
Felhivás erdőbirtokosainkhoz és fakereskedőinkhez. A m. 
kir. kereskedelmi múzeum igazgatósága a következő levelet intézte 
az Országos Erdészeti Egyesület elnökségéhez: 

A kereskedelemügyi m. kir. miniszter ur arról értesül, hogy 
az amerikai kormány Szicziliának a földrengés által elpusztított 
vidékein nagyobb számú fabarakkot akar épiteni, s hogy a svéd 
fatermelők rendkívül alacsony árajánlatokat nyújtottak be az olasz 
kormányhoz, s mindenképen igyekeznek a szállítást elnyerni. 

Tisztelettel kérem a tekintetes elnökséget, szíveskedjék az 
egyesület érdeklődő tagjait sürgősen felhívni, hogy esetleges 
ajánlataikat ők is mielőbb közvetlenül az olasz kir. kormányhoz 
küldjék el s annak megtörténtéről az alullrt Igazgatóságot is 
értesítsék, hogy felsőbbségünk utján római cs. és kir. nagykövet
ségünk közbenjárása kieszközölhető legyen. 

Budapest, 1909 márczius 26. Kovács Qyula 
m. kir. udvari tanácsos, igazgató. 

út út út 

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK. 

HIRDETMÉNY. 

A folyó évi tavaszi erdészeti államvizsgálat május hó 3-án s 
az erre következő napokon fog a fennálló szabályzat értelmében 
Budapesten megtartatni. 

M. kir. földmivelésügyi miniszter, 

út út út 

KÜLÖNFÉLÉK. 

Változás az Ország-os Erdészeti Egyesület személyzetében. 
Az Országos Erdészeti Egyesület eddigi segédtitkára, Cserny Győző 
kir. alerdőfelügyelő, amint t. olvasóink lapunk legutóbbi számából 
már értesültek, az állami szolgálatból saját kérelmére kiválván, az 
Országos Erdészeti Egyesületnél betöltött segédtitkári állásáról is 
lemondott. Cserny Győző 1900. évi július hó 1-ével lépett az 
egyesület szolgálatába mint pénztáros, majd 1904. jan. 1-ével az 



újonnan szervezett segédtitkári állást foglalta el, amelyet azóta 
nagy ügybuzgalommal töltött be. Az egyesület igazgató-választ
mánya mult hó 29-én tartott ülésén az egyesületi szolgálatból 
való távozását sajnálattal vette tudomásul. Helyének betöltése 
iránt még nem történt intézkedés. 

A fenyőcsucsok levágásának kérdéséhez. Török Aladár 
szaktársam „a IV-ed éves erdészeti főiskolai hallgatók 1908. évi 
tanulmányútján ak leírása" czimü és az „Erdészeti Lapok" f. évi 
V-ik füzetében megjelent közleményében azon óhajtásának ád 
kifejezést, hogy jó volna tudományos alapon eldönteni előnyei és 
hátrányait azon eljárásnak, hogy a tűlevelűek termelésénél a 
fa csúcsát egy darabig rajta hagyják a törzsön. 

Ezen kérdés felmerült előttem is, midőn egy nagyobb fenyő
erdő kihasználásához fogtam és hogy tisztába jöjjek vele, sza
kítva az általános szokással, a csúcsot azonnal levágattam és a 
törzset rönkökre felvágattam. Az erdőkincstár ugyanezen völgy
ben dolgozik olyan módon, hogy a csúcsot a termeléstől számí
tott hat hétig rajta hagyja a törzsön és csak azután vágja le a 
csúcsot és fürészeli fel a szálfát rönkökre. Módomban volt ezen 
két eljárást két évig tanulmányozni és nem tudományos alapon 
a fa minőségére való tekintetből, hanem a termelés gyakorlati 
kivitelénél olyan szembetűnő előnyei vannak azon eljárásnak, 
hogy a csúcs hat hétig a szálfán maradjon, miként jó magam
nak is ezen eljárásra kellett visszatérnem a következő okoknál 
fogva. 

Ha a döntés és kérgezés a rönktermeléssel egyidejűleg folyik, 
a termelt rönköt a munkás fakéreggel, galylyal, facsucscsal le
takarja, ami a számbavételt nagyon megnehezíti és drágítja és 
sok rönk elkerüli a számbavevő figyelmét, sőt a gyűjtésnél és 
csúsztatásnál ott is felejtődik. A munka ellenőrzése amúgy is nehéz 
és hogy a rönk alsó része le van-e kérgezve, az ágcsonkok 
kelTőleg letisztítva, arról csak ugy tudok meggyőződést szerezni, 
ha a rönköt megfordítom, ez pedig igen drága munka. 

Ellenben ha a döntést és kérgezést feldarabolás hat héttel 
követi, a munkás a .törzset kiemeli, megtisztítja és a galy és 
hulladék tetejére fekteti és hogy megfordította és az alsó részt 
lekérgezte-e, azt a fa szine árulja el és igy tetemesen könnyebb 



az ellenőrzés, s mivel a munkásnak másodszor kell a vágás 
területen átmennie, minden hibát pótolhat, nevezetesen a fa 
beszáradása folytán kinőtt ágcsonkokat levágja, az esetleg lábon 
felejtett törzseket ledönti stb., szóval a munka kivitele tökéletesebb, 
a számbavétel és ellenőrzés könnyebb és olcsóbb. 

De a kiszáradás is tökéletesebb, mert igy a fa nagyobbrészt 
a galy tetején fekszik, minden oldalról éri a levegő és a későbbi 
fordítás által a már jól megszikkadt felület jutott le és a nedve
sebb rész van felül. 

Végül még egy fontos előnyt kell megemlítenem, t. i. a 
frissen kérgezett fát oly sürün lepi el a sötét színű penészgomba, 
hogy a számozó-kalapácscsal vert szám nem feltűnő, miért is a 
számozás előtt hajkolni kell a rönköt, mig ellenben ha már 
szikkadt rönk alsó részét kérgezik, a penészgomba nem lép fel 
és a fehér fára ütött szám messziről feltűnik. Nem hinném, hogy 
ezen sok gyakorlati előnyt részben is tudná a fa minőségénél 
esetleg mutatkozó előny ellensúlyozni.*) Fábry Alajos. 

Állami erdők vásár lása Észak-Amerikában. Az Egyesült-
Államok törvényhozása elhatározta, hogy az Appalachian-hegység 
déli lejtőin, Maryland, Virginia, Carolina, Habanna, Kentucky, 
Tenessee, valamint New-Hampshire és Maine államokban levő 
erdőségek közül többeket államtulajdonul megszerez, hogy ezáltal 
az Egyesült-Államok részére a távoli jövőben szükséges faanya
got biztosítsa. A törvényhozás e czélra egyelőre 5 millió dollárt 
szavazott meg. Tekintettel azon nagy pusztításra, melyet a rabló
gazdaság és az erdőtüzek az északamerikai erdőségekben végez
nek, a kormány intézkedését mindenkinek, aki az Egyesült-Álla
mok jövőjére is gondol, örömmel kellett volna fogadni, de ez 
nem történt meg. Sajnos, a praktikus amerikaiaknak nincsen 
érzékük a jövőt szolgáló, konzervatív erdőgazdaság iránt. (Fr. L) 

Nemzetközi vadászati kiállitás. A becsben 1910-re tervezett 
nemzetközi vadászati kiállitás ügyében, melynek védnökségét Ő fel
sége a király elvállalta, m. hó 30-án a földmivelésügyi minisztérium
ban értekezlet volt Ottllk Iván államtitkár elnöklete alatt, amelyen a 

*) Kívánatos volna, ha e kérdésnek tisztázására minél többen közölnék 
tapasztalataikat és esetleges kísérleteiket. Szerk-
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kiállítás rendezőbizottsága megalakittatott. A bizottság teljes név
jegyzéke még nem állván rendelkezésünkre, azt később közöljük. 

A vadászvizsla. Gyakorlati útmutató a vizslaneveléshez, 
tanításhoz, használathoz és gyógykezeléshez. Irta Stark Dezső urad. 
főerdész. III. bővített kiadás 10 képpel. Ára 2 K-

A czimben jelzett könyv használhatóságát és szükségességet 
eléggé bizonyítja, hogy immár rövid idő alatt harmadik kiadását 
éri el. A mű ismerteti a különféle vizslafajokat s azokat jól sike
rült képekben is bemutatja. Azután részletesen tárgyalja a vizsla 
élelmezését, tanítását és használatát, egészségének ápolását és gyógy
kezelését. 

Kapható a szerzőnél (Drávatamási, Somogy m.). 
1500 éves tölgyfa. Radzivill herczeg Antoninban (Németország) 

levő parkjában látható a legkorosabb tölgyfák egyike, melynek 
kora állítólag 1500 esztendő, kerülete pedig 7 méter. Ezen tölgyfa 
szállítására, amint köbözés utján konstatálták, két darab, legalább 
600 métermázsa horderejű waggonra volna szükség. Fr. L. 

Halálozás. Mjazovszky Károly ny. m. k. erdőmester, az 
Országos Erdészeti Egyesület alapitó tagja f. hó 3-án, életének 73. 
évében Kolozsvárt elhunyt. Béke hamvaira! 

ajtőhiba. Az „Erdészeti Lapok" legutóbbi füzetének 389. 
oldalán, felülről a 9. sorban „helyreigazításaink" helyett „helyre
igazításainak" olvasandó. 
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VÁLTOZÁSOK ÉS KITÜNTETÉSEK AZ ERDÉSZETI 
SZOLGÁLAT KÖRÉBŐL. 

(Kérj ük az uradalmak t. vezetőségeit, hogy erdőtiszti létszámukban be
álló változásokról bennünket levelező-lapon értesíteni szíveskedjenek.) 

Shmilliar Károly okleveles erdész mint erdőellenőr herczeg Pálffy Miklós 
malaczkai uradalmának szolgálatába lépett. Ugyanott Jenikovszky Lipót, Veláncsics 
István és Prohászka Mátyás erdészek főerdészszé léptek elő. 

* 
Tanka Sándor okleveles erdész, aki eddig gróf Fesztetics Tasziló keszt

helyi erdőhivatalánál szolgált, a beszterczebányai püspökség barsberzenczei erdő
gondnokságához erdőgondnoknak neveztetett ki. 


