
de sokkal nagyobb mennyiségben, ugy hogy az arány a hosszan-
hagyottak hátrányára 10 : 3. A fiatal gyökerek a törzs körül suga
rasan, bokrosán fejlődnek s igy a nedv haladása a legrövidebb 
uton történik. Észleltetett az is, hogy ahol a nedv csak rövid 
utat tesz, a gyökerek sokkal gyorsabban nőnek. A gyökerek hala
dási iránya a magról kelt csemeték gyökérzetének növek
vési irányával teljesen egyezik, A fa a régi gyökereknek a 
gyökfőig való eltávolítása folytán teljesen uj, a természeti szük
ségletnek megfelelő gyökérrendszert fejleszt. 

A rövidmetszésü gyökerek vágási lapjai őszszel legnagyobb
részt már begyógyultak s igy a rothadásnak utat nem nyitnak. 

Ezek volnának kivonatosan előadva Stringfellow eszméi s az 
ezekre alapított kísérletek eredményei, melyekkel foglalkozni nem
csak gyümölcsészeti, hanem erdészeti szempontból is indokolva 
volna. 
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EGYESÜLETI KÖZLEMÉNYEK. 

MEGHÍVÓ 

az Országos Erdészeti Egyesület 1908. évi közgyűlésére. 

Az Országos Erdészeti Egyesület f. évi rendes közgyűlését 
deczember hó 13-án délelőtt 10 órakor, Budapesten saját helyi
ségeiben (V., Alkotmány-u. 6 sz. II. emelet) tartja meg a következő 
tárgysorozattal: 

1. Jelentés az egyesületnek a legutóbbi közgyűlés óta kifej
tett tevékenységéről. 

2. Elnök, két alelnök, 11 választmányi tag és a számadás
vizsgáló bizottság választása. A választmányban 10 hely négy 
évre, 1 hely egy évre töltendő be. 

A választmányból az alapszabályok értelmében kilépnek, de 
újból választhatók: Arató Gyula, báró Feilitzsch Artúr, Hangay 
Géza, Hirsc'i István, Podhradszky András, Tavi Gusztáv, Tom
csányi Gusztáv, Török Gábor, dr. Tuzson János. Két hely Eleöd 
Jósa és Rónay Antal lemondása következtében üresedett meg. 



3. Jelentés az 1907. évi számadások megvizsgálásáról és az 
1909. évi költségvetésre vonatkozó javaslat. 

4. Jelentés a Deák Ferenc alapítvány kamataiból kiirt pályá
zatokról és javaslat az 1909. évi kamatok hovaforditása ügyében. 

5. Indítvány a jövő évi közgyűlés helyére és idejére nézve. 
6. Indítványok az egyesület czéljainak előmozdítására általá

ban. (Ily indítványok az alapszabályok értelmében a közgyűlést 
megelőző napig a titkári hivatalnak Írásban bejelentendők.) 

Van szerencsénk az Országos Erdészeti Egyesület t. tagjait 
felkérni, hogy a közgyűlésen minél számosabban megjelenni és 
tanácskozásainkon résztvenni szíveskedjenek. 

Budapest, 1908. november hóban. 

Az Országos Erdészeti Egyesület elnöksége. 

* 

Ezen meghívóval kapcsolatosan azon t. tagtársainkat, akik a 
m. kir. államvasutak vonalain menetjegykedvezményre más alapon 
nem birnak jogosultsággal, felkérjük, hogy kedvezményes menet
jegy váltására vonatkozó igazolvány megküldése végett levelező
lapon legkésőbb deczember hó 10-ig alulírott titkári hivatalhoz 
fordulni szíveskedjenek. 

A közgyűlést közös ebéd követi, melynek helye magán a 
közgyűlésen fog közöltetni. 

Az Országos Eráészcti Egyesület titkári hivatala. 

c 3 * ú% ó% 

IRODALOM. 
Lapszemle. 

Az üregi nyul Mecklenburgban. Az üregi nyúl az utóbbi 
években hazánk egyes területein veszedelmes arányban elszapo
rodott. Különösen a Dunántúl egy-két tája, Pest-Pilis-Solt-Kiskun 
megye (Gödöllő), főként pedig a Dráva-Szávaköz vidéke szenve
dett sokat az üregi nyul nagyarányú kártételeitől. Ámde a kül
földön is sok helyen csapássá fajult az üregi nyul elterjedése, 


