
tanulók esetleg azok szülei, gyámjai, vagy munkaadói kir. köz
jegyző előtt kiállított okmánynyal igazolni tartoznak, hogy az évi 
300 korona eltartási költséget a kitűzött időre pontosan befizetik. 

Az állami eltartás mellett felvett tanulók, illetve azok szülei, 
gyámjai vagy munkaadói azon esetben, ha a tanuló az erdőöri 
szakiskolákat a tanfolyam teljes bevégzése előtt önként elhagyja 
vagy az intézeti szabályzat értelmében elbocsájtatik, a ráfordított 
költségeket egy évre 300 koronával számítva, az államnak meg
téríteni kötelesek s ugyanerre nézve, hogv ezt az illető szakiskola 
igazgatóságának felszólítása után legkésőbb hat hét alatt teljesitik, 
szintén közjegyző előtt kiállított okmányt tartoznak bemutatni. 
Minden tanuló tartozik a szakiskolába való belépés alkalmával 
hozni: 6 inget, 6 lábravalót, 6 zsebkendőt. 10 pár kapczát vagy 
harisnyát, egy pár erdőjárásra alkalmas erős bagaria csizmát és 
pedig valamennyit uj állapotban. 

A fennálló szakiskolai szabályzat értelmében figyelmeztetnek 
tehát azok. kik az erdőöri szakiskolába felvétetni óhajtanak, hogy 
sajátkezüleg irt és kellően felszerelt kérvényüket, melyhez az 
állami ellátás mellett felvétetni óhajtóknak azok szegénységi álla
potát igazoló hiteles községi bizonyítvány is melléklendő — azok, 
pedig, kik akár magán, akár állami erdészeti szolgálatban állanak, 
mindig előljáró tisztjök vagy hatóságuk utján legkésőbb folyó évi 
július hó lö-éig a földmivelésügyi ministeriumhoz adják be. 

A hiányosan felszerelt és a fenti határidőn túl beadott kér
vények figyelembe nem vétetnek. 

Budapest, 1901. május hó. 

JU. kir. földmivelésügyi minister. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
A fa senilisálása és a magyar államvasutak. Ugy 

értesültünk, hogy a senilisatió a magyar államvasutak figyelmét is 
felkeltette s hogy a rendelt mintadarabok megvizsgálásának 
kedvező eredménye esetén meg van a hajlandóság a szabadalom 
megvételére. Ugyancsak tanulmány tárgyává teszi ez uj eljárást 
az állami középipariskola is. 

A senilisatiótól remélt siker azonban nemcsak a fafogyaszló 
ipar és vállalatok hasznára válnék, hanem elsősorban az erdőgaz
daságnak. Kívánatos volna tehát, ha ez az uj eljárás az erdészet 
részéről is mielőbb beható tanulmány tárgyává tétetnék. 



Kopárerdősités jutalmazása. A sárosmegyei gazdasági 
egyesület alelnöke, DessewíFy Pál, 1898-ban erdősítési jutalmakra 
alapítványt tett, mely különösen több kisgazdát ösztökélt arra, 
hogy eddig kopár hasznavehetetlen területeket beerdősitsenek. Az 
alapítvány kamatjait, 75 koronát a mult évben Urbán István kis
gazda nyerte jutalomdijul. 

Örömmel értesültünk a gazdasági egyesület ily irányú tevé
kenységéről, a melyet melegen üdvözlünk. E téren sok üdvöset 
tehetnének gazdasági egyleteink a maguk körében. 

A fővad okszerű határok között való tenyésztése 
érdekében az Orsz. Vadászati Védegyletben Csik Imre kir. erdőfel-
ügyelö részéről tett fontos indítványt, melyet m. é. novemberi 
számunk 1101. oldalán egész terjedelmében közöltünk, a nevezett 
egylet igazgatósága f. é. február hó 14-én tartott ülésében tár
gyalta és az indítványtevő kívánságához képest mindenekelőtt a 
kellő statistikai adatok beszerzését kérte a földmivelésügyi kor
mánytól. Ezek az adatok a vadászterület megjelölésen kivül főleg 
a vadállomány nagyságára, az évi lelövésre, az egy bika mellett 
észlelt tehenek számára, a legutóbb és 5—10 év előtt elejtett 
bikák s azok agancsai súlyában észlelhető visszaesésre, az erdő
ben és a mezőgazdasági földeken okozott károkra és a m. évben 
tényleg fizetett vadkárokra vonatkoznak. 

A Vadászlap f. é. 8. számában Keglevich Gyula gróf foglal
kozik avval a kérdéssel, hogy helyes-e a fővad nagy mértékben 
való elszaporitása ? s arra az érdekes eredményre jut, hogy a 
fővad elcsenevészedésének meggátlása végett «szarvastehén állo
mányunk felét ki kell hogy lőjjük!» 

Hernyó károsítás. A zágrábi érsekség tulajdonát képező 
perjámosi erdőben tömegesen lépett fel egy hernyófaj, mely a 
rügyek és a lomb lerágása által érzékeny kárt okozott a kocsános 
tölgy-állabokban. Erre a bajra a tölgy lombfakadásakor lettem 
figyelmes. A mig t. i. a törzs alsó ágai kilombosodtak, addig 
csúcsán és annak közvetlen közelében a lombnak semmi nyoma 
sem volt; a galyak végei pedig pókhálószerüen fonalakkal voltak 
összekötve. Később fonalakon csüngő hernyók mutatkoztak, melyek 
nemsokára az egész törzset ellepték és lombját letarolták. 

A hernyó az araszolok (Geometrina) családjába tartozik. Alap-



szine zöldes, a sárgás halaványtól a lomb zöld színéig — a sze
rint, a milyen lombon élősködik; — teste hátoldalán sárgás vagy 
halavány barnás-sárga sávok vonulnak végig; hossza kifejlett álla
potban 15—18 mm. 

Azt vélem, hogy ez esetben a téli araszoló (Cheimatobia 
brumata L.) hernyójával van dolgunk. 

A hernyó életmódját illetőleg eddig a következőt tapasztaltam: 
A hernyók a fa csúcsán és az alatt április fele táján a 

lombfakadás kezdetén keltek ki, és behálózván a galyak végeit 
fonalakkal és elpusztítván a rügyeket és a zsenge hajtásokat, a 
törzsön vándoroltak lefelé, részint pedig fonalakon leereszkedve a 
szél által tovább sodortattak. Megtámadták az elnyomott fürtös 
juhart és a mezei szilt is, de a mogyoró és a vesszős fagyai
bokrokat se vetették meg. Azt gondolom azonban, hogy ez utób
biakat csak más táplálék hiányában támadták meg, mert a sza
badabban álló fent emiitett egyedek bántatlanul maradtak. Ugyanez 
áll a csertölgyről is, mert csak egy-két, kocsános tölgy szomszéd
ságában álló csert találtam a hernyók által megtámadva. 

A hernyó szórványos elterjedése az egész erdőtestben (1038 
k. h.) észlelhe'ö a 30 éves kocsános tölgy egyedeken ép ugy mint 
a vágható komákon; tömegesen a 70—80 éves kocsános tölgy 
állabokban mintegy 150 kat. holdnyi területen lépett fel. 

Károsítása, a rügyek és a lomb lerágásán kivül, — minek 
következtében az erdő május közepén teljesen téli színezetet 
nyert, — a makk- és a gubacs-termés teljes elpusztításában nyil
vánul. 

Tavaly is észleltem ezt a hernyót, de csak egy-két erdőszéli 
fa volt megtámadva, a nélkül azonban, hogy lombjától megfosz
tatott volna. G. 

A madarak hasznáról és káráról. Darányi Ignácz m. 
k. földmivelésügyi minister megbízásából irta Hermán Ottó. Buda
pest 1901. 

Ez a legújabb kiadványa a földmivelésügyi ministeriumnak 
a földmivelö, kertészkedő, halászó és pásztorkodó magyarság 
használatára van szánva. Hivatása rövid összefoglalásban meg
ismertetni a népet a hasznos és káros madarakkal, hogy csak ez 
utóbbiakat üldözze, a többieket pedig védje és ápolja. Hermán 



Ottó ugyancsak érti a nép nyelvét s a könyv különös érdemeként 
említhetjük fel, hogy a madaraknak rövid, de jól jellemző leírásán 
kivül, melyet kitűnő képek kisérnek, több fejezetben foglalkozik 
avval a szereppel, melyet a madárvilág a nép életében, példabe
szédben stb. visz. 

Ami a mivelt gazdának- Chernél nagy könyve a madarakról, 
ugyanazt a szerepet hivatott ez a kis könyv az egyszerű földnii-
vesnél betölteni. Kívánjuk, hogy azt a nemes czélt, a melyet vele 
földmivelésügyi kormányunk vezetője el kivan érni, teljes mérték
ben el is érje. 

Tölgyfaeladás Romániában. A romániai kincstári erdők
ből f. é. január 28-án tartott árverésen 192,000 drb tölgytörzs 
került eladásra, mely mintegy 4 millió korona értéket képviselt. 

Az árverésen több bel- és külföldi czég vett részt, melyek 
közül a földmivelésügyi minister Gros Emil marseilli czég ajánlatát 
fogadta el, ki az általa megvásárolt 98,254 drb 45 cm. átmérőn 
felüli tölgytörzsért darabonkint a következő árakat ajánlotta meg: 

a Prahova kerületben 21*03 K. 
az Argesch „ 22"80 ., 
a Vilcen „ 43"32 „ 
a Dolj ,, 17-10 ,, 
a Bratovoesti ,, 34-20 ,, 
a Murta „ 3078 „ 
a Teleorman ,, 38'65 „ 

Vevő köteleztetett a szerződés aláírása után azonnal 1.425,000 
koronát, a többit pedig egy éven belül lefizetni. 

A czég a kikiáltási árnál 20 százalékkal igért többet (Berli
ner Börsencourir.) Balogh Ernő. 

Az erdészet ismertetése Romániában. Saegiu N. mér
nök, az erdészeti szakiskola erdőtenyésztéstani tanára, közelebbről 
előadást tartott Bukarestben, a koronauradalmi birtokkezelöség 
helyiségében, a szállítási eszközöknek az erdőgazdaságban való 
jelentőségéről. Miután előadó a vasutaknak az erdőgazdaságban 
való rendkívüli fontosságát kiemelte, ismertette az erdőhasználat
nál alkalmazásban levő összes szállítási berendezéseket. Az ország 
minden részéből vett példákkal kimutatta, hogy az erdőnek csakis 



a czélszerü szállítási eszközök adják meg valódi értékét s termé
szetadta gazdagságuk is csak ezek által használható ki teljesen. 
(Románia Economica.) Balogh Ernő. 

Bulgária erdészetéről. A bulgár kereskedelmi és földmi
velésügyi minister által az erdészetre vonatkozólag kiadott jelentés 
az erdőtörvényre nézve azt mondja, hogy a jelenlegi erdőtörvény 
ujjal cserélendő fel, mely főleg a vitás kérdéseket véglegesen 
szabályozná. Nyugateurópa mintájára a védszemélyzet lakásait 
az erdőbe kellene áthelyezni, hogy az őrzés jobb legyen. Az 
erdők észszerűbb kihasználása czéljából fokozatosan állandó jellegű 
erdei utak és keskenyvágányu vasutak épitendők, a hegyi patakok 
szabályozandók, hogy ezek által olcsóbb szállítási eszközöket 
nyerjenek. El kellene tiltani a műfa kivitelét, de nem administrativ, 
hanem törvényes uton. Hogy a fejedelemség erdejének kiterjedése 
pontosan megállapítható legyen, elsősorban a katasteri felmérést 
kellene folyamatba tenni. (Bulgarische Handelszeitung—Sofia.) 

Balogh Ernő. 
Nagy átmérőjű csővezeték fából. Bizonyára nagyon 

különös, hogy éppen az északamerikai Egyesült-Államokban, a hol 
a nyersvastermelésben a világ minden más államát túlszárnyalták, 
nagyobb vizierő kihasználásához 2'7öm. átmérőjű facsővezetéket 
fektettek. Egyik papírgyár ugyanis üzeméhez a Tuckee folyónak 
rendelkezésre álló 5400 lóerejü vizierejét olyformán használja ki, 
hogy a fazárógáttal felduzzasztott vizet 730 m. hosszú csővezetékben 
a papírgyár hét turbinájához vezeti. 

Ennek a csővezetéknek alsó, 60 m. hosszú része, melyre a 
legnagyobb víznyomás hat, acéllemezből, mig a felső 670 m. hosz. 
szu része fából készült. A csö 95 mm. vastag, 140 mm. széles 
dongákból van hordók módjára összeállítva, mely dongák egyik 
hosszanti oldalukon horonynyal, a másikon bordával vannak ellátva, 
ugy, hogy az illesztéseknél az egyik donga bordája a szomszéd 
donga hornyába hatol. Ezt a facsövet 19 mm. vastag, kétrétű acél
abroncsok tartják össze, mely abroncsok egymástóli távolsága 
250 mm.-ről a cső felső végénél, a csö alsó vége felé egészen 
120 mm'-ig kisebbedik. A facső alsó végére 17'7 m. magas vízoszlop 
nyomása hat. (A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye.) 

Balogh Ernő. 



A magyar államvasutak talpfaszükségletének fede
zése végett a f. év tavaszán tartott árlejtésnél 40 fakereskedő 
czég nyújtott be ajánlatot. A megajánlott talpfaárak a következők 
voltak : 

270 m. hosszú tölgy talpfa 2-90—370 K. 
I. rendű tölgvtalpfa 278—34o ,, 
II. ^ „ T30—176 |, 
270 m. h. bükktalpfa 1-70—2-08 „ 
I. rendű „ — 1 60 —1 80 ., 
II. „ ,. 1-20-1-30 ;, 

Az összes szükséglet 700,000 különféle talpfa. 
A budapesti ipari munkaközvetítő intézet a mult 

évben a faipar körében 9977 állást kereső munkás közül 2143-at 
helyezett el. A jelentkező munkások legnagyobb része (8040) asz
talos volt., fürésztelepen csak 100-an kerestek munkát. 

Műszaki szótár. Szerkesztette Acsáity Jenő kir. főmérnök. 
Magyar-német és német magyar részszel. Két kötet. Budapest 
1901. Athenaeum. 

Kiterjed az erdészetre is; de még ha az erdészetnek tisz
tán műszaki vonatkozásaira is szorítkozunk, sok hiányt tapaszta
lunk. Egyes általános fogalmakat felölel, mint erdészeti műszaki 
szótár azonban valamennyire nagyobb igényeknek nem felel meg. 

A Ráth-féle legújabb törvénykiadások népszerű gyűjteménye 
ismét egynéhány érdekes kiadással gyarapodott. Most jelentek meg nála: 
A birtokos és gazdatiszt közötti jogviszonyokról (60 fill.); az erdőmunkásokról, 
dohánytermelők és dohánykertészek közötti jogviszonyról, az ut és vasútépítéseknél 
és gazdasági munka vállalkozóknál alkalmazott napszámosokról és munkásokra! 
(1 ko r . ) ; a gazdasági munkás- és cselédsegélypénztárról (1 kor. 20 fillér), a 
gazdasági mnnkástörvénynyel egybefüzve (1 kor. 60 fill.); a gazdasági és ipari 
hitelszövetkezetről (80 fillér); , a hazai iparnak adott állami kedvezményekről és a 
megrendelések gyűjtéséről (40 fillér): nemkülönben a közérdekű öntöző csator
nákról (60 fill.) szóló törvényczikkek magyarázatokkal és jegyzetekkel ellátott 
füzetei. E tárgyuknál és jelentőségüknél fogva szocziálpolitikaiaknak nevezett 
törvények, melyek a népesség legszélesebb köreinek érdekeit érintik, általános 
figyelemre méltók és éppen azért jó szolgálatot tett a kiadó czég akkor, a 
midőn a törvényismeret terjesztésére alkalmas olcsó kiadásokról gondoskodott. 
Minden egyes törvényhez elismert nevü szakférfiak irtak magyarázatokat. 
A fentebb elősorolt rokontárgyu tizenegy törvény egy diszes kötetben is kap
ható. Ára 5 korona. Itt emiitjük meg még a Báth Mór kiadásában megjelent 
azon tárgymutatót, mely a kiegyezés óta alkotott összes törvények még érvény-



J)en levő szakaszait, kiegészítéseit, a módosításokat és hatályon kivül helyezé
seket tünteti fel. Ezt a nagy fáradsággal és tudással összeállított müvet 
•dr. Imling Konrád kir. ítélőtáblai tanácselnök, a törvényelőkészítő bizottság 
tagja készítette. Azontúl tartalmazza ezen kötet az 1865—1900. évi törvények 
•(•kronologikus tartalomjegyzékét, azok betűrendes pontos tárgymutatóját, nagy
betűs és zsebkiadásban. Ara csinos kötésben 5 korona. 

A „Vadászati Ismeretek Tára" czimü 4 kötetes mii, 
melynek I. része (fegyvertan) Belházy Jenő, II . része (a hazai 
•vanak természetrajza) Szécsi Zsigmond, III . része (a vadászat 
gyakorlása) pedig Illés Nándor szakavatott tollából került kii 
tetemesen leszállított áron kapható. A mü eredeti ára fűzve 40 
diszkötésben 48 K., most Grill Károly cs. és kir. udvari könyv
kereskedő (Budapest, Dorottya-utcza) utján 12, illetve 16 koronáért 
kapható. 

Az Országos Erdészeti Egyesület tagjai az egyesület titkári 
hivatala utján 9, illetve 13 koronáért szerezhetik be. 

Halálozás. Szemök Pál földbirtokos, oki. erdész, az Orsz. 
Erd. Eegycsület rendes tagja (Bákos-Keresztur) meghalt. Béke 
hamvaira! 


