
KÜLÖNFÉLÉK. 

Borsod-Gömör-Hevesmegyék Erdészeti Egyesülete 1908. évi 
közgyűlését május hó 24., 25. és 26-ik napjain tartja meg a 
következő sorrendben : 

Május hó  24-én  reggel 9 órakor találkozás Rozsnyón a 
Rákóczi-téren, onnan kocsikon Krasznahorkaváraljára. A Mausoleum 
megtekintése után a Kraszna-Horka várban d. e. 11 órakor köz
gyűlés, melynek tárgysorozata: 

1. Elnöki megnyitó. 
2. A mult közgyűlés jegyzőkönyvének felolvasása és hitele

sítése. 
3. Titkári jelentés. 
4. Pénztáros jelentése. 
5. Gróf Andrássy Dénes hitb. uradalma erdőgazdaságának 

rövid ismertetése. Előadja: Mayer Géza urad. erdőmester. 
6. Védekezés a házi gomba ellen. Ismerteti: Dénes Géza 

urad. erdőfelügyelő. 
7. Erdészeti részlet felmérésekhez átalakított mérőasztal. 

Bemutatja: Szénássy Béla hgi erdőrendező. 
8. Indítványok. 
D. u. 2 órakor közös ebéd a vár alatti tölgyesben. 4 órakor 

kocsikon a „Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Részvénytársaság 
rozsnyói bányatelepére. Este 8 órakor Rozsnyó város fürdőjében 
az „Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület Borsod-
Gömöri Osztályai tagjaival közös vacsora. 

Május hó  25-én  reggel 8 órakor indulás kocsikon Rozsnyó
ról Andrássy Géza gróf gócs-szulyovai vadászkastélyába. Útközben : 

1. Tölgyesnek luczfenyővel való alátelepitésének megtekintése. 
2. Bemutatása a vadrágások elleni védekezéseknek. 
3. Gróf Andrássy Géza hitb. uradalma erdőgazdasági viszo

nyainak rövid ismertetése. Előadja: Gintner Bálint urad. főerdész. 
Ebéd a szulyovai uradalmi vadászkastélyban. Este visszatérés 
Rozsnyóra. 

Május hó  26-án  reggel ö órakor indulás Rozsnyóról vasút
tal Pelsőczre, onnan kocsikon az aggteleki (baradlai) csepkő-
barlanghoz. Visszatérés d. u. 3 órakor Pelsőczre, ott megtekin-



tése a „Gömöri Faipar Részvénytársaság" fafeldolgozó telepeinek, 
folytatólag az „Első Magyar Papíripar Részvénytársaság" özörényi 
cellulóse gyárának. 

Elutazás Ozörényből este 7 óra 11 perczkor. 

Ujabb a d a t o k a n ö v é n y e k n e d v á r a m l á s á n a k i s m e r e t é 
hez.*) A növények, különösen a fás növények nedváramlását ille
tőleg a legutóbbi időben Ursprung  A.**) végzett kísérleteket, 
melyeknek legfontosabb eredményei a következők: 

A nedveknek a növények testében való felfelé szállítását 
illető kísérletek mind azt bizonyítják, hogy az élő sejtek tevékeny 
részt vesznek a viz felfelé való szállításában. A megvizsgált szá
rakban, törzsekben és ágakban az élő sejtek az emelő erő létre
hozásában közreműködnek. A megvizsgált bükkhajtásoknak idő
sebb részeiben az élő kéregsejtek nem birnak befolyással a viz 
szállítására, sőt még a fiatalabb részekben sem lehet jelentékeny 
az esetleges befolyás. Az élő fasejtek közreműködése az egész 
szállítás hosszában szükséges. A vízszállítás főleg a fatest fiatalabb 
részeiben megy végbe. A kéregnek azonban meg kell maradni, 
hogy tartós vízszállítás legyen lehetséges, de a kéreg eltávolítása 
nem hat minden esetben hátrányosan. A kéregnek a viz szállí
tásában valószínűleg az a jelentősége, hogy a kerületi farészeket 
megóvja és megvédi. Kielégítő vízszállításra elégséges a szállító 
utak kis töredéke, ha a megfelelő részben a sejtek élők. Az élő 
sejtek által kifejtett mechanikai hatásnak nagy jelentősége van. 

Szerednyei. 

Sc lero t in ia Coryl i . fi.  C.  Schellenberg  lehullott mogyoró
barkákon találta meg ezt a gombát, mely eltér a Ciboria  bolaris-
tól nagyobb ascorpórái miatt; az apothecium a barkatengelyen 
képződő telepcsomóból (Sclerotium) ered. Ezt Schellenberg  olyan 
barkákon találta, melyek őszkor betegedtek meg, azután lehullottak 
és télen lombréteg alatt hevertek. Csak tavaszszal fejlődik tovább 
a telepcsomó és képez apotheciumokat, melyek tökéletesen hason -

*) Die Beteiligung lebender Zellen ara Saftsteigen. Jahrbücher für Wis-
senschaftliche Botanik. 42. kötet 1906. 503—525. lap. 

**) Abtötungs und Ringelungsversuclie an einigen Holzpflanzen. U. o. 
44. k. 190. 287—342. 1. 



litanak a Stromatinia-Wpushoz ; a konidiumos fejlődési alak tehát 
Monilia, nem pedig Botrytis.  Sorauer  még nem érett mogyoró
makkokon egy Monilia-i  talált, mely az előzővel alkalmasint 
azonos. Az érdekes gombának fejlődésmenete a következő: 

Tavaszkor apothecium-ok keletkezése, a tömlőspórák elterjesz
tése és az éretlen mogyoró-makkok fertőzése, melyeken a Monilia-
alak jelenik meg, kései nyárig. Őszkor az időközben létrejött 
himbarkák fertőzése, melyek többnyire lehullanak és tengelyükön 
a telepcsomót létesitik. Télen a telepcsomók a lombtakaró alatt 
védetten feküsznek és kora tavaszszal apothecium-okat fejlesztenek. 

Tétényi. 

Erdészeti akadémia Chinában. Ami az erdőmivelést illeti, 
Chinának nagyon rossz a hire. Évente nagy áradások vannak, 
melyek az erdőirtás következményei. Chinában kevés a fa, noha 
a talaj- és éghajlati viszonyok észszerű erdőgazdaságot lehetővé 
tesznek. Annál örvendetesebb, hogy a kinai kormány most az 
erdőgazdaság terén nagy reformokat tervez és megfelelő személy
zet kiképzése czéljából erdészeti akadémiát szándékozik alapítani. 
Habár ezen intézkedés kedvező eredménye csak hosszú idő 
multán lesz észlelhető, bizonyos, hogy China erdőgazdaságára az 
eddiginél jobb idők várnak. Fr.  L. 

Érdekes arányjog-per. A Libáni  faipar  r.-t.,  amely 1906-ban 
3*6 millió korona alaptőkével alakult, nem önálló erdőbirtokot, 
hanem egy 7000 holdnyi közös, osztatlan erdőbirtok arányjogait 
vásárolta meg. Ezen arányjog-vételt megtámadták, azonban az 
elsőfokú biróság az ügylet jogérvényességét megállapította, egyben 
az erdőbirtok egy részének kiválasztását határozván el. Fellebbezés 
folytán az ügy a marosvásárhelyi kir. táblához került, amely az 
elsőfokú ítéletet megsemmisitette és kimondotta, hogy a 7000 hold
nyi erdőnek a közösségben kell megmaradnia. Ez az Ítéletet a 
Libáni faipar részvénytársaság fennállását kétségessé tette volna. 
A Kúria, mint harmadik és legfelsőbb fokú biróság, megerősítette 
az elsőfokú biróság ítéletét, mely szerint a 7000 hold erdő a 
közösből kiválasztandó és a Libáni faipar részvénytársaságnak 
átadandó. Fr.  L. 



Halálozás. Lapunk zártakor megdöbbenéssel értesülünk, hogy 
Kriszten Adolf  főiskolai tanársegéd, az Országos Erdészeti Egye
sület rendes tagja, kinek első és sajnos egyúttal utolsó közle
ménye jelen számunkban jelenik meg, Selmeczbányán, életének 
26. évében elhunyt. A boldogult nem régen lépett át az Osztrák-
Magyar Államvasut-társaságtól az állam szolgálatába és a főisko
lánál nyert alkalmazást, ahol kiváló képességei miatt szép remé
nyeket fűztek működéséhez. A főiskolai tanári kar a szomorú 
esetről gyászjelentést adott ki. Nyugodjék békében! 
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VÁLTOZÁSOK ÉS KITÜNTETÉSEK AZ ERDÉSZETI 
SZOLGÁLAT KÖRÉBŐL. 

Személyem körüli magyar miniszterem előterjesztésére Bradvarovics Márkus 
deliblati főerdőőrnek nyugdíjaztatása alkalmából sok évi ügybuzgó szolgálata 
elismeréséül a koronás ezüst érdemkeresztet adományozom. 

Kelt Bécsben, 1908. évi márczius 26-án. 
Ferencz József  s. k. 
Zichy Aladár  gróf s. k. 

A Coburg herczeg] uradalmak tiszti létszámában Pribislawszky  Adolf  murányi 
erdőhivatali főnök I. oszt. erdőmesterré, Brodszky  Gyula  főerdész (Vereskő) 
erdőmesterré, Benckó  József  erdész főerdészszé, Krausz János segédtiszt (Csábrág) 
erdészszé neveztetett ki. 

Kelner Viktor  Coburg herczegi erdész Dobsina város erdőmesterének 
választatott. 
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