
KÜLÖNFÉLÉK. 

Kidőlt óriás. M a már sokkal kisebb óriásokról is iniak 
nekrológot, miért ne érdemelné hát meg az erdő óriása, hogy 
megemlékezzünk róla? 

A z „Erdészeti Lapok" ugyan gyakrabban szoktak ismertetést 
közölni az erdő óriásairól, de külföldiekről. Lehet, hogy az „Erdé
szeti Lapok" ezt czélzatosan teszik, hogy figyelmeztessenek a saját 
„óriásainkra", melyek mellett a külföldiek bizony sokszor eltör
pülnek. Pedig de sok ismertetésre méltó fánk van, amilyenek 
megbámulására külföldön zarándokolnának, holott nálunk csak az 
a néhány ember tud róluk, aki mellettük naponta elmegy.*) 

Bámulattal tekint fel még a legközömbösebb is a rendkívüli 
méretű fára, noha amig áll, sohasem látszik oly nagynak, mint 
aminő valóban. De ha azt, k i századokon keresztül dacolt minden 
szélvészszel, minden testén rágódó féreggel és alattomosan támadó 
gombával, maga előtt látja az ember gyökerestől kitépve, össze
zúzott tagokkal valódi méreteiben, minden czinizmusa mellett is 
valami megható, valami nyomasztó érzés fogja el, összehasonlítván 
saját parányiságát a kidőlt óriással. 

Erdőgondnokságom területén kidőlt mostanában egy ilyen óriás 
fekete nyárfa. Kettő volt, a vastagabb még megvan. U g y álltak ott 
a Duna-Dráva szögében, az öreg Duna partján egymás szomszéd
ságában, mint két, a régi időkből ittfelejtett strázsa. A Dunán fölfelé 
haladó török hadak is talán már pihenőt tartoLak alattuk. A kidőlt 
fa mellmagassági átmérője 290 cm, magassága 42 m. Köbtartalma 
2 m-es szakaszonként kiszámítva a 7 cm vastagságú ágakig 96 irí\ 
Azonban, amikor még minden vastag ága megvolt, biztosan volt 
benne 100 m3. A kort nem lehet meghatározni, mert a törzs 
közepe ki van korhadva. 

A kidőltnek még álló testvére mellmagasságban 3 -60 m át-

*) Az .Erdészeti Lapok" figyelmes olvasója előtt szinte szükségtelen fel
említeni, hogy a külföldi idevágó és sajnos, a miénknél sokkal gazdagabb iro
dalom rövid ismertetésén kivül a tudomásunkra jutott hazai nevezetes fapéldá-
nyok ismertetését sem mulasztottuk el, amint az „Erdészeti Lapok" régebbi 
évfolyamainak átlapozásából könnyű meggyőződni. Szerit 
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mérőjü. Magassága körülbelül ugyanannyi, mint az előbbié, köb
tartalma tehát jóval 100 /T?;! fölött van. 

H a már benne vagyok az ismertetésben, még egy-két óriást 
említek meg, talán majd kedvet kapnak szaktársaim hasonlóak 
ismertetésére. 

Van egy tölgyfa kerületemben, melynek átmérője 207 cm, 
magassága mintegy 40 m. H a a nyárfák nem is, de ez bizonyára 
látta nagy Szulejmant Mohács felé vonulni . 

Még egyet irok le, de csak azért, mert arról más erdész nem 
igen tud, habár már egyszer a M . E.-ben a Karsztról közölt 
leírásomban emiitettem. S az egy körülbelül 3 m magas tiszafa-
tuskó, melynek mellmagassági átmérője 80 cm. M i k o r én 1900-ban 
a ravnagorai kincstári erdőgondnokságban láttam, még volt egy 
zöldelő oldalága.*) 

Majerszky J. 

A vallás- és közoktatásügyi m i n i s z t e r intézkedése a ter 
mészetvédelem érdekében. A z Országos Állatvédő Egyesület, 
mint a magyarországi állatvédő egyesületek szövetségének köz
pontja, a kormány helybenhagyásával évek óta nagyarányú tevé
kenységet folytat a népiskolák körében, elsősorban a Madarak és 
Fák Napja intézményének fejlesztésével, az Országos Ifjúsági Madár
védő Liga szervezésével és a Oyermeknaptár terjesztésével. 

A z Országos Állatvédő Egyesület, mely a Madarak és Fák 
Napjának 190ő-ban történt rendszeresítése óta a néptanítókat a nap 
ünneplésére alkalmas útmutatásokkal és előadási mintákkal látja 
el, három év óta a tanügyi hatóságok támogatásával egybegyűjti, 
feldolgozza és egy külön évkönyvben közzéteszi a nap ünnep
léséről szóló iskolai jelentéseket. 

A z 1910-ik évben 1400 iskolából, az 1911-ik évben 2800 
iskolából érkezett be jelentés, az idén pedig a jelen napig beér
kezett iskolai jelentések száma máris meghaladja a 4000-et. 

A z Országos Állatvédő Egyesület elérkezettnek tartotta az időt 
arra, hogy a vallás- és közoktatásügyi miniszter urat megkérje, 
hogy az egyesületnek az iskolákban folytatott működését erkölcsi 

m 

*) A zágrábi érsek kertjében Zágrábban látható egy 81 cm vastag, teljes 
lombozattal biró tiszafapéldány. Szerk. 



és anyagi támogatásban részesítse és igy az akczió állandóságát 
és sikerét biztosítsa. 

Gróf Z ichy János vallás- és közoktatásügyi miniszter ur az 
egyesület emlékiratának méltánylásával az összes tanügyi ható
ságokhoz a következő körrendeletet intézte: 

A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztertől. 

Valamennyi vármegyei kir. tanfelügyelő urnák és tanfelügyelő kirendeltség 
vezetőjének. 

53402. szám. 

Értesítem a tanfelügyelő urat, hogy az Országos Állatvédő 
Egyesületet felhatalmazom, hogy a tanügyi hatóságokhoz időnként 
megkereséseket intézhessen elsősorban a Madarak és Fák Napjá
nak megünneplése, valamint összefüggésben az Országos Ifjúsági 
Madárvédő L i g a szervezése, a Gyermeknaptár terjesztése vagy egyéb, 
az egyesület által az iskolában folytatott akczió szempontjából. 

Felhatalmazom továbbá az egyesületet arra, hogy a Madarak 
és Fák Napjának megünnepléséről szóló iskolai jelentéseket a tan
ügyi hatóságok utján bekérje, azokat feldolgozza, összeállítsa és az 
összeállítást évkönyv alakjában közzétegye. A z egyesület a kiad
ványt mindazon iskoláknak, melyek jelentése az évkönyvben fel
használtatott, díjtalanul megküldi. 

A z iskolai jelentések egyöntetűsége, valamint az évkönyv tel
jessége érdekében megengedtem az egyesületnek, hogy a tanügyi 
hatóságok hozzájárulásával a tanítóságnak irányt adjon a jelen
tések alakja, illetőleg azokra az adatokra nézve, melyeket a jelen
tésekben feltüntetni kívánatosnak tart. Megengedtem azt is, hogy 
az egyesület ugyanabból a czélból, ha ezt szükségesnek találja, 
külön kérdőiveket adjon ki és azokat a tanítóságnak szintén díj
talanul bocsássa rendelkezésére. 

A z egyesületet felhatalmaztam továbbá arra is, hogy az ille
tékes tanügyi hatóságok közbenjöttével azokat a tanítókat, akik 
a Madarak és Fák Napjának a megünneplése és az ifjúságnak 
a természet megismerése, az állatok és növények kímélése és meg
kedvelése irányában való vezetése körül kiváló érdemeket szerez
tek, előzetes hozzájárulásommal elismerésben, esetleg jutalomban 
részesítse. 
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Felkérem a tanfelügyelő urat, hogy az Országos Állatvédő 
Egyesületnek a mondott értelemben folytatott tevékenységét ugy 
mint eddig, továbbra is rokonszenvvel támogassa és erre a tanító
ságot is állandóan serkentse. 

Budapest, 1912 június 22. 
Zichy s. k. 

Hasonló értelmű megkeresést intézett a miniszter ur vala
mennyi egyházi főhatósághoz. 

A miniszter ur továbbá intézkedett aziránt, hogy az Orszá
gos Állatvédő Egyesület az emiitett rendeletben reá ruházott teen
dőknek megfelelő anyagi támogatásban részesüljön. 

Nemcsak az állatvédők és természetbarátok, de bizonyára 
mindenki, aki kulturális haladásunkat óhajtja, örömmel fogja 
üdvözölni a vallás- és közoktatásügyi miniszter ur intézkedését. 

Halálozás. Fleischer János, Breznóbánya sz. kir. város nyug. 
erdőmestere, az Országos Erdészeti Egyesület rendes tagja, m. hó 
30-án Breznóbányán, életének 73. évében, hosszas szenvedés 
után elhunyt. 

Cornides György m. kir. főerdőtanácsos, az ungvári állami 
erdőhivatal főnöke és az Országos Erdészeti Egyesület rendes 
tagja, életének 66., hivatali működésének 44. évében elhunyt. 

Béke hamvaikra! 
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