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erdőket, a fekete erdőt (Khefsan kormányzóságban) és a knalynski 
erdőket s újból arra az eredményre jutott, hogy ugyanazon 
fiziko-geografiai viszonyok mellett az erdő talajvizének szintje 
lennebb fekszik, mint a szomszédos puszta helyen a talajvíz 
szintje. Már magában az erdő vágásaiban sülyed a talajvíz szintje! 
az állóerdővel lazított talaj vizéhez képest. M. Ototzky felhozza a 
többi között, hogy a chipoffi erdőben az erichelTi határszélen 
190 m. távolságban a talajvíz szintje között 10*96 m., a lapteffi 
határszélén pedig 32 m. távolságban, a talajviz szintje között 
10 »1, különbözet van. 

Ugyanez tapasztalható a fekete erdőben, hol a zandroífi 
határszélen 200 m. távolságban a talajviz 4*95 m-l, egy más 
helyen pedig 114 m. távolságban 10'78 m.-t sülyed. Érdekes, 
hogy a talajviz az idősebb erdő talajában sülyed nagyobb mér
tékben, fiatalabb erdőben ez a sülyedés 80 m. távolságnál körül
belül csak 1 "57 in-re rug. 

Végül megjegyzendő még. hogy a. talajvíznek esése nem 
halad egy irányban az erdötalaj esésével, hanem attól eltérőleg 
befelé veszi irányát. (A. „Bull. de la soe. centr. for. de BelgP után 

közli: Pech I).) 

Vidéki levél. 
(A községi erdők számára szükséges csemetekertekről.) 

S.-A.-l'jholy, 1898. á u g . 14. 

Tekintetes Szerkesztőség! — Az Erdészeti Lapok folyó évi 
VII.-ik füzetének 752. és köv. lapjain megjelent s Uorubszky 
Gyula szaktársam által irt czikkre nézve helyreigazítással óhajtok 
élni, mert abban a 758. oldalon az az állítás foglaltatik, hogy 
a csemetekerti költség itt holdankinl van kivetve, illetve ily mó
don teremtem meg a közös csemetekertekhez szükséges pénz
alapot. 

Ezt helyre kell igazitanom, mert a költség-kivetés következő
leg történik. A kezelő m. kir. erdőgondnokság megállapítja két 
évre, hogy melyik erdőbirtokosnak mily faju s számú csemetére 
lesz szüksége. Az igy nyert csemetemennyiség nevelési költsége 
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két évre számíttatik ki s a szükségeltcsemeteszámután—•tűleve
lűeket és lomblevelűeket elkülönítve — történik a költség kivetése. 
Ez igazságos, mert csak az a birtokos fizet, a melyiknek cseme
tére van szüksége és csak annyi ezer után fizet, a mennyit kap. 

Ily módon már két éve létesíttettek közös csemetekertek s 
azokban részben még készletben van, részben kiadatott 1.414,000 
tűlevelű és 338,000 lomblevelű csemete, együtt 1.752,000 darab, 
bár a mult évben a pajod több mint 300,000 darab csemetét 
tönkretett. A birtokosokra ki volt vetve 1680 frt. Ebből esik 
fenyőre, átlag 74 -5 krjával, kereken 1040 frt s a lomblevelüekre, 
átlag 1 frt 90 krral, kereken 640 frt. 

A Porubszky Gyula szaktársam által felhozott nehézségek 
a külön csemetekertek mellett mind fennállnak, közös csemete
kertek létesítése mellett pedig elenyésznek. 

Pech Kálmán m. kir. erdőmester azt hozza fel a közös 
csemetekertek ellen, hogy a pénz nehezen hajtható be. Ez irány
ban eleintén volt némi nehézség, de ez most már eloszlott, mert 
a közig, erdészeti albizottság erélyes rendeletet küldött a főszolga-
birákhoz. 

Most már évről-évre lesz anyagunk s ugy hiszem, hogy az. 
eddig is élvezett segély mellett, a mit a földmivelésügyi m. kir. 
minister ur ő Nagyméltósága évi 150—250 frttal engedélyezett, 
5—6 év múlva kevés kivétellel el fogjuk enyésztetni az igen nagy 
erdősítési hátralékot. 

Kiváló tisztelettel 
Márton Sándor, 

m. k. főerdész. 

Hivatalos közlemények. 
i. 

Hirdetmény 

az 1898. év őszén megtartandó erdészeti államvizsga tárgyában. 

50232,98. 1/4, sz. — Az őszi erdészeti államvizsga folyó évi' 
október hó 17.-én és az erre következő napokon a fennálló sza
bályzat értelmében Budapesten az Országos Erdészeti Egyesület. 


