
Erdészeti segéd-táblák méter-mértékre. 

(13.) Lapunk mult füzetében már említettük, hogy a pénzügy
ministerium erdészeti osztálya által métermértékre kidolgozott 
erdészeti segédtáblák megjelentek; — a könyvtartalmát azon
ban akkor helyszűke miatt nem adhatván, sietünk azt ezúttal 
pótolni, egyfelől azért, hogy az irodalom iránti kötelességünknek 
tegyünk eleget és másfelől, hogy azon t.ol vasóinknak, kik eddig 
még nem bírnák, képet nyújtsunk annak gazdag tartalmáról. 

A 8-ad alakban 248 lapra terjedő könyv magában fog
lalja a méter-mérték mikénti alkalmazása iránt az állam
erdőkre kiadott rendeletet s mind azon számadatokat, melyekre 
erdőgazdasági teendőknél szükség lehet, és igy az egyetlen 
erdőhivatal vagy kezelő erdész részéről sem lehet nélkülözhető. 
A tartalom következő : 

Bevezetés. 1875. évi VIII. törvényezikk, a métermérték beho
zataláról. Szabályrendelet a méter-mérték alkalmazásáról. 

1. Átszámítási táblák : a) bécsi láb, méterre, h) bécsi láb és 
hüvelyk', méterre, c) bécsi hüvelyk és vonal, milliméterre d) bécsi 
térmérték, métertérmértékre, e) bécsi köbmerték, méterköbmértékre, 
f) bécsi köbkíb, köbméterre, g) bécsi font, kilogrammra, h) pozsonyi 
mérő, hektoliterre, i) bécsi mérő, hektoliterre, h) magyar akó, hek
toliterre, I) bécsi akó, hektoliterre, m) kataszt. hold, hektárra, n) 
magyar hold, hektárra, o) zsarnóczai szénmérő, hektoliterre, p) tiz 
köblábas szénmérő, hektoliterre, q) pénznemek értéke, osztr. érték 
ezüstben. 2. Körlaptábla. 3. Hengertábla. 4. Tönk-köbözési tábla a 
felső átmérő szerint. 5. Léczek, deszkák, gerendák köbtartalma. 6. 
Gömbölyű fából faragható gerendák : a) tetszés szerinti négyzet és 
négyszög-gerendák száméira, b) különösen a négyzetgerenda számára, 
c) különösen a lcgerősb gerenda számára. 7. Tüzifa-ürmérctek töm
tartalma. 8. A fák faj- és köbméter sólya. 9. Á faszén súlya. 10. 
Alakszámok: a) törzsalakszám, b) faalakszáin. 11. A fatömeg válasz
tékaránya. 12 . Termési táblák: a) tölgyszálerdők, b) bükkszálerdő, 
c) abies pectinata, (jegenyefenyü), d) abies excelsa, (lúczfenyü), e) 
pinus sylvestris (erdei fenyü), f) pinus austriaca (fekete fenyüj, g) 



nyir-szálerdő, h) larix europaea (vörös fenyü). i) tölgy- és bükk-
Sarjerdő más fanemekkel keverve, 7c) nyár- és éger-sarjerdő füzekkel 
keverve. 13. Kamatos kamatlábak : a) a tőke utóértéke, b) a tőke 
előértéke, c) a járadék végértéke, d) a járadék kezdértéke, e) kor
szaki járadék tőkeértéke. 14. Az egy méter hosszú tönkökből kikerülő 
franczia dongák számának meghatározása. 15. Az árak és bérek átszá
mítása, a) köblábról köbméterre, b) 3-lábas ür-ölről ürköbméterre, c) 
4-lábas ür-ölről ürköbméterre, ű) zsarnóczai szénmérőről hektoliterre. 

Az illető táblák előtt mindenütt ott van a szükséges 
használati értesítő is rövid és kellő magyarázatot adó világos 
nyelvezettel irva. 

A pénzügyministerium a hazai erdészeti közönségnek kétség
kívül igen hasznos szolgálatot tett e könyv kiadása által, mert 
az adatok helyessége iránt nem csekély megnyugvására lehet a 
használó közönségnek a közhitelű hely, honnan a könyv kikerült. 

A kiállítás díszes, a papír erős és tartós, a könyv alakja 
és kötése pedig a kezelő erdőtiszt által igényelt könnyű hasz
nálhatóságnak teljesen megfelel; a táblák könnyű átnézetet 
nyújtanak s a nyomás, daczára a tömött és általában sok 
számnak, igen jól olvasható, szóval az anyagi rész is olyan, 
mely a m. kir. államnyomdának méltó dicséretet szerez. 

A mű bolti ára 3 frt; az országos erdészeti egyesület 
tagjai a titkári hivatal utján 2 frt 20 kr. kedvezményi áron 
szerezhetik meg. 

Egyesület i közlemények. 

Az Országos Erdészeti-Egyes üld 1875. évi deczember-hó 
14-én tartott választmányi ülésének jegyzőkönyve. 

J e l e n v o l t a k : Elnök : T i s z a Lajos ő Nagyméltósága; 
alelnök : W a g n e r Károly ; választmányi tagok : Di va 1 d 
Adolf, G h y c z y Emil , L u c z e n b a c h e r Pál , S z é k e l y 
Mihály és az egylet titkára B e d ő Albert. 


