A Franczia-országi erdők,
G r u n e r t után,
1, Á t a l á u o s

termőhelyi viszonyok.

Francziaország területe Corsicaval

együtt 9611,72 négyzet —
/

mértföldre megy, s Paristól véve az északi szélesség 42° 2 és 51" 5'
a keleti hosz 5° 51 és a nyugoti 7° 1' fokai közt fekszik.
Természeti viszonyai nagy kiterjedése folytán nagyon is külön
bözők s kürülbelöl a következőkbe vonhatók össze:
Határai délről a 7000—9000, lábnyi magas Pyrenaei hegységek
melyek helyenként egész 10,000 lábig is emelkednek. A geszlenyészet
határa 6900' az örökös hóé 8600.

Maga a hegység a kréta és Jura

bépzödvényböl alakított garonni medenczéböl emelkedik k i , melynek
Bordeaux felöli részen híres bortermöhellyek vannak tágas sikjai pedig
a tengeri fenyií (pirus maritima) kedvelt termőhelyeit adják.
Észak nyugati részén Vendée Normandie és Bretagne
keselyköjés gnailz képletei vannak, melyek magossága

nem

terjedt
sokkal

haladja meg az 1000', erdőkkel és pusztákkal bővelkedvén.
E

vidék folytatása keletről a Párisi medencze, mely egész az

A r d e n n e - é s Argonneig nyúlik s 700' magoslataival a harmadkori- és
kréta képlethez tartozó északi frankhoni térséget alkotja.
Közép Francziaország szintén eléggé hegyes s többnyire Vul
káni képletíí hegyei 6000' magasságig emelkednek.
Északi részén jelentékenyebb emelkedések nincsenek.
Talajának 0,30 százaiékát a harmadkori
0,20
,,
az őskori

0,20
0,12
0,10
0,05
0,01
0,01
0,01

„
,,
,,
,,
„
,,
,,

a Jura
a kréta
az átmeneti
a trias
a Porphik és Kőszén
a vulkáni
az áradványi képletek alkotnak.

A tenger parti homokos vidékek hossza 325 mérlföld.
A z évi légmérsék átlaga a 13,93° és 7,86<> R. szerintifokok közt
ingadoz.
Talajának %» része terméketlen; mi abban találja

megfejtését,

hogy az ország zord hegyekben bővelkedik.
2.

Az erdők

kiterjedése.

Francziaország erdőségeinek összes területe a legújabb kiszámí
tások szerént 15322885 bécsi holdat tesz:
Aj

AUamerdök
a) Szálerdő
1. lomblevelű

. . . .

334055

2. tűlevelű

317315

3. elegyes

156000
~~~

807970

b) középerdö
1. rendesüzemben

.

853557

2. szálerdővé alakítandó .

.

.

183732
1037289

e) Tisztások melyek az üzemterv
be nincsenek beszámítva

.

.

.

.

70330
1915589

B)

A ko r ona er d ei

C)

A községek

ft)

és nyilvános

110233
intéze

tek e r d e i

3607161

A magánosok erdei

9683902
Összesen

15322885

E szerinl az ország egész területének 16% erdővel van borítva.

Francziaország nyugoli és délnyugoti része legkevésbé

erdős

mert míg a Pyranáei hegységekben is az erdőségek a teriilet 9—20%
teszik addig a Felső és Alsó-Rajna vidéken

30 a Vogesi kerületben

pedig már 38o/° foglalnak el.
Francziaország erdei az okszerűtlen gazdálkodás következtében
apadtak meg, s most már az ország területének

'/? részét teszik,

""agadhatlan egyébiránt, hogy éppen Frankhonban látták át leghamarább,
ogy az erdők mily jelentékeny 'befolyással

vannak az országos jól

étre ezt igazolják már a 9-ik századtól egész a 16-ik századig kelt
királyi rendeletek sőt jellenzöen bizonyítja a 17-ik századból Colbert
ministernek az 1(569 királyi rendeletre okot adott azon nyilatkozata,
a

h°gy » L Francé pórira faute de bois!"
Ezen rendeletnek

czélja volt az erdő irtásokat

megszüntetni a

szálerdőkben

rendes vágások utján a tartamos termést

biztosítani; a

szállalóüzem

helyett a rendes üzemet helyezni, és a sarjerdökben a

forda meghoszabilása által a fatermést emelni.
A tudós Reaumur 1721-ben adott bé az akadémiának egy érte
kezletet melyben tudományos alapon bizonyítja, hogy mily kívánatos a
tisztások

béerdösitése és az irtások megszüntetése; felmutatta a czél-

szerüen

kezelt erdőkből nyerhető tiszta jövedelmet; ugyan ezt tették

1740—1780

Duhamel és Bulíón; Varenne és Venniile 1785 a sarj-

erdőről szintén nevezetes közleményeket teltek közzé.
Az állam gondoskodása a tudósok ily támogatásai mellett az er
dőkre nézve megtérnie jó gyümölcsét űgy annyira, hogy 1750 az or
szág területének % részét erdők boriták.
Később a miveltség
gazdálkodás következlében

tovább terjedése

s még inkább a pazar

meg apadt az erdei tcrülel annyira, hogy

.loung Arthur 1788-ban már csak '/•> részére teszi; de ezt is az 1792
Alakító Gyűlés V -ra szállítja.
s

Nem kevés veszteséget szenvedlek az erdők színién a forrada
lom alatt mikor az Egyház és számüzöt vagy kivándorolt nagy birlo*) F r a n c z i a o r s z á g a In hiány

miatt t ü n k r e

jut.

kosoknak erdei nemzeti vagyonnak nyilvánitalván eladatlak s vevőiktől
nagyobb részint kiirtattak.
Francziaország erdeinek fa készlete ma már nem igen nagy de
ennek oka az, hogy régebben a lomberdőkben mind a közép erdő ü /cemre mentek át.
Az egész erdei területből
a lombos szálerdő

17%

tűlevelű

13%

,,

elegyes szálerdő
átalakításba lévő közép erdő

9%
10%

sarjerdő

47%

és a tisztások

40%

tesznek,

1

űgy hogy az

egész erdő területnek csak 39% vagy is egy harmada szálerdő míg a
más két harmad közép és sarjerdökböl és tisztásokból áll.
Ujabb időben a császári kormány a tisztások beerdösitése körül
nagy erélyt fejt k i , s az 1860 Július 28-ról kelt törvény folytán nem
csak az állam erdőségéhez tartozó 70 ezer holdnyi kopár terület beer
dösitése van elrendelve, hanem arra is gond fordítva,

hogy a közsé

gek és magánosok irtásaiból is 1,774,400 holdnyi terület, ha szükséges
kényszer utján is beerdösitessék;

mely végre az állam akár vissza fi

zetendő segélyt nyújt akár a térség felerészének átengedéséért a mun
kalatot a maga részéről eszközölteti.
A beerdősitési

költségek fedezésére 4 millió forint van javas

latba hozza.
Az 1861 és 1862 évben 25,000 hold erdösiletett be 695,200 frt.
költséggel miből egy holdra átlag véve 27,4 forint esik, meg a legma
gasabb ertési költség holdanként 34 forintot is tett.
Közvetve pedig az által segit az állam a beerdösitésen, hogy a
hegyeken, meredek oldalokon és homokos pusztákon nevelendő erdőket
30 évig adó mentessé telte.
Hogy pedig a hozza nem juthatás miatt eddig még kevésbé hasz
nált erdők fája is értékesitödhessék utakra s más megkívántaié költsé
gekre színién az államtól 2 millió forint van szentelve.

Midőn az állam ily intézkedéseket
értelmében a veszélyes erdöirtásokat

tesz s az 1827-ki törvény

még- a magánosoknak

is tiltja

azon kívül az állami községi és közintézeti erdők gazdaságát szigorúan
ellenőrzi igen is lehet hinnünk , hogy a Francziaországi

erdőszeli v i 

szonyok nem sokára minél jobb lábbra fognak jutni.
3.

Az Állítni e r d ő s é g e k j ö v e d e l m e .

A z állami erdők összes bevétele 16 millió forint
Kiadások
a) A kezelő és szolgálat
tevő személyzetnek

.

1,893,007 forint

b) Erdei javítások és is
kolákra

1,181,480 forint
Összesen

3,074,487

tiszta jövedelem tehát 12,925513 forintot tesz miből egy hold

erdőre

8 frt, esik.
Megjegzendö hogy a bevélel még azon 480000 forinttal szapo
rodik melyei a községek erdeik kezeléséért az államnak űzetnek.
4.

Fanemek.

A.
Lomblevelűé

k.

T ö l g y e k : Francziaország tölgyei nyári és örökzöldek, ama
zokhoz tartoznak 0- Robur, Q. pedunculata és 0- toza Bocc, ez utóbbi
a nyugati rész homokos vidékein nagyon elvan terjedve, becsére néz
ve azonban a két elöbi ulán á l l , miután
A 0. robur a mérsékelt

éghajlatú

építésre

kevésbé alkalmas.

helyeken tenyészik,

ritkábban

az

északibb részeken is található, a Vogesekben pedig a jegenyefenyüvel
még elegyes állabokat alkot.

A Q. pedunculata az északibb

része

ken otthonos a Q. roburral azonban még a lapályosabb helyeken is
gyakori.
A z örökzöld

tölgyek közül honosak a 0- i'ex , (<5tecfj; (Std)cj

0. coccifera C&ormeé? (SÍCÍK) és Q. suber ($orf ;£tcbO.

A z első a sovány meszes talajra és terméketlen kopár hegyekre
nézve jelentékeny, mivel azokon is előnnyel tenyészhető.
A másodikat déli Franeziaországhan tenyésztik a levelein k é p 
ződő kerrnes

bogyók

végett.

A harmadikat szintén déli Franeziaor

szághan, a kereskedésben nagy mértékben használt dugaszok kedvéért,
különös érdekkel mivelik.
Ezen fa különösen a tengeri meleg climához van kötve, s az
Afrikai Franezia gyarmatokban gazdagon is tenyészik, igy Algierban a
3105,200 holdnyi állam erdőből, 443,600 holdat foglal

el.

A tulaj-

donképeni Franeziaországhan az északi szélesség 46° alatt jön elő , a
Pyrenaei hegységekkel szomszédos

vidékeken s Provencban is alkot

még állabokat, míg Yelencze és Istriában csak helyei közzel fordul elő
s inkább ritkaságnak tekinthető. E geszt kezdetben lassú növéssel bír
de egész 150—200 évig folyton nő, tovább is él ugyan, hanem dugasz
képzése ez időtől kezdve már fogyni kezd.
Egy hold évi átlagtermése 283 font a kereskedésre

elkészített

dugaszt tesz, melynek mázsája 10 frt. 50 krt ér, a gyáros egy mázsá
ból 0 ftmyi

költséggel

5000—5500 darab dugaszt készítet melynek

ezer darabja a legroszabb nemből is 3 frton

kél el mig a legjobb

nemű dugaszból, péidául a Champagner dogaszok , ezer darabnak ára
3 6 - 5 0 frt.
A z e r d e i b U k a franezia országi erdőkben igen el van ter
jedve, s néhol még a jegenye-fenyő

tenyészeli határán tűi is előfor

dul ; az Alpeseken 4500,. a Pyrenaeken pedig 5400,-ra hág.
A szelid gesztenye

(Castanea vesca) az északi

kivételével szintén mindenütt elvan terjedve;

vidékek

azonban az 1709 évi

rendkívüli nagy hideg csak nem egész Franeziaországhan tönkre tette
volt s e iniat rna sincs oly mértékben elterjedve

mint az előtt. K i s -

sebb emelkedéseken s közép magaslatit helyeken még jól tenyészik],
legbiztosabban azonban a keleti és északi lejtőkön. Késői fagyok miatt
sokat szenved. A Lakosság kedvelt fája mert a mellett, hogy jó épü
leti-, szerszám- és lüzifát ád helyenként még élelem forrása legfőbbikét
is leszi.

g
egy

RendkivUli nao-y törzseket gyakran lelint látni; Hessisbeh vari
melynek kerülete 28 l á b , magossága

pedig 3 0 ' ; Mii létben

egy

másik melynek kerülete 50'.
Szilek.
különböztetik

A franezia erdészek elég helyesen a szilek két nemét

meg, egyik az U . campestris másik az U. eflüsa.

AZ

elsőnek ismét két faját határozzák u. m. U. camp. latifolia és U. camp.
parvifolia.
Az U. camp. latifolia fája hasonló a mi nagy érdes levelii s/.ilünkhez ; használhatóságát illetőleg inkább becsülik az U. camp. parvifoliát.

Egyátalában a szilek a francziaországi erdőkben nincsenek el

terjedve, s inkább csak is nyilvános helyekre, városok és falvak ulczaira s utak mellé ültetik.

Paris száaios Bonlevardjainak első díszfáját

Platán és Bálványgeszt melett a szilek adják.
A k ő r i s , j á v o r , g y e r t y á n , n y í r és é g e r e k

csak nem

azon viszonyok közt jönnek elő mint nálunk; a hársfának nálunk szinte
honos kélneme is ösméretes.

A nyarak közül ott is csak a P. tre-

mula lép föl mint tulajdonképeni erdeigeszt. A P; nigra^ P. pyramidalis,
P. alba és P. canescens is találhatók ott,
mezei- és réti-fagazdászat gyakorlatban van.

hol különösen a Belgiumi
A füzek

közül

kiemeli

Parade az S. albat és S. capreat mint az erdészetre fontosabbat,

nem

különben a partok megerősítésére szolgáló S. cinerea, aurita, viminalis,
monondra, triandra és fragilis-t.
A b e r k e n y é k közül a P. torminalis a magasabb hegyekert
látható.

A vörös Berkenye gyakori s miként nálunk madár fogásra is

használják.

A fojtós Berkenye kevéssé

terjedt,

gyümölcsét

szintén

megeszik.
A szilvák

közül a P. avium padus, és mahaleb hozhatók

f e l , melyek magvaiból a szajna és Felsö-meg Alsó-Rajna vidékén az
ismert cseresznyevizet főzik.
Az a k á c z o k a t XIII. Lajos idejében 1635 Robin Vespasian vitte
bé, kinek aztán nevéről is nevezték el.
A platanus occidentalist a francziak is Északamerikából kapták ,
s gyorsnövéséért

kedvelik; e geszt ott is igazolja amerikai nevét —

Water-Bech

— vízi bükk; mert nedves vizenyős helyeken igen jól

tenyészik.
A déli czellis (Celtis australis) leginkább a Provencben jön e l ő ;
s a kereskedésben

Perpignarfa

nevezett

alatt ismeretes kitűnő szer

számra! adja ; gyorsnövése és nagy tartósságáért

igen kedvelt.

Mielk

azt mondja, hogy Montpellierben van egy példány melynek kerülete 9'.
B.
Tűlevelűek.

A fényük Franeziaországhan

szintén elvannak terjedve és szá

mos fajuk található. Első helyet foglal el köztük a P. a b i e s (s a p i n
1) I a n c) melyet taxuslevelü, vogesi normandie és ezüst fenyőnek is ne
veznek.

Leginkább elvan terjedve a Vog.sek, alpesek, Jura Pyreneá-

ck és Sevenekben ; a Pyreneöekben 4500—6000' magasságig t e n y é 
szik; hegységekben az északi és keleti lejtőket kedvelli. Mint épületfa
nevezetes kereskedelmi czikk, és a tengerészeknél sem kis mértékben
dolgnzzák fel.

Magvából és zöld tobozaiból szurkot készitnek.

A P. p i c e a (Sapin ronge,
tenyészik.

Parade

V Epicea) egész 0000' magosságig

szerint a P. piceal a P. abiessel

tartják, azonban a picea szenét többre becsülik.

egyenlőjóságunak

Cserző kéreg készí

tésre nem használják hanem annál inkább a szurokfözésre, s belőle nye
rik a sárga vagy burgundi szurkot.
P. S y l v e s t r i s (Pin sylvestre) a lapályos helyeken s a P y reneaekben 3600' található. Szépnövésü törzsei a tengerészeinél külö
nösen kedveltek; s ezért a franezia erdészeknek azon utasítások is van
hogy a legalkalmasbb helyeken minél szebb és egyenes növésű törzse
ket neveljenek; miután a kivánt számú szabályos törzsek jelenben igen
kevés mértékben találhatók.
P i n u s p u m i 1 o. Franeziaországhan a fenyők e fajának károm
nemét különböztetik meg: P. unciala, P. pumilio és P. mughus.
lerjedlebb a P. unciata, melyet szabályos növésű törzseiért

Leg-

leginkább

is becsülnek, tenyészik 4400—6600'-ig, déli oldalokat és friss könnyű

talajt kedvel, s lassú de késő korig
éves korában

kitarló növése van; 160—200

4' kerülettel 50—75' magasságot ér el

nem messze

Embruntöl oly törzsek is találhatók melyek kerülete 9', magosságuk
pedig 60'.

Fáját építés- és tüzelésre használják

szenitve is igen be*

esülik; azt hiszik róla, hogy ha a kivánt kort elérni hagynák á r b o c é
fának is használható lenne.
P. marilima (Pin maritime) Bordeauxi fényűnek is nevezik; a
déli részen

nagy

erdőket

alkot s a Bískayi

öböl

hosszában lévő

1,46,388 holdnyi homokos vidék erdősítésénél jelentékeny szerepet ját
szik , hol jelenben 86,502 holdat foglal e l , melyen mint a reá nézve
alkalmas termőhelyen igen jól tenyészik sok magvat hoz, gyorsan nő,
erős törzsei 200 évig eltartatnak, sok szurkát ád , s alomnak is hasz
nálható. A lapályokon

úgy mint az előhegyeken tenyészik,

Corsicá-

ban egész 3000' található, Gascogneben vannak 150—170 éves gyanta
szedésre nem használt törzsek 70—90' magossággal 6—12' kerülettel.
Fája alkalmas az építésre és deszka gyártásra is. Azonban a többi fennyü nemeknél e tekintetben
egyébiránt

tekintetben

nagy előnnyel bír azon sajátsága miatt, hogy sok gyantát

á d , miért a déli vidékeken
gyanta

hátrább áll ; jövedelmezési
különösen is mivelik.

A

tulajdonképeni

használat a gesztek 25 éves korában kezdődik, és 100—120

éves fordában legalább 50—60 évig tart miért is aztán több gyantát
ád mint a fekete fenyő minthogy ez ugyan azon forda alatt csak is
10—20 évig engedi a gyanta

használatot.

Javai számítása

szerént

125 darab közép jóságú talajon lévő 50 éves P. maritima átlag vé
ve ád :
1. Egy hordó (5,62 b. akó) folyó gyantát melynek értéke

24 ftr.

2. 252 font vakart gyantát (Galipot)

12 ,,
36 ftr.

Egy hordó fogadék gyanla kerül
252 font vakart

,,

„

. . . ; . . .
. .
10 frt.
4

50 kr.
14 frt. 50 kr.
21 frt. 50 kr.

miből egy törzsre 17, 2 kr. tiszta jövedelem esik.[

P i r i us 1 a r i c i s.
mivel ernlitett

Corsicai és Calahriai

helyeken egész állabokat alkot.

fenyőnek is nevezik,
E geszthez a fekete-

fenyő nagyon hasonló, annyira hogy ez utóbbit sokan csak is az első
egyik változatának vélik; Franeziaországhan külön fajnak tekintik mini
kettőt s a feketefenyöt

csak is mesterséges

tenyésztés után ismerik.

A déli mérsékelt tájak hegységein 3000—4000 tengerfeleti ma
gasságik

tenyészik, sőt 5000' magasban is található, északi és déli

Franeziaországhan

szinten bevitték, s úgy találták, hogy a fövény ta

lajon és hidegebb éghajlat alatt is kitart.

A kivánaltnainak

megfelelő

termőhelyen nem csak az építészethez ád igen jól használható fát, ha
nem árbocfákat is.

A z 1812-évtöl

1822-ig a Touloni

hadi kikötő e

nembeli szükséglcleit Corsicából a fenyők e faja fedezle. Gyantái csak
nem hasonló mennyiségben tartalmaz mint a l'eketefenyö.
P. h a l e p e n s i s ,

melynek eredeti

hazája Siria és Berheria,

azonban déli Francziahonban is elég bőven található , melegéghajlatot
kedvel s már Parisnál is csak nagy bajjal. — tovább északra pedig
uem is tenyészthető; közepeszerüen

száraz sőt meszes talajon is te

nyészik; P. marilimához hasonló mértékben ád gyantát.
P, p i n e a a déli részeken fordul elö, s olt is ^gyéren; a meleg
égaljat különösen kedveli; Provencben Sableltnél egy szép nagy pél
dány látható, melynek magossága 00' törzsének

kerülete

1 2 ' , tágas

koronájáé szintén 300'.
P. C e m b r a , kevéssé van elterjedve, az alpesek magosabb he
lyein 6000—7000' tenyészik, a P. picea, larix és unciáiéval elegyesen
jön elö.
P. l a r i x csak az alpeseken tenyészik, 3600—6000' magassá
gig. A z északi és keleti oldalokat kedveli, 3—400 évig is

el él. Ja-

vall de Joffrey egy példányt említ mely az Ormont völgyben 4300'nyi magasban a tenger szine felett 70' magasra n ő t t , átmérője a föld
felett 6' volt s midőn 288 éves korában levágták 465 köbláb fát adott.

5.
Az államérdek

Igazgató*'

igazgatósága a Pénzügy minislerium
21

egyik af-

osztályát képezi n General Director vezetése alatt. Az 1069 évlöl kezd
ve az erdők és vizek igazgatása (Admiuistrntion des eaux el de l'orels)
egyesiive voft, s csak l862-hen választoltait külön s egyesilellék az er
dőszettel a parti homokos vidékek építészetének igazgatását.
Jelenben V i c á i r e H . űr a generál director, kinek vezetése alatt vannak az összes

erdészeti ü g y e k , ki egyszersmind gondnoka a

császári erdészeti tanintézetnek. Az igazgatósági osztályon körül van
nak még a számviteli

munka ü g y - erdővédelem és erdömivelés külön

osztályai, külön szakképzetlségü Adminislratorok alatt, kik a magosbb
erdőszeli hivatalnokok közül neveztetnek ki. A központi vezetés alalt
államik a helyi igazgatóságok a Conservalorok (Föerdömesterek) ve
zetése alall.

A Conservatoroklól vezetett aligazgatások száma 35; e-

zek székhelyei a nagyobb városok mint Paris, Rouen Dijon, Nancy st.h.
A Conservalorok segélyére még egy oly alinspector áll.
Az egyes kerülelek 2—4 Inspector alatt állanak kik a kerületi
erdészekkel (Gardes génáraux) együt viszik a kezelést.

Igazgatóság

gal megbízott inspector van 168, alinspeclor és kerületi erdész 640;
bizonyos esetekben kerületi segéd-erdészek is Cgardes génér. adjoints)
neveztetnek ki. •
Az erdei munkalatok

felügyeletét és erdővédelmet az erdészek

(Brigadiers) viszik. Számuk a melléjük adott segédekkel és a kerületi
erdészsegédekkel együtt 904-re

megy.

A hol szükséges ott kerülők

(Gardes) is vannak felálitva. Az erdei útépítéseknél és utaknál külön
segéd felvigyázok

vannak.

A segédszemélyzet száma:
Vágás felügyelök (Gardes a Iriagc)
Gardes auxiliaires
Gardes cantonniers

3177
25

. . . . . .

745
3677

és így minden erdészre négy-négy segéd jut.
A községi erdészek száma 6000-re megy.
Az állam erdészek fizetésének négy fokozata van, melyben korszerint haladnak feljeb.

359
Közigazgatási

területek:

Egy Directio alatt van
,,

Inspectio

,,

,,

.

.

,

. . .

,,

Kerületi igazgatóság alatt

„

Erdész alatt

.

.

.

,

,

53,232

hold*

11,534

,,

3,245

hold

2,129

„

Az erdészeti személyzet a kerületi igazgatótól fülfelé tudomá
nyosan képzett, mig a védszemélyzet az erdőben gyakorlatilag képez
tetik k i , hogy aztán nem csak a védelemnél hanem az erdei munkák
felügyeleténél is alkalmaztathassék.
6.
A francziaországi
tanintézetben

Erdészeti

tanintézet.

állam erdészek a Nancyl Császári

nyerik képzetségüket.

A z állam-erdők

erdészeti

Főigazgatósága

1822 adta be azou tervet, hogy egy erdészeti tanintézet állitassék f e l ,
az 1824 Aug. 26-ról kelt királyi rendelet azt helyben hagyta s ennek
folytán meg nyilt az intézet Nancyban 1825-ben.

Igazgatója lett L o -

rentz M . kit 1830-ban Parade A . követeti. Nanryi hol a tanintézet van
a Slrassburg- Párisi vasúttól 3—4 órára fekszik, lakosai száma 4,000,
Egy erdészeti aligazgatás székhelye; környékén kies fekvésű erdőkkel;
a tanintézeti gyakorlatok a Vogesek erdőségeibe vasúti közlekedés ut
ján történnek.
A tanintézeti épület áll az igazgatói lakból, tan- dolgozó és
rajztermekből, a langyüjtemények megőrzésére külön épület van; eze
ken kívül az intézetben lakó tanulok számára külön szobák; a tanin
tézet meletti kertben a tangyakorlathoz

megkívántató külföldi

tenyésztetnek; az intézet fa és állat gyűjteménye

gesztek

gazdag, a többi

gyűjtemények száma nem nagy. Tanári személyzet a következő : N a n quette előadja az erdögaszdászatot segédje B a g n e r i s ki egyszersmind
aligazgató; R e g n a u l t Malhesis tanára; M e a u m e Jogiismeretek ta
nára ; M a t h i e u a természetrajz B a r r e , rajzolás,

topographiai

fel

vételek és erdészeti épitészettan tanára, P a te földmivelés és C h a s l e S
Irodalom tanárai.
A tanári személyzeten kívül van még a felügyelet vivő két segéd
és pénztárnok; ezeken kivül a szolgálat tevő személyzet kapus és kertész.

E tanintézet csak az állani erdészek

kiképzésére van alapilva ,

tan folyama két év s a hallgatok az intézetbe] belépés előtt felvételi
vizsgát tartoznak tenni. A felvételért folyamodok száma mindig nagy;
s a vizsgát lelett számos pályázók közül rendesen csak kevesen vétet
nek lel. A felvételi
csak oly fiatal

vizsga

letételére az erdészet generál directora

franeziáknak ád engedélyt kik a 18 ével elérték de a

24 még meg nem haladták, egéssegük és az előkészületi iskolák vég
zéséről szóló bizonyítványt

kimutatják , mini szintén azt i s , hogy e-

lég vagyonosak arra , hogy az equipirozás költségeit s az intézetébeni
ellátásért évenként

fizetendő

000 frt. díjt fedezhessék, nem különben

hogy az intézelböli kilépés után 240 frt. jövedelemmel bírhatnak mind
addig mig valamely kerületi erdösz állomást kapnak. A felvételi vizs
gán a következő tárgyakat

kívánják: mathesis , mértani felvétel, ter

mészettan, vegytan, eosmographia , géptan , természetrajz, németnyelv,
földrajz, történelem és rajzolás; s mind azt az 1863 Január 16-ról kelt
rendszabály értelmében oly terjedelemben , hogy az intézeli előadások
csupán csak a szaktudományokra

szorilalliassanak, a segédtudományok

átalános ismerete fellélelezve lévén.
Az egyenruhát
felügyelete

hordó tanulok az intézeti két segéd folytonos

alatt vaunak s katonai bánásmód

szerint vezettetnek.

A

tanév Nov. 1-én kezdődik s a következő évi September 1-én végződik.
A hallgatók két osztályra

oszlvák, minden osztályban 30 számítva.

A z alsó osztályból a felsőbbéi álmehelésre s az intézelböli kilépés utáu
alkalmazásra csak annak

lehet igénye ki a Generál Director elnöklete

alalt az intézeti igazgató és tanárok jelenlétében a vizsgát jó sikerrel
letette.

Három évnél

tovább az intézetben

idő alatt a kívánt vizsgákat le kell lenni.

nem lehet maradni s ez

A vizsgákat letett hallgatók

az intézelböli kilépés után 400 Irt. évi díjjal mint számfeletti kerületi er
dészük az inspectorok mellé adatnak, kiknek vezetése alatt a gyakorlati
kezelés módjait tanulják mind addig mig ön álló gazdászatra képesek leendnek s számukra valamely állomás ürül. Minthogy a tanintézetbe arány
lag keveset vesznek lel így a jelöllek alkalmazása csak hamar bekövelkezik; de önként érlelődik, hogy sokakat Algierba is alkalmazhatnak.

7.

Irodalom.

Az erdészeti szaktudomány jelentékeny
kinthető Franeziaországhan
pangásban

emeltyűje

gyanánt

te

is az időszaki szakirodalom; mely olt is

volt mind addig mig az erdészet jelentékeny hivatása fel

nem-ismertetett. A z első erdészeti lap a „Memóriái Forestier" Goujon
de la Somme szerkesztése molet 1805-ben jelent meg, azonban igen
korlátolt

szerkezetű volt s csak is az erdészeti ujabb rendeletek köz

lésével foglalkozott s 1807-ig hat kötetben jeleni meg.
Ezt követte a Vaudrillart, Chaulaire és Doniol szerkesztésük alatt
1807—1815-ig 8 kötetben megjelent „Annales Foreslieres".
szeti tanintézet felállításakor 1825-ben Holton

szerkesztése

„Journal de Forets„ iudult meg, azonban csak egy

Az erdé
melett a

évig állolt fenn.

Az 1842-ik évben Thomas indította meg a „Moniteur des eaux et F o rets" szaklapot mely már bővebb tartalommal működött az erdészeti tu
dományok terjesztésére; ez is azonban a Lorenlz és Faradé közreműkö
désük alatt vele csak nem egyszerre megindult „Annales Foreslieres^
tel 1818-ban egyesült. A „Annales" dolgozó több társai
zésével alakult 1862 a „Revue des

össze egye

eaux et forets" melyet a Nancyi

oskola egyik tanítványa Frezard űr szerkeszt s melyben ma is a leg
jelesebb Franezia erdészek dolgoznak.

(Vége következik.)

