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(13.) A beállott hideg kedvez a tűzifának s legalább a 
budapesti piaczon nem panaszkodnak a fogyasztás ellen, a mi 
azt igazolja, hogy itt a kőszénfütéssel még sikeresen birja a fa 
a versenyt, azért mert a fogyasztók többsége többrebecsüli, az 
aránylag igen kevéssel drágább egészséges, fával való fűtést, 
mint a gyakran főfájást okozó s a bútorokat mindig rontó kő
szén tüzelést. 

A vásárlások és építkezések, mint ilyenkor rendesen, ugy 
most is szünetelnek s ugyszólva csak a kiviteli üzletre terjed 
a tevékenység. A szálfa kereslete nemcsak az időszaknak meg
felelően korlátolt, de általában is egyre apadó, e helyett azonban 
a fenyőáruk forgalma ju t mind nagyobb jelentőségre s most 
különösen luczfenyő deszka ára áll szilárdan és emelkedő 
irányzattal. 

A keleti tartományokban és Németországban a jövő évre 
is nagyobb építkezések foganatosításáról van szó s ezért arra 
felé jó üzleti viszonyokat várnak. 

Tölgy talpfa, dongafa és műszerfa, általában kedvelt és 
szilárd árakkal bir. 

K ü l ö n f é l é k . 
(G). Bosznia erdészeti viszonyai. Amerika és az Indiák 

kivételével, talán egy vidékről sem jelentek meg oly ellentmondó 
leirások az erdőkről és az azokban tanyázó vadakról, mint 
Boszniából. 

Mint más hasonló esetekben, úgy itt is minden félnek 
igazat lehetne — bizonyos tekintetben — adni, mert Boszniát 
kiválóan jellemzik a lehető legélesebb ellentétek. 



Eltekintve a teljesen horvát-szlavón jellegű Szávasikságtól: 
Bosznia átlagosan 1000 m-nyire, egyes csúcsokban 2 0 0 0 — 2 3 9 0 m . 
magasra emelkedő hegyvidéket képez, a mely rendszerint szűk 
völgyek által van megszakgatva. Csupán Serajevo, Liono és 
Glamocs környékén találunk nagyobb síkságokat. 

A hegyrendszer aránylag kevés hoszszan kinyúló gerin-
czeket alkot, hanem inkább hirtelen eltörpülő, szabálytalan 
kúp-alakzatokat, gyakran a mélységből majdnem függélyesen 
égnek meredő, hasadékos sziklafalakkal, a melyekből aztán hatal
mas, a vidéket messze domináló hegytömb emelkedik ki. A más 
vidékeken oly gyakori párhuzamos hegylánczolatok, itt úgy
szólva nem jönnek elő; csupán a livnói és glamocsi hegységek 
tekinthetők üyenekül. Ezen hegyrajzi viszonyok teszik Boszniát 
Európának egyik leghozzáférhetlenebb hegyvidékévé. 

Az erdőtenyészetet illetőleg, mint általánosan elterjedt ural
kodó fanem egyik sem nevezhető, mert a lúczfenyö, a tölgy és 
a bükk körülbelül egyenlő arányban fordulnak itt elő. 

A pinus fajok általán ritkábbak s többnyire a lúczczal 
elegyesen találhatók. Szórványosan előfordul a nyir és jegenye
fenyő s ritkábban a kőris és vadkörtefa. Említést érdemelnek 
még a helyenként előforduló s néhol jól záródott dió-állabok, 
pl. a Bosna-völgy közepe táján, annak jobb oldalán. Ezek 
szolgáltatták a Mannlicher puskaagyakat, 

A fanövekvés általánvéve igen jónak mondható s a palei, 
csajniczai és focsai kerületből kiváló méretű lúcz- és jegenye
fenyő törzsek kerülnek ki. A bükk is rendkívül jól tenyészik 
itt, kevésbé a tölgy és pinusok. A szakembernek gyönyörködtető 
látványt nyújtanak a páratlan szépségű lúczfenyö őserdők, a 
melyek alja tropicusan buja csemetékkel van benőve. Azonban 
a városok, községek környékén, de sőt a távolabbli, gyérebben 
lakott völgyekben is, gyakran órahosszat nem látni egyebet, 
mint tüskebokroktól ellepett, majdnem áthatolhatatlan, s a legelő 



marha által lerágott cziherest, a melyben csak imitt-amott 
látunk egy-egy magasabb törzset, pedig rendezettebb viszonyok 
között e gazdag talajon, a legszebb erdők állhatnának, ép úgy 
mint azt a magasabb fekvésű, lakatlan vidékeken találjuk. 

Bosna-Brod és Serajevo között, 269 hm távolságban ugy-
szólva nincs is erdő. Ennek oka bizonyára a korlátlan legelte
tés, kiváltképen pedig az ország délkeleti részében űzött kecske
gazdaság. A hová csak, a már elég sűrű hálózatot alkotó s 
igen jó karban lévő utak avagy ösvények el vezetnek, min
denütt csak girbegurba, elbokrosodott törzseket találunk; a 
helyenként 10 • mtföldre kiterjedő gyönyörű őserdők ellenben 
hozzáférhetlenek s oly fekvésüek, hogy az utakra forditandó 
aránytalan nagy költséget meg nem birnák. Ez oka annak, 
hogy a bosniai erdők ngyszólván mitsem jövedelmeznek s hogy 
egyelőre a jövedelem fokozására is alig lehet gondolni. 

Az elpusztított erdők újbóli beerdősitése ezidő szerint még, 
nemzetgazdasági tekintetekből kivihetetlen, a mennyiben a kecske
tartás eltiltásához most még semmi esetre sem lehet fogni, 
annyival kevésbbé, mert a bosnyák a saját birtokán eltartható 
kecske állományon felül, ennek néha húszszorosát az állami 
tulajdont képező erdőkben legelteti. A legeltetési tilalom a 
lakosság halálos Ítélete lenne, mert a kecske a bosnyákok min
dene, kivált a szegényebb vidéken, a hol ez a lakosságnak 
bizonyos évszakban, majdnem egyetlen megélhetési forrását 
képezi. Amig tehát a lakosság ezt más úton pótolni képtelen, 
az erdőgazdaság is a jelenlegi siralmas állapotban marad. 

(P—g). A faliszt mint takarmány. A fürészpornak takar
mány gyanánt való alkalmazása már nem képez újdonságot, 
a mennyiben régi feljegyzések szerint Svájczban már a múlt 
században, főképen fejős teheneknél, igen kielégítő sikert értek 
el vele. 



Sokkal kevesebb sikerrel já r tak Stóckhardt ismert vegyész 
kísérletei és ép azért, mert ezek kevésbbé voltak csábítók, a 
dolog csakhamar feledésbe ment. 

A Wendeberg F . W. bagenesi (Spremberg mellett Lausitz-
ban) tanácsnok által nemrég előállított és ismertetett faliszt 
azonban ismét érdeklődést keltett az efajta takarmány iránt. 
A. Kémetországban szabadalmazott Wendeberg-féle eljárás lényege 
abban áll, kogy a fa alkalmas ráspolygéppel tinóm lisztté 
alakittatik át, mely liszt 3 súlyrész kősóval keverve, kevés 
sósavat tartalmazó forró moslékkal annyira felhigittatik, hogy 
péppé változik. Ez az anyag szolgáltatja azután a kész takar
mányt. Hogy a gyártmány eltarthatóvá és szállíthatóvá tétes
sék, a keverék bepároltatik és kiszárítva formákba sajtoltatik. 

A gyakorlatban az imént leirt eljárás számos változtatáson 
ment keresztül, melyek közül különösen a falisztből való „kenyér
sütés" terjedt el azon gazdaságok legtöbbjében, a melyek a faliszt 
takarmánnyal való etetésre berendeztettek. 

E mód mellett etetéskor a faliszt-kenyér felaprítva és 
kissé átáztatva adatik a marhának. 

Igy például Kabala Fritschovitczi (Morvaország) földbirtokos 
a fakenyér lehetőleg olcsó, belterjes és minél nagyobb mennyi-
ségü előállítása czéljából, különleges köralaku vaskemenczét 
épitettetett, melynek sütőtere Chamotte kővel van kirakva. A 
sütőkerék mozgékony. A kemencze kőszénnel való fűtésre oly 
czélszerüen van berendezve, hogy 4 0 0 — 500 kgr tészta meg-
sütésére alig szükségeltetik 25 kgr kőszén. Sok helyütt a fa
lisztnek moslékkal való keverést sem tartják okvetlenül szük
ségesnek. 

A faliszttel eddigelé elért etetési eredmények igen ked
vezőknek bizonyultak. Igy egy birtokon 60 darab ló egy teljes 
évig faliszttel tápláltatott; a minden lóra számított 25 kgr-nxi 
faliszt egyszerűen szecska közé hevertetett , s ezen etetési eljárás 
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a lovakra állítólag semmi féle hátránnyal sein jár t , mert a 
lovak dolgukat ép oly jól végezték, mint azelőtt, a midőn 
közönséges takarmányon tartat tak. 

Ép ily kielégítő siker éretett el egy másik gazdaságban, 
a hol fokozatosan haladva, végtére lovankint 5 kgr faliszt hasz
náltatott fel széna és szecska nélkül, fél annyi zabbal keverve. 
Oly kenyérrel, mely 5 0 ° / 0 falisztből és egyenként 25 — 2 5 ° / 0 

korpából s zablisztből állíttatott elő, szintén nagyszámú lovak 
lettek etetve, a mikor is azok nemcsak állandóan egészségesek 
voltak, hanem legalább is olymérvü erővel és kitartással bírtak 
dolgozni mint azelőtt, ellenben a minden lónál a takarmányban 
elért megtakarítás naponta 30 krt tett ki. 

Tehenek, melyek az azelőtt alkalmazott naponkénti 1 kgr-
nyi száritott sörtörköly helyett, ugyanannyi fakenyeret kaptak, 
oly tejet szolgáltattak, mely sem minőség, sem mennyiség tekin
tetében nem állott az addigi mögött; 1-5 kgr-wyi fakenyér 
alkalmazása mellett pedig, egy más gazdaságban jobb minőségű 
és sokkal nagyobb mennyiségű tej nyeretett, mint az ugyanoly 
mennyiségű korpa és repcze-lepény alkalmazása mellett, 

Kevésbbé kielégítő eredményt szolgáltatott a faliszttel való 
etetés az ökröknél, ellenben üszőknél igen jónak, sertéseknél 
pedig kitűnőnek bizonyult. Költség, valamint más etetési módok
kal való összehasonlithatás tekintetében a következő tapasztalati 
eredmények is közölhetők: 

Jena nagybirtokos egy év tartama alatt 210 űr m 3 bükk-
dorongfát rázspolytatott lisztté és abból 735 m mázsa falisztet 
nyert. A faárát m 3 -kint 4 J f - v a l , az előállítási költséget 3 ü í -va l 
számítva a faliszt m mázsánként! ára 2 iüí-ka vagyis 1 frt 
20 kr volt. 

Látjuk ezekből, hogy a közöltekkel nem lehet ezen új takar
mány-nemnek kiváló jelentőséget tulajdonítani, de nem is lehet 
czélja senkinek, hogy házi állatjait ezentúl általában faliszttel 



táplálja; tagadhatatlan azonban, hogy számos esetben, hasznos 
helyettesítő takarmány anyagot fog képezni s különös jelentő
séggel bírhat széna és szalma, vagy egyéb takarmány-hiány 
idejében, valamint az oly helyeken is, a hol a fának olcsó ára 
mellett, a szalmának ára aránylag magas. 

(M. D. S.) A fák és a villám. E czim alatt Heath 
Francis George igen gyakorlati módot ajánl a falusi lakosoknak 
a villámcsapások ellen való védekezésre. Ugyanis tekintettel 
arra, hogy a falusi, erdei vagy mezei lakásokon, házakon a 
villámhárítók alkalmazása nem lehetséges minden esetben, de 
költséges volta miatt nem is igen szokásos, az ily épületek 
megvédéséről más úton-módon kell gondoskodni. Tény az, 
hogy a nyárfák általában s különösen a jegenyenyár a legjob
ban vezetik el az elektromosságot, A jegenyenyár pedig azért 
a legjobb vezetője a légköri elektromosságnak, mivel hegyes, 
egyenes, felálló, tekintélyes nagyságú koronája vau, melynek 
minden ága, hajtása ég felé mered. Ha e fák a fedélgerincz 
szerkezetén túl emelkednek s ha legfeljebb 12 angol lábnyi távol
ságban állanak, az épületek legjobb villámhárítói; mennél több 
jegenyenyár van a ház közül ültetve, annál jobb. Más fák, 
mint pl. a tölgy s a szil nem pótolhatják a nyárt, mert ezek 
koronája nem vezetheti el minden kár nélkül az elektromosságot. 
Ugyanis . a jegenyenyár épen koronájának szerkezeténél fogva 
alkalmas villámhárítóul. („Fores t ry" XI. k., 3 8 0 — 2 . 1.) 

(P—g). Növény- és állatországi óriások. G. W. brazíliai 

utazó egy közleménye szerint föltehető, hogy a világ legnagyobb 
fája Bianco folyam mellett, Amazonas brazíliai tartományban 
van. Ennek a faóriásnak méretei az eddig ismerteket mind túl
haladják és még a hires senegainbiai Baobab fa, valamint a cali-
forniai Wellingtoniákon is túltesz. Ezen Eriendendron Samanná-
nak nevezett ősfa, tagja a Bombancieák családjának, mely család 
tudvalevőleg több nagynövésü fanemekkel is bir, és a melyhez 



egyszersmind a fentnevezett Baobab fa is tartozik. A szóban 
lévő fa óriás átmérője 220 láb, minélfogva kerülete 660 láb. 
A különben szabályos korona 3 6 . 3 0 0 bajor négyzetlábnyi terü
letet árnyékol be. mely árnyék egy 10 ,000 főnyi csapatot képes 
a nap ellen megvédeni. A fa főágai vízszintesen nyúlnak ki 
minden irányban és bármely tölgyfa törzsnél vastagabbak. Nem 
ritkán költ ezen fa ágain egy Tnynyn (Tantalus Loculator)-nak 
nevezett, óriás gólyafaj, mely fekete és vörös csikós nyakkal és 
hatalmas lándzsaalaku csőrrel bir. Egy ilyen, a nevezett utazó 
által leterített, gólya példány nagysága 4.5 angollal), kifeszített 
szárnyainak átmérője pedig 8.5 láb. Ugylátszik, hogy a ter
mészet hasonlót hasonlóval akart párosítani, a midőn ezen fa-
óriásnak a Tnynyn madárban méltó lakót adott, 

(P—g). Füst és durranás nélküli lőpor. Ezen ujabban fel
talált lőpornak a gyakorlatban való esetleges használhatósága 
nagy aggodalmat keltett a vadászati körökben, a mennyiben 
ugyanis azt hiszik, hogy ha ezen lőpor csakugyan megállja, 
helyét, a vadállomány gyors pusztulásnak néz elébe, miután 
ha az tényleg füst és durranás nélküli, alig lesz lehetséges az 
orvvadászatnak gátat vetni. A fegyver durranás ez ideig a vad
őrzéssel megbízott egyéneket mindig figyelmeztette a vadorzókra, 
ha pedig most ezen utmatótól elesnek, majdnem tehetetlenek 
lesznek a vadorzókkal szemben és csakis a véletlenre lesznek 
utalva, a miért is azt hiszik, hogy a vadászat rohamos sülye-
dése okvetlenül be fog következni. 

Szolgáljon azonban a vadászok megnyugtatására Heblernek 
a „Deutsche Heereszeitung"-ban megjelent azon közleménye, 
a melyben szerző következőkép nyilatkozik ezen uj találmány 
felől: „Az utolsó 8 — 1 0 hónapban alkalmam volt a nevezetesebb 
füstnélküli lőpornemekkel s ezek között az „ ariglioniai" (Turin 
melletti) füst nélküli lőporral is megismerkedni, mely egyike 
az ez idő szerint létező legjobb lőpor nemeknek. Az általam 



megejtett kísérletekből kiderült, hogy a durranás nélküli lőpor 
a lehetetlenségek közé tartozik, ép úgy mint oly lőpor elő
állítása, a mely visszahatást ne gyakorolna. Mindkét tényező 
ugyanis mechanikai lehetetlenség, a mennyiben nj-ilvánvaló, hogy 
a durranás nagysága arányos a lőporgázok azon térfogatával, 
melylyel azon pillanatban birnak, a melyben a löveg a csövet 
elhagyja, valamint hogy a durranás is arányos a feszítő erővel, 
melyet a lőporgázok ezen pillanatban kifejtenek"• A „durranás 
nélküli" lőpor meséje tehát valószinüleg a vak töltésekkel való 
lövészetben találja eredetét, melynél ugyanis a durranás oly 
gyenge, hogy 100 mtr távolságban alig hallatszik. 

(P—g). Az özagancsok növekedése. Az őzagancsok növe
kedése a „D. J , Z." szerint tetemesen elősegittetik, az által, 
ha az őzek phosphorsavas mésszel trágyázott mezőkön legel
hetnek. E tapasztalatra a phosphorsavas mésszel trágyázott 
répaföldek szomszédságában fekvő állabok őzállománya vezetett, 
a mennyiben az ilyen répaföldeken legelésző őzek rendesen szép 
és erős agancsokkal bírtak. 

Az „Erdészeti Zsebnaptár" 1890 . évi IX. évfolyama 

legczélszerübben postautalvánnyal az Országos erdészeti egye
sület titkári hivatalánál rendelhető meg. (Budapest, V., Alkot
mány-utcza 10. sz.) Ára az egyesület tagjai részére 1 frt, 
nem tagok részére 1 frt 50 kr., ezenfelől a postaköltséget is 
a megrendelő viseli. E g y e s p é l d á n y o k megrendelésénél, ha 
a naptár árán felül még 15 kr küldetik be előlegesen, a meg
rendelt példány keresztkötés alatt a j á n l v a küldetik meg. 

Az „Erdészeti rendeletek tára" 1884 . , vagyis IV.; 1885 . , 
vagyis V.; 1886 . , vagyis VI.; 1887 . évi, vagyis VII., s végül 
az 1888-ik, vagyis VIII . évfolyama az Orsz. Erdészeti Egyesület 
titkári hivatalánál (Budapest, V., Alkotmány-utcza 10. sz.) 
megrendelhető. Ára az egyesület tagjai részére, az 1884 . , 
1886 . , 1887 . és 1 8 8 8 . évfolyamnak 30 kr, az 1 8 8 5 . évfolyam-



nak 40 k r ; nem tagok részére pedig 60 kr, illetőleg 80 kr. 
Az első három évfolyam második kiadása is teljesen elfogyott. 

„A tölgy és tenyésztése", továbbá az „Erdészeti föld
méréstan" czimű pályanyertes munkák szintén kaphatók még. 

Megrendelések, legczélszerübben postautalványnyal, az 
Országos erdészeti egyesület titkári hivatalához intézendők 
(Budapest, V., Alkotmány-utcza 10.) Ára az elsőnek az egye
sület tagjai részére 2 frt, nem tagok részére pedig 3 frt ; a 
másodiknak pedig az egyesület tagjai részére 3 frt 50 kr, 
mások részére 5 frt. 

Az „Erdei facsemeték nevelése" czimü munka megrendelhető 
az Országos erdészeti egyesület titkári hivatalánál (Budapest, 
V., Alkotmány-utcza, 10 . sz.) Ára az egyesület tagjai részére 
1 frt 50 kr, nem tagok részére pedig 2 frt. 

Az „Erdö-Ör" vagy „Az erdészet alapvonalai kérdésekben 
és feleletekben" czimü munka ötödik kiadása megjelenvén, fel
kéretnek azon erdőhivatalok, erdőgondnokságok és szaktársak, 
kik az erdészeti műszaki segédszolgálatra készülő egyének részére 
ezen könyvet megszerezni kívánják, hogy annak postautánvétel 
utján leendő megküldése iránt az Országos erdészeti egyesület 
titkári hivatalát mielőbb értesíteni szíveskedjenek. A folyó évi 
május hóban megjelent könyv ára példányonként 3 frt. 

Ő felsége fénynyomatú arczképe, a mely az egyesület nagy
termében lévő eredeti olajfestmény után készült, megrendelhető 
az Országos erdészeti egyesület titkári hivatalánál (Budapest, 
V., Alkotmány-utcza 10.) Ára az egyesület tagjai részére 
c s o m a g o l á s s a l é s p o s t a k ö l t s é g g e l e g y ü t t 3 frt 
50 kr., nem tagok részére 4 frt. 

Magyarosodunk. D a i t s c h Pál egyesületünk rendes tagja 
„ X é m e t " - r e ; B r a n d e n b u r g Ferencz rendes tag „ B a r -
k ó c z a i " - r a változtatta vezeték nevét, Éljenek! 


