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tuskókat távol más gesztektől külön állva is találtak, s a szóban lévő 
tüneményt következőleg fejti meg: a tuskó és gyökerekben egy bizo
nyos menyiségii már hasonítolt képezhető gyantás s olajos anyag, mint 
táp tartalék van lerakva, mellyet a tuskoban a levágás után is feltoluló 
nyers tápnedv felold, és képzönedvvé alakit át. Ez utóbbi elfoglalja a 
tuskó sejt szövetét, s képzi a beforradási gyűrűket. Természetes, hogy 
ha a táptartalék ki fogy a fanövekvés is megszűnik. 

Az itt leirt tünemény egyébaránt észleltetett a jegenyefenyön kí
vül a lúcz és veresfenyönél is. 

Méret Károly. 

L e v e l e z é s e k . 
Romján, Jul. 16. 1882. 

Felső Nógrádmegyének Rónyai uradalma, melly Szent-Iványi Fe-
renez öröküsseinek tulajdonát képezi, több határban 7997 hektárra (18525 
holdra a 1200 Q°) terjed. Ez uradalomnak legnagyobb főkép pedig 
málnapataki része nagyobb hegységeken terül el, mellyekben számos 
egyéb patak mellett az Ipoly folyója is ered. Az itteni erdők többnyire 
fenyő-, tölgy-, cser-, bikk- kőris- juhar, szil- hárs- nyír gesztekből 
és különféle cserjékből állanak. A hegyek gerinczei nagyrészt laposak 
s régibb időben erdösüllek voltak, később azonban kiirtattak, a fa ha
muvá égettetett s a tért jelenleg a volt úrbéresek igen csekély bér mel
let kaszálónak és szántóföldnek használják. Ezeknek erdők közt lévő 
részeit az uradalom a birtokviszonyok rendezése után ismét erdösit-
tetni kívánja. 

Az uradalmon belül két üveggyár, egy vaskohó és egy vashá
mor létezik, mellyek évenként kürülbelöl 4000 köb-ölfát fogyasztanak. 
Ez erdöhasználat folytán támadt vágatok 25 év óta az erdei mezőgaz
dászat utján a legjobb sikerrel miveltetnek, minek folytán már vagy 
863 hektár (2000 hold) mindennemű fenyővel erdösitetett 

Vadakra nézve van ezen erdőben őz, nyúl, róka, nyest, császár
madár meglehetős mennyiségben, néha azokat a vaddisznó és medve is 
meglátogatja; farkasokra már néhányszor szerencsével vadásztunk, a-
zok négyesével esvénáldozatul. 
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E rövid áttekintet után nem lesz talán egészen érdek nélküli, 
példa gyanánt a Csehbrezó helység határában létező, Zlatnó nevű üveg
gyár állal fogyasztott ölfa készítéséről és vizi szállításáról több évi ta
pasztalataimat közölni. 

1. A gyárnak évenként 1000 köb-ölre van szüksége, melynek 
vágásaié s ölberakását a gyártulajdonos eszközölteti, mi annak köb-ölen
ként 1 frt. 12 krajczárjába kerül. 

2. E vidéken a gyalog napszám 40 kr. ba, a fuvarnapszám 2 
forintba kerül. 

3. Szakmányban dolgozó munkás naponként kereshet 50 krt. 
4. A harsábcsuszkorák készítéséért 1 ftot az uszacsatornák ké

szítéséért pedig 2 ftot fizetnek ölenként. 
5. A fának a csuszkorákhoz való hordásáért s lecsusztatásaért 

köb-ölenként 80 kr. fizettetik. 
6. A 3 láb harsábhosszal biró fa köb-ölének vízbe dobatása 14 

kr-ba kerül. 
7. Az uszavonal hossza 3000ölre, s azon egy köb-öl usztatása 

a kirakati helyig 80 kr-ra rúg. . 
8. Egy köb-ölfa vízbülitéseért s ölberakásáért 20 krt. fizetnek. 
9. A fa uszavesztesége 3 % ra rúg. 

10. Az uszavizet hó és eső szolgáltatja. 
11. A föntebbi 1000 köb-öl usztatása rendes víz mellett 30 na

pot igényel. 
12. Az uszafa egész tömege bikkfa. 
13. Az usztatás felügyeletének költsége 60 ftot tesz s az egész 

uszavonal hosszában naponta 40 usztatóra van szükség. 
14. Az uszacsatornák föntartása évenként 100 ftba kerül. 
15. A fausztatás összes költségei tehát köb-ölenként egy órányi 

távolságra 2 ft. 65 krt. tesznek. 
Megemlitendönek véljük, hogy a gyártulajdonos ur legújabban 

oly mellék kemenczéket alkalmaz, melyekben félig rothadt forgácscsal, 
a többi kemenczékböl kidobott szén morzsalekkal, sőt száradt fürész
porral is a lagnagyobb hatással tüzelhetni, minek folytán az sok fát 
fog megtakarítani. 

Hermann Imre, 
a rónyai uradalom-erdösze. 


