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Szerkeszti 

B U N D K Á R O L Y , 
a F. J . r. I., egyesületi titkár. 
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1907. május hó 1. IX. F Ü Z E T . XLVI-ik é v f o l y a m . 
ö 

Megjelenik minden hónap 1. és 15-ik napián. 

Ára egy évre, azok számára, kik az Országos Erdészeti Egyesületnek nem 
tagjai, 16 kor. Az egylet azon alapitó tagjainak, kik legalább 300 koronát 
alapítottak, ingyen jár, mig azoknak, kik ezen összegnél kevesebbet 
alapítottak, az illető alapítványi kamat beküldése mellett, ára 6 kor. 
Rendes tagoknak a 16 kor. évdij fejében szintén ingyen küldetik meg. 

Az Országos Erdészeti Egyesület időközönkint megjelenő közérdekű kiad
ványai (népszerű erdészeti ismeretek tára stb.), valamint a hirdetések 
(állandó melléklet) az előfizetési ár fejében a lappal ingyen  küldetnek meg. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
B U D A F E S T , V . , A l k o t m á n y - u t c z a 6 . s z á m . 

(Telefon: 37—22) 

< lapnak  legkésőbb  minden  hónap  5.  és  20.  napjáig  a  t,  egyesületi  tagok  vagy 
előfizetők kezeihez  kell  jutni.  Ellenkező  esetben  posta-jegygyel  „reclamatio"  



Munkatársaink, tájékozásául! S^Sf^Xw 
erdőgazdaság összes ágainak müvelésére és ismertetésére szolgáló értekezéseket 
a gazdálkodás gyakorlati alkalmazására vonatkozó bárminemű tudósitásoka 
valamint felvesszük az erdészetet közelről érdeklő s azzal mintegy rokoni köt 
lékben lévő vadászati ügyeket is. 

írói tiszteletdíj: Egy nyomtatott ivnyi eredeti értekezésért, mely a sz 
kesztőség részéről átdolgozást nem igényel 40—48 K-, ha az átdolgozást igénye 
avagy idegen nyelvből eszközölt szabatos fordításért 24—40 K., oly forditásér 
mely átdolgozást igényel 16—24 K. 

Munkatársaink tiszteletdiját a szerkesztőség az év végével küldi me 
kívánatra azonban előbb is. 

Kérjük munkatársainkat, hogy dolgozataikat csak egyes félivekre, s ilyeneke 
is csak az egyik oldallapra, törött alakban irják. A czikkekhez tartozó rajzok 
sima, fehér papiron, lehetőleg kétszer olyan nagyságban kell készíteni, mint 
milyen nagyságban azokat a szerző a lapba felvétetni kívánja. Ugyanilyen mérté 
ben nagyítva kell a rajzhoz tartozó felírásokat, betűket s egyéb jelzéseket is alka 
mázni. Tiszta és szép másolatokat csak hasonlóan kidolgozott eredeti után leh 
várni. Kéziratok nem küldetnek vissza. 

Az Erdészeti Lapokban megjelenő közleményekről a szerkesztőség a nyomd 
költségek megtérítése esetén különlenyomatokat  is készíttet a szerzők számára. 
A nyomdai költség (fűzve, de boríték nélkül) 30 példány után 16 oldalas ivenként 
7 K., 50 példány után 8, 100 példány után 10 K. 

Borítékkal ellátva, a különlenyomatok előállitása 30 példánynál 3 K. 60 fill., 
50 példánynál 4 K.-val, 100 példánynál 5 K.-val többe kerül. 

EGYESÜLETI HIRDETÉSEK. 
Figyelmeztetés. Az egyesületi kiadványokból az egyesületi tagok csak  egy 

példányt szerezhetvén meg kedvezményes  áron,  több példány megrendelése 
esetében a többi példány után a nem tagok számára megállapított ár küldendő be. 
Az Országos Erdészeti Egyesületnél (Bpest, V., Alkotmány-utcza 6. sz.) 

a következő müvek rendelhetők m e g : 
ERDÉSZETI LAPOK. Az Országos Erdészeti Egyesület közlönye. Szerkeszti 

Bund Károly.  Előfizetési ára 1 évre 16 korona. Megjelenik minden hó 1-én 
és 15-én. Mutatványszámok ingyenesen. Régi évfolyamok mérsékelt áron. 

AZ ERDÉSZETI ZSEBNAPTÁR 1907. ÉVI (XXVI.) ÉVFOLYAMA. Ara egyesületi 
tagoknak 2 K., másoknak 3 K. Árát legczélszerübb 45  f. postaköltséggel 
együtt előre beküldeni, mert az utánvét aránytalanul drágítja a postaköltséget. 

AZ ERDŐŐR vagy AZ ERDÉSZET ALAPVONALAI KÉRDÉSEKBEN ÉS 
FELELETEKBEN. Irta: Bedő Albert. VIII. kiadás, 1902. Ára 6 K. 6 kor. 
55 fill. előzetes beküldése esetén bérmentve és ajánlva küldetik. 

AZ ERDŐRENDEZÉSTAN KÉZIKÖNYVE. Irta: bölcsházai Belházy Emil. I. rész. 
Ára tagoknak 6 K., nem tagoknak 10 K-

ERDÉSZETI NÖVÉNYTAN. Irta: Fekete Lajos és Mágócsi-Dietz Sándor. I. kötet. 
Általános növénytan. Teljesen elfogyott. — II. kötet: Növényrendszertan. 
Részletes növénytan. Növényföldrajz. Ara tagoknak 12 K., nem tagoknak 18 K. 

A TÖLGY ÉS TENYÉSZTÉSE. Irta: Fekete Lajos. Ára tagoknak és könyv
kereskedőknek 4 K., másoknak 6 K. Kapható a szerzőnél is Selmeczbányán. 

ERDEI FACSEMETÉK NEVELÉSE. Irta: Tomcsányi Gusztáv. Ára tagoknak 
3 K., nem tagoknak 4 K.; 4 K. 45 fill. előzetes beküldése esetén bérmentve 
küldetik. 
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ERDÉSZETI LAPOK 
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KIADJA: AZ O R S Z Á G O S E R D É S Z E T I E G Y E S Ü L E T 

Szerkeszti: 

BUND KÁROL Y 
Megjelenik minden hó 1-én és 15-én. & Előfizetési dij egy évre 16 korona. 

Az Orsz. Erd. Egyes, oly alapitó tagjai, kik legalább 300 kor. alapítványt tettek, vala
mint a rendes tagok is 16 kor. évi tagsági dij fejében, ingyen kapják. Azok az alapitó 
tagok, kik 300 koronánál kevesebbet alapítottak, 6 kor. kedvezményes árért járathatják. 

Szerkesztőséi? és kiadóhivatal: Budapesten, Lipótváros, Alkotmány-uteza 6. sz., II. em. 

A lap irányával nem ellenkező hirdetések mérsékelt dijéit közöltetnek. *e 
(Telefon: 37—22.) 

Meghívó 
az Országos Erdészeti Egyesület 1907. évi közgyűlésére. 

Az Országos Erdészeti Egyesület folyó évi rendes köz
gyűlését június  hó  23-án  Pécsett  tartja meg és az ezt 
követő napokon kirándulást rendez Frigyes főherczeg ő cs. 
és kir. fensége bellyei uradalmába és a Outtmann H. S. 
czég beliscei faipartelepére. 

A közgyűlés és az ezt követő kirándulások napirendje 
a következő: 

Június hó 22-én gyülekezés Pécsett. A megérkező vendégek 
a pályaudvaron lévő rendezőktől átveszik az elszállásolásra és 
egyéb tudnivalókra vonatkozó nyomtatványokat, az ottani országos 
kiállításra szóló állandó belépő-jegyet stb. Elszállásolás után ki-ki 
megtekinti a város nevezetességeit és a kiállítást. Este 8 órakor 
ismerkedési estély a kiállítás nagyvendéglőjében. (Étkezés étlap 
szerint.) 

Június 23-án d. e. 10 órakor közgyűlés a kiállítási ünnepélyek 
csarnokában a következő tárgysorozattal: 
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1. Elnöki megnyitó. 
2. Jelentés az egyesület működéséről a legutóbbi közgyűlés óta. 
3. Tizenegy választmányi tag választása és pedig tiznek 4 évre, 

egynek 2 évre. Az alapszabályok értelmében a választmányból 
kiválnak, de újból megválaszthatok: Almásy  Andor, Csupor  István, 
Qaul Károly, Khuen-Héderváry  Károly gróf, Laitner  Elek, Rónay 
Antal, Téglás  Károly, Tomcsányi  Gyula, Vuk  Gyula, kilépés és 
halálozás következtében megüresedett egy-egy hely, utóbbi (Reinfuss 
Bódog helye) csak két évre töltendő be. 

4. Jelentés az 1906. évi számadások megvizsgálásáról és az 
1908. évi költségvetés megállapítása. 

5. Jelentés a Deák Ferencz-alapitvány kamataiból kiirt pályá
zatok eredményéről és javaslat az alapítvány 1908. évi kamatainak 
felhasználására nézve. 

6. Fischer-Colbrie  Emil főherczegi erdőmester felolvasása: 
A vizmentesités hatása az erdőtenyészetre a bellyei uradalomban. 

7. Inditvány az 1908. évi közgyűlés helyére és tanácskozási 
tárgyaira nézve. 

8. Indítványok az egyesület czéljainak előmozdítására általában. 
(Ily indítványok az alapszabályok értelmében a közgyűlést meg
előző napig a titkári hivatalnak írásban bejelentendők.) 

Déli 1 órakor Pécs sz. kir. város közönsége által adott közös 
ebéd a kiállítási nagyvendéglőben. 

Délután 5 órakor kocsin és részben gyalog a város park
szerűen berendezett erdejének megtekintése. Gyülekezés 5 órakor 
a kiállítás bejárata előtt. 

Este 8 órakor előadás a kiállítási színházban és ugyanott 
vacsora étlap szerint. 

Jún ius 24 -én . Indulás Pécsről körülbelül reggeli 5 óra 
45 perczkor különvonattal Baranyavár-Pélmonostorra. (Az indulás 
pontos ideje később közöltetik.) Megérkezés mintegy 7 órakor. 
(A kirándulók podgyásza innen kocsikon közvetlenül Eszékre 
szállíttatik, ahol azt ki-ki szállásán találja.) Reggeli 8 órakor ipar-
vasuttal Frigyes főherczeg bellyei uradalmának „Haly" nevü 
erdejébe (5 km),  itt gyalogséta (2-& km),  azután folytatólag ipar-
vasuton a keskendi erdőbe (7'5 km),  innen pedig kocsikon a 
kőriserdőben lévő főherczegi vadászkastélyhoz (21 km)  és foly-



tatólag a Tökös nevü telephez (7 km).  Itt ebéd. Délután 4 órakor 
gőzhajóval a vémelyi Dunaágon a Dráva torkolatáig és a Dráván 
Eszékig, közös vacsora étlap szerint a Rajai-szállóban. Ejjelezés 
különféle szállókban. 

Június 25-én különvonaton, amely körülbelül 6 óra 30 perez-
kor indul Eszék-Alsóváros állomásról, Beliscére, a Outtmann H. S. 
czég ipartelepeire. Délelőtt a czég falepároló telepének és tannin-
gyárának megtekintése. Közös ebéd (a czég vendégeiként). 

Délután a gőzfürész megtekintése és azután eloszlás a követ
kező vonatokkal: Nasic felé 3 óra 50 perczkor, Eszék—Szeged felé 
d. u. 4 óra 35 perczkor (Prandauovcéig különvonat) és Noskovce— 
Baranyaszentlőrincz—Dombóvár—Budapest felé 6 óra 28 perczkor. 

Van szerencsénk az Országos Erdészeti Egyesület t. tag
jait felkérni, hogy közgyűlésünkön minél számosabban 
megjelenni és tanácskozásainkban részt venni szíveskedjenek. 

Budapesten, 1907 április hóban. 
Az Országos  Erdészeti  Egyesület 

elnöksége. 
* 

Ezzel a meghívóval kapcsolatosan van szerencsénk a t. tag
társakat felkérni, hogy a közgyűlésen való részvételi szándékukat 
az Erdészeti Lapok jelen számához csatolt postautalvány szelvényén 
legkésőbb f.  évi  június hó  15-éig a helyi ügy vezetőségnek bejelen
teni és egyúttal a közös költségek fedezésére 10 (tiz) koronát 
beküldeni szíveskedjenek. Ezen összeg ellenében a jelentkező 
június 22-én és 23-án szabad belépéssel bir a pécsi országos 
kiállítás területére, ebből fedeztetnek továbbá a különvonatok költ
ségei, valamint a 24-én és 25-én a kirándulás közben (tehát nem 
a szállóhelyen) felmerülő borravalók költségei is. A netalán fenn
maradó összeg a számadások felülvizsgálása után a Wagner Károly-
alaphoz fog csatoltatni. 

Aki a kirándulásokon résztvenni nem óhajt, hanem Pécsről 
hazatérni kivan, csupán 2 (kettő) koronát küld be a kiállítási 
szabadjegy fejében. 

A közgyűlésen résztvevőket Pécsett a város közönsége szállá
solja el a június 22—24-ike közötti időre, míg Eszéken az ottani 
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vendégfogadókban lesz szobákról gondoskodva, melyeknek árát 
ki-ki maga egyenlíti ki. Az Eszéken való elszállásolásra vonatkozó 
részletes rendelkezések a pécsi pályaudvaron való jelentkezés 
alkalmával közöltetnek. 

A résztvétel  előzetes  és  idejekorán  való  bejelentése  (a posta
utalvány szelvényén) annál  szükségesebb,  mert  ennek  hiányában 
vagy elkésett  jelentkezés  esetén  az  ügyvezetőség  nem  gondoskod-
hatnék szállásról  és  a  kellő  számú  kocsiról. 

A kocsik korlátolt számára való tekintettel a vendéglátó város 
és uradalmak, valamint az egyesület által meghívott vendégeken 
kivül a  kirándulásokon  csakis  az  egyesület  tagjai  vehetnek  részt 
saját személyükre nézve. Ugyanez okból kérjük, hogy terjedelmes 
podgyászdarabok mellőztessenek. 

Azon t. tagtársakat, akik a m. kir. államvasutak vonalain 
menetjegykedvezményre más alapon nem birnak igénynyel, fel
kérjük, hogy kedvezményes  menetjegy  váltására  jogosító  igazolvány 
megküldése végett  levelezőlapon legkésőbb június hó 15-éig alul
írott titkári hivatalhoz fordulni szíveskedjenek. 

Budapest, 1907 április hóban. 
Az Országos  Erdészeti  Egyesület  titkári  hivatala. 

A kocsánytalan tölgy veszedelméről. 
I r ta : Kondor  Vilmos. 

közelmúlt erdőgazdasági eseményei közül — sajná-
latos aktuálisságuknál fogva — különös fontossággal 

birnak ránk nézve azok a mozgalmak, melyek a kocsány
talan tölgy térvesztésének kérdésével és a veszedelem 
elhárításának módjaival foglalkoznak. 

Elsőnek Vadas Jenő főerdőtanácsos foglalkozott e kér
déssel, midőn 1900 év őszén az Országos Erdészeti Egye
sület helyiségében tartott előadásában, az arra hivatott 
szakférfiú nyíltságával feltárta a helyzet komolyságát és 
megdönthetlen érvekkel támogatta személyes tapasztalásból 
merített abbeli meggyőződését, hogy a kocsánytalan tölgy 




