
Az egészben kevés hajtás vol t . melyekben vaddisznó, 
farkas, szarvas vagy őz ne lett vona; ezekre azonban vagy 
nem lőttünk, vagy pedig nem lőhettünk. 

Holnap kezdődik a már napok óta javában bőgő szarva
sokra való cserkészet, melyen gróf K á r o l y i Győző ur is 
részt veend. A szarvas mennyiségéből Ítélve, ezen vadászat 
is sikeresnek Ígérkezik. 

Sztavna, 1881. szeptember 15-én. 

Erdészeti Zsebnaptár. 
A tapasztalás azt mutatta, hogy a külföldön, nevezetesen 

Bécsben megjelenő erdészeti zsebnaptáraknak hazánkban igen 
jó kelendősége van, és hogy nem tisztán idegen ajkú szak
társaink körében felelnek meg érezhető szükségletnek, bizonyítja 
az, hogy csak is egyedül nemzetünk édes nyelvét beszélő 
szaktársaink többször panaszkodtak magyar nyelven irt, s hazai 
viszonyainknak megfelelő ily naptár hiánya miatt. Némelyek 
túl mentek a panaszon, és sürgették ilyennek kiadását. Ily 
viszonyok között tette erre vonatkozó indítványát Hóman 
Bálint az erd. egyesület egyik választmányi ülésén; s a választ
mány a több oldalról nyilatkozó közhangulatnak engedett, 
midőn az indítványt elfogadta. 

Nemcsak az említett okokból üdvözöljük részünkről a 
naptár megjelenését, de főképen azért, hogy az idegen viszo
nyok, idegen szükségletek kielégítésére készült munkák helyett, 
egészen hazai viszonyaink és szükségleteinknek megfelelő zseb
naptárt kap a magyar erdész közönség. 

Ámbár a munka még nem kész annyira, hogy a közönség 
kezeibe szolgáltatható lenne, de már ítélet formálható róla, s 
az ügy érdekében levőnek vélem, s szakközönségünknek kedves 



szolgálatot tenni hiszek, ha azt már előre is, még megjelenése 
előtt ismertetem. 

Nem adom teljes tartalomjegyzékét; közölve volt az már e 
lapokban, csak tartalmának legkiválóbb részeit fogom bemutatni. 

A posta- és távírda szabályok egész terjedelmében kedvesen 
fogadott tanácsadó lesz mindazok számára, a kiknek a posta
mester ur már egyszer-másszor levelet, csomagot vetett vissza. 

Az ,, erdő termények mértéke a magyar államerdők keze
lésénél" a gyakorlatban szükséges, és nem csak a kincstári 
erdőszemélyzetet érdekli; mert tanácsot meríthet belőle a 
magán erdész is, miután ezen szabályok az ország legnagyobb 
erdőgazdaságánál érvényesek. És minthogy a Németországban 
és az ausztriai államerdő kezelésénél használt mértékek is 
közölve vannak: összehasonlíthatja a hazait az idegennel. 

A fák és anyagok faj és átalános súlya, kiváltképen 
szállítási kérdések alkalmával, úgyszólván elkerülhetlen. 

Az érdőbecslő nem fogja eléggé megbecsülhetni a körlap 
és henger táblát, a fenyörönkők köbtartalmát felső átmérők 
szerint, a köbtáblás rudak, suhángok köbözésére az alsó 
átmérők segélyével, úgyszintén a köbtáblát lúczfenyő rudak 
köbözésére alsó átmérő szerint. 

Ezen táblák nagyrésze az adás-vevéssel foglalkozó erdészek, 
fakereskedők számára is elkerülhetlen. Ilyen a fürészelt és 
faragott fák köbtartalmára szolgáló tábla is, a mely itt 
szellemdús berendezésénél fogva az 1 — 50 cm. vastag és 
1—50 cm. széles fákra nézve csak 7 lapot foglal el. 

A gömbölyű fából faragható legerősebb gerendák, a fara
gott vagy fürészelt négyélü gerendák előállítására szükséges 
gömbölyű fa táblázatára az építéssel foglalkozó erdésznek és 
gazdának ugy szólván napról-napra szüksége van. 

Ürméterek köbtartalma fanemek és választékok szerint, 
az alakszámok táblázata, álló fák fatöinege Burkhard szerint, 



és az erdészeti segédtáblákból ismeretes tcrmési táblák, fatö-
megek választék-arányai közepes zárat mellett és a kamatos 
kamat táblázatok oly átalánosan szükségesek, hogy az erdő-
becslő azok nélkül ugy szólván nem is tud mozdulni. 

Az ertvényezésekkel foglalkozó gazda a magérés és mag
hullás idejét, a magvak súlyát, szemszámát, csirképességét s a 
dobozokból nyerhető magmennyiséget, a csirádzás idejét és 
alakját mutató és az ertvényezés költségeit, csemetekertek és 
faiskolák térfogatát előtüntető, a fatermelő pedig a különféle 
fa-választékok termeléséhez szükséges munkamennyiséget, a 
donga, zsindely, faszén, mész, épületkő, tégla, termelési adatokat, 
csúsztatok, vontató is közönséges erdei utak épitéséhez szükséges 
munka és anyagmennyiséget kimutató táblázatokban meg fogja 
találni mindazt, a mire munkálatai közben, szerződés-kötések, 
költségvetések készítése alkalmával szüksége van. 

A z erdő és vadászati törvény teljes szövegében, az 
erdészeti államerdő-őri szakvizsga szabályzat, az erdei kihágási 
biróságok számára készítendő érték és árszabályokon, erdő
tisztek egyenruhájára, erdőőri jelvény, az üzemtervek készíté
sére, a közigazgatási bizottságoknak erdő-rendészeti ügyekben 
való díjazására stb. kibocsátott ministeri rendeletek, részint 
teljesen, részint bő kivonatban, oly dús anyagot szolgáltatnak, 
a melyeket különben egész halom irat és nyomtatványból lehet 
csak meríteni. 

Az erdészeti állami hatóságok közlésével az erdőtiszti 
Schematismus lett megkezdve, és remélni lehet, hogy magán 
erdőbirtokosaink erdészei is igyekezni fognak azt közlemé
nyeikkel bővíteni, s igy ma-holnap az ország teljes erdészeti 
scheinatismusa egybeállítható lesz. 

Tartalmaz azután a naptár folyó jegyzetekre elegendő 
koczkásan vonalzóit papirost, milliméterekre osztott mérték-



lapot, és cálculátióra fekete lapot s éhez irónt, melyre bármely 
irónnal irni, s azt letörülni is lehet. 

Kiállításra nézve a naptár mind a papiros finomságát, 
mind a nyomtatást és bekötést tekintve, messze hagyja maga 
niegett német versenytársait s mind a mellett, hogy vékonyabb, 
többet tartalmaz azoknál. 

Orsz. erd. egyesületünk nem sajnálta a költséget a 
kiadásra, de büszkén is adhatja át a szakközönségnek, mig 
az egyesület titkára, Horvátli Sándor is szerencsésen debütál 
a szerkesztés terén a munkával. 

A naptár ára az egyesület tagjainak 1 frt, nem tagok
nak 1 frt 50 k r ; s igy tetemesen olcsóbb az idegeneknél. 

Mindezen előnyöknél fogva bátran ajánlhatjuk t. szak
társainknak, és meg vagyunk győződve róla, hogy kézbe véve, 
nélkülözhetleunek fogja találni minden magyar erdész, annál-
inkább, minthogy segédkönyvvel ez ideig egyátalán nem ren
delkezünk. Illés Nándor. 

Állabjavitás tőre való helyezés által. 
A kezelésem alatt lévő tölgyerdő mintegy 3400 holdnyi 

terjedelmű és a gyéren beszórt szil, gyertyán és egyes kőris 
kivételével, tisztán kocsányos tölgyállabokból áll, a mely fa
nemnek a talaj sík fekvése, mélysége, valamint azon körül
ménynél fogva, hogy a Temes és Béga folyó gyakori áradá
sainak ki van téve, tökéletesen megfelel. 

Az erdő egy része az előbbi években gyakorolt marha 
behajtás következtében annyira lerágatott, hogy a jelenleg 
mintegy 18—20 éves fiatalosnak legfeljebb 0 - l része volt 
képes rendesen fejlődni, mig a többi a koronától a marha
rágás által már zsenge korában megfosztatván, ezen 18 év 
alatt alig egy méter magasságra emelkedett, egészen elsatnyult, 




