
HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK . 

I. 

HIRDETMÉNY 
a tavaszi erdészeti államvizsga tárgyában. 

15414/I/A/3. szám. - - A folyó évi tavaszi erdészeti állam
vizsga május hó 2-án és az erre következő napokon fog a fenn
álló szabályzat értelmében Budapesten megtartatni. 

M. kir. földmivelésügyi miniszter. 

II. 

HIVATALOS KÖZLEMÉNY 
(elvesztett erdőőri szakvizsgái bizonyítványról). 

Közhírré teszem, hogy a bácsbodrogvármegyei Apatin köz
ségi születésű Simonyi József részére 1897. évi október hó 18. 
napján 200. szám alatt az erdőőri szakvizsga letételéről kiállított 
eredeti bizonyítvány elveszvén, ahelyett nevezett részére 1910. évi 
132. szám alatt az eredetivel egyenlő értékű hiteles másolat ada
tott ki. 

Szeged, 1910. évi márczius hó 31-én. 
Pitroff s. k. 

kir. erdő fel ügyelő, 
III. 

MÉHÉSZETI TANFOLYAMOK A GÖDÖLLŐI ÁLLAM 
MÉHÉSZETI GAZDASÁGBAN. 

A német, osztrák és magyar méhészek 55-ik vándorgyűlése és 
az ezzel kapcsolatos méhészeti kiállítás a földmivelésügyi kor
mánynak a németországi Weissenfelsben mult évben megtartott 
54-ik vándorgyűlésén eszközölt és elfogadott meghívása folytán 
a folyó év augusztus havában Budapesten fog megtartatni. Mint
hogy ezen kiállítás nemcsak az intézet személyzetét, de felszere
léseit is igénybe fogja venni s mivel ezenfelül a vándorgyűlés 
ideje alatt a gödöllői méhészgazdaságba tanulmányi kirándulás 
is fog rendeztetni, a máris meginduló előmunkálatokra való tekin
tettel a gazdaság tanfolyamai közül a folyó évben csupán a föld-



mivesgazgazdák és az állatorvostanhallgatók tanfolyama lesz meg
tartható, mig az erdőőrök, lelkészek, néptanítók és a nők tan
folyamainak Gödöllőn való megtartásától az intézet a folyó év 
nyarán eltekinteni kénytelen. 

Ezen elmaradó tanfolyamoknak máshol leendő pótlása iránt 
később fog intézkedés tétetni. 

Budapest, 1910. évi márczius hó 22 én. 
M. kir. földmivelésügyi miniszter. 

rV* r>* 

KÜLÖNFÉLÉK. 

A turini nemzetközi kiállí tás (1911) magyar osztályának 
mezőgazdasági és erdészeti bizottsága Szilassy Zoltán elnöklete 
alatt folyó hó 8-án alakult meg. Az erdészet részéről Tomcsányi 
Gyula miniszteri tanácsos, Téglás Károly m. kir. főerdőtanácsos és 
Bund Károly egyesületi titkár vettek részt az ülésen. A Krolopp 
Hugó gazdasági akadémiai tanár által készített programm szerint 
az erdészet és vadászat mint XII. csoport illeszkedik a mező
gazdasági csoporthoz. 

A rendelkezésre álló hely csekély volta miatt csak dióhéjban 
lesz lehetséges a hazai erdőgazdaság kiállításának rendezése, amely
nél a fősuly fakereskedelmünk és faiparunk áruczikkeinek bemu
tatására lesz fektetendő, amennyiben ez hozzájárulhat azon elég 
élénk kereskedelmi összeköttetéseink gyámolitásához, amelyek a 
faforgalom terén Olaszország és hazánk között fennállanak és 
különös jelentőséggel birnak, amióta a német fapiaczon az orosz 
fa mindinkább erősbödő versenyre kel erdei terményeinkkei-
Szóval a kiállítástól várható gyakorlati eredmények elérésére kell 
törekednünk, a reprezentatív és dekoratív szempontok másodrendűek. 

Az erdészeti és vadászali csoport biztosául Földi János m. kir. 
főerdőtanácsos választatott. 

A fahajl i tás felfedezése óta most mult el a 100-ik esztendő. 
Fink Menyhért bregenzi kocsigyártó volt az első, akinek a kerék
talpat egy darabból sikerült előállitani. Fink a fát hosszabb ideig 
vizben áztatta és azután annak a kivánt formát megadta. Fink 



tehát alapvetője volt a hajlított fa bútorgyártásnak, melynek hazánk 
exportjában jelentékeny szerepe van, mely sok ezer munkáskezet 
foglalkoztat és amely nagyrészben hozzájárult ahhoz, hogy bükk
faállományunk jobb értékesítése lehetővé váljék, amennyiben a 
hajlított fabutorgyártás majdnem kizárólag bükkfát dolgoz fel. 

(Fr. L.) 
Oroszország erdőgazdasága . Ami az erdőbirtokot illeti, 

Oroszország a világ összes államai között az első helyet foglalja 
el, amennyiben erdőterülete mintegy 600 millió hektárt tesz. A 
czári koronauradalomnak erdőbirtoka 140 millió hektárnál nagyobb, 
melyből 90 millió hektár az európai Oroszországban van. Ezen 
rengeteg erdőterületből csak 16,000.000 hektár áll rendszeres 
kezelés alatt. A gondozatlan erdők különösen az öt északi kor
mányzóság területén találhatók, ahol hivatalos adatok szerint az 
erdőterületnek csak 5°/o áll kezelés alatt, mig 6 5 u / o - a az erdőbir
toknak még felmérve sincsen. A többi kormányzóság területén a 
kezelés alatt nem álló erdőterületek az összerdőterületnek mintegy 
21%-át teszik, de ez csak átlagszám, mert például a Kaukasusban 
csak az egész erdőterület 9°/o-a, Szibériában pedig még ennél is 
kevesebb áll rendszeres kezelés alatt. Magántulajdont képező 4 - 0 
millió hektár erdő áll kezelés alatt. 

A koronauradalmi erdők évente 50—60 millió köbméter fát 
szolgáltatnak: ezen erdők jövedelme 

1903-ban 63 millió rubel 
1904-ben 60'4 „ 
1905-ben 53-1 
1906-ban 5 8 1 
1907-ben 591 „ 

1907 óta az orosz erdőgazdaság föllendült, amennyiben az orosz 
fa nemcsak Európában, hanem a tengerentúli államokban is tért 
hódit. Az oroszországi fakivitel állandóan emelkedik. Az exportált 
fa mennyisége: 

1907-ben 306 millió pud 
1908-ban 335 „ 
1909-ben 3S0 „ 

Az exportált fa értéke 1907-ben 95 millió, 1908-ban 98 millió 
és 1909-ben 110 millió rubelt tesz. Oroszország legnagyobb vevői 



Anglia és Németország, mely államok 1909-ben 80 millió rubel 
értékű orosz fát importáltak, Hollandia 10 millió, Francziaország 
5 millió, Belgium 4 millió rubel orosz fát fogyasztott 1909-ben. 
Az exportált fa jelentéktelen része ismét visszakerül az országba 
czellulóze és papirfapép alakjában. Oroszországban 10 czellulóze-
gyár, 50 fapáp- és 150 papírgyár működik. 

A kitermelésre alkalmas erdők száma egyre fogy, amiben 
nagy része van annak a körülménynek, hogy a legtöbb orosz 
vasút fával tüzel és igy a vasutak mentén levő erdők faállományát 
mint tűzifát dolgozzák fel, bármily értékes legyen az. Igy sok 
helyen a vasutaktól 100 kilométernyi távolságra teljesen elfogyott 
a fa, ott, ahol 10—15 évvel ezelőtt még őserdők voltak. 

Az orosz kormánynak erélyes intézkedésekhez kell nyúlnia, 
hacsak nem akarja, hogy Oroszország rengeteg erdőállománya 
mellett a behozatalra legyen utalva, ami a most folyó rablógazdál
kodás mellett nemsokára fog bekövetkezni. (Fr. L.) 

Nagy erdőtűz pusztította el az ausztráliai Viktória állam 
erdőségeinek nagy részét. A tűznek sok ezer hektárnyi erdőterület 
esett áldozatul s a telepesek sok évi munkájának gyümölcse rövid 
idő alatt elpusztult; a tüzet egy földműves gondatlansága okozta 
aki az erdőben pipára gyújtott s a még égő gyufát eldobta. 

{Fr. L.) 
Hibakiigazítás. Az ezen közlöny f. évi V. sz. füzetében, megjelent 

„Sztereofotogrammetria" czimü értekezésemben, a 217. oldalon, ez 
utóbbinak felülről számított hatodik sorában a következő hiba áll: 

b^ = r.sina = 
cos a 

melyet helyreigazítandó, jegyzem a következőket, hogy: 
bs = r.sina = r. cos(90° — a), 

ebből 
l_ _ 1 _ _ 1 
bs r. sin a r .cos (90° — a) 

kell, hogy legyen. 
Ez okon az említett 217. oldalon folytatólag v kifejezése a 

következőképpen hangzik: 
- — a 1— a -f 

bs r. sin a 



illetve ennek megfelelőleg a következő sorban : 

x," —  Xc" = ctang or./— x2" =  v  =  - ^ f — 

Ezen, most kijavított hiba értekezésemnek a többi részét: 
sem a mondottakat követőleg, sem pedig ezeket megelőzőleg nem 
érintette. Szabó E. 

Halálozások. Barna György urad. erdőmester, az Országos 
Erdészeti Egyesület rendes tagja, f. hó 9-én Budapesten 51 éves 
korában elhunyt. Temetése f. hó 12-én volt Keszthelyen. 

Darkó Gábor m. kir. főerdőmérnök, az Országos Erdészeti 
Egyesület rendes tagja (Bereczk) márczius hó 24-én életének 45. 
évében elhunyt. Hült teteme 2ö-án Nagyajtán helyeztetett örök 
nyugalomra. 

Mezeházi és tvarosnyai Mezey Arthur m. kir. segéderdő mérnök, 
az Országos Erdészeti Egyesület rendes tagja, Budapesten f. hó 9-én 
elhunyt. 

Utólag értesülünk továbbá, hogy tirabovszky Kelemen m. kir. 
főerdőmérnök, az Országos Erdészeti Egyesület rendes tagja 
(Nagykanizsa) szintén elhunyt. 

Béke hamvaikra! 

c£? <ys; J£ 

VÁLTOZÁSOK É S KITÜNTETÉSE K A Z ERDÉSZET I 
SZOLGÁLAT KÖRÉBŐL . 

( K é r j ü k a z u r a d a l m a k t . veze tősége i t , h o g y erdőt i s z t i l é t s z á m u k b a n be -
ál ló v á l t o z á s o k r ó l b e n n ü n k et levelező- lapo n é r t e s í t e n i s z íveskedjenek . ) 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter áthelyezte Molnár Antal m. kir. segéd-
erJőmérnököt Beregszászról a nagyváradi állami erdőhivatal kerületébe, a belé
nyesi m. kir. járási erdőgondnoksághoz. 

* 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter Kovács Aladár m. kir. főerdőmérnököt 
Gödöllőről a vezetése alatt álló minisztérium erdészeti (I. B.) főosztályához 
helyezte át. 
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