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Öszi erdészeti államvizsga. 
A f. évi öszi erdészeti államvizsgák Sóltz Gyula országos 

főerdömester elnöklete alatt október hó 29-én és a következő 
napokon tar tat tak meg. Vizsgálóbiztosként Fekete Lajos m. kir. 
főerdőtanácsos és akad. t anár , Garlathy Kálmán m. kir. erdőigaz
gató és Almássy Andor m. kir. e rdőtanácsos működött . A vizsgára 
26 -an jelentkeztek, kik közül kettő oklevelet nem kapott . 

Ezúttal adta ki az államvizsgáló bizottság az első oklevelet 
a „kitüntetéssel képesített" minősítéssel, és pedig Fekete Zoltán 
m. k. erdőgyakornoknak. 

Az Írásbeli vizsgakérdések a következők vol tak : 

1. 

Valamely Balaton-vidéki alacsony hegységi jellegű vidéken a 
beerdősi tendő kopár területek összeiratván, terjedelmük 1000 hold
ban állapít tatott meg, melynek beerdősi tése 10 év alat t terveztetik ; 
ta lajuk: dolomiton és mészköven nyugvó kőmurvás agyag. 

Jelölje meg vizsgát tevő a beerdősi tésre ajánlott fanemeket 
annak figyelembevételével, hogy az elszórtan fekvő kopárok min
denféle égtáj felé lejtenek, s hogy bennük itt-ott lU—l/j h. nagy
ságú jobb földterületek is találhatók, a melyeket az erdösi tendö 
területből kirekeszteni erdögazdaságilag czélszerüen nem lehet. 
Számítsa ki a szükségelt csemetemennyiséget fanemenkint valamint 
az ennek termesztésére szükséges csemetekert nagyságát . írja le, 
hogy a csemetekert helyének megválasztásánál mily szempontok
ból indulna ki V 

I I . 
Az erdei szállító eszközök mily befolyást gyakorolnak az 

erdei termékek kitermelésének belterjességére (termelési és köze
lítési apadék) és az értékesítési viszonyokra és m ó d o k r a ? Mily 
körülmények között tartja a vizsgát tevő a vízen váló szállítás 
különféle nemeit indokoltnak, s mily viszonyok teszik szükségessé 
a szárazföldi szállító eszközökre való áttérést . Ez utóbbiak közül 
mikor alkalmazna erdei vaspályái, mikor utakat, sodronykötél
pályát vagy siklót? 
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III. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
Előadások és felolvasások az Országos Erdészeti 

Egyesületben. Amint az Erdészeti Lapok tisztelt olvasói az 
e füzethez csatolt meghívóból értesülnek, Vadas Jenő m, 
k. főerdőtanácsos és akadémiai tanár ur f. év deczember 
hó 1 2 - é n d. u. V a 5 órakor az Országos Erdészeti Egyesü
let helyiségeiben a hazai tölgygazdaság hibáiról — erdő
gazdaságunk e fontos napikércléséről — előadást fog tar
tani. Az előadást az igazgatóválasztmány ülése fogja 
követni, a melyben többek között Nagy Károly m. k. fő
erdész urnák az erdei vasutakra vonatkozó indítványa 
kerül érdemleges tárgyalásra. 

A mennyiben a körülmények megengedik, ezentúl a 
téli hónapokra eső néhány választmányi üléssel kapcso-

Egy 2000 holdas vegyes fanemü erdő kihasználása végett: 
12 lem. hosszú erdei vasút épült, mely teljes felszereléssel együtt 
150,000 koronába kerül. Husz éven át szállítható rajta 22,000 m a 

keményfa. Az üzemi költségek évenkint 22,000 koronát tesznek. 

1. 4 '5" o kamatlábbal számítva és 20 évi törlesztést felté
telezve, mennyibe kerül 1 m 3 -nek és 1 tonnának a szállítása 12 
km.-re. 

2. Ha eddig 1 ms keményfa szállítása ugyanerre a távolságra 
vonómarhával 3 koronába került, mennyivel csökkentette a vasút 
»t 8 -ként a szállítási költséget V 

3. Ezt szemelőtt tar tva és azt is tekinte tbe véve, hogy eddig 
a magas fuvarbér miat t csak 15000 m3 volt értékesíthető, 7000 
m3 e l lenben mint selejtes tűzifa a szállítási költséget nem bírván 
meg, értékesitetlenül az erdőben marad t vissza, melynek vágatási 
és közelítési bére most wr'-kint 1 koronába kerül és az alsó vasúti 
ál lomáson 3"5 koronával ér tékes í the tő : mekkora haszna van a 
birtokosnak a vasúti berendezésből V 


