
IRODALMI SZEMLE. 
Az akácznak bányafa gyanánt való nagy használhatóságáról 

tesz említést a Gentralbiatt f. d. g. Forstwesen f. é. I. füzetének 
egy rövid közleménye, mely a magyar erdőgazdákat méltán érde
kelheti. 

Az Erd. Lapok m. é. IX. füzetében (1104. old.) már reá
mutattam arra, hogy a porosz kormány ezt a fanemet különös 
figyelmében részesiti, és tenyésztésével kisérletcket tétet. Erre 
vonatkozó rendeletében felemlíti, hogy az ákácz, mint szerszámfa, 

Kérelem az uj vámtar i fa előkészítése ügyében. 
Földmivelésügyi kormányunkfelhivtaaz országos erdészeti egye

sületet, hogy az osztr.-magyar vámterület megállapítandó uj autonóm 
vámtarifájára nézve mondjon véleményt, tegye ez ügyet az egyesület 
által képviselt szempontokból beható tanulmány tárgyává és közölje 
vele az uj vámtarifára vonatkozó kívánságokat. 

Evvel a kérdéssel, mely gazdasági életünk egész körét s 
benne magát az erdőgazdaságot is közelről érinti, egyesületünk 
igazgató választmánya legközelebbi ülésében fog foglalkozni. Ennek 
a fontos kérdésnek lehetőleg sokoldalú megvilágítása végett azon
ban, valamint alkalmat adandó mindenkinek, hogy az erdőgazdaság 
érdekeit megóvó vélemény szerkesztésénél a most érvényben lévő 
vámtarifa hátrányaira vagy előnyeire nézve tett tapasztalatait 
érvényesíthesse vagy az erre vonatkozó anyag összegyűjtésénél 
közreműködjék, felkérjük az egyesület t. tagjait, hogy ezen kér
dést tárgyaló véleményeiket vagy oly adatokat, melyek a fának 
és fagyártmányoknak, valamint egyéb erdei terményeknek Ausztriából 
vagy a vám-külföldről történő behozatalába, illetve odairányuló 
kivitelünkre vonatkoznak, — legyenek bár azok látszólag helyi-
érdeküek, — - egyesületünkkel f. é. márczius hó folyamán közölni 
szíveskedjenek. 

Budapesten, 1900. évi február hó 15-én. 

Az országos erdészeti egyesület 
titkári hivatala. 



mint szőllőkaró és mint bányatámfa számithat nagy kelendőségre. 
Az emiitett közlemény szerint az ákácz, — amint Dütting 
bányafelügyelő kísérletei bizonyítják, — támfának épen oly teher
bíró, mint az erdei fenyő, és ruganyosságát 5 hónapi használat 
után sem veszti el, amennyiben ekkor is erősen meghajlik, mielőtt 
eltörnék. 

A tartósság kipróbálása végett egy tárnát részben erdei
fenyő-, részben tölgy- és részben ákácz-tám fákkal duczoltak ki. 
Öt hónap múlva a tölgyön és erdeifenyőn a bomlás első jelei 
mutatkoztak, mig az ákáczon a nedves bányalég romboló hatása 
még nem volt észlelhető. Dütting különös tartóssága miatt az 
akáczot kiválóan alkalmasnak tartja bányaépitkezésekhez, csakhogy 
a kísérletekhez használt fa nagy ára 312 korona m3-kint) útját 
állja a szélesebb körű alkalmazásnak. 

A carmaux-i kőszénbányákban magas hőmérsékben és igen 
kedvezőtlen viszonyok között alkalmazott tölgyfa csakhamar tönkre 
ment, ellenben az ákácz, a mely friss állapotban és kérgestül he
lyeztetett el, még négy év multán is egészséges volt. 

A saarbrückeni (elsaszi) kir. bányaigazgatóság is elismeri az 
ákaczfa kitűnő használhatóságát és megjegyzi, hogy nagyobb kínálat 
és megfelelő árak mellett nem idegenkednék nagyobbmérvü alkalma
zásától. Ez idő szerint a saarbrückeni bányamüvek 6000 drb átlag 
20 cm. átmérőjű akácz-bányatámszerkezetre írtak ki árlejtést.*) 

Tuta j a Csendes Óceánon. Ezen a czimen északamerikai 
adatok alapján a „Schweizerische Zeitschrií't für Forstwesen" mult 
évi 1. sz. füzetében egy cikk jelent meg, melynek tartalmát e 
helyen vázolni érdekesnek tartom, már csak azért is, mert egy 
elöltünk eddig ismeretlen uj czáfolatát adja annak, hogy a nagy 
tömegéhez képest aránylag csekély értékű fát nem lehet nagy 
távolságokra szállítani. 

A földnek sok, őserőtől duzzadó, óriási fakészletü erdőren
getegje van még, a hol a hozzáférhetetlenség miatt a legszebb 
műfa is, mint hitvány gyom, minden értékesítés nélkül dől halomra, 

*) Időközben vett értesítés szerint ez az árlejtés eredménytelen maradt, 
a mennyiben egyetlen egy ajánlat érkezett be, a mely 1 wfi ákáezfáért 50 
márkát kér, holott a tölgytámfát csak 32 márkával fizetik. 



és viszont mennyi más tája, a hol a szegény nép épitöfa hiányá
ban földalatti kunyhókban lakik, s nem lévén alkalmasabb tüzelő 
anyaga, száraz trágyával füt! A kor csodákat mivelö technikája 
majdan itt is kifogja némileg egyenlíteni a természetalkotta óriási 
aránytalanságokat, s versenyt fog támasztani a nyers és feldol
gozott faanyagnak távoli országok, söt messzefekvő világrészek 
diaczán is. 

E tekintetben, mint a technika minden nevezetesebb terén, 
a vezető szerep Észak-Amerikát illeti meg. A hajótarifa olcsósá
gánál fogva már régebb idő óta sok jeles műfa érkezik Ameriká
ból Európa piaczaira. Igy pl. a theakfa, ébenfa, hyckori stb. sőt 
ezek közül a Florida és Georgia tartományokban tenyésző drága 
„pitchpine" nevü fa még a nehezen megközelithető Schweitzba 
is elszállittatik. Viszont köztudomású dolog, hogy a szlavóniai 
tölgyből készült hordódonga, a dunántúli tölgyből ácsolt liajófa 
s^intén átlépi Európa határait, sőt még a sokat üldözött bükk 
is lábra kél és mint hajlított bútor bekalandozza Északamerika 
piaczait. Mindezen termékek közül azonban a legutóbbi időkig 
egyes-egyedül az árboczfa, jelesen a mi világszerte ismert jablo-
naci és székelyföldi árboczfánk volt az, a mely egész hosszúsá
gában, eredeti alakjával kélt hosszú tengeri útra. 

Roppant nagyjelentőségű e téren az a néhány kísérlet, a 
melyet Északamerikában a szál- és rönkőfának tengeri tutajokba 
kötésével tettek. Mintegy tíz év előtt épült az első ilyen tengeri 
tutaj a Canadai Fundy-öbölben, s a Golf áramon New-Yorkba 
szállíttatott le. Azóta Északamerika tengerparti államaiban e szál
lítási mód nagy tért hódított, úgyannyira, hogy Északamerika nyu-
goti partjain egy társaság állott össze abból a czélból, hogy Was
hington és Oregon államokból és Columbia tartományból a 
Csendes-Oceánon fát tutajozzon San-Franciscóba. 

A tengeri tutajok nem laposak, mint a mi folyami tutajaink, 
hanem hengeresek, s két végükön megkeskenyedök. Hasonlók egy 
óriási szivarhoz, a mely mindkét végén le van vágva. A tutaj 
160 m. hosszú, s közepén 15 m., két végén pedig mintegy 3'& 
méter átmérővel bir. A végek félgömb alaknak. 

A tutaj építéséhez először egy idom készül, a mely egy óriási 
teknőhöz hasonló, a tutajnak megfelelő belső méretekkel és alak-



kai. A teknő maga ugy készül, hogy a tutaj megkötése után ketté 
választható, s a kész tutaj alól a két fél rész könnyen eltávolít
ható. E teknőidom rendszerint a folyamok torkolatában helyeztetik 
el, hova a tutajkötésre szolgáló anyag közönséges folyami tutajok 
alakjában szállitatik. Két gözdaru emeli a szétbontott folyami tuta
jok szál- és rönköíáit a teknőidomba, s ezek itt darabról-darabra 
a legnagyobb gonddal ugy helyeztetnek el, hogy köztük lehetőleg 
kevés üres tér maradjon. Ónként értetik, hogy minden girbe-görbe 
és ágas faszái kiselejteztetik, épugy ezenfelül azok is, a melyek 
9 m.-nél rövidebbek. A 33 m.-nél hosszabb darabok egész hosz-
szuságukban már szintén nem kerülhetnek be. Ha a teknö-minta 
megtelt s fölötte az alsó félnek megfelelő boltozat előállíttatott, 
a tutaj hosszúságának minden 3'6 méterében 3 cm. vastag vas-
rudakból kovácsolt lánczczal, ezenkívül hosszában, keresztben 
erős sodrony-kötelekkel vonják be. Ezenkívül a tutaj hosszúsági 
tengelyének irányában már az épités alkalmával egy 4—5 cm. 
vastag vasrudakból kovácsolt láncz helyeztetik el, s ez a kerüle
ten lévő lánczgyürükkel és sodronykötél-fonattal sugár irányában 
több helyen összeköttetésben áll. 

Csupán az építéshez szükségelt lánczok és sodronykötelek 
súlya 800 métermázsa. Mikor a kész tutaj alól a teknö-idomot 
eltávolítják, az alig vészit alakjából, legfeljebb egy kissé laposabb 
lesz a bekötött anyag óriási súlyától. 

A legutóbbi időben Columbiában még metszett árukból is 
kötnek hasonló formájú óriási tutajokat. Az első ilyen tutajt a 
lengeri áram szétbontotta ugyan, úgyannyira, hogy a fatömegnek 
mintegy 1 io része veszendőbe ment. de ez a körülmény a további 
kísérletezéstől nem vette el a vállalkozók kedvét. 

A tutaj vontatására, a mely 7.500—12.500 m 3 fatömeget, 
vagyis egy nagy tengerihajó térfogatának mintegy 3—5-szörösét 
teszi ki, erős vontató hajók szolgálnak. Ezek az óriási terhet pl. 
a columbiai parttól San-Franciscóig 1050 km.-nyi távolságra mintegy 
7 nap alatt vontatják el. 

A felmerült nagyarányú költségek mégis csak mintegy felét 
teszik ki annak, a melyet a fáért hajón szállítva kellene fizetni. 
Ha a fa romlik is valamit a tengervízben, ennek ellenében nagy 
előny az, hogy a bekötött fának csak elenyésző csekély része 
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szenved olyan sérüléseket, a melyek technikai alkalmaztatását 
befolyásolják. 

Az ilven tengeri tutajok szállításához csendes tenger szük
séges, mert óriási tömegük nagyon ki van téve minden áramlat
nak; mégis ki tudja a közel jövőben nem lesz-e e szállítási mód 
olyan tökélyre emelhető, hogy őket nemcsak a Csendes-Oceán 
partjai közelében, hanem még az Atlanti-Óceánon is át fogják 
vontathatni ? 

(Közli : Kolos.--y Imre.) 

Amerikai fák nevei. Tudvalevőleg a növények és igy a iák 
nevei tekintetében a botanikusok körében állandóan meg van az 
a törekvés, hogy a nevezéstanban mennél helyesebb megállapo
dásokra jussanak s ennek kapcsán a növények neveit mennél 
pontosabban állapítsák meg. Ez azonban nem könnyű feladat, 
mert tekintetbe kell venni a régibb botanikusok munkálatait, vala
mint a növények ujabb s pontosabb tanulmányozását. Minthogy 
a régiek gyakran tévedtek, ujabb időben pedig a fajok, változatok 
stb. megítélésében eltérők a nézetek, ezért ugyanegy növényfaj 
gyakran több nevet nyert, melyeket a tudomány synonymok neve 
alatt ismer, s melyek sok zavarra szolgáltattak okot. Az észak
amerikai botanikusok e zavar megszüntetése végett a botanikai 
kongresszusokon bizonyos egységes szempontokat állítottak fel, 
melyeket a fák megnevezésében iparkodnak kérlelhetlenül keresz
tül vinni. A megállapodások legfontosabbjai a következők: a meg
nevezésekben az elsőséghez szigorúan kell ragaszkodni, vagyis a 
legelső ízben alkotott genusznév megtartandó s a bármely gene
rikus névvel való összeköttetésben használt faji név fogadtassék 
el ; minden faji név kis betűvel írandó ; az első megnevezők írás-
hibája kijavítandó. Ezen megállapodásoknak igyekeztek érvényt 
szerezni már Britton is, de még inkább Sargent, a „The Silva of 
Nordameiika" czimü jeles dendrologiai munka szerzője. Legutóbb 
G. B. Sudworth vitte keresztül ezen elveket az Egyesült-Államok 
fás növényeinek megnevezéséről szóló nagy munkájában.*) 

Minthogy Észak-Amerika fái közül nálunk is többet tenyész
tenek, kénytelenek vagyunk mi is az amerikai szerző nomenclatu-

*) Nomenclahire of the Arborescent ílora of the United States, Was
hington, 1S07. 



rajához alkalmazkodni, ha csak. megtartva a régi neveket, csaló
dásoknak nem akarjuk kitenni magunkat. Az uj megnevezésű 
nálunk is tenyésztett' fás növények közül a következők nyertek 
uj nevet: 

Pinus Banksiáha Lamb, uj neve: Pinus divaricata Boréi., 
Picea álba Link. = Picea canadtnsis B. S. P., Pseudotiuga Dou-
</lasii Carr. = Pi&udót&uga ta.rifolia Britton., Tini ja yigantea Nutt. 
— T/tuja plieata Don., Caryá álba Nutt. = Hicoria ova'a Britt. 
Carya amara Nutt. = Hicoria minima Britt., Carya tomentosa 
Nutt. — Hicoria ulba Britt., Carya porcina Nutt. — Hicoria ylabra 
Britt., Castanea americana Rafin. == Castaneadétata Borkh., Acer 
saceharinum Wangh. = Acer saccharum Marsh., Acer dasycarpum 
Ehrh. — Acer saccliarinum LÁn. 

Ezen példák eléggé bizonyitják, mily feltűnő változáson 
mentek át az amerikai fák nevei. Ehhez képest az Erdészeti 
Növénytanban közölt régibb nevek nagyon természetesen megvál-
toztatandók, mire ez alkalommal t. olvasóink figyelmét felhívjuk. 

(Köz l i : Szerednyei.) 

Közgazdasági Lexikon. Szerkesztették Halász Sándor dr., min. 
osztálytanácsos és Mandeilo Gyula dr. egyetemi magántanár. 
A három kötetre tervezett műből, molynek ára félbőrkötésben 
72 korona, eddig két kötet jelent meg. Ez a két kötet felöleli az 
Absentismus-Munkástőzsde jelszavakat. 

Nem tartjuk szükségesnek bizonyítani azt, hogy ezen mii 
megjelenésével egy közszükséglet talál kielégítést, hanem tisztán 
abból a szempontból kívánunk könyvpiaezunk ezen uj megjelené
sével foglalkozni, hogy az erdőgazdaságnak mily szerep jutott 
benne, s hogy mi erdőgazdák mi hasznát látjuk ennek a könyvnek. 

Futólagos áttekintés is meggyőz arról, hogy számos oly tárgy 
talált felvételre, a mely az erdögazdát közelről érdekli. Ilyenek, 
hogy csak néhányat említsek fel: Államháztartás, állami beavat
kozás, ár és áralakulás, birtokmegosztás., birtokrendezés, dij -
szabásügy. erdöközösség, faipar, földadó, hitbizomány, jószágkeze
lés, kegyuraság, kis- és nagybirtok, kötött vagyon, közlekedés stb. 
Az erdőgazdasági vonatkozások, eltérően sok eddig megjelent köz
gazdasági müvünktől, mindenütt figyelemben részesültek, a hol erre 
.alkalom nyílt, magának az erdészetnek pedig a negyedrét alakú 
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műben 28 oldal tartatott fenn. Talán azt a sok tényezőt és ele
met, a melyek az erdészet tág fogalmában benn rejlenek, külön-
külön jelszó alatt bővebben lehetett volna kifejteni, mint igy ez. 
aiatt a gyűjtőnév alatt, kétségbe merem azonban vonni, hogy ez 
a mi szempontunkból előnyös lett volna. Az erdészet együttes 
tárgyalásának ugyanis azt a nagy előnyét látom, hogy az, aki ez 
iránt érdeklődik, egy helyen megtalál minden tudnivalót és az 
„Erdészet" czimü fejezet beosztását tanulmányozva, akaratlanul is-
megismeri az erdőgazdaság számos közgazdasági vonatkozásait. 
Vagyis az egy jelszó alatt való szereplés, véleményem szerint,, 
némileg hozzájárul ahhoz — amire nagy szükség van — hogy 
az erdőgazdaság a maga teljes jelentőségében ismeretes legyen 
azok előtt, kik ezt a könyvet forgatni fogják. Erdőgazdaságunk 
csak nyerhet az által, ha azok a téves nézetek, melyeket felőle-
széles körökben még oly gyakran táplálnak, mielőbb szétoszlanak.. 

Egyébiránt a tárgy beosztásánál ebben a tekintetben többet 
tesz annak szabatos, tömör, de semmi lényegeset nem mellőző 
előadása, sőt merném állítani, hogy az erdőgazdaságnak közgazda
sági, politikai és társadalmi értelemben vett ily teljes képét, eddig 
szakirodalmunkban is nélkülözzük. 

Mindezek alapján ezt a müvet melegen ajánlhatjuk az érdek
lődők figyelmébe. 

Magyarország madarai különös tekintettel gazdasági jelentő
ségükre. Irta chernelházi Chernél István. 

A földmivelésügyi ministerium kiadványaként megjelent, ezt a. 
két kötetes munkát 56 tábla disziti, melyek legnagyobbrészt igen 
szép kivitelű, természethü színezésben mutatják be az egyes 
madárfajokat. A mii minden izében hazai termék. A képek Nécsey 
István és Háry Gyula müvei. 

A munka terjesztését a kir. magy. természettudományi tár
sulat vállalta el. Ára 40 korona, a természettudományi társulat és 
az Orsz. Erdészeti Egyesület tagjai, valamint gazdasági egyletek 
és tanintézetek és az állami erdőhivatalok 24 koronáért vehetik 
meg. A munkából egy népies kiadás elkészítése is folyamatban 
van, hogy a nagy közönség azt a lehető legolcsóbb áron be
szerezhesse. 

Ezzel oly ornithologiai mü birtokába jutottunk, mely ugy-



tartalmúra, mint kiállítására nézve méltán sorakozik a külföldi 
irodalom hasonló termékeihez. Az erdész pedig, aki foglalkozásá
nál fogva benső érintkezésben áll a nagy természettel, bizonyára 
rokonszenvesen fogadja ezt a müvet, mely a természet életjelen
ségeivel foglalkozik, azokat magyarázza és feltárja. A könyv nél
külözi a tudomány szárazságát; élvezetes, gördülékeny, helyen-
kint úgyszólván a kedélyhez szóló nyelvezettel leköti a figyelmet. 
Ebben a tekintetben is versenyre kel Brehm vagy Naumann nagy-
müveivel. 

Az első kötetben a szerző, miután a madár testének anató
miájával foglalkozott, a madarak munkálkodásának jelentőségét 
fejtegeti a természet háztartásában és az ember gazdaságában. 

A természetben a madár az életet, a mozgékonyságot jel
képezi. A legsivárabb tájakat épen a madárvilág jelenléte teheti 
még tűrhetővé. A természet háztartásában egyébiránt a madarak 
úgy a növény, mint az állatvilágot illetőleg részben korlátozó, rész
ben terjesztő szerepet visznek. S ez a működésük az, a mely az 
ember önző szempontjából meghatározza azt, vájjon reá nézve, a 
ki a természetet a maga ezéljaira hasznosítja, káros vagy hasznos-e 
egy madárfaj. Ennek megállapítására hosszú évek során át a leg-
tüzetesebb vizsgálatok eszközöltettek, nevezetesen igen sok madár 
gyomortartalmát vizsgálták meg. 

Kétségtelen, hogy számos madárfaj a rovarok tulszaporodá-
sának meggátlása által, mások ismét gyomirtással mintegy rendőri 
szolgálatot teljesítenek, mások viszont a termesztett magvak, 
tenyésztett vadak pusztításával kárt okoznak. Erdőgazdasági tekin
tetben a madarak, mint a rovar világ féken tartói hasznosak. Ha a 
rovarok már egyszer túlszaporodtak, akkor ugyan egyedül a kakuk 
az, a mely hála páratlan falánkságának, néha megtudja szüntetni 
a rovarcsapást, de eléggé megbecsülhető a többi madárvilág foly
tonos működésének az a kétségtelen eredménye is, hogy elejét veszi 
a rovarkárok gyakori ismétlődésének. 

A madarak növényterjesztő működéséről — amennyiben az az 
erdőgazdaságot illeti — a következőket mondja müvünk : 

„Mindazok a madarak, melyek a magvakat nem emésztik 
meg, sőt azok is, melyek rendesen megemésztik, de mellesleg sok 
magot elhurczolnak s véletlenül elhullatnak, hozzájárulnak nem 



egy gazdaságilag müveit növény terjesztéséhez. Legnagyobb jelen
tősége van e tevékenységnek az erdőgazdaság szempontjából, külö
nösen a nem rendesen kezelt területeken. A szajkó, magtörő, vad
galambok stb. számos fa magvát vetik el, csak ugy, mint. a rigók 
s mások külömböző bokrok magvait. Fejlődött, gondos, teljesen 
modern erdőkezelésnél ennek persze nincs sok értéke, söt esetleg 
kellemetlenséget, fölösleges munkát okozhat. 

A léprigó fagyöngy terjesztése szintén nem kívánatos, mert 
ez élősködő növény a fákat, nem öli ugyan meg, de megakadá
lyozza szabályos táplálkozásukat, s igy technikai értéküket csök
kenti. 

Sokkal nagyobb gazdasági jelentősége van azonban a mada
rak növénypusztitásának. 

Az erdei vetéseket a pintyek szokták károsítani; makk- és 
bükkvetést a szajkók is. Ez utóbbiak azonban a magfákat is rend
szeresen csapatosan látogatják, s ha ezek vetővágásokban állanak 
— vagyis természetes magavetéstöl várjuk az uj erdőt — számí
tásunkat megrövidíthetik. Ott azonban, hol sürü aljazat van a 
magfák alatt •— a lehulló makkok tehát nem fejlődhetnek ki s igy 
értéktelenek — legföljebb akkor tesznek kárt, ha a makkot oly 
czélból gyűjtjük, hogy máshol vessük el. 

A bükkerdöben ugyanígy kellemetlenkedhetne ez a csacska 
madár, noha a makk inkább csemegéje. 

A fenyőmagvakban, különösen gyengébb termésű években 
és helyileg, károkat okozhatnak a galambok, a nagy fakopáncs 
(Dendrocopus maior), a magtörő (Nucífraga) és a keresztcsörüek 
(Loxia). Az utóbbiak táplálkozását tüzetesen vizsgálta Stoll F. s. 
azt tapasztalta, hogy egy-egy keresztcsőrű naponkint átlag 300 
magvat eszik s körülbelül 30 fenyőtobozt ront el. Hozzávetőlegesen 
számítva tehát 1000 keresztcsőrű egyetlen nap alatt 30,000 tobozt 
tehet tönkre, vagyis 30 hektoliter (45 kg.) magvat". 

A z első kötet további fejezetei a madarak védelméről, föld
rajzi elterjedéséről és költözködéséről szól. 

A második kötet az egyes madárfajokat tárgyalja részletesen. 

Aquila. A Magyar Ornithologiai Központ folyóirata. Szerkeszti 
Hermán Ottó. (Megjelenik évenkint 4 füzetben. 35—50 ívnyi 
terjedelemben. Egy évfolyam előfizetési ára a belföld számára 16 



korona. A k. m. Természettudományi Társulat és Országos Erdészeti 
Egyesület tagjai 10 koronáért, s ha a M. Ornith. Központnak meg
figyelési tudósításokat küldenek, csak 6 koronáért kapják; a kül
föld számára 25 frank. Az előfizetési pénzek a „Magyar Ornitho-
loyial Központ, Budapest, Nemzeti Múzeum" czim alatt küldendők 
be. Félévi előfizetést nem fogadnak el. Az intézet rendes meg
figyelői a folyóiratot ingyen kapják.) 

A legutóbb megjelent m. é. 4. füzet két mutatványt tartalmaz 
Chernél fenn ismertetett müvéből. Ezenkívül Medreczky István 
„ A z éneklő madarak színváltozása a szabad természetben és a 
fogságban" czimen ir. Az utolsó czikkben a M. 0. K. az ornitho-
logusoknak 1899. évi szeptember hó- 25—29-én Sarajevóban tar
tott gyűléséről ad tudósítást. • 

Erdőn mezőn. Természeti és vadászati képek. Irta Bársony 
István. Második kiadás. Ára 5 korona. Az Athenaeum Bársony 
Istvánnak e nagy díszmunkáját ezzel a második kiadással az első
nél kisebb és olcsóbb alakban bocsájtja a közönség rendelkezé
sére. E mii szép leírásai a természetet a maga üde közvetetlen-
ségében magunk elé varázsoló képei az első kiadásból sokkal 
ismeretesebbek, semhogy ez az uj kiadás bővebb ajánlásra 
szorulna. 

Vadászati tárcza. 
Tapasztalatok a borz életmódjáról. 

Irta : Ajtay Jenő. 

1891. július 24-én Selmeczbányáról a szünidőre Hunyadmegye 
egyik kis falujába hazatérve, éppen egy fegyverárjegyzéket tanul
mányoztam, a mikor a tornáczról egy oláh parasztot pillantottam 
meg, a ki már a kapuban levette kalapját és ugy közeledett felém. 
Felismertem benne Juont, a faluban sokat dicsért parasztvadászt, 
sejtettem is azonnal, hogy ennek a közelgő augusztus 15-ike fúrja 
az oldalát. 

— fhimnezeu se áldujászke pe domnisoru ku szenetáté, — 
Isten áldja meg az úrfit egészséggel, szólt az éles tekintetű paraszt 


