
K ü l ö n f é l é k . 
£ lapok szerkesztője az augusztus-szeptemberi szünidők alatt 

hivatalos utazáson lévén, kéntelen volt ezen kettős füzettel a septemberi fü
zetet is előlegezni, a miért is t. előfizetőink szives elnézését kérjük. AjX.ik 
füzet a rendesnél nagyobb terjedelemmel október közepén fog megjelenni. 

Az orsz. erdészeti egyesület folyó évi közgyűlését szeptember 
hó 26-tól október l- ig Kassa városában és vidékén fogja megtartani. A 
gyűlésen tárgyalandó erdőgazdasági kérdéseket, melyek közé a vadászati 
törvényjavaslat felett felmerült ujabb nézetek megvitatása szintén felvé
tetett, nem különben a napirendet is annak idején közölni fogjuk. Addig 
is megjegyezzük, hogy a hazai közlekedési vállalatok az egyesület azon 
tagjait, kik a közgyűlésen résztvenni kivannak, mint eddig, ugy most 
is mérsékelt dijak mellett fogják szállítani. 

Richárd abbé a források felkeresésénél a következőkép jár 
el : száraz időben és száraz talajon egy lábnyi mély lyukat ás, és abba 
egy mázatlan cserép fazekot állit, mely a következő anyagokat tartal-
maza: 5 lat oltatlan meszet, 5 lat vasgáliczot, 5 lat fehér tömjént, mind
ezt finom porrá törve, s az egészet 1 lat rövid juhgyapjuval befödve ugy 
hogy a fazék tele legyen; megméri azután a telt fazék súlyát, azt az ásott 
lyukba helyezi és földdel befödi. Mintán a fazék 24 óráig eső nélkül a 
földalatt volt, kiemeli, azt a tőidet a fazék tetejéről és oldalairól gyorsan 
letisztítja és súlyát megméri. Ha súlykevesbedés mutatkozik akkor azon 
helyen viz nincsen; ellenben ha a fazék súlya tartalmával együtt 

2, 4, 6 8, 10 lattal gyarapodott akkor azon helyen a viz 
72, 48, 36, 24, 12 láb mélyen fekszik a föld szine alatt. 

Ágcser. Figyelmeztettük már egy alkalommal t. olvasóinkat, hogy 
Dr. Hartig híres erdészeti növénytudos vegyelemzés utján azon nagy 
horderejű felfedezést tette, hogy a cserkéreg helyett cserzőanyagul a töl
gyek y 4 hüvelyknél vékonyabb ágait is fel lehet használni. Az általa esz
közölt vegybontások eredménye a következő volt: 

Ágcser tartalmazott 157270 eseranyagot 
Magyarországi cserkéreg 15'/2 „ „ 



Csehországi cserkéreg H V i o % cseranyagot 
Sziléziai , 137 io B „ 
Hannoverai • „ 1 4 ' - / J O B B 

Az ágcser e szerint annyi cseranyagot tartalmaz, mint a legjobb 
cserkéreg; annak vevője tehát mindenesetre elég akadna, ha képesek len
nénk azt olcsón eléállitáni és legalább oly áron adni, mint a jó minőségű 
cserkérget. Azonban még eziránt maga Dr. Hartig sem tud bizonyost 
mondani, ő is csak nem rég látott hozzá ez irányban nagyobb kisérletet 
tenni. Ezen czélból 60 mázsa 'A hüvelyken alóli vastag zöld ágat szede
tett, azt egy erős szecskavágón apróra vágatta s azután a csermalombari 
megőröltette. Az eredmény 37% mázsa ágcser lett, mely mázsánként, 
beszámítva a szedést-vágás-tőrlést-szállitást, a mi pénzünk szerént 2 ftbá 
került!; Hartig azonban azt remélli hogy nagyban ennél sokkal olcsóbban 
lehetend előállitani. Az igy előkészített ágcser átadatott a tímároknak 
további összehasonlító gyakorlati kísérletek tétele végett, melyeknek 
eredményeit annak idején mi sem fogjuk elmutasztani t. olvasóink tudo
mására hozni. 

A „manchiello-fa." Mióta M a y e r b e e r dalmüve: az „afrikai 
nő" Európa színpadjait bejárta, a mancinello-fa általános érdekeltség 
tárgya lett. Ezen terjedelmes és hatalmas koronával biró szép fa minden
részében maró, mérges tejnedvet rartalmaz, mely a sértetlen bőrön fáj
dalmas gyuladást és keléseket idéz elő, ha pedig a vérbe jut,- halált okoz; 
ezen tulajdonságánál fogva azindiánusak e tejnedvet nyilaik mérgezésére 
használják. Mese azonban az, hogy már a fának kipárolgása is mérges s 
hogy az alatta tartózkodók halálukat lelik ott. 

Belgiumban n vasúti töltések oldalait gyümölcsfákkal, kör
te és almafákkal ültetik be, a mint ez Brüssel és Löven közt már évek előtt 
megtörtént. A tapasztalás azt bizonyította, hogy a gyümőlcsfasorok nem 
csak czélszerű védfalat képeznek a hófúvások ellen, hanem hogy ezenkí
vül tetemes jövedelmet hajtanak, még pedig minden méter után egy 
frankot s igy 1 osztr. mértföldnyi hosszú vasuttöltés gyümölcsfái éven
ként 3035 o. é. ftot jövedelmeznek. A vasúti őrök a jövedelemből részle
tet kapván, igen szorgalmasan ápolják a fákat s különösen a lopások ellen 
igen lelkiösméretesen és erélyesen védik a termést. 
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