
fokkal (sűrűséggel stb.) beérhetjük. Ezeket az adatokat grafikusan 
ábrázolva a vezérgörbékhez simulva megvonhatjuk a 7 cm-nél vas
tagabb fatömegre vonatkozó és a magassági görbéket. Ha a két 
szélső görbe megvan, a közbeeső 2—3 görbét már könnyű meg
vonni. 

Nagy súlyt helyezünk az egyes termőhelyi fokokban a 
különböző korokbán jelentkező famagasságok kitüntetésére, mert 
ezekben jut a termőhelyi minőség legszembeötlőbben kifejezésre, 
ami a termőhelyi minőség becslésénél kitűnő támpont és sok 
tévedésnek veszi elejét. 

Az ily helyi fatermési táblának tehát legalább is tartalmaznia 
kell a 20 éves kortól kezdve 10—10 évi korfokozatokban az állo
mány (átlagtörzs) magasságát, a faállomány 7 cm-nél vastagabb 
fatömeget, az átlagnövedéket, a folyó növedéket és a folyónövedéki 
százalékot. 

Ha erdőrendezőink nem riadnak vissza az evvel járó munkául, 
nemcsak munkálatuknak adnak szilárd alapot, hanem a közérdeket 
is szolgálják. Kívánatos tehát, hogy ily munkálataik eredményét 
az Efdészeti Lapok utján vagy más módon közzétegyék. 

Különös érdemet szerezne az, aki a külföldön nem szereplő, 
de nálunk jelentőséggel biró fanemekre is kiterjesztené munkálatait, 
pl. a gyertyánra, cserre, molyhos tölgyre, a kőrisre, juharra, a 
nyárfélékre stb. 

Felkérjük az Erdészeti Lapok előfizetőit, hogy előfizetésüket 
mielőbb megújítani szíveskedjenek. A lap előfizetési ára 1922-re: 
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EGYESÜLETI KÖZLEMÉNYEK. 

I. 

Előfizetési felhívás az Erdészeti Lapokra. 

egész évre 160.— K 
80.— „ 
40.— „ 
20.— „ 

fél 
negyed ,, 
egyes szám ára 

Az Erdészeti Lapok kiadóhivatala. 



Vizeki báró Tallián Béla 



Előfizetési felhívás az 1922. évi Erdészeti Zsebnaptápra. 

Az Országos Erdészeti Egyesület az Erdészeti Zsebnaptárt, 
ha kellő számú előfizető jelentkezik, ismét ki szándékszik adni. 
Ára példányonként 80 K lesz, mihez még 10 K csomagolási és 
postaköltség járul. 

Felkérjük t. olvasóink közül azokat, akik a naptárt meg
rendelni szándékoznak, hogy példányonként 90 K-t az Országos 
Erdészeti Egyesülethez (Budapest, V., Alkotmány-u. 6. sz.) mielőbb 
beküldeni szíveskedjenek. Amennyiben nem jelentkeznék annyi 
előfizető, hogy a naptár kiadható lenne, az előfizetett összeget az 
egyesület visszaszolgáltatja. 

Egyben felkérjük a naptárban hirdetni szándékozó czégeket, 
hogy ebbeli szándékukat az egyesülettel közölni szíveskedjenek. 
A hirdetési dij egész oldalon 1000 K, féloldalon 550 K, negyed 
oldalon 300 K, nyolczad oldalon 160 K. A naptári részben el
helyezett hirdetések 50%-aI magasabb díjtételek alá esnek. A hir
detési dijak csak a naptár megjelenése után esedékesek. 

Az Erdészeti Lapokban megjelenő hirdetések díjszabása. 

Az Erdészeti Lapokban közzétett hirdetés ára: 

hegyed oldal 250 „ 1400 „ 2.500 „ 
nyolczad oldal : 130 „ 750 ,, 1.400 * 

Milliméter terjedelem után 7 K ; táblázatos és garmondnál 
kisebb betüfajtával szedett hirdetések másfélszeres egységárral 
számittatnak. 

Az Országos Erdészeti Egyesület. 

III. 

egyszeri hatszori tizenkétszeri 
megjelenés mellett 

egész oldal 
fél oldaí... 

1000 K 5 5 0 0 . K 10.000 K 
500 „ 2750 „ 5.000 „ 

Mellékletek megegyezés szerint. 





(1150*7) . . . : 40.— 50.— 20.— 
2. Biró Zoltán: Ültessünk erdőt (röpirat) ... ... —.— —.— 1 — 
3. Fekete Lajos: Népszerű erdészeti növénytan. 

II. rész. (160 gr) _ 10.— 10.— 10.— 
4. — Népszerű erdészeti növénytan. III. rész. 

(375 gr) . 20.— 20.— 10.— 
5. Qaul Károly : Hazánk házi faipara. (240 gr) 15.— 20.— 10.— 
6. Oellért József: A bűkktüzifa romlása és az 

ellene való védekezés 3.— 5.— 2 — 
7. Qrundner—Schwappach—Bund : Táblák álló 

fák és faállományok faiömegének meghatá
rozására .. ... ... fűzve (310 gr) 25.— 40.— 10.— 

8. Hollendonner Ferencz dr.: A fenyőfélék fájá
nak összehasonlító szövettana. (1950 gr)... 100.— 200.— 3 0 . -

9. Kaán Károly : Erdőgazdaság politikai kérdések 60.— 60.— 10.— 
10. Márton Sándor: Legelő-erdők. (330 gr) 15.— 20.— 10.— 
11. Pech Dezső: A külföldi fanemek megtelepí

tése stb. (370 gr)... ... _. ... 15.— 20.— 10.— 
12. Pohl János: Tangens táblázatok. (150 gr) .... 5.— 10.— 10.— 
13. Tagányi Károly: Magyar erdészeti oklevéltár. 

3 kötet. (5 kg 200 gr) ... 90.— 150.— 45.— 
14. Vadas Jenő: Az ákáczfa monográfiája. (540 gr) 25.— 40 — 10.— 
15. Zemplén Géza dr.: Fából készített czukor és 

alkohol (200 gr) ... ._ 15.— 20 — 1 0 . -
Miután a kiadmányoknak utánvét mellett való küldése még 

drágább, kérjük a könyv árának és a jelzett csomagolási és posta
költségnek előzetes beküldését az Országos Erdészeti Egyesület 
czimére (Budapest, V., Alkotmány-u. 6.), mely esetben azok mint 
csomagok, vagy keresztkötés alatt mint ajánlott nyomtatványok 
küldetnek meg, a 2. és 6. tétel alatti művek kivételével, melyeket 
ajánlási dij nélkül küldünk szét. Több könyv rendelése esetén 
nem szükséges minden egyes könyv után a fenn kitüntetett posta
költséget beküldeni, hanem 1 kg-ig 20 K-t, 5 kg-\g 3 0 K-t, 10 
^ - i g 45 K-t. 
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Az Országos Erdészeti Egyesületnél beszerezhető 
könyvek uj á r a i : 

Á r a Csomagolási és 
tagoknak másoknak postaköltség 

1. Belházy Emil: Az erdőrendezéstan kézikönyve. k o r o n a 


