
erdőgazdaság érdekeinek legfőbb őréhez, kérve előterjesztésünk 
jóindulatú elbírálását és meleg pártfogását. Reménynyel tölt el, 
hogy amint a kereskedelemügyi kormány a képviselőház pénz
ügyi bizottságának legutóbbi tárgyalásainak tanúsága szerint nem 
zárkózik el a vasúti alkalmazottak létszámának rendezésétől, úgy 
Nagyméltóságod sem fog idegenkedni azon méltányos kéréseink 
teljesítésétől, a melyek nem kiváltságokat biztositanának az állami 
erdőtiszti karnak, hanem azt végre oda állítanák más tisztikarokkal 
egy sorba, amire az erdőtisztek ugy képzettségüknél, mint fontos 
gazdasági és nemzeti hivatásuk teljesítése közben mindig önzet
lenül és odaadással kifejtett buzgó tevékenységüknél fogva meg
győződésünk szerint minden tekintetben érdemesek. A hazai erdő
gazdaság pedig mindig hálával örökítené meg Nagyméltóságod 
nevét, mert nyugodt továbbfejlődése biztosíttatnék. 

Fogadja Nagyméltóságod kiváló tiszteletünk őszinte kifejezését. 

Budapest, 1904. június 8. 

Bund Károly s. k. Báró Bánffy Dezső s. k. 
titkár. elnök. 
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IRODALOM. 

I. Lapszemle. 
A sima fenyő természetrajzához. Németországban már a 

mult század elején tettek telepítési kísérleteket a sima fenyővel, 
s ma már 100 évesnél idősebb állományokat találni ott. Ezen 
telepítések körül szerzett tapasztalatokról számolt be Runnebaum 
főerdőmester az észak-nyugati német erdészeti egyesület vándor
gyűlésén. Előadó kiemeli, hogy a sima fenyő epidermise vékonyabb, 
puhább, mint az erdei fenyőé, s ezért a gombák könnyebben támad
ják meg. Törzsének alkotása hasonló a jegenyefenyőéhez, gyökér
zetét illetőleg pedig megegyezik az erdei fenyővel. Galyai pereszlen-
szerüen egy pontból indulnak ki, a mi teherbírását csökkenti. Tüi 
vékonyak, puhák, előbb korhadnak el, s ennek folytán jobban 
javítják a talajt, mint a többi tűlevelű. 

Faszövete egyenletesebb, mint a honi fenyőknél; a tavaszi és 



a nyári fapászta közötti különbség sem oly nagy, mint amazoknál 
fája tartós. 

Termőhelyben nem válogatós.; érzéketlen ugy a hő, mint a 
hideg iránt, s azért lapályon és hegységben egyaránt beválik; 
beéri szegényebb talajjal is, csak eléggé üde legyen az. Legjobban 
felel meg neki az üde mély agyagos talaj; nedves helyen is tenyész, 
ha nincs talajvíz. 

Magassági növekedése tartós; előadó 150 éves amerikai 
egyedeknél 5 - 1 0 cm-ny\ hajtásokat észlelt. Vastagsági növekedése 
elején lassú, csak miután magassági növekedése alábbszállt, indul 
meg emez, kbl. 4 0 — 5 0 éves korában. A vastagsági növekedéssel 
karöltve jár a tömegnövekedés. Németország legöregebb, 120 éves 
sima fenyő állománya /zű.-ként 1Ö00 m 3-nyi fatömeget tartalmaz. 
Ilyen tekintélyes tömegnövekedést azonban csak szoros kötelékben 
( 1 : 1*2 m) nevelt tiszta, vagy pedig lucz vagy erdei fenyővel helyes 
arányban elegyített állományok mutatnak. 

Tapasztalták, hogy a soros elegyedés nem ajánlható, mert a 
sima fenyő ilyenkor fölötte ágas és rövid törzseket alkot. Legjobb
nak bizonyult a csoportos elegyedés, melyben ágtiszta, sima 
törzseket növeszt. 

Az eddigi tapasztalatok alapján természetes felújítása nem fog 
nehézségekbe ütközni. Magtermőképessége korán áll be és bő 
termést hoz. Magja könnyű, a neki megfelelő talajban hamar 
csírázik és a beárnyékolást jól türi, mely tekintetben közel áll a 
jegenyefenyőhöz. 

Ujabbi tapasztalatok azonban azt is kiderítették, hogy ellen
ségeinek száma jóval nagyobb, mint azt évekkel ezelőtt gondolták. 
Gomba ellenségei közül első sorban áll a kéreg hólyagrozsdája 
(Peridermium strobi), mely a kéreg felhólyagosodását, felpattaná
sát és a tük elsárgulását okozza. Az egyszer megtámadott törzsön 
minden tavaszszal képződnek a fentemiitett hólyagok a fán éveken 
át élő myceliumból. A hólyagrozsda gomba teljes kifejlődéséhez 
a pöszméte vagy ribizli bokor jelenléte szükséges, melynek levelein 
a gomba második generációja képződik; ezen körülmény a sima 
fenyő telepítésénél figyelembe veendő. 

Lomblevelüek tarvágásain telepitett sima fenyvesekben fellép 
az Agaricus melleus is, mely a gyökfőnél mutatkozó kidudorodásokon 



ismerhető fel. A beteg törzsek kiszedése és elégetése az egyedüli 
biztos szer a fertőzés ellen. A sima fenyő azonkívül ki van téve 
a többi, az erdei fenyőn élősködő gomba támadásainak, csak a 
Lophodermium pinastri (tühullást okozó gomba) nem bántja. 

Hasonlóképen ki van téve a szúk és cserebogár rágásának. 
Az éghajlati szélsőségek iránt érzéketlen. A késői fagyok nem 

bántják;karcsú, ruganyos ágazata folytán hónyomásnak és széltörés
nek nincsen kitéve; de érzékeny az állandóan uralkodó széláram 
iránt, melynek következtében tüi lehullnak; s ezért tengerpartokon 
való telepítése nem ajánlatos. 

Elegyetlen sima fenyő állabokban erdei gyomok nem lépnek 
fel, nyers humusz sem képződhetik bennök. A sima fenyő vala
mennyi tűlevelű között legjobban javítja a talajt. 

Egyenletes szövetű és tartós fája keresett müasztalos fa, s mivel 
paraffint könnyen vesz fel, gyufatartásnál is talál alkalmazást. 
Cellulózé gyártására kevésbé alkalmas, mert a belőle nyert cellulózé 
nem tiszta fehér. 

Runnebaum tapasztalatait a következőkben foglalja össze: 
1. A sima fenyő telepítése, gyors növése, talajjavító tulajdonsága, 

tömegnövekedése és fájának műszaki tulajdonságainál fogva ajánlatos. 
2. Nem czélszerü terjedelmes elegyetlen állományok nevelése' 

mert ezek nagy mértékben vannak gombabetegségeknek kitéve. 
3. Mint elegyfanem beválik üde homokos, de különösen 

nedves, fagyoknak kitett talajon. 
4. Különös figyelmet érdemel elfüvesedett, elgyomosodott, 

fagy látogatta, hó- és széltörésnek kitett, vagy ezek által tönkre tett 
tölgy, bükk és tűlevelű fiatalosok pótlásánál. 

5. Igen alkalmas tölgy, vörös és erdei fenyő állományok 
alátelepitésére. 

6. Egyelőre az ültetésnek adandó előny; az ültetéshez lehetőleg 
2 éves átiskolázott csemeték veendők; nedves talajon a dombos 
ültetés alkalmazandó 1: l*a w.-nyi kötelékben. 

(Deutsche Forstzeitung.) G. . . . o. 

II. A könyvpiacz uj termékei. 

Dr. Eekstein Károly: Die Teehnik des Forstsehutzes gegen Tiere. 
Be I-n, 1904. Parey Pál kiadása 8°, 188 old. 52 képpel. 4 M. 50 pf. 



Dr. G r u n d n e r F . : U n t e r s u e h u n g e n im Buehenhoehwalde über 
Wachstumgang und Massenertrag. Berlin, 1904. Springer Gy. kiadása 8", 136 old. 
2 lith. tábla 3 M. 

Weise V . : Le i t faden f ü r V o r l e s u n g e n a u s dem Gebiete d e r E r t r a g s -
r e g e l u n g . Berlin, 1904. Springer Gy. kiadása, 8°, 202 old. 4 M. 

G o d b e r s e n : Die Kiefer . Neudanim, 1904. Neumann J . kiadása 8°, 
248 old. 6 M. 
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HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK. 
I. 

FELHÍVÁS AZ ÁLLAMI ERDŐTISZTEK GYERMEKEINEK 
NEVELÉSÉT S E G É L Y Z Ő ALAPBÓL KIOSZTHATÓ S E G É L Y E K 

ÜGYÉBEN. 

19810/1/3. szám. - • A m. kir. földmivelésügyi minisztérium 
szolgálati ügyköréhez tartozó állami erdőtisztek gyermekeinek 
nevelését segélyző alapból az 1904/1905-iki tanévre a.szabályzat 
értelmében a segélyek folyó év július hóban osztatnak ki. 

Segélyben részesülnek a m. kir. földmivelésügyi minisztérium 
szolgálati ügyköréhez tartozó, avagy az államerdészet szolgálati 
köréből nyugdíjazott s illetve elhalt erdőtiszteknek nyilvános joggal 
biró gimnáziumokban és reáliskolákban, vagy a selmeczbányai 
m. kir. erdészeti akadémián tanuló, illetve ezen tanintézetekbe 
az 1904. év őszén belépő fiúgyermekei, illetve árvái; nemkülönben 
leányiskolákban, vagy női tanitóképezdékben tanuló, illetve ilyen 
intézetekbe belépő leánygyermekei, illetve árvái abban az esetben, 
ha sikeres tanulási előmenetelt igazoló bizonyítványaikban kimu
tatott osztályzatoknak legalább fele „jeles" és „jó". 

A jelenleg segélyben részesülők is újra folyamodni tartoznak 
és egy-egy tisztviselőnek nemcsak egy, hanem megokolt esetben 
két, sőt három gyermeke, illetve árvája is kaphat segélyt. 

Az évi segélyösszeg a tanév folyama alatt 10 (tiz) egyenlő 
havi részletben szolgáltatik ki. 

A kiosztandó segélyeknek legalább 2 /3-ad része fiuknak adatik. 
A szülők vagy törvényes gyámok által benyújtandó írásbeli 

kérvényekben az esetben, ha egynél több gyermek van, kimuta
tandó, hogy azok közül hány van ellátva s hány ellátatlan, továbbá, 


