
tanúskodnak káros működéséről. Messzire elterjedő gyökereit tudniillik 
a kő és tégla közti ragaszba sülyeszti, s így azok erős betolása által a 
falat szétrepeszti. Egyszer az építmény belsejébe gyökereivel behatván, 
meg nem akadályozható erélylyel tenyészik még akkor is, midőn a törzs 
levágatjk. (Egy üvegcse meghigított kénsavnak vagy borszesznek gyöke
reibe való csepegtetése által könnyen segíthetni e bajon.) 

Ily módon rongál tehát e fa legszebb palotákat, várakat, templo
mokat, sírboltokat fzojval minden emiékjeit, melyet az ember nevének 
dicsőítése- s megörökítésére felállít, a pusztításban hatályosan gyámo-
lítván az időt, midőn ő maga még a nép babonás hitétől is támogattatik. 

Hasonló viseletet mutat ákáczfánk (Bobinia pscudoaeacia) is csak 
hogy nem oly nagy mérvben. — Tapasztatból tudjuk ugyanis, hogy az 
akáez pinczés házak falaihoz közel ültetve, gyökereiket az alapfalon át 
tolják, melyek a pincze belsejében láthatók. Ezt tudva nem tanácsos az 
akáczot falak közelébe ültetni, melyek tartóságát miudeu bizonnyal ve
szélyeztetné. Níkel Zsigmond. 

K ü l ö n f é l é k . 
Az akáezla. A porosz királyi „Panten" nevű pagonyban egy 500 

morgen (222 cat. hold) nagyságu akácz erdő van mely mesés jövedelmet 
hajt. Fáját ugyanis nagyobbrészt kalapácsnyeleknek adják el Berlinbe 
köblábanként 14 ezüst garasért (70 új krajezár). Ilyen választékokat 
10—12 éves fordáju sarjerdőből nyernek. Egy morgen (0,4436 cat. hold) 
évi jövedelme 10 —12 fallór (15—Í8 ft.) s igy cat. holdanként 34—10 ft, 
mely még az ottani körülmények közt is fetünően nagynak mondható. A 
talaj melyen ez akácz erdő áll, homok, kevés homaggal. Az akácz olyclé-
gülékeny hogy e tekintetben legfeljebb az erdeifenyűvel lehet összehason
lítani. Emberünk azt mondja hogy az akácz tenyésztését leginkább az 
gátolja hogy annak csemetéit a nyulak nagyon megrágják és lehántják 
Egyébaránt minthogy az akácz nem nagyon egyenesen nő, az említett 
czélra igen sűrű állásban kell nevelni. 



A csoportos tölgyen ((Jnercus rolnii') is terein gubics. Gróf 
Festetics Tassilo úr Szent-Györgyi arádalmának A Örsi pagonyában egy 
út mellett, ritkás állabban egy körülbelül 80—100 éves kocsántalan tölgy 
áll melyen az ottani, az erdészeti tudomány előhaladását éber szemmel 
kísérő, erdőmester Lenhard Antal észlelete szerint, minden mukktermő 
évben találhatni gubicsot. Ezen kocsántalan tölgyet a ínult nyáron ma
gam is megtekintem, s több gubacscsal ellátott ágat szakítottam arról. 
Semmi kétség sem lehet abban hogy e fa c.-akugyan csoportos tölgy 
(Quercus robnr), mindazonáltal emiitett erdőmester úr hajlandó hinni 
hogy c tölgy korcs a Q. peduncuíáta és Q. robur közt. Egyéháránt azon 
jelenség hogy ezen példányon rendesen terem gubics oda is magyaráz
ható hogy azkocsános tölgyek közt állván, a valódi gubacslégy szúrásai
nak inkább ki van téve mint oly kocsántalan tölgyfák melyek nagyobb 
számú kocsános tölgyekkel szomszédságban nem állanak. M. 

Munkaerő. Az emberi munka 0—7 szer annyiba kerül mint az a 
mit a marha végez , és 40— CO-szor drágább mint a gőzgépek munkája. 
Azért a hol csak lehetséges oda törekszünk hogy a iímnkát gőzgépek vagy 
legalább lovak által mozgatott gépek által végeztessük. 

A csicsóka a vadaknak kedves eledele. Ujabb időben azon ta
pasztalásra jöttek hogy a csicsóka (Helianlhvs luherosus) levele és szára 
a vadaknak kitűnő táplálékul szolgál; leginkább kedvellik azt a nyulak 
melyek különösen a csicsóka szárát legkissebb részig felmemésztik. Azért 
több vadas tereken az őzek és nyulak téli táplálására szárított csicsóka 
lombot már évek óta használnak. A csicsóka gumója pedig ngy a vad 
mint a szelid sertések táplálására szolgál. Ebből következik hogy a fiata
losokban előforduló hézagokat igen czélszerü csicsókával beültetni mint
hogy ez által legsikeresebben lehet azt a vadak kártételei ellen egyrészt 
megóvni, másrészt pedig kár nélkül nagyobb vadállományt tartani. 

Szöllöf fürtökben sokáig eltartani követkéz kép lehot. Egy al
kalmas szélesszáju palaezkot megtoltunk lepárolt vizzel s abba annyi 
szénport teszünk hogy a palaczkba dugandó szöllőág vége azt elérje. A 
1 alaczk dugasszal elzáratik s a dugaszba furt lyukon át a szőlővessző, 
melyen a fürt függ mint említve volt a szénporig ledugatik. Ezen kivül 



a lég tökéletes elzárása végett szükséges a palaczk száját pecsétviasszal 
jól körül önteni. Ily módon a szöllö eláll nyálig is. 

Olcsó festék álló Vagy kifaragott fák mogszáinozására. Ve
gyünk 5 krajezárért festékkormot (átinitrup), tegyük azt egy 2 itezés ala
csony fazékba, öntsünk rá % iteze pálinkát és ugyan annyi leszedett te
jet, s az egészet jól összekeverve, készen van a festék, mellyel ecset segít
ségével a kivánt számokat könnyen rá lehet a fára írni. 

Tölgymakk. Fürtös- cser- és mocsártölgy keverve mérőnként 1 ft. 
30 kr. kapható Kanizsához közel. Megrendeléseket szívességből átvesz c 
lapok szerkesztősége. 

Télen is lehet magot gyűjteni. Meg nem bacsátható ha valaki 
a mag gyűjtésre kínálkozó jó alkalmat elmulasztja s inkább a mag ke
reskedőktől drága pénzen rósz magot vásárol s ennek elvetésére sat. még 
költséges munkát is pazarol, holott annak idején mindenki többnyire 
maga gyűjthette volna kevés költséggel a tökéletesen jó magot. 

Ámbár a maggyüjtés legcsészerűbben a magérés ideje után történik, 
minthogy azonban sok fanemeink érett megvaikat c.-ak tavasszal hullat
ják cl s télen át azok tobozaikban vagy hüvelyeikben a Ián függve ma
radnak, még télen át is lehet a következő fákról magot gyűjteni um; 
Abiea excelsa lúczfenyű, — Alnus glutinosa et incana, mezgés és ham
vas éger, — Platanus, boglárfa, — Betula alba, nyirfa, (ennek magva 
száraz keleti szelek következtében gyakran még télen kihűl) —• Pi-
nus sylvestris et austriaca, erdei és feketelenyű, — Acer, különféle já
vorok, — Tilia, hárs, — Carpinus betulus, gyertyánfa — Fraxinus 
excelsior, kőris, — Cytisus laburmim, fái zanót, —Robinia pseudoa-. 
cacia, akász, — sat. 

Kitűnő jo feketefenyü magot kaphatni a Breiteiifürti cs. k. 
erdőhivatalnál fontját 80 kr., nagyobb menyiségnél még ezen olcsó ár
ból is engednek. A kik ezen magból hozatni akarnának forduljanak 
egyenesen az emiitett hivatalhoz e czím alatt „Sín ía£ íőbltdjc f. f. 
gorftetmt $u ©rciteufurt, ím SBíencríSffiatt'." — 

Tulajdonos kiadó és felelős szerkesztő : Wagner Károly. 
Főmunkatárs: Divahl Adolf. 
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