
Lajos; G a j d o s István ni. kir. erdőőr , ajánlja Tomcsányi 
Gusztáv; C z e r m a n n Sándor alerdész, ajánlja Fogassy Géza; 
G e l l é r t László erdőakadémiai hallgató, ajánlja Fekete Lajos. 

IX. Jelen jegyzőköny hitelesítésére B e d ő Albert első 
alelnök és B e l h á z y Emil választmányi tag urak kéretnek fel. 

K. m. f. 
Hitelesítésül: 

Bedő Albert, Tisza Lajos, 
I. alelnök . elnök . 

Belházy Emil, Horváth Sándor, 
vál. tag . t i tkár . 

L a p s z e m l e . 
(Kon.) A famagvak kiválasztása, szedése és eltartása. Haladó 

szaktudományunk több oly öröklött szabályt, melyek még a közel 
múltban megdönthetlenül állottak fenn, vita tárgyává tevén, máris 
több fontos kérdésben szakított a mult idők ósdi felfogásával és 
hagyományaival s még mindig kerülnek felszínre önmaguktól oly kér
dések, melyeknek a modern erdőgazdaság igényeihez képest való 
módosítása a mostani viszonyok folytán indolt és szükséges. Ilyen 
kérdés az is, hogy a famagvak kiválasztása, szedése és eltartásánál, 
mikre kell különös figyelemmel lenni az erdésznek. 

A famagvak csirázóképességének kipuhatolására szolgáló eddigi 
eljárás mellett a csiráztatás és a magvak kettévágása segélyével szo
kott azon százalék megállapittatni, mely a csirázóképesség mértékéül 
szolgál; arról azonban nem szereztetik meggyőződés, vájjon a mag 
egészséges, szép növésű fákról való-e, vagy nem-e vétetett túl
ságos fiatal vagy igen koros fákról Pedig a mezőgazdák már rég 
meggyőződtek arról, hogy sokkal jobb és nagyobb a termés, ha a 
legszebb magvak használtattak. Ép ugy sikerül a kertésznek is a 
legerőteljesebb egyedekről vett magvak által valamely fajt annyira 
tökéletesbiteni, hogy magát az ősalakot is alig lehet benne többé 
felismerni. Ilyenekkel foglalkozni az erdésznek ugyan nem áll mód
jában, mindazonáltal sokat tehet ez irányban, ha következőket tart 
szem előtt: 

A mag mindenkor nagyobb és jobb lesz, ha az egészséges és 
uralkodó (szabadon álló, szomszédjait túlszárnyaló) fákról szedetik, 



(igen szembetűnő ezen különbség, pl. a tölgymakknál) mert igen 
valószínű, bár a kutatások ez irányban befejezve még nincsenek, hogy 
a növés és alak a mag által átörökölhető. 

Lényeges befolyása van továbbá a mag minőségére a talaj és az 
éghajlatnak, ugy hogy pl. nem tanácsos a déli vidékekről származó 
magot északibb vidékeken elvetni, ép ugy nem volna szabad hegyi 
vidéken termett magot sík vidékek beerdősitésére használni, valamint 
nem czélszerü a jó talajon nőtt fák magvait rosszabb talajba vetni, 
de viszont igen. Ezenkívül igyekezni kell — hacsak lehetséges — a 
mag gyűjtését jó magtermő években eszközölni, mert a tapasztalat 
azt bizonyítja, hogy a teljes magtermésből származó mag csirázóképes-
ségének százaléka sokkal nagyobb a szórványos magtermésből szár-
mazottéuál. Szintúgy fontos a magszedésre legalkalmasabb időpont 
megválasztása is. A tölgy és bükk makkjánál ez nem jár nehézséggel, 
a mennyiben azt a makk hullása mutatja; már nagyobb elővigyázat 
szükséges a jegenyefenyőnél és a nyírfánál, mert megtörténhetnék, 
hogy a tobozból a mag nagy része már kipergeti, mire az észre
vehető volna. De a legnagyobb figyelemre van szükség azon tűleve
lűeknél, melyeknek magja télen át a tobozban marad, különösen pedig 
az erdei fenyőnél. Könnyen érthető okokból már szeptember és októ
berben szokott nagymennyiségű erdei fenyőtoboz gyűjtetni; az ezekből 
termelt mag csiráztatása kedvező eredményt mutatott ugyan, de csak 
gyenge csemetéket lehet belőle nevelni. Ha már most az ilyen tobozok 
egy fűtött magpergetőbe kerülnek, a szükségképen alkalmazandó 
magasabb hőfok következtében, túlhevített és hasznavehetlen mag fog 
termeltetni. Ezt és hasonló károkat elkerülni pedig csak ugy lehet, 
ha a szedés házilag és szigorú ellenőrzés mellett történik. 

A magnak télen át való eltartását illetőleg ismeretes, hogy a 
korán érő sokkal nehezebben tartható el, mint a későn érő és ugyanez 
áll a csirázóképesség épségben maradásáról is. Ezekből következik, 
hogy a korán érő mag bármikor vethető, a későbben érő magvak 
pedig, ha tavaszszal vettetnek, csak egy bizonyos ideig (rendesen 
június végéig) cziráznak, azontúl nem és a megmaradt magvak csírá
zása csak a következő tavaszszal megy végbe. 

A tölgy- és bükkmakk eltartásának legbiztosabb módja az, ha 
egy szellős helyen kiteregetve 8—14 napig naponta gondosan átla-
pátoltatik, hogy a fölösleges nedvesség, mely a magburokban foglal
tatik és igen könnyen a mag megpenészedését és megromlását vagy 
annak kicsirázását idézhetné elő, elpárologjon. Ennek megtörténte után 
a makk vagy a puszta földön, szalmával és földdel betakarva, vagy 
pedig gödrökben, melyek szintén szalmával vannak kibélelve és föld
del lesznek betakarva, tavaszig eltehető. 

Ép ugy mint a nedvesség, a túlságos kiszáradás is árt a makk
nak ; ezt ugy lehet megakadályozni, ha a makkot összekeverjük ho-



mokkái, mely ha nagyon megszárad, egy öntöző kanna segélyével 
ismét megnedvesitendő. Egy másik biztos eltartási módja a bükk-
makknak abban áll, hogy azt télen át egy zsákban sebesen folyó és 
befagyni nem szokott vizben tartjuk; tavaszszal az ilyen bükkmag 
állítólag oly friss, mintha épen akkor gyűjtetett volna. („Forstwissensch. 
Centralbl.") 

(P. D.) Goulier magasságmérője. A „Revue des eaux et foréts" 
egyik közelebbi számában Roulleau a Goulier hadmérnökkari ezredes 
által szerkesztett és szabadalmazott dendrométert ismerteti. Ismerte
téséből átvesszük a következőket: 

Ez a műszer egy nyolcz cm oldalhosszasággal biró és 13 mm 
vastag négyszögletes fakeretbe van zárva. 

A műszer egyik oldalán egy függő 
súly van elhelyezve, a melyet egy rugó 
a kerethez szőrit, de ha a rugónak 
a műszer másik oldalán levő gombja 
megnyomatik, a függő súly felszabadul 
és könynyeu mozoghat tengelye körül. 

A nehéz fémből készült függő súly 
végpontja a függőleges átmérőtől jobbra 
és balra O-tól 100-ig felosztott köríven 
mozog. Ha a műszer teljesen vízszinte
sen áll, úgy a súly szára és az emlí
tett átmérő egy vonalba, a függély végét 
jelző osztó vonal pedig a fokozat 0 
pontjára esik. Ez a fokozat a füg-
gélylyel ellátott műszereknél szokásos 
szög helyett a tangens értékét adja. Ha tehát két adott pont ma
gassága közt lévő különbséget megakarjuk határozni, a műszert 
olyképen vesszük jobb kezünkbe, hogy a gombot gyengén megnyomva, 
a rajta levő bevágáson át a pontokat egymásután könnyen megirá
nyozhassuk ; minden megirányzás után megszüntetvén a gombra tett 
nyomást, a függély mozdulatlanul marad az elfoglalt állásban és 
azután leolvashatjuk az irányzó szög tangensét, a melyet a két pont
nak a szemlélő helytől való vízszintes távolságával szorozván, kapjuk 
a keresett magasság különbségét a nélkül, hogy hozzáadnók még a 
szemlélő magasságát. 

Ezt a műszert, mely kis méretei mellett rendkivüli pontossággal 
van szerkesztve s miután gyorsan lehet vele szintezni a feltaláló arra 
szánta, hogy vele a katonatisztek recognoscirozás alkalmával gyors 
magassági felvételeket tehessenek; e czélra azonban kevés becse lehet 
az erdészek előtt, minthogy 40 w-nyi távolságon túl az eredmény 
már bizonytalan; ellenben famagassági mérésekre, mint azt Roulleau 
tényleg megkisérlette. kitűnően alkalmas. 



B' 

Legyen AB & fának magassága és OP a szemlélő magassága, 
mely a fához viszonyítva bárminő lehet. 

Az első OA irányvonal a fa csúcsára irányítva adja a tgx értékét; 
a második, a fának tövére (B) vonatkozó irányítás által megkapjuk 
tg fi értékét; ha most szorozzuk a vízszintes távolságot BP-t (mely 
egyenlő OB') tgx -\- tgfi összeggel meg van a keresett AB magasság. 

Az egész eljárás alig szorul több bizonyításra, mert: 
AB' = OB' tgx; BB' — OB' tgp; AB' + BB' = AB = 

— OB' (tgx + tgfi). 
Ha a szem lejebb áll, mint a fának a töve, a két irányozás által 

nyert eredmény a függőleges átmérő ugyanegy oldalán elhelyezett 
fokozaton lesz leolvasható s igy: AB = OB' (tgx — tg fi) 

Ez az eset azonban ritkán fordul elő. 
Látható ebből, 

hogy a műszer igen 
gyakorlatias; csak két 
irányzást kell számba 
venni, a szemlélő ma
gassága kimarad a 
számításból. Bármi
lyen távolságra áll
hatunk fel a műszer
rel és pedig a fa tö
vénél magasabb vagy 
alacsonyabb helyre; 
ha azonban 20 w-nyi 
távolságban helyez
kedhetünk el a fáról, 

a tangens összegeknek vagy különbségeknek 20 m-rel való szorzata 
kényelmesen és számitás nélkül adja az eredményt. 

Azonkívül a műszer nem törékeny, zsebben tartható vagy tár-
czában hordható és kezelése igen egyszerű. (Megszerezhető Bellicin 
nancyi műszerésznél Ára 15 frank). 

A fokív beosztása nagy pontossággal van készítve; két évi 
használat után tett próbák sem mutattak fel semminemű hibát. 

Roulleau több száz fára vonatkozólag próbaméréseket tett a 
Goulier magasság mérűjével a bércéi uradalmi erdőben, hol az e fajta 
kisérletek könnyű szerrel valának megtehetők, mert a fák csúcsa még 
a letárolás előtt levágatott. 

E körülmény következtében a mérés két szigorúan határolt pont 
között volt keresztülvihető: egyrészt a fának töve a jelző kalapács
csal jelöltetett meg, másrészt a törzsnek felső része is tisztán meg 
volt irányozható, miután a fa csúcsa eltávolíttatott; szóval világosan 
ki lett tüntetve hol kezdődik és hol végződik a törzs. Ily körűimé-

2 - i k á b r a . 



nyék között a kísérletek minden csoportjában az átlagos hiba soha
sem haladta túl a 2'5%-ot. Roulleau szerint nincsen a zsebműszerek 
között egy is a melylyel pontosabban lehetne dolgozni mint ezzel. 

Az emiitett csekély hiba leginkább onnan származik, hogy az 
álló fa sohasem teljesen függőleges; s ezért a különbség hol a magas
ság rovására, hol pedig ennek javára esik. 

(F. A.) A bükkösöknek értékesebb fanemekkel való elegyítése. 
A „Forstvissenschaftliches Centralblatt" f. é. 2-ik füzetében Urich 
erdőmester egy hosszabb értekezésben mely a körül forog, hogy az érté
kesebb fanemek a bükk közé egyenkint (elszórtan), csoportokban (vagy 
sorokban), avagy területenkint elkülönítve elegyittessenek-e, végered
ményként a következő figyelemreméltó általános tételeket állítja fel : 

1. Állandóan gyorsabb növésű fanem egyenkint elszóltán, a lassú 
növésű pedig csoportonkint elegyítendő. 

2. Gyors növésű, de különböző fanemek az egész területen 
egyenletesen elosztva elegyitendők s a területenkinti való elkülönítés 
csak az esetben szükséges, ha érettségi koruk igen különböző. 

3. Lassú és gyors növésű fanemek területenkint elkülönitendők, 
de további (fanem szerinti) elkülönítés itt is csak akkor szükséges, 
ha vágatási koruk nagyon eltérő; végre 

4. S ZÍVÓS életű, erős és dús ágazatu fanemek, melyeknél a bükk 
(a mi iránt ugyan adatok nem igen 'léteznek,) nem lenne képes az ág-
tisztulást és műfatömeg képződést fokozni, csoportonkint elegyitendők. 

(F. A.) Az esőviz befolyása a kéreg csersav tartalmára dr. F. 
Gautternek a „Gewerbeblatt aus Württemberg" czimü lapban közölt 
kísérletei szerint a következő: száraz állapotban a kéregnek könnyen 
oldható csersav tartalma 5'4°/ 0, a nehezen oldható csersav tartalma 
pedig 2 - 2°/ 0 , azaz összesen 7-6°/0. Az összes csersavtartalomból hideg 
vizben könnyen oldható 71°/ 0, nehezen oldható 29%, s igy az esőviz 
behatása folytán egyáltalán az összes csersav tartalom 7 1 % - a mehetne 
veszendőbe. 

A tényleges csersav veszteség kipuhatolására oly kéreg szolgált, 
a melynek egyrész az eső ellen megvolt védve, másrésze pedig eső 
által szenvedett. 

Az eső ellen védett kéreg tartalmazott 12'2°/ 0 vizet, 6 - 7% cser
savat, 73 -9°/ 0 n e m csersavat, 7-2°/n ásványi részeket. 

Az esőnek kitett kéreg tartalmazott 16 ' 3% vizet, 4 ' l ° / 0 cser
savat, 72"6°/Ö n e m csersavat, 7 -0°/ 0 ásványi részeket. 

A teljesen száraz kéreg csersav tartalmát 7"6% véve alapul, a 
csersav veszteség 2 - 7 % ; vagyis az egész csersav tartalomból az eső
viz által tényleg összesen 35-5% higoztatott ki, t e h á t a f e n t 
k i t ü n t e t e t t v i z b e n k ö n n y e n o l d h a t ó 71°/ 0 -nek fele, az a 
m a x i m u m , mely a valóságban tényleg az esőviz behatása folytán a 
a csersav tartalomból veszendőbe megy. 


