
tífuszos lázokkal, difteritiszszel stb. járnak. De bizonyosak 
lehetünk az iránt, hogy az áldott fa gyökerei áthatják a föld 
minden darabkáját szerves anyagot keresve. Azok az apró 
növényszálak megtalálják, követik azt, rajta táplálkoznak. 
Vegyileg és lényegileg megváltoztatják mindezen káros anya
got, mintha az megégettetett volna, és felemelik a levegőbe a 
szépség és hasznosság alakjaiban. 

Egy kérdésre válaszolóivá, hogy az erdő a maláriáknak 
miként vet gátat, Dr. M i l l i k i n saját szülő városát, Hamil-
tont (Ohióban) hozta fel például. Ott a Great Miami mocsa
raiból támad a malária, de csak addig terjed, mig egy vonal
hoz ér, ahol már elegendő fa van ; itt vége. Idézett egy másik 
esetet is. A maláriaméreg ugyanama forrásból az uralkodó 
szelek által egy nagy vízmosáson át felvitetett a dombhátán 
át mintegy mérfölunyi távolra. E dombon egy ház csaknem 
ötven éven át lakhatlan állapotban van a malária vész 
miatt ; de már közel hozzá van egy más ház, melyet egy kis 
iharfaberek oltalmaz a malária ellen s abban malária beteg
ség még nem fordult elő. Hamilton temetője egy régi tölgyes 
erdőcske, mely sürün be van ültetve fehér és vörös fenyővel, 
az északról jövő malária befolyását teljesen megszüntette. 

(Folyt, köv.) 

L a p s z e m l e . 
(II. J.) A „Zeitschrif t f  ür Forst - un d Jagdvvesen" f. évi Ill-ik 

füzetében S c h l i e c k m a n n erdőmester egy uj szerkezetükétsoros 
fenyőmag vetőgépnek leírását közli. 

Ezen külső alakjára nézve egy közönséges targonczához hasonló 
vetőgép a következő alkatrészekből áll : 

1. a garatból, melynek fenekéhez egy pár maghullató cső és 
egy pár horonyhuzó (Rillenzieher) van erősítve; 



2. két magtakaró lemezből (Streichblech); 
3. a magbullatást szabályozó egyszerű gépezetből; 
4. a vezető kerékből, mely egyúttal a gépezetet is működésbe 

hozza, és 
5. a kormányrudból. 
A kormányrúd kivételével az egész vetőgép aczélból készül, s 

ugy a síkságon, mint dombos vidéken vagy hegyoldalokon egyaránt, 
használható. Más ismert vetőgépekkel szemben előnye, hogy alkal
mazásánál csak igen felületes előmunkálatokat igényel. Erdei ekével, 
vagy kapával vetőbarázdák képeztetnek, ezek gereblyével kiegyenlit-
tetnek és az előforduló apróbb gyökerektől megtisztíttatnak. 

Az ezután következő vetéshez és a gép kezeléséhez csak egy mun
kás szükséges, ki a garatot maggal megtölti, a gépet a barázdára emeli 
s azt két kezével a kormányruduál fogva targoncza módra előre tolja. 

Közönséges talajviszonyok mellett a kormányrúd mellmagasság
ban tartandó, nehezebb talajon valamivel magasabbra emelendő, hogy 
a horonyhúzók a nagyobb nyomás folytán mélyebben behatoljanak a 
földbe; végre egészen könnyű talajon a kormányaidat majdnem víz
szintesen kell tartani, hogy a gép tulajdonképen csak önsúlyával has
son a horonyhuzókra. A barázda végére érkezve, a gépet könnyedén 
vissza kell rántani, hogy a zárókészülék előre szökjék és a magbul
latást megszüntesse. A barázdában netalán előforduló fatuskók vagy 
erősebb fagyökerek akadályt nem képeznek, mert a gép azokon köny-
nyen átemelhető. 

A gép ára csak 30 márka és Ahlborn porosz kir. főerdész utján 
(Schönthalban, Westpreusen) szerezhető meg. Eddigi tapasztalatok 
nyomán a barázdák felkapáitatása, a géppel való magvetés és az 
utána következő hengerelés hektáronként 4 márkába kerül. A vetés 
egymagában 1. 6 0 márka. Erdei tisztásokon, hol az irtás és a terü
letnek előzetes tisztítása elesik, a vetés még sokkal olcsóbb. Ezen 
ügyesen szerkesztett vető gépet nem csak olcsósága és egyszerű
sége miatt, hanem azért is ügyeimébe ajánljuk erdősítésekkel foglal
kozó szaktársainknak, mert a gépen netalán szükségessé váló igazítá
sokat, szerkezetének egyszerűségénél fogva, akármelyik falusi kovács
mester is képes lesz megtenni. 

(H.) A „Zeitschrif t für deutsch e Volkswirtschaft " után egyi k 
német erdészeti szakfolyóirat a következő meglepő adatokat közl i 
Amerika faiparáról. 

Az Egyesült-Államokban a faüzlet egyes ágaiba összesen 336 
millió forint van befektetve, s tisztán erdei termékek feldolgozásával 
35.771 telep van elfoglalva, melyek, ha teljes üzemben állanak, 
226.313 embert foglalkoztatnak. Rendelkezésükre 11.204 gőzgép és 
16.562 vizkerék áll, 314.874, illetőleg 326.781 lóerővel. E gőz- és 



vizierőnek egy része 63.199 fürész hajtására használtatik, melyek az 
1870. évben 12.755,543.000 köbláb épület- és szerszámfát és 41/* 
milliárd zsindelyt és léczet dolgoztak fel, 494.445,452 forint értékkel. 

Kivitetett külföldre egy év alatt 321,400.000 köbláb épület- és 
szerszámfa, 39,475.000 zsindely és 3,738.000 lécz, összesen 39,826.670 
frt értékben. Hogy a fürészüzlet mily rohamosan emelkedett az utolsó 
20 év alatt, a következő számok mutatják : 

1850-ben feldolgoztatott 137,700.000 frt értékű faanyag. 
1860-ban „ 225,675.970 „ „ 
1870-ben „ 494,445.452 „ 
Ha az utolsó számból leütjük az 1870-dik évi kivitel értékét, 

mintegy 400,000.000 frt értékű anyag marad a belföldi fafogyasz-
tásra. A fafogyasztók közt első helyet a vasutak foglalnak el, melyek 
eddig átlagosan 210,000.000 köbláb legjobb minőségű fát használtak 
fel ászokfának, s gőzgépeik fűtésére több mint 4 milliárd köbláb 
tűzifát égettek fel, távírda vonalaikhoz pedig évenként 250.000 darab 
törzset szükségeinek. S a vasutak e szükséglete rohamosan növekszik, 
inert még mindig igen sok uj vonalat építenek, s ehez nagy mennyi
ségű faanyagot használnak fel; másfelől azonban a tartós fából már 
kezdenek kifogyni s kénytelenek a javításoknál kevésbé tartós lágy 
fákat alkalmazni. Az ászokfákat például eddig tölgy, szelíd gesztenye 
és gyakran diófából készítették, melyek átlagosan 9—12 évig tartot
tak el. Ma már lúczfenyőt, juhart, sőt nyárfát is kezdenek alkalmazni, 
s ezek közül az utolsó legfeljebb 3, a két első legfeljebb 6 évig 
tart el. Bátran fel lehet tehát tenni, hogy az ászokfaszükséglet 10 év 
alatt legalább is 50%-kal növekedni fog, annál is inkább, mert Ame
rikában a vas síntalpak alkalmazásáról még semmit sem akarnak 
tudni. Költségesség tekintetében ugyanis a fasíntalpak még évtize
dekig előnyösebbek lesznek a vassíntalpaknál. A vasutak mellett egyes 
főbb fapiaczok is fogalmat nyujhatnak Amerika óriási fafogyasztásáról. 
Chicagóban például, mely vizi- és vasúti összeköttetések tekintetében 
páratlanul áll, az utolsó években átlagosan 1.060,088.700 köbláb 
épület- és szerszámfát s ezenkívül 619,278.630 zsindelyt szállítot
tak be. Fontos piaczot képez továbbá Albany, Ney-York államban 
482,950.000 köbláb évi bevitellel, E fatömeg, legnagyobb részt az 
Erié csatornán szállítva, Wisconsin, Michigan és Dél-Canadából hoza-
tik Albanyba, mert' Ney-York állam erdőségei már jóformán kivannak 
merítve, ugy hogy nagyobb mennyiséget nem szolgáltathatnak a piacz 
számára. Chicago és Albany után St. Louis a legfontosabb fakeres-
kedelmi pont. E helyre évenként 229,110.000 köbláb épület- és 
szerszámfa, és mintegy 80,404.000 zsindely szállíttatik átlagosan. A 
nyugati tengerparton igen jelentékeny lerakó hely San-Francisco, hová 
mintegy 300 millió köbláb szállíttatik be s ebből körülbelől 13,800.000 
hajókon idegen kikötőkbe vitetik ;ít. 



A közölt adatok csak az épület- és szerszámfára vonatkozván, 
természetesen csak egy részét képviselik Amerika fafogyasztásának. 
Hogy a cser- és juhar-czukor termeléséhez mennyi tűzifát használnak 
fel, nem lehet számokban kimutatni, következtetni lehet azonban, hogy 
a fafogyasztás ezen iparágaknál is nagy mérvű. És Amerika, daczára 
annak, hogy erdőségeinek gazdag fakészlete rohamosan apad, ujabb 
időben nagymérvű épületfa kivitelhez fogott, mely hogy mily jelentő
séggel bir az európai fakereskedelemre, bizonyíthatja az, hogy ma 
már az olasz- és osztrák-magyar kikötőkben Karinthiában alig talál
ható méretű szép vörös fenyőt 38—40 forintjával lehet köbméteren
ként vásárolni, holott Karinthiából csak a szállitás költségei ezen 
kikötő városokig 18—20 frtot tesznek ki köbméterenként. Az erdei 
fenyőfa pedig, mely az amerikaihoz leghasonlóbb, már is mindenütt 
leszorittatik a piaczokról. 

Az Egyesült-Államokban egyébiránt már kezdik felfogni az ok
szerű erdőgazdaság szükségét s igyekeznek erélyesen hozzálátni meg
honosításához. 

(H.) Az „Allgemein e Forst - und Jagdzeitung" július havi füze
tében dr. V o n h a u s e n karlsruhei tanár sok évi közvetlen tapasz
talatra hivatkozva, megczáfolni igyekszik azt a téves hitet, mintha 
az ákáczfa nagyobb mérvben ki lenne téve a hó-, zúzmara- és szél
törésnek, mint más erdei fanemeink. V o n h a u s e n az ákáczfát a 
leghasznosabbnak tartja azon idegen fanemek között, melyeknek erde-
inkben polgári jogot adtunk s ugy hiszi, csak azért nem terjedt el 
oly mértékben, mint megérdemelné, mert e valamikor igazságtalanul 
rárótt káros tulajdonságok valószínűleg sok erdészt és erdőbirtokost 
visszatartottak megtelepítésétől, holott ő sok évi megfigyelés alapján 
állithatja, hogy az ákáczfánál sem szabad állásban, midőn mint díszfa 
volt sétányokra kiültetve, sem zárt állásban, midőn a bükk- és erdei 
fenyővel vegyítve szálerdőt képezett, vagy közép erdőben felfaként, 
sarjerdőben pedig sarjasként szerepelt, nem tapasztalt nagyobb mérvű 
törékenységet, mint bármely más honos fanemnél. Csak egy nagy 
baját említi fel, melyet eddig nem igen emeltek ki, azt t. i., hogy 
ha közép erdőben mint felfa tenyésztetik, vagy szálas állabokban 
bükk. erdei fenyő vagy gyertyán közé kevertetik, igen sokat szenved 
az őzbakoktól, melyek agancsaik dörzsölésével még a vörös fenyőnél 
is nagyobb mértékben rongálják törzseit. A nyulak által való bántal
mazását, melyek a tankönyvek szerint, kérgét rágják le, V o n h a u s e n 
ritkán észlelhetőnek mondja, s végül különös előnyéül emeli ki, hogy 
levélszerveinek gyöngédsége daczára is, azon fanemek közé sorozható, 
melyek a kohófústtől legkevesebbet szenvednek. 

U g y a n é f o l y ó i r a t egy másik kis czikke védelmébe veszi 
a siketfajdot azon többször ismételt vád ellen, mintha a magas hegy-



ségi fenyvesek ezen érdekes lakója sok kárt tenne a fiatal fenyő
csemetékben. Egy esetet emlit fel, hol a gondosan kiméit fajd
állomány egy csemetekertben minden iskolázott lúczfenyőnek lerágta 
csúcsát és oldalhajtásait, ugy hogy a fiatal fácskák ugy néztek ki 
mint a seprű. Hozzá teszi azonban, hogy e helyen máskor az okozott 
kár egészen jelentéktelen volt, s igy a mostani esetet csak kivételes
nek kell tekinteni. 

(D,) A „Th e Journa l o f Forestry " májusi füzetében az a u s z 
t r á l i a i é p ü l e t f a k e r e s k e d é s j ö v ő j é t t á r g y a l j a . Ausztrália 
és Uj-Zeland mintegy 20 millió acre területen ép és sértetlen erdőt 
bir, mely évenként fürészelt áruban 400 millió köblábat és 2 millió font 
sterling évi jövedelmet alhat. Az ottani lakók eddig nem ismerték 
ezen erdők nagy értékét s csak ujabban indult meg a mozgalom 
azok értékesítése érdekében. Főleg az európai piaczon akarnak kere
setet szerezni fájuknak, miután alaposan reménylik, hogy az európai 
és amerikai faárukkal képesek lesznek versenyezni. A mozgalom már 
eddig is annyira ment, miszerint a különböző faanyagokból mintákat 
küldtek Parisba a „Conservatoire des Arts et Metiers"-hez össze
hasonlítás végett, különösen pedig a végett, hogy megállapítsák az 
ausztráliai faanyagoknak versenyképességét az európai tölgyfával. A 
szállítási stb. előmunkálatokra már is 5000 frt lett előlegezve s két 
hajó indíttatott Francziaországba faszállitmánynyal. 

U g y a n e z e n l a p júniusi füzetében pedig közli az utolsó évi 
jelentést Anglia erdészetéről. Az elmúlt év az egyesitett angol király
ságban felette kedvezőtlen volt az erdészetre, mert a gyakori nagy 
viharok igen sok fát döntöttek ki, minek következtében a faárak igen 
lesülyedtek s nincs is egyelőre kilátás arra, hogy az árak emelked
jenek, legalább addig nem fog ez megtörténni, mig a nagy mennyi
ségben ledöntött fák el nem adatnak. Az importált fa ezért a belföldi 
faárukkal nem versenyezhet nagy ára miatt. Pl. a tölgynél megkülön
böztetett háromféle minőségi fokozatnak a legnagyobb ára volt angol 
köblábanként 1 frt 50, 1 frt 20 és 64 kr, és a legolcsóbb 50, 40 
és 30 kr, sőt voltak vidékek, melyeken a legalacsonyabb ár 36, 28 
és 24 kr volt. 

A mult évben az erdei munkásoknak fizetett dijakról is állít
tatott össze kimutatás, mely szerint a dijak a különböző vidékek sze
rint igen változók. A közönséges munkálatoknál legnagyobb dij volt 
Skócziában 1 frt 60 kr, legkisebb volt Irlandban, a hol csak 82 és 
90 kr volt. Wales tartományban pedig 1 frt 25 krt tett ki. Az ülte
tésnél fizettek 1000 db ültetése után 6—14 frtot, egy acre terület 
beültetéseért 3 frt 75 kr—7 frt. A kéreghántásért tonnánként 13—23 
frtot. A sövény készítéséért pedig rodonként 12—62 krt. 


