Ezt küldöm be Ízelítőül, mintegy olyan ezélból, hogy másokat
is ösztökéljek a hozzászóláshoz s müszótárunk ügye megbeszélés
tárgyát képezhesse.
Egyúttal bejelentem, hogy abban esetben, ha az ..Erdészeti
Lapok" elfogadni hajlandó, legközelebb folytatnám a müszavakul
felhasználandó szavak közlését a magyar nyelvtörténeti és táj
szótárból ott, hol 1889-ben elhagytam.
N.-Palánka, 1896. január 28.-án.
Földes János
ii i. kir . főerdész.

A Magyar Ornithologiai Központ főnökének levele
az 1895. évi madárvonulás megfigyelésének ered
ményéről.
Méltóságos Bedö Albert államtitkár urnák, mint az „Erdészeti
kesztőjének

Lapok" főszer^

Méltóságos Uram!
Gyulai Gaál Gaston, a Magyar Ornithologiai Központ
első önkénytese, avval a kitartással, a mely jellemzi,
bevégezte az 1895-ödik évi tavaszi madárvonulás feldol
gozását, mely épen sajtó alá indul.
Igaz örömem telik annak kijelentésében, hogy az a
testület — a magyar kincstári erdészet — mely Méltó
ságodban vezérét tiszteli, megfigyeléseivel ismét remekelt
s ismét hozzájárult azoknak a tanúságoknak megerösitö
bebizonyításához, a melyeknek felállítását is csak az
erdészet páratlan hálózata tette lehetővé.
Minthogy a nyomtatás, a munka szövényes voltánál
fogva, sok időt vesz igénybe s igy nem szolgálbatok
most egy megfelelő kivonattal, kérem Méltóságodat, kegyes
kedjék megengedni, hogy az alább következő sommázat*)
*) Lásd jelen füzét Hí), és kc 'iw oldalain.

Szcrk.

az „Erdészeti Lapok "-bari helyet foglalhasson, hogy lássa
az erdészet kara, hogy fáradozása fontos eredményeket
szid és nem veszhet kárba.
Budapesten, 1896. február 8.-án.
Méltóságodnak lekötelezett hive
Hermán
Ottó,
képviselő, a

M. O. K . főnöke.

Vidéki levél.
(Egy

érdekes növésű jegenye

fenyőről.)
1896. február hónap.

Tekintetes szerkesztőség! — Az erdőgazdaságnak hova
tovább belterjesebb voltánál fogva az erdeinkben még ittott előjövő különös növésű törzsek is idővel mind ritkáb
ban és ritkábban fognak előfordulni.
A felújításnak ma már igen nagy területen mester
séges uton való foganatosítása, az ültetvények valamint a
természetes uton létrehozott fiatalosok szabályszerű áterdőlése, az erdők szigorúbb védelme, mind oly tényező, mely
az ily érdekes egyedek előfordulását jövőben igen kis mér
tékre fogja leszorítani.
Epen ezért ugy hiszem, hogy a jelen erdész nemze
dék hivatva van arra, hogy az itt-ott még előjövő ily
sajátságos növésű faegyedeket, mint erdei alakokat, az
utódok résziére feljegyezze és megörökítse, m e g l é v é n győ
ződve, hogy a Tekintetes szerkesztőség
szakközlönyünk
ben, az „Erdészeti Lapok"-ban, e czélra mindig szívesen
ad helyet.
Ily érdekes növésű jegenye fenyő egyedet szándékszom az alábiakban bemutatni, melyet gondnokságomban
(Zólyomvármegye, zólyomi járás) Szélnye község volt urb.
erdejében a mult év őszén az évi vágás kijelölése közben
találtam.

