KÜLÖNFÉLÉK.
Halálozások. Krivanek Béla urad. főerdész, az Országos
Erdészeti Egyesület rendes tagja (Belezna) életének 64. évében
és Schmotzer János m. kir. segéderdőmérnök, az Orsz. Erdészeti
Egyesület rendes tagja (Erdély-Szerdahely) 48 éves korában el
hunytak. Béke
hamvaikra!
F i g y e l e m r e m é l t ó északamerikai fafajok. Petraschek Károly
ny. udvari tanácsos, a bosznia-herczegovinai államerdészet volt
főnöke a közös pénzügyminisztériumban a mult évben hosszabb
tanulmányutat tett Észak-Amerika erdőségeiben s ez alkalom
mal éber figyelemmel kutatta azokat a még kevésbbé ismert
fafajokat, amelyeknek ottani előfordulási körülményei arra engednek
következtetni, hogy Európában is sikerrel volnának megtelepithetők. A reánk nézve is figyelemreméltó néhány fenyőfélének ott
a helyszínén s illetőleg a washingtoni erdészeti kormányzat utján
szerzett magjaiból az udvari tanácsos ur szives volt lapunk szer
kesztőségének is nagyobb mennyiséget átengedni,
hazánkban
eszközlendő kísérletek czéljából, amely lekötelező figyelmet a
magyar erdészet iránt részünkről őszinte köszönettel elfogadtuk és
a magvakat az erdészeti kísérletek vezetésére illetékes központi
erdészeti kísérleti állomásunknak adtuk át.
S bár ezzel az ügy hivatott kezekbe került, s a kísérleti ered
ményekről természetszerűen csak később értesülhet a szakközönség,
mégis már ma is érdekesnek tartjuk ideiktatni Petraschek Károly
udv. tanácsos kisérő sorainak azt a részét, amelyben mintegy
indokolása foglaltatik annak, hogy miért tartja éppen ezeket a
fafajokat a magyarországi tenyészviszonyok között figyelemre
méltóaknak.
„A Pinus ponderosa var. scopulorum (a nyugati sárgafenyő
változata) magjából nagyobb csomagot küldtem önnek, mert azon
a nézeten vagyok, hogy ennek a fenyőfajnak megtelepítését a bánáti
homokpusztán meg kellene kisérleni. Ez a nézetem azon a körül
ményen alapul, hogy ennek a fenyőfajnak hazájában (Arizona,
New-Mexico, Colorado) szintén szárazföldi klima (Steppenklima)
uralkodik, többhónapos szárazsággal. Ennek jellemzésére szolgál
janak a következő adatok:
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Ily klimai viszonyok között egyik európai Pinus-faj sem
tenyésznék jól, holott a szóban forgó fenyő tekintélyes törzszsé fej
lődik, melynek fája kiváló műszaki tulajdonságokkal bir. Ifjú
korában ez a fenyő 5. évéig ugyan igen lassan nő, ez azonban
ne riaszszon el senkit a kísérletezéstől. Már az első évben mély
gyökeret haji. Talaj iránti igényei mérsékeltek, laza agyagos homok
talajokat kedvéi.
Azzal a kéréssel fordulok titkár úrhoz, szíveskedjék illetékes
helyen oda hatni, hogy a kérdéses fafajjal a bánáti homokpusztán
és esetleg Magyarország más homokterületeih kísérletek eszközöl
tessenek.
A csemetekertben való elvetésen kivül érdemes volna a
szabadban ákácz közötti sorvetéssel is kísérletet tenni. A Bécs
melletti Baden városi erdejében annak idején az erdősítés — miután
a feketefenyő ültetése a száraz dolomittalajban ismételten sikertelen
maradt — olyképpen eszközölték, hogy először ákáczot telepitettek
s csak amikor ezek már mintegy méternyi magasságúak voltak,
telepitették a feketefenyőt sorvetés utján oda. Ma ott 4 — 6 m magas
ákácz- és fékétefenyősürüség van, a talajt pedig tűalom fedi:
Az első években ügyelni kell arra, hogy a fenyők csúcshajtását
az ákácz ne csapdossa, amit az illető ágak megnyesésével meg
lehet akadályozni.
A nyugat'ámerikai vörösfenyő, Larix occidentalis (Western-i
larch, Tanarock) több joggal vonható a telepítési kísérletek körébei
mint a japán vörosfenyő. A sziklahegységben a Douglasiával alkot
laza záródású állományokat. 3 7 — 4 5 m magasságot és mellmagas
ságban 6 0 — 1 2 0 cm átmérőt ér el. A szijács igen keskeny, a fatest
többi része sötét vörösbarna érett fa, melynek minősége kitűnő.
Előfordulási optimuma a Picetum. Beárnyalást nem tűr, legfeljebb
fajabeliek oldalsó nyomását. Csak 15—20 évi korelőny biztosítja
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fenmaradását más fafajokkal való elegyben. J ó , mély, nem túl
ságosan nehéz, üde, sőt nedves talajt kivan. Bátran feltételezhető,
hogy silány talajon az európai vörösfenyőhöz hasonlóan csak
két évtizeden át fejlődik gyorsan, azután a növekvésben vissza
marad és elhal.
A Pinus ponderosa (Western Yellow pine) nyugati sárga
fenyő, hasonló a Scopulorum jelzővel illetett válfajához, amelyről
már fennebb volt szó. Tenyészeti optimuma a Castanetum és
Fagetum övezetébe esik. Nagy és állandó nyári szárazságot bir el.
Laza agyagos homok- vagy homokos agyagtalajt kedvel, de bő
elmálási anyagokkal fedett köves talajon is jól tenyészik.
A Murray-fenyő (Pinus contorta, var. murrayana, lodgepole
pine) ugyanoly tulajdonságokkal bir, mint az Európában már meg
lehetősen elterjedt Pinus Banksiana. Igen gyors növésű és a leg
szárazabb, legsoványabb, megkérgesedett vagy begyepesedett
talajokon is tenyészik. Még a Geyserek szélén keletkező mész
lerakodásokon is megtelepszik (Yellowstonepark). Természetesen
nem szabad várni, hogy ily silány talajokon erős fává fejlődjék.
Magassága rendszerint 1 5 — 3 0 m, kedvező körülmények között
azonban 45 m is, 3 0 — 4 5 cm mellmagassági átmérővel. Legjobban
a Picetum-ban tenyészik. Teljesen fagyálló s rövid tűi következ
tében a hónyomástól sem szenved. A tűhullás nem támadja meg.
Hazájában könnyen ujul fel és sürü záródásban szabályos törzset
nevel. (Sürü ültetési hálózat!) Laza, száraz talajokon a vízhiány
más fafajokhoz hasonlóan eleinte a korona kiterjesztésére kény
szeríti s elszigetelten, egyedülállóan fejlődve eleinte szintén bokorszerüen nő. Ezek szerint tehát a Pinus Banksiana-hoz hasonlóan
a kopárok és magas fekvésű lápok erdősítésénél bir fontossággal."
Az erdők és a főbb fafajok megoszlása Németországban.
Dr. Dengler A. a német birodalmi statisztika 1900. évi adatai
alapján igen érdekes sematikus térképet szerkesztett, melynek
czime: „Die Verbreitung des Waldes und der Hauptholzarten in
Deutschland".
Az 1 — 1 2 0 méter nagyságú térképen a fafajok
eloszlását különböző szinü s a térkép mértékében tartott (1:1,000.000)
négyszögekkel jelzi s összehasonlitólag mutatja ki a lomberdő:
1. a tölgy, 2. a bükk, 3. a nyir, nyár, éger, füz, 4. vegyes lombfaerdő s külön a fenyőerdő: 1. az erdeifenyő, 2. a luczfenyő,

3. a jegenyefenyő által borított területek nagyságát, az egyes
szövetséges államokban külön-külön.
Szépen látjuk a fafajok eloszlásának rohamos változását É-ra
és ÉK-re haladva; Württembergben, Badenben, Pfalzban, Bajor
országban még túlnyomó a bükk és a luczfenyő, észak-keletnek
tartva mindinkább uralkodóvá lesz az erdeifenyő, s a jegenye
fenyő néhol már területileg ki sem mutatható. A tölgy a nyugati
részeken borit tetemesebb területeket, igy pl. Hessenben.
A birodalom déli részein, pl. Württembergben a fafajok területi
eloszlása a következő:*)
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A térképen levő táblázat részletes felvilágosítást nyújt arról,
hogy a főbb fafajok az egyes szövetséges államokban mily terü
letet foglalnak el az erdőterületből (1000 hektárra kikerekítve).
E számadatok nem nyújtanak gyors áttekintést, azért tájékozásul
°/o-okra számítottam át Dengler eredményeit s ideállítom össze*) A színezés helyett:
nyár,

éger,

füz

(lila),

t. = tölgy

(sárga), b. = bükk

(barna), ny. =

nyír,

c/. = vegyes lomberdő (zöld), ef. = erdeifenyő (szürke),

/ / . == luczfenyő (kékesszürke), jf. = jegenyefenyő (sárgásszürke).

hasonlitásul a Bedő-féle stat. adatok alapján megállapított magyar
országiakat is.
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Hogy Németországban a fenyőerdők annyira túlsúlyban vannak,
ebben nagy része van a lucz- és erdeifenyő kultúrának. Ennek
hatása alatt állott a legutóbbi időkig is a német erdészek javarésze.
A német alapossággal készült térkép hibája, hogy a szinek
és jelek sokfélesége, nemkülönben az a körülmény, hogy egyetlen
város helye sincsen megjelölve, megnehezíti a tájékozódást. Más
különben igen j ó útmutatóul lenne felhasználható, ha ily — hézagot
pótló — erdőstatisztikai térképszerkesztéséről nálunk is szó volna.
Dengler térképének ára 30 márka s Hans Langewische
kiadásában jelent.meg (Eberswalde).
Blattny Tiborki idei országos a g a n c s k i á l l i t á s április hó 23-án nyilt meg
s május hó 3-ig gyönyörködhetik benne vadászközönségünk.
Mintegy 3 0 0 válogatott szép példánynyal keltek versenyre vadász
uraink.
A nyilt területen lőtt agancsok trófeái közül a legelső dijat
a német birodalom koronás fője által lőtt 10 kg sulyu 16-os
agancs vitte el. A második dijat gróf Normann Ehrenfels Rudolf
*) E b b e a vörös- és feketefenyő is bele van értve.

egy 9 9 0 kg sulyu 18-as agancscsal, a harmadikat Frigyes fhg.
ő cs. és kir. fensége egy 8 30 kg sulyu 18-as trófeával nyerte meg.
A IV—X. sz. bronzdijakat 7-40—9 kg sulyu 12—20-as agan
csok érdemelték ki.
A vadaskerti agancsok közül az I-ső dijat gróf Draskovich
Iván 10 kg-os 18-asa nyerte meg.
A rendellenes szarvasagancsok I-ső dija Tömöry Arthur
10-esének adatott ki, mig a dámlapátok I-ső díjjal jutalmazott
példányát gróf Erdődy Rudolf állította ki.
Az őzagancsok közül az első dijat (ezüst) a gróf Flunyady
László által kiállított trófea, a másodikat gróf Andrássy Sándor,
a harmadikat Fekete Antal által beküldött példányok nyerték el.
Itt kiosztás alá került még I V — X . bronzdij is.
Az abnormális őzagancsok első diját a báró Wesselényi
Miklós, a zergekampók első diját az Inkey Antal által kiállított
trófeák érdemelték ki.
Ezenkívül a földmivelésügyi miniszter diját a VII. sz. bronz
dijat nyert, gróf Esterházy László által kincstári területen lőtt
8'65 kg-os 16-os agancs vitte el, végül pedig kiosztás alá került
még 25 darab ezüst- és ugyanannyi bronzérem.
-

Vadszállitási igazolványok. A belügyminiszter az 1883. évi
X X . t.-cz. 38. §-a alapján elrendelte, hogy Marostorda vármegye
régeni alsó és felső járásai, valamint a nyárádszeredai járás terü
letén a vad eladása, szállítása vagy vásárlása a vad jogos szer
zését bizonyító igazolványok előmutatásával történjék.
Ily igazolványul szolgál az eladóra, vagy szállítóra nézve azon
vadászati terület tulajdonosának vagy bérlőjének, vagy pedig ezek
megbízottjának az illetékes községi elöljáróság által láttamozandó
bélyegmentes bizonyítványa, kitől a vad szereztetett.
A bizonyítványon megjelölendő a vad faja, neme és mennyi
sége.

VÁLTOZÁSOK

ÉS KITÜNTETÉSEK AZ ERDÉSZETI
SZOLGÁLAT KÖRÉBŐL.

(Kérjük az u r a d a l m a k t. vezetőségeit, hogy erdőtiszti létszámukban be
álló v á l t o z á s o k r ó l bennünket levelező-lapon é r t e s i t e n i szíveskedjenek.)
A király nagysuri Böckh H u g ó főbányatanácsosnak, a m. kir. bányászati
és erdészeti főiskola rendes tanárának a I I I . oszt. vaskoronarendet adományozta.
*
A ni. kir. földmivelésügyi miniszter Aáron Oktavián uradalmi segéderdészt,
az állami erdőtisztek összesített közös rangfokozati létszámába, a vinkovczei kir.
főerdőhivatal kerületébe ideiglenes minőségű m. kir. erdőmérnökgyakornokká
nevezte ki.
*
A m. kir. földmivelésügyi miniszter Früstök László m. kir. erdőmérnök
jelöltet a lugosi erdőigazgatóságtól a mezőhegyesi ménesbirtok igazgatóságához
helyezte át.
*
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter Janatka József kir. közalapít
ványi erdőmestert erdőtanácsossá, Tirts Rezső kir. közalapítványi főerdészt
főerdőmérnökké, Kfibicza
István kir. közalapítványi erdészt erdőmérnökké és
Zwarik Egyed kir. segéderdőmérnököt kir. közalapítványi segéderdőmérnökké
nevezte ki.

