
elérhető. Megjegyeztetik, hogy az ilyen elsatnyult fenyő fiata
losok csakis ezen módon menthetők meg, mert a körülvagdalt 
bükkfák egyrészt csak lassanként pusztulnak le , a mennyiben 
eleinte a rőzsefa, később a galyak, majd a törzsdarabok hul
lanak és a fenyőfiatalost meg nem károsítják, másrészt pedig 
igen jó hatással van az elgyengült fiatalosra, hogy átmenet 
nélkül s rögtön szabad állásba nem helyeztetik, mely esetben 
alkalmasint végképen elpusztulna. 

Az előforduló fekete fenyvesekben a szállalóüzem van 
alkalmazásban, s jövőben is csak szállalás utján lesznek ki-
használandók, mert sziklás tenyészet helyüket tekintvén, más
féle üzemmódnak helye nem lehet. Ez áll különben a többi 
fanemekről is, melyek ilyféle talajon találhatók. 

Erdészetünk képviseltetése a jövő évi párisi világ
kiállításon. 

A jövő évi párisi világkiállítás magyar országos központi 
bizottságához befolyt jelentkezések szerint Magyarország erdő
gazdasága a jövő évi párisi világkiállításon, a tárgyak és 
kiállítók csoportosításával, következőleg lesz képviselve : 

Bejelentett kész hordókat 5 kiállító, hordódongát 4, 
padlókoczkát 10, hanglapokat 2, fournir-lemezeket 3, hajófát 3, 
kemény padlót és deszkát 10, fenyő épületfát és deszkát 10, 
ászok és vasúti talpfát 4, törzseket, tönköket és oszlopokat 3, 
körmetszeteket 6, lúcz- és cserkérget 4, gubacsot 3, hamu-
zsirokat 1, mintafa- és maggyüjteményt 2, az erdészeti magyar 
irodalom termékeit 1 (t. i. az Orsz. Erdészeti-Egyesület dísz-
kötésü példányokban), ismertető leírást 2, több rendbeli fény
képeket, terveket és térképeket, 2, végül bognárfát, különféle 



hasitványokat és zsindelyt, faedényeket és eszközöket, séta
botokat és pipaszárakat s egyéb különféléket 18 kiállító. 

A tisztán erdészeti csoport kiterjedéséről tájékozó fogal
mat nyújt az, hogy a bejelentők által tárgyaik elhelyezésére 
kért összes térszükséglet a 900 • métert meghaladja: meg
jegyezvén, hogy ebben nincsenek befoglalva még némely szép 
választékú tárgyak, melyeket egyes kiállítók másnemű, pl. 
gazdasági tárgyaikkal együtt gyűjteményes kiállításra jelen
tettek be. 

A most közölt adatokra alapitva számításunkat, örömmel 
várhatjuk, hogy erdészetünk a jövő évi párisi világkiállításon 
méltóan lesz képviselve, s habár nem is fogjuk ép azon külső 
látványosságot nyújthatni, a minővel a szomszédunkban eső 
bécsi kiállításon méltán dicsekedhettünk, de a tárgyak belbecse 
hitünk szerint pótolni fogja a külső látszat netaláni hiányait, 
mert meg vagyunk győződve, hogy az illető kiállítók épen 
Parisba már saját érdekükben is tárgyaik legválogatottabb 
és legszebb mutatványait fogják küldeni. Maga az anyag, már 
a bejeletések után ítélve is, alkalmasnak látszik arra, hogy 
abból rendezendő kiállításunk a tanulmányi és üzleti czélból 
látogatók kívánalmát egyaránt kielégítse; mert a föntebb 
közölt adatokból kivehetőleg : a bejelentők általában helyesen 
fogják fel a kiállítás azon reális czélját is, mely szerint a 
kiviteli és kivitelre alkalmas termények és czikkek bemutatá
sára fektetendő ezúttal a fősúly, s miként a föntebbi tárgy-
csoportositásból kitűnik, a bejelentésekkel exportterményeink 
és czikkeink mindnike, s általában erdészetünk mindennemű 
és fajú tárgyai helyesnek mondható arány szerint lesznek 
a kiállításon képviselve. Feltéve természetesen azt is , hogy 
bejelentőink a közhasznú és hazafias czél előmozdítását már 
eleve sokkal melegebben felkarolták, sem hogy időközben azok 
közül egy is visszalépne, bizvást reméljük, hogy bejelentőink 



mindenikével szerencsénk leend annak idején a kiállításon is 
találkozni. 

A kiállításnak a helyszínén való érkezés és könnyű átte-
kintetet nyújtó berendezésérc kiváló gond fog fordíttatni, s 
a csoport speciális katalógusa a kiviteli tárgyakra vonatkozó 
kereskedelmi adatok felvételével lesz szerkesztve. 

Ily módon a közelgő nemzetközi versenyt kívánt kedvező 
alkalomnak hisszük arra, hogy erdőgazdaságunkat ajánlatos 
módon mutassuk be, erdőterményeink hamisítatlan jó hírét 
minél szélesebb körben terjesszük, s e nemű áruink kiviteli 
forgalmát ezúttal is kedvező mértékben mozdítsuk elő. 

Székely Mihály, 
a magyar orsz. központi bizottság erdészeti előadója 

Tenyésztési kísérletek amerikai famagvakkal. *) 
i n . 

B á t t a s z é k e n , 1877. novenilier-hó 27-én. 

Tisztelt egyesület! 

Ezennel van szerencsém az amerikai famagvakkal tett kí
sérlet eredményéről jelentést tenni. 

Küldve lett nekem: Acer californicus 58 szem; Libo-
cedrus Decurrens 140 szem; Coffea Californica 24 szem; 
Sequoia Sempervirens 338 szem; Pinus Jeffregii 7 szem; Pinus 
Tuberculata 74 szem; Pinus insignis 58 szem. 

Én ezen magvakat kétfelé osztottam, és két különböző 
faiskolában vetettem, melyek a talaj minőségére, ugy az éghaj
lati fekvésre nézve egymástól egészen eltérők; az egyik fa
iskola a Duna melletti rónán fekszik és televényes mély talajú 

*) Lásd „Erdészeti Lapok" f. é. X. füzetének 569. lapját. Szerk. 


