árnyéka által. Mi is, 



kimerülve a sok járás és nagy meleg miatt, bandukolunk vissza 
a Rasthouse felé, hogy odaérve a kényelmes indiai székbe tele
pedhessünk, s mozdulatlanul pihenve várjuk az ebédet, mely
nek elkészítéséről a német költővel elmondhatjuk: „Fraget nur 
nicht wie?" 

Könyv-ismertetés. 

A gyapjas pille (Ocneria dispar L ) Észak-Amerikában. 
The, gyps moth (Porthetria dispara L.) A lleport of the worlc of 
destroying the insect etc. hy Edward H. Forbush and Charles H. 
Fernald. Boston, 189G. Nagy nyolezadalak 1—595 old., 68 gyönyörű 

kivitelű táblával (közte három szines) és 5 térképmelléklettel. 
Ismerteti : J a b I o n o w s z k y J ó z s e f . 

Az Erd. Lapok 1893. évi évfolyamának 925. és következő 
lapjain volt alkalmam megemlékezni azokról a kártételekről, 
melyeket a .gyapjas pille Észak-Amerika Massachusetts állámának 
Boston-tói északra fekvő községeiben már 1891-ig okozott. E napok
ban ismét kezembe jutott e kártevőről szóló ujabb jelentés, a 
mely körülbelül akkora terjedelemben, mint az Erd. Lapok egy 
évfolyama, beszámol azokról a munkálatokról, a melyeket e kár
tevő kiirtására 1895. év végéig végrehajtottak. Azt hiszem, hogy 
felesleges munkát nem végzek, ha ebből az érdekes könyvből 
néhány dolgot kiszakítva ismertetem a magyar erdészközönség 
előtt, a mely a gyapjas pillét nagyon jól ismeri, noha kártételeit 
nem tartja olyannyira veszedelmeseknek, mint az észak-amerikai 
polgárok. 

Az előttünk fekvő műből most végre pontosan megtudjuk, 
hogy e lepke hogyan jutott Észak-Amerikába? A franczia szár
mazású Trouvelot Lipót, ki művész, természetbúvár és csillagász 
is volt, a 60-as évek elején megbízást kapott, hogy foglalkozzék 
avval a kérdéssel, hogy az amerikai selyemtermelés ügyét hogyan 
lehetne jobban felkarolni? Az amerikai selyemtermelő lepke 
(Telea polyphenus) csak hiányos selymet adott, ellenben a khinai 
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ei*edetü és nálunk is meghonosodott selyempille [Bombyx Móri) 
ugy nálunk, mint Amerikában semmiféle eredményt nem adott.*) 
Igy Trouvelot arra az eredeti gondolatra jött, hogy talán jó lesz 
erre a czélra a gyapjas pille. A ki tudja, hogy e rovar hernyója 
majdnem semmiféle gubót nem sző, mert a bebábozodás helyén 
nagy tömegben majdnem egészen szabadon maradt, valóban cso
dálkozni fog, hogy Trouvelot mit akart? Talán javítani akarta e 
hernyó tulajdonságait és azt hitte, hogy ott majd szőni fog? Az 
mindenesetre az ö eredeti, de egyszersmind szerencsétlen eszméje 
volt. Bizonyos, hogy 1868. vagy 1869-ben gyapjaspille petéit be
vitte Medford községbe, a hol ő élt. Ezt ő utólag maga is beismerte. 
Szomszédjainak egy része azt állítja, hogy e petéket ablakából a 
szél fújta ki, mi miatt Trouvelot igen nagy zavarba jött; mások 
ellenben állítják, hogy nem a peték vesztek el, hanem már a 
hernyók szöktek ki. Annyi bizonyos, hogy e miatt megijedt a 
franczia maga is, mert nyíltan bevallotta, hogy e rovar tényleg 
megszökött őrizetéből. 

Szerencsére 1889-ig az emberek majdnem egészen elfeledték 
a francziát, meg hernyóit, mert addig semmiféle különös dolog 
nem figyelmeztette őket az 1868—69-ediki hernyószökésre. Medford-
ban, Trouvelot háza környékén, a Myrtle-Streetben (vagy mint 
magyarul mondanók, a „myrtus-utczában"), igaz, pusztult a fák 
lombja, de a ki azt látta, mind azt hitte, hogy valamelyik honi 
hernyófaj koppasztja a fákat. Hiszen a gyapjaspille hernyója nem 
bir valami különös ismertető, vagy feltűnő jellel, a mi miatt a 
laikus embernek könnyen szembe szöknék. Hernyó — hát hernyó! 
Aztán éjjel pusziit s az is egy okkal több, hogy kevésbbé tűn
jék föl. Ehhez járult azonban még egyéb körülmény is, a mely 
lassu terjedését és meghonosodását elősegítette annyira, hogy 
1889-ben egyszerre csapásszámba ment. Fejlődését lassító első 
körülmény volt a massachusettsi zordabb éghajlat, a mely eleinte 
a kevésbbé fejlett vagy gyenge hernyókat mind rendre tizedelte, 

* ) Ismeretes dolog, hogy a selyemhernyó 1841-től kezdve, de leginkább 
a GO-as években, a szemcsekórtól (pébrine), mészkórtól (muscardine), renyhe
kór (ílachérie) és aszkórtól (grasserie) annyit szenvedett, hogy pl. Franczia-
ország 1853-ban még 25 mill. kgr. gubót termelt, 1865-ben már csak 5 milliót; 
Magyarország 1841-ben 470.000 kgrammot, 1878-ban pedig csak 2507 kg-ot termelt. 





ugy hogy, életben csak kevés számú, de annál erőteljesebb és 
egészségesebb példány maradt; igy ment az éveken át, mig végre 
valóságos kiválás utján e rovar teljesen acclimatizálódott és élet
módjában az ottani viszonyokhoz alkalmazkodott. Elszaporodását 
gátló második akadály voltak a rovarevő madarak. Már maga 
Trouvelot feljegyezte, hogy 1870-ben a kitett 2000 drb selyem
hernyót, melyet háza előtt egy tölgyfára eresztett ki, néhány nap 
alatt az amerikai rigó (Merüld mifjratoria) és az ugyancsak 
amerikai Galeo'scoptes carolinens-is teljesen fölszedte és megette. 
Igy tehát csak csodálkoznunk kell, hogy a gyapjas-pille hernyóit 
is hasonló sors nem érte, hanem sikerült nekik mégis valahogyan 
életben maradniok. Azután hozzájárult ehhez még, hogy mikor e 
lepke a gyümölcsösökből itt-ott erdős helyekre jött (Glenvood), itt 
útját állotta a gyakori erdei tüz. John Crowly medfordi lakos föl
jegyezte, hogy Glenwood 20 évvel ezelőtt erdős-bokros tájék volt, 
de husz év óta nem mult el egyetlen egy esztendő sem, hogy a 
tüz benne évente egyszer-kétszer nem dühöngött volna. 

Igy lappangott e rovar mintegy husz évig, a mikor azután 
1889-ben épen Medfordban — Trouvelot lakóhelyén — egyszerre 
hihetetlen erővel tört ki a. veszedelem. Forbush szemtanuk leveleit 
mintegy 12 oldalon közli, a melyek hü képét adják a hernyó
tömegnek. Egy úri nő azt irja: 

„Egy napon nővérein egyszerre felkiált: ime itt vándorolnak 
már az utczán fel! S mikor magam az utczai ablakhoz léptem, a 
látvány valóban szokatlan volt, mert az utcza feketéllett e her
nyóktól, a mint egyik szomszédnőm, Clifford asszony portájától 
húzódva felénk tartottak. Szomszédnőin fáit tisztára kopasztották, 
de a magunk fái ez időben még csak itt-ott voltak megrágva." 

Egy más szemtanú irja: 
„A midőn a csapás a mult nyáron a legnagyobb volt, akkor 

nem túlzok, ha azt mondom, hogy a ház falán nem volt akkorányi 
hely, a hová az ember tenyerét letehette volna a nélkül, hogy 
hernyót ne érintsen." Vagy alább: „a mikor a hernyók a fákon 
a legtömegesebbek voltak, éjjelenként, a mikor csend volt mindenütt, 
tisztán hallottuk rágásuk hangját." Több levél idézése helyett, 
elég legyen egy pillantást vetni az itt bemutatott 1. ábrára (227. old.) 
mely Forbush könyve nyomán épen Trouvelot utczáját, a Myrtle-



Streetet mutatja abban az időben, a midőn 1889-ben a gyapjas-
pille hernyói az egész utcza összes fáinak lombját tisztára leették. 
Bizony nem igen vigasztaló látvány. 

Ez 1889-ben történt. Azótától letelt hat év (az itt ismer
tetett jelentés 1895-tel végződik) s a gyapjas-pilie, vagy mint azt 
angolul mondják „czigány moly"*) nem tünt el s az a munka és 
óriási költség, a melybe az irtás került, alig van arányban egy
mással. Jegyezzük meg, hogy itt a gyapjas pille csakis kertekben 
és szabadon álló gyümölcs- és díszfákon fordul elő: erdőségekbe 
még nem került. Eddig (1895. végéig) összesen 32 község határá
ban terjedt el. 

Az eddig végrehajtott irtási munkálatokra a kormány a követ-
.kező összegeket íizette ki. 

1890-ben két izben 25.000 dollárt, összesen 50.000 dollárt 
1891-ben szintén „ 50.000 

vagyis jól csengő magyar értékre átszámítva, az nem kevesebb, 
.mint 1,191.750 frt. 

Ha meggondoljuk, hogy nálunk s általában Európában a 
gyapjas pille irtására még a legolcsóbb peteszedés alkalmazását is 
sajnáljuk, akkor a fenti összeget mindenesetre óriási nagynak kell 
tartanunk. Pedig hát még az sem elégséges s mert nem elég, 
valószínű, hogy vagy a gyapjas pillének Amerikából való kiirtása 
nem fog sikerülni, vagy hogy a kormány kénytelen lesz még 
nagyobb, több milliónyi áldozatot hozni. Ennek oka a fél mun
kában rejlik. Évről-évre belefognak a munkába s dolgoznak addig, 
a mig csak a pénz el nem fogy —• mondjuk átlag szeptemberig. 
S következő évben ismét csak akkor fognak hozzá, mikor a pénzt 

* ) „gypsy moth"-nak csak ujabban mondják, az európai angol irodalom 
.régebben (1741—96) ,,gipsey moth" néven ösmerte. Gypsy motli(czigány moly-
nak) azért, mert a gyapjaspillc himje sötétbarna szinü, tehát emlékeztet a mi 

:faluvégi és füstösképü polgártársainkra. 

1892-ben 
1893-ban 
1894-ben 
1895-ben 

már „ 75.000 „ 
már 100.000 
ismét „ 100.000 „ 
pedig 150.000 

tehát hat év alatt összesen 525.000 dollárt, 



megkapják reá. Ez ismét esak április-májusban kezdődik. A, 
munkának efféle megakasztásában rejlik, hogy ezen — aránylag; 
véve — kis területen sem birják e veszedelmes rovart kiirtani. 

Látva ezt - a sikertelenséget, de másrészt érezve az erkölcsi 
felelősséget, a gyapjas pille-bizottság (Comittee on the Gypsy Moth)> 
1894-ben egy általános munkarendet állapított meg s ehhez képest 
már 18944)en kérte, hogy a kormány egészen 1902-ig állapítsa, 
meg előre a szükséges költségadományt, ugy, hogy a munka fönn-
akadást ne szenvedjen. 

A bizottság a következő költségvetést mutatta be : 

1898 — 1902-ig 
évenkint 25.000 
dollárt, összesen 125.000 dollárt, 

az összesen kért összeg 590.000 dollár, 

vagyis 1.339-300 frt. 
A bemutatott költségvetés szerint a munka zöme 1894. és--

1895-re esett volna, mig ellenben 1898-tól kezdödöleg 5 éven át. 
már csak az ellenőrzési munka járt volna némi kiadással, mert fel
tételezték, hogy akkorára kiirtják a pillét s igy a későbbi fel
ügyelet, valamint a volt fertőzött felület bejárása már csak jelen
téktelen költséggel jár. 

Dehát az csak terv volt, nem lett belőle semmi s most 
ismét csak ugy folytatják az irtást, mint ezelőtt. 

Pedig mennyire kedvezőbb az ő helyük, mondjuk pl. csak & 
magyar erdőgondnoknál is. A fertőzött hely kicsi, mivelt kerti 
terület, egyik oldalát tenger zárja el, tehát arra nem terjedhet és 
e kis területen ott van 8—9 hónapon a kirivó szinü petecsomó,, 
a melynek irtása nem jár sok nehézséggel, sok költséggel, az igaz, 
hogy egy nőstény sok petét (400—1000) rak, hogy a hernyó sok fán 
élősködik (ugy a tűlevelűn, mint a lombosfán), de hát — kérdjük 
— mihez fognak az amerikai erdészek akkor, ha e rovar bele
veszi magát az erdőségekbe, vagy ha lejebb húzódik, a hol agyapot-

1894-re kért 
1895-re „ 
1896-ra . „ 
1897-re „ 

165.000 (kapott 100.000) dollárt, 
150.000 (azt meg is kapta), 
100.000 dollárt, 
50.000 dollárt, 



2. ábra. A gyapjas pille petecsomóinak bemázolása. 
(Forbush és Fernald könyvéből.) 



telepek hazája van ? Ugy látszik, hogy ők már erre is gondolnak, 
mert nem ok nélkül tettek már etetési próbát, hogy vájjon 
a gyapjas pille hernyója megeszi-e a gyapolbokor levelét! Megeszi 
bizony, talán mohóbban, mint a gyapotbokornak mostani hírhedt 
ellensége, á gyapjú-féregnek (Cotton worm) nevezett bagolypille 
(Aletia argillacea) hernyója. Hát ha még tovább olvassuk nemcsak 
a szöveget, hanem a sorközöket s ha tovább fűzzük azt a gon
dolatot, a melyet Fernald e könyv 295. oldalán megpendít, hogy mi 
lesz akkor, ha a gyapjas-pille az Egyesült-Államok déli részére 
lejut s annak évente nem egy, hanem két nemzedéke lesz ? Mert 
a mi 1895-ben és előző évben a fertőzött területen Woburnben 
(Medfordtól é.-ny.-ra) és más helyen történt, hogy a letojt peték 
egy része a szabadban még szeptember elején kelt ki, az ezt a 
lehetőséget (az évi kettős ivadékot) a déli, mondjuk, tél nélküli 
vidékre nagyon valószínűvé teszi. 

Mindenesetre tehát aggodalomra van ok elég s ha Forbush 
és Fernald az irtási munkálatok fő vezetői, ezeket az utóbb emiitett 
dolgokat nem is állítják élőkre, ők is tisztában vannak az eset
leges következményekkel s nem csoda, hogy nagyobb áldozatot 
követelnek a kormánytól. 

A mit az állat irtására nézve tesznek, azt mind megemlíteni 
lehetetlenség volna; a mit csak folyékony, szilárd halmazállapota 
vagy gáznemű testekből alkalmazni lehetett, az mind próba alá 
került, a hogyan csak lehetséges, tehát hol a pete, hol báb, majd 
a hernyó és a kifejlődött lepke ellen. Kreosot, kátrányolajok, 
benzin-láng, hernyóenyvgyürük (és azok amerikai utánzata a 
„dendrolene") arzéntok (párizsi zöld, londoni bibor, ólomarzenátok) 
a fertőzött csalitoknak tűzzel való gyors kiirtása, fogóövek (burlap) 
kötése, az mind próba alá került. 

Nem tarthatjuk vissza magunkat, hogy az alkalmazott mun
kákról felvett képek közül néhányat itt be ne mutassuk. A 2. ábra 
mutatja a munkásokat, a mint a petecsomókat kreosottal kenik, 
miközben igy a bemázolt pete körül fehér festékkel egy karikát, 
a fatörzsére pedig külön jegyet rajzolnak; a jegy arra szolgál, 
hogy utóbb a munka megbirálásánál mindig tudni lehessen, ki 
mázolta be a petéket. 

Egy másik ábrán (3.) láthatók e munkások, amint a fák tör-



-3. ábra. A fákra fogó-öveket kötő munkások. (Forbush és Fernald könyvéből.) 



zseire az u. n. fogóövéket alkalmazzák. Ezek a nálunk juta-vászon: 
néven ismert szövetből valók; minthogy azonban e vászon ott 
épen burlap néven ismeretes, e névvel jelölik egyúttal magát a 
fogóövet is. Ezeket a végből kötik a fa törzsére, hogy a hernyók 
a nappalra idehuzódjanak, a hol azután könnyű szerrel lehet őket 
megölni. 

Végül a 4. ábrán látható egy öreg szilfa, a melynek ágait a 
munkások a petecsomóktól megtisztogatták. Nem tekintve, hogy e 
kép az irtás egy nemét ábrázolja, nevezetes a rajta látható fa is. 
Ez a fa, mely Maidén városból való és Dexter-ék tulajdona, ha 
nem a legrégibb fája Massachusetts államnak, akkor bizonyosan a 
legrégiebbek egyike, kétszáz évnél idősebb és kerülete a földszint 
táján 29 láb, hat lábnyi magasságban pedig 21 láb, egész magas
sága 110 láb, koronájának észak-keletről-délnyugoti átmérője 104 
láb, egyes ágainak átmérői 3 lábnál is nagyobbak. Ennél a fánál 
azt akarták kimutatni, hogy vájjon ilyen fát lehet-e teljesen meg
tisztítani a lepkétől? 1891. év elején e fáról ugy hozzávetőleg 
számítva valami 600 petecsomót szedtek le és noha hosszas 
munka után a petét szedő munkások azt mondták, hogy az tel
jesen tiszta a rovartól, tavaszszal mégis akadt e fajból való hernyó. 
1892-ben a tisztításon (peteszedésen) kivül már hernyóenyvgyürü-
ket is alkalmaztak: de akkor is akadt néhány hernyó, csak 
1893-ban sikerült azt teljesen tisztán megtartani. A kép épen azt 
a jelenetet ábrázolja, a midőn az ellenőrző munkások vizsgálják 
a fát, hogy tényleg nincs-e rajta ücneria-pete. 

A mi az irtó-eljárasokat illeti, az amerikaiak nagy remények
kel voltak eltelve az arzénsók iránt. Az eredmény azonban nem 
igazolta e reményt, mert noha a hernyók bőven ettek az ezekkel 
a mérgekkel bepermetezett fák lombjából, csak csekély számuk 
pusztult el. Ugy látszik, hogy e hernyóra még a nagyobb száza
lékú oldat is közömbös. Ezek után — ki nem térve a báboknak 
tűzzel való irtására, valamint a csendesen elülő nőstény-lepkék 
öldösésére, melyek erre úgyis csak rövid ideig szolgáltatnak al
kalmat, — Massachusettsben is legjobb eljárásnak bizonyult be a 
petéknek s a petecsomóknak irtása kátrány- vagy növényi olajok 
segítségével. 

Az előttünk lévő munkának második része u. n. tudományos-



4. ábra. A petecsomóirtási munkák ellenőrzési vizsgálása. 
(Forbush és Fernald könyvéből.) 



rész, mely a gyapjas pille természetrajzát s általán olyan kérdé
seket tárgyal, a melyek a, gyakorlat emberére kevésbbé fontosak. 

Szembeszökő e részben az, hogy a magyar erdészek 
„yyaponcza" ismét egy ujabb tudományos néven szerepel, mert 
Fernald tanár, ki régibb jelentéseiben Ocneria dispar L. néven 
ismertette e rovart, most egyszerre Porthetria dispar L. néven 
beszél róla. 

Érdekes most összefoglalni, hogy e rovar a tudományban 
eddig hányféle néven ismeretes. Linné beérte a Bombyx dispar-
ral, de még az ő idejében lett Phalaena dispar, söt hármas el
nevezéssel Phalaena (Bombyx) dispar s e név Ratzeburg révén 
legjobban van elterjedve az erdész-körökben. Ochsenheimer el
nevezte azt 1810-ben Liparis dispar-n&k, Hübner 1822-ban Por
thetria dispar-n&k, tehát ép ugy, mint most Fernald tanár teszi. Az 
angol Stephens 1829-ben már Hypogymna dispar-ról beszél, Stan
dingei' pedig az Ocneria dispart-t honosította meg. Annyi bizo
nyos, hogy a szövőpiilék nagy csoportja sok olyan állatot foglal 
magában, a mely ugy életmódra, mint külső alakra nézve nagyon 
eltér egymástól, tehát más állatcsapathoz tartozik és szükségessé 
teszi, hogy ez más névvel is jelöltessék. A Bombyx-szíú szemben, 
tehát az Ocneria név nagyon okadatoit volt, annyival is inkább, 
mert ujabban már általánosabb a használata; de az ujabb névre, 
Porthetria-ra, mely esetleg csak zavart idézhet elő, semmi szükség 
nincs. Erdész-ember, ki már akár Phalaena dispar vagy akár 
Ocneria dispar névhez valahogyan hozzátörődött, az amúgy is 
nehéz kimondásu Porthetriára alig adja a fejét. Fernaldnek ezt 
a kísérletét azt hiszem, még a rovarászok sem fogják helyeselni, 
mig az erdészek talán figyelembe sem veszik. 

A mi az állat fejlődésére vonatkozó megfigyeléseit illeti, 
érdekesek azok a feljegyzései, a melyekből kiderül, hogy a pete 
milyen hőfokot bir el életerejének veszélyeztetése nélkül. Ha a 
petéket (márczius 3.-án) 40 perczig 80° melegnek tette ki*), azok 
mind ki keltek rendesen, söt a petecsomók április 13.-án még 

*) Az amerikaiak — mint ismeretes — a hőfokokat Fahrenheit szerint 
számítják s e szerint 80°, illetve 130° F. egyenlő csak 26'6 illetőleg 54'40 
C-szal. 



a 130° meleget is kibírták, 140°-nál azonban már elpusztultak. El
pusztultak akkor is. ha azokat áprilisban, (tehát közvetetlenül a 
kikelés előtt) elébb jól a fagypont alá hütötték le s aztán 1—8° 
melegnek tették ki, egy sem kelt ki. Ha ellenben márczius 22.-én 
kezdve elébb több napig 80u meleg helyen tartották s aztán 
kalcziumclorid és hókeverékbe mintegy 15 perezre tették, majd 
ismét a fagyponton alul 20° hidegben 40 perczig tartották: az 
ilyen pete mégis mind kikelt. 

Ez utóbbi körülmény nem lep meg. Hiszen tudjuk, hogy pl. 
a sclyempille (Bombyx Mori) petéi csak akkor kelnek ki, ha azokat 
elébb száraz hideg, fagy érte s igy ha valaki e petéből még az 
ugyanez évi nyáron akarná a selyemhernyót fölnevelni, a petét 
elébb mesterséges módon jól le kellene hűteni a zérón alul s 
ilyen hőfokban vagy két napig tartani. A későbben ismét rendes 
nyári meleg helyre hozott peték azután kikelnek. S igy ha a gyap
jas pille petéi a nagy hideg után mégis kikeltek, az nem a nagy 
szívósságuk mellett, mint inkább a szövőpillék egy közös tulajdon
sága mellett tesz tanúbizonyságot. 

A életmód jelenségei máskülönben olyanok, mint nálunk. 
A gyapjas pille hernyóinak ellenségei közül Forbush 42 

madárfajt sorol föl. Fernald ellenben 39 rovart (közte 5 pókot és 
atkát) ismertet, a melyekről bebizonyította, hogy e hernyó valódi 
parazitái; nálunk a rovarok közül 56—60 rovar ismeretes, mint 
ilyen s az amerikaiak példáját követve e számot behatóbb meg
figyelésekkel még nagyobbra lehetne nevelni. 

Hivatalos közlemények. 
Az1897. év tavaszán megtartandó erdészeti államvizsga tárgyában. 

A folyó évi tavaszi erdészeti állámvizsgálat folyó évi április 
hó 26.-án és az erre következő napokon a fennálló szabályzat 
értelmében Budapesten az országos erdészeti egyesület székházá
ban délelőtt 9 órakor fog megkezdetni és folytatólag megtartatni. 

A vizsgára jelentkezők felhivatnak, hogy a vizsga letehetésére 
nyert engedélyt a vizsga kezdete előtt a bizottság elnökének 
bemutassák. Földmivelésügyi m. Jcir. ministerium. 



Különfélék. 
Az állami szolgálatban álló erdészek helyzete. Ezzel 

a czimmel, valószínűleg egy és ugyanazon forrásból, rövid 
egymásutánban két névtelen körlevelet kaptunk, melyeket 
az ismeretlen szerző értesülésünk szerint a napi sajtónak, 
és a törvényhozás tagjainak is megküldött, nyilván azzal a 
czélzattal, hogy az állami erdötisztek kétségkívül kedvezőt
len helyzetének feltüntetésével e nagy testület jogos óhaj
tásainak teljesítésére az említett körökben kedvező hangu
latot keltsen. Sajnos azonban, e névtelen körlevelek mind-
ketteje olyan módon és különösen a második olyan han
gon foglalkozik e fontos kérdéssel, hogy csak ártalmára 
lehet annak a jó ügynek, a melynek hivatatlanul és, 
tegyük hozzá, tapintatlanul szószólójává szegődött. 

Mind a mellett tudomást sem vettünk volna e kör
levelekről, ha két körülmény miatt nem kellene attól tar
tanunk, hogy a viszonyok felöl kevésbé tájékozottak e 
névtelen felszólalásokat esetleg csakugyan az állami erdé
szek testületének nevében és megbízásából írottaknak 
fogják hinni. Mert e körlevelek először is „Érdekeltek" 
aláírással vannak ellátva s másodszor épen abban az 
időben jelentek meg, midőn az állami erdötisztek anyagi 
helyzetének a kérdése tényleg ismét felszínre hozatott 
azzal a felterjesztéssel, melyet az Országos Erdészeti 
Egyesület — mint lapunk megelőző füzetéből mindenki 
előtt ismeretes — a mult évi Országos erdészeti gyűlés 
megbízásából nemrégiben illetékes helyre intézett. A körül
ményeknek ez a véletlen összejátszása mindenesetre azt 
a látszatot kölcsönözheti a dolognak, hogy ezek a kör
levelek csakugyan az állami erdötisztek nevében és tudtá
val készültek. 

Mi azonban a leghatározottabban tiltakozunk e fel-



tevés ellen is s nemcsak az Országos Erdészeti Egyesület 
nevében utasítjuk ridegen vissza a szolidaritásnak még 
a látszatát is ezekkel a névtelen levelekkel szemben, 
hanem az állami erdészek nagy testülete nevében is 
visszautasítjuk azt, mert kétségtelen, hogy ez a nagy tes
tület is sértőnek találja magára nézve, hogy komoly érdekeit 
hívatlanul es tapintatlanul olyan felületes és Ízléstelen 
kifakadásokkal és gyanúsításokkal telt névtelen felszóla
lások veszik védelmükbe, mint a milyenek e körlevelek. 

Még akkor is méltatlanok volnának ezek az állami 
erdészekre nézve, ha tartalmuk komoly és kifogástalan 
volna, mert ekkor is abba a gyanúba kevernék a testüle
tet, hogy sérelmeit nem meri nyíltan és férfiasan feltárni, 
hanem jobbnak látja alattomban panaszkodni a sajtó 
és a törvényhozás előtt, ugy tüntetve fel a dolgot, mintha 
óhajtásainak a megtorlás veszedelme nélkül nem is 
adhatna nyíltan kifejezést az előtt a fórum előtt, melytől 
sérelmeinek orvoslását várhatja. 

Ilyen váddal ugyan senki sem illetheti jogosan az 
állami erdötisztikart, mely nehéz viszonyok között is min
dig megőrizte férfias komolyságát, de mind a mellett 
szükségesnek tartottuk ezeket itt világosan is kijelenteni, 
hogy még a látszat se lehessen ártalmára a testületnek. 

Szorzó-osztó könyv . A mennél nagyobb munkaered
mény elérésére való törekvés mindinkább ráutal arra, 
hogy munkálkodásunk könnyítése végett czélszerü segéd
eszközökhöz folyamodjunk, melyek igénybevétele mellett 
szellemi és testi erőnket bizonyos mértékben megkímél
hetjük s eként magunkat huzamosabb ideig tartó munka 
végzésére is képessé tehetjük. Ilyen segédeszköznek talál
tam az 1895-ben Veress Lajos m. kir. számellenörtöl Buda
pesten megjelent „Egyetemes szorzó és osztó Mnyv"-et, 
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mely a czimében jelzett müveleteken kivül egyszersmind 
ár és százalék kiszámítására is használható. 

A könyv I. része magában foglalja mindazokat a 
teljesen kész szorzatokat, a melyeket a szorzási műveletnek 
egy-két vagy három számjegyből álló szorzandóval és 
ismét egy-két vagy három számjegyből álló szorzóval tör
ténő foganatosítása után eredményül kapunk; e szerént 
tehát ugy a szorzandó, mint a szorzó szám 999-ig (1000-en 
alul) bármely szám lehet. Viszont tehát magában foglalja 
azokat a kész hányadosokat is, melyek bizonyos számnak 
mint szorzatnak s e szorzat egyik tényezőjének megfelel
nek, vagyis hogy a mü I. részének segélyével 4—6 szám
jegyből álló szorzatok hányadosai csekély idő alatt s 
kevés szellemi és testi fáradsággal kikereshetők. A mü 
használatával járó legfőbb előnyök, a nagy időmegtakarí
tás, továbbá a szorzatoknak és a hányadosoknak teljes 
megbizhatósága. A mii berendezése körülbelül megfelel a 
körlap vagy köbtáblákénak, s annyira átnézetes, hogy külön 
magyarázatra nem szorul. Azt pedig, hogy a munkának 
mily sokféle alkalmakkor lehet hasznát venni az erdészet
nél is, különösen az erdörendezés, becslés terén, épen-
séggel fölösleges lenne külön ismertetni. 

A mü I. részének ára 7 frt (a mü szerkesztőségében: 
Budapest, Rombach-utcza 3. sz.) A II. rész hat szám
jegyre fog terjedni. (Közli: Ajtai ./.) 

Szőlőkaró — vargafából. A f. éri költségvetés tárgya
lásakor a földmivelésügyi tárczánál szóba került a szőlők 
felújításának ügye s ezzel kapcsolatban a szőlőkaró-kérdés 
is. Erre vonatkozólag a földmivelésügyi miniszter ur aként 
nyilatkozott, hogy a maga részéről a kincstári erdöható-
ságok utján többféleképen is módját keresi annak, hogy 



a szőlőtulajdonosok karószükséglete jutányos áron és kellő 
mennyiségben fedezhető legyen. Ebből a czélból megvizs
gáltatja, nem lehetne-e valami módon a bükkfát is alkal
massá tenni szőlőkaró termelésre, továbbá 3000 /..-hold 
ákáczerdö telepitéséröl is gondoskodik. 

Ezek ntán az előzmények után a Pesti Naplóban, mely 
napi lap a legutóbbi időben több más fontos erdészeti kér
déssel is foglalkozott, Székely György azt a kérdést veti 
föl, nem lehetne-e a szőlőkaró termelésére jól fölhasz-
aiálni a cserkéreg termelésnél nyert vargafát, amit eddig 
tüzelőnek használtunk el. 0 maga mindjárt meg is felel a 
kérdésre, s azt igyekeszik kimutatni, hogy bizonyos keze
lésmód mellett a vargafát sikerrel lehetne a szóban lévő 
•czélra földolgozni. Mivel a szőlőkaró kérdés megérdemli, 
hogy vele foglalkozzunk s tisztába jöjjünk, Székely György 
szaktársunk okoskodását röviden megismertetem lapunk 
olvasóival is. 

Székely a vargafára nézve ugy vélekedik, hogy ez a 
fa okszerű felhasználás és kezelés után a legjobb szőlő
karót szolgáltathatja s ugy koránál, valamint egyéb oknál 
ifogva a telítés után a legtartósabb anyagot adhatja. 

Megengedi, hogy lehetnek ennek is hátrányai, pél
dául a vetemedés, a szijács gyors korhadása, sok törzs
nek természetes görbesége — mindez azonban mellékes 
s elhárítható, egyszersmind másodrendű apróbb baj, ugy, 
hogy ennek ellenében az az előnye, miszerint rövid időn 
belül elegendő mennyiségben állitható elő, minden hát
rányt pótol, nem is említve, hogy a dombos vidékü szőlő-
tájakon igen könnyen megközelíthető, mivel a szőlők felett 
;levö tetőket a kérgezésre berendezett tölgyállabok foglal
ák el. 

A termelésre nézve kétféle módot ajánl és pedig: 



a) a kérgendö területből a nedvkeringés megindulása után 
előre kiszedetnök a szőlőkarónak megfelelő egyedeket, 
ezeket vagy rakatokban, vagy máglyákban kinn az erdőn 
száritanók; b) a munkásokat az eddigi szokás betartásával 
helyeznök a vágásba de utasításul adnók, hogy minden 
oly darabot, amely valamennyire még szőlőkarónak meg
felel, 1"60 méter hosszúságtól fel két méterig, egységes 
hosszúságig kérgezzenek s külön rakásba helyezzenek el 
s ezeket a külön rakásokat a rákövetkező napon hosszú
ság szerint máglyákba (kalitkákba) rakatnók el. 

Ö az utóbbi eljárást látja czélravezetöbbnek s igy 
inkább ezt ajánlja. 

A máglyákban való kezeléssel, azt hiszi, megszünteti 
a karó vetemedési hajlandóságát, söt hogy a legtöbb eset
ben a természetes görbületet is kiegyenlítheti. A továbbiakra 
nézve megjegyzi, hogy a felmáglyázott karó az erdőn 
augusztus hónapjáig marad, mikorra eléggé átszáradt; 
száraz időben tető alá kell fuvarozni s igy kerülhet keres
kedelembe. Megjegyzi itt még, hogy mivel a karó vastag
sága befolyással van annak értékére, de az az esetleges 
telítésnél (impregnálás) is számba jön, ezért annak vas
tagsági osztályokba sorozását, amennyiben az erdőn meg 
nem történt volna, a befuvarozáskor okvetlen foganatosí
tani kell. A szijács korhadásának megakadályoz asara a 
különféle szerekkel való telítést ajánlja, mi szerinte akkor 
rögtön volna czélszerüen eszközölhető, midőn jó száraz 
állapotban az erdőről lefuvaroztatik, mert ellenesetben a 
telítést mesterséges szárítással kellene megelőzni, mi 
ujabb munkát igényelne. A karók szerinte egyszerűen 
beáztattatnának a telitö folyadékba oly hosszú időre, amig 
az a szijacsot átjárja, mely idő a karó vastagságától 
függne, de 8 napnál tovább alig tarthat, különösen ha a 



telitö folyadék felmelegittetett. A telités után a karókat, 
nehogy ismét megvetemedjenek, fel kell máglyázni s tava
szig száraz helyen tető alatt kell tartani. 

A karó meghegyezése három alkalomkor is történhe
tik; mindjárt künn az erdőn, vagy a telités előtt, avagy 
a földbeverést megelőzőleg; nézete szerint legjobb lenne 
a telítést megelőzőleg s a legrosszabb a földbeverés előtt. 
Künn az erdőn máglyába rakáskor sokkal drágább a mun
kás ideje, semhogy az ezzel való vesződség arányban 
állana azzal a megtakarítással, mit a vasúti súlynál eset
leg nyernénk." 

A czikkiró tehát, amint a fentebbiekből kitetszik, nem 
kisérleti adatokat emlit, hanem a kérdést csak mint ilyet, 
állítja fel s adja meg hozzá saját felfogása szerint a 
magyarázatot, amit igazolni a gyakorlat lenne hivatva. 
Igy is érdemesnek tartottam a közleménynek lapunkban 
való ismertetését, alkalmat szolgáltatván arra, hogy véle
ményüket, vagy esetleges tapasztalataikat mások is elmond
hassák. (Sylvius.) 

Vétkes pap. Annak illusztrálására, hogy erdőtörvé
nyünknek mily nehézségekkel kell megküzdeni, a „ M . H." 
után feljegyezzük a következő esetet, melyhez hasonlót 
.alighanem többet is szolgáltat az élet. Még a mult télen 
történt, — irja a M. H. — hogy A. aradmegyei község 
pópájának elfogyott a tűzifája és elküldte kocsisát a köz-
.ségi erdőbe, hogy onnan olyan fát hozzon, amelyért nem 
kell fizetni. A szolga szót fogadott és a községi erdőből 
hozott annyi tüzelöfát, hogy elég lett volna egész télire. 
•Csakhogy találkozott olyan ember, aki látta a lopást és a 
papot följelentette a községi bírónak. Ennek nem tetszett 
<ugyan a falu lelkésze ellen beadott panasz, de ki nem 
(térhetvén előle, házkutatást rendelt el a lelkésznél. Rövid 



keresés után a fát meg is találták a szalmaboglya alatt,, 
de a tisztelendő ur, ki előbb mit sem akart tudni a fáról, 
most azzal védekezett, hogy a fát pénzért hozták neki az 
erdőből. Minthogy azonban az elöljáróság jól tudja azt, hogy 
a községi erdőben nincs eladó fa, feljelentette a vétkes papot a 
biróságnak. A hatóság majd egy éven át vizsgálta a dolgot, 
mert a szent atya konokul tagadta bűnét. A kinos ügy csak a 
napokban ért véget és a biróság a lelkészt orgazdaság bűntet
téért pénzbirsággal sújtotta. (Sylvius.) 

Az ..Erdész-induló" zenemű szerzője, Szmik Gábor 
m. kir. föerdész, ujabban „Nemes sziv" czimmel egy kerin
gőt adott ki s annak száz példányát — ismét abból a 
czélból, hogy az értük befolyó összeg a „Magyar erdö
tisztek árva leányait segélyező alap"-hoz csatoltassék — fel
ajánlotta egyesületünknek. Kettős okunk van tehát megint, 
hogy erre a csinos kis műre felhívjuk olvasóink figyelmét 
egy felöl azért, mert a jelzett zenemű már magában véve 
is megérdemli zenekedvelő szaktársaink érdeklődését, 
másfelöl azért, mert Szmik Gábor szaktársunk szives ado
mánya ugy tölti be igazán nemes hivatását, ha mig ö 
szellemi munkájának gyümölcsét adja a szép czélra, mi 
filléreinkkel áldozunk ugyan annak érdekében. 

A csinos kis zenemű ára egyesületünk tagjai számára 
1 frt. Megrendelhető a szokott módon. (Sylvius.) 

Szabadalmi naptár. A szabadalmazás terén is nap
világot látott immár az első naptár, mely hivatva van a 
feltalálók és általában a szabadalmazás iránt érdeklődök 
számára megbízható tanácsadóul és kézikönyvül szolgálni. 
A naptár — tekintettel a magyar szabadalmazásnak csak 
a közelmúltban történt önállósítására és fejlettségének 
zsenge voltára úttörő munka, minthogy anyaga, a 
szabadalmazást megvilágító számos és különböző irányú. 



adatok, csak fáradsággal voltak összegyűjthetők és feldol
gozhatók. A naptár tartalmazza a naptári részen, jegyzék
naplón és lejárati táblázatokon kivül az összes külföldi 
és hazai szabadalom-védjegy és mintavédelem megszer
zésére vonatkozó tudnivalókat; a m. kir. szabadalmi ható
ságokat; az 1895. évi uj szabadalmi törvényt dr. Neuman 
Ármin, országgyűlési képviselő, egyet, tanár jegyzeteivel 
ellátva, továbbá a mult évben engedélyezett összes szaba
dalmak osztályozott jegyzékét, mely a kereskedelemügyi 
m. kir. miniszter megbízásából e naptár szerkesztője által 
eddigelé kiadott és az uj törvény életbeléptével megszün
tetett hivatalos szabadalmi katalógus pótlásául szolgál. 
Nyelve magyar és német, hogy a naptár egyszersmind 
a külföldön is terjeszthető legyen. Végül a jegyzékben fog
lalt összes feltalálók betüsoros névjegyzékét is tartalmazza. 
A naptárnak következő években megjelenő kiadásai a fen
tebb felsorolt szükséges tudnivalókon kivül, rendesen 
közölni fogják a nevezetesebb találmányok hiteles leírásait 
és rajzait, mely rész ezúttal az uj szabadalmi törvény 
részletes ismertetése által okozott helyszűke miatt szorult 
ki. A szabadalmi naptár jelzett tartalmánál fogva kétségen 
kivül hasznos kézikönyvnek fog bizonyulni a gyárosok, 
feltalálók, szabadalom tulajdonosok és szabadalmi ügy
vivők, nemkülönben ipar- és közigazgatási hatóságok kezé
ben. A tetszetős külsejű naptár kizárólag a kiadótulajdonos : 
Bcrgl Sándor, szabadalmi ügyvivő irodájában (Budapest, 
VII., Erzsébet-körut 8. sz.) kapható. Ara: kötve / frt, postán 
küldve / frt 10 kr. 



Változások az erdészeti szolgálat körében. 
A földmivelésügyi m. kii?, minisztérium erdészeti főosztályá

ban az erdőfelügyelőségi ügyosztály főnöke Rufska Tivadar, m. 
kir. főerdőtanácsos saját kérelmére állandó nyugalomba helyezte
tett, s számára ugyanezen alkalommal a harmadosztályú vaskorona
rend adományoztatott. 

Az erre vonatkozó legfelső elhatározás a ,.Bp. K." f. é. 61. sz. 
szerént következőleg hangzik: 

Személyem körüli magyar miniszterem előterjesztése folytán 
Rutsha Tivadar íőerdőtanácsosnak. saját kérelmére történt állandó 
nyugalomba helyeztetése alkalmából, harmadosztályú vaskorona 
rendemet díjmentesen adományozom. 

Kelt Cap-Martinban, 1897. évi márczius hó 7-én. 
Ferenc? József s. k. 

Báró Jósika Sámuel s. k. 



Egyesületi hirdetések. 
Figyelmeztetés. Az egyesületi könyvkiadmányokból az egye- ' 

sületi tagok csak egy példányt szerezhetvén meg a megállapított 
kedvezményes áron, több példány megrendelése esetében a többi 
példány után a nem tagok számára megállapított ár küldendő be. 

Az „Erdészeti Növénytan II. k. Növényrendszertan. Részletes 
növénytan, Növény földrajz" czimü, 200 aranynyal jutalmazott pálya
munka megjelent. Ára az egyesület tagjai számára 6 (hat) frt, nem 
tagok számára 9 (kilencz) frt. Legczélszerübben póstautaíványnyal 
rendelhető meg az Orsz. Erd. Egyesület titkári hivatalánál. 

„Az Erdö-Ör' - vagy „Az erdészet alapvonalai kérdésekben és 
feleletekben" czimü munka h e t e d i k kiadása megjelent. Felkéret
nek tehát azok a t. erdőhivatalok, erdőgondnokságok és szak
társak, kik az erdészeti műszaki segédszolgálatra készülő egyének 
részére ezt a könyvet megszerezni kívánják, hogy annak posta
utánvétel utján leendő megküldése iránt az. „Erdészeti Lapok" 
kiadóhivatalát értesíteni szíveskedjenek. Ára példányonkint 3 frt. 
— Ha a megrendelés alkalmával a könyv ára mellett még 25 kr. 
postaköltség is küldetik, akkor a megküldés bérmentve (kereszt
kötés alatt, ajánlva) történik. , 

Az „Erdészeti Rendeletek Tára" 1880—84. (I.—IV.) évfolya
mának III. kiadása teljesen elfogyott, valamint az 1890. (X.) évfolyam 
1. kiadása is. (Az I—IV. évfolyamot az egyesület mérsékelt áron 
visszaváltja. Ajánlatok a titkári hivatalhoz intézendők.) 

Az „Erdészeti Zsebnaptár" legújabb évfolyama (1897. évi 
XVI. évfolyam) megrendelhető az Orsz. Erd. Egyesület titkári hivatalá
nál és pedig legczélszerübben postautalványnyal. Ára bérmentetle
nül elküldve az egyesület tagjai részére 1 forint, nem tagok 
részére 1 forint 50 krajczár. Ha egy vagy két példány megren
delése esetében az előbbi árakon felül példányonkint 20 krral több 
küldetik be, az elküldés bérmentve (keresztkötés alatt, ajánlva) 
történik. Kettőnél több példány megrendelése esetében az elkül
dés zárt csomagokban történik s a szállitási dijat az átvétel alkal
mával a megrendelő fizetheti ki. 

„Erdészeti növénytan I. k. Általános növénytan" czimü, 200 
aranynyal jutalmazott pályamunka ára az egyesület t a g j ai részére 
2 frt 80 ki-.; nem tagok részére pedig 4 frt. Legczélszerübben 
postautalványnyal rendelhető meg az Országos Erdészeti Egyesü
let titkári hivatalánál, mely a müvet abban az esetben, ha a fen
tebbi összegen felül még 25 kr. beküldetik (keresztkötés alatt, 
ajánlva), bérmentve küldi meg. 

Az ,.Erdörendezéstan" kézikönyvének (I kötet; irta: bölcsházai 
Belházy Emil m. kir. főerdőtanácsos) ára az egyesület t a g j a i 



részére 3 frt, n e m t a g o k részére pedig 5 frt. Legczélszerübben) 
postautalványnyal rendelhető meg az Országos Erdészeti Egyesület 
titkári hivatalánál. 

„A legelö-erdök. — A legeltetés kérdése Magyarországon és 
annak megoldása mezőgazdasági uton" czimü munka (irta: Földes 
János m.kir. föerdész) még kapható. Az „Erdészeti Lapok" 1895. évi 
I — V . füzetében közölt ezen munkát, az egyesület dicsérettel tüntette 
ki. A külön kiadásnak ára az egyesület tagjai számára 80 kr., nem 
tagok számára pedig 1 frt 20 kr. Megrendelhető az orsz. erd. egye
sületi titkári hivatalánál (Budapest, V . Alkotmány-utcza 10. sz.)> 

Az „Erdészeti Rendeletek Tára" 1891. évi vagyis X I . 
az 1892. évi, vagyis X I I . ; az 1893. és 1894. évi vagyis X I I I . és 
X I V . évfolyama (ez a két évfolyam egy füzetben) s végül az 
1895. évi vagyis XV. évi az Országos Erdészeti Egyesület titkári 
hivatalánál (Budapest, V . , Alkotmány-utcza 10. sz.) megrendelhető. 
Ára az egyesület tagjai számára, az 1891. évfolyamnak 30 kr., az 
1892. évfolyamnak 20 kr. az 1893. és 1894. évfolyamot tartalmazó 
füzetnek 60 kr., az 1895,-i évfolyamnak 30 kr.; nem tagok számára 
pedig 60 kr., 40 kr., 1 frt 20 kr., illetve 60 kr. 

Az „Erdészeti Rendeletek Tára" 1885.—89. (IV—IX.) évfolya
mából a II. kiadásnak ára az egyesület tagjai részére 1 frt 20 kr.. 
nem tagok részére pedig 1 frt 80 kr. 

Az „Erdei facsemeték nevelése" czimü munka megrendelhető-
az Országos Erdészeti Egyesület titkári hivatalánál (Budapest, V. , 
Alkotmány-utcza 10. sz.). Ára az egyesület tagjai részére 1 frt 
50 kr., nem tagok részére 2 frt. 

Az „Erdöhasználattan" kézikönyvének, néhai Szécsi Zsigmond 
m. kir. főerdőtanácsos, erdőakad. tanár által átdolgozott s bővitett 
I I . kiadása megrendelhető az orsz. erdészeti egyesület titkári 
hivatalánál (Budapest, V . , Alkotmány-utcza 10.) A könyv ára. 
az Országos Erdészeti Egyesület tagjai részére 6 frt, nem
tagok részére pedig 8 frt. Megrendelhető postautalványon vagy 
pedig utánvétellel való küldésre egyszerű levelezőlapon is. 

„Magyar Erdészeti Oklevéltár" (Magyarország ezredéves fenn
állásának emlékére kiadta az Orsz. erdészeti egyesület). Szerkesz
tette és történeti bevezetéssel és tárgymutatóval ellátta : T a g á-
n y i Károly. A három vaskos kötetből álló munka megrendelhető-



az Országos erdészeti egyesület titkári hivatalában (Budapest, V. 
ker., Alkotmány-utcza 10. sz., II. e.). Ára az egyesület tagjai szá
mára 10 frt, nemtagok számára 20 frt. \ 

„Erdész-induló" és „Nemes sziv. — Keringő*" Zongorára. Irta 
Szmik Gábor. Ára az indulónak példányonkint 1 korona, a keringö-
nek 2 korona. Megrendelhetők az egyesület titkári hivatalánál (Alkot
mány-utcza 10 sz. II . em.). Az eladásból befolyó összeg „A magyar 
erdőtisztek árvaleányait segélyző alapítvány" gyarapítására fordittatik!' 

Ó felsége nagy fénynyomatu arczképe, a mely az egyesület 
nagytermében levő eredeti olajfestmény után készült, megrendel
hető az Országos Erdészeti Egyesület titkári hivatalánál (Buda
pest, V., Alkotmány-utcza 10.). Ára az egyesület tagjai részére 
c s o m a g o l á s s a l é s p o s t a k ö l t s é g g e l e g y ü t t 3 frt 50,. 
nem tagok részére 4 frt. 

Közvetlenül a szerzőnél rendelhető meg: 
„A tölgy és tenyésztése" czimü pályadíjnyertes munka, 

a szerzőnél, Fekete Lajos m. kir. főerdőtanácsos és aka
démiai tanárnál rendelhető meg. Megrendelések egyszerű levelező-
lapon, vagy postautalványon közvetlenül Selmeczre a szerzőhöz, 
intézendők. Ára az egyesület tagjai részére 2 frt, nem tagok ré
szére 3 frt. 

Ugyancsak Fekete Lajos m. kir. föerdötanács és ak. tanárnál 
rendelhetők meg: az „Erdöértékszámitástan" II. javított és bőví
tett kiadása (ára 3 frt), és az „Erdöbecsléstan" II . teljesen átdol
gozott kiadása. (Ára 4 frt.) 

Ugyancsak a szerzőnél rendelhető meg: 
A selmeczbányai m. kir. erdöakadémia története és ismertetője. 

Darányi Ignácz földmivelésügyi m. kir. minister megbízásából irta 
Vadas Jenő m. kir. erdőtanácsos és ak. tanár. Megrendelhető 
szerzőnél (Selmeczbánya) és az „Erd. Lapok" kiadóhivatalánál*) 
(V. ker., Alkotmány-utcza 10. sz.) A 24 ivre terjedő, képekkel' 
diszitett s térképpel ellátott munka ára 2 frt. (Erdőgyakornokok
nak 1 frt 50 kr; erdészeti műszaki dijnokoknak s akadémiai hall
gatóknak 1 frt.) 

* ) Az „Erdészeti Lapok" kiadóhivatala azonban csak abban az esetben 
tehet eleget a megrendeléseknek, ha a t. megrendelők a könyv ára és portó-
költség fejében egy-egy példány után 2 frt 20 krt egyidejűleg beküldenek, ami
kor aztán a könyv keresztkötés alatt ajánlva adatik postára. 



Erdészeti Rendeletek Tára. 

Körrendelet 
valamennyi törvénghatőságnak, közigazgatási bizottságnál,- és 

kir. erdőfél ügyelőségnek. 
(A közalapítványi erdőknél alkalmazott erdőőrök fegyelmi ügyei tárgyában.) 

71081 96. földm. min. — Az erdőőrök fegyverviselési, fegy
verhasználati és fegyelmi ügyeinek szabályozása tárgyában 1895. 
évi 72096. szám alatt kiadott szabályrendelet 7. és 8. §-a kapcsán, 
netalán! félreértések kikerülése czéljából tudomás és ahhoztartás 
végett a vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister úrral egyetértő-
leg értesítem a (czimet), hogy a nevezett minister ur felügyelete 
alá tartozó s állami igazgatás alatt álló közalapítványi erdőknél 
alkalmazott erdőörök fegyelmi ügyei, minthogy az illetők állami 
alkalmazottaknak tekintendők s ezekkel egyenlő elbánásban része
sülnek, továbbra is az e részben fennálló szabályok és szolgálati 
utasítások értelmében fognak elintéztetni. 

Budapesten, 1897. évi február hó 16-án. 
A minister megbízásából: 

Sóltz Gyula. 
II. 

Körrendelet 
valamennyi kincstári erdöhatóságnak. 

( A kincstári ingatlanok eladására vonatkozó szerződések helyes szövegezése 
ügyében.) 

9063 97. földm. min. — A m. kir. pénzügyminister urnák f. 
évi 4032. sz. megkeresése folytán utasítom a czimet, hogy a 
felügyeletem alatt álló állami erdészet kezelésében lévő kincstári 
ingatlanok elidegenítése iránt kötendő szerződésekben, a jogérvé
nyesség feltételéül mindenkor ugy a m. kir. pénzügyminister ur jóvá
hagyása, valamint az én jóváhagyásom is kikötendő. 

Budapesten, 1897. évi február hó 17.-én. 
A minister megbízásából: 

Sóltz Gyula. 



Az Országos Erdészeti Egyesület pénztáránál 
teljesített befizetések. 

1897. évi február hóban. 
A R Ö V I D Í T É S E K M A G Y A R Á Z A T A 

AK. = alapítványi kamat; att. = alapítványi töketörlesztés ; k. a. = készpénz alapítvány; 
WKa. = Wagner Károly alapítvány; Í L a . = grf. Tisza Lajos alapítvány; BAa. = Bedö Albert 
alapítvány; Asa. = Magyar erdötisztek árvaleányait segélyző alapítvány; td. = tagsági d i j ; 
hd. = hirdetési d i j ; ld. = lapdij ; pk. = postaköltség; Ert. = Erdészeti Rendeletek Tára; 
áb. = átfutó bevétel; rb. = rendkívüli bevétel; EL. = Erdészeti Lapok egyes füzetei 
^pt. — Erdészeti Zsebnaptár; nvt 1. = Erdészeti Növénytan I. rész; nvtl l . — Erdészeti Növény
tan II . rész; ŐFa. = Ő Felsége fenynyomatu arczképe: Ecs. = Erdei facsemeték nevelése; 
Fest. = Fekete Lajos. Fübb fanemek csemetéinek termesztése; Evü. — Fekete Lajos. A z 
erdei vetésről és ültetésről; Eht. = Erdőhasználattan ; ik. = takarékpénztári időközi kamatok ; 
Ek. = Értékpapírok kamatai. Rz. =Erdörendezéstan ; FL. — Földes J. „Legelö-erdök ; " EOTI. = 

Magyar Erdészeti Oklevéltár. (I . kötet.J 

Befizetések frt 

—.66 Abaffy Emit áb. 
gr. Andrássy Tivadar m. fenesi 

erdőhivatala td. 
Aitner János ld. 
Apaüni erdőhivatal ka. 
Artner Ferencz ld. ___ 

Buxbaum Sándor lb. 82.50 üb. 
—.31 

Bertók Samu td. 1 '>.— Npt. 
1.20 

Bogdán Géza ak. 
Brannich Gyula td. 
dr. Bedö Albert ib. 87.50 t i k 

1.43 . . . 
Bartha Gábor td. 
Bellatinczi urad. erdőhivat. ld. 
Bezdáni erdőgondnokság Npt. 
Botskay Antal Npt. 

16.— 
4.— 

60.— 
9 

82.81 

17.20 
15.— 

88.03 
8.— 
8.— 
S.06 
1.20 

Boros Mór Npt 2.06 
Bartha Gábor td. 8.— Ert. 2.1)6 10.96 
Balogh Ernő td. . . . __. . . . . . . 1.— 
Bécsy Dezső nvt. II . . . . . . . . . . 6.— 
Bacsák Béla Npt 2.60 
Baltái János Npt 1.10 
Bedő Sándor Npt . . . 1.56 
Bartal Ferencz Evü. ._ 1.— 
Bradovka Károly Npt 3.— 
Beszterczebányai erdőig, hd. _. 6.44 

Befizetések frt 

Cionka Miklós td. ___ .__ __. 4.— 
Csorna Gusztáv td. _ 8.— 
Czelvikker József N p t . . . 

Dobren János td — — 
Dohnányi Pál nvt. 3.05 ld. 1.1)5 
üraskovich József td. .__ . . . . . . 
Dióssy Dezső td. _._ . . . — . . . 
Duchek János Npt. . . . . . — — 
Dobrovszky Ágost Npt. 
Dobi Miklós td 
Divald Béla ak.._ . . . — . . . . . . 

Emöki Adolf Rz. 3 — td. 8.— 
Ercsényi István Npt. . . . — 
Ezredéves kiállítás Vl/18. al

csoportja lb. . . . 
Ezredéves kiállítás VI/18. al

csoportja lb. . . . . . . ... 

1.20 

Q 

2.50 
1.60 

8.— 
8.— 

11.— 
3.06 

187.50 

Fehér Pál Npt 2.40 
Fischer Béla td. 8.— Npt. 1.06 9.06 
Fankovics Imre Npt. . . . . . . . . . 1.20 
Ferenczi Béla Npt 1.56 
Furherr János td. .__ __. ___ 16.— 
Fehér Pál ak. ... .__ .. 2.— 

Gruber Gyula td. .__ . 
Gombossy Ferencz td. 
Gáspárik Pál Npt. . . . _ 

4.— 

'2.90 



Befizetések frt 

Gasser Lipót líd. . . . 0.40 
Gintner Bálint Npt 1.20 
•Croda László nvt. II . 9.— Ert. 

1.80 - — 10.80 

Horváth Sándor ül). —.80 
dr. Herzfelder Dezső lb. 150.— 

üb. —.43 150.43 
Hűsek Ferencz td 2.— 
Hirsch István kid. — 3.— 
Hammersberg Géza td... 2.— 
Havas Ágoston Ert. . . . . . . — —.00 
Hoznék Gyula td. 8.— 
Hábel Lámbert td.. - 2.— 
Havas József kid. . . . . . . — — 3.— 

Illés Vidor td. - 8.— 
Ilosvai Dezső td. . . . . . . ._. — 4.— 

Jungbauer Antal lb. 237.50 üb. 
l . _ _ _ 238.50 

Jankó Sándor td. . . . __. _ 2.— 
Jahnke Károly hd. 1.60 áb. 

—.65 2.25 
Jaádi főszolgabíró hd _. . . . 6.31 

Kossányi Béla Npt. . . . . . . . . . 1.20 
Karvas Emil két erdöör rend

birságából Wka. . . . . . . . . . 3.— 
Kondor Vilmos Npt. ._ 2.30 
Kostenszky Béla td. . . . . . . . . . 6.— 
Kilián Frigyes Npt . . . . . . ._. 1.50 
Kovács József td. . . . __. . . . . . . 8.— 
Kovács Imre td. 8.— pk. —.26 8.26 
Kristóffy Kálmán lb. foglaló . . . 20.— 
Kaufmann Gyula hd. ___ 6.95 
Kolossváry Andor hd... . . . . . . 7.35 
Kugler Lajos Ert 2.60 

Levitzky Albert lb. 162.50 üb. 
—.54 163.04 

Liptóujvári föerdöhivatal Npt. 25.51 
Levitzky Albert nvt. II. 6.— 

Wka. 1.61 7.61 

Befizetések frt 
Mölczor Gyula Npt— 1.20 
Maros-Torda vin. pénztára hd. 14.05 
Br. Mednyánszky Imre td. . 8.— 
Maschek Ferencz td. . . . . . . . . 8.— 
Medveczky Ernő td. . . . . . . . . . 4.— 
Molnár Lajos Brád Asa —.50 

pk. —.05 _. . . . —.55 
Mojzer Károly Npt 1.20 

Naszódi kp. iskola alap hd. . . . 8.95 
Nagy Gyula Eht. 6.— nvt. 2.80 8.80 
Nagybányai föerdöhivatal hd. 12.15 
Nyárádszéredai főszolgabíró hd. 16.72 
Neogrády Kálmán ak 39.85 

Oesterreicher Lujza lb. 187.50 
üb. —.50 188.— 

Országos vizépitészeti hivatal 
v. o. lb. 275.— 

Ötvös Lajos att . . . 20.— 
Orosz Tamás td. 8.— pk. —.15 8.15 
Orend János Npt. ._. — . . . — 1.56 
Obholczer Béla ak 24.— 
Omischl Mihály Eht. . . . 6.— 

Papp József td. 8.— pk. —.26 8.26 
Perroy Pál td. 8.— pk. —.16 8.16 
Polyák Béla ka. 200.— hd. 6.40 206.40 
Pávlik József Npt — 5.24 
Plenczner Rezső Npt. . . . . . . — 1.20 
Pataki József td - 5.— 
Polcz József Npt. 1.56 
Pohl József Npt. - 1.20 
Pultz Ferencz Npt.. . — 4.06 
Petzrik Antal td. 8.—Npt. 1.50 9.50 
Pfnndtner Károly Npt 1.20 
Pollág Géza ak 24.— 
Pultz Ferencz Npt.. 4.56 

Rhédey József td . . . . . . 16.— 
Rosenstingl Antal td. 10.— 
Riffer Sándor td. 16.— Npt. 

1.20 - — l"-20 



Befizetések frt 

Ttcvai Leo Npt 1.50 
Ratkovszky Károly att. 1 7 . 1 0 

Ert. 1.20 18 .30 

Rim.-brezói erdészet hd. — . . . 6 .95 
Révai testvérek F. és t 1.— 

Segesvár város hd. . . . _.. 13 .75 
Szepes-Olaszi város hd. — — 1 3 . 1 0 
dr. Szentgyörgyi Imre 11). 8 2 . 5 0 

üb. — . 3 0 8 2 . 8 0 

dr. Szentgyörgyi Imre lb. 2 1 5 . — 
üb. — . 5 0 _. 2 1 5 . 5 0 

dr. Simonkai Lajos EOT.. II . és 
III. - 6 .66 

Szilágyi József td. . . . . . . .__ ___ 8.— 
Szvitok János Npt— 1.55 
Szilágyvárniegye ld. . . . . . . . . . 8.— 
Széles Gábor Ecs . . . 2.— 
Szojka Gyula Npt. ___ . . . __. . . . 4 .— 
Salamin Oszkár helyett S. E. td. 5.— 
Schwarz Béla td. 2 .— 
Soóky Gyula ld. . . . _._ — ... 4 .— 
Szálai Ernő Npt. . . . 1.20 
Schuster Lajos Npt. . . . . . ._. „ 1.— 
Szepesi Gusztáv td. __. . . . — 8.— 
Steinliausz József ak . . . 10 .— 
Szendrey József Npt __. . . . . . . 1.70 
Soóvári erdőhivatal hd. . . . . . . l í ) . — 
Szakolcza város hd . . . 6 .55 

.Szantner Gvula td. . . . . . . __. 8.— 

Befizetések frt 
! Trájer Simon lb. 8 7 . 5 0 üb. — . 2 9 8 7 . 7 9 

Törzs Kálmán lb. 8 0 . — üb. 
— . 2 8 8 0 . 2 8 

Tóth Ferencz Npt. 2 .90 F. I , . 
— . 8 0 Asa erdészinduló — . 5 0 4 . 2 0 

Tuchmayer József Npt. . . . . . . 1.56 
Tóth Miklós td 1.— 
Tatarek János td 4 .— 
Trunkó János Npt_,_ ._. __. . . . 1 .20 
Turcsa Tivadar td __. . . . __. 8.— 
Tauber Ödön Np t . . . . ._. . . . . . . l.oO 
Tóth Vincze Fest. ._. . . . . . . . . . 2 . 40 

Ungvári föerdöhivatal hd 1S.45 

Varga József Npt. 3 .06 
Végh Gyula td 8.— 
Vitéz Adolf nvt. I. 4 .— nvt. I I . 9 . 13.— 
Vajda Imre Npt. 1-65 

Wiegandt Henrik Npt. 1.20 
Wagner Sándor td._. . . . — --. 8.— 
Wenk Ferencz Npt. . . . — - . . 1.20 

Zsarnóczai erdöhivatal Npt. . . . 31 .56 
Zay ugróczi urad. erdöhiv. hd. 3 .75 
Zeller Géza Npt. 1.06 

Február hóban összesen... 3125 .66 
Január havi bevétel _. __ 3 3 0 5 . 2 6 

Összesen.... 6 4 3 0 . 9 2 

Megjegyzés. A f. évi február havi füzetben megjelent január havi be
fizetésekről szóló kimutatásból kimaradt Gruber Károly, ki tagsági dij fejében 
8 frtot űzetett. 

Hibaigazítás. 
A f. évi II. füzetben „ A háromszögelési számítások alkalmazása stb." 

cz. alatt megjelent czikkbe néhány hiba csnszott be. Igy a 93. oldalon felül a 
hatodik sorban : 

R + 180" — d3 helyett y = d3 — (d1 + 180" ) , 

továbbá a 106. oldalon alul a nyolezadik sorban 8. ábrából helyett 9 . ábrából 
.s végül a 113. oldalon alul a tizenegyedik sorban K . TI" helyett K. IV. a helyes. 





H t az Lapok" 1897. évi III. füzeté 
Az „Erdészeti Lapok" mellett mérsékelt közlési díjért 

a lap irányával nem ellenkező hirdetések kiadatnak. 
Díjszabályzat. Az első negyven (40) sorért soronkint negyven 

(40) krajczár, az erre következő husz (20) sorért, illetőleg a 41 
egész 60-ik sorig, soronkint harmincz (30) krajczár, mig a 60-ik 
soron felül következő minden sorért egyenkint husz (20) krajczár 
számíttatik. 

Táblázatok nyomdai szabály szerint kétszeres árral számittatnak. 

Fontos utazók
nak, vadászok
nak, tiszteknek 
és másoknak. 

Reyolierei,, 
f e g y v e r e k 

VADÁSZATI ESZKÖZÖK, KÜLÖNFÉLE EGYENRUHÁK 
v a l a m i n t a f e g y v e r s z a k i b a v á g ó m i n d e n n e m ű c z i k k e k 

BÉCS, Ottakring f < 1 Ö Ö P P T I T > A m Raktár BÉCS, 
Festgasse 11/13. V T - A - Ö >5Ali A \ X i I . L V / X I., Kohlmarkt 9. 

cs. és kir. udvari és hadsereg-fegyver-gyáros fegyvergyára által, jót
állás mellett legjobb minőségben és legolcsóbb árakon szállíttatnak. 

(1) Illusztrált árjegyzékek bérmentve és ingyen küldetnek. 

Luczfenyö- és jegenyefenyömag eladás. 

A beszterczebányai m. kir. erdőigazgatóságnál 600 kgr. 
szárnyatlan (30—40) °/o csiraképességü jegenyefenyőmag; a 
mihálytelki m. kir. erdőgondnokságnál (u. p. Erdőköz, Zólyom
megye) 5000 kgr. szárnyatlan (70—80) % csiraképességü luczfenyö
mag eladó. 

A jegenyefenyőmag eladásai ára kgronkint csomagolva és a 
beszterczebányai m. kir. vasútállomáshoz, vagy postához szállítva 
25 kr. 



[J 

A luczfenyömag eladásai ára pedig kgronkint csomagolva és 
az erdöközi m. kir. vasútállomáshoz, vagy az erdőközi postára 
szállítva 90 kr. A luczfenyömag megrendelése nevezett erdőgond
nokságnál tehető. 

Beszterczebányán 1897. évi január hó 6.-án. 

(2. III. 3) M. Mr. erdőigazgatóság. 

Mindenféle csemete 
(lehetőségig nagyok és erőteljesek) erdösitési czélra és élő sövé
nyekhez (számos legdivatosabb fajta lomb és tűlevelű fa, Douglas 
és Sitkafenyő, rendszerint százezrével) igen jó minőségben és olcsón 
kapható. Árjegyzék ingyen. 

(3. II 3) J. Heins Fiai. Halstenbek. (Holstein.) 

Alkalmazást keres 
17 évig faraktár és erdőkezelésnél alkalmazott s a vadászatban is 
jártas, jó lövő, szakvizsgázott erdöör. Ajánlatok Frank Vincze 
•czimére (Inaszó-tclep, u. p. Salgó-Tarján) küldendők. 

(4. II 2) 

Alkalmazást keres 
6 évi erdészeti, vadászati gyakorlattal, valamint szakvizsgázott 
erdővéd, ki a magyar, német, tót nyelvet szóban és Írásban birja, 
IV. gymn. osztályt végzett erdészsegéd, ki az erdőmérésben külö
nösen fáczántenyésztésben jártas, ki jelenleg is egy nagyobb 
uradalomnál alkalmazva van. 

Kívánna valamely uradalomnál alerdészi esetleg erdészi állást 
elfoglalni. Szives ajánlatok J. S. 48. sz. alatt az Országos Erdé
szeti Egyesület titkári hivatalához czimezve kéretnek. (5) 



Alkalmazást keres 
szakvizsgázott erdöör, ki a vadászatban és vadtenyésztésben tel
jesen jártas s ily minőségben már több évig szolgált s a mellett 
irodai teendőkkel, számadások vezetésével is meg volt bizva. Aján
latok Soóky Gyula czimére: (Puszta-Lörinczin, u. p. Nógrád-Vad
kert) küldendők. (6) 

Pályázat urad. erdötiszti állásokra. 
Schönborn-Buchheim Ervin gróf ur ő föméltósága munkács-

és szent-miklósi hitbizományi uradalmainak erdőrendezési ügyosz
tályában következő állások töltendők be u. m.: 

egy erdőmérnöki állás évi 784 frt minimalis fizetéssel, 
két erdészsegédi állás évi 611 frt minimalis fizetéssel, 
két erdőgyakornoki állás évi 450 frt segéddijjal. 
A föntebbi illetményeken kivül ezen állásokkal szabad lakás 

vagy a rendszeresitett lakáspénz; a külső munkálatoknál szabad 
ellátás vagy a rendszeresitett ellátási költségeknek élvezete van 
összekötve. 

Az első két állásra pályázóktól megköveteltetik a selmecz-
bányai m. kir. erdészeti akadémia elvégzése, valamint az erdő
rendezés, térképrajzolás és az erdészeti üzemtervek nyilvántartá
sában való gyakorlati jártasság. 

Az erdőgyakornoki állásokra pályázóktól megköveteltetik, egy 
a m. kir. erdööri szakiskolának jó sikerrel való elvégzése, jó kéz
írás s a térképrajzolás és felmérési munkálatokban való jártasság. 

Pályázók — kik a magyar nyelven kivül a német s vala
mely szláv nyelvet is birják előnyben részesülnek. 

Bélyegtelen, sajátkezüleg irt s rövid életleirást tartalmazó, 
bizonyítvány-másolatokkal, valamint a pályázónak fényképével 
ellátott, nem különben egy sajátkezüleg készített állab-térképpel 
felszerelt folyamodványok legkésőbb f. évi április hó 20-ig az 
uradalmi igazgatósághoz Munkácson beadandók. (7) 



Pályázat uradalmi erdögyakornoki állásra. 
70/1897. A zirczi apátság erdőmesteri hivatalánál alkalmazott 

ei'dőgyakornok állomása előléptetés folytán megüresedvén, arra az 
alábbi feltételek mellett pályázat nyittatik : 

Évi illetmények : 

1. Készpénzfizetés 480 frt, azaz ncgyszáznyolczvan forint. 
2. Lakás, fűtés. 
3. A zirczi erdögondnokság határán tul teljesített szolgálatok 

alkalmával útiköltség megtérítés és az uradalomban szokásos 
napidíj. 

4. Szabályszerű lövődij. 
5. Szolgálatban egy egylovas uradalmi fogat áll rendelke

zésére. : 
Ezen állomásra pályázók felhivatnak, hogy a selmeczbányai 

erdészeti akadémia elvégzését, esetleg eddigi alkalmaztatásukat, 
ép, erös testalkatukat akadémiai index, illetve bizonyítványokkal, 
valamint életkoruk és illetőségükről tanúskodó anyakönyvi kivo
nattal, továbbá a hivatalos magyar nyelvnek szóban és Írásban 
való tökéletes bírását igazoló okmányokkal felszerelt és a zirczi 
apáthoz intézett, sajátkezüleg irt kérvényeiket f. évi május hó 
10-ig a zirczi apátság erdőmesteri hivatalához nyújtsák be. A ki
nevezendő erdőgyakornok állását f. évi június hó 15-ig elfoglalni 
tartozik. 

Zircz, (Veszprém vármegye) 1897. márczius 15. 
(8) Havas Ágoston. 

erdőmester. 

Pályázat erdööri állomásokra. 
1381 1897. sz. — Az alulirt m. kir. erdőigazgatóság kerüle

tében megüresedett egy I-ső osztályú főerdöőri, előléptetés esetén 
egy Il-od és Ill-ad osztályú főerdöőri állomásra 480 frt, 420 frt 
illetve 360 frt évi bérrel; további előléptetés esetében egy I-ső 
osztályú, egy H-od, Ill-ad vagy IV-ed osztályú erdőőri állomásra 
350 frt, — 300, — 270 frt, vagy 240 frt évi bérrel; és az egyéb állo-
mányszerü illetményekkel, és végre egy I-ső oszt. erdölegényi, elő-



léptetés esetén egy Il-od vagy egy Hl-ad oszt. erdőlegényi állo
másra 200 frt - 1 8 0 frt, illetve 150 frt évi bérrel és egyéb 
állományszerü illetményekkel pályázat nyittatik. 

Az erdööri állomásra pályázók az 1879. évi XXXI. t.-cz. 
37. §-ban követelt erdőőri szakvizsga letételét okmányilag igazolni 
tartoznak. 

Az államerdészeti szolgálatba csak most belépni kívánók 
ezen kivül erős és ép testalkatukat, különösen jó látó-, beszélő- és 
hallóképességüket kincstári erdészeti orvos, vármegyei főorvos, 
vagy honvéd törzsorvos által kiállított bizonyitványnyal, valamint 
életkorukat és illetékességüket anyakönyvi kivonattal; továbbá a 
hivatalos magyar nyelvnek szóban és Írásban való tökéletes bírá
sát okmányokkat kötelesek kimutatni. 

Az igy felszerelt, sajátkezüleg irt kérvények folyó évi április 
hó 16-ig az alulirt m. kir. érdőigazgatóságnál nyújtandók be. 

Bcszterczebányán 1897. évi márczius 10.-én 
(9) M. Jcir. erdöigazgatóság. 

Faárverési hirdetmény. 
Szepes vármegye gölniczbányai járásához tartózó Svedlér 

bányaváros nagyközség tulajdonát képező szálerdő üzemosztály 
Il-ik vágássorozat 5-ik tag 31. 32. 33 valamint részben 21. 36. 
és 27. sz. osztag vagyis a rendszeres üzemterv szerint kihasználásra 
előirt 30"50 kat. hold kiterjedésű 11 és 12 sz. vágásaiban, a 
mellmagasságban mért 20 cm-an felüli mintegy 7000 m3-re becsüli 
összes jegenye és luczfenyö haszon fa lövőn és tömköbméter 
utáni ár mellett eladandó lévén: annak Svedlér bányaváros nagy
község tanács termében, nyilvános árverés utján történendő ela
dására határnapul 1897. évi április hó 15-ik napjának dél előlti 
11 órája tűzetik ki. 

Bánatpénz 2000 (kétezer) o. é. frt; utóajánlatok el nem fogad
tatnak ; faeladás egyéb feltételei fenti birtokos tanácstermében és 
alulirt erdőgondnokságnál tekinthetők meg. 

Gölniczbányán, 1897. márczius 19. 
M. kir. erdögondnokság. 

(10) 'Németh Pál 
m. kir. erdész. 



Cserzés 
Nagyméltóságú gr. Andrássy Tivadar ur tőketerebesi uradalmához 
tartozó Zemplénmegye Szécs-kereszturi határában fekvő, ez évre 
letárolásra kijelölt, 73 kat. holdnyi erdőterületen levő famennyiség, 
mely escrzésre kiválóan alkalmas, eladó. 

Az erre vonatkozó bővebb felvilágosításokat megadja az 
uradalmi jószágigazgatóság Tőke-Torebcsen Zemplénmegyében. 

(11) 

Megrendelések 
horvát-szlavonországi kocsános tölgy vetőmakk szállítására felvé
tetnek „Goldschmidt és Reich"-nél (Sziszeken). (12. II. 2.) 

Tölgyfaeladási hirdetmény. 

3078—897. szb. — Udvarhely vármegye Pálfalva község 
közbirtokosságának tulajdonát képező „gazda" nevü erdőrészen 
található 10.000 frt, azaz tízezer forintra becsült 1676 szál 
28—100 cm. mellmagasságu átmérővel bíró tölgymüfa 1897. évi 
június hó 20.-án d. e. 10 órakor Pálfalva községházánál nyilvános 
szóbeli árverésen el fognak adatni, árverezni óhajtók kötelesek 
az árverés megkezdése előtt a becsérték 10%-át bánatpénz 
fejében az árverést vezető főszolgabíró kezéhez letenni. 

Az árverezési feltételek és részletes fabecslés a sz.-udvar
helyi m. kir. felső erdőgondnokság irodájában a hivatalos órák alatt 
megtekinthetők. 

Sz.-Udvarhelytt, 1897. márczius hó 2.-án. 
(13 I. 2.) Demeter, 

főszolgabíró. 



Árverési hirdetmény. 
1137—897. sz. — Alulírott m. kir. erdőhivatal ezennel köz

hírré teszi, hogy a selmeczbányai és jalnai m. kir. erdőgondnok
ság egész kerületében az 1897. évtől 1902. év végéig, azaz 6 éven 
keresztül évenkint termelhető, mintegy 40 (negyven) ezer Hit 

Botfaeladási hirdetmény. 
917 sz. 1897 évi. — Alulírott m. kir. erdöhivatal Írásbeli 

ajánlati tárgyalás utján áruba bocsátja a parasznyai, mocsolyási, 
diósgyőri és ujhutai m. kir. erdőgondnokságok kerületében a 
rendszeres erdőgazdasági üzemtervek szerint az 1897—1906 évek
ben kihasználandó hozamterületeken, illetve a soóvári m. kir. erdő
hivatal által évenkint kijelölendő használati területeken található 
som, vadmegy és cseresznye, veres és fekete gyürü, mogyoró stb. 
faanyagoknak azon részét tövön az erdőben, a mely bot eső- és 
napernyőnyél és más kisebb esztergaárura alkalmas. 

Kikiáltási egységárként a kampósbot egy ürméterére nézve 
tizenöt (15) forint, simabot egy ürméterére hat (6) forint és 
botfejre tiz (10) forint állapittatik meg. 

A 10%-nyi bánatpénzzel s ivenkint 50 kros bélyeggel, a 
borítékon „ajánlat a parasznyai, mocsolyási, diósgyőri és ujhutai 
m. kir. erdőgondnokságok kerületeiben az 1897—1906. években 
kihasználandó hozamterületeken található botfa eladása iránt" 1897. 
évi ápril hó 5-én déli l lVa óráig alulírott m. kir. erdőhivatalnál 
benyújtandó, az ajánlatban a felajánlott egységárak számjegyekkel és 
betűkkel világosan kiirandók, egyúttal annak is kifejezés adandó, 
hogy az ajánlattevő az árverési és szerződési feltételeket ismeri, 
azokat elfogadja s magát azoknak feltétlenül aláveti. 

Tájékozásul az is közzététetik, hogy a kincstárnak jogában 
áll a benyújtott ajánlatok közül azt fogadni el, mely nézete sze
rint a legelőnyösebb, még abban az esetben is, ha abban nem a 
legmagasabb árak lennének megajánlva s hogy utóajánlatok tekin
tetbe nem vétetnek. 

Soóvárott, 1897. évi márczius hó 10.-én. 
(14) 31. Jcir erdöhivatal. 



faszén; továbbá a garamrévi erdögondnokság kerületében 1S9S. 
évtől 1902. év végéig, azaz 5 éven keresztül évenkint termelhető, 
mintegy 10 (tíz) ezer ürm8 megközelítőleg 50°/o-bfeö bükk, 35" o-ban 
tölgy és 15%-ban lágy, vegyes hasáb- és dorongfa eladása iránt 
f. évi ápril hó 12.-én d. e. 10 órakor Zsarnóczán a m. kir. erdő-
hivatal irodájában Írásbeli zárt ajánlatokkal egybekötött nyilvános 
szóbeli árverés fog tartatni. 

Kikiáltási ára a szénnek Hlt-enkint: 

I. t. o. az erdőben bükkszén 27 kr, tölgyszén 25 kr és lágy
faszén 20 kr., II. t. o. az erdőben bükkszén 24 kr, tölgyszén 24 kr 
és lágyfaszén 18 kr. 

A tűzifa kész állapotban az erdőben: 

bükk hasáb és dorongfa vegyesen... . . . . . . . . . 80 kr 
tölgyhasáb „ , „ . . . . . . _ 75 kr és 
lágyfa— . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 kr 
Ugy a szénre, mint a. tűzifára, külön-külön Írásbeli ajánlat 

teendő és bánatpénzül a kikiáltási áraknak 10" o-a kerek szám
ban 1000—1000 (egyezer) frttal szerelendő fel. Az ajánlatok 50 
kros bélyeggel felszerelve a szabályszerű módon állilandók ki. 
Utóajánlatok semmi szin alatt el nem fogadtatnak. 

Az árverési és szerződési feltételek ezen erdöhivatalriál a 
hivatalos órák alatt bármikor megtekinthetők. 

Zsarnóczán, 1807. évi márczius 12.-én. 
( iö) M. kir. erdöhivatal. 

Pályázati hirdetmény. 

63 897 sz. — Besztercze-Naszód vármegye területén a Jaádi 
erdőgondnokság kerületében üresedésbe jött 5-ik számú kerületi 
erdööri állomásra, melyet 250 frt évi fizetés, 30 frt évi lakpénz, 
a lakpénzen felül esetleg természetbeni lakás az erdőben, szük
séges tűzifa, valamint (3) három szarvasmarha utáni legeltetési 
joggal van összekötve, pályázat nyittatik. 

Ezen állomásra csak oly egyének pályázhatnak ; 



a) kik 24-ik életéviikét betöltötték és a45-ik életévet még tul 
nem haladtak; 

h) kik a hivatalos magyar nyelvnek tudása mellett a vár
megyében divó román és német nyelvet is birják; 

c) kik ép, egészséges testalkattal és teljesen ép látó és halló 
szervekkel bírnak; 

d) kik minden tekintetben fedhetlen életűek és végre 
e) kik az erdööri szakvizsgát letették, továbbá erdööri szak

iskolát végeztek előnybe részesülnek. 
Pályázók felhivatnak, hogy a fentebbi kellékeket igazoló ok

mányokkal felszerelt folyamodványaikat 1897. évi július hó l-ig 
ahdirt erdögondnoknál nyújtsák be. 

Bcszterczén, 1897. márczius hó 22-én. 
(16 I. 2) Jaádi erdögondnokság. 

Eladó fenyöcsemeték. 
Fekete fenyő (Pinus austriaca) csemeték, 3 évesek, eladók 

bármely mennyiségben. Áruk kicsinyben 2 frt 50 kr., nagyban 2 frt 
ezrenként. — llrctschneider Hermán, erdész, Ragyolcz, u. p. Fülek, 
Nógrádmegye. (17) 

Árverési hirdetmény. 
1046/1897. sz. — Alulírott m. kir. erdöhivatal írásbeli aján

lati tárgyalás utján áruba bocsátja a keczerpekléni m. kir. erdő
gondnoksághoz tartozó s legközelebbi 5 év alatt kihasználható 
következő vágássorozatok fatömeget és pedig: 

1. Az 1. v. s. 2 tag 1—2 osztag tisztázó vágásaiban össze
sen mintegy 51 mB tölgy müfára és 1691 ürniA tölgy és bükk 
vegyes tűzifára becsült fatömeget. Becsár 636 frt 60 kr. 

2. A III-ik v. s. 14. tag 3. osztag rendes és 13. tag 1. osz
tag, 16. tag 5. osztag, 17. tag 1., 2., 4., 5. osztag, 18. tag 3., 6. 
osztag tisztázó vágásaiban összesen mintegy 659 m3 tölgy müfára 
és 17,130 ürmB tölgy és bükk vegyes tűzifára becsült fatömeget. 
Becsár 8288 frt 40 kr, 



3. A IV. v. s. 19. tag 17. osztag és 21. tag 2. osztag rendes 
vágásaiban összesen mintegy 1352 m3 tölgy müfára és 5702 ürm3 

tölgy és bükk vegyes tűzifára becsült fatömeget. Becsár 6647 frt 
95 krajczár. 

Ajánlat csak a fenti 3 vágássorozatra egyenkint vagy mind 
a háromra összesen is tehető. 

A 10°/o-nyi bánatpénzzel és ivenkint 50 kros bélyeggel, a 
borítékon „Ajánlat a keczerpekléni m. kir. erdőgondnokság kerü
letében legközelebbi 5 év alatti kihasználható vágások eladása 
iránt folyó 1897. évi ápril hó 12-én megtartandó árveréshez" fel
irattal ellátandó s 1897. évi ápril hó 12.-én déli I I V 2 óráig alól
irott m. kir. erdőhivatalnál benyújtandó ajánlatban a felajánlott 
vételárak számjegyekkel és betűkkel is világosan kiirandók, egy
úttal pedig az is kifejezendő, hogy ajánlattevő az árverési és szer
ződési feltételeket ismervén, azokat magára nézve feltétlenül köte-
lezőkül tekinti. 

Végül tüzetes tájékozásul az is közzététetik, hogy a kincs
tárnak jogában áll a benyújtott ajánlatok közül azt fogadni cl, 
mely nézete szerint legelőnyösebb, még abban az esetben is, ha 
abban nem a legmagasabb árak lennének megajánlva, s hogy 
utóajánlatok nem fogadtatnak el. 

Soóvárott, 1897. évi márczius hó 17-én. 
(18) M. kir. erdöhivatal. 

(Utánnyomás nem dijaztatik.) 

Pályázati hirdetmény. 
180/1897. sz. — Az Ugocsa vármegyében állami kezelésbe 

vett községi stb. erdők őrzése czéljából szervezett és Turcz szék
hellyel megüresedett járási erdőőri állomás választás utjáni betöl
tésére ezennel pályázat nyittatik. 

Ezen erdőőri állomás évi 300 (háromszáz) forinttal van java
dalmazva. 

Pályázni kívánók felhivatnak, hogy az erdőtörvény 37. §-ban 
előirt minösitésüket, életkorukat, ép és erős testalkatukat, különö-



sen jó látó, beszélő és halló képességüket, esetleg eddigi szolgá
latukat és hadkötelezettségi viszonyaikat, továbbá a hivatalos 
magyar nyelvnek szóban és Írásban, nemkülönben a román nyelv
nek szóban való bírását igazoló hiteles okmányokkal felszerelt 
kérvényüket f. é. május hó 15.-ig alólirott m. kir. erdőgondnok
sághoz nyújtsák be. 

Nagy-Szőllösön, 1897. évi márczius hó 22-én. 
(19) M. Tcir. erdögondnokság. 





Árverési hirdetmény. 
17.934. 1897. sz. — A földmivelési magy. kir. minister közhírré 

teszi, hogy a fogarasi magy. kir. állami ménesbirtok igazgatóságnak 
Fogaras vármegye Mundra községe határában fekvő Magura nevü 
erdejében körülbelül 225'61 kat. hold területen álló és törzs-
kiszámlálás ntján körülbelül 24.443 tömör köbméterre becsült 
tölgyfa, tömeg a fogarasi ménesbirtok igazgatóság hivatalos helyi
ségében 1897. évi április hó 29.-én délelőtt 11 órakor megtar
tandó zárt Írásbeli ajánlati tárgyalás utján el fog adatni. 

A terület négy vágásra van felosztva és az ajánlatok vagy 
az egyes vágásokra külön-külön, vagy több vágásra egyesítve, vagy 
pedig mind a négy vágás fatömegére egy összegben tehetők. 

Az árverési és szerződési feltételek a magy. kir. gazdasági 
főigazgatónál (földmivelésügyi magy. kir. ministerium, II. em. 72. sz.) 
továbbá a fogarasi magy. kir. állami ménesbirtok igazgatóságánál 
és a Sárkány községben székelő magy. kir. erdőgondnokságnál a 
hivatalos órákban megtekinthetők. 

Budapesten, 1897. évi márczius hó 22.-én. 

Földmivelésügyi magy. kir. minister. 
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a következő gazdasági szakmunkák olcsón beszerezhetők: 
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A MESTERSÉGES BOROK KÉSZÍTÉSÉNEK forgalomba hozatalának tilalmáról 
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Portómentes küldéssel 1 frt 36 kr. 
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