
Miként válik el az őszszel lehulló falevél a galytól? 
Ezen elválás módja sokáig ismeretlen volt, és az e te

kintetben nyilvánult vélemények nagyon különböztek. Legke-
vésbbé állhat meg azon vélemény, hogy az őszig tökéletesen 
kifejlődő rügy, a közvetlen közelében álló levelet helyéből 
kimozdítja. 

H a egy csendes őszi napon — midőn a levegő a fák le
velét meg sem mozdítja — valamely juhar,- vagy nyárfa alatt 
áliunk, fejünk fölött majd itt, majd ott halk recsenés hallat
szik, melyet a csakhamar lábunkhoz hulló levélnek a galytól 
való elválása idézett elő. 

A nevezett fák valamelyikéről vágjunk le óvatosan egy, 
a lehulláshoz közelálló levelekkel ellátott galyat, és meggyő
ződhetünk arról, hogy ezen levelek egyszerű megérintés által 
választhatók el a galytól. 

Már a levél-hullást megelőző hetekben, hova tovább, an
nál könnyebben törhetjük le a levelet, a nélkül, hogy a kocsán 
helyét megsebeznők. Nyáron a levelet csak erővel és akkor is 
csak a levélnyél helyének behasitásával szakaszthatjuk le, holott 
őszszel a levél lehullása nem hagy maga után egyéb nyomot, 
mint a levélnyél forradását. Ebből következik, hogy a levél
nyél forradása azon pont, melyben a szövet bomladozása, ille
tőleg a levél elválása lassanként fejlődik. Ezen elválás vékony 
pararéteg által eszközöltetik. Az életben maradandó növény
részt ezen paraképződmény választja el az elvesztendő levéltől, 
és e képződmény föladata az igy vagy más módon támadható 
sebeket behegeszteni s azoktól a külbefolyásokat elzárni. 
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A határőrvidék! erdő-üzleti társulat. Ezen társulat a 
közte és a kir. kincstár illetőleg a zágrábi főhadparancsnokság 
közt felmerült szerződés-bontás kérdésében Ö Felségéhez folyó 
hó 18 án egy ujabb kérelmet intézett, mellyel az ügy tárgya
lására illetékes petrinai törvényszék helyett egy béke-biróság 
összeállítását kéri. A társulat egyszersmind egy terjedelmesebb 
emlék-iratot is bocsátott közre ezen czim alatt „Igazságot Kérünk" 
ebben az egész erdő ügy jelen jogi-állapotának kifejlődése ok
mányok közlésével van tárgyalva. Ez emlék-irat az ország
gyűlési képviselők, a felsőházi tagok és a delegátusok között 
is szétosztatott. 

Szolgálati változások az erdészet körében.*) F e r e n c z i 
Rezső m. kii', erdészeti számvivő Bustyaházáról hasonló minő
ségben Bocskora helyeztetett át. S t r n á d Sándor ideiglenesen 
nyugdíjazott számtiszt bustyaházai erdészeti számvivővé, D v i-
h á l l y Jenő m. kir. erdőpénztári ellenőr a marmaros-szigeti 
jószág-igazgatósághoz erdészszé, és S ü m e g h Vilmos m. kir. 
erdőgyakornok ugyanezen igazgatósághoz erdőpénztári ellenőrré 
neveztetett ki. 
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Erlesiíes. Az ,.Erdo-0r" czimü szakkönyv a megrendelők
nek szétküldetett; a ki eddig kézhez nem kapta volna, kéretik 
azt levelező-lap utján e lapok kiadó-hivatalának tudtára adni. 

*) Ezen rovat alatt jövőre a magán-erdőbirtokosok erdészeti kezelésénél 
történő szolgálati változásokat is közölni kívánjuk a czélból, hogy erdészeti szak
társaink állásáról és működési helyéről az ország minden részében szétszórva 
élő szaktársak és ügybarátok tudomással bírhassanak. E szándéknak természetesen 
csak ugy felelhetünk meg ha tisztelt szaktársaink ezen változásokról nem mulaszt
ják el szerkesztőségünket mindig a maga idejében értesíteni. Szerk. 
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