
A májusi fagy a szabad állásban csírázó makkot szikje-
ben is érte. 

Az kihajtani többé nem fog. 
Míg a védett helyen keletkező csemetécskének kis lombo

zata ha le is fagyott, a tölgy kitűnő reprodukáló képességénél 
fogva, már újólag fakadni kezd. 

Legutóbb egyik közbirtokossági erdőt jártam. 
A lombalom nagyobb felét részben az ember, részben a 

szél elhordta. 
1926. évi tölgymakktermésből keletkezett cseprentések 

csak bedudvásodótt részeken, gödrökben, lehullott ág közelé
ben, szóval mind olyan helyen voltak láthatók, ahonnan a 
lombalmót bizonyos oknál fogva a szél, vagy az emberi kéz 
könnyűszerrel nem vihette el. 

Lippóczy Béla. 

H I V A T A L O S K Ö Z L E M É N Y E K 

Magyar Királyi Földmívelésügyi Miniszter. 
42.962. szám 1927. év. L—l. 

Hirdetmény. 

Az erdőőri és vadőri szakvizsgák 1927. évi augusztus hó 
1-ón és az erre következő napokon kellő számú jelentkező ese
tén Debrecenben, Miskolcon, Gödöllőn., Kecskeméten, Kapos
váron és Győrben fognak megtartatni. 

Akik az erdőori vagy vadőri szakvizsgát letenni óhajtják, 
az ehhez szükséges engedély iránt kellően felszerelt kérvé
nyüket 1927. évi július hó l-ig a lakóhelyükre illetékes m. kir. 
erdőigazgatóságnál nyújtsák be. 

Az erdőőri szakvizsga letételének megkönnyítésére az 
erdőigazgatóságok székhelyein kellő számú jelentkező esetén, 
az 1927. évi július hó 4-én kezdődő négyhetes előkészítotan-
folyamot rendezek, melynek végeztével a hallgatók szak
vizsgára bocsáttatnak. 

A tanfolyamra való felvételt az illetékes m. kir. erdőigaz
gatóság eszközli, amelyhez a felvétel iránti kérvényeket 1927. 
évi június hó 15-ig kell benyújtani. 

A tanfolyamra csak olyan erdőőrök jelentkezhetnek, akik 
az elemi népiskolát elvégezték, legalább három évig szakadat-



lanul erdészeti gyakorlati szolgálatban állottak, feddhetetlen 
előéletűek és 20-ik életévüket betöltötték. 

Az erdészeti gyakorlati szolgálat igazolásául csak az 
olyan bizonyítvány szolgálhat, amelyet okleveles erdőmérnök, 
állított ki, vagy amelyen folyamodónak tényleges erdőgazda
sági vagy vadőri alkalmaztatását a szolgálati helyre illetékes 
in. kir. erdőfelügyelő igazolja-

Annak, aki az előkészítőtanfolyamra felvétetett, a vizsga
engedély iránt külön nem kell folyamodni. 

A tanfolyam hallgatói élelmezésükről és ágyneműről ma
guk tartoznak gondoskodni. 

A tanfolyam díjmentes és egyelőre nem kötelező. 
A tanfolyamra vonatkozólag bővebb felvilágosítást a m. 

kir. erdőigazgatóságok adnak. 
Budapest, 1927. évi május hó. 

M. kir. földmívelésügyi miniszter. 

I R O D A L O M 

Fekete Zoltán: Erdőmérnöki segédtáblák. (Sopron, 1927.) 
A régóta nélkülözött és régvárt zsebkönyv végre megjelent. 
Külső kiállítása csinos, praktikus, elfér az erdőt járó erdő
mérnök kabátzsebében, belső tartalma valóban gazdag. 

Fáradtságot nem ismerő szerzője rászolgál arra, hogy az 
első kiadást hamarosan szétkapkodják. 

A „ma" erdőmérnökének teljességgel nélkülözhetetlen. 
Lapzárta előtt kaptuk a zsebkönyvet, s így e'zúttal nem is 

volt módunkban belemélyedni abba az 58 különféle táblázat 
rejtelmeibe, amelyek az erdőmérnök ezerféle munkaterületén 
igen hasznosan használhatók. 

Felsorolásukba bele sem kezdhetünk, mert a helyszűke 
nem engedi, elég, ha annyit mondunk, hogy mindenféle táblá-

.zat, amire az erdőrendezés, erdőbecslés, erdőértékszámítás, 
erdészeti földmérés, út- és vasútépítés során az erdőmérnök
nek szüksége lehet, bele van tömörítve ebbe a kis zseb
könyvbe. 

Egyedüli hiánya, hogy az erdészeti tudományoknak, főleg 
a természettudományokkal rokon csoportja hiányzik belőle, 
illetőleg nem is belőle, hanem mellőle. 

Igen kívánatos volna, hogy mielőbb megkapjuk a kiegé
szítő másik felét, az erdőművelési, erdővédelmi, növénytani, 
talajtani, vadászati, valamint az erdőgazdasággal kapcsolatos 


