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CB.) Mult tudósításunk idejétől kezdve a fapiacz köré
ben lényeges változás nem történt, csupán a tűzifa fogyasz
tására lett valamivel kedvezőbb a helyzet az utóbbi napokon 
tartott hidegebb időjárással. A vágott faanyagoknak az erdők
ből való kiszállítása még nem mondható mindenütt oly mér
tékben biztosítottnak, hogy a termelt összes készleteknek a 
tavaszi vásárokra való bocsátása biztosan várható lenne; fel
tehető azonban, hogy e részben még sem lesz oly készlet
hiány érezhető, mely a keresletnek a folyó szükségletekre 
megkívántató anyagot kellő mértékben ki ne szolgáltathatná. 
A helyzet ma aként áll, hogy bel- és külföldi kereskedők 
egyenlően igyekeznek vásárokat kötni ugy a tölgy- mint a 
fenyő épület- és műszerfára s az eddigelé általunk jelzett szi
lárd árak mérséklésére nem számítanak. A bükkfaszén, tölgy
es luczkéreg szintén a keresett czikkekhez tartoznak. 

K ü l ö n f é l é k . 
(H.) Eukalyptussal tett kísérletek Cyprus szigetén. Az angol 

okkupáczió befejezése után Cyprus szigetén is megkísértették 
az Eukalyptus meghonosítását, azon czélból, hogy e sokat dicsért 
fanem ültetvényeivel mérsékeljék a sziget egészségtelen levegő
jének lázas betegségeket előidéző rosz hatását. A kormány még 
az erdészeti igazgatás szervezése előtt szerződést kötött egy 
Mucci nevü olaszszal, nagymennyiségű Eukalyptus csemeték szál
lítása és elültetése iránt. A feltételek azonban az angol kor
mányra nézve igen terhesek voltak, s ezért a szerződés Garnet 



Wolsely által később felbontatott, Mucci urnák 4000 font ster
ling kárpótlást fizetvén a kormány. 

Az ültetvények, melyek ezen vállalkozó által telepittettek, 
ugy szinte azok is, melyeket később a kormány erdészeti osz
tálya ültetett, kevés sikert mutatnak. Cyprus földje ugy látszik, 
nem kedvező az Eukalyptus-féleknek s alig lehet remélni, hogy 
gyakorlati haszonnal lehessen folytatni a kísérleteket. Erre 
mutatnak a régibb időből szerzett tapasztalatok is. Mattéi R., 
a sziget legnagyobb földbirtokosa, már másfél évtized óta fog
lalkozik az Eukalyptus meghonositásával, hanem az eredmény, 
egyes felnevelt fákat nem véve tekintetbe, majdnem a semmi
vel egyenlő: Főleg a lázas betegségek ellen legjobbnak mon
dott Eukalyptus globulus semmiképen sem érzi magát ott
honosan. A vetések ugyan jól szoktak sikerülni, s a kikelő 
csemeték is gyorsan és erőteljesen kezdenek nőni, a második 
vagy harmadik évben azonban a leggondosabb kezelés mellett 
is tönkre mennek. 

Ez idő szerint csupán Larnaka ültetvényeiben, a főkor
mányzó palotája körül, vannak felnőtt Eukalyptus fák, de 
hogy ezek is meddig fognak megmaradni, csak a jövő mutatja 
majd meg. 

(—á—é—) A kutyabenge (Rhamnus frangula) kérge. 
Ismeretes, hogy a különben annyira félénk őzek kora tavasz-
szal eszeveszetten beszaladnak a falukba és tanyákra, hol 
aztán a parasztok rendesen agyonverik. Régi vadászok azt 
állítják, hogy e körülménynek oka abban van, hogy az őzek 
lerágják a kutyabenge fiatal hajtásait, melyek korábban fejlőd
nek, mint a többi cserjék, és ettől részegednének meg any-
nyira, hogy azután ösztönüknek sem engedelmeskednek. 

Ezen sajátságos tüneményt a „Chronique forestiére" ugy 
magyarázza, hogy — a vegyiv izsgálatok szerint — a kutyabenge 
kérge amygdalint tartalmaz, mely igen könnyen változik át 



hydrocyan-savvá, teliát hatékony s kis adagokban is kábitó, 
érzék-zavaró méreggé. Igen sajnálandó volna, ha ily állapot
ban megölt őz gyomrának tartalmát még sohasem vizsgálták 
volna meg azon okból, hogy a jelzett tünemény felől felvilá
gosítás lett volna nyerhető. 

Más oldalról jövő értesülés szerint a nedvforgás idején 
hántott ily kéregnek oly maró hatása van, hogy a hántással 
foglalkozó asszonyoknak és gyermekeknek —- felnőtt férfiak
nak kevésbé — a munkát gyakrabban félbe kellett szakitaniok, 
azon okból, mert az illetőknél, különösen az orron, ajkakon 
és szemeken fájdalmas, vörös daganatok képződtek. 

Az egybibés galagonya alakkörének még egy tagja. Ahhoz 
az alaksorozathoz, melyet az „Erdészeti Lapok" 1882. évf. 
1096 — 97. lapján ismertettünk, még egy tagot adhatunk a 
lippai erdőkből. Ez a C r a t a e g u s m o n o g y n a var. o r t h o -
c a l i x B o r b , , mely a rövid kelyhüek és kopasz gyümölcsüek 
közt a c) 1 a c i n i a t a után helyezendő. 

Ez a bokor apró levelű, levelei három hasábuak, hegye
sen fűrészeltek, a tetőző metszet három karélyu. Kehelysal-
langjának alapja háromszögletű, kihegyesedő s nem fordul 
hátra, mint az alakok nagyobb részénél, hanem a rózsák azon 
csoportjának módjára, melyet M o n t a n á k - n a k neveznek, fel
egyenesedve koronázza a gyümölcsöt. Kelyhe, valamint kocsánja 
is kopasz. 

Mindegyik alakot, a mediterrán apró gyümölcsüeket is, és 
mindenütt bántja a R o e s t e l i a l a c e r a nevű gomba. 

Borbás Vincze. 
(—á—é—) A franczía köztársaság elnöke a földmivelés 

(erdő és mezőgazdaság) terén különös érdemeket szerzettek 
kitüntetésére legközelebbről külön rendjelt (Du mérite agricole) 
alapított. 



(—á—é—) Erdőtelepítések Mexikóban. Már Mexikóban is 
kezdik belátni, hogy az eddigi erdőpusztitásoknak véget kell 
vetni, s hogy ha egész vidékek termékenységét nem akarják 
koczkáztatni, a korábban terv- és észnélkül űzött pusztítások 
pótlására, valamit gyorsan és erélyesen kell tenni: az az erdőt 
telepíteni. E végből a mexikói kormány D r ö g 9 Oszkárral 
szerződést kötött, mely szerint nevezett 1884. április hó 15-től 
számított n é g y év alatt 2 m i l l i ó fát tartozik a Mexikó völ
gyében elültetni. A vállalkozó most faiskolák telepítésén fára
dozik, melyekben évenkint 80.000 drb kőrist, 60.000 drb 
füzet, 120.000 drb nyárfát, 60.000 drb eucalyptust, 60.000 
darab trönus-japones-t (?), 60.000 darab cédrust, 60.000 drb 
akáczot és 120.000 drb másféle fanemeket szándékozik nevelni. 
A fákat 50—100.000 darabonkint együtt kell kiültetni, s 
kiültetés után még két évig gondozni. A vállalkozó évenkint 
40.000 dollár segélyt kap. 

(—á — é) Nemzetközi erdészeti kiállítás fog az 1884-ik 
évben Edinburgban tartatni, az angol királyné védnöksége 
alatt. E kiállításra vonatkozólag felhívások, programmok stb. 
küldettek szét, melyek szerint a kiállítandó tárgyak 10 cso
portba fognak soroztatni. Ezen csoportok : I-ső : gyakor
lati erdészet; Il-ik : nyers és feldolgozott erdei termé
nyek ; III-dik : erdészeti tudomány; IV-dik : dísznövények 
tenyészete; V-dik : ábrázolatok; Vl-dik : erdészeti irodalom 
és történelem; Víl-dik : értekezések és leírások; VlII-dik : 
gyűjtemények; IX-dik : az erdőtisztek és erdőőrök szolgálati 
viszonyai; X-dik : különfélék. Oly tárgyak, melyek a felsorolt 
osztályok egyikébe sem tartoznak, de a kiállítás czéljának 
megfelelnek, a rendező bizottság előleges elhatározása alapján 
szintén kiállíthatok. Bejelentési határidő folyó évi márczius 1. 
Tudakozódások és bejelentések Georg Cadell, Esq. Secretary, 
3 George, IV. Bridge, Edinburg-ba intézendők. 



(—á—é—) Különös erdőkárositás. Név, idő és a hely 
közelebbi megnevezése nélkül, igy történt Austriában. Egy oly 
üzletember, ki mindenben „csinál", mi csak valami nyereséget 
igér, állítólag egy olasz kereskedő czégtől 10 métermázsa 
erdei fenyő-rügy szállítására kapott megrendelést. E megren
delés pontos teljesítése végett szolgaszemélyzetét elküldte 
rügyet gyűjteni, mire szegény embereket és iskolás gyerekeket 
is felszólított, s minden kilogramm rügy gyűjtéséért 10 krt 
igért. Az erdők, természetesen, idegen tulajdont képező véd
erdők, sziklás talajon, déltélé hajló fekvéssel, hol a megrohant 
fácskák 10 — 20 évesek; a csúcs- és az oldalhajtások rügyei-
nek elrablása tehát, a birtokosok véleménye szerint, nehéz 
vétséget képezett. 

A rügyfosztogatók, mintegy 1000 drb fácska rügyeinek 
megkoppasztása után, tetten érettek, s igy a 10 métermázsa 
rügy szállítása dugába dőlt. 

Nem érdektelen az a kérdés, hogy hány ily fácskát kel
lett volna rügyeitől megfosztani, hogy a kívánt mennyiség 
kikerüljön? Ha minden rügyhöz 5—8 cm hosszú ágdarabot 
hozzászámítunk, 360 drb rügy egy km-ot nyom, tehát 10 
métermázsára 360.000 drb lenne szükséges, és ha a fennebb 
irt korú fácskákra egyenként 40 darab rügyet számítunk, 
épen 9000 drb fácskát kellett volna megkárosítani. 

Ez ügynek utójátéka egyik cs. kir. kerületi közigazgatási 
bíróság előtt folyt le. Itt a tetten ért szolga, valamint meg-
bizó gazdája is, 7—7 napi fogságra ítéltettek; a megkárosított 
erdőbirtokosok pedig, kártérítési igényükkel a törvény rendes 
útjára utasitattak. 

(—á—é—) Agancsos őztehén. Würtembergben közelebb
ről agancsos őztehenet lőttek. Az agancs jobbfelőli ága 8 cm, 
a bal 3 cm magas. Az őztehén kövér volt és 32 fontot nyo
mott. Minden látszat azt mutatja, hogy már több izben vál-



toztatott agancsot; az bizonyos, hogy az elmúlt nyár folyamán 
két gidája volt. 

Az „Erdészeti Zsebnaptár" 1884-dik évfolyamából még 
csupán 40 példány áll rendelkezésre. Az Országos Erdészeti 
Egyesület azon tagjai tehát, kik ezentúl óhajtják megszerezni, 
jó lesz ha sietnek megrendeléseikkel, mert különben később 
nem tehet eleget kívánságuknak a kiadó egyesület. 

Az „Erdészeti Rendeletek Tárá"-nak harmadik évfolyama 
is megjelent. Az előfizetési feltételek, mint a hirdető mellék
leten látható, ugyanolyanok, mint a második évfolyamnál, mely
ből mintegy negyven példány még szintén rendelkezésre áll. 

Változások az erdészeti szolgálat körében. S z i k l a i Emil 
m. kir. erdészjelölt, a lippai m. kir. főerdőhivataltól a kolozs
vári erdőigazgatósághoz-, D o l e s c h a l l Géza m. kir. erdő
gyakornok pedig az ungvári m. kir. főerdőhivataltól a lippai 
m. kir. főerdőhivatalhoz helyeztettek át. K e r n György egri 
érseki uradalmi erdész ugyanoda főerdészszé neveztetett ki. 

Halálozás. Az ásotthalmi erdőőri szakiskolát érzékeny 
vesztesség érte. Derék vezetője, R é v é s z Károly in. kir. 
főerdész, alig néhány hónapi hasznos működés után hirtelen 
elhunyt. A boldogultat elöljáróinak bizalma s saját buzgalma 
szóliták az uj intézet élére, melyet az ott töltött rövid idő 
alatt és a kezdet sokféle nehézségeivel szemben is a biztos 
felvirágzás felé vezetett. Váratlan halálának hirót nem csak 
hivatalbeli elöljárói és közelebbi ismerősei fogadták mély saj
nálattal és részvéttel, hanem az Országos Erdészeti Egyesület 
is, melynek alapitó tagja volt. Béke poraira! 


