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B A L O G H  E R N Ő
m. kir. főerdőtanécsos.

AZERDŐ
Erdészeti és vadászati szaklap kisebb erdők birtokosai és kezelői, 

erdészeti altisztek, erdőőrök és vadőrök részére. 

T U LA JD O N O S  ES KIAD Ó  AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET.

H irde tések
egy hasábos garmondsze- 
dés milliméter soronkini 
10 fillérrel, táblázatos és 
garmond betonéi kisebb 
betüfaj szedés másfélsze
res egységárral számítta- 
tik. — Az egész oldal négy 

hasáb széles.

Előfizetőknek az álláske
reslet és kínálat rovata 
rövid közlésekre díjtala

nul áll rendelkezésre.

Az előfizetési ár «Az Erdőn kiadóhivatala czimén Budapest, V., 
Alkotmány-utcza 6. szám alá küldendő. Ide intézendők a lap szét

küldésére vonatkozó reklamácziók is.

A lap szellemi részére vonatkozó levelezés (kéziratok stb.) «Az Erdő. 
szerkesztőségéhez, Budapest, V., Zoltán-utcza 16. sz. intézendők. 

Kéziratok vissza nem adatnak.

a Az Erdőn m unkatársai m egfelelő irói tisz teletdijban részesü lnek , a m elyet a szerkesztőség évnegyedenként utalványoz. 
A lap  után netalán szárm azó tiszta jövedelem  teljes összegében az Orsz. E rdészeti Egyesület által kezelt oly alap ja v á ra  fordít- 
tatik, a m ely — később m eghatározandó m ódon — e lap ra  előfizető erdészeti altisztek, erdő- és v adőrök  ja v á ra  fog szo lg á ln i

T A R T A L O M .

A fák vastagodásáról. (Jaccard P. dr. után.)
Az <>Országos Erdészeti Egyesület* 1916. évi közgyűlése.
Vadvédelem. (Bársony István.)
Levél a szerkesztőhöz.
Gazdasági tanácsadó : A téli csibenevelésről. (Bászel Elek.) — A mé

hész téli foglalkozása. (Ignácz Sándor.)
Különfélék : Az éger vetése. — Hősi halál. — Halálozás. — Hibaiga

zítás. — Elfogott szökevény hadifoglyok. — Lát-e a nyúl előre? — 
Lőtt vad kezelése elszállítás előtt. — A szellemi munka ideje. — 
Lámpaüvegek tartósa bbá tétele. — A lovak tiszafa -.mérgezése. — 
A legkönnyebb fa.

Az «Erdészeti és Vadászati Altisztek Országos Szövetségen köz
leményei.

Változások az erdészeti szolgálat köréből.
Előfizetési díjak nyugtázása.
Szerkesztői üzenetek.

A fák vastagságod ásáró l.
(Jaccard P. dr. zürichi tanár értekezéséből.)

A növényélettannak ez a nehéz problémája Sachs, 
Hartig R., Wieler, Knv stb. kutatásai óta úgyszólván 
egészen elvesztette a tudósok érdeklődését és szinte fel
tűnő, hogy a legújabb munkák is milyen röviden síklanak 
át ezen a kérdésen. Azzal ugyan már régen tisztában 
vannak a tudósok, hogy . a fák vastagságodását az év
szakok befolyásolják, s hogy ennek folytán a fa szöveté
ben elkülönülések, rétegeződések mutatkoznak, de mind
ennek kielégítő magyarázata fölött még ma is igen el
térők a tudósok véleménye. Nem tudják magyarázatát 
adni a kambiumsejtek* ama csodálatos sajátságának sem, 
hogy minden látszólagos külső különbségek nélkül is hol 
farost-sejteket és edényeket, hol pedig háncsrosts ejt eket 
képesek létrehozni. Sok tudós megelégszik azzal, hogy 
mindennek okát a fa öröklött faji sajátságában keresse. 
Ez a nézet azonban ma már nem helytálló, mert Bonnier, 
Goebel és Klebs újabbi kísérleteiből teljesen bizonyos-

* Kambium az a szövet, amely a héj rész és a farész között van s 
amely sejtjeinek osztódása által egyrészt a fatestet, másrészt a 
háncsot vastagítja; sejtjei négyélűek, hosszúak, plasmadúsak; a 
kambium — magyarul növesztő szövetnek lehetne nevezni — igen 
fontos, mert elpusztulásával a fa növekedni többé nem képes.

nak vehető, hogy a fa vastagságodását kívülről jövő 
erők (világosság, nedvesség, 'tápanyagoldatok, nehézség
erő stb.) irányítják és befolyásolják.

A vastagsági növekedésnek legfőbb sajátossága abban 
van, hogy a képződött fapalást rétegeződést — év
gyűrűket — mutat, vagyis, hogy a képződött fa palást 
szöveti szerkezete évszakonként más és más. Alábbi fejte
getéseinkben ezeknek a szöveti elkülönüléseknek miben
létét és okait, a vastagodásnál közreható külső erőket 
és élettani okokat, végül a vastagodási folyamatban ta
pasztalható időszakosságot és a fa alakbeli kifejlődésére 
befolyó tényezőket fogjuk ismertetni.

A fa bonctani szerkezetében mutatkozó eltérések, 
rétegeződések.

A tavaszszal képződött fapalástot — a tavaszi 
fát — az edények nagy száma és az jellemzi, hogy úgy 
az edények, mint a fasejtek nagyiiregűek ; a nyár végén 
képződött őszi fában ellenben az edények és fasejtek 
összelapultak, kisüregűek, s az edények száma kisebb. 
Az edény dús tavaszi pásztáról általánosan az a nézet, 
hogy az edényeknek, még pedig a túlnyomóan tágas üregű 
edényeknek kifejlődését az élénk víz- és táplálóanyag
szállítás teszi szükségessé. Az őszi pásztát jellemző kis- 
üregű sejtek képződésére már nem olyan könnyű magya
rázatot találni. De Vries természettudósnak azzal, hogy 
a fa héjára a tavaszi időszak tartam ára erős kötést alkal
mazott, sikerült olyan évgyűrű-képződést elérnie, a mi 
az őszi fa jellegével bírt ; egy a kambiumig ható héj
hántással viszont sikerült tavaszi fához hasonló évgyűrű- 
képződést létrehoznia. Ezzel a kísérlettel De Vries bizonyí
tottnak vette azt a feltevést, hogy a szűkedényű őszi 
pászta képződését a héj ellentállása — a héjnyomás — 
okozza, a mi nyáron á t fokozódik, azután a téli időszak 
alatt a héj hosszanti elválása folytán ismét megszűnik. 
Ez a feltevés azonban nem soká maradt észrevétel nélkül. 
Legelőbb Russow te tte ellene azt az észrevételt, hogy 
miután .a héjnyomás állandóan megvan, semmiesetre 
se idézhet elő olyan hirtelen változást a fatest szöveti 
szerkezetében, a milyen hirtelen, átmenetnélküli válto
zás a tavaszi és az őszi pászta között tényleg észlelhető;
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másrészt, hogy a héjnyomásnak a héjszövet képződésé
ben is hasonló változást kellene előidéznie, a mi pedig 
nem tapasztalható. Russow a tavaszi és az őszi pászta 
elkülönülésének okát a sejtnyomásnak a kambiumban 
beálló csökkenésével és a kambiumsejteknek őszi meg- 
duzzadásával próbálta magyarázni. Wieler, hogy Russow- 
nak ezt az elméletét kísérletekkel is bizonyítsa, igyekezett 
a kambiumsejteknek nyomását a különböző évszakok 
idején meghatározni, de lényeges eltéréseket a nyomások 
között nem talált. Wieler a sejtnyomást fiatal hajtások 
kambiumában 13—16, a bélsugarakban pedig 13—21 lég
köri nyomárnak találta. Ha ezek az adatok helyesek, 
akkor a héjnyomásnak a nyár végén 13—16 légköri nyo
másnál mindenesetre nagyobbnak kellene lennie, hogy az 
őszi pasztára jellegzetes sejtképződést előidézhesse. Azon
ban Krabbenak friss héjon végzett kísérletei azt mutatták, 
hogy a héj nyomás az egész éven át csaknem egyforma és

—1 légköri nyomásnál sohasem nagyobb. A héj nyomás- 
elméletet ezek a kísérletek tehát megdöntik ; de egyéb
ként sem állhat meg ez az elmélet, mert ha a héj általá
ban akadálya lehetne is a sejtek szabad kifejlődésének, 
ez semmiesetre se lehetne olyan mérvű, hogy a kambium
sejtek visszafejlődését előidézhesse. A héjnyomás létezését 
azzal is igyekeznek bizonyítani, hogy a héjnak hosszanti 
behasítása a forradási párkányok képződése által tulaj
donképen vastagodási gyarapodást eredményez. Nem 
szabad azonban felednünk, hogy ennek tisztán élettani 
okai vannak.

Az őszi pászta sejtjeinek lapultságát a sejtfalak msg- 
vastagodása is okozhatja. Az olyan növényeknél, amelyek
nél a gyengén fejlett gyökérzettel csak gyenge anyag
csere lehetséges, a sejtek még a tavaszi fában is vastag- 
falúak. Wieler szerint a sejtfal-vastagodást mestersége
sen is előidézhetjük. Ha ugyanis nedvességet kedvelő 
növényeket cserepekben csak mérsékelten öntözünk és 
azután nyárra ismét nedves földbe kiültetjük, úgy ezek
nél a növényeknél az őszi pászta hehrén vékonyfalú, 
nagyüregű sejtekből álló szövet képződik. A sejtfal
vastagodás különösen tőzegtalajon álló növényeknél ta
pasztalható, melyeknél a gyökérzet csak kevés vizet 
vehet fel, -ellenben a lombozat erős napfénynek lévén ki
téve, fokozott tápanyag-termelést (assimilatiót) végez.
A fokozott assimilatió következtében erősen telített 
tápláléknedvek áramlanak a kambiumszövetbe, ott a 
sejtekben igen magas nyomást- fejtenek ki, míg ezzel 
szemben a vízvezetésre szolgáló fasejtek és edények 
duzzadtsági feszültsége a vízhiány következtében ala
csony. Mivel ilyen körülmények között a kambium sejtjei 
kellőképen nem képesek kiterjeszkedni, s a fölösleges 
tápláléknedvek is a sejtfalak vastagítására fordíttatnak, — 
kisüregű, vastagfalú sejtek állnak elő.

Köztudomású, hogy a sejtek nagyságbeli és alakbeli 
kifejlődésére befolyással van a sejtnedvnek, mint oldat
nak a feszültsége, vagyis röviden a sejtnyomás, a mi 
ismét a sejtnedv mennyiségétől és telítettségi fokától 
függ ; továbbá a sejteknek a vízfelvételtől függő duzzadt
sági feszültsége. Nagvüregű sejtek képződnek gazdag és 
magas sejtnyomást előidéző képzőanyag-ár árulás mellett,

ha eközben a vízfeltétel sincs korlátozva, illetőleg ha a 
vízfelvétel lehetővé válik, mielőtt még a sejtfalak meg
vastagodhattak volna és mielőtt a szövet duzzadási és 
áteresztő képessége elernyedt volna. Hiányos vízfelvétel 
mellett a legjobban táplált fasejt is csak kisüregűre és 
vastag falúra fejlődhetik. Minden szárazságot kedvelő 
növény szövete apró üregű sejtekből áll, a melyeknél 
azonban a sejtnyomás Fitting szerint 80 -100 légköri 
nyomást is kitesz. Ezzel szemben homoktalajon nőtt, 
árnytürő fák, mélyeknél a vízfelvétel túlnyomó, de a 
képzőanyagtermelés gyenge, — légtöbbnyire vékonyfalú, 
tágas sejteket képeznek.

A vízfelvételnek tehát rendkívül fontos szerepe van 
a fatest felépítésében. Kny és újabban Kühns megfigyel
ték, hogy egyes fanemek (hárs, juhar) érgyűrűje abban az 
esetben, ha lombozatukat nyáron hernyójárás folytán 
vagy más okból elvesztették, előbb olyan sejteket képez
tek, a melyek az őszi fát jellemzik; mihelyt azonban 
lombozatukat visszanyerték, azonnal jellegzetes nagyüregfi 
tavaszi sejteket hoztak létre. Ilyen módon egy és ugyan
abban az évben két évgyűrű is képződhetik. Többé- 
kevésbbé világosan elkülönült kettős évgyűrűt találha
tunk gazdagon kifejlett János-hajtású fáknál is. Ugyan
ezt az eredményt érte el Jaccard dr. hárscsemetéknél 
mesterségesen a következő módon. Június elején a cseme
téket telített tápsóoldattal öntözte, s e mellett a víz
felvételt lényegesen korlátozta. A levelek 8—14 nap 
múlva megsárgultak és lehulltak ; mintegy kétheti pihe
nés után a rügyek újra kifakadtak, s a fácskák újra vissza
nyerték lombozatukat. Az évgyűrűket megvizsgálva, 
megállapíttatott, hogy az első lombhullással őszi fa, 
a lomb visszaszerzése után pedig tavaszi fa képződött.

Bizonyos fanemeknél tehát módunkban van mester
ségesen egy második, harmadik évgyűrűt is létrehozni; 
sőt kedvező feltételek mellett egyenletes szövetű évgyűrűt 
is fejleszthetünk, a melynél semmiféle évszakszerinti 
elkülönítettség nincs. Ez az eset következik be természe
tes úton a nedves forró öv alatt élő örökzöld fáknál, a hol 
a hőmérsékleti viszonyok csaknem állandóak ; hasonló 
eredményt érhetünk el növényházakban is, a hol a vilá
gosság, a meleg és a nedvesség tetszés szerint szabályoz
ható.

Jostnak és Wielernek sikerült fekete ribiszkénél, 
kanadai nyárnál, közönséges riczinusnál nemcsak egyenle
tes szövetű, de szakadatlan növekedést is előidézni, a mikor 
is a növekedés szünetelés nélkül folytonosan tartott, s a 
tavaszi fa és az őszi fa szerinti szöveti elkülönítés, vagyis 
az évgyűrű-képződés elmaradt. A mérsékelt égöv fanemei 
között is találunk alig észrevehető évgyűrűt fejlesztő, 
lassannövő fajtát, ilyen például az örökzöld puszpáng 
és a hamvas hanga. A közönséges borostyánnál évgyűrű 
egyáltalában nincs, mert a levélképződés az egész tenyé
szeti időn át szakadatlanul tart, s tavaszszal a lomb- 
fakadás igen lassan indul meg.

A felsorolt példák mind azt igazolják, hogy a fatest 
szövetében mutatkozó elkülönülések, rétegeződések a 
vízfelvétel változásaival a legszorosabb kapcsolatban 
vannak.
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A növekedési jelenségek és az évgyürűképződés 
időszakossága.

A mérsékelt öv alatt a fák növekedési élet jelenségei
nél bizonyos szabályos időszakosságot tapasztalunk. Ezt 
az időszakosságot a legtöbb természettudós a fa öröklött 
tulajdonságának tekinti, a mit az idők kezdetén minden
esetre az évszakok váltakozása idézhetett elő, de a mi 
örökösen ismétlődvén, idők folyamán a fajnak változha- 
tatlan és öröklődő tulajdonságává lett. Ennek a felfogás
nak a hívei kétségnélkül elismerik, hogy ez az öröklött 
időszakosság mesterségesen előidézett hatásokra, vagy 
éghajlati változásokra az új viszonyokhoz bizonyos fokig 
alkalmazkodhatik, s hogy a növekedési jelenségek idő
szakosságánál bizonyos mérvű, eltolódások lehetnek, — 
de szerintük ezek az eltolódások és a fa szöveti szerkezeté
ben mesterségesen előidézett eltérések sohasem képesek 
a faj eredeti élettani és boncztani jellegét megváltoztatni, 
hanem rendszerint csak az időszakosság keretén belül 
mozognak.

Támogatja ezt a nézetet több lombfánknak az a 
viselkedése, hogy az ősz beálltával lombját lehullatja, 
bár a minden tekintetben kedvező időjárás ezt nem 
teszi feltétlenül szükségessé. Ugyancsak a fenti elmélet 
mellett szól az is, hogy egyes fanemeink (cseresznye, 
bükk, tölgy, körte stb.), ha a meleg öv alá helyezzük őket, 
lombjukat bizonyos pontos időközökben levetik, noha 
ez az új időjárásbeli viszonyokkal és az évszakváltozással 
egyenest ellentétben áll. De vannak viszont olyan fa
nemeink is, a melyek — ellentétben a fenti elmélettel — 
a meleg öv alatt az új éghajlati viszonyokhoz alkalmaz
kodva megváltoztatják eddigi magatartásukat, például 
kétszer lombosodnak. Dingler Ceylon hegyvidékére vitt 
európai fáknál azt tapasztalta, hogy azok az új kiimával 
szemben a legkülönfélébb módon viselkednek. Nem lehet 
összefüggést kimutatni az éghajlati viszonyok és a fa 
növekedésének időszakossága között azoknál a fáknál 
sem, a melyek az egyenlítő-öv esős zónájában tenyésznek. 
Ebben a zónában (pl. Jáva szigetén, Buitenzorgban) 
két évszak van, egy esős évszak novembertől februárig 
naponta esővel s alig pár órai napsütéssel, továbbá egy 
száraz évszak márcziustól októberig, napi 5—6 órai nap
sütéssel és alig némi csapadékkal. Az itt élő fák tenyé
szetében szintén megvan az időszakosság, de a tenyészeti 
időszakok az évszakokkal nem esnek össze. A tenyészeti 
jelenségek tekintetében a fák itt nemcsak nemek és fajok, 
de még egyedek szerint is rendkívül eltérők egymástól, 
mert bár a legtöbb fa novembertől áprilisig, tehát a leg
nedvesebb és a legkevésbé napos évszak alatt, lomboso- 
d ik ; mégis vannak ugyanahhoz a nemhez tartozó olyan 
egyedek is, a melyek közül ugyanott és ugyanolyan 
viszonyok mellett az egyik januárban, vagyis a legnedve
sebb időszak alatt fakad, a másik ellenben csak május 
végén, tehát a legszárazabb évszakban. Vannak továbbá 
olyan fanemek, a melyeknél évenként változik a lomb- 
fakadás ideje; például az egyik évben novemberben 
vagy deczemberben, néhány év múlva pedig csak február
ban fakad. Egyes faalakú cserjéknél a lombfakadás az

esős egyenlítői övben az egész éven át szakadatlanul 
ta rt, vagyis a rügyek egy része például októberben nyílik, 
másik része januárban, a többiek pedig júniusban, úgy, 
hogy ennek következtében egy és ugyanannak a cserjé
nek különböző ágainál különböző a tenyészeti időszak. 
A tenyészet szünetelésének időtartamában is vannak 
különbségek, mért egyes fáknál ez a szünetelés alig néhány 
napig tart, másoknál 2—3 hónapig is.

Hogy a nedves, tropikus öv alatt a fák vastagságodása 
és a kambium-működés miféle törvényszerűségeket kö
vet, — annak felderítésére, sajnos, nagyon kevés kísérlet 
történt. Annyi bizonyosnak látszik, hogy a kambium- 
működés a lombhullással itt is véget ér és a lombfakadás- 
sal újra megindul. De mert valószínűleg a kambium már 
több nappal a lombhullás előtt befejezi működését, azért 
a tenyészeti szünetelést közvetlen megelőző időben és a 
szünetelés után képződött fapalástok között semmi olyan 
szerkezetbeli elváltozást nem láthatunk, a mit évgyűrű
nek lehetne nevezni. Vannak ugyan fajok, amelyeknél 
meg lehet különböztetni bizonyos eltérő szerkezetű réte- 
geződést a fa szövetében, még pedig hol a rostsejteknek, 
hol az edényeknek, hol pedig a plazmás fasejteknek tú l
nyomó fellépése által, a mikor is. ebben a rétegeződésben 
a tenyészeti működés minden egyes fázisa (magképződés, 
a tartaléktápanyagok hirtelen felhasználása, részleges 
lombfakadás stb.) kifejezésre ju t, de ezeknél a rétegeződé- 
seknél sohasem találhatjuk meg azokat a kisüregű sejte
ket, a mik a mi fáink őszi pásztájára annyira jellemzők.

Bár ezek a tropikus éghajlat alatt te tt hézagos kísér
letek egyáltalában nem szolgáltatnak bizonyítékot arra, 
hogy az éghajlati változások és a tenyészeti jelenségek 
között van-e valami olyan okozati összefüggés, mint 
a milyen a mi mérsékelt éghajlatunk alatt tapasztalható, 
mindazonáltal fel kell tételeznünk, hogy az éghajlat be
folyása a tenyészetre nézve itt is megvan.

Simon szerint a tenyészeti időszakosság okát a faji 
szerkezetben kell keresni; az időszakosságban mutat
kozó változásokat ellenben külső tényezők okozzák ; míg 
azonban a faji szerkezet a tenyészet időnkénti szünete
lését teszi szükségessé, addig a külső tényezők a tenyészeti 
szünetelésnek csak az időpontjára lehetnek befolyással. 
Klébs ezzel a felfogással szemben a tenyészetnél mutatkozó 
időszakosságot nem a növények öröklött faji sajátosságának, 
hanem kizárólag külső körülmények közrehatásának tulaj
donítja. E  tekintetben Klebs utal arra, hogy például a 
bükk boncztani szerkezetében hiába keresnénk a tenyé
szet időnkénti szünetelésének az o k á t; a szünetelést 
kizárólag a táplálékanyagok felvételének a korlátozása 
okozza, a mit bizonyít az is, hogy a téli szünetelést mester
ségesen is meg lehet szüntetni.

A kertészek már évszázadok óta tudják mesterségesen 
irányítani egyes növények tenyészetét, még pedig igen 
sokféle eljárással, pl. étergőzök alkalmazásával, meleg víz
ben fürdetéssel, a rügyek permetezésével, tápsókkal, a héj 
meghasításával, villanyhatással, újabban igen erős fény 
alkalmazásával stb. Vannak ugyan növények, a melyek 
semmiféle mesterséges eljárással sem befolyásolhatók, en
nek azonban talán az lehet az oka, hogy az eredményre
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vezető eljárást eddig még nem sikerült megtalálni. A bükk- 
nél is még csak röviddel ezelőtt szintén ez volt az eset, 
míg végre Klebsnek sikerült erős szakadatlan elektromos 
fény nyel czélt érni. Ugyanis egy 38 cm magas, tövénél 
12 mm vastag bükkfácskát szeptember közepén egy 200 
gyertyafény erősségű villanylámpa tartós fényhatásának 
te tt ki. Tíz nap múlva a rügyek nyiladozni kezdtek s újabb 
2 nap múlva a kileveledzés teljes volt. 48 rügy közül 32 
nyílott ki, de a levelek kisebbek és világosabbak voltak 
a rendes nyári lombnál. A bükkfácskát ezután deczember 
közepéig mérsékelten meleg növényházban tartották ; ez
alatt a fácska elég silány növekedést mutatott ugyan, de 
csúcsrügyét mégis kifejlesztette. Deczember végén 1000 
gyertyafényű világításnak tették ki, mire nehány oldal
rügye és csúcsrügye hajtásnak indu lt; január 27-én meg
jelentek az első levelek s a régiek elhervadva lehullottak. 
Február közepén a második lombosodás is teljes v o lt; de 
már márczius közepén újabb oldalrügyek kezdtek ismét 
fakadni s ezzel a harmadik lombfakadás vette kezdetét. 
Ilyenképen a fácska januártól márcziusig szakadatlanul 
fejlesztette a leveleket és a rügyeket. Márczius végén a 
fácskát hűvös helyre tették, a hol április végéig a szoká
sos tenj’észeti szünetelésbe esett, a melyből önmagától 
ébredt fel.

Ez a kísérlet méltán jogosít arra a feltevésre, hogy ég
hajlatunk alatt a bükkfa téli rügyeinek kifejlődése nem 
öröklött sajátosságnak, hanem külső tényezők hatásának 
a következménye. Úgy ez a kísérlet, mint mindazok a 
kísérletek, a miket belföldi és forró1 égövi fanemekkel te t
tek, — arra a rendkívül fontos következtetésre vezetnek, 
hogy egyes növényfajok kedvező körülmények között szaka
datlan tenyészetre képesek s hogy külső befolyások alatt a 
téli tenyészeti szünetelésük^, időtartamát is*, képesek megvál
toztatni.

Azokat az élettani okokat, a mik a tenyészet idősza
kosságát, sőt a fa alakbeli kifejlődését is előidézik, a kö
vetkező fejezetben fogjuk tárgyalni.

(Vége következik.)

Az «O rszágos Erdészeti Egyesület') 1916 . 
évi k özgyű lése.

1916. évi deczember hó 13-án tarto tta meg az «Orszá- 
gos Erdészeti Egyesület)) ezúttal is Budapesten, a nehéz 
közlekedési viszonyok daczára szép számmal egybegvült 
tagok részvételével szokásos évi közgyűlését, Tallián Béla 
báró, valóságos belső titkos tanácsos, egyesületi elnök el
nöklete alatt.

Az elnök megnyitó beszédében az egyesület mélységes 
fájdalmának adott kifejezést I. Ferencz József királyunk 
halála alkalmából s indítványozta, hogy a közgyűlés
I. Ferencz József dicső emlékét jegyzőkönyvben örökítse 
meg, továbbá hogy IV. Károly királyhoz a közgyűlés 
hódoló táviratot intézzen. Ezeket az indítványokat a köz
gyűlés egyhangúlag elfogadván, IV. Károly királyhoz 
még a közgyűlés folyama alatt hódoló távirat küldetett.

Ezután megemlékezett elnök arról, hogy az «Országos

Erdészeti Egyesület)) 1916. évi deczember hó 9-én töl
tötte be fennállásának ötvenedik évfordulóját és méltatta 
dr. Bedő Albert nyug. államtitkár, egyesületi alelnök her- 
vadhatlan érdemeit, a ki nemcsak az egyesület megala
pítása körül szerzett el nem múló érdemeket, hanem 36 év 
óta mint annak első alelnöke is tevékeny részt vett az 
egyesület vezetésében. Az egyesület megalapítói közül 
immár Bedő Albert az egyetlen, a ki még életben van. 
Elnök indítványára a közgyűlés Bedő Albert hervadhat- 
lan érdemeit jegyzőkönyvileg megörökíti, majd Csik Imre 
miniszteri tanácsos, egyesületi tag indítványára a köz
gyűlés dr. Bedő Albertét egyhangú lelkesedéssel az egye
sület tiszteletbeli elnökévé választotta meg. Minthogy 
dr. Bedő Albert gyengélkedése miatt a közgyűlésen, en
nek élénk sajnálatára, nem vehetett részt, elnök indít
ványára egy küldöttség ment dr. Bedő Alberthez, hogy 
őt az egyesület 50 éves fennállása és az egyesület tisztelet
beli elnökévé történt megválasztása alkalmából üdvözölje.

Bedő Albert dr. a hozzá intézett üdvözlő beszédre 
megható szavakkal köszönte meg az egyesület részéről 
ért kitüntetést, a mi annál inkább jól esett neki, mert ez 
az egyesület spontán megnyilatkozásából és kollégáinak 
minden befolyástól ment önzetlen akaratából fakadt.

Ezután Bund Károly egyesületi titkár számolt be az 
egyesület 1916. évi tevékenységéről. Hangsúlyozta, hogy 
az erdők okszerű használatát a háború okozta nagy ne
hézségek daczára fenn kell tartani úgy a hadsereg, mint 
a hadiipar váratlanul nagy faszükségletének fedezése vé
gett, mint a béke helyreállításával kezdődő helyreállító 
munka érdekében, a mely szintén nagy igényeket fog tá
masztani a hazai erdők iránt. Kívánatos, hogy a kedvező 
faértékesítési viszonyok által az erdőbirtokosok ne ragad
tassák magukat az erdőpusztítással egyértelmű fahaszná
latokra.

A háborús viszonyokkal egybefüggő kérdések meg
beszélése után az új adójavaslatok módosítása érdekében 
kifejtett egyesületi munkát ismertette, a mely sikerrel 
járt.

A titkári jelentés tudomásulvétele után megejtett vá
lasztásokon az igazgató-választmány tagjai le ttek: Am- 
brózy Lajos báró, Arató Gyula, Esterházy Miklós herczeg, 
Fogassy Gyula, Gegesi Kiss Ernő, Havas József, Jákói 
Géza, Kaán Károly, Kendeffy Károly, Kozma István, Lait- 
fier Elek, Mikes Ármin gróf, Nemes Károly, Osztroluczky 
Géza, Pájer István, Radvánszky Antal báró, Schmidt Ká
roly, Tuzson János dr., Wellibil Károly, Zselénszki Róbert 
gróf.

Az 1915. évi zárszámadások jóváhagyása és az 1917. 
évi költségvetés megállapítása után a közgyűlés véget ért.

Vadvédelem .
Ir ta  : Bársony István.

Januárius közepe van, tehát tulajdonképpen a leg
igazibb tél évadja, ámbár az igazi tél eddigelé nem nagyon 
mutogatta nekünk a foga fehérét. De a mi halad, az nem 
mindig marad is egyszersmind és az erős, kemény tél bár
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mely órában itt teremhet. Akkor pedig szomorú napok 
következnek az érdő-mező szabad proletárjai nagy ré
szére. Akkor a vadállományunkra alig elhárítható szen
vedéseket ró a szigorú időjárás, a melyet elsősorban is a 
hasznos vad mindenféle fajtája fog megsínyleni.

Rendszeres gazdasági szempontból jellemzett hasznos 
vadunk mindaz, a melyet úgy húsértéke, mint gazdasági 
viszonyaink keretébe nagyobb kár nélkül, beilleszthető
sége okán tenyésztésre érdemesnek tarthatunk. A négy
lábúak közül tehát a szarvas, a dámvad, az őz, a zerge 
(a mufflon is ott, a hol van) és a nyúl, a szárnyasok közül 
pedig a fáczán és a fogoly. Minden más egyébiránt konyhai 
czélokra is alkalmas, sőt talán nagyon is alkalmas szár
nyasvadunk kívül esik a rendszeres tenyészthetőség kör
letein és legfeljebb kíméletünkkel biztosíthatunk számára 
kedvezőbb szaporodási viszonyokat; de ez magában véve 
még nem tenyésztés, tenyésztés tudnillik a vadnak lehető 
védése és ellátása nélkül komoly értelemben nincsen. 
A vadvédelem ellenben kritériuma a tenyésztésnek, épp
úgy, mint a szükséghez képest biztosítandó ellátás, azaz 
etetés is . Konyhai czélokra felhasználható szárnyasvad a 
túzok is, a fajdfélék is, a vízi és mocsári vad számottevő 
sorozata is és a több i; de ezek mégsem a szó szoros értel
mében védett és etetett, tehát nem is tenyésztett vadak. Vagy 
ugyan ki és hogyan birná etetni a fajdkakast, a vadludat, 
a szalonkaféléket stb., a melyeknek a védése is éppily 
illuzórius, mert jóformán semmit sem teszünk — alig is 
tehetnénk — az érdekükben mást, minthogy a fészkelő
helyeiken lehetőleg nem háborgatjuk őket és azután sem 
igyekszünk bennük túlságos kárt tenni. De még így is 
mindinkább sorvadoznak a nekik kedvező életfeltételek, 
hisz a kultúra olyan gazdasági változásokat teremt, a 
melyek közt sem túzok, sem vízivad meg nem maradhat. 
Ezek mind el fognak innen múlni lassanként, a legnagyobb 
gondos kímélet mellett is ; ellenben a fácán meg a fogoly 
okszerű gondozás mellett a legbizonyosabb elterjedésnek 
örvendhet beláthatatlan időkig is, hisz ezek úgyszólván 
házi kezelésben tartható szárnyasok, a melyeket rend
szeresen befoghatunk, átteleltethetünk (a mi ugyan nem 
helyes), tojásból keltethetünk, mint a házi csirkét, kotlós- 
tyúk alatt nevelhetünk ; egyszóval: tenyészthetünk lege 
artis, megállapított szabályok szerint.

Természetes, hogy az ilyen különös befektetést és költ
séget kívánó tenyésztés azután más szempont alá is esik, 
mint a mikor csak azzal érjük be, hogy a tilalmi időben 
nem bántjuk többé az egyébként magára hagyott vadat. 
De éppen ez a magárahagyás az, a mi nem elég az üdvös
ségre. Hisz a vadat ezer veszedelem fenyegeti azonkívül 
is, a mi a tél zordságában, az élelem szűkösségében stb. 
rejlik.

Ez a veszedelem: a vérengző vadállatok, megavadorzók.
A vadorzók ügye külön valami, a mit külön is kell 

tárgyalni. Ellenük elsősorban szigorúbb törvény kellene, 
a mire ezidőszerint még sokáig kell várnunk. De a, vé
rengző bestiákkal minden akadály nélkül leszámolhatunk 
és csak rajtunk múlik, ha egészben nincs meg bennünk a 
kellő szívós akarat és cselekvés. Pedig tudnivaló, hogy 
a hol a vérengző vad ellen nincsen állandó irtóháború,

ott a hasznos vad tenyésztése elsősorban is ezek számára 
történik.

Meg lehet döbbenni annak a megállapítására,^hogy 
mennyivel több a veszedelmes, a hasznos vadállományra 
különösen veszedelmes vadunk, mint a hasznos. A négy
lábúak (emlősök) közül például itt van a hiúz, a farkas, 
a medve, a róka, a nyest két fajtája, a menyét, a görény, 
nem is szólva más szintén kártevőkről, de a melyek még 
sem annyira vadirtók, mint ezek ; a szárnyasok pedig 
éppenséggel messze felülmúlják változatos fajtáik számá
val a hasznos vadféléket; hisz csak a sasoknak vagy öt 
fajtája van minálunk rendszeresen idehaza (a fehérfarkú 
nagy halászsas, a szirti sas, a parlagi sas, a békázó sas, a 
törpe sas), aztán a sólymok közül a vándorsólyom, a törpe 
sólyom ; az ölyvek közül a gatyás (téli) ölyv s még a kö
zönséges nyári ölyv, sőt ritkaságképpen a fehérfarkú ölyv 
is ; aztán a kányák két fajtája, a vörös és a fekete, a téli 
héják és pedig a barna, a hamvas, a kékes és a fakó réti 
héja ; a vércsék közül a vörös és a kék vércse ; a sólymok 
külön specieseképpen a veszedelmes galambászó héja, meg 
a karvaly ; — s ezzel még ki sincs merítve valamennyi, — 
pedig hol vannak még a vadra nézve szintén káros más
féle szárnyasok, minő a nagy fülesbagoly, a szürke varjú, 
a szarka, a szajkó, a holló — és alkalmilag még a gólya 
is. Mindez részben magára a vadra, részben annak kicsi
nyeire, esetleg a tojásaira lehet veszedelmes. S velük szem
ben igazi kult úrszárnyas vadunk éppen csak kettő v a n : 
a fáczán, meg a fogoly, a metyeket, ismétlem, rendszeres 
tenyészthetőségük alapján mondok kultúrmadárnak.

Mindezzel a nagyszámú ragadozó, vérengző, kártevő 
bestiával szemben folytonosan résen kellene lennünk, 
hogy a számukat fáradhatatlanul apasszuk, mert még a 
legjobban gondozott állományt is nemcsak nagyon erősen 
megdézsmálják, hanem riasztó zaklatásukkal el is vadít
ják a területünkről. Hisz csak egyetlen róka megjelenése 
a fáczánosban mily ribilliót okoz. Hogy izgulnak a résen 
lévő kakasok és mennyire nyugtalankodnak, rikoltoznak, 
a mikor felgallyaznak az orv-bitang elől, hogy aztán ezzel 
a viselkedésükkel esetleg egy arra vonuló héját (astur-t) 
csábítsanak magukhoz, nem kisebb veszedelmükre, mint 
a róka volt. Hogy ezek ellen a rosszmájú bestiák ellen a 
tőr, meg a méreg nagyon jó  védelem, az igaz ; de ha a 
vadásznak: módja van benne, hogy puskavégre kapja 
egyiket-másikat, ezt el ne mulassza. Valóságos passzió 
az ólálkodó orvot valahogy «becsapni», hozzálopódzni, 
vagy másképpen járni túl az eszén és egy jó lövéssel 
helyben marasztalni.

Hihetetlen. az, hogy mennyi kárt bir okozni néhány 
orvmadár (kivált a gyorsszárnyú sólyomfélék) a fáczánok 
meg a foglyok között. A mindennapi zsákmányolás fel
tétlen bizonyosság nálunk s ha csak mindennapra egy 
vadunk bánná is, tessék kiszámítani, mit hordhat el a te
rületünkről az orvmadár s a róka, ha sokadmagával tűrjük.

Nagyon is nagy téma ez egy kis czikk számára, csak 
körvonalozva jelzem hát, hogy a négylábú, kivált a ké
rődző hasznos vadra legveszedelmesebb ragadozónk a 
hiúz, a mely mértföldnyi területeket csatangol végig, bi
zonytalan szeszélyességgel, rövid idő alatt. A hol a hasz
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nos nemesvad megérzi, ott a legnagyobb izgultság jeleit 
árulja el és kiszöknék még a világból is. Egyetlen egy hiúz, 
ha rákap valamely nagyvadas területre, azt egészen tönkre 
birja tenni. Sompolygása szinte kivédhetetlen és fáról is 
támad. Erejével pedig a legnagyobb szarvasra is halálos 
veszedelem. Hozzáképest még a farkas is kismiska, pedig 
nemes vadunknak a farkas árthat legtöbbet a hiúz után. 
Kivált szironvos havon a feltört, sebeslábú csülkös vad 
biztos áldozata a farkasnak. A medve ily kártételei ehhez 
képest alig számítanak. A nagyvadat tehát legjobban úgy 
védjük, ha irtjuk legveszedelmesebb ellenségeit. Ez még 
az etetésnél is lényegesebb, hisz az igazi hegyvidéki ős
területeken elenyésző az, a mit etetésszámba vehetnénk 
s a mit erre a czélra tehetünk. Tudok egy nagyvadas te
rületet a besztercsényi erdők világában, a hol soha sem 
etették meg a szarvast, mégis harminczhat bika bőgött 
ott egy évadban, még pedig olyan bikák, a minőket csak 
álmában lát a sóvárgó vadász. De a hol etetni lehet, ott 
etetni kell, mert ezzel biztosítjuk a jó agancsképződést. 
Más az a buja ősterületek százféle vadesemegéjén élő vad, 
meg az aljnövényzetet nélkülöző, vadtáplálékban szegény 
kultúrerdők vadja is más. A hiányt pótolni kell. A nemes, 
hasznos nagyvad közül egyedül a zerge az, a melyet etetni 
még akarva sem lehet. A havasok zord világának ezt az 
érdekes vadját egészen saját magára kell bíznunk.

A kisvadsorban levő nyúl elsősorban is síksági tenyé
szettel jelentkezik nálunk s mint ilyen, nagyon is rá van 
szorulva a védelemre. A szó szoros értelmében vett gondo
zásra (etetésre) kevésbbé. Hisz a síkságon, a jó nyúlás te
rületeken, mindenütt van vetés, a mi a nyulat élelem 
dolgában biztosítja. A síksági nyúl legnagyobb vesze
delme igazán a vadorzó. A hány paraszt lesipuskás, az 
mind nyulat hajszol, keres. A fáczánt inkább csak akkor 
lövi, ha már felgallyazott ; a foglyot meg akkor, ha a 
havon csomóba sűrűsödik és akkor közédurrantva, fél- 
tuczatot, vagy többet is felszedhet egy lövés után.

Nyulat Ínséges időben, nagy hóban, erős fagyok idején 
szénacsomókkal etetünk ; a fáczánnak, fogolynak rendes 
etetőket állítunk. De míg a fáczán az erdős-bokros, neki- 
való helyen mindjárt bizalmas az etető iránt, addig a fo
goly csak komoly szükség esetén keresi fel a minél termé
szetesebb alakú etetőket; fedeles etető iránt bizalmatlan, 
ellenben a rőzserakás alá hintett ocsura elég jól rászokik.

Síkságon a ragadozóvad, kivált a szárnyas, könnyen 
üldözheti a vadat, de őt is könnyebb észrevenni. Nincs 
áldásosabb időtöltés a holtévadban, mint ha a vadász 
kijárogat a területére és a mi eléje kerül kártevőféle, azt 
irgalom nélkül lövi vagy legalább riasztja. Itt nincs helye 
érzelgésnek : akár száz lépésnyiről is oda lehet gyújtani 
a bitangnak ; ha csak elijesztjük is, már nyertünk, eset
leges sebzésébe pedig vagy belebénul, vagy bele is pusz-: 
túl, mindenesetre maródivá s így ártalmatlanná válik.

Ez a fajtájú vadvédelem — t. i. a ragadozók irtása a 
leghatásosabb. A különben jó búvót kínáló védő gazo
sokra nagy szükség van, de ott a ragadozó négylábú is 
szeret ám tanyázni, a fák pedig a kártevő vérengző szár
nyasrablókat vonzzák. Most itt a t é l ; a vadászatoknak 
vége. Következzék tehát a vadvédelem.

L evél a szerkesztőh öz «Az Erdő» tízéves  
fenn állása  alkalm ából.

Nagyrabecsült Szerkesztő barátom!

Kerek tíz esztendeje, hogy «Az Erdőit czímű szaklapunk 
megindult. Csekélységemnek jutott az a szerencse, hogy 
az Országos Erdészeti Egyesület nagybecsű megbízásából 
a lapot mint szerkesztő megindítottam. A körülmények 
nem engedték meg, hogy a nemes czél érdekeit hosszas 
időn át szolgálhassam; hivatalos kötelességeimből eredt 
túlterheltségem miatt rövid idő alatt a szerkesztőségtől 
megválnom kellett; de a lap iránti meleg érdeklődésem és 
igaz lelkesedésem soha meg nem szűnt.

A tízéves évforduló alkalmából ez az érzés adja kezembe 
a tollat, hogy elsősorban is téged kedves jó szerkesztő 
Uram tiszta szívből üdvözöljelek. Üdvözöljelek azon ki
váló eredményért, melyet a mindnyájunk előtt igen ked
velt szaklap helyes irányú szerkesztésével elértél; holott 
sok nehézséggel kellett megküzdened.

A mint most a lap megindítása alkalmával kibocsátott 
előfizetési felhívást elolvasom s visszatekintek a lefolyt 
tízévi nagy eredményre, nagy megnyugvással állíthatom, 
hogy az ige testté vált, az ígéretet a te tt felülmúlta. A mi
dőn tehát a szép eredményhez igaz szívből gratulálok, 
egyúttal kérem a Mindenhatót, hogy adjon neked erőt, 
kitartást és munkabírást nehéz, de annál szebb és neme
sebb feladatod további teljesítésére, hogy derék erdészeti 
altiszt-karunk érdekében «Az Erdőit szerkesztését idők 
hosszú során át vezethesd.

Köszönettel és hálás elismeréssel adózom ez alkalom
mal a nagyrabecsült erdészeti tiszti- és altiszti kar mind
azon tagjainak, kik a lap ügyét felkarolták s úgy erkölcsi
leg, mint anyagilag hathatósan támogatták s általában a 
lap olvasó- és pártoló egész közönségének, kik jóindula
tukkal a lapot megajándékozták.

Nem akarok hosszadalmas lenni s áradozni; csupán 
annyit óhajtok a tízéves évforduló alkalmával kifejezésre 
juttatni, hogy erdőgazdaságunk fejlődésének egyik sarka
latos feltétele altiszti karunk erejében, kitartó munkás
ságában s szolgálatuknak minden kritikát kiálló helyes 
irányú végzésében rejlik.

E szellemi erőt van hivatva istápolni «Az Erdő» szak
lapunk, melynek czéltudatos működése minden szak
embernek igaz örömet okoz, de e mellett minden szak
emberre és erdőbirtokosra azt a kötelességet rója, hogy a 
lapot úgy erkölcsileg, mint szellemileg hathatósan támo
gassa, pártolja. Hiszem is, hogy a második decennium 
még nagyobb eredményeket fog hozni. Bízom a mindnyá
junk sorsát intéző Mindenható Úr Istenben, hogy főleg 
nekünk, az alsófokú erdészeti szakoktatással foglalkozó 
szakembereknek az eddiginél több idő és alkalom fog 
jutni a lap szellemi pártolására és istápolására s hogy 
neked kedves szerkesztő barátom nehéz feladatod végre
hajtásában az eddiginél hathatósabb módon fogunk szol
gálatodra állhatni. De nemcsak mi, az alsófokú szakokta
tással foglalkozók, hanem szentül hiszem, hogy az egész 
erdészeti tiszti és altiszti személyzet, úgyszintén az erdő- 
birtokosok a lap érdekeit melegen fogják felkarolni s a
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második decennium végét még nagyobb eredménnyel fo
god lezárni.

Adja Isten, hogy úgy legyen! 
őszinte kartársi barátsággal üdvözöl 
Vadászerdő, 1916. deczember 5.

igaz híved 
Török Sándor

m. kir. főerdőtanácsos.

Mélyen tisztelt kedves Barátom!

Engedd meg, hogy rendkívül megtisztelő kedves so
raidra én is ezen a helyen válaszoljak.

Hálásan köszönöm lapunk tízéves fennállása alkalmá
ból nyilvánított szives jókívanataidat, megemlékezésedet 
és nagyon jóleső elismerő szavaidat.

Te, a ki hosszú évtizedek óta foglalkozol erdészeti 
szakoktatással s akinek ezen a téren általánosan elismert 
nagy és kiváló érdemei legfelsőbb helyről is nem egyszer 
találtak méltatásra, mindenesetre egyike vagy azoknak, 
a kik hivatottak megítélni azt, vájjon «Az Erdői) meg
felel-e annak a czélnak, a melyet tíz évvel ezelőtt az 
((Országos Erdészeti Egyesület)), mint a lap kiadótulajdo
nosa és Te kedves barátom, mint a lap első szerkesztője, 
jól átgondolva, kitűztetek.

Hogy ezt a czélt megvalósítsuk, hoztunk a lapban 
erdészeti, vadászati, gazdasági irányú közleményeket, 
melyekre az erdészeti altiszteknek szükségük van, megis
mertettük olvasóinkat számos olyan törvényes rendelke
zéssel, intézkedésekkel s a minisztériumok által kiadott 
rendeletekkel, a melyekhez t. olvasóink lapunk nélkül 
csak nehezen, vagy egyáltalán nem tudtak volna hozzá
jutni ; hoztunk általános érdekű olyan apróbb czikkeket, 
a melyek hivatva voltak lapunk t. olvasóinak ismereteit 
gyarapítani, hoztunk szórakoztató tározókat, s adtunk 
a ((Szerkesztői üzenetek)) rovatában sok olyan kérdésre 
feleletet, a melyekből az olvasók szintén okulást merít
hettek.

E mellett létesítettünk egy az ((Országos Erdészeti 
Egyesület)) által kezelt alapot, a melyből már is osztott 
ki az egyesület a lapunk előfizetői közül arra rászorultak
nak pénzbeli segítséget.

Ha — mint írod — megnyugvással állíthatod, hogy a 
lap czéljául kitűzött ige testté vált, úgy elértem azt, a 
mire törekedtem.

Az érdem és elismerés oroszlánrésze azonban lapunk 
t. munkatársait illeti, a kik lapunk ügyét felkarolva, 
annak belső értékét emelték, a miért ezen az úton nyilvá
nítom nekik leghálásabb köszönetemet.

Munkatársaink sorában sajnálattal nélkülöztük eddig 
az erdészeti altisztek támogatását, pedig éppen «Az Erdői) 
van hivatva arra, hogy annak hasábjain tapasztalataikat 
másokkal is közöljék s ott eszmecserét folytassanak. Al
tisztjeink közül a tollat is többen jól kezelik, ebbeli tudá
sukat azonban szépirodalmi dolgozatokban nyilvánítják, 
holott ehhez egyéb ismeretek mellett nagy gyakorlatra 
van szükség. Ezért csak elvétve akad a nekünk beküldött 
sok tárcza közül olyan, a mi a közölhetőség mértékét

megütné. Lehet, hogy részben ez veszi el altisztjeink ked
vét az írástól, pedig ha ebbeli készségüket szakdolgok 
megírására fordítanák, úgy azt még abban az esetben is 
örömmel közölnénk, ha a czikk részünkről átdolgozást 
igényelne. Bízom én is benne, hogy a második decennium 
ebben a tekintetben nagyobb eredményeket fog hozni.

Még egyszer köszönve nagyon megtisztelő megemléke
zésedet, szívélyesen üdvözöl

Budapest, 1916. deczember hó 81-én.
tisztelő híved 
Balogh Ernő.

Gazdasági tanácsadó.
A téli csibenevelésről. A baromfitenyésztés egyik leg

jövedelmezőbb ága, — különösen a jelenlegi rendkívüli 
körülmények között, — a téli csibenevelés. Korai csibét 
pedig minden kistenyésztő is nevelhet, ha tojóit vedlésük 
után, tehát a tél beállta előtt, vagy a tél elején, jó meleg 
helyen tartja  és intenziven takarmány ózza, mert ilyen 
körülmények között a tojók, ha csak nem túlságos öre
gek, vagy túl fiatalok, még a tél folyamán meg fogják kez
deni a tojásrakást. Mivel pedig a tyúk csak egy bizonyos 
mennyiségű tojás lerakása után fog kotlani, ezért ha ezen 
az állapoton valamiképpen nem segítünk, akkor abba a 
helyzetbe jutunk, hogy tojásaink lesznek, kotlóink azon
ban nem és ilyeneket még drága pénzen sem leszünk képe
sek beszerezni, mert & tyúkot kotlásra kényszeríteni nem 
áll módunkban. Ezen kétféle módon segíthetünk, vagy 
úgy, hogy a rendelkezésre álló tojásokat keltető géppel 
keltetjük ki, vagy pedig ha a kisgazda élő keltőgépét 
vesszük igénybe, vagyis a pulykákat kotlasztyuk meg 
mesterségesen. Mivel az utóbbi eljárás sokkal egyszerűbb 
és főleg olcsóbb, továbbá az erdészeti személyzet igényei
nek is sokkal inkább megfelel, lássuk, hogy milyen úton 
és módon eszközölhető az.

Erre a czélra kétéves esetleg fiatalabb pulykatojót 
válasszunk ki és az előre elkészített tojófészekbe egy
néhány műtojásra helyezzük el.

Mielőtt a további leírást folytatnánk, lássuk, hogy 
miképpen készíthetünk házilag műtojásokat, a melyeket 
a mesterségesen megkotlasztandó pulyka alá helyeznünk 
kell. A műtojásokat úgy készíthetjük, hogy a konyhai 
czélokra felhasználandó tyúktojásokat nem törjük fel, 
hanem tompább és hegyesebb végükön késhegy gyei egy- 
egy gyufaszál vastagságú lyukat furunk és az így megfúrt 
tojások belső tartalm át kifújjuk. A kifúvás által nyert 
tojáshéjnak egyik lyukacskáját egyik ujjunkkal befog
juk, a másik Kukon pedig vízzel felhígított gypszet ön
tünk bele ; a gypszet addig hagyjuk a tojáshéjban, a míg 
az meg nem alvad, a mi rövid időn belül megtörténik. 
A gypszszel kitöltött tojások héját azután vagy eltávolít
juk, vagy a gypszen rajtahagyjuk. Ha a gypsz a tojás 
belsejét egyenletesen kitöltötte és amellett a tojáshéjához 
oda is ragadt, akkor hagyjuk rajta a tojáshéját, mivel 
így sokkal jobban hasonlít a valódi tojáshoz.

Már most lássuk, hogy miképpen kell a pulykatojót 
a fészekbe helyezett műtojásokra elhelyezni, úgy, hogy
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a fészekre helyezett ülőpulykát egy üres fenekű megfelelő 
nagyságú ládával leboríthassuk. A láda egyik oldalán 
készítsünk nyílást, hogy a pulyka a fejét azon kidug
hassa. Ez azért szükséges, mert a pulykát több napon át 
a fészekben ülve kell hagyni, hogy megkaphassa a kel- 
tetési lázt, illetve addig a míg fészekre nem esett, nem 
szabad a fészekről etetés vagy itatás czéljából leemelni; 
ez természetesen csak úgy lesz lehetséges, ha a pulyka 
megkapja napi rendes eleségét és vizét. Ha most a nyílás 
elé rakjuk külön edényekben a pulyka eleségét és vizét, 
akkor a pulyka ha megéhezik vagy megszomjazik, élni is 
fog vele. Ha a pulyka az eleséget és vizet el nem érné, 
akkor téglára vagy egyéb magasabb tárgyra tesszük úgy. 
hogy azt kényelmesen elérhesse. Az ilyen üres fenekű 
ládával leborított pulyka igyekezni fog eleinte kényszer- 
helyzetéből szabadulni, a miért is okvetlenül szükséges a 
leborított láda tetejére néhány tégladarabot is helyezni, 
hogy a pulyka a ládát fel ne boríthassa.

Az így ülésre kényszerített pulyka fészkéhez egy
néhány nap múlva úgy közeledjünk, mintha a pulyka 
alá helyezett műtojásokat el akarnánk venni. Ha a pulyka 
kotlási lázba esett, akkor a tojásokat védeni fogja és nem 
fogja engedni, hogy elvegyük. Ha a pulyka ellenszegü
lést nem mutatna, akkor biztosak lehetünk, hogy nem 
esett fészekre ; az ilyennel azután kár tovább kísérletezni, 
mivel az olyan pulykával, a mely belejutott a tojási idő
szakba, s benne a nőszülési vágy már felébredt, a mester
séges megkotlasztási kísérlet nem, fog sikerülni. Azért 
tanácsos a szükséges kotlók számánál egyszerre több 
pulykát megültetni.

A már egyszer fészekre esett pulykát azután úgy kell 
kezelni, mint a kotlót, a mely egyszerűen abból áll, hogy 
a fészekre esett pulykát levesszük a fészekről és az etető
helyen szemes tengerivel — annak hőképző hatása miatt — 
megetetjük; ivóvízről és fürdőhomokról bőségesen 
kell gondoskodnunk. A sorrendet be kell tartani, a mi 
azt jelenti, hogy ha ma az első számú fészekkel kezdtük 
meg a munkát, holnap is ugyanazzal kezdjük. A fészekre 
esett pulyka, éppen úgy mint a kotló a keltetés elején 
rövidebb ideig, a vége felé hosszabb ideig hagyható lenn, 
így p l.: az első héten 8—10 perczet engedhetünk, a máso
dikon 12, a harmadikon 15 perczet az eleségfelvétehe 
és tisztálkodásra. A tojásokat tanácsos, miután a fészek
ből minden tisztátlanságot eltávolítottunk — kis zsák- 
darabbal betakarni, hogy a megfázástól (kihűléstől) meg- 
óvassanak.

Az elültetés után hetedik napra megvizsgáljuk a tojá
sokat tojásvizsgáló lámpa vagy pedig közönséges lámpa, 
esetleg gyertya világánál és pedig a két utóbbinál úgy, 
hogy a tojást bal vagy jobb tenyerünkből alakított kürtő 
szélében tartjuk, illetve a tojást tenyerünkkel beárnyé
koljuk. Azok a tojások, a melyek az átvilágításnál sö
tétek, átlátszatlanok, csupán a légüregük világos, azok 
megfogamzott tojások, az olyanok azonban, a melyeknél 
a légüreg és a fehérje határvonala elmosódott, kétesek; 
az áttetszők, rózsaszínűek terméketlenek. A két előbbi 
képet mutatottak a fészekben hagyandók, az utóbbiak 
onnan eltávolítandók és konyhai czélokra felhasználandók.

Ilyen gondozás mellett a tyúktojásoknál három, 
kacsa-, pulyka- és lúdtojásoknál négy hét eltelte után 
bekövetkezik a kelés.
- A csibék felnevelésével különös gond nincsen, mert 

a pulykaanya éppen olyan gondosan és nagy anyai sze
retettel neveli fel^kakuk fiókáit, mint saját ivadékait.

Bászel Elek.

A méhész téli foglalkozása. Az őszi munka befejezése 
után sem tanácsos a méheket magukra hagyni, mert 
könnyen áldozatul eshetnek idegen zavarásoknak.

A méhész ha csak teheti, ne mulassza el a kaptárok 
előtt naponta egyszer lábujjhegyen elmenve meghall
gatni a családokat, hogy nem zúg-e valamelyik közülük. 
Ha a zúgás több napon át tartana ; akkor meg kell vizs
gálni, hogy a bajon még idejében segíthessen. Először 
nézze meg a röplvukat, hogy nincs-e lehullott méhekkel 
eltorlaszolva, miáltal nem bír a nép friss levegőhöz ju tn i; 
vagy talán a röplyuk szűkítővei nagyon el vannak zárva 
a levegőtől s ezért zúgnak.

Az előbbi esetben egy galy ács kával piszkálja ki a 
méhész a holt méheket a röplyuk szájából; második eset
ben pedig bővítse a röplvukat, a melyet különben sem 
szabad teljesen elzárni, még a leghidegebb időben sem, 
hanem állandóan nyitva legyen, legkevesebb három nyí
lása. Ha azonban nem ezek a bajok forognának fönn, 
akkor nyúljon be a méhész a  kaparóvassal a röplvukon 
a kaptárba és szép csöndesen kaparja ki az alj deszkára 
lehullott törmeléket; ha a kihúzott hulladékban sok 
léptörmeléket talál, akkor egér van a kaptárban s ennek 
ide-oda mászkálása és a lépek rágicsálása következtében 
zúgnak a méhek. Ha ketté harapott, vagy megcsomkí- 
tott méheket húz ki az aljdeszkáról, akkor cziczkány van 
a kaptárban ; az egér u. i. a lépeket, a cziczkány pedig a 
méheket fogyasztja. De zúghatnak a méhek azért is, mert 
mézük megczukrosodott (kristályosodott), vagy esetleg 
elfogyott és az éhségtől zúgnak. A megkristályosodásnak 
az az ismertető jele, hogy a kihúzott törmelékben sok 
czukormorzsát talál. Ezen a bajon úgy segít, hogy az 
itatóba ad langyos vizet, a mivel aztán majd élvezhetővé 
teszik a mézet. Ha nem volna itatója, akkor fecskendez
zen be a röplyukon át a lépek közé langyos vizet, vagy 
esetleg a födődeszkát tágítsa szét egy kicsit és a támadt 
nyíláson öntsön be a lépek közé vizet.

Ha nincs a családnak méze, lépről-lépre vándorolva 
keresi az ennivalót, míg végre az éhségtől elgyöngülve, 
zúgásuk napról-napra gyöngébb és gyöngébb lesz, míg 
végre teljesen elhallgatva elpusztulnak.

Az ilyen éhségtől elgyöngült családot még idejében 
vigyük meleg helyiségbe és a már mozdulatlanul heverő 
méheket permetezzük meg langyos mézes vízzel, miáltal 
magukhoz térve, egy lépesmézzel ellátott kaptárba he
lyezhetjük és újból a szabadba állíthatjuk.

A méhek a hidegben nem mennek le az aljdeszkára ; 
ezért télen ha a szükség kívánja, csak felülről (a méz
kamrából) etethetünk. Kasoknál pedig, ha ez nem úgy 
volna készítve, hogy a csúcsa felnyitható, akkor éles 
késsel vágjuk le a kas csúcsát és innen eszközöljük az ete
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tést pörgetett mézzel, víz nélkül. Ha azonban a méhész 
rendelkezik egy pár lépesmézzel, akkor nyissa fel a kap
tár ablakját és gyorsan helyezzen be a szobában előre 
felmelegített lépekből egy pár darabot.

Az egeret és a eziczkányt úgy űzze ki a méhész a kap
tárból, hogy akasszon a röplyukra egy zsákot és kezdje 
meg a lépek kiszedését, miáltal az egerek megijednek és 
belefutnak a zsákba ; ha pedig az idő olyan hideg, hogy 
e miatt nem lehet a kaptárt kinyitni, akkor kopog
tassa meg az ablakot, a födődeszkát és a kaptár 
oldalát és az egerek majd így futnak a zsákba. Hogy 
azonban az egerek a kaptárba be ne juthassanak, 
rakja fel a méhész idejében (szeptemberben) a röp- 
lyuk szűkítőket.

Zúghatnak a méhek még azért is, mert az anyjuk 
elpusztult. Ezt szintén úgy tudhatja meg a méhész, hogy 
a kaptárból kihúzott törmeléket alaposan átvizsgálja és 
az anyát közte találja. Az ilyen meganyátlanodott csa
ládot iparkodjunk tavaszszal, még mielőtt álanyásságba 
menne át, megfelelő jó időben egy anyás családdal egye
síteni. De zúghatnak a méhek egyéb okból is, a mit a 
méhész nem bír kifürkészni; ilyenkor ha nincs bajuk, 
utóbb elhallgatnak.

Ne feledkezzen meg télen a méhész egy bizonyos tá 
volságból a méhest megfigyelni, hogy a czinkék, gébicsek, 
harkályok stb. nem röpködnek-e a kaptárokra, azért, 
hogy a kaptár oldalát ütögetve, a kifutott méheket fel
falhassák ; a harkály néha akkora lyukat vág a kaptár 
oldalán, hogy az ember ökle is befér rajta. Ezeket a ma
darakat el kell űzni a méhes elől, mert különben ott, a hol 
nagyon sok van belőle, mint pl. az erdős vidékeken, igen 
sok kárt okozhatnak a méhésznek. Ha többszöri elriasz
tással nem bírja a méhész elűzni őket, akkor feszítsen ki 
a méhes elé sodronyhálót, és így tartsa őket távol a mé
hestől, mert ha ezt nem tesszük meg, a folytonos kopá- 
csolásukkal annyira izgatják a méheket, hogy ezáltal 
sokkal több mézet fogyasztanak és könnyen megkaphatják 
a vérhast.

Ezen kívül, készítsen a méhész távol a méhestől mé
hészetének további fejlesztéséhez megfelelő kaptárokat, 
kereteket, itatót, keretbakot stb. a melyek szükség esetén 
mindjárt kéznél lesznek. Megjegyzem, hogy olyan kaptár, 
a melyben télen is méheket szándékozik a méhész tartani, 
kettősfalú legyen, mert különben megfagynak benne a 
méhek ; vagy ha nem kettősfalú, akkor kívülről legalább 
40—50 ív vastagságú újságpapirost vagy zsúpot szegeljen 
a kaptár külső falára.

A kettősfalúakat ki kell tömni gyalúforgácscsal, szé
nával, szecskával vagy kukoricza dolmánynyal (kuko- 
riczafosztalék), hogy jó melegtartók legyenek. Ilyen kap
tárban nagyon jól telelnek a méhek. Ezután tisz
togassa le a kereteket és *a [Hannemann-rácsokat a 
ráépített viasztól; olvassza ki a léptörmelékből a viaszt, 
úgyszintén az öreg lépekből is és készítsen belőlük műlé- 
peket, a melyeket ragasszon keretekbe, hogy tavaszra, 
a mikor esetleg más munkával lesz elfoglalva, készen 
legyenek. A műlépkészítés télen csak úgy sikerül jól, h a  
jól befútött szobában készítjük.

Ezenkívül a hosszú téli estéken, a melyeken nem tud 
a méhész mivel foglalkozni: olvasgasson méhészeti szak
lapokat és szakkönyveket, hogy így is gyarapítsa isme
reteit. Ignácz Sándor.

Különfélék.
Az éger vetése. A mézgás és a hamvas éger (Alnus 

glutinosa és Alnus incana) magjának érése szeptember
október hónapokban következik be. A mag kihullása 
november—deczemberben történik, gyakran azonban csak 
a következő évben február és márcziusban. A jó mézgás 
égermag súlya hektoliterenként 28—36 kilogrammot, á t
lagban 82 kilogrammot tesz ki, a hamvas éger magja 
pedig 21—28, átlagban 22 kilogrammot.

A mnkkocska barna színe jelzi az érést. A makkocskát 
a fáról le kell törni, szellős helyre kiteregetni és gyakran 
forgatni. Ezáltal a mag a tél folyamán magától kihullik. 
A helyiség fűtése a mag kihullását meggyorsítja.

A mag csiraképessége két évig tart. Minden vetésnél 
a fődolog a teljesen megérett mag. Ha a magot korán, 
azaz a teljes érés előtt gyűjtjük össze és vetjük el, akkor 
a kikelés nem fog sikerülni. Az égermag földdel való be- 
takarásának, azaz a vetés mélységének igen csekélynek 
kell lennie és 10 milliméternél többet nem szabad kitennie.

Az éger vetésénél tájékozásul szolgálnak Dr. Stumpf 
következő u tasításai:

«Az éger természetes vetési ideje a tavasz. A magokat 
tavasszal sorokba vagy egyenként vetjük el az előkészí
te tt talajba s azután gereblyével, vagy kézzel földdel 
gyengén beborítjuk.

Miután a mag igen kicsiny, elég a földdel való egyszerű 
összekeverés.

Ha a talaj teljesen szabad, vagy csak gyengén van 
benőve, teljes vetés is alkalmazható, a mikor is az el
vetett magnak boronával vagy gereblyével adjuk meg a 
megengedhető, gyenge földborítást.

Olyan területeknél, melyek azelőtt szántóföldnek hasz
náltattak s melyeknek talaja nagyon laza, tanácsos a 
vetést néhány évre elhalasztani, míg a talaj megülepedik, 
mert különben a növények az erős fagyokat megsínylik.

A nagyon nyirkos vagy nedves talajokat vetés előtt 
levezető árkokkal kell lecsapolni.))

(BÖhmerle Emil cs. kir. főerdőtanácsos.)

Hősi halál. Kincses Gyula, erdészeti főiskolai hallgató, 
a 7. számú vártüzérzászlóalj tartalékos hadnagya, a 
Signum laudis, az 1. oszt. ezüst és a bronz vitézségi érem 
tulajdonosa, 1916 augusztus 30-án, 22 éves korában az 
orosz harcztéren a hazáért hősi hálált halt.

Halálozás. Canvpean János m. kir. főerdőmérnök, a 
felsővisói m. kir. járási erdőgondnokság vezetője, hosszas 
szenvedés után 51 éves korában, 1916. évi deezembér hó 
11-én Márajnarosszigeten meghalt.
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Hibaigazítás. Lapunk előbbi számában közölt «Az öreg 
rekruta» czímű tárcza alól kimaradt annak illustris író
jának : Bársony István úrnak a neve, a mit ezúton 
pótolunk.

Elfogott szökevény hadifoglyok. Makrai Lajos fertő- 
fehéregyházi védkerületi erdőőr 1916. évi deczember
7-én éjjel 1 órakor két szerb hadifoglyot fogott el, a kik 
a nezsideri fogolytáborból szöktek meg.

Lát-e a nyúl előre? Gyakran megtörténik, hogy a nyúl 
utakon, de különösen ösvényeken, de még mezőn és erdőben 
is egyenesen szembefut az emberrel, vagyis vadásznyel
ven — «puskacsőre» szalad. A legtöbb esetben ez hátsó 
szélnél történik, vagyis a mikor a nyúl szaglása nem 
érzékeli a vele szembejövő embert. A gyors rohanásnál 
a nyúlnak különben igen éles hallása is felmondja a szol
gálatot, ha a füle hátra van csapva. Különben gyakran 
tények is megerősítik, hogy a tapsifüles koma bizonyos 
körülmények között, de különösen eszeveszett menekülés 
közben nekirohan az embernek. Eltekintve a nyúl egyéb
ként is gyenge látásától és a már említett körülmények
től — a hallás és szaglás csökkentése — ez a közvetlen 
folyamat a szemek elhelyezésére vezetendő vissza, melyek 
a fejen erősen oldalvást foglalnak helyet.

A rosszul előre látó állatok közé tartozik a marha, 
a ló, az elefánt, a sertés és általában a legtöbb orrmányos 
állat, melyeknek ezen fogyatkozás kiegyenlítéseképen az 
éles szaglású orrmány áll rendelkezésükre. Éppen ezért 
az efajta vadon élő állatok és a szarvas- és őzfélék is leg- 
többnyire a légáramlattal és a széllel szembefordulva mo
zognak, hogy biztosítva legyenek minden veszélyes talál
kozástól.

Lőtt vad kezelése elszállítás előtt. A meglőtt vadnak 
nem szabad más vaddal mindaddig érintkeznie, míg tel
jesen ki nem hült. Nyáron az elejtett vadat hűvös helyi
ségbe kell elhelyezni, a hol a naptól és a legyektől védve 
van. Kosárba csomagolandó vadat tiszta száraz szalmába 
és sohasem szénába kell pakkolni. A meglőtt nyúlnak 
hátsó lábait össze kell kötni és (6 darabonkint) rúdra 
akasztani, de úgy, hogy egyik a másikat ne érintse. A nyula- 
kat, hogy kihűljenek, le lehet fektetni a földre, de ekkor 
is ügyelni kell arra, hogy egyik a másikkal ne érintkezzék. 
Nagyobb szállítmány nvulat waggonban rudakra akasztva 
küldjünk, kisebb szállítmányt állványon, őzet, szarvast, 
zergét, vaddisznót a lövés színhelyén azonnal fel kell 
vágni, kizsigerelni, a nyeldeklőjét, el kell távolítani és a 
czombokat széjjel kell húzni. Azután a vadat hűvös helyi
ségben a mellső lábainál fogva fel kell akasztani és a követ
kező estén teljesen üresen, a nélkül, hogy valami fűvel ki
tömnénk, gyorsárúként feladni. Szárnyas vadat a lövés 
színhelyén a lábain vagy a fején kell felakasztani, azután 
hogy kihűljön, legyektől védett, hűvös, száraz helyiségben 
elhelyezni. Fáczánt és foglyot kosárba, tiszta, száraz 
szalmába kell csomagolni és közvetlenül az esti vonat in
dulása előtt feladni. Télen nagyobb szállítmány fáczánt, 
a fejüknél páronként összekötve, a waggonban rúdra 
akasztva lehet feladni.

A szellemi munka ideje. Necsajev orosz orvos meg
kísérelte megállapítani, hogy mennyi szellemi munkára 
képes a normális ember, mennyi munka után fárad el, 
úgy hogy a gondolkodása már nem rendes, az érdeklő
dés megszűnt. Arra az eredményre jutott, hogy átlag 
naponként hat és fél órát tud dolgozni agyával az ember 
és pedig négy és egynegyed óráig teljes képességeivel. 
A legjobb munkanapoknak szerda és csütörtök bizo
nyultak, a legrosszabbnak hétfő és péntek. Azonkívül 
kitűnt az is, hogy legelőnyösebb hetenként 58 óra alvás 
és 10 óra mozgás és a legtöbb ember hetenként 37 és fél 
órát képes egészen intenzive dolgozni. Természetes azon
ban, hogy ez az óraszám a munkától magától is nagy 
mértékben függ, mert kevesbbé megerőltető és produktív 
munkával akár kétszer annyi ideig is foglalkozhatunk. 
Ha közben szünetek is vannak, akkor a munkaképesség 
felhalmozódik és a hosszabb pihenés után sokkal inten
zivebben és hosszasabban tudunk dologzni. Necsajev 
doktor önmagán azt tapasztalta, hogy napi hat és egy
negyed — tíz és fél óra között változott a munkaképes
sége. Az egyéni hajlamok természetesen mindenkinél 
másképen állapítják meg az időbeosztást és mindenkinek 
más és más tartalmú pihenésre meg mozgásra van szük
sége ahhoz, hogy szellemi munkát tudjon végezni.

Lámpaüvegek tartósabbá tétele. A lámpaüveget tartó- 
sabbá tehetjük, ha hideg vízzel telt edénybe helyezzük, 
kevés konyhasót teszünk bele s azután az edényt tűzre 
állítjuk. A mikor már a víz egy ideig forrot, a tüzet ki 
engedjük lassan aludni, hogy a víz ismét kihűljön. Az 
így kezelt lámpaüveg a meleg és hideg bármilyen hirtelen 
változásának is ellenáll. Üvegpoharakat és más üveg 
edényeket is meg lehet ilyen módon óvni attól, hogy 
gyors felmelegedés következtében elrepedjenek.

A lovak tiszafa-mérgezése. A hadügyminiszter fel
hívja a figyelmet a lovaknak a tiszafa élvezése által 
okozott mérgezésére. Az olasz hadszíntéren ugyanis az 
utóbbi időben több esetet figyeltek meg, hogy egyes 
lovak a tiszafa tűleveleit és ágait ették és ennek folytán 
mérgezést kaptak. A legtöbb esetben ezek a lovak kimúltak. 
Nagyon kevés esetben maradt életben a ló, de ekkor is 
gyomor- és bélgyulladás és véres vizelés lépett fel. A 
betegség, mely halállal végződik, görcsökben és támoly
gásban nyilvánul. A szív legtöbbnyire megnagyobbodik, 
a vesék megduzzadnak, a lép rendkívül megdagad. A 
gyomor és a belek nem tudják megemészteni a tiszafa 
tűleveleit. Ajánlatos tehát, hogy pihenő és toborzás 
alkalmával a lovakat ne állítsák tiszafa mellé, nehogy 
azok abból egyenek; éppen úgy óvni kell a lovakat a 
tiszafa gályáiból készített lepléktől is. ( Külügy-Hadügy).

A legkönnyebb fa az Ochrivia nevű balzsamfa, mely 
leginkább a nyugatindiai szigeteken és Közép-Ameriká
ban (Portoriko) fordul elő ; ez a fa-féle olyan könnyű, 
mint a parafa, nagyon puha, egyenletes szövettel és éppen 
úgy megmunkálható mint a parafa. Sejtjei levegővel van
nak telve, a nedvességet hamar felszívja s azért a nedves-
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ség ellen megfelelően impregnálják ; páráimnál kezelve 
sokáig használható. Az Egyesült-Államokban a hajókon 
mentőövnek és mentőtutajnak használják, újabban pedig 
jégszekrényekben és fagyasztó-gépeknél szigetelő rétegül 
alkalmazzák. ___________

Az „Erdészeti és Vadászati Altisztek 
Országos Szövetsége “ közleményei.

Nyugtázás. 1916. évi szeptember hóban a következő 
tagsági díjak folytak be a szövetség pénztárába :

Sznoha Vilmos 1916. évre 3 kor. 1917. évre 2 kor. 
Sárkóezy József 1916. évre 4 kor., 1917. évre 4 kor.

A Szövetség pénztárnoka felkéri mindazon tagtársakat, 
akik a harcztéren nem küzdenek, s kik a tagsági díjakkal 
hátralékban vannak, hogy azokat a szövetség pénztárába 
mielőbb befizetni szíveskedjenek.

A Szövetség vezetősége ez úton kíván boldog új esz
tendőt a t. tag- és szaktársainak.

A Szövetség vezetősége.

V á ltozások  az erdészeti szo lgá la t köréből.
{Kérjük az uradalmak t. vezetőségeit, hogy erdészeti létszá 
mukban beálló változásokról a szerkesztőséget értésiten 

szíveskedjenek.)

A m. kir. földmívelésiigyi miniszter áthelyezte Chabada Géza 
m. kir. főerdő mérnököt Kolozsvárról Budapestre a vezetése alatt álló 
minisztérium erdészeti I. B. főosztályába.

A m. kir. földmívelésiigyi miniszter Oszterlamm Ernő m. kir. 
főerdőmérnököt Lappiról szolgálattételre berendelte Budapestre, a 
vezetése alatt álló minsiterium erdészeti ( I—B) főosztályába.

*

A m. kir. földmívelésii?yi miniszter Vés-sei Mihály kir. alerdő- 
felügyelőt áthelyezte Nagy-Varadról Mára marosszigetre a kir. erdő
fel ügyelőséghez.

A m. kir. földmívelésiigyi miniszter Fálka Gyula m. kir. erdő- 
tanácsost beigazolt szolgálatképtelenségére való tekintettel nyugalomba 
helyezte.

A vadászerdői m. kir. erdőőri szakiskola igazgatója Daróczy Márton 
és Tiszóczky József ideiglenes minőségű napidíjas erdőőröket a va
dászerdői szakiskola tanulmányi erdőgazdaságához II. oszt. altisztekké 
illetve m. kir. erdőőrökké nevezte ki.

A földmívelésiigyi miniszter a susaki kir. erdőhivatal kerületéhez 
tartozó brlogi kir. erdőgondnokság székhelyét Otocacra helyezte át.

A M. Kir. Ornithologiai Központ igazgatója Bohrandt Lajost, a 
Sárosvármegyei Takarékpénztár főtsiztviselőjét Eperjesen és ifj. 
Thóbiás Gyula jogszigorlót Felsőlánczon a M. Kir. Ornithologiai 
Központ rendes megfigyelőivé nevezte ki.

E lő f iz e té s i  d íjak  n y u g tá zá sa .

Az 1916. évi december hóban a következő előfizetési díjak 
folytak be az Országos Erdészeti Egyesület pénztárába:

Magulán Fülöp 5.—, Wesza János 3.25, Németh István hd. 2. — , 
Rimabrezói erdőhiv. 16.—, Főherczeglaki jószágig. 60.—, Bustyaházaí 
erdőhiv. 304.—, Kiss Aladár 5.—, Nemsúr Jenő 6.—, Faragó Béla 
hd. 36.72, Nagybányai főerdőhiv. 66.—, Mótz István 4.55, Susáki

erdőhiv. 48. —, Breznóbánya város 12. — , Divényi urad. 12.—, Ná- 
dasdladányi urad. 16.—.

1 koronát fizetlek : Vohradnyik Vilmos, Fekete József, Wesza János, 
Warinszky M., Ziegelhoffcr Arnold, Branda János, Saári Mihály.

2 koronát fizettek : Barnóczky István, Farkas Izsák, Beák Rudolf, 
Hirt Anna, Regenye Ferencz, Gaválik Sándor, Kaszás Jánosné, Win- 
kovich Márton, Engli Vilmos, Ladányi Frigyes, Racka Jakab, Kerekes 
Pompensz, Kocsis Mihály, Nyikonv Károly, Pillér Péterné, Schmidt 
Béla, Hidvéghy György, Stach Sándor, Buvári Ferencz, Dudák Albert, 
Ernyey Károly, Gigler Ferencz, Brubel Ferencz, Németh István, 
Szabó Gyula, Szabó József. Székács Pál.

3 kronát fizettek : Papp János.
4 koronát fizettek: Podbjeli erdőgond., Szentmiklósi Dániel, ifj. 

Thóbiás Gyula, Nagy Ferencz, Árvaváraljai erdőgond., Baka János, 
Baranyai István, Kárpáti József, Lányi András, Somfai István, 
Kraffszkv Ferencz, Kosa István, Márkus Mihály, Somogyi Géza, 
Vancsura István, Argyelán Tanaszie, Coburg hgi erdőig., Fröhl’ch 
György, Gaal Antal, Gubriánszky János, Iánk János, Palenik János, 
Papp Ágoston, Soltész Sándor, Bocskay József, Bózner Gyula, Hinfner 
György, Hornik Károly, Kendeffy urad., Kiss Béla, Kiss István, 
Rónay Antal, Faragó András, Groszmann Ferencz, Orbán Imre, 
Papp Péter, Raffay Gergely, Tokéra János, Bohus Károly, Bóna Andor, 
Fónai Mihály, Horváth József, Mester János, Pölöskei József, Ruijz 
Béla, Sárközy József, Festő Szabó Mihály, Széles Gábor, Terray Gyula, 
Varga Mihály, Wind Mátyás.

S zerk esz tő i üzenetek .
Gyakran érkeznek felszólalások kiadóhivatalunkba a czím- 

szalagon á tja v íto tt  lakczím m ia tt. Ez ú ton  közöljük, hogy ezen 
útjav ításokat nem a posta, hanem  a  kiadóhivatalunk eszközli a 
b e je le n te tt czímváltozás alapján, a nagyobbarányú czfmnyom- 
ta tás i költségek m egtakarítása czéljáből. K érjük teh á t, hogy 
fölösleges reklamácziókkal a t. előfizetők ne forduljanak hozzánk.

R. P. I. Évi 800 K fizetés és személyi pótlék, valamint 12 évi 
szolgálat után a fizetés és személyi pótlék 44 %-a jár nyugdíj képen ; 
ez évi 352 K volna. Minthogy azonban a nyugdíjtörvény 37. —a sze
rint a rendszeres évi fizetést élvező altisztek és szolgák nyugdíja évi 
360 K-nál kevesebb nem lehet, ennélfogva az illetőnek évi 360 K 
nyugdíjra és évi 120 K lakbérnyugdíjra van igénye.

2. Évi 900 K fizetés és személyi pótlék, valamint 15 évi szolgálat 
után, nyugdíjképen a fizetés és személyi pótlék 50 %-a, vagyis évi 
450 K, lakbérnyugdíj fejében pedig évi 160 K jár.

S. I. Sorsjegyeit a november 15-i húzáson nem húzták ki.
K. I. A vadászatról szóló 1883. évi XX. t.-cz. 26. —a szerint az, 

a ki a tulajdonosnak, vagy ha a vadászat bérbe van adva, a haszon
bérlőnek engedélye nélkül vadászik, kihágást követ el. Minthogy 
pedig a m. kir. beülgyminiszter úrnak 1891. évi november hó 30-án 
3288/kih. számú határozata szerint fegyverrel idegen területre lépés 
az említett törvényszakasz szerint minősülő vadászati kihágás tény- 
álladékát képezi, ennélfogva nyilvánvaló, hogy a vadászati jog tulaj
donosának engedélye nélkül idegen egyéneknek fegyverrel a vadász- 
területre lépni nem szabad. Ez természetesen a föld haszonélvező
jére és alkalmazottjaira is vonatkozik.

1. D. Sajnálatunkra nem felel meg.
M. J. Minthogy lapunk állatorvos munkatársa hadba vonult, azért 

most más tanácsot nem adhatunk, minthogy tessék állatorvoshoz 
fordulni.

P. I. Az erdőőri szakvizsgára Bedő Albert: «Az Erdőőr* czímü 
könyvéből kell készülni. Kapható az Országos Erdészeti Egyesületnél — 
Budapesti (V., Alkotmány-utcza 6. szám ); ára 6 kor. ; ezenfelül bér- 
mentesítésre 60 fillért kell küldeni.

T. M. 1. A szarvas minden évben leveti az agancsát.
2. A ruhafestéshez nem értünk s arról nem is irtunk.
3. Sorsjegyeit illetőleg a következő lapban fogunk válaszolni, mert 

a huzási jegyzék még nem jelent meg.
4. Az erdészeti zsebnaptárra küldjön be az Országos Erdészeti 

Egyesületnek — Budapest, (V., Alkotmány-utcza 6. szám) posta- 
utalványon 3 kor. 45 f-t, s az utalványon kérje a naptár megküldését.

5. A kért lapot pótlólag elküldtük.
Sz. F. Sorsjegyeit illető kérdésére a következő számban fogunk 

válaszolni.

j ( §  J ÁLLÁSKERESLET ÉS KÍNÁLAT j gj) j

33  éves, róm. kath., nőtlen, ép, egészséges, had
mentes szakvizsgázott erdőőr, tíz évi gyakorlattal, mely
nek felét erdei kihasználási iparvállalatnál szerezte, a 
vadtenyésztésben és a kártékony vadak irtásában teljesen
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jártas, segéderdőőri vagy erdőőri állást keres. Czíme a 
szerkesztőségnél megtudható. d.)

M e g fe le lő  állást keres négy középiskolát és a 
gazdasági altisztképző két éves tanfolyamát kitűnő siker
rel végzett 21 éves, róm. kath., nőtlen ifjú, ki az erdé
szeti teendőkben is jártas. Czíme: Seller Szilárd Szék 
puszta; u. p. Devecser, Veszprém m. (2.(

Két darab pedigrés kotorék drótszőrű foxit adnék 
egy jó aportör vizsláért cserébe. Foxik betanítottak igen 
szép példányok. B. 0 . nyulakért is adnám. Czím: 
Kremper Szalkszentmárton (Pest megye). a0 )

Szakvizsgázott erdőőrt keresek 2000 hold erdő- 
birtok kezelésére. Erdőőri szakiskolát végzett oly egyének, 
kik mezőgazdasági gyakorlattal is bírnak, előnyben réeze- 
síttetnek. Pályázatok bizonyítványmásolatokkal, melyek 
vissza nem küldetnek, Véssey Lajos Szőcsény u. p. 
Nemesvid Somogy megye czímre küldendők. (5.,

148099/1916. sz.

M e g v é te l r e  k e r e s e k  kettő igen jó disznós kutyát. 
Czím : Soltész Sándor Lipnik, u. p. Kapi (Sáros m. i d.m.2.)

157282/1916. F. M. sz. I. B.-l.

G ő z fű ré s z  b é r b e a d á s .  A Zólyom vármegyei 
Gáspárd-telepen levő kincstári gŐzfürész összes beren
dezéseivel és a hozzátartozó gömbölyűfa és szelvényáru 
rakodóterületekkel kapcsolatosan Beszterczebányán 1917. 
évi január hó 31-én d. e. 10 órakor megtartandó verseny- 
tárgyaláson zárt írásbeli ajánlatok útján 1917. évi 
márczius 1-től kezdődőleg 2 (kettő) egymásután követ
kező évre haszonbérbe fog adatni.

Az ajánlatok legkésőbb 1917. évi január hó 23-án 
déli 12 óráig nyújtandók be a beszterczebányai m. kir. 
erdőigazgatóságnál.

Árverési és haszonbérszerződési feltételek, ajánlati 
űrlap és boríték a beszterczebányai m. kir. erdőigazgató
ságnál díjmentesen szerezhetők be.

Budapest, 1916. évi december hó 22-én.
(7.) M . k i r .  F ö id m ív e lé s ü g y i  M in is z te r .

20/1917. sz.

P á ly á z a t  v é d k e r ü l e t i  e r d ő ő r i  á l l á s r a .  Sopron 
vármegye közig, gazdasági albizottságának 1916. évi 
1827 kb. g. a. számú határozata folytán, az. üresedés
ben levő locsmándi védkerületi erdőőri állásra nyolcz- 
százötven (850) kor. évi összjavadalmazás mellett ezennel 
pályázat hirdettetik.

Pályázhatnak mindazok, kik feddbetlen életűek, 24-ik 
életévüket betöltötték, az erdőőri szakvizsgát jó sikerrel 
kiállották, erős testalkatuk mellett jó látó- és halló
képességgel s a német nyelvben némi jártassággal 
bírnak.

Pályázni kívánók felhivatnak, hogy sajátkezűleg írt 
1 koronás bélyeggel ellátott kérvényeiket, melyekhez 
hatósági bizonyítvány, születési anyakönyvi kivonat, 
erdőőri szakvizsgálati bizonyítvány, közhatósági orvosi 
bizonyítvány és szolgálati bizonyítvány is csatolandó, 
Sopron vármegye közig, gazdasági albizottságához 
czímezve ezen állami erdőbivatalnál legkésőbb 1917. évi 
február hó 15-ig nyújtsák be.

Sopron, 1917. évi január hó 6-án.
(9 ) S o p r o n i  n i. k i r .  á ll . e rd ő h iv a ta l.

V e n n é k  vegyescsövű fegyvert (Büchsflinte), sörétes 
cső 16-os, golyós 12 vagy 9'3 öbüt. Czímem : Barnóczky 
István urad. erdőőr Krasznahorkaváralja Gömör vm. (8.)

A lk a lm i m e g v é te l r e  keresek egy ott, jó álla
potban levő Büksz fegyvert, a melynek a bal csöve 
sörétes 16 öbű, a jobb csöve golyós Express 450-es, 
jó lövésű kakas közötti kulccsal. Árajánlatot és a fegyver 
jó minőségét alulírott czímre kérem megküldeni. Orosz 
György urad. erdővéd u. p. Licze-Gicze Gömör vm. (2.)

F ű z -  é s  n y á r f a e la d á s  tö v ö n . Az apatini m. 
kir. erdőhivatalhoz tartozó apatini és palánkai erdő
gondnokságok kerületében levő 1915 16. évi 61'94 k. 
hold és 1916 17. évi 103‘44 k. hold kiterjedésű vágás
területeken álló fűz- és nyárfaanyagok három eladási 
csoportra megosztva, zárt írásbeli ajánlatok útján kerül
nek eladásra.

Az írásbeli ajánlatok legkésőbben 1917. évi január 
hó 24-ik napjának délutáni 4 óráig nyújtandók be az 
apatini m. kir. erdőhivatalhoz, a hol azok a következő 
napon délelőtt 10 órakor nyilvánosan fognak felbontatni.

Az eladási feltételek, a részleteket feltüntető kimu
tatás, az ajánlati űrlapok és borítékok az apatini m. kir. 
erdőhivatalnál szerezhetők meg.

Budapest, 1916. évi deczember hóban.
,3.! M . kir. Föidm ívelésüg y i  M iniszter.

M e g v é te lre  keresek fajtiszta szülőktől származó 
tacskókölyköt. Ajánlatok: Zsurilla Lajos m. kir. erdőőr 
Orsóvá, Dunaorbágy czímre kéretnek. <*.>

N y u sz t- , n y e s t-  é s  g ö ré n y b ő rö k e t  veszek. 
Ajánlatok az ár megjelölésével a szerkesztőséghez inté- 
zendők.

5059/1916. sz.

T e r m e l t  h a s z o n fa  e la d á s .  A liptóujvári m. kir. 
főerdőhivatal liptóujvári faraktárában, valamint a viehod- 
nai, 06zadai és fenyőházai erdőgondnokságaiban a kincs
tár által kitermelt és rakodókra kiszállított 11800 fm. 
fenyőrúdfa, 636‘2 m3 12—25 cm középátmérőjü és 
1250-0 m3 26 cm. és azonfelüli középátmérőjű luez- és 
jegenyefenyő épület- és műszerfa és 23/6 ürm3. hántolt 
fenyőműhasáb 11 külön csoportban Liptóujvárott 1917. 
évi január hó 23-án zárt írásbeli ajánlatok útján meg
tartandó nyilvános versenytárgyaláson el fog adatni.

A zárt írásbeli ajánlatok legkésőbb 1917. évi január 
hó 22-én délután 6 óráig nyújtandók be a liptóujvári 
főerdőhivatalnál, a hol azok január hó 23-án délelőtt 
10 órakor nyilvánosan fel fognak bontatni.

A részletek csoportosítását, valamint a kikiáltási 
árakat feltüntető egybeállítás az árverési feltételek, 
valamint az ajánlati űrlapok és borítékok a liptóujvári 
főerdőhivatalnál beszerezhetők.

Liptóújvár, 1916. évi deczember hóban.
. . .  M . k i r .  F ő e rd ő h iv a ta l.

Budapest, 1917. Franklin-Társulat nyomdája.
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Előfizetési á r :

Egész é v re ______ 4  K.
Fél évre _____ 2 K.
Negyed évre--------- 1 K.
Egyes s z á m ___ 20 1.

Szerkeszti:

l l A L O G H  E R N Ő
m. kir. főerdőtanácsos.

AZ ERDŐ
Erdészeti és vadászati szaklap kisebb erdők birtokosai és kezelői, 

erdészeti altisztek, erdőőrök és vadőrök részére. 
TU LA JD O N O S  ES K IAD Ó  AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET.

H irdetések
egy hasábos garmondsze- 
dés milliméter soronkint 
10 fillérrel, táblázatos és 
garmond betűnél kisebb 
betnfaj szedés másfélsze
res egységárral számitta- 
tik. — Az egész oldal négy 

hasáb széles.
Előfizetőknek az álláske
reslet és kínálat rovata 
rövid közlésekre díjtala

nul áll rendelkezésre.

Az előfizetési ár «Az Erdő* kiadóhivatala czimén Budapest, V., I A lap szellemi részére vonatkozó levelezés (kéziratok stb.) «Az Erdő* 
Alkolmány-utcza 6. szám alá küldendő. Ide intézendők a lap szét- | szerkesztőségéhez, Budapest, V., Zoltán-utcza 16. sz. intézendők. 

küldésére vonatkozó reklamácziók is. ! Kéziratok vissza nem adatnak.

«Az Erdős m unkatársai m egfelelő irói tiszteletdijban részesülnek, a m elyet a szerkesztőség évnegyedenként utalványoz. 
A lap után netalán szárm azó tiszta jövedelem  teljes összegében az Orsz. E rdészeti Egyesület állal kezelt oly alap  jav á ra  fordít- 
tatik, a mely — később m eghatározandó m ódon — e lap ra  előfizető erdészeti altisztek, erdő- és vadőrök  jav á ra  fog szo lg á ln i

T A R T A L O M .

A fák vastagodásáról. (Jaecard P. dr. után.)
A fák pusztulása a háború következtében.
A völgyzárók halászati hasznosítása. (Simonffy Gyula.)
A hadbavonult kincstári erdészeti altisztekről.
A vad ürüléke. (K. M.)
Gazdasági tanácsadó : A téli tojókról. (Bászel Elek.) — Gyenge csibék

nek sikeres felnevelése. (Körmöczy Illés.)
Különfélék : Helyreigazítás. — Hősi halál. — Halálozás. — Elfogott 

szökevény hadifoglyok. — Szőrmeárak. — A szalonkákról. — 
Idősebb fák átültetése.

Az «Erdészeti és Vadászati Altisztek Országos Szövetségei) közleményei. 
Hivatalos közlemények: A kóbor ebek kiirtása .tárgyában.
Változások az erdészeti szolgálat köréből.
Előfizetési dijak nyugtázása.
Szerkesztői üzenetek.

A fák vastagodásáról.
(Jaecard P. dr. zürichi tanár értekezéséből.) (Folytatás.)

A tenyészet téli pihenésének élettani okai.

A talajból és a levegőből elvont szerves tápanyagok 
feldolgozása — áthasonítása — a növény életműködésének 
legfontosabb mozzanata. Ez az áthasonítási vegyi folya
mat csakis a világosságnak és különböző ferméntéknek 
(élesztő" gombáknak) közrehatásával lehetséges. A fel
dolgozott tápanyagok legnagyobb része mint sejtanyag, — 
cellulose — válik ki s alkotja a növény vázát ; másik 
része bizonyos időközökben egyszerűbb vegyületekké vál
tozik át, a mi az évelő növényeknél egy újabb vegyi 
folyamatot jelent. A növényekben végbemenő vegyi folya
mat időtartama függ a feldolgozott tápanyagok költöz
ködésének gyorsaságától, s a felvett anyagok oldódóképes
ségétől. Mihelyt a tápanyagok költözködésében zavar áll 
be,_ a növény növekedési, éréivé is csökken.

Az előbb említett vegyi folyamatoknál, mint a növény 
táplálkozásánál általában a vízvezetésnek élénk szerepe 
van. E tekintetben azonban a növényfajok között különb
ség van ; azoknál az ú. n. örökzöld növényeknél, a melyek
nél a lombhullás és lombvisszaszerzés folytonos, a víz
elpárolgás csekélyebb, mint a lombjukat évenként egyszer 
hullató növényeknél. Amazoknál a rideg és vastagbőrű 
leveleken kevesebb a légzőnvilás, s ennek folytán a táp

anyag-felvételi cs költöztetési folyamat is lassúbb és 
általában az ilyen növények a külső behatásokkal szemben 
is érzéketlenebbek.

Dudvanemű növények táplálkozása a sejtek falán 
lassú átszivárgás által történik vagyis úgy, hogy az oldott 
ásványi- és tápanyagokat egyik sejt — bizonyos fizikai 
törvények szerint — a másikba átnyomja, s így jut a 
tápanyag sejtről-sejtre oda, a hol felhasználtatik. Nagy 
növényeknél, azonban pl. fáknál az ásványi és a feldol
gozott tápanyagok költöztetésének igen gyorsnak kell 
lennie, a mi természetesen csak élénk vízkeringés mellett 
lehetséges, mert ez viszont az á[szivárgási folyamatot 
(osmösis) gyorsítja.

A növény táplálkozásához nélkülözhetetlen szükség van 
bizonyos ásványi sókra is, a mit a növény a talajból vesz 
fel. Bár ezekből a növénynek csak igen csekély mennyi
ségre van szüksége, mindazonáltal beállhat az az eset, 
hogy a talaj nem képes a növény által felhasznált ásványi 
sókat elég gyorsan pótolni, vagyis a talaj kimerül. Ennek 
a kimerülésnek tudja be némely természettudós az őszi 
lombsárgulást, a mit különben a világosságnak, a meleg
nek és a nedvességnek a csökkenésével nem is lehetne 
mindig megokolni, mert hiszen sok olyan ősz van, a mikor 
mindezek a tényezők kedvezőbb mértékben vannak meg, 
mint akárhány nyári évszakban.

Klebsnek sikerült forróégövi cserepes növényeknél a 
tenyészeti szünetelést meghosszabbítani azzal, hogy a 
talajt vízzel elárasztva, abból az ásványi sókat elvonta. 
És viszont elegendő volt a talajt friss televénynyel ki
cserélnie, hogy még tél közepén, csekély világosság mellett 
is a tenyészet újra meginduljon. Szóval Klebs a tápsónak 
és a világosságnak okszerű adagolásával képes volt a 
növénytenyészetet tetszése szerint irányítani.

Az ásványi sók nemcsak magát a növényt táplálják, 
hanem a felmentek hatását is befolyásolják és a táp
anyagok átalakításában is részt vesznek. A földfémek 
(alkáliék) tudvalévőén roncsoló tulajdonságnak s így ha 
a növénynedvben előfordulnak, a növényben végbemenő 
s a fermentek által már megindított vegyi folyamatot 
siettetik. Bár eddig még nincs tisztázva az a kérdés, 
hogy az ásványi sók mily módon folynak be a tápanyagok 
kiválasztásába, fel lehet tételeznünk, hogy közreműkö-
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elésük ép oly nélkülözhetlenül szükséges, mint a víznek a 
közreműködése.

Hansteen behatóan foglalkozott azzal a befolyással, 
a mit az ásványi sók a növény sejtfalának felépítésénél 
gyakorolnak, s ezzel egyidejűleg a sejtek áteresztő' képes
ségét és a növények vízfelvételét is tanulmányózta. 
Szerinte a sejtfal képződésénél a mész viszi a főszerepet, 
de hatását csak abban az esetben képes érvényesíteni, 
ha bizonyos — növényfajok szerint változó — mennyiségű 
kálium- és aluminium-só is van jelen. A talaj alkalikus 
sói a gyökérsejtek zsírsóival különös tulajdonságú lúggá 
egyesülnek, a mely lúg azután az ásványi sóknak felvételét 
elősegíti. Hansteen nem osztja azt az eddigi felfogást, 
hogy a talajsók a gyökérsejtek falán való egyszerű át- 
szivárgás útján jutnak a növénybe ; szerinte ez a felvétel 
igen szövevényes vegyi folyamattal történik. Hansteen 
kísérleteit Sieber egészítette ki, a ki a nővőszövetben 
(kambium) található calciumnak, magnesiumnakés foszfor
savnak szerepével foglalkozott. Sieber kísérletekkel mu
ta tta ki, hogy évszakonként mennyire eltérő a kambium
szövet felszívóképessége és tartalma. Tavasszal a rügy- 
fakadás apasztja a calciummennyiséget, de viszont ugyan
ekkor a hamuzsírtartalom gyarapodik. Rendszerint ki
mutatható, hogy a calciu mt art alom és a növekedés éréivé 
szoros összefüggésben vannak egymással; ez tehát egyezik 
Hansteennek azzal az állításával, hogy a sejtfalak képzé
sében a calciumnak van a legfőbb szerepe. A calcium 
szervetlen alakban kerül a kambiumba s ott szerves 
alakban marad lekötve.

Be van bizonyítva, hogy nemcsak a talaj víztartal
mának csökkenése okoz a növény nedv keringésé ben pan
gást, hanem az is, ha a meleg és a világosság rövidebb 
ideig áll a növény rendelkezésére. Október közepén napon
ként csak 9 órán át, míg április végén 13 órán át élvezi 
a növény a világosságot. Ezért őszszel a nedvkeringésben 
pangás áll be s lehet, hogy ez okozza a levelek elsárgulását 
is. A nedvkeringésnek hasonló pangása a tenyészeti idő
szakban ugyan minden éjjel beáll, a nélkül azonban, hegy
ezzél egyidejűleg a nappal képzett tápanyagok felhaszná
lásával történő növekedés is hátráltatnék, őszszel azonban 
a meleg és a világosság folytonos apadása következtében 
a nedvkeringéssel egyidejűleg a táplálkozási folyamat is 
ellanvhul. Az őszi lombhullást s a növekedés szünetelését 
egyesek azzal is magyarázzák, hogy a koronkénti pihenést 
a növények is megkívánják ; továbbá, hogy a növényekben 
a tartaléktápanyagok túlságosan felszaporodnak ; s végül, 
hogv a gyökereknek és a leveleknek pótölniok kell a hosszú 
munkaszolgáltatásban elfogyott energiájukat. Ezeknél a 
magyarázatoknál sokkal természetesebb az a feltevés, hogy 
a tenyészeti szünet azért áll be, mert a tenyészethez szük
séges életfeltételek nem állnak többé a növényszervek 
rendelkezésére. Ha a nedvességet kedvelő növények huza
mosabb időn át nem jutnak vízhez, a lombozat elhal. 
A növény életműködésre csak akkor képes, ha a működés
hez szükséges életfeltételek megvannak. Ha gondoskodni 
tudunk arról, hogy a növény állandóan hozzájusson a

szükséges ásványi anyagokhoz, világossághoz, meleghez 
és vízhez, úgy bármely évszakban is sikerül, még olyan 
növényeknél is szakadatlan növekedést biztosítani, a me
lyek máskülönben tenyészetüket időszakonként pihen
tetni szokták.

A növényeknél nem lehet olyan értelemben «o szervek 
elhasználtságáról» vagy myugalmi szükségérőh beszélni, 
mint az állatoknál, mert az évelő növények folytonosan 
új szerveket hoznak létre, míg a régi elhalt szerveket 
vagy. elvetik (levelek, kéregcserepek) vagy pedig más 
szervek alapjául használják fel (a törzsnek, gyökereknek, 
ágnak eífásodott része). Ha egy állat végelgyengülésben 
elpusztul, annak oka áz, hogy szervei már elhasználódtak, 
s kóros anyagok lerakodása által eldugultak, a minek 
kiküszöbölésére már nincs elég ereje. Egy nagynövésű fa 
azonban rendszerint éhségben és szomjúságban pusztul el. 
Korosabb fánál ugyanis az évrŐl-évre szélesbedő év
gyűrűk képzéséhez szükséges tápanyagok előteremtése 
hovatovább nehezebb ;. a vízfelvételnek és a vízvezetésnek 
fizikai feltételei rosszabbodnak ; az anyagcsere és a kloro
fill-működés ellanyhul; a levelek áthasonítási munkája 
elégtelen lesz. Mindezeknek azután az a következménye, 
hogy az egyensúly megbomlik s a fa táplálék-hiány miatt 
idővel elhal.

A faalak, mint a vastagodás eredménye.

Felületes vizsgálódásnál a vastagodás folytán kelet
kezett faalak a fa bonctani szerkezetétől függetlennek 
tűnik fel.

Sokan a fának és szerveinek alakbeli kifejlődését a 
természetes kiválással, a természetes czélszerűséggel magya
rázzák úgy okoskodván, hogy ha az edényeknek és a 
plasmás fasejteknek eloszlása a táplálkozási és az anyag- 
szállítási feladatokhoz igazodik, úgy azt is fel’lehet tenni, 
hogy a farostok eloszlása viszont, a műszaki célszerűségre 
van tekintettel. Szerintük a természetes kiválásnak tud
ható be az, hogy a törzs olyan alakot vesz fel, a mely a 
legkevesebb anyagfelhasználás mellett a legnagyobb ellent- 
álló erőt képes kifejteni E szerint az elmélet szerint a 
törzs — hogy a szél hajlító és nyomó hatását leküzdhesse, — 
a támadó erők (nehézségerő, szél) támadási pontjait több 
anyagnak felhasználásával megerősíteni törekszik, s ezen 
törekvése következtében nyeri azt a mértani alakot, a 
mely kevés anyag-felhasználás mellett nagy ellentálló 
erőre képes.

Ezt az eméletet általánosan elfogadták s Metzger dol
gozta ki részletesen «A szél mint a fák növekedésének 
számottevő tényezője® czímű értekezésében. Metzger sze
rint minden törzsalak, — legyen az akár szabadállásban 
nőtt, földig ágas, akár zárt állásban nőtt hosszú törzsű, 
kicsi koronájú, — úgy van felépítve, hogy a legkevesebb 
anyag-felhasználás mellett a legnagyobb ellentálló erőt 
legyen képes kifejteni. Jaccard, a ki a Metzger elméletet 
megdönteni igyekszik, annak a nézetének ad kifejezési, 
hogy a szabályos és központos törzsképzésnél különböző 
élettani tényezőnek, elsősorban pedig a vízvezetésnek ' an 
egyedül szerepe. Szerinte a fák törzsük felépítésénél nem-
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csak hogy nem takarékoskodnak az anyaggal, hanem ellen
kezőleg, sokkal több anyagot használnak fel, mint a 
mennyit, a szél erejének legyőzése indokolttá tesz. A Metzger 
elméletnek elletmond az, hogy a hajlító erővel szemben 
a törzsnek nem minden része képes egyforma ellentállást 
kifejteni; továbbá, hogy a fatörzs ellentállása a hajlitással 
szemben vastagság szerint is változik, mert a vastagság 
növekedésével az ellentállás aránylag kisebbedik végül, 
hogy a szabadállásban nőtt fáknál az ellentállás koronájuk 
fejlettségéhez viszonyítva nagyobb, mint a fiatalabb és 
vékonyabb törzseknél. Ha azután azt látjuk, hogy a fák 
még ezen anyagpazarlás mellett felépített törzsükkel sem 
bírnak el nagy igénybevételeket (szélvihar, honyomás stb.), 
úgy igazán nem tudjuk, hogy annak a sokszor hangoz
tato tt műszaki czélszerfiségnek milyen előnyöket'is köszön
het a fa.

A Metzger-elmélet sokkal kevesebb hívőre talált volna, 
lia látszólagosan nem egyezett volna azokkal a kísérleti 
eredményekkel, a miket Hartig R. ért el, a ki a szélhatá
soknak és a nehézségerőnek faformáló befolyását tanul
mányozta. Hartig ugyanis kimutatta, hogy abban az 
esetben, ha egy fatörzsre ugyanazon irányban állandó 
hajlító erő hat, a meghajlított törzs homorú oldalán a 
vastagodás erősebb, mint a domború oldalon, s hogy a 
hajlítás folytán összenyomott szakaszon á szöveti szerkezet 
elváltozik. H a tehát ennek a kísérletnek a nyomán fel 
lehetett tételezni azt, hogy a szélnyomás a növekedési 
erélyt fokozza, úgy indokoltnak látszott az a feltevés is, 
hogy a szélnek általában törzs-alakító hatása van.

A dolog azonban a valóságban sokkal szövevényesebb.
1. A hajlító erő és a növekedési erély emelkedése között 

nincs állandó arány, mert a hajlító erő — nagyságához 
képest — mindig más és más visszahatást kelt.

2. A vastagodási gyarapodást ki lehet mutatni a törzs
nek, ágnak, gyökérnek minden olyan meghajlott szakaszán 
is, a mit nem külső erő hajlított meg.

8. Ha a törzs alakja a szélhatásnak lenne az eredménye, 
úgy a törzsnek a különböző irányú helyi szelek iránya 
szerint össze-vissza minden irányba elhajolva kellene ki
fejlődnie ; a központos növésű és szabályszerű szövetű 
•törzs pedig a ritkaságok közé tartoznék.

4. Tehát vagy a szélhatás eredménye a mostani faalak, 
s akkor nem lehet természetes kiválásról beszélni vagy 
pedig a természetes kiválásnak eredménye a fa mostani 
alakja, a melynél minden meg nem felelőnek kiküszöbölése 
mellett a faji jelleg domborodott ki, de ebben az esetben 
ez a megállapodott forma, mint örökölhető, nem lehet 
többé a mai szélhatásnak alávetve.

Mindezekből látható, hogy a Metzger elmélet önmagá
nak is ellentmond.

A növények növekedését, különböző külső behatások 
irányítják, s jellegzetes alakjuk a szerint fejlődik ki, a 
mint az egyik, vagy a másik külső behatás az uralkodó ; 
de nemcsak az alak, hanem a növény élettani magatartása 
és az összes életszervek kifejlődése is az említett külső 
behatásokhoz igazodik.

A levegő és a világosság, a mik a növény táplálkozását 
irányítják, a koronát minden oldalról egyformán és szabá
lyosan veszik körül, ennek következtében tehát a növény 
törzse is központosán fejlődik ki. Avízszintesen futó ágak 
kifejlődésére természetesen ez nem áll, mert arra más 
erők is — különösen a nehézségerő — hatnak, a melyek 
azután hol húzásra, hol nyomásra veszik igénybe az ágat 
és a kambiumra gyakorolt állandó behatásuk alatt szük
ségkép a külpontos, kétoldalas alaknak kell kifejlődnie.

Nézzük közelebbről azokat az okokat, a mélyek az 
évgyűrű-szélességnek a törzs különböző magasságaiban 
mutatkozó eltéréseit idézik elő. Alighanem itt is a víz
keringésnek van a legfontosabb szerepe.

Fel kell tennünk, hogy a törzsben egy víz vezet ő-pászta 
van, a mely a folytonos vízszállítást eszközli, s a mely a 
vízelpárölogtató-szervekkel szoros összhangban áll. Ezt. a 
vízvezetőpásztát a 8 —4 legutolsó évgyűrűben található 
edényeknek és vezető-fasejteknek összesége adja. Egy 
teljes gesztű lúcz- vagy jegenvefenyő-törzsnek a koronához 
legközelebb eső részén a vastagodás gyorsabb, mint az 
alsóbb részeken, még pedig azért, mert a legutolsó év
gyűrűnek, - a melyben a vízvezetés legnagyobbrészt 
történik, — csak akkor lehet egyforma vízvezetőképessége, 
ha a Telső, kisebb átmérőjű szakaszon nagyobb szélességet 
ér el, mint az alsó szakaszon, a hol a törzsátmérő nagyobb. 
Jaccard, abból a feltevésből kiindulva, hogy az egy- és 
ugyanazon évgyűrűben levő vízvezető-pászta a törzs 
különböző magasságaiban is arányos az évgyűrű egész 
területével, egy olyan eszményi törzset próbált szerkesz
teni, a milyennek egy lúczfenyőtörzsnek feltétlenül lennie 
kell, hogy vízvezetőképessége egész hosszában mindenütt 
egyforma legyen. Kísérleteinél azt találta, hogy a lúcfenyő- 
törzsek ezt az eszményi törzsalakot eléggé meg is közelítik ; 
továbbá azt. is tapasztalta, hogy az évgyűrűk területe a 
törzs pár méternyi magasságában a legkisebb, innen azután 
úgy felfelé, a korona felé, mint a gyökerek felé fokozatosan 
nagyobbodik.

Jaccard oly eszményi törzsalakot is szerkesztett, a 
melynek ellentállóképessége bármely magasságban egy
forma ; ezzel az eszményi törzszsel is összehasonlította 
az erre kijelölt törzseket. Méréseiből kitűnt, hogy a tör
zsek átmérője 3 m. magasságban pontosan egyezik az 
eszményi törzs átmérőjével, ezen a ponton felül az átmérő 
kisebbedik, 11-6 m.-nél (t. i. a hol a száraz ágak kezdőd
nek) eléri a normálisát, ezen felül a normálisnál nagyobb 
lesz egészen a korona alapjáig, vagyis a zöld ágak kezde
téig, a hol az átmérő viszonylagosan a legnagyobb. Álta
lános szabályul lehet tehát tekinteni azt, hogy a leg
alsó száraz ágak és a korona kezdete közti szakaszon a. 
törzsek a legnagyobb növekedést mutatják. Jaccard ennek 
okát abban látja, hogy itt az átmérőnek, illetve az év
gyűrűnek kiszélesedése azért szükséges, hogy ezzel a 
vízvezető-pásztának kisebbedése, a mi a száraz ágak 
fennmaradása folytán következik be, kiegyenlíttessék. 
Jaccardnak egyébként mesterségesen is sikerült a vasta
godást növelni azzal, m hogy a törzsekbe kis üvegcsöveket 
helyezett el, miáltal az élő fapászta vezetőfelületét ép 
úgy csökkentette, mint a hogy azt a száraz ágak teszik.
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A fatörzs tövének kiszélesedéséről — terpeszéről — 
általánosan azt hiszik, hogy ez van hivatva biztosítani 
a fa állékonyságát ; keletkezését pedig a fának az erő
művi befolyásokhoz való alkalmazkodásával magyaráz
zák. Ennek azonban ellentmond az a tapasztalat, hogy a 
esekély nedvességű homokos vagy sziklás talajon a fákat 
a szél kidönti, daczára annak, hogy — gyökérzetüket 
nagy területen terjesztvén szét — megfelelő terpeszszel 
bírnak. Minthogy továbbá a húzási és a nyomási feszült
ség a törzs tövénél csak igen kis mértékben ju that érvényre, 
érthetetlen, hogy a terpesz, az erőművi befolyások kö
vetkeztében keletkezhetnék.

A valóságban a terpesznek inkább élettani szerepe 
lehet. Ott, a hol a gyökérzet a törzsbe fut, a vízáramlás 
az irányváltozás következtében szükségszerűén meg- 
lassúdik ; a terpesznek tehát az lehet a rendeltetése, 
hogy gyarapítva a vízvezető utakat, ezzel az előbb 
említett meglassúdást megszüntesse.

*

A növénynek mindazok az életnyilvánulásai, a miket 
eddig^alkalmazkodási jelenségeknek tekintettek, több
nyire mostani befolyásoknak a következményei. Soha
sem szabad a növényéletben tapasztalható jelenségeket 
úgy tekintenünk, mintha azok az alkalmazkodásnak, a 
természetes kiválásnak öröklött megnyilvánulásai lenné
nek, mert hisz lépten-nyomon láthatjuk, hogy a növé
nyek mennyire alá vannak vetve a mostani viszonyok 
közvetlen hatásának. Reméljük, hogy hova-tovább sike
rülni fog megismernünk az összes tényezőket, a mik úgy 
a faji, mint az egyéni jelleg kifejlődésénél közrejátszanak.

A fák pu sztu lása  a háború következtében.

J. George, franezia erdész .néhány évvel ezelőtt beható 
tanulmányok alapján egy művet adott ki azokról a sérülések
ről^, melyeket a katonai lövöldék közelében fekvő erdők
ben a franezia katona fegyver eltévedt golyói részint közvet
lenül, részint visszapattanás folytán a fákon okoztak. 
Megállapításai szerint az egyenes irányban becsapódó 
gotyó gyakran csak alig látható lyukat hagy hátra. Ez 
kevésbbé vehető része, mint az a seb, melyet az oldalt 
becsapódó golyó okoz ; a visszapattanó golyó pedig még 
a fakérget is szilánkokká zúzza. A golyó távozási nyílása, 
épp úgy, mint az emberi testen, nagyobb, mint a behato
lási nyílás. George szerint ezek a sebek sohasem gyógyul
nak be ; a fa a legtöbb esetben menthetetlen. Azonnal 
nem pusztul ugyan el, hanem egy ideig még tovább 
sínylődik, azonban már az elmúlásnak van szentelve és 
műszaki czélokra már nem értékesíthető, hanem fája 
már csak mint tűzifa jöhet számításba, azonban még erre 
is csekély értékű.

Ha pl. tölgyfán egy ilyen sebet megvizsgálunk, lát
juk, hogy a fa életnedve kicsordult és hogy a törzs fertő
zést szenvedett. A kéreg sérülésein keresztül a nedv a 
fába hatol és vele együtt az esővíz is' beszivárog. Miután 
a szövetek szétroncsolódtak, azoknak tartalma a fanedv 
és víz keverékében feloldódik. A tannin ennek következ

tében felbomlik, a nitrogén és hidrogén tartalmú szövetek 
erjedésbe mennek át és ez az erjedés, a mely fertőzés 
folytán keletkezett, külsőleg is láthatóvá válik a seb szé
leinek rozsdabarna színe útján. Ez a genyszerű folyadék 
tele van apró lényekkel, a melyek előbb vágy utóbb a 
szövetek felbomlását okozzák. A pusztulás, mely lassan 
kezdődik a fiatal fáknál világosabban észrevehető, mint 
az idősebbeknél és a sebesülések számával fokozódik. 
A fa gyökere minden esetben elrothad. Minden seb egy-egy 
fertőzési góczpont, mely tovább terjeszkedve, a rothadást 
a beteg részről átviszi az egészségesre s aztán tovább 
terjeszti.

A seb a káros rovarok részére nyitott kapú, melyen 
át behatolnak a fába, megfúrják folyosóikat a lágy szöve
tekben s - a dúsan terített asztalon lakmároznak. A fa 
elpusztulása néhány esztendő alatt bekövetkezhetik.

A mi a tölgyfára nézve áll, még inkább áll a bükkre. 
A sebesülés ennél is fertőző betegséget okoz, melynek 
következtében a fa legföljebb két és fél év alatt elpusztul. 
Fájának szintén nincs műszaki értéke és csak tüzelési 
czélokra alkalmazható : azonban tűzereje hasonlíthatat- 
lanúl csekélyebb, mint az egészséges fáé. Ezeket a tapasz
talatokat minden fanemnél bebizonyítottnak találjuk.

A tűlevelű fák még jobban szenvednek, mind a lomb- 
levelííek, mert a tűlevelűeknél a sebből és a szétszakadt 
szövetek hasadé kaiból még gyanta is folyik ki, a mi a 
seb behegedését lassítja. A gombacsirák a sebben elsza
porodnak, a fa életképessége és ellenálló ereje csökken, 
minek következtében a tűlevelű fában élősködő rovarok 
a beteg fával könnyen elbánnak. A jegenyefenyő nagyobb 
ellenállást fejt ki, mint a vörösfenyő, vagy a lúczfenvő, 
a mely legkevésbbé tud a betegséggel megküzdeni. A fa 
látszólagos jó kinézésétől nem szabad félrevezettetnünk 
magunkat, hanem ilyen esetben is, a helyett, hogy a 
sebesült erdőt hosszú halálküzdelemnek t ennénk ki, a 
leghelyesebb idejekorán gondoskodni annak a kivágásá
ról és az újra erdősítéséről.

A völgyzárók halászati hasznosítása.
Irta : Simmonffy Gyula.

A völgyzáróknak a patakhalászatra gyakorolt hatása.

E kérdés elbírálásánál a következő szempontok jönnek 
figyelembe : A völgyzárók rendeltetése, mint tudjuk, ma
gas vízállás idején a felesleges vizet felfogni, kis vízállásnál 
ugyanazt leadni és értékesíteni. Ilyen rendeltetés mellett 
a völgyzárót folyószabályozási műnek is lehet tekinteni s 
mint ilyennek, a folyó- vagy patakhalászatra gyakorolt 
hatását tagadni nem lehet. Az által, hogy a völgyzáró az 
árvizeket felfogja, egyúttal az alábbfekvő folyó- vagy pa
takszakaszok környékét többé-kevésbbé megfosztja az el
árasztás lehetőségétől, mindenesetre csökkenti az áradásos 
terület nagyságát és időtartamát és ezzel az illető halasvíz 
haltermőképességét kisebbíti. A ölgyzárók létesítése nyo
mán továbbá rendszerint különböző ipartelepek keletkez
nek. Mennél inkább szaporodnak ezek, kártékony hatásuk
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annál inkább szembetűnő. Hogy a fenti szempontok szerint 
szenvedett kárból mi írható a völgyzárók rovására, azt 
pontosan megállapítani nem lehet, miután az egész völgy 
folyószabályozásának a völgyzáró csak egy részét teszi. 
A szenvedett károkat mintegy kiegyenlíti az a tény, hogy 
a völgyzáró megakadályozza a halivadéknak a nagy és 
hirtelen beálló árvizek által való lesodrását.

'  Kétséget kizáró módon megállapítható kártékony ha
tása á völgyzáróknak az, hogy az ívás végett felfelé törekvő 
halak útját teljésen elzárják. Ez a hatás annál nagyobb, 
minél mélyebben van a völgyben a völgyzáró elhelyezve. 
Magasabban fekvő völgyzárók e tekintetben kedvezőbbek, 
mert a völgyzáró alatt redszerint több olyan mellékpatak 
fordul elő, a hol az ívó pisztrángok hivatásuknak eleget 
tehetnek.

Ha a völgyzáró és a tápláló patakokhoz fűződő halá
szati jog egy kézben van, akkor a völgyzáró csak hasznára 
lehet a pisztránghalászatnak, miután 4 völgyzáróban a 
salmonidafélék természetes és egészséges viszonyok kö
zött fejlődvén, a származó ivadék is fejlett és egészséges 
lesz.

A mesterséges haltenyésztés szempontjából a völgy
zárók jelentőségét tehát emeli az is, hogy az anyahalak 
tartására és felnevelésére kiváló helyül szolgálnak. A ter
mészetszerű viszonyok között felnőtt anyahalak (az ívás 
előtt kifogva s az ivartermék érettsége alkalmával kifejve) 
olyan jóminőségű ikrát szolgáltatnak, a milyenre szűk ha
tárok közé szorított s rendszeres üzemű pisztrángos tó
gazdaságban neveltek nem képesek. Ez okból kifolyólag 
a gazdasági és üzleti alapon álló tógazdaságok tulajdonosai, 
a mennyiben alkalmuk van, igen helyesen teszik, ha a fenti 
czélra völgyzárókat bérelnek ki.

Eddig tart a münsteri gazdasági kísérleti állomásnak 
általam csak a szükséges terjedelemben ismertetett köz
leménye. A közlemény végén többek között megjegyzi 
még Thienemann, hogy völgyzárók létesítésekor nemcsak a 
halásztechnikusokat, hanem a tapasztalt hidrobiológusokat 
is meg kell hallgatni, továbbá, hogy az eddig szerzett elmé
leti és gyakorlati tapasztalatok mellett alapos a remény, 
hogy jövőben a völgyzárók halászati hasznosítása nagyobb 
eredményekkel fog járni !

** *
|A németországi völgyzáróhaláskatot Thienemarmon kí

vül különösen Eberts titkos kormánytanácsos és dr. Walter 
E. tanulmányozta. Eberts felfogásáról, elvérői és működé
séről már ezen közlés első részében olvasottakból is némi 
fogalmat alkothattunk magunknak. Régi, kipróbált em
bere és kutatója ő a halászat, különösen pedig a völgyzáró- 
halászat ügyének. Kiválóan tevékeny elméleti és gyakor
lati szakember, a kinek véleményét számtalan esetben ki
kérik, tudását igen sokra becsülik. Tanulmány utam ideje 
alatt személyesen volt alkalmam vele hosszasabban érint
kezni.

A völgyzárók halászati hasznosításának kérdésében — 
bár Thienemannal sokat vitatkoznak — nem lehet állítani,

hogy felfogásban ez utóbbitól lényeges különbség válasz
taná el.

Dr. E. Walter neve halászati szakmunkái által szintén 
általánosan ismeretes. Tudományos, nagykészültségű em
ber, kiváló természetmegfigyelő, logikus gondolkozású 
egyén. Felfogásában é s gondolatmenetében mintha Thiene- 
mannhoz állana közel s ezért részletesebb méltatásába ez 
alkalommal nem bocsátkozom.

Magyarországi viszonyok.

Tulajdonképpeni völgyzárók - - mint a milyenekről az 
előzőkben volt szó — nálunk ezidőszerint alig vannak. Er
dészeti és bányászati kezelésben van azonban számos ki- 
sebb-nagyobb «vízzáró gát», <vízzárda», «vízfogó>>, «duz- 
zasztó-> stb. és vannak természetes tavaink (tengerszemek 
stb.), a melyeknek halászati hasznosításával bizonyára ér
demes foglalkozni. Önkéntelenül felvetődik a kérdés, hogy 
a Németországban szerzett tapasztalatoknak nem lehetne-e 
nálunk már most hasznát venni, illetőleg a németországi 
völgyzáró és tavi halászat mai fejlettsége mellett szerzett 
tapasztalatok nem lehetnének-e már ezidőszerint is kiin
dulópontjai a mi vízfogóink és magasabban fekvő tavaink 
halászati üzembevételének? Elsősorban tisztába kell jön
nünk azzal, hogy a mi vízfogóink megfelelnek-e az okszerű 
halászati üzem követelményeinek?

Vízfogóink mai állapota szerint különbséget tehetünk 
üzemben (használatban) álló és üzemen kívül helyezett 
vízfogók között.

I. Az erdészet és bányászat czéljára épült, üzemen kí
vül helyezett vízfogók, hacsak nagyobb helyreállítási és 
kezelési költséget nem igényelnek, az okszerű és jövedel
mező halászati hasznosításra, talán kevés kivétellel, mind 
igen alkalmasak. Ezeket mint kész halastavakat tekint
hetjük, a melyeknek medrét vízzel bármikor megtölthet
jük és a szükséghez képest le is csapolhatjuk. Tehát csak 
a megfelelő népesítésről és lehalászásról kell gondoskodni. 
Ezeknél a vízfogóknál igen fontos, figyelembe veendő kö
rülmény az, hogy a gáttest milyen anyagból épült és hogy 
általában véve a gátépítő technika szabályai az alapozás, 
a gátgyökerek bekötésénél stb. mennyire találtak helyes 
alkalmazásra. Ha kevés a tápláló víz, erős a gátszivárgás 
és kicsiny a nyerhető vízterület, akkor a nagy karbahoza- 
tali és tatarozási költségek miatt már előre lemondhatunk 
a vízfogó halászati hasznosításáról, hacsak a vízfogó újjá
építését valamely fontosabb érdek (ipari, gazdasági, jó
léti) nem követeli, a mely esetben a halászat, mint a víz
fogó mellékhaszonvétele jöhet számításba.

Földből, vagy kőből, vagy mindkét anyagból vegyesen 
épült vízfogók a legkevesebb tatarozási és karbantartási 
költséget igénylik, tartósságuk úgyszólván örökös. Ebből 
a szempontból a bányászati kezelés alatt állott vízfogók a 
halászat czéljaira alakalmasabbak, mert ezeknél a gáttest 
építéséhez rendszerint földet és követ használtak, ellen
tétben az erdészeti kezelés alatt állottakkal, a melyek jó
részt fából és földből vagy kőből, leginkább az ú. n. kő
szekrényes gátak módjára készültek. Ezeknek a tartóssága 
korlátolt, karbantartási költségük pedig — tekintettel a
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fenyő- és egyéb épületi fának jelenlegi magas árára — 
nagy.

Fontosak a gáttestbe épített és a lecsapolás vagy víz- 
szabályozás czéljaira létesített műtárgyak (árapasztók, zsi
lipek, kapuk) milyensége és állapota. Ezek a műtárgyak 
az üzemen kívül helyezett vízfogóknál majdnem minden 
esetben feltalálhatók még és megbírálásuknál arról lehet 
szó, hogy azok esetleg minden módosítás nélkül csupán 
halrekesztő rácscsal való ellátás mellett alkalmaztassa
nak-e, avagy helyettük a tógazdaságoknál szokásos ú. n. 
barátzsilipeket építsük-e? Ha a barátzsilip mellett döntöt
tünk, akkor tekintettel arra, hogy vízfogóink helyenként 
tekintélyes mélvségűek és a tápláló víz is bőséges- lehet, 
megfelelő árapasztó zsilip mellett csak megfelelő méretekkel 
bíró és teljesen betonból készült barát/silipet építsünk.

A betonzsilip függőleges csövét a Németországban he
lyenként látottak szerint esetleg az alsó vízréte .ékig leérő 
homloklappal látjuk el .avégből, hogy nyáron a vízfogó 
alsó hidegebb vízrétege távolodjék el, így a víz hőmérsék
lete a tó vizében élő szerves életre (planktonra) kedvezőbb 
legyen.

II. Az üzemben lévő vízfogók halászati hasznosítása 
teljesen az előző fejezetekben leírt németországi, illetve 
külföldi tapasztalatok nyomán alakulhat ki. A halászati 
hasznosítás lehetősége és módja a természeti viszonyok 
mellett a vízfogó rendeltetéséhez fog alkalmazkodni. Az 
erdészeti kezelésben és üzemben lévő vízfogók a legtöbb 
esetben nem felelhetnek meg a halászati hasznosítás fel
tételeinek. E vízfogóknak rendeltetése ugyanis az, hogy a 
fának vízen való szállítására szolgáló patakok és kisebb 
folyók vízmélységét a szállítás czéljaira (tutajozás, úszta- 
tás) alakalmassá tegyék, a vízszínt emeljék. Ebből kifolyó
lag az erdészeti vízfogók vize a szállítási időszakban (rend
szerint tavaszszal, ritkán nyáron, ha szükséges őszszel is) 
aránylag gyakran és rövidebb idő alatt, gyorsan ürül ki és 
bár a megfigyelések szerint nincs okunk félni attól, hogy 
a vízfogóban lévő halállomány a gátvízzel együtt elmene
kül, vagy elsodródik, mégis a gyakori és gyors kiürülés, 
illetve a nagy vízjáték hatása miatt a halállomány a fenn
maradásához, táplálkozásához és szaporodásához szüksé
ges nyugalmat fel nem találhatja, másrészt ezen folytonos 
egymásután következő gyors lecsapolódás folytán a víz- 
fogóba, a halak táplálkozására szolgáló alsórendű állat
világ, a plankton kedvezőtlenül fejlődhetik ki, illetőleg a 
már létrejött plankton minden egyes gátvíz alkalmával a 
gátudvarból mintegy kiöblít-tétik. Kivételes esetek ter
mészetesen előfordulhatnak. Magam is láttam már üzem
ben lévő erdészeti vízfogót, a mely halászati hasznosításra 
alkalmas. Nagy területet elfoglaló vízfogóknál részint a 
terepalakulás, részint mert okszerű építkezés mellett rend
szerint a völgy legkeskenyebb részét igyekszünk áttölteni, 
előfordul, hogy a víznek egy tekintélyes része visszamarad 
a gátudvarban. Rendszerint lankás völgyben épített vagy 
eliszapolódott vízfogók az ilyenek, a melyekben a vízjáték 
alig 1—2 métert tesz ki s így bennük a halak viszonylag 
nagyobb nyugalomra találhatnak, a rendszerint iszapos 
mederben pedig dús alsórendű állati élet, haltáplálék fej- 
ődhetik ki. .

A bányászati vagy kohászati kezelésben levő vízfogók 
megítélésünk szerint halászati czélra megfelelőbbek. Ren
deltetésük turbinák, gépek, zúzóművek stb. részére a szük
séges egyenletes, állandó üzemvizet szolgáltatni, műkö
désükre nézve nagyjából és egészben olyanok, mint a tu- 
lajdonképeni völgyzárók, ezektől legfeljebb terjedelemre 
nézve különböznek. E vízfogókra tehát majdnem kivétel 
nélkül áll az, a mit a völgyzárókról elmondottunk s így a 
sikeres halászati üzem titka főképp a lehalászás nehézsé
geinek leküzdésében keresendő. Megkülönböztetésül talán 
csak azt lehetne még felemlíteni, hogy a mi vízfogóink 
rendszerint a völgyek felső szakaszán létesültek, tenger
szint feletti magasságuk nagyobb, általában 300 m.-en fe
lüliek és hogy klímánk zordabb, illetőleg nagyobb szélső
ségeket feltüntető, mint Németországé. Halászati szem
pontból e réven beálló kedvezőtlenebb helyzettel szemben 
viszont áll az, hogy vízfogóink nem olyan mélyek és így 
nyáron az alsó vízrétegek jobban felmelegedhetnek, a mi 
tápláléktermés szempontjából fontos.

Hogy már most valamely vízfogó halászati hasznosí
tásra alkalmas-e s hogy milyen legyen annak üzeme, azt 
minden egyes esetben csak alapos helyszíni szemle alapján 
lehet eldönteni. Ez alkalommal az elmondottak szerint, 
vizsgálat tárgyává kell tenni a vízfogó nagyságát, a táp
lálóvíz mennyiségét, minőségét, biológiai (élettani) tulaj
donságait (planktontartalmára sokszor, különösen nyáron 
szabad szemmel is következtetést vonhatunk), a környék
beli vizek halfaunáját, a víz hőfokát, a klimatikus, talaj 
és személyzeti, az értékesítési viszonyokat, a vizekhez fű
ződő halászati és egyéb jogokat stb., ezenkívül, ha üzemen 
kívül helyezett vízfogók felhasználásáról van szó, alaposan 
szemügyre vesszük az egész gáttest (vízfal stb.), a meg
lévő műtárgyak minőségét és állapotát, a netalán szüksé
ges tatarozásokról, átalakításokról pontos tervet és költ
ségvetést készítünk, mert csak ezen adatok birtokában le- 

i sziink abban a helyzetben, hogy a várható jövedelemre 
; nézve megbízható következtetéseket .vonhassunk.

(Folyt, köv.)

A hadbavonult kincstári erdészeti 
altisztekről.

A hadbavonult kincstári erdészeti altisztekről újabban 
a következő értesítéseket kaptuk :

a) kitüntetést kaptak: Pap Demeter napibéres erdőőr 
Jósikafalva (Kolozsvár), a II. oszt. ezüst vitézségi érmen 
kívül, újabban az I. oszt. ezüst vitézségi érmet : — Mi
hály fi Jenő m. kir. erdőőr (Lúgos), a koronás ezüst érdem- 
keresztet a vitézségi érem szalagján, valamint a vörös- 
kereszt hadiékítménves ezüst érmét ; — Mátuska József
m. kir. erdőőr (Lúgos), II. oszt. ezüst vitézségi érmet ;
Hál int István m. kir. erdőőr (Lippa), cs. és kir. szakasz
vezető, az ezüst érdemkeresztet, a vitézségi érem szalag
ján ; — Turek József m. kir. erdőőr (Tótsóvár), cs. és 
kir. őrmester, a bronz- és az I. oszt. ezüst vitézségi érmet 
kapta, utóbbit azért, mert 1916 június 15-én 160 ember
rel megszállta a Rostoki erdőben a 362-es magaslatot s 

I azt a parancshoz híven mindaddig tartotta, míg a zászló
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alj visszavonult ; — Itt: Adolf m. kir. erdőlegény Gre- 
distye (Szászsebes), a bronz virézségi érmet ; — Brkics 
Pál kir. erdőőr (Vinkovei), cs. és kir. őrmester a koronás 
ezüst érdemkeresztet a vitézségi érem szalagján ;

b) megsebesültek: Ifj. Kacsó István m. kir. főerdőőr 
Kovászna (Kolozsvár), a ki a román betörés folytán 
történt menekülés alkalmával a csendőrségnól katonai 
szolgálatra jelentkezett, 12 napi csendőri szolgálat után 
srapnel! lövéstől tüdővérzést k ap o tt; — Ambrózy László 
m. kir. erdőlegény (Zsarnócza), tart. tizedes ; — Schmerák 
Antal m. kir. erdőlegény (Apatin), a jobb karján ; - 
Beu Sándor m. kir. erdőőr Kőrösbánya (Szászsebes), az 
olasz harcztéren könnyű fejsebet kapott ; — Holczbauer 
József m. kir. segéderdőőr Kudsir (Szászsebes), másod
ízben ; — Vuruna István kir. erdőőr (Vinkovei), cs. és 
kir. őrmester, az olasz harcztéren 'kőomlástól a lábán ;

c) hadifogságba jutottak : Dokics Stoja m. kir. erdőőr
(Lúgos), olasz hadifogságba ; — Takács András m. kir. 
erdőőr (Lúgos), orosz hadifogságba ; — Andiik Mihály 
m. kir. erdőőr (Gödöllő), orosz hadifogságba ; — Turek 
József m. kir. erdőőr (Tótsóvár), cs. és kir. őrmester, 
orosz fogságba; — Kerpán János napibéres erdőőr
(Orsóvá), orosz hadifogságba Kazán-ba ; Dobranics 
Pál kir. erdőőr (Vinkovei), tart. tizedes, orosz hadifogságba;

d) megbetegedtek : Markocsány Károly m. kir. erdőőr
(Máramarossziget), tüdőbaja miatt a katonai szolgálat
ból végleg elbocsajtatott ; — Máris Péter napibéres
pót erdőőr (Kolozsvár) ; — Batina Milos napibéres erdőőr 
(Zagreb);

e) előléptetésben részesültek: Matuska József m. kir. 
erdőőr (Lúgos), tart. őrmester, soronkívül törzsőrmesterré ; 
Pomothy Ernő m. kir. erdőlegény (Gödöllő), tábori tüzér 
tizedes, szakaszvezetővé ;

f) eltűntek: Szamosközy Bálint m. kir. erdőőrt Stréza-
kerczisóra (Kolozsvár), a román betörés alkalmával az 
ellenség elhurczolta s azóta értesítés nem jö tt róla ; -
Drazsüs Timót m. kir. póterdőőr (Apatin), a bukovinai 
fronton.

A vad ürü léke.

A vad ürüléke lehet szilárd és folyékony. A szőrmés 
vadnak van szilárd és folyékony ürüléke, a szárnyasnak 
csak szilárd (legalább tágabb értelemben véve).

Alábbiakban csak a szilárd ürülékről, a melyet hulla- 
téknak nevezünk, lesz szó, míg a folyékony ürülékről 
csak annyit említünk, hogy' ha elég fi-iss, a lábnyomokkal 
együtt észlelhető. A vad nemét és korát is meg lehet az 
ürülékből állapítani.

A felnőtt kutyaféléket kivéve az összes szőrmés vad 
hímjének vizelete a négy lábnyoma között van, a felnőtt 
kutyaféléké legtöbbnyire azoktól oldalt, míg az összes 
nőstények vizelete a hátsó lábak mögött látszik. Sok és 
nagy vizelet idősebb, kevesebb és kicsiny vizelet fiata
labb egyedre mutat.

A szarvasfélék hullatéka formájára nézve nagyjában 
hasonlít a juhéhoz.

A szarvas hullatéka természetesen sokkal nagyobb s

e mellett az állat kora és neme szerint megint kisebb vagy 
nagyobb s e mellett az évszakok, illetőleg a táplálék 
szerint változik az állománya is. Színe friss állapotában 
feketésbama, zöldesfekete vagy sötéten szürkésbarna és 
fényes. A bika hullatéka télen rövid, vastag, az egyik 
végén hegybefutó, a másikon lapított s kis horpadás van 
rajta, a melybe a következő darab hegyes vége bele
illik. Tavaszszal lágyabb, vastagabb, laposabb és egyen
lőtlenebb formájú s egyik darab a másikéval jobban össze
állóit. Áprilisban ökölnyi nagyságú darabok bikára valla
nak. Nyáron a liullaték hosszúkás, hengeres végén hegy be
futó, a másikon annak felvételére mélyedés van és fürtö
sen egybefüggve hull ki és valamicskét keményebbre 
válik ; a kövérség (augusztus) idejében nyálkával vonó- 
dik be.

A mint az üzekedés beáll, a liullaték jelentékenyen 
kisebbedik s végtére téli alakjába megy át.

A suta hullatéka télen hasonlít a bikáéhoz, csakhogy 
hosszabb hegye nem oly kinyúlt s tompa- hegyén a mélye
dés vagy hiányzik, vagy alig észrevehető.

A dám hullatéka kisebb a szarvasénál, de hasonló hozzá.
x\z őz hullatéka apró, hosszúkás hengerded, végén 

tompa és fekete színű.
A tülkös szarvúak közül a zergéé a kecskéhez, a mufloné 

a juhéhoz hasonló.
A vaddisznóé a házidGznóéhoz hasonló.
A nyúlfélek hullatéka apró, mintegy kisújjnyi átmérőjű 

golyókból áll s többnyire sárgásbarna színű.
A medve' hullatéka nagy csomókban málna, áfonya 

vagy vadalma maggal keverve, zabbal, levéllel, esetleg 
szőrrel vegyes, sötétszínű.

A kutyafélék hullatéka szőrökkel, apró csontokkal 
kevert és a kutya hullatékához hasonló.

A macskafélék hullatéka a házi macskáéhoz hasonló, 
rendesen szőrrel, tollal kevert. A hiúzé nagy s félig takart, 
a vadmacskáé kisebb s egészen betakart.

A menyétfélék hullatéka minő a borz, kutyáéhoz ha
sonlóan rovarokkal van tele.

xA vidráé halpénzzel, szálkával és rák maradványokkal 
tele, erős halszagú és sötétzöld vagy barnászöld színű, 
hamar fakul s piszkos fehérré válik. Hullatékát mindig 
száraz emelkedett helyen rakja le, néha messze a víz
parttól, pl. rétben fekvő homokhalomra. Hasonló a 
nyérezé is.

A görényé, menyété, a házimacskáéhoz hasonló és 
erősen büdös. A nyeste és nyuszié pézsmaszagú.

A fajdfélék hullatéka az éjjeli szállásuk alatt nagy 
mennyiségben vau egy csomóban. Siketfajdé a legnagyobb, 
császármadáré a legkisebb.

A fáczánféléké a házityúkéhoz hasonló, a fogolyféléké 
ennél kisebb.

A futók rendjébe tartozó madaraké .a házityúkéhoz 
hasonló, de annál nagyobb vagy kisebb.

A réczeféléké a házi réczéhez, a lúdféléké a házi lúdthoz 
hasonlít.

A galambé, mint- a házi galambé.
A ragadozók ürüléke hol kisebb, hol nagyobb tollal, 

szőrrel kevert és büdös, K. M,
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Gazdasági tanácsadó.
A téli tojókról. A nem baromfitenyésztő is tisztában 

van azzal, hogy télen a tojások igen nagy keresetnek 
örvendenek, — a mi a jelenlegi háborús világban, még 
előre nem látott mértékben fokozódott — miért is olyan 
tyúkok, a melyek télen is tojnak, jövedelmezőség tekin
tetében erősen fellendítik a baromfitenyésztés bevételeit. 
Ezért úgy a hazai, mint a külföldi kiváló tenyésztők 
egész légiója, olyan fajta előállításán fáradozik, a mely 
az eddigi fajtákat a téli tojáshozam tekintetében felül
múlja. Az ázsiai fajták többé-kevésbé csaknem kivétel 
nélkül téli tojók, de azért mégsem lehet azt mondani, 
hogy jó téli tojó fajták. Abszolút értelemben ilyen fajtát, 
a mely jó téli tojó lenne, sohasem fog sikerülni a leg- 
preczizebb vérkeresztezés és tenyészki választás útján 
senkinek se kitenyészteni, mert a tojóképesség, legyen 
az általános értelemben vett tojóképesség vagy téli tojó
képesség stb., nem fajta, hanem egyéni tulajdonság, 
vagyis minden fajta keretén belül találunk jó, közepes, 
rossz, téli és nem téli tojóegyedeket. Azonban nem abszo
lút értelemben, lehet szó jobb és kevésbé jó, téli és nem 
téli tojókról: hiszen az magától értetődik, hogy egyik 
fajtán belül, aránylag több a jó tojóegyed, mint a másik 
fajtában.

Tekintettel arra, hogy a tojóképesség, minden körül
mények között inkább egyéni, mint fajtulajdonság, 
okszerű tenyészki választással minden egyes - tenyésztő 
javíthat állatjainak tojóképességén és pedig úgy. hogy 
mindenkor csak a legjobb tojóegyedekután nevel csibéket ; 
azonban nemcsak az anyaállat tojóképességére kell figye
lemmel lenni, hanem az apaállatéra is, mert a hímnemű 
állat is, ha nem is direkt, de indirekt átviszi anyjának jó, 
vagy rossz egyéni tulajdonságait utódjaiba, daczára 
annak, hogy elméletben az utód anyjától a belső tulajdon
ságokat, az apától meg a külémet örökli. Azonban ez még 
nem minden, mivel ezeket az utódokba átvitt tulajdonsá
gokat meg is kell szilárdítani, mert mit ér az. ha ezek 
a jó tulajdonságok az utódokban nem állandóak. Azt, 
hogy ezek a jó tulajdonságok meg is maradjanak, csakis 
beltenyésztés útján érhetjük el és pedig a legczélszerűb- 
ben úgy, hogy az anyát a fiával és ezek utódjait ismét az 
előbbi apaállattal párosítjuk, ezt a generáeziót azután 
már más jó anyától származó kakassal párosítjuk, mivel 
ebben a generáczióban a jó tulajdonságok már meglehe
tősen le vannak kötve és ha az apaállat is, a mely Ível 
ezeket párosítjuk, szintén jó téli tojó anyától származik, 
akkor nincsen mitől félni. Legjobb, ha a jó tojótól szár
mazó apaállat saját nevelésünk, azonban más törzsből 
származó, mert akkor legalább tudjuk eredetét. Egyálta
lában, ha valamiféle egyéni tulajdonságra dolgozunk, 
akkor mindig óvakodjunk idegen apaállat behozatalától, 
mivel ki biztosít minket arról, hogy nem épen ellenkező 
tulajdonságokkal felruházott anyaállattól származik-e az 
apaállat ; ilyen meggondolatlan vérfelfrissítéssel, egész 
eddigi fáradságunk kárba veszhet, illetve tenyészetünket 
évekre’yissza vethetjük, daczára annak, hogy a baromfiak 
aránylag gyois íejlődésűek.

Ha téli tojókra vagy jó tojókra szert akarunk tenni, 
nemcsak a fenti általános állattenyésztési szabályokat 
kell szem. előtt tartani, hanem állatainkat megfelelő 
(elegendő mennyiségű és tápdús) eleséggel is el kell látni, 
a mi a jelenlegi requirálások mellett nem épen könnyű 
feladat — valamint elhelyezésükre is tekintettel kell 
lenni, mert éhező és fázó baromfitól még akkor se várha
tunk elég tojást, ha az évek hosszú során a leggondosabb 
tenyészkiválasztásnak volt is alá vetve. A meleg ólokat 
túlzásba vinni nem szabad, mert a meleg ólban annyira 
elpuhulnak állatkáink, hogy a legkisebb hideg vagy a 
leggyengébb szél is azonnal megárt nekik, illetve ellen
állóképességük, az időjárással szemben, az üvegházi 
növényéhez hasonlóvá lesz.

Gondoskodni kell arról is, hogy állatkáink elegendő 
mozgással is bírjanak, mert ennek hiányában, a rendes 
etetési adagolás mellett is, annyira el fognak hízni és ennek 
következtében lustulni, hogy csaknem teljesen tenyész- 
képte-lenekké lesznek, illetve ezáltal ismét kárbaveszhet 
az évek hosszú során át eszközölt tenyészkiválasztá- 
sunk.

A mi az ólat illeti, az ne legyen hideg ; de túlmeleg 
se, a legolcsóbb és legczélszerűbb ól a földkunyhószerű : 
ez egy körülbelül egy méter mélyen a földbe vájt üreg 
fölé épített ól. Erről különben más alkalommal fogunk 
bővebben megemlékezni.

Olyan állománynál, a melyik nem bír szabad kifutóval, 
mesterséges kifutóról kell gondoskodni; legjobb és leg
czélszerűbb kifutó a három oldalról védett és az ólhoz 
hozzáépített kaparóhely ; ilyen kaparóhelyet még a sza
bad kifutóval bíró baromfi részére is ajánlatos készíteni, 
mert ilyenek hiányában a téli hidegben álományunk az 
ólból nem fog kimenni s ha a hideg több hétig ta rt, az a 
baromfi egészségi állapotára nem lesz előnyös. A kaparó
helyen a legczélszerűbb lótrágva vagy ennek hiányában 
pelyva, szecska, föld stb. keverékéből mesterséges trágya
dombot készíteni, hogy azon állományunk kénye-kedve 
szerint kapargálhasson.

Esteli és reggeli etetéskor legczélszerűbb a baromfinak 
szemes eleséget adni (ez lehet ocsú is), a reggeli etetéshez 
szánt eleséget, különösen télen, a midőn a fagyos földön 
nem tud kaparni, a tyúkok elűzése után a kaparóhelyre 
kell szórni, mivel ezáltal arra kényszerítjük tyúkjainkat, 
hogy eleségükhöz munka árán jussanak, mely testmozgás 
előnyösen fog hatni étvágyukra. A déli etetésnél -  főleg 
télen — lágy és meleg eleséget nyújtsunk ; a meleg ele- 
ség különösen télen igen jó hatással van a baromfira, 
mert az állati élet nem egyéb, mint lassú égési folyamat 
s így, ha langyos eleséget nyújtunk a baromfinak, akkor a 
test egyenletes hőmérsékletétől nem vonjuk el a táplá
léknak oly nagy részét, mint a hideg eleség adagolásánál.

Végül még arra is figyelemmel kell lenni, hogy az ól 
féregmentes is legyen, mert férges ólban nemcsak, hogy 
sokat szenvednek állatkáink, hanem az a \ érv eszteség, 
a melyet ilyen úton és módon elvesztenek állatkáink, a 
tojásrakás rovására, a felhasznált eleségből pótoltatik.

Búszel Elek.
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! ^Gyenge csibéknek sikeres felnevelése. Amióta 1908. év- 
tói kezdve nemes baromfitenyésztésével (Orpington) fog
lalkozom, számtalan szakavatott tenyésztő tollából ol
vastam a csibék mikénti sikeres felnevelésére vonatkozó 
üdvös dolgokat, a melyeket kipróbálva, szerzett tapasz
talataimat a következőkben ismertetem azért, mert 
kilencz évi tapasztalatom igazolja, hogy az általam 
gyakorolt etetési mód a fiatal csibéknél teljesen bevált, — 
mennyiben tenyészetemben gyenge csibék — kivéve azt, 
a melyet a kotló vagy az ember véletlenül eltapos vagy 
nás baleset ért — el nem hullottak.

A csibéknek kikelésük után egy-két napon keresztül 
sem enni, sem inni adni nem szabad, egyrészt azért, 
mert a kis csibéknek belei egy-két napos korukban még 
nincsenek teljesen kifejlődve s így a korán magukhoz 
vett táplálék feldolgozására képtelenek, másrészt pedig 
azért, mert a kis csibék kikelésük után a belsejükben 
visszamaradt tojásváladékból még legalább is két napig 
képesek magukat fenntartani, ha eledelt az első és második 
napon nem is kapnak.

Tudjuk, hogy az embereknél^! legtöbb betegség a 
gyomorrontásból ered. így van az az állatoknál is.

A kikelt kis csibék tehát két napig semmit sem kapnak 
s csak harmadik napon lesznek megetetve és megitatva.

Első eledelnek egy teljes héten át kizárólag hámozott 
kölest adunk nyersen. A nyers köles a kis csibék beleiben 
lévő 'rossz válladékokat kitakarítja és egyben könnyű 
eledel is. A második héten tejben főtt hámozott kölest ; 
a harmadik héten pedig már a főtt hámozott köleshez 
adhatunk apró kukoriczadarát is ; a csibék négyhetes 
koráig, a mikor is már lehet forrázott Fattingert, főtt to
jást, burgonyát, zöldséget, stb. etetni, mert négy hét 
alatt annyira megerősödnek a csibék, hogy nehezebb 
eledelt is képesek megemészteni; a csibék rendszeres 
etetés által erősebb fejlődést mutatnak és nagyobb emésztő
képességgel is bírnak.

A kis csibéknek hússal nagyban és sűrűn való etetését 
nem ajánlom, mert a sok hústól a csibék rheumát kapnak. 
Ezt az elmúlt esztendők egyikében tapasztaltam, a mikor 
kis csibéim lábaikra mind nyomorékok lettek’ és a há
tukra fordulva vergődtek teljes végkimerülésig.

Ezen etetési mód mellett a keltetési idény alatt ki
kelt csibém mind felnevelkedett ; ennek felesleges részét 
az Aradon évenként (háború előtti évet értve) megtar
tott őszi baromfivásáron rendszerint az állam vette meg, 
hogy azokat továbbtenyésztés czéljából kioszsza. Ez által 
szép jövedelemre tettem szert.

Ezt az etetési módot nagyon tudom ajánlani szaktár
saim figyelmébe, mert nem drága é s ' mondhatom, hogy 
ennél jobbat nem tapasztaltam. Körmöczy Illés

Különfélék.
Helyreigazítás. «Az Erdő» 1917 január 15-iki számá

ban közölt «Fadvédelem» czímű czikkünkbe, a melynek 
írója Bársony István, egy pár sajtóhiba csúszott be. A raga
dozó szárnyasok felsorolásából ugyanis a sólymok közül

kimaradt a szedésből a kerecsensólyom és a hosszúszárnyú 
sólyom, a melyek szintén jelentkeznek nálunk. — Pár 
sorral lej ebi) pedig «félű héjjá król van szó, «refi» héjják 
helyett, a mit a szerző úr kívánságára ezennel szintén 
helyreigazítunk, minthogy a réti héjják, a melyeket a czikk 
szerzője felsorol, egyáltalában nem téli héjják ; sőt tőlünk 
őszszel elvándorolnak és csak enyhe télen mutatkozik 
belőlük néha egy-egy példány. -  Ugyanitt, a kibekezdés 
végén, a fáczán meg a fogoly «kultúrmadárnak» monda
tott, kút túrvad helyett.

Hősi halál. Iván Györyy erdőaltiszt, 1916 deczember 
9-én a román harcztéren a hazáért hősi halált halt.

Halálozás. Lukafalvi Bartha Ábel m. kir. erdőtanácsos, 
a zalaegerszegi m. kir. állami erdőhivatal volt főnöke, 
munkás életének 49. évében, hosszas szenvedés után 
január hó 81-én meghalt.

Elfogott szökevény hadifoglyok. Fábián erdőőr közli 
velünk, hogy 1916 november 80-án két szökevény orosz 
hadifoglyot fogott el, a kiket átadott a csendőrségnek.— 
Az alsóárpási m. kir. járási erdőgondnokság kerületében 
Péter Ferencz járási erdőőr és Nyámczu György erdő
szolga január 7-én este két orosz szökevény hadifoglyot, 
ezt megelőzőleg pedig mindegyikük egy-egy orosz hadi
foglyot fogott el. — Huber Imre sopronújlaki védkerü- 
leti erdőőr február 3-án két orosz hadifoglyot fogott el, 
a kik a sopronnyéki fogolytáborból szöktek meg.

Szőrme-árak. A lipcsei szőrmepiaezon a legutóbbi 
jelentések szerint a nyers szőrmék árai a következőképen 
alakultak : vidra 40—60 K ; kőnyest 45—60 K ; kőnvest- 
farok 7.20 K ; nyuszt (fanyest, nemes nyest) 42—54 K ; 
nvusztfarok 9.60 K ; görény nagyság szerint 8—12 K ; 
görényfarok 12—24 fill. : róka 24—32 K ; borz 5—7 K ; 
házinyúl 50 kgr-onkint 140 -260 K ; téli nyúl (mezei) 
1.20—1.40 K ; téli őz 2.40—3.60 K ; nyári őz 3 —5 K ; 
amerikai czobolvfarok 7—17 K ; oroszországi czobolv-. 
farok 9—21 K ; vadmacska 10—15 K ; szarvas 6 —10 K ; 
hiúz 40—60 K ; medve 80—100 K ; menyét 4 —5 K ; 
mókus 20—30 fill. Ezeket az árakat fizették a lipcsei 
nagykereskedők az elsőrangú árúkért ; silányabb anyagért 
természetesen jóval kevesebbet adtak.

Zier Árpád urad. főerdész (Vasvörösvár) közli velünk, , 
hogy rókabőröket darabonkint 30 K-ért, egy drb nyest- 
bőrt pedig 70 K-ért adott el házalónak.

A szalonkákról. Az enyhe tél és talán a háború követ
keztében, úgy látszik a szalonkák visszafordultak dél
vidéki út jókból. A vasmegyei vörösvári uradalomban 
ugyanis november 23-ával befejeződött az őszi szalonka
húzás, mely feltűnően jó volt. 143 drb került aggatékra, 
a mi a megfogyott személyzet és igen silány és elégtelen 
lőszer mellett elég jó eredménynek tekinthető. Legnagyobb 
meglepetésemre deczember 30-án egyik hajtásban egy 
szalonkát lőttem és január 4-én ismét egy került agga
tékra és 4 drb volt a hajtásban.

Zier Árpád urad. főerdész
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Idősebb fák átültetése. Néhány évvel ezelőtt — így 
beszéli el a Blátter- für Kleingartenbau hasábjain egy 
«öreg gyakorlati kertész» — gyakran menteni keresztül: 
a wiesbadeni Nerő-völgy ültetvényein, hol mint kert
barát, igyekeztem megismerkedni a kertészettel. Eoy 
alkalommal csodálkozásomat fejeztem ki előtte, hogy 
egy idősebb fának átültetése, melyet ott végeztek, mily 
szerencsésen sikerült. «Az a fodolog» — mondotta az egyik 
kertész «hogy a fákat az átültetésre előkészítsük, vagyis 
hogy rpgi helyén az átültetendő fának minden erősebb 
gyökerét levágjuk, hogy az előálló 'sebek még eredeti 
helyén begyógyuljanak és a fa szívógyökereket ereszt
hessem).

A nagyobb gyökerek elvágása arra serkenti a fát, 
hogy az elveszetteket pótolja. Nemsokára nagyszámú új, 
kis gyökerek keletkeznek, a nélkül, hogy a fa növekedésé
ben bármiféle zavar lenne észrevehető. A sok kis gyökér
nek az az előnye, hogy ekként egy egész gyökércsomó 
keletkezik, a mi átültetésnél a fa gyors meggyökerezését 
nagyon elősegíti. Ilyen eljárás mellett a gyökérzet alig 
szenved észrevehető kárt.

A múlt tavaszszal két öreg jegenye-nyárfával tettem 
átültetési kísérletet, mely fényesen sikerült. A jegenyék 
az átültetés után is teljes virágdíszt öltöttek, mintha mi 
sem történt volna velük. Két másik ellenben, melyeket 
ugyanakkor ültettem át, a nélkül, hogy azokat arra még 
az előző évben előkészítettem volna, alig mutatják, az 
élet legkisebb jelét.

Tudok egy öreg tiszafának nagy környékben köz
ismert átültetéséről is, a mely az ültetés előtti évben 
erre a megfelelő gyökérmetszéssel előkészíttetett. Ennek 
az előkészítésnek köszönhető, hogy az ősrégi fa átültetése 
sikerült.

A ki tehát egy idősebb fát más helyre akar átültetni, 
annak azt a megelőző évben az átültetésre elő kell 
készíteni.

Az „Erdészeti és Vadászati Altisztek 
Országos Szövetsége “ közleményei.

Nyugtázás. Az Erdészeti és Vadászati Altisztek 
Országos Szövetsége pénztárába f. évi január hóban 
tagsági díjat fizettek:

Juhász János 1917 I. felére 2 K, Balogh Béla 1917. 
évre 4 K és Ofner Pál 1916. évre 4 K.

Hivatalos közlemények.
A m. kir. földmívelésügyi miniszter ur 1916. évi deczember 
hó 4-én 52,034 1916. szám alatt kelt és a m. kir. erdő
hivatalhoz Tótsóvárra intézett s tudomásul és ahhoz tartás 
végett valamennyi kincstári erdőigazgatósággal, főerdő- 
hivatallal és erdőhivatallal közölt rendeletének másolata.

(A  kóbor ebek kiirtása tárgyában.)

Folyó évi 5839. számú jelentésére értesítem, hogy a 
vadászati törvény 17. §-ának olyan értelmezése, mintha a 
vadászebek idegen területen csak letartóztathatok, illetve 
elfoghatok, de el nem pusztíthatok, téves. A kóbor eb 
ugyanis az idézett törvény 14. §-ának általános rendelkezése 
szerint (legyen az akár vadászeb, akár másféle eb) a vadá
szatra jogosított által feltétlenül elpusztítható ; a törvény 
16. §-ának utolsó bekezdése első mondata szerint pedig a 
vadászatra jogosítottakon kívül senkinek sem szabad a vadár 
szati területre bármi fajú ebeket bocsátani.

Az idegen vadászterületen talált olyan vadászeb pedig, 
mely nincs gazdájával, vagy gazdájától vadászat, a vad 
felkutatása vagy üldözése közben úgy kalandozik el ide
gen területre, hogy gazdájának jelenléte meg nem állapít
ható, avagy az olyan eb, mely idegen területen egyedül, 
felügyelet vagy kíséret nélkül futkos, vadászik, ha mind
járt nvaklánczot vagy szíjat is visel, kóbor ebnek minősül.

Ebből következik, hogy az ilyen körülmények között 
talált ebek bármikor elpusztíthatok, annál is inkább 
pedig akkor, ha rendszeresen előforduló ily esetekről 
van szó.

Felhívom ezek után az erdőhivatalt, hogy a mennyi
ben az előadottak figyelembe vétele mellett minősítendő 
kóbor ebek elpusztítása miatt alkalmazottjait felelősségre 
vonás terhelné, a megindítandó eljárás során a m. kir. 
kincstári jogügy igazgatóság közreműködését vegye igénybe.

A miniszter helyett : 
Báró Kazy József s. k.

államtitkár.

Változások az erdészeti szo lgá lat köréből.
(Kérjük az uradalmak t. vezetőségeit, hogy erdészeti létszá
mukban beálló változásokról a szerkeszt őségét értesíteni 

szíveskedj enek.)

A m. kir. földmívelésügyi miniszter kinevezte az állami erdő
tisztek összesített közös rangsorozati létszámába Avram György ni. 
kir. erdőmérnökgyakornokot (Sátoraljaújhelyre) és Siegmund Konrád 
uradalmi erdészsegédet (Segesvárra) ideiglenes minőségű m. kir. segéd- 
erdőmérnökökké, a következő végzett erdészeti főiskolai hallgatókat 
pedig : úgymint Moldován Jánost (Ung várra), Comsia Aurélt (lőcsére), 
Dénes Jenőt (Dévára), Begyáts Gábort (Liptóujvárra), Moldován 
Aurélt (Ungvárra), Kelemen Jenőt (Gödöllőre), Popovieiu A álért 
(Liptóujvárra), Dujie Brankót (Bustyaházára), Lipták Viktort és 
Fekete Józsefet (Susakra), Hajdú Bélát (Máramarosszigetre), Kakssányi 
Győzőt (Vinkovcire), Zac-hár Gyulát (Beszterczebányára), Hrabovecz 
Gyulát (Gödöllőre), Sávéi Sándort (Kolozsvárra) és Csányi Aladárt 
(Beszterczebányára) ideiglenes minőségű m. kir. erdőmérnökgyakor- 
nokokká. *

A m. kir. földmívelésügyi miniszter Kovács Pál m. kir. erdótaná- 
csost Pécsről Székelyudvarhelyre áthelyezte s megbízta a székely
udvarhelyi m. kir. állami erdőhivatal vezetésével.

A m. kir. földmívelésügyi miniszter Szadlis Sándor m. kir. erdő
mérnökgyakornokot Kolozsvárról — saját kérelmére — Gödöllőre 
áthelyezte. *

A m. kir. földmivelésügyiminiszter a zagrebi kir. erdóigazgatóság 
kerületében alkalmazott Orescanin Miklós kir. erdöőrt nyugalomba 
helyezte.
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E lő f iz e té s i  d íjak  n y u g tá zá sa .

Az 1917. évi január hóban a következő előfizetési dijak 
folytak be az Országos Erdészeti Egyesület pénztárába:

Budapest főv. erdőhiv. 2 0 .- , Tripammer Károly 3.60, Gáspár 
János hd. 1.40, Sehneczi kísérleti áll. 8.—, Zágrábi erdőig. 20. — , 
Kolozsvári erdőig. 408.—, Szászsebesi erdőhiv. hd. 19.75. Liptóujvári 
főerdőhiv. 2 8 0 .-, Kilián Frigyes 64.80, Földmív. min. 3.60, Békefi 
Miklós 8.—, Brassó város 12.—, Körmöezbánya város 12.—, Kremper 

József hd. 1. —, Ungvári főerdőhiv. 228. — , B. Bánffy urad. 56. — , 
Kárpa István —.80 f.. Apatini erdőhiv. 148.—, Iszkaszentgyörgvi 
urad. hd. 4.55, Vinkovcei főerdőhiv. 64.—, Zsarnóczai erdőhiv. 124.-* 
Sikrai iroda —.20f., Orosz György hd. 4.40, Szászsebesi erdőhiv 296.—

1 koronát fizettek : Kelemen István, Thóbiás Gyula.

2 koronát fizettek : Buffer Sándor, Merreider-István, Wirlics .József, 
Serb Georg, Szullik Frigyes, Vasyáry József, Winter Gusztáv, Tata re k 
Kicharci, Granzer Jenő, Holcer József, Nemes István, Zedla Pál, 
Holíosy Árpád, Keller József, Milován Vazul, Schönck József, Gott- 
-wald Pál, Lakatos János, Tóth Mihály, Hunyady János, Matula József, 
Hédi Ede, Bcneze Vincié, Dábis Miklós, Kiss János, Kremper József, 
Molnár Bálint, Varga Imre, Rudolf Vilmos, Syllaba Ferenez, Bánó 
Imre, Butáes Gyula, Makay Elek.

3 koronát fizettek : Korkis Mihály, Ujlaky Lajos, Kovács János.

4 koronát fizettek : Béldy György, Jelűnek István, Járos József, 
Mezey Károly, Novotthny László, Sáskai hgi. erdőgond., Barkassi 
András, Fábián István, Kócsy János, König János, Pokorny Emil, 
■Szabó János, Syllaba Kálmán, Mayer Gyula, Kacsanovszky J. A., 
B. Bánffy F., Benczkó József, Bogyay Gyula, Bölcső János, Fiskál 
Károly, Juhász Mihály, Kecze János, Kőváry István, Pékh József, 
Pomothy E., Tornassek Miklós, Zathureczky Géza, Albrecht János, 
Dérföldi hgs. erdőgond., Galántai Ferenez, Gáspár János, Jelűnek 
Andor, Köteles Ferenez, Selmcczi főiskola, Sümegi József, Sramel Pál 
'Tomcsányi Gyula, Petényi Keresztély, Stainer Gyula, Szabó István 
Terbancsa Romulusz, Tomasovszkv Incze, Városy János, Zagyvái- 
erdőhiv. Blaskó Sándor, Farkas Elek, Faranek Pál, Felsőbánya város, 
Hauptricht Mihály, Kiszel András, Kollega László, Komán József, 
Lahonyai Imre, Marány Géza, Müller Mihály, Orosz György, Osztro- 
luczky Miklós, Sajóvárkonyi erdőhiv., Ács Géza, Stanczinger Sánelor, 
Vargha Antal, Fölkel Sándor, Juhász János, Makky János, Rédl Károly, 
Károly György, Komsea György, Stiedl András, Csík Ferenez, Erdős 
Károly, Lonkay Antal, Pomothy János, Schudich Nándor, Péch 
Kálmán, Stégmeier Ödön, Soltész Sándor, Pumidalszkv István, 
Bagyinszky Pál, Dávid János, Koncsatu Tamás, Körmöczy Iűés) 
Kretter Rezső, Kubus János, Ballner József, Berta János, Ferenczy 
Pál, Gaspareez Lajos, Szakolcza város, Vadkerty Menyhért, Heydnch 
Károly, Huszár Pál, Krausz Ferenez, Csapa Traján, Cselédes Mihály^ 
Horváth Károly, Lévai urad. Párén Viktor, Piloein Cziprián, Boldizsár
stván, Varga József, Baumgarten Nándor, Franz Antal, Kovács 

István, Noll Ignácz, Pápaugodi hitb., Sályi kápt. erclőgond., Szonda 
László, Szabédi kíséri, állomás, Irány Géza, Adács István, Csizmarovits 

-János, Csirik János, Kassa város, Lupencs Pál, Máté Ferenez, Máté 
Mózes, Ptacsek Rezső, Sümegi János, Perneszi Lajos, Belinczán Vineze, 
Kelemen József, Kossuch János, Pécs város, Proháb Bálint, Rákossy 
'István, Selimák János, Piszkocs József, Rajezi János.

Szerk esztői üzenetek .
Gyakran érkeznek felszólalások kiadóhivatalunkba a czím- 

Bzalagon á tja v íto tt lakezím m iatt. Ez úton  közöljük, hogy ezen 
átjav ításokat nem a posta, hanem a  kiadóhivatalunk eszközli a 
beje len tett czímváltozás alapján, a nagyobbarányú czímnyom- 
ta tás i költségek m egtakarítása czéljából. Kérjük teh á t, hogy 
fölösleges reklamácziókkal a t. előfizetők ne forduljanak hozzánk,

F. E. 1. A családi pótlékról szóló 1912. évi XXXV. t.-cz. csak 
az állami, vármegyei és állam vasúti alkalmazottakra vonatkozik. 
Hogy önnek van-e igénye családi pótlékra, azt mi nem tudjuk meg 

.állapítani, de ezt a városi főszámvevő úrtól megtudhatja.

2. Az 1890. évi I. t.-cz. 25. §-a értelmében az erdőőrök nem ta r
toznak útadót fizetni. Miután a törvény általánosságban csak erdő
őrökről tesz említést, ebből következik, hogy nemcsak a kincstári 
erdőőrök, de általában az erdőőrök nem tartoznak útadót fizetni, 
így döntött különben a közigazgatási bíróság is, a mikor Brassó 
város erdőőreit az útadó fizetésének kötelezettsége alól felmentette. 
Ha önre az útadót mégis kirótták, folyamodjék annak törlése iránt 
a pénzügyigazgatóság útján az aclófelszólamlási bizottsághoz (köz
igazgatási bizottsághoz) s hivatkozzék kérvényében a m. kir. köz- 
igazgatási bíróságnak 1906. évi 2034. szám alatt ez ügyben hozott 
ítéletére vagy Mosonvármegye közigazgatási bizottságának 1908. évi 
959. k. b. szám alatt hozott határozatára vagy a belügyminiszter 
úrnak'fezeben vármegye közönségéhez intézett 1912. évi 5287. számú 
rendeletére. Az elsőt lapunk 1908. évfolyamának 44. oldalán, a máso
dikat 1909. évfolyamának 58. oldalán, utóbbit pedig 1912. évfolya
mának 100. oldalán egész terjedelmében megtalálhatja.

N. B. Igen. jónak mondják a <£'ampoliiu nevű izoláló hatású bőr
kenőcsöt czipők és csizmák vízhatlanífására. Kapható: Krayer E. 
és Társa czégnél Budapest (V., Váczi-út 34. sz.). Prospektust szívesen 
küld a ezég.

F. A szökevény hadifoglyok elfogásáért járó jutalom kiadása 
végett forduljon az illetékes katonai hatósághoz. Egy-egy szökevény 
hadifogoly elfogásáért 2 0 -5 0  K jár ; de hogy önnek mennyit fognak 
megállapítani, azt nem tudhatjuk.

B. F. 1. A szappanfőzéshez marólúg helyett nem lehet szódát 
használni, legfeljebb csak abban az esetben, ha a szódát előbb maró
lúggá alakít ja át. Az eljárás az, hogy körülbelül 40 %-os forró szóda- 
oldathoz óvatosan oltatlan meszet keverünk. A mész hozzákeverésekor 
fejlődő hő az oldatot forrásba hozza és ha elég meszet alkalmaztunk, 
akkor a szódának körülbelül 90—95%-a marólúggá alakul át, az 
oltatlan mészből pedig szénsavas mész keletkezik ; bevárjuk míg ez 
le (ülepedik és azután a megtisztult lúgot leeresztjük az üledékről. 
Ezt a lúgot használhatja szután a zsír elszappanosítására. Ez az el
járás azonban sok gyakorlatot kíván, mert enélkül az eredmény bizony
talan ; ezért czélszerűbb lesz, ha valahonnan marólúgot szerez.

2. Famester az lehet, aki a kőmíves-, kőfaragó- és ácsmesteri 
előképzettség megvizsgálására alakított bizottság előtt a megfelelő 
vizsgát letette. Ilyen vizsgálatok rendesen ott vannak, a hol állam
építészeti hivatalok vannak. Ha a 3 —4 évi tanulási idő után az ács- 
tanuló (inas) felszabadult s felszabadulása után a mesterségébe vágó 
munkákkal legalább három évig foglalkozott, akkor folyamodhatik 
valamelyik államépítészeti hivatal főnökéhez, hogy bocsássa őt ács
mesteri vizsgára. A folyamodványhoz mellékelnie kell egy bizonyít
ványt arról, hogy felszabadulása óta legalább 3 évig foglalkozott 
ácsmesterséggel mint segéd, s azonkívül három rajzot is kell mellé
kelnie. A vizsgálat díja 60 kor. Hogy a vizsgának mik a tárgyai, azt 
ezen a szűkre szabott helyen fel nem sorolhat juk, hanem ha egy állam, 
építészeti hivatalhoz fordul, o tt mindenre kap részletes felvilágosítást.

3. Bedő Albert dr.: «Az Erdőőr» czímü müvét az Országos Erdé
szeti Egyesületnél Budapest (V., Alkotmány-utcza 6. sz.) szerezheti 
meg ; ára 6 kor.; ezenfelül bérmentesítésre 60 fillért kell küldeni.

4. Illés Nándor: «A vadőr* czímü könyve Nagel Ottó könyv, 
pereskedőnél Budapest, (IV., Ferencziek-tere 9. sz.) kapható ; ára 1 K.

5. A ('madártanira nézve nem tudunk felvilágosítást adni, mert 
nem tudjuk, hogy miféle madártant kíván.

6. A küldött 20 fillért a lap javára bevételeztük.
T. M. Sorsjegyeit még nem húzták ki.
Sz. F. Sorsjegyeit még nem húzták ki.
G. L. Andrássovich Géza : «A házinyúltenyésztés és értékesítés* 

czímü müve «A házinyúltenyésztés és értékesítés* kiadóhivatalában 
Csillaghegy (Budapest mellett) kapható ; ára 2 K, bérmentes küldésre 
még ezenfelül 45 f. előre beküldendő. — Hreblay Emil : «Az ezüst 
szőrmenyúl tenyésztése és értékesítése* czímü műve kapható. Hreblay 
Emil m. kir. gazdasági fel ügyelő úrnál Eperjes ; ára 2 K, bérmentesítésre 
ezenfelül még 45 f. előre küldendő.

M. E. Tessék tájékoztatót kérni a következő nyugdíjegyesületektől : 
Köztisztviselők nyugdíjpótló és segélyző-egyesülete Budapest (I., 
Pázmány-utcza 1. sz .); Magyar állami altisztek és szolgák országos
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24 AZ ERDŐ. 3—4. sz.

nyugdíjpótló- és segélyző-egyesttlete Budapest (IX., Báday-utcza 5. sz.); 
Mezőgazdasággal és erdészettel foglalkozók nyugdíjintézete Buda
pest (IX., Üllői-út 25. sz.).

E. V. A kérdezett faárak a következők : 
tölgy, jó minőségű 30—40 cm 70 K,

40 -  50 « 90-100 K,
50 em-en felül 120 K.

kőris, fehér, szívós, jó 20—24 cm 90 K,
2 5 -2 9  « 120 K,
30 cm és feljebb 150—160 K, 

juhar 30 em-en felül 70 -80  K.
Az árak t-m3-kint, waggonba rakva értendők. A fa ára a rakodóhelyen 
annyival kevesebb, mint a mennyibe a vasúthoz való szállítás és a 
waggonba rakás kerül. A fuvardíj Erdélyből Budapestre m3-kint 
mintegy 20 korona.

K. S. 1. Hogy önnek miféle járandóságokra van igénye, azt 
így nem tudjuk megmondani, mert alkalmaztatása mineműségét 
nem ismdrjük. Forduljon kérdésével felettes hivatalához, vagy az 
erdőgondnok úrhoz, ott bizonyára mindenre kap feleletet.

2. Ha a kerületi erdőőrnek megvan az erdőőri minősítése 
(erdöőri szakvizsga bizonyítványa), úgy folyamodhat a kincstárhoz 
II. oszt. erdészeti altiszti állásért.

ALLASKERESLET ES KINALAT

3 3  é v e s , róm. kath., nőtlen, ép, egészséges, had- 
mentes szakvizsgázott erdőőr, tíz évi gyakorlattal, mely
nek felét erdei kihasználási iparvállalatnál szerezte, a 
vadtenyésztésben és a kártékony vadak irtásában teljesen 
jártas, segéderdőőri vagy erdőőri állást keres. Czíme a 
szerkesztőségnél megtudható. <i.)

M e g fe le lő  állást keres négy középiskolát és a 
gazdasági altisztképző két éves tanfolyamát kitűnő siker
rel végzett 21 éves, róm. kath., nőtlen ifjú, ki az erdé
szeti teendőkben is jártas. Czíme: Seller Szilárd Szék 
puszta; u. p. Devecser, Veszprém m. ,2.1

3 8  é v e s , róm. kath., ép, egészséges, hadmentes, 
erdőőri szakiskolát végzett, szakvizsgázott erdőőr, aki 
az összes erdészeti teendőkben, úgyszintén a vadászat 
terén, kis- és nagyvadtenyésztésben teljes jártassággal 
bír, jó bizonyítványokkal rendelkezik, magyar, német 
és tót nyelvet szóban és írásban bírja, megfelelő állást 
keres. Czíme: Kretter Rezső raktárnok, Fiume (Via 
Trieste 14.) .3.1

5 2  é v e s , róm. kath., nős, szakvizsgázott erdőőr, 
erdészi, vagy vadászi állást keres. Mint erdész már 
hosszabb ideig volt alkalmazva s mezőgazdaságot is 
vezetett. Beszél magyarul, németül és románul. Czíme: 
Mészáros Tamás. Salánk (Ugocsa megye). a.)

Szak vizsgázott erdőőr, ki éveken át mint erdőőr 
és fővadász volt alkalmazva, jelenleg kincstári napidíjas 
erdőőr, ép, erős, egészséges, 55 éves, beszél magjaiul, 
németül, tótul és románul, április l-jére állást keres. 
Czíme megtudható a Bátaszéki alap erdőgondnokságánál, 
Bátaszék. <5.)

M e g v é te lre  k e r e s e k  kettő igen jó disznós kutyát. 
Czím : Soltész Sándor Lipnik, u. p. Kapi (Sáros m .) (1.m 2>)

F. évi m ájus esetleg április hó 1-re felvétetik 
| egy józan életű, erély- s és a hegyi szolgálatokra alkal

mas testalkatú erdővéd, ki az erdészet és vadászat terén 
megfelelő gyakorlattal bír, a magyar nyelven kívül a 
német nyelvet is beszéli és lehetőleg tótul is valamit tud.

Bizonyítványmásolatokkal és esetleg fényképpel fel
szerelt ajánlatok a fizetési igények megjelölésével inté- 
zendők legkésőbb f. é. február hó végéig Scheibler Emil 
opálhegyi uradalmának kezelőségéhez Opálhegyre, u. p. 
Sókút Zemplén m. (2).

418/1917 sz.
T e r m e l t  b ü k k - ,  g y e r ty á n -  é s  n y á rm ű fa -  

e la d á s .  A lugosi m. kir. erdőigazgatóság vasúti farak
táraiban készletezett 322*83 m3 bükkrönkő, 19*14 m3 
gyertyán és 133.07 m3 nyárműfa, négy (4) eladási 
csoportban, zárt írásbeli ajánlatok mellett nyilvános 
versenytárgyaláson eladatik.

A zárt írásbeli ajánlatok 1917. évi márczius hó 3-ám 
délután 2 óráig a lugosi m. kir. erdőigazgatóságnál 
nyújtandók be, hol azok 1917. évi márczius hó 6-án 
délelőtt 9 órakor nyilvánosan bontatnak fel.

Részletes adatok, árverési és szerződési feltételek, 
ajánlati űrlapok és borítékok a lugosi m. kir. erdőigaz
gatóságnál szerezhetők be.

Lúgos, 1917. évi február hó 4-én.
(4..) M . k i r .  E r d ő ig  azga tóság*

U ra im  ! Csinos, magastermetű, szorgalmas húgomat, 
4,000 kor. hozománnyal, ismeretség hiányában ezúton 
férjhez adnám csinos, magastermetű főerdőőr v. erdőőr
höz. Fényképpel ellátott levelek előnyben (fénykép 
vissza). Czím : Kezdorf Antalné Nagynyárád (Baranya m.)

(3>

N y u sz i- , n y e s t-  é s  g ö ré n y b ő r ö k e t  veszek. 
Ajánlatok az ár megjelölésével a szerkesztőséghez inté- 
zendők.

K e re s te t ik  jól főző, meglett korú leány vagy 
gyermeknélküli özvegy, a ki egy cseléddel két személy 
melletti házi teendőket elvégzi. Gazdaság nincsen. Aján
latok Fogaesy erdőtanácsosnénak Borossebes. (5.n.i.>

i
II
I

M indennem ű (6.m.i.i

erdészeti magvakat 
és facsemetéket

ajánl szavatolt elsőrendű minőségben

FARAGÓ BÉLA cs. és kir. udvari szállító 
magyar magpergetőgyára 

Erdészeti csemetetelepek * ZALAEGERSZEG. 
Árjegyzéket, részletes árajánlatot szívesen küldök!

I
l

Budapest, 1917. Franklin-Tórsulat nyomdája.
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XI. évfolyam. -  5 - 6 .  szám. További intézkedésig megjelenik minden hó 15-én kellős füzetekben. 1917. márczius 15.

Előfizetési á r :

Fél é v r e ______2 E AZ ERDŐ
Szerkeszti:

B A L O G H  E R N Ő
m. kir. főerdőtanácsos.

Erdészeti és vadászati szaklap kisebb erdők birtokosai és kezelői, 
erdészeti altisztek, erdőőrök és vadőrök részére. 

T U LA JD O N O S  ÉS K IAD Ó  AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET.

H irdetések
egy hasábos garmondsze- 
dés milliméter soroukint 
10 fillérrel, táblázatos és 
garmond betűnél kisebb 
betüfaj szedés másfélsze
res egységárral számítta- 
tik. — Az egész oldal négy 

hasáb széles.

Előfizetőknek az álláske
reslet és kínálat rovata 
rövid közlésekre díjtala

nul áll rendelkezésre.

Az előfizetési á r «Az Erdő» kiadóhivatala czímén Budapest, V., 
Alkotmány-utcza 6. szám alá küldendő. Ide intézendők a lap szét

küldésére vonatkozó reklamácziók is.

A lap szellemi részére vonatkozó levelezés (kéziratok stb. 
szerkesztőségéhez, Budapest, V., Zoltán-utcza 16. sz.

Kéziratok vissza nem adatnak.

I *Az Erdő» 
intézendők.

«Az Erdö» m unkatársai m egfelelő irói tiszteletdijban részesü lnek , a m elyet a szerkesztőség  évnegyedenként utalványoz. 
A lap  után netalán szárm azó tiszta jövedelem  teljes összegében az Orsz. E rdészeti E gyesüle t á ltal kezelt oly alap  jav á ra  f'ordít- 
tatik, a m ely — később m eghatározandó m ódon — e lap ra  előfizető erdészeti altisztek, erdő- és vadőrök  jav á ra  fog szo lg á ln i

T A R T A L O M .

T ó b b te r m e lé s  a z  e r d ő g a z d a s á g b a n .  ( Z ie r  Á r p á d . )

A  v ö lg y z á r ó k  h a l á s z a t i  h a s z n o s í t á s a .  ( S im o n f f y  G y u l a . )

E r d ő ő r i  é s  v a d ő r i  s z a k v i z s g á k  e r e d m é n y e .

Gazdasági tanácsadó : A  p u l y k a t e n y é s z t é s r ő l .  ( B á s z e l  E l e k . )  — H o g y a n  

k é s z í t s ü k  a  m ü l é p e t ?  ( I g n á c z  S á n d o r . )

Különjélék : H ő s i  h á l á i .  — H a l á lo z á s .  —  N y u g d í j b i z t o s í t á s .  — E l f o g o t t  

s z ö k e v é n y  h a d i f o g l y o k .  — M e g h ív ó  a  b c s z t e r c z c b á n y a i  a l t i s z t i  

s e g é ly z ő  e g y e s ü le t  k ö z g y ű lé s é r e .  —  P á l y á z a t  h a d i , ö z v e g y e k  é s  

á r v á k  r é s z é r e .  —  K e r t i  u t a k  a l a p o z á s a .

V á l t o z á s o k  a z  e r d é s z e t i  s z o l g á l a t  k ö r é b ő l .

E lő f i z e t é s i  d í j a k  n y u g t á z á s a .

S z e r k e s z t ő i  ü z e n e t e k .

T öbbterm elés az erd őgazd aságb an .
I r t a  : Zier Árpád u r a d .  f ő e r d é s z .

A háború által felszínre került jelszavak közül egyik 
sem képezte annyira szóbeszéd tárgyát, egyiket se vitatták 
meg annyira hozzáértők és kevésbbé hozzáértők, mint a 
t öbbtermelést.

Foglalkoztak vele napilapok és a legkülönbözőbb 
szaklapok, szóvá tétetett a főrendiházban és a képviselő- 
házban is, á hol egyebek közt egy volt szakminiszter is 
fejtegette azt, bizonyságául e kérdés fontosságának.

A többtermelés az egyesek vagyonosodása által vég
eredményben az állam gazdagodását van hivatva szol
gálni.

Célját az képezi, hogy. az ország területén mennél 
több és értékesebb anyag termeltessék.

Ha képesek vagyunk szükségleteinket saját országunk 
területén előállítani, úgy nem szorulunk más országból 
való behozatalra, nem kell külföldre árúért pénzt küldeni 
és így nem szegényítjük országunkat. Há pedig annyit 
termelünk, hogy nemcsak saját szükségletünket bírjuk 
fedezni, de még feleslegünk is marad, melyet azután ide
gen állam lakóinak szállíthatunk, s így kivitelünket növel
hetjük, úgy az érte befolyó pénzzel nemcsak a termék 
tulajdonosa (pl. a fánál az erdőbirtokos), vagyonát, hanem 
a közösség az országnak vagyonát is gyarapítjuk.

Tehát a hogyan érdeké a többtermelés az egyesnek, 
®PP úgy érdeke az a közösségnek, az államnak is. Minél 
nagyobb a kivitel és minél kisebb a behozatal, annál

értékesebb az állam által kibocsájtott pénz a külföldön. 
Hogy jelenleg pénzünk a semleges államokban oly kevés 
értékkel bír, az éppen annak következménye, hogy szük
ségletünk a háború következtében aránytalanul meg
növekedett és a nagy behozatallal szemben kivitelünk 
elenyészően csekély. Ezen a többtermelés van hívatva 
változtatni. E lap t. olvasói is érdekelve vannak a több
termelésnél : először mint az ország lakói, másodszor 
mint a többtermelésre hivatott tényezők. Ezért szükséges, 
hogy mi is foglalkozzunk ezzel a kérdéssel. |£b

Az erdőgazdaságban így írhatjuk körül a többtermelést: 
mennél több, mennél értékesebb anyagot a legrövidebb 
idő alatt a területegységen, mondjuk 1 katasztrális hol
don termíilnL

Ha Magyarország 13 millió kataszteri hold erdőségé
ben (Horvát-Szlavonország nélkül) csak egy y2 m3 fával 
sikerül évente és holdankint többet előállítani, úgy ezzel, 
4 koronás köbméterenkénti tőárt véve alapul, 26 millió 
koronával gyarapítjuk az ország vagyonát. H a azonban 
a 4 koronás tűzifa helyett 24—30 koronás műfát vagyunk 
képesek termelni,* úgy 140—190 millió koronával gyara- 
pítju k az ország vagyonát az erdőgazdaság révén. Ez pedig 
a mostani, még korántsem tökéletes gazdálkodás fejlesz
tése mellett igen könnyen elérhető.

A többtermelés érdekében a következőket tartsuk 
szem e lő tt:

1. Igyekeznünk kell a fatermő területeket gyara
pítani.

Ennek a gyarapításnak azonban nem szabad valamely 
más jövedelmezőbb gazdasági ág rovására történnie. 
Nem kívánhatjuk jó szántóföldeknek, réteknek vagy 
legelőknek beerdősítését csak azért, hogy az erdőgazdaság 
területét növeljük, hanem arra törekedjünk, hogy a leg
kisebb -terület se maradjon kihasználatlanul, parlagon, 
hanem igyekezzünk még a legkisebb részletet is a leg
jövedelmezőbb, a legmegfelelőbb módon kihasználni.

Majdnem minden községben, különösen hegyes-dom
bos vidéken találunk olyan rendesen irtásból keletkezett 
szántókat, melyek meredek oldalon, a gazda lakóhelyétől

* Átlagban 24—30 koronás ára t nem lehet számításba venni és 
nem minden ía  műfa. Szerb,
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távol fekszenek, az odavezető utak oly ritkán vannak 
járható állapotban, hogy azok ész és okszerű megmunká
lása, trágyázása csak kivételesen kedvező időjárás mel
lett történhetik és akkor is nagy időpazarlással jár. Ennek 
következtében és mivel a kevés trágyát és a talaj táp- 
dúsabb felsőrétegét az esővíz mindig lemossa, a termés 
évről-évre silányabb lesz és betakarítását is kérdésessé 
teszi az időjárás. Különösen a mostani háborús viszonyok 
segítették elő az ily szántók keletkezését.

De vannak kaszálók is, melyek gyakori elárasztásnak 
vannak kitéve és mocsaras, vizenyős voltuk miatt csak 
silány minőségű, savanyú szénát termelnek, legelők, 
melyek legnagyobb részét szakadékok, vízmosások képe
zik és a marhajárás következtében mindinkább elromlanák 
vagy oly bozótosak, tüskések, szárazak, kövesek, hogy 
az állatok táplálásánál alig jöhetnek számba. Különösen 
a községi legelők ilyenek. Az ily területek igenis beerdősí- 
tendők.

Viszont nem szabad az erdőgazdaságnak elzárkózni 
oly területeknek más mívelési ág céljaira való átengedésé
től, melyek így huzamosan nagyobb jövedelmet biztosí
tanak.

2. Nem elég a fatenyésztésre szánt terület megnövesz- 
tése, hanem kellő gond fordítandó árra is, hogy a beerdősí
tendő terület oly állapotba helyeztessék, hogy rajta a 
fiatal csemeték a legrövidebb idő alatt gyorsan és értéke
sen fejlődjenek.

Steierben az elmaradt és nagyon elgazosodott vágások 
beerdősítésénél úgy járnak el, hogy ősszel kapával kisebb 
földhányásokat készítenek, körülbelül akkorát, mint két 
egymás mellett levő feltöltött krumplitő. Ezek a dombocs
kák télen át jól kifagynak, teljesen porhanyók lesznek és 
tavaszszal kézzel ültethetik bele gyermekek a luczfenyő- 
csemetéket.

Az így ültetett csemeték gyönyörűen fejlődnek, mert 
gyökereik a megkívánt helyzetbe jutnak és elegendő 
levegő is járhatja, a fű sem nyomhatja el s az utánpótlás 
felesleges.

Egy ily erdősítés már öt éves korában különb az oly 
tíz éves fiatalosnál, melyet egyszerűen úgy ültettek, 
hogy egy kapavágásba begyömöszölték a lúczcsemete 
gyökereit és azután még csizmasarokkal jól betaposták 
az esetleg szíva j kos agyagos hantot. Hogy itt még mi 
mindent tehetünk erre nézve, utalok Roth Gyulának az 
«Erdészeti Lapok»-ban közzétett tanulmányúti tapasz
talataira.

Dániában rugós-boronával és gördülő-ekével munkál
ják meg az erdőtalajt, hogy így a természetes felújulás 
útját egyengessék, egyúttal mesterséges magvetéssel elő
segítve azt, melylyel egyszersmind a keletkező fűfajok 
arányát és faját is szabályozzák. Azt is megteszik, hogy a 
felújítandó területen az almot előzőleg összegyűjtik és a 
bevetett területre ismét elszórják s így mesterségesen 
természetes takaróval látják el. Szóval a természet titkait 
kilesik, hogy azután a hol szükséges, mesterségesen idéz
zék elő a legelőnyösebb természetes állapotot.

E munkálatok költségei bőven megtérülnek a jövőben, 
mert mennél tökéletesebben sikerült az első erdősülés,

annál értékesebb lesz a jövendő erdő és annál kisebb lesz 
az erdősítési költség.

8. A legnagyobb gondossággal és körültekintéssel 
járjunk el a fanem, illetőleg a fanemek megválasztásánál, 
hogy minden talajrészletre a helyi és természeti viszonyok
nak legmegfelelőbb fanem kerüljön.

Ez a többtermelés leglényegesebb pontja.
Ez a kérdés látszólag a legegyszerűbben úgy oldható 

meg, hogy azt a legértékesebb fanemet ültetjük oda, a 
mely a leggyorsabban tudja a talajban levő tápanyagot 
tömegének gyarapítására felhasználni. Csakhogy itt külö
nös figyelem fordítandó arra, vájjon nem éli-e ki az a fa
nem a talajt annyira, hogy idővel csak silány minőséget 
és mennyiséget eredményez azon a helyen.

Az ákácz és a nyír, különösen a mostani árakat 
véve alapul, egy-két vágásfordulón keresztül igen nagy 
jövedelemhez fognak juttatni, de elegyetlenül tenyésztve 
csakhamar kiélik a talajt.

A jelenlegi természetes állapotot sem vehetjük feltétle
nül irányadóul, mert a természetnek sincs mindig módjá
ban, hogy minden fanemet a maga helyére juttasson.

Az első évek eredménye se befolyásoljon véglegesen. 
A lúczfenyő, a vörösfenyő, az erdei fenyő fiatalosok, 
igen szép eredménynyel kecsegtethetnek és végeredmény
ben mégis csalódást hozhatnak.

Ne akarjuk az egész erdőgazdaságra, de még az egyes 
vágásterületre se ugyanazt a fanemet erőszakolni. Általá
nosságban a déli oldalra fényigényesebb, az északira az 
árnytűrőbb fanem kerüljön. Ne ültessünk az árok fenekére, 
felhagyott útakra, melyeknek szélei már beerdősültek, 
világosságot, levegőt igénylő vörösfenyőt abban a remény
ben, hogy ez fiatal korában gyorsan nő és utoléri a többi 
csemetét, a szélekre, gerinczekre, tehát levegőnek, nap
nak jobban kitett helyre az árnytűrőbb, sekély gyökérzetű 
s így a szél szárító és döntő ereje iránt érzékenyebb lúcz- 
fenvőt. Vizenyős helyekre vagy víz mellé éger, kőris, 
szil, tölgy való, nem pedig ákácz.

Ha a fanemek megválasztásánál a talaj változataira 
tekintettel vagyunk, úgy okvetlen vegyes faállományokat 
fogunk nevelni, a többtermelés érdekeinek megfelelőleg.

Ezzel eldöntöttük azt a kérdést is, hogy csoportosan 
elegyítsük-e a fanemeket, vagy soronként váltakozva. 
Az utóbbi csak akkor fog eredményre vezetni, ha igen 
korán és nagy körültekintéssel végezzük az áterdőlést 
és csak ott alkalmazható jogosultan, a hol a beerdősí
tendő terület teljesen egyformán alkalmas mindegyik 
fajra és azonfelül az így elegyített fafajok növekvési 
menete azonos, tehát egyik sem előzi meg a másikat. 
Ne idegenkedjünk a külföldi fanemektől, de azért az 
üzleti reklámnak se kell felülni.

Az ákácz, ha 100 éves fordulóban kezeltetnék, úgy 
hazánkban még alig került volna másodszor vágás alá. 
Pedig tagadhatatlan, hogy a maga helyén pótolhatatlan 
és felülmúlhatatlan fanem. Az amerikai dióval, a sima
fenyővel és a Douglasfenyővel szintén elég jó eredményeket 
értünk el hazánkban.

A külföldi fanemek rendesen még erdővédelmi fontos
sággal is bírnak a rovar károsításokkal szemben.
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A völgyekben, patakok mentén, tehát a jobb, üdébb 
í;t ■talajokon mindig az értékesebb, nemesebb fanemeket 
ot ■telepítsük, de ne feledkezzünk meg az éghajlati viszonyok
éi Í r ó i  se. A tengerszínfeletti magasság nem mindig mérvadó, 
m im é r t a magas hegységek közelében a mélyebbfekvésű 
íd |helyeken is (200 300 in) már jó eredménynyel tenyész
ni Ihetők azok a fanemek, a melyek általánosságban a magas
ai I  hegységi fanemekhez tartoznak.

A rosszabb talajoknál ne feledjük, hogy vannak fa
nt illemeink és üzemmódok, a melyekkel nemcsak a tovább
it  ̂romlást akadályozhatjuk meg, hanem idó'vel lényeges 
l;í.|javulást is idézhetünk elő. Az ily talajon elsősorban a 
id f  bükk és jegenyefenyő jön tekintetbe és sajnálatos, hogy 
i d l  hazánkban épp ez a két fanem érdemetlenül mindinkább 
id*háttérbe szorul, tért veszít.*

A háborús viszonyok sok megrögzött előítéletet don
it Itö ttek  meg; pl. : a «gyomfélék» tekintetében is. Jelenleg 
fijla nyár, a nyír keresettebb a lúczfenyőnél. Talajvédelmi 

sgjiszempontból is értékesek lehetnek és kívánatossá válhat 
ií;Saz úgynevezett gyomfák és cserjék tenyésztése. Előbbiek 
'gjlgyors növésüknél fogva a fiatalosokban mint védő és 
»d|hézagpótló töltelék fanem ; ide sorozható még az ákácz is, 
In ^utóbbiakra az idősebb állományoknál a talaj beárnvékolása 
ío Iczéljából lehet szükség.

I Nagy jelentőséghez jutottak a háború révén az erdei 
é ln é k  és cserjék magvai is, úgy hogy a fanemek értékelésé
in ín é i ezek is fontos tényezőként szerepelnek. A bükkmakk 
>% . soha el nem képzelt áron értékesíthető. A tölgy, szelíd és 
•vévadgesztenye, dió, vadkörte, vadalma, cseresznye, szeder, 
lé ff értékes gyümölcsükön kívül a legkitűnőbb fát is szolgál- 
ilíltátják és hivatva vannak hazánkban a fényűzési czikke- 
•d Ik e t szolgáltató külföldi faanyagot, pótolni.

4. Az erdősítéshez szükségelt mag beszerzése is meg- 
d ^kívánja a gondos körültekintést és szakértelmet.

A hogyan a természetben az egyed tulajdonságai 
jxffrészben átöröklődnek az utódokra, úgy van ez a fáknál is.

Érmek tulajdonítható, hogy két teljesen azonos viszo- 
u ln y o k  között levő területen ugyanaz a fanem, növekedés, 
•1 ifejlődés és használhatóság tekintetében lényeges eltérése- 
>! ■két mutat.

A magas hegységből származó famagvakból kelet ke- 
s Szett csemeték alsóbb régiókba kerülve betegség iránt 
A Sérzékenyebbek ; különösen áll ez az erdei fenyőre ; az 
fi i alacsonyabb fekvésből származók pedig á késői fagyoktól 
:a■szenvednek és őszszel sem.érnek be a hajtások. A mag 

|1 származására nézve kezességet vállalnak a magkereskedők, 
b |  de arra nézve, hogy egyenes, jó növésű és jóalakú fáról

Í szedettek-e, már nem, mert a szedők, a kiket nem napszám
ban, hanem mennyiség szerint fizetnek, inkább a köny 

n r'nyebben hozzáférhető fákról gyűjtenek, tehát az ágas, 
fii-alacsony és többnyire görbe egyedekről, lévén a legtöbb 
:a ^szabadabban álló és így gyakrabban magtermő fa ilyen. 
ia E z e n  részben úgy volna segíthető, hogy a magkereskedők 
fi na  magféléket nem földről, líanem saját állandó és. kiokta

* Chakhogy a már megromlott talajon a bükk- és jegenyefenyő 
n  tenyésztése nehezen sikerül. Ezért az erdei és feketefenyőt látjuk 
o :s országszerte mint talajjavftő fanemeket alkalmazva, amelyek addig, 
e amfg jó záródásban maradnak e célnak meg is fcielnek. Szeri.

to tt személyzetükkel napszámban szedetnék. Sokat te
hetne e tekintetben egy állami, vagy állami ellenőrzés 
alatt álló magkereskedés. Mindenesetre legczélszerűbb, 
ha a magvakat magunk gyűjtethetjük, a természetes fel
újításnál pedig különös gondossággal' és körültekintéssel 
járunk el és áterdőlések alkalmával a továbbtenyósztésre 
nem kívánatos fákat még inagtermőkoruk elérése előtt 
kiszedjük.

5. Hogy természetes vagy mesterséges felújítást 
eszközöljünk-e, az mindig a körülményektől függ és azok
hoz kell alkalmazkodnunk. Ne legyünk már eleve el
fogultak egyik vagy másik módszerrel szemben, hanem 
simuljunk a fennforgó viszonyokhoz. Ezzel azonban 
korántsem akarom azt mondani, hogy ha a viszonyok 
idővél előnyösebbre változtathatók, ettől tartózkodjunk.

A mesterséges felújítás némely esetben elkerülhetet
len. A foganatosításnál mindig a természet után igazodjunk. 
Hogy magvetés vagy csemeteültetést alkalmazzunk-e, 
az mindig a körülményektől és a fanemtől függ,

A természetes felújítást ne bízzuk mindig a természetre. 
Czélunk az legyen, hogy minél rövidét!) idő alatt egész
séges egyedekből álló sűrű fiatalost nyerjünk, ne pedig 
az előírt sablon betartása.

6. Az előbbi pontokban felsoroltak alapvető feltételei a 
többtermelésnek. Most áttérhetünk közvetlen a termelésre.

A faanyagnak az erdőből való kitermelése a tisztító 
vágásokkal kezdődik. Az előbbi pontban már felemlí
tettük, hogy a létesült fiatalos főkelléke a sűrűség. Ez nem 
pusztán talajvédelmi szempontból szükséges, hanem azért 
is, mert csak így nevelhetünk egyenes, ágmentes, haszon
fára alkalmas törzseket, a mi a gazdálkodás főelve kell 
hogy legyen. De miként a mezőgazdasági növényeknél a 
sűrű vetésből származó 'növények, ha meg nem ritkíttat- 
nak, elsatnyulnak és nem bírnak kifejlődni, úgy van az 
az erdőgazdaságban is ; s a hogyan a mezőgazda kiegyez
teti a répát vagy kukoriczát, éppen úgy az erdőgazdának 
sem szabad megvárni, míg az erősebb fa idők múltával 
felülkerekedik és túlszárnyalja a másikat, hanem czél- 
tudatosan be kell avatkoznia. Csakhogy itt sokkal, de 
sokkal nagyobb körültekintéssel kell eljárni, mint a mező
gazdának, a mit mellesleg szólva, utóbbi soha sem fog
elismerni.

Ha túl sok csemetét szedünk ki, úgy ez a talaj kiszára
dására, a fák elágasodására, görbe növésre, a hossznövek
vés rovására történik, ha pedig sűrűn hagyjuk, úgy ez a 
talaj kiélésére vezethet, a fiatal fák megnyurgulnák, 
alig van koronájuk és tömegben igen keveset gyarapod
nak. A lomblevelűik suháng korukig mindig sűrűbben 
tartandók, mert, nagy hajlamuk van a görbe, ágas, hajlott 
növésre. A tűlevelűek általában egyenesnövésüek, csak a 
fényigényes erdei fenyő és részben a vörösfenyő válik ki 
feltűnően a rossz, csavart, görbe növekvésével. Megfelelő 
származású magból nevelt erdei fenyő azonban jobbalakú 
fejlődést fog m utatn i , ^

A tisztítóvágásokat különösen ott kell korán kezdeni, 
a hol-a gyorsnövésű, úgynevezett gyomfák nagy mérték
ben lépnek fel és a nemesebb, de biztosabb növésű fákat 
nem engedik levegőhöz, világossághoz jutni.
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Különösen áll ez a mesterségesen felújított oly vágá
sokra, melyeket már néhány évvel előzőleg kitermeltek, de a 
fa el nem szállítása miatt, vagy egyéb okból nem lett a vá
gás azonnal beerdősítve. Az ily helyeken a fűz, nyár, nyír és 
éger, mely önvetényülés útján ott megfogamzott, rende
sen már túl van az első évek nehézségein és erőteljesen 
fejlődhetik, míg a mesterségesen oda telepített csemeték 
egy ideig még sínyleni fognak. Ha a gyomfákat az erdősí
tést követő 5—6 év múlva kivágjuk és ezt a műveletet 
2—3 évi időközönként nem ismételjük, úgy nagyobb kárt 
tettünk a tisztítással, mintha bele se kezdtünk volna, 
mert a gyomfák kiváló sarjadzási képeséggel bírván, 
igen elbokrosodnak és sarjhajtásaik már az első évben 
utolérik a lassúbbnövésű, magról kelt nemesebb csemeté
ket. Ezért ha munkáshiány, vagy egyéb okok miatt a 
tisztítást nem ismételhetjük rendszeresen, úgy czélszerűb- 
ben járunk el, ha első alkalommal a gyomfákat csak erő
sen felgalyazzuk. Ez a munka nem jár nagy költséggel, 
mert végrehajtásánál' nem kell gondossággal eljárni. 
A lenyesett ágak kitűnő és igen értékes lombtakarmányt 
nyújtanak a vad, kecskék és különösen a juhok részére, 
a nyír ágai pedig keresett fonó és seprő anyagot szolgál
tatnak, melyet waggonszámra lehet értékesíteni. Példa
képen felemlítem, hogy egy körülbelül 10 holdas lúcz- 
fiatalos ily módon való tisztításáért a vállalkozó «seprős» 
100 koronát fizetett és ezenfelül 500 drb. seprőt adott az 
uradalom szükségletére.

Igen korán kell a tisztítást megkezdeni a magvetésből 
származó fiatalosnál, különösen ha többféle fanem magva 
volt összekeverve. Ákácz, tölgy, szil, jó talajon 5—6 éves 
korában már felnyeshető és tisztítható ; a kikerülő rőzse- 
anyag már értékesíthető és az alföldi faszegény vidéken 
jövedelmező is. Jövedelmezőség -szempontjából előnyö
sebb, ha: lombtakarmánynak használjuk fel a kikerülő 
anyagot. Hogy ez a fák továbbfejlődésére káros volna, 
nem tapasztaltam ; ellenkezőleg a kellő gondossággal 
(aratás előtt) kitisztított fiatalos mindig jobban és szebben 
fejlődött és összehasonlíthatatlanul mutatósabb volt, 
mint a meg nem nyesett és ki nem tisztított.

Az erdei fenyő felnyesése is korán válhat szükségessé ; 
az ágak levelesrésze alomnak használható. A felnyesés 
fűrészszel történjék, ne fejszével, és csak a szárazágak 
felnyesése ajánlatos.

A rendszeres- átér dőlések akkor veszik kezdetüket, 
a mikor az oldalágak leszáradnak, azaz a fák tisztulni 
és egymással a létért, a megélhetésért küzdeni kezdenek. 
A jobb talajon sűrűbb lehet a faállomány, a rosszabb 
talajon kevesebb törzset hagyunk meg, hogy elegendő 
tápanyaghoz juthassanak az egyedek. Viszont a sovány
talajon a talaj beárnvékolásának nagyobbnak kell lenni. 
Ezért, ha nem ültethetünk ily talajra árny tűrő, sűrű- 
koronájú fanemet (pl. jegenyefenyőt, bükköt), hanem a 
talaj, az,éghajlati viszonyok miatt kénytelenek vagyunk 
fényigényesebb, ritkább lombozatú fanemet (pl. erdei 
fenyőt, ákáczot) ültetni, csakhamar előáll annak a szük
sége, hogy a talaj kellő beárnyékolásáról gondoskodjunk. 
Ezt elérhetjük vagy mesterséges áttelepítéssel, vagy pedig 
ha a magtermőkort már elért faállományban erőteljes

átér dőléssel, gyérítéssel a záródást huzamosabb időre 
megbontjuk s így önvetényülést idézünk elő.

Hogy az előhasználatok, azaz áterdőlések milyen fa
tömegeket szolgáltatnak, az Fekete Zoltán főiskolai 
tanárnak az ((Erdészeti Lapok» 1916. évi 1—2. füzetében 
megjelent «Fatermési táblák) című közleményében levő 
táblázatból tűnik ki és a melyből az alábbi adatok szár
maznak. 1 hektáron van 7348 drb. 20 éves lúczfenyő 
120 m8 összes fatömeggel, öt év múlva maradt 5110 drb. 
25 éves lúczfenyő 167 m8 fatömeggel; kikerült áterdőlés 
útján 2238 drb. 16 m8 fatömeggel, újabb öt óv múlva 
22 in8 kerül ki és így>tovább, végül'marad 598 drb. 80 éves 
luczfenyő^746 m8, fatömeggel és a 60 év alatt áterdőlés 
útján kihasználtatott 6750 drb. 513 m9 fatömeggel. Átlag 
7 koronával számítva 1 m8-t, kerek számban 3600 koronát 
tesz ki az a fatömeg, mely részint mint feküfa kerül ki 
erdeinkből, részint ott rothad, vagy ki sem fejlődhetett, 
meg sem születhetett.

Az utóbbi bizonyságául felemlítem, hogy egy 120 éves 
bükkerdő záródásbontó, erős áterdőléssel kezelve 787 m8 
áterdőlési faanyagot szolgáltatott, míg a gyenge áterdő
léssel kezelt csak 419 m8 elohasználati fatömeget adott. 
A véghasználat mind két esetben 600 m3 volt. Tehát az 
erősebben áterdőlt területen 368 m9-rel volt nagyobb a tömeg
gyarapodás.

Hazánkban az áterdőlést még igen korlátolt mérték
ben alkalmazzák. Oka ennek az, hogy nálunk a vezér- 
szerepet játszó nagy erdőbirtokokon (pl. a kincstárnál) 
a szállítási berendezések hiánya vagy alkalmatlan volta, 
(a vékonyabb áterdőlési anyagot nem lehet úsztatni) 
a munkások hiánya, a kikerülő silányabb anyag értékesí
tésének nehézsége és főként az áterdőlési munkálatok 
azon sajátsága, hogy nem lehet vállalkozókra bízni, 
hanem megkívánja a szakértő, intelligensebb erdészeti 
altiszti személyzet állandó felügyeletét úgy a termelésnél 
mint az utakhoz való közelítésnél, valamint egyéb okok, 
sok nehézséget támasztanak. Sokkal alkalmasabbak erre 

I a kisebb erdőbirtokok, ezek azonban nem tudnak hazánk- 
j  bán kezdeményező szerephez jutni.

Az áterdőlésekről még sok fontos felemlíteni való 
| volna, ezért felhívom a t. olvasók figyelmét többek között 
I Roth Gyulának az ((Erdészeti Lapok» különböző számaiban 

megjelent közleményeire, melyek annak daczára, hogy a 
legmagasabb színvonalon vannak tartva, oly egyszerűek 
és világosak, hogy bármely szakember könnyen követheti 
az írót.

7. Az áterdőlés ép úgy, mint az eddig felsoroltak 
szoros összefüggésben vannak az üzemmódokkal.

A sarjerdő nem bír oly nagy fontossággal, mint a 
i szálerdő-üzem, hacsak nem szolgál specziális érdeket. 

A háború ugyan nagy jelentőségre ju ttatta  a cserkéreg 
t ermelést, de a béke beálltával ez valószínűleg ismét vissza
tér régi medrébe. Létjogosultsága csak az érteleken, 
vízfolyások, szakadékok partjain van. Nagyobb gond 

j fordítandó azonban a fűzvesszőtermelésre.
Még felemlítem, hogy a lúczfenyő is kezelhető rövid 

I fordulóval karácsonyfa termelése ezé Íjából.
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A középerdőnek nincs nagyobb jövője. Czélszerűen 
kezelhetők ilyen üzemmóddal a csenderesek (remis).

A közszükségletet és közérdeket véve tekintetbe, 
törekednünk kell az erdőket szálerdőüzemben kezelni.

Az erdőtalaj állandó, megszakítás nélküli használata 
szempontjából a fokozatos felújítás vágással kezelt erdő 
föléje helyezendő a tarolóvágásnak, ennek pedig a szálaié 
üzemmód, vagyis a törzsenkénti gazdálkodás. Ez az üzem
mód az, melynek a kiserdőbirtokok kezelésében a leg
nagyobb jelentősége és jövője van és a mely megdőld i 
azt a téves állítást, hogy a kis erdőbirtoknak nincs lét
jogosultsága, mert a szálaié gazdálkodás a mellett hogy 
feltétlenül a legnagyobb talajvédelmet nyújtja, a leg
nagyobb és legállandóbb1 jövedelmet is biztosítja. Oly 
jövedelmet, melytől a nagy összefüggő erdőbirtokok igen 
távol állanak.

Különös világítást vet hazai erdőgazdaságunkra, hogy 
míg a mezőgazdaságnál mindinkább tért hódít az 'a fel
fogás, hogy.Országos érdek a kis (nem törpe) és közép
birtok szaporítása a nagybirtok rovására, addig egyetlen
egy ily értelmű felszólalásra sem emlékszem az erdő- 
gazdaság terén, daczára annak, hogy az általános fel
fogás a czélszerű erdei gazdálkodásra vonatkozólag 
mindinkább közeledik azon elvek felé, melyek a leg
egyszerűbben, a legkönnyebben és leggyorsabban a kis- 
és középerdSbirtokokban juthatnak érvényre.

Főokát ennek abban vélem megtalálni, hogy nemcsak 
elmulasztották, de egyenesen megakadályozták azt, hogy 
kis és középerdőbirtokok szerény igényű, de értelmes 
kezelőszemélyzethez juthassanak. A legnagyobb felelős
séget viseli e téren az állam, mert ámbár magának köve
telte a községi és egyéb közös erdőbirtokok kezelését, 
mégsem gondoskodott arról, hogy oly módon és oly 
személyzettel végeztesse ezt a feladatot, a mely minta
képpen szolgálhatna a hasonló terjedelmű magán erdő
birtokoknak és a mely egyúttal a tulajdonosok anyagi 
érdekeit is figyelemben részesítené.

Igaz hogy az állam járási erdőgondnokul csak teljes 
képzettségű szakembert nevezhet ki, de ez kellő segéd- 
személyzet nélkül oly nagy területen szétszórt birtokon 
képtelen a birtokosok által joggal megkívánt és közérde
ket is képező belterjes gazdálkodást folytatni. Azt. pedig 
az állam se követelheti a járási erdőőröktől, hogy csupán 
önfeláldozásból, tisztán közérdekből, megfelelő anyagi 
ellenszolgálat nélkül teljesítsék azt a munkát, a melyet 
Craus G. A. oly jellemzően írt le következőképpen az 
((Erdészeti Lapolo> 1914. évi 10. füzetében :

((Röviden szólva te h á t: a járási erdőőr, az állami 
kezelés és erdővédelem sok irányú teendőinek segéd
munkásaként szünet nélkül járva-kelve, rendesen egy 
hónap alatt alig beszaladozható nagy kerületében, jó és 
rossz időben, fagyban, hóban és tikkasztó forróságban, 
nappal és sokszor éjjel, családját alig látva, lekoptatja 
lábait, reumával és gyomorbajokkal küzködik, veszekszik 
a nép söpredékével, harczol a fa- és vadorzókkal, erdei s 
kopárfásítási munkákat végez, gyermekeknek és aggoknak 
szállítja a postát s illetve gyorsfutárként az üzenetek, 
meghagyások tömegeit, lepocskondiáztatik az erdőbirto

kosoktól, kikap az erdőgondnokától, tárgyalásoknál össze- 
szidják. a szolgabírák s ezek mellett éhezik, küzköd s a 
kétségbeesésig gyötrődik naponta a családja fenntartása, 
gyermekeinek ellátása s aggkori reménytelen idők el
jövetele felett s végül senkitől egy jó szóhoz sem jutva, 
lebeg Mohamed koporsójaként ég és föld között! Ez a 
járási er clőőr!»

Ily körülmények között lehetetlen, hogy értelmes, 
megfelelő szakképzettségű életrevaló, gyakorlattal és 
tapasztalattal bíró egyének, mint a milyenekre feltétle
nül szükség volna, pályázzanak járási erdőőri állásra.

Szerintem nem elég, hogy a járási erdőőrök államosít- 
tassanak, hanem kell, hogy ilyenekül csakis már több évi 
gyakorlattal biró, teljesen rátermett, legalább négy közép
iskolai képesítéssel biró egyének neveztessenek ki, még 
pedig a főerdőőrinél nagyobb alapfizetéssel, esetleg járási 
erdészi czímmel; ez utóbbi azonban már kevésbbé fontos.

Az ily járási erdőőrök azután a nem állami kezelésben 
levő kis erdőbirtokok körül is igen hasznos tevékeny
séget fejthetnének ki.

Tanácsokkal szolgálhatnának a paraszterdőbirtoko
soknak, segédkezhetnének és megszervezhetnék az erdősí
tési szükségleteket, valamint a termelt anyag értékesítését, 
a községi csemetekertekre és faiskolákra felügyelhetné
nek, mert tapasztalatom szerint a községi tanítók ezt 
ritkán teszik valami nagy buzgalommal. Ezeken kívül 
a téli, esetleg tavaszi hónapokban előadásokat tarthatná
nak a járásukban levő parasztbirtokosok részére, szóval 
körülbelül oly tevékenységet fejthetnének ki, mint a 
milyet a mezőgazdasági vándortanítók.

Viszont a járási erdőőrök részére szintén kellene 
időnkint előadásokat rendezni, a hol az erdőgazdaság 
újabb vívmányairól nyernének tájékozást. Az ily egyének 
iránt a kisbirtokosok sokkal nagyobb bizalommal visel
tetnének s bátrabban fognak tőlük tanácsot, felvilágosí
tást kérni.

Ezen kívül meg kellene könnyíteni az ily egyéneknek, 
hogy. magánszolgálatba álhassanak és viszont, hogy 
magánerdők kezelői átléphessenek az állam szolgálatába, 
hogy így mintegy vérfelfrissítést idézzenek elő. Az nem 
képezhet kifogást, hogy nincs anyagi fedezet a járási 
erdőőrök államosítására, mert ha az erdőbirtokosok köz
érdekből lesznek tulajdonjogukban korlátozva, úgy ők 
is követelhetnek rekompenzácziót, ellenszolgálatot az 
államtól. A nagy közterheket viselő erdőbirtokosok ezt 
annál inkább kívánhatják, mert a többtermelés elsősorban 
közérdek és ez a kérdés csak ily módon oldható meg a 
kisbirtokoknál.*

Talán a szerkesztőség szíves engedelmével még lesz 
alkalmam erre a témára visszatérni.**

Szükséges még a többtermelés érdekében, hogy a 
fűrészek által már forgalomba hozott hulladék lcötegfa 
mintájára erdei köteg fát árúsítsunk ; ebbe bele volna

* Az állam ma sem szedi ellenszolgálat nélkül a kezelési já ru 
lékokat, sőt az állami kezelésre erősen reáfizet. Ezzel természetesen 
nem azt kívánjuk mondani, hogy a járási erdőőrök érdekében ne 
volnának erélyes intézkedések szükségesek. Szerk.

** Szívesen vesszük. Szerk.
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keverve rozsé és dorongféle, hogy így ez a vékonyabb, 
de tüzelésre elég jó anyag is vevőre találjon, szállítóképes 
legyen. Néhány évtizeddel ezelőtt Budapest utczáin «Pirtl- 
holz» néven házaltak a sváb fuvarosok ily kötegfával.

Végül kellő gond fordítandó a mellék használatokra 
is, de ezekre ezúttal nem akarok részletesen kiterjeszkedni.

Ezzel körülbelül leírtam röviden mind azt, a mire 
nézetem szerint egy járási erdőőrnek a kisbirtokosokat 
figyelmeztetni kellene.

A völgyzárók h alászati hasznosítása .
Ir ta  : Simmonffy Gyula.

Sajnos, hogy vízfogóink, valamint magasabban fekvő 
természetes tavaink halászati viszonyairól keveset tudunk.

Tudomásunk van ugyan róla, hogy úgy a régi, mint 
újabb időben néhány vízfogót halivadékkal, avagy rákkal 
népesítettek, inkább ötletszerűen ; de sem a benépesítés, 
sem a lehalászás módjáról és eredményéről az érdekeltek 
közléseket nem tettek. Részemről még arról sem szerez
hettem tudomást, hogy valamely vízfogóban a horgásza
ton vagy a vízfogónak igen ritkán előforduló tisztogatásán 
és tatarozásán kívül, a mikor annak lecsapolása különben 
is szükséges, halásztak-e valamikor? Arról azonban volt 
alkalmam értesülni, hogy az ilyen lecsapolások alkalmával 
a mederben visszamaradó halállomány rakásra pusztult, a 
lehalászást a tulajdonosok meg sem kísérelték, mert hiszen 
a legszükségesebb s aránylag olcsón beszerezhető halász
hálókkal s egyéb, felszerelésekkel sem látták el magukat.

Ilyen körülmények között tény az, hogy magasabban 
fekvő természetes tavainkon, továbbá vízfogóinkon a ha
lászati hasznosítás még a kezdet kezdetét sem éli egyrészt 
a hozzáértés, másrészt az érdeklődés hiánya miatt.

Eme jelenségeket magyarázni tudjuk azzal, hogy a 
völgyzáró halászat tulajdonképpen a külföldön sem túl
ságos régi keletű, szakirodalmunkban mindezideig ismer
tetve nem igen volt, hazai vízfogóink tulajdonosai, illetve 
kezelői másirányú elfoglaltságuk mellett arról tudomást 
nem is igen szerezhettek.

Óhajtandó volna pedig, hogy végre már legalább a kí
sérletek nálunk is a kezdetüket vegyék, hogy a szerzett 
tapasztalatok alapján a vízfogók és a magasabban fekvő 
természetes tavak halászati hasznosításának,' illetve üze
mének hazai viszonyaink szerint helyes szabályait meg le
hessen állapítani.

Tekintettel hazai vízfogóink és természetes hegyi ta
vaink magasabb fekvésére, tenyésztendő halfajul elsősor
ban a sebespisztráng ajánlható ; kevésbbé magas fekvés
nél a szivárványos pisztránggal együtt. A tápláló vízhez 
(patak) fűződő halászati jog ha ez nem volna tulajdo
nunkban - megszerzendő vagy hosszabb időre (10—20 év) 
bérbe veendő. A vízfogó, illetve a gátőri vagy altiszti lakás 
közelében halköltőházat (költőberendezést) és ivadékne
velő tavakat létesítünk. Ezek építése aránylag kevésbe 
kerül. Igen sok helyen a költőedények elhelyezésére a tár
nákban, a zúzóművek, a vízifűrész, vagy vízimalmok he
lyiségeiben, a pajtákban, vagy a hol esetleg vízvezeték van,

az épület bármely mellékhelyiségében (pincze, fáskamra) 
kínálkozik alkalom. Az ivadéknevelés czéljaira igen sok
szor felhasználhatók a patakok lassú folyású, sekély, tiszta
vizű mellékágai minden különös berendezés nélkül. Ilyen 
esetben csupánsűrű rostélylyal zárjukéi a mellékágat, hogy 
a ragadozó természetű nagyobb hal a főpatakból abba be 
ne tolakodhasson. Felhasználhatók ivadéknevelés czél
jaira a bányavidékeken található azok az övcsatornák 
(árkok), a melyek egy szomszédos mellékvölgy vizét van
nak hivatva összegyűjteni és a vízfogóba bevezetni. Alkal
masak a völgyben előforduló kisebb mélyedések, a melyek
ben a víz felfrissülhet és tetszésünk szerint le is csapolható. 
Egy egyszerű kis kereszttöltés, egy kis tiltó vagy zsilip 
igen gyakran megteszi a szolgálatot. Kiadást ilyen esetek
ben jóformán csak a költőedények (a melyeknek egyes faj
tái házilag is előállíthatok) és az ikra beszerzése okoz. A 
kezdő években egyébként a m. kir. földmívelésügyi mi
niszter a köztenyésztés által indokolt esetekben és a felek 
kérelmére, ikrát és költőedényeket díjmentesen szokott 
adományozni. Az ikrakeltetés külön munkaerőt, személy
zetet nem igényel.

Az ikrából kikelt, kifejlett zsenge ivadékot a tápláló 
vízfolyás (patak) arra alkalmas felső szakaszán helyezzük 
ki ; ha azonban a zsenge ivadéknevelő tóban egy nyarassá 
neveljük, akkor azzal a patak alsó szakaszait, vagy magát 
a vízfogót népesíthetjük.

A keltendő ikra, avagy a népesítésre szolgáló ivadék 
számának megállapítására határozott utasítást adni alig 
lehet. Mindez a helyi viszonyok szerint és csupán a több 
éven át rendszeresen folytatott népesítés és lehalászás ered
ményeiből, illetőleg a halak fejlettségéből állapítható meg 
helyesen. Részünkre némi tájékozásul szolgálhatnak azok 
az adatok, a melyeket egyes gyakorlati tógazdák és szak- 
irodalmi művek szerzői nyújtanak, bár ezek is szerfölött 
különböznek egymástól, a mi természetes. így pl. 100 m2 
tóterületre egynyaras ivadékból mesterséges etetés nélkül 
egyesek 10, mások 60—80 darabot is javasolnák.

(Mindenesetre ajánlatos a kezdő évek népesítésére az 
alacsonyabb számot választani, miután így a túlnépesítés 
sokféle hibájába nem eshetünk. Ez alapon ha 100 m2 víz- 
területre csupán 30 darab egynyaras ivadékot számítunk, 
a mellyel állandóan népesítünk, továbbá az ikrakeltetés 
sikerességét 70%, a zsenge ivadéknak egynyarassá való ne
veléséig beálló darabszámveszteséget 50%-nak vesszük fel, 
akkor semmi esetre sem követünk el nagy hibát, ha min
den 100 m2 tóterület után évente 150 drb., 1 kát. hold után 
tehát 8000—9000 darab 'pisztrángikrát számítunk.

Az ivadéknevelő tavak népesítésénél is csupán általá
nos tájékozásul szolgálhat az, hogy 100 ma-re 3000 darab
nál több zsenge ivadékot semmi esetre se számítsunk, env- 
nyit is legfeljebb akkor, ha annyi tavunk van, hogy azok 
egy részét szárazon tarthatjuk és évközben (nyáron) a 
zsengét a már kihasznált tóból a pihent tóba vagy tavakba 
helyezhetjük át, vagy ha mesterséges etetéssel pótoljuk a 
tó természetes haltáplálékát.

A zsenge ivadék etetésére, illetve mesterséges táplá
lására számos anyag használható fel (vér, húsmaradék, 
hulladék, halhús, halliszt stb.). Bármilyen legyen is azon-
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bán a mesterséges haltáplálék, annak frisseségére, illetve 
fertőzótlenségére kiváló gondunk legyen és nyersen sose 
adagoljuk, hanem csak megfőzve. A zsenge ivadéknak 
egyébként kevés takarmányra van szüksége. Mindennapi 
etetésnél egy marék tápszer több ezer zsengére elegendő. 
Friss eleséget csak akkor adunk újra, ha a nyújtottat egyik 
napról a másikra elfogyasztották.

Legtermészetszerűbb s egyben -  ha arra alkalmunk 
van — a fejlődő zsengének talán legolcsóbb haltápláléka 
a plankton, az alsórendű rákok, legyek és ezek álczái. Igen 
sok helyen ezek már a természetben tömegesen feltalálha
tok a kisebb gödrökben és pocsolyákban ; a felvidéki falusi 
házak és gazdasági udvarok trágyagödreiben sokszor szinte 
nyüzsög tőlük a víz. De ez állatkák elszaporodását tőlünk 
telhetőén magunk is elősegíthetjük, ha olyan kisebb mélye-, 
désekbe vagy gödrökbe, a melyekben állandóan van talaj
vagy szivárgó víz, lehetőleg érett .szarvasmarhatrágyát és 
trágyalevet hordunk és ezt a műveletet a szükséghez ké
pest időnként megismételjük. Trágyát csupán annyit hor
dunk, hogy azt a víz ellepje, de egyébként pangásban le
gyen. A hely kiválasztására nézve fontos az, hogy a gödör 
védett s a napfénynek kitett helyen legyen, mert csak így 
remélhető, hogy benne az állatkák a meleg hatása folytán 
a kívánt mértékben elszaporodnak. Ilyen természetes mé
lyedések stb. hiányában szaporító helyről mi magunk gon
doskodhatunk. Magunk ásunk gödröket. A földbe ásott 
gödör hossza -4—5 m, szélessége í ’2—1’5 méter. Az alját 
alaposan ledöngöljük, esetleg agyaggal kiverjük, aztán félig 
istállótrágyával töltjük meg, végül elárasztjuk vízzel. 
A gödör feneke vízszintes ; készítéséhez jóformán csak ásóra 
van szükségünk. A vizet akármilyen kis erecskéből vehet
jük és ha a víz a trágyát 10—15 cmre ellepte, egy kis 
deszkalappal (tiltó) a befolyásnál elzárjuk. A víznek az 
ágyon vagy a gödrön átáramlani nem szabad, hanem pang
jon, poshadjon benne. Egymás mellett a szükséghez ké
pest több ilyen gödör ásható. Külföldön a pisztrángiva
déknak és tenyészhalaknak a vázolt módon tenyésztett 
alsórendu állatkákkal való etetése meglehetősen elterjedt. 
Magam is láttam alkamazását, Meleg időjárásnál külö
nösen -gyorsan szaporodik az alsóbbrendű állatvilág. Mikor 
az állatkáktól már szinte nyüzsög a víz, néhány lapátnvii 
naponta kiemelünk belőle s az ivadéknevelő tóba öntjük. 
Ezzel az eljárással egyúttal a tavat is trágyázzuk, a nélkül, 
hogy a tó vizét károsan beszennyeznénk.

Az okszerű halászati üzemnek egy másik fontos teen
dője a lehalászás. A vízfogók rendszeres lehalászásáról 
feltétlenül gondoskodnunk kell. Ez az, a mire nálunk még 
igen sokan nem is gondoltak, holott lehetséges, hogy a 
tavat, illetve a vízfogót máris szép eredménnyel lehetne 
lehalászni. Ha a tavat vagy vízfogót bármely czélból ki
folyólag (tisztogatás stb.) a főüzemmel összeegyeztetve, 
minden 2—4. év alatt egyszer lecsapolhatjuk, akkor nyert 
dgyünk van, mert a vízterület időközi haltermését : a 
piaczképes vagy az vadékra nézve már veszélyes nagyságú 
halakat, épen úgy, mint a rendszeres üzemű tógazdaság
ban, kifoghatjuk. Ha a vízfogót nem csapolhatjuk le, akkor 
a tó nyílt víztükrén halászunk hálóval és egyéb fogóesz
közzel. A horgászatot, a hol ez a sport dívik, bizonyos díj

fizetés ellenében meg kell engedni és pedig vagy átalány- 
összeg fejében, vagy a mint ezt a magyarországi kincstári 
erdészetnél és ugyancsak Ausztriában is szokásos, a lur- 
gászjegv (bárcza) árán felül, a kifogott, hal súly szerint vett 
értékét is meg kell fizettetni. A kézihorgon kívül alkalmaz
hatunk fenékhorgokat is. A hálók közül 1—2 eresztőhálót, 
továbbá néhány egyszerű és szárnyas varsát okvetlen be 
kell szerezni; a hol pedig a tóterület -nagy és a meder 
sima, egyenletes, a húzóhálót (gyalom) is alkalmazhatjuk. 
A hálók és varsák lerakásához, mint általában véve a 
tavi halászathoz, csónakra is van szükség (a hálóhúzás- 
hóz kettőre is), továbbá szükség van néhány kádra, hor
dóra, halsaraglyára, zsákra, mérlegre stb. Ha a kifogott 
halat nem szállítjuk azonnal, akkor vagy haltartóbárkát, 
vagy raktártavat létesítünk és a szükséghez képest onnan 
szállítjuk el a halakat. A halbárkát vízbe sülyesztjük. 
A raktározó medenczét állandóan vízzel tápláljuk ; a víz
fogók környékén rendszerint könnyű szerrel készíthet
jük. Megjegyzendő még, hogy vízfogók és völgyzárók a 
halászatról szóló 1888. évi XIX. t.-cz. értelméből! nálunk 
is «nyílt» vizek s így azokon a halászat csupán a halászati 
törvény korláta’ között gyakorolható.

Sajnos, a magyarországi vízfogóknak nem csupán halá
szati és hidrobiológiái viszonyairól, de azok nagyságáról 
sem állanak ezidőszerint még. a kellő számú adatok rendel
kezésünkre s ígv a vízfogók halászati hasznosításában rejlő 
közgazdasági érték nagyságát számszerű adatokkal meg 
nem világíthatjuk. Bizonyos azonban, hogy a halászati 
hasznosításukból remélhető jövedelem mindenesetre meg
érdemli a vele való foglalkozást. (Vége.)

Erdőőri és vadőri szakvizsgák eredm énye
A z  1 9 1 6 . é v b e n  m e g t a r t o t t -  e r d ő ő r i  é s  v a d ő r i  s z a k v i z s g á k  a  k ö v e t 

k e z ő  e r e d m é n y n y e l  v é g z ő d t e k :

Mely erdőfelügyel őségnél
A vizs
gázók 
száma

A vizsgázók közül

is ; &
képesítést nyert

Nem
nyert
képe
sítést

I. Erdőőri szakvizsgák:

Beszterczebányai
erdőfelügyelőségnél 11 2 1 5 4

Brassói • — -  ; — — —
Budapesti « 2 — — ' 2
Kassai « 4 — 1 3 —
Kolozsvári * 5 1 1 2 1
Máramarosszigeti « 5 1 2 1 1
Miskolczi « '  6 — 2- 4
Nagyszebeni « - — -  - —
Pécsi s 4 — : — - 1 3
Pozsonyi « 3 1 — 1 1
Szombathelyi « ‘ 3 — -  2 1
Temesvári « 11 1 5 , 5 —

összesen : 54 6 | 16 25 7
% — l l .n l  29.63 j 46.30 12.o«

II. Vadőri szakvizsgák: 87.04
Vadőri vizsgára 1916.'évben senki sem jelentkezett.
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Gazdasági tanácsadó.
A pulyka tenyésztéséről. A ki figyelemmel kíséri az 

ország baromfitenyésztését, az sajnálattal fogja tapasz
talni, hogy hazánk pulykatenyésztése erős visszafejlődés
ben van. Ha közelebbről megvizsgáljuk e baromfitenyész
tési ág hanyatlásának okát, akkor arra fogunk rájönni, 
hogy a pulykatenyésztés visszafejlődésének oka nem a 
háború által megcsökkent munkás kézben, sem pedig a 
háború folytán keletkezett rekvirálás által megfogyat
kozott szemeseleségek nehéz előteremtésében, hanem 
csakis a legelőknek az utolsó évtizedekben történt meg
fogyatkozásában keresendő, ami pedig már jóval a háború 
előtt jö tt létre. Köztudomású, hogy az évről-évre bel- 
terjesebb gazdálkodás és a szántóföldek árának még mai 
napság is folytonos erős emelkedése folytán, a legelők 
nagyobb részben feltörették, úgy hogy gazdáink már alig- 
alig rendelkeznek legelőkkel és ha ilyennek birtokában is 
vannak, azok a tenyésztett állatállománynyal arányban 
nem állanak, illetve csekély terjedelmüknél fogva annyira 
túl vannak a nagyobb háziállatokkal zsúfolva, hogy 
ilyen koplalókra — a mint ezen legelőket a nép igen találóan 
nevezi — pulykákat kihajtani merő lehetetlenség ; már 
pedig pulykatenyésztést legelő nélkül eredményesen űzni 
nem lehet, mert a kik legelő nélkül űznek pulvkatenyész- 
tést, azok pulykái — néhány generáizó alatt — annyira 
el fognak gyengülni, hogy a fiókák felnevelése a 
legnagyobb rizikóval fog já rn i; illetve addig, a míg azok 
megnőnek, a felénél is több el fog hullani. Ha pedig tekin
tetbe vesszük azt a nagy keresletet, a mely 1916. év 
őszén a fogyasztóközönség részéről a pulykák iránt mu
tatkozott, nem tudjuk eléggé ajánlani az olyan baromfi- 
tenyésztőknek, mint a milyenek az erdészeti alkalmazot
tak, akik csekély kivétel nélkül valamennyien abban a 
helyzetben vannak, hogy pulykáiknak közelfekvő, jó és 
bőséges eleségű legelőket nyújthatnak, hogy úgy ön-, 
valamint nemzeti érdekből is, minél több pulykát tenyész- 
szenek, hogy az ezen a téren visszaesés minél előbb 
megszűnjék.

Mindnyájan tudjuk, hogy a kis pulyka addig, a míg 
a nyakszemölcsei (pöttyögői) ki nem fejlődtek, valamennyi 
szárnyas között a legelpuhultabb ; annál inkább észlel
hető ez az olyan kis pulykáknál, melyeknek egynéhány 
generáezión át szüleik zárt udvarban lettek ta r tv a ; 
ebből önként következik, hogy a ki pulykatenyésztéssel 
akar foglalkozni, annak elsősorban arról kell gondoskodnia, 
hogy pulykái elegendő területtel rendelkezzenek, a hol 
kény ük-kedv ük szerint kalandozhatnak. A pulykák részére 
a legkedvezőbb kifutók az olyan gyepben bő legelők, 
a melyeken elegendő cserjék is találhatók ; ez utóbbiakra 
azért van szükségük, mert a fiatal pulykák nemcsak az 
esőtől, hanem a tüzelő déli naptól is igen sokat szenvednek, 
illetve ezekkel szemben ellenálló képésséggel nem bírnak, 
így czélszerű, ha a pulykák részére a cserjéken kívül 
kisebb félszerekről és nyitott földkunyhókról is gondos
kodunk, hogyha a hirtelen jövő záporeső a legelőn meglepi, 
legyen hová menekülniük. Minthogy pedig nemcsak a kis, 
hanem az öreg pulykák is valamennyi szárnyas között a

leggyá 11íoltalanabbak, szükséges lesz a pulykákat ezen óvó
fedelek stb.-hez hozzá is szoktatni, mert ellenkező esetben 
ezt nem igen fogják felhasználni ; ezt meg úgy érheljük 
el, ha a pulykákat legalább is néhány napon át reggel 
csak a legelőre való kihajtás után etetjük meg és eleségü- 
ket ezen óvófedelek alá szórjuk. Ha a pulykákat így 
neveljük, ezzel azok értelmiségét is fokozzuk, azaz pulv- 
káink nem lesznek olyan gyámoltalanok és szükség esetén 
a természet által, vagy a mesterségesen nyújtott óvó
helyeket maguktól is fel fogják tudni használni.

A mi a kis pulykák etetését illeti, nem mulaszthatjuk 
el az erdészeti alkalmazottak figyelmét felhívni arra, hogy 
a kis pulykák első időszakukban kizárólag rovarevők, 
tehát azokat szemeleséggel még nem szabad ebben a 
korban etetni. A legczélszerűbb az első néhány napon át 
a kispulvkáknak keményre főtt és felaprózott tojást, 
apróra vagdalt csalánnal keverten .nyújtani. A későbbi 
korban igen jól lehet a kispulvkáknál az étkezésnél fel
maradt húshulladékot értékesíteni; szemeseleséget csak a 
felnőtt pulykákkal etessünk.

Elválhatatlan négylábú hű társunkkal, a kutyával 
soha se menjünk a pulykák közé, mivel a pulyka vala
mennyi szárnyasaink között nemcsak a leggyámoltalanabh. 
Hanem a legfélénkebb is ; ezért ha nem szükséges, ne 
riasszuk és ne fölemlítsük még inkább el őket.

Pulykatenyésztéssel csak akkor foglalkozhatunk ered
ményesen, ha azok részére elegendő nagy szabad legelő- 
területtel rendelkezünk, mint pl. az erdészeti alkalmazottak 
legnagyobb része ; a ki azonban ezen kellékkel nem rendel
kezik, az sokkal helyesebben cselekszik, ha pulykatenyész
téssel nem vesződik. Bászel Elek.

Hogyan készítsük a műlépet? A kaptáros méhész
kedésnél néIkidőzhetien a műlép használata. Láttam 
ugyan már olyan méhészetet is, a hol a műlép használatát 
nem ismerték, de aztán úgy is volt haszna a gazdának. 
Az összes építmény között alig volt egy pár munkássejtes 
lép ; csupa hereépítmény volt az egész, a mit ha az anya 
bepetézett, több volt a here, mint a munkásméh; ilyenkor 
aztán tetemes kára van a méhésznek, mert a herék sok 
mézet fogyasztanak és ha ezek helyett munkásméhek 
keltek volna ki, sokkal több lett volna a mézhozam, mert 
a munkásméhek nem csak esznek, hanem hordanak is.

Ha műlépet nem használunk, építményünknek két
harmada heresejtes lesz, a mi idővel a selejtezés követ
keztében, még szaporodik is. A heresejtek semmikép 
se hasznosak, mert maguk a dolgozóméhek is csak sok 
tétovázás u tán hordanak bele mézet. A raj is, melynek 
igazán szüksége van munkássejtekre, csak bizonyos 
számig épít munkássejteket, míg a többit heresejtekre 
építi ki, hacsak műlépet nem adunk nekik. A népes csa
ládok pedig, ha nem kapnak műlépet, egyáltalában nem 
építenek munkássejteket. Ezért nemcsak e törzseknek, 
hanem még a rajnak is jobb egész műlépet adni, mint 
kezdéseket, mert ezt hamarabb kiépítik és esetleg még 
mézet is bírnak bele hordani. De akár mit épít is a méh. 
a teljes műlép már azért is jobb úgy a törzseknek, mint a 
rajoknak, mert ezt gyorsabban kiépítik. Továbbá ne
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felejtsük el, hogy egy kg viasznak'az előállításához körül
belül 12—16 kg mézet használnak el a méhek s így a gazdá
nak sokkal többe kerül, ha a méhekkelállíttatja elő a lépeket 
mint hogyha a viaszt vásárolja s maga készíti el a lépeket.

A méhekkel való építtetés elkerülhetetlen, mert az 
öreg lépeket, melyek már sem a költőürben, sem a méz- 
karmában nem alkalmasak, ki kell olvasztani és ezeket 
műlépek kiépítésével kell pótolni. Ha a méhész minden 
viaszmorzsát összegyűjt, úgy ezzel és a kiolvasztott 
öreglépek viaszával a saját műlépszükségletét fedezheti. 
A műlépet már csak azért is jó otthon készíteni, mert az 
általunk termelt viaszból készült lépnél biztosak lehetünk, 
hogy'az nem hamisított és nem olyan méhészetből való, 
a hol ragályos költés rothadásban szenvednek a méhek.

A műlép készítése annál jobban sikerül, minél melegebb 
az idő; ha a gazda nyáron nem ér rá, csinálhatja azt télen, 
vagy tavaszszal is, csak hogy fűtött helyiségben. A műlép 
készítéséhez természetesen előbb be kell szerezni a inűlép- 
prést és a viaszmelegítő üstöt. A műlépkészítésnél leg
fontosabb az úgynevezett kenőanyag, ha ezt nem találjuk 
el, akkor nem sikerül a műlép, hanem beleragad a présbe.

A kenőanyagot úgy készítjük, hogy egyenlő súlyban 
mézet, langyas vizet és tisztaszeszt keverünk össze: leg
helyesebb a háromféle anyagot külön-külön egv mér
legen egyenlő mennyiségre lemérni és minden alkalommal 
még mielőtt viaszt öntenénk a présbe, előbb ebből a 
folyadékból (kenőanyagból) öntsünk bele, hogy a présnek 
úgy az alja, mint a felsőlapja (a melyet .lecsukunk) meg- 
nedvesedjen tőle ; ezután a folyadékot a prés valamelyik 
sarkán öntsük vissza az edénybe és mikor már a kenőanyag 
eléggé kicsurgott, tegyük le az asztalra és öntsünk bele 
a már előre elkészített lassúforrásban lévő viaszból, a 
melyre rögtön rácsukjuk a prés felsőlapját ; a prés szélére 
kiszorult melegviaszt öntsük vissza a többi viaszhoz ; 
ezután a prést mártsuk egy tál hidegvízbe, hogy kihűljön ; 
néhány másodperczi tartás után kivesszük a prést a víz
ből és a szélére fagyott viaszt késsel körülvágva, eltávo
lítjuk ; azután a két hüvelykújjunkat a prés födelének 
a forgósarkai alá dugva, fölfeszítjük a prés födelét (úgy, 
hogy a felsőlap teljesen elváljon az alsólaptól) és a kész 
műlépet lehúzzuk a prés felső lapjáról.

Az asztal, a melyen dolgozunk, vízszintes legyen, az az 
asztal, szék vagy láda pedig, a melyen a viaszt lassú 
tűznél állandóan forrón tartjuk, alacsonyabban álljon az 
asztalnál jobbra, hogy a jobbkezünkhöz essen, míg a bal
kezünkkel a prés födelét kezeljük. A kenőanyagba néha- 
néha öntsünk még egy kis szeszt is, hogy az elpárolgott 
szeszt pótoljuk. Minthogy most szeszt nem lehet kapni, 
e helyett használhatunk burgonyakeményítőt, a mit, 
Ú£>y készítünk, hogy a burgonyát nem túl sok vízbe 
megreszeljük és ezt szűrőn átszűrve a megszűrt vízből 
adunk 1 harmadot a szesz helyett. Iynácz Sándor.

Különfélék.
Hősi halál. Dr. Szálka Ernő técsői ügyvéd, cs. és kir. 

85. gyalogezredbeli tartalékos-főhadnagy, a III. oszt. 
hadiékítményes katonai érdemkereszt, mindkét Signuin

Laudis és a II. oszt. német vaskereszt tulajdonosa a harcz-
téren szerzett betegségében, hosszas szenvedés után, folyó 
évi február hó 2-án, 18 hónapi küzdelmes harczok után, 
38 éves korában örökre lehúnyta szemét. A megboldogult 
fia volt néhai Szálka Albert m. kir. főerdőőrnek, az Országos 
Erdészeti Egyesület rendes tágjának.

Halálozás. Nagygyőri Szőts Károly nyugalmazott m. kir. 
főerdész, uradalmi erdőtanácsos, életének 77. évében, 
Budapesten február hó 27-én agyszélhüdésben váratlanul 
meghalt.

Nyugdíjbiztosítás. Géczi József. Bereg vármegyei erdő- 
szolgá és Mészáros József uradalmi erdőőr neje, munka
adóik által az 1912. é\i VIII. t.-cz. által alkotott nyugdíj
csoportban, az Országos Gazdasági Munkáspénztárnál, 
nyugdíjra, aggkori ellátásra, balesetre és temetkezési 
segélyekre biztosíttattak.

Elfogott szökevény hadifoglyok. Hornik Károly kálnási 
erdész 1916 szeptember 29-én három szökevény orosz 
hadifoglyot fogott el, a kiket a girálti szolgabíróságnak 
adott át.

Meghívó. A beszterczebányai m. kir. erdőigazgatósági 
kerület altiszti személyzetét segélyező egyesület folyó évi 
márczius hó 25-én délelőtt 10 órakor Beszterczébányán 
az erdőigazgatóság e czélra kijelölt helyiségében rendes 
évi közgyűlést ta rt, melyhez az érdekeltek ezennel meg
hivatnak.

Tárgysorozat.

1. A közgyűlés megnyitása a m. kir. erdőigazgatóság 
főnöke, akadályoztatása esetén annak helyettese által. 
<$4 2. A múlt évben tarto tt rendes évi közgyűlés jegyző
könyveinek felolvasása s a folyó évi rendes közgyűlés 

• jegyzőkönyvének hitelesítésére két rendes tagnak ki
jelölése.

3. Az ügyvezető évi jelentése az egyesület évi műkö
déséről.

4. Az alapszabályok szerint a közgyűlés illetékességé
hez tartozó indítványok tárgyalása.

5. Az alapszabályok megváltoztatása fölötti véghatá
rozat.

6. Az évi zárszámadások átvizsgálása.
7. Az ügyvezető tisztviselők és a választmányi tagok

nak szavazólapok által egv évre való megválasztása.
8. Netán- felmerülő, a közgyűlés megnyitása előtt az 

ügy vezetőségnek bejelentett indítványok tárgyalása.
Beszterczebánya, 1917. évi márczius hó.

Ügyvezetőség.

Pályázat hadiözvegyek és árvák részére. A második had
sereg parancsnokságának Karácsonyi-alapítványára a had
ügyminiszter pályázatott hirdet. Ebből az alapítványból 
leendő részesítésre igényük van a cs. és kir. hadsereg, a 
cs. és kir. és a m. kir. honvédség és csendőrség, a cs. és 
kir. és a m. kir. népfölkelés legénységi állományú egyénei
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után hátramaradt olyan özvegyeknek, illetve szülötten 
árváknak, a kiknek férje, illetve atyja az 1914 —1916. évi 
hadjáratban elesett, illetve hadi fáradalmak következté
ben halt el. Özvegyek négyszáz, árvák kétszáz kor. egy
szeri adományban részesülhetnek. Olyanok, a kiknek 
férje, illetve atyja bebizonyít hatóan a második hadsereg
nél szolgált, előnyben részesülnek. A folyamodványhoz 
vagyontalansági bizonyítvány, a férj, illetve az atya ha
lotti bizonyítványa, a férj, illetve az atya csapattestét, 
illetve beosztását igazoló bizonyítvány csatolandó és má
jus 1-éig az illetékes katonai nyilvántartó hatóságnál 
nyújtandó be.

Földmívelésügyi magyar minisztérium előterjesztésére Zudor Béla 
főerdőmérnöknek saját kérelmére történt nyugalomba helyezése alkal
mából sok évi hű és hasznos szolgálatai elismeréséül az erdőtanácsosi 
czímet díjmentesen adományozom

Hadszíntér, 1917. évi január hó 15-én. Károly, s. k.,
Báró Ghillány Imre s. k.

Ő császári és Apostoli Királyi Felsége Badenben, 1917. évi február 
hó 3-án kelt legfelsőbb elhatározásával dr. Saád András kincstári 
erdészeti főorvosnak, fenyőházai fürdőorvosnak kiváló szolgálata 
elismeréséül a királyi tanácsosi czímet méltóztatott díjmentesen leg
kegyelmesebben adományozni.

A m. kir. földmívelésügyi miniszter az állami erdőtisztek össze
sített közös rangsorozati létszámában az állami kezelésbe vett községi 
erdők szolgálati ágazatánál kinevezte Zuskin Ferencz ni. kir. főerdö- 
mérnököt erdőtanácsossá.

Kerti utak alapozása. Kert készítésénél első teendő az 
utak kijelölése, kikarózása ; a kijelölt utakon megfelelő 
szélességben, — nagyobb kertekben oly szélesen, hogy két 
személy egymás mellett kényelmesen elmehessen — egy 
láb mélységben a földét ki kell ásni és a kiásott földet 
jobbra-balra k; hány ni és elegyengetni. A kocsiutat ki kell 
kövezni, bekavicsolni, beiszapolni és lehengerelni.

Gyalogút a kát. valamely áteresztő anyaggal kell ki
tölteni; lehet, az: házbontásból vagy kőfaragó üzemből 
szármázó törmelék, kavics, szénsalak, stb. Homok és 
kavics egyedül kitöltő anyagként nem alkalmas.Az alapozó 
anyagot erősen le kell furkózni vagy taposni, lehengerelni, 
homokkal behinteni és újra lehengerelni, úgy hogy középen 
magasabb legyen, mint a széleken, hogy a víz gyorsan 
lefolyhasson róla. Ha az út csak mintegy 100 cm széles, 
akkor elégséges 10 15 cm magas feltöltés. A sokat 
használt és jól kavicsozott országút pora, fele részben 
homokkal keverve, keskeny kerti utak számára erős és 
áteresztő takaró gyanánt használható. A hol timárcser 
olcsón kapható, ott az az utakon gyorsan száradó felső 
részül szolgálhat, de az alapzatnak áteresztőnek kell lennie ; 
ez a gyom felnövését is csaknem teljesen megakadályozza. 
A kerti utaknak mindig mélyebben kell feküdni, mint a 
terep. Hogy a föld behullását megakadályozzuk, az 
ágyak széleit kőlapokkal, tufával, abroncsokkal szeghet
jük bé.

V áltozások az erdészeti szo lgá la t köréből.
(Kérjük az uradalmak t. vezetőségeit, hogy erdészeti létszá
mukban beálló változásokról a szerkesztőségei értesíteni 

szíveskedjenek.)

Személyem körüli magyar miniszterem előterjesztésére Krajcsovits 
Béla főerdőtanácsosnak saját kérelmére történt nyugalomba helyezése 
alkalmából sok évi hű és hasznos szolgálata elismeréséül III. osztályú 
vaskorona-rendemet díjmentesen adományozom.

Kelt Bécsben, 1917. évi január hó 4-én.
Károly s. k.

Báró Roszner Erein s. k.

Személyem körüli magyar miniszterem előterjesztésére Brachinger 
Mihály uradalmi vadásznak, nyugdíjaztatása alkalmából, sok évi 
hű és odaadó szolgálata elismeréséül, a koronás ezüst érdemkeresztet 
adományozom.

Kelt Badenben, 1917. évi január hó 24-én.
Károly s. k.

Báró Roszner Ervin s. k.

A m. kir. földmívelésügyi miniszter Ö Császári és Apostoli Királyi 
Felségének Bécsben 1917. január hó 4-én kelt legmagasabb engedélyével 
Krajcsovit-s Béla m. kir. föerdőtanácsost kiváló munkálkodásának és 
eredményes szolgálatainak teljes elismerése mellett saját béreimére 
állandó nyugalomba helyezte, a marosvásárhelyi kir. erdőfelügyelőség 
vezetésével ideiglenesen Bodor Gyula ni. kir. föerdőtanácsost, a Csík
szeredái in. kir. állami erdőhivatal főnökét bízta meg. Egyidejűleg 
áthelyezte Konczvald Ferencz kir. alerdőfelügyelőt Turóczszentmárton- 
ból Maros-Vásárhelyre (az erdőfelügyelőséghez). Burrois Andor kir. 
alerdőfelügyelőt Máramarossigetről Turóczszcntmártonba (az erdő
felügyelőséghez) és Zavitsa Józsej kir. alerdőfelügyelőt Brassóból 
Máramarosszigetre (az erdőfel ügyel ős éghez).

A magyar kir. földmívelésügyi miniszter Rónai Antal m. kir. erdő- 
tanácsost beigazolt szolgálatképtelenségére való tekintettel saját 
kérelmére ideiglenes nyugalomba helyezte.

A m. kir. földmívelésügyi miniszter Donáth Sándor m. kir. erdő- 
tanácsost Hosszúfaluból Brassóba áthelyezte.

A m. kir. földmívelésügyi miniszter Szegedy Oszkár m. kir. erdö- 
mérnökgyakornokot Topánfalváról Nagyváradra áthelyezte a nagy
váradi m. kir. állami erdőhivatalhoz.

E lő f iz e té s i d íjak n yugtázása .

Az 1917. évi február hóban a következő előfizetési díjak 
folytak be az Országos Erdészeti Egyesület pénztárába:

Véesey Lajos hd 4.80, Burger József 3.40, Devecseri urad. 20.- , 
Hirt Anikó hcí. 3.—, Bosnyák kormány 3.60, Sopron vármegye hd. 
15.90, Szombathelyi adóhiv. 40.,— Ivánczi főerdészi liiv. 3.60, Liptó- 
újvári főerdőhiv. hd. 20.—, Veszprémi püsp. urad. 20. —,Zsurilla 
Lajos hd. 3.20, Fischer Izidor hd. 11.22.

1 koronát fizettek : Éberling Gyula, Warinszky Miksa.
2 koronát fizettek : Laczkó Sándor, Loszke Antal, Marele Traján, 

Panueza István, Tamaleleszi erdőipartárs, Farkas Izsák, Kalmár József, 
Katanics János, Molnár Orbán, Pál János, Repiczky Gusztáv, Tibori 
János, Szabó József, Molnár Sándor, Szoták Ferencz.

4 koronái fizettek: Bárt ha Béla, Kodilla Péter, Tóth István, 
Kdlner Viktor, Bárkái János, Braunsteiner Gyula, Imre János, Pollák 
János, Ha User Péter, Mészáros Tamás, Eperjes város, Kocsó Soma. 
Gliga Miklós, Horváth Imre, Teró Pét érné. Újbánya varos, Süt<ö 
Oszkár, Jászói prépostság, Búzás József, Horák József, Tóth Ferencz, 
Bogyó István, Paulin Vilmosné, Klinzakamenci erdőgondnokság. 
Szia be y István, Simon Károly, Mihály Ferencz, Moha Alajos, Raum 
János, Sárvári urad., Sotonya János, Stach Sándor, Syllaba Kálmán, 
Zicr Árpád, Faragó Béla.

Szerkesztői üzenetek.
Gyakran érkeznek felszólalások kiadóhivatalim kba a czím- 

szalagon á t ia v íto t t  lakczím m ia tt. Ez úton közöljük, hogy ezen 
útjavításokat nem a posta, hanem a kiadóhivatalunk eszközli a 
be je len te tt czímváltozás alapján, a nagyobbarányu czímnyom- 
tatási költséges m egtakarítása czéljából. Kérjük  tehát, hogy 
fölösleges reklam ácziókkal a t .  előfizetők ne forduljanak hozzánk.

B. F. Ha a mint ön írja az az állás nincs rendszeresítve s 
így az ön öcscse nem volt rendszeresített állásra kinevezve, hanem csak 
bizonyos munka teljesítésére felfogadva, úgy ha azt a munkát nincs, 
vagy nem lesz a ki elvégezze, természetes, hogy joga van a birtok-
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kezességnek » munka teljesítésére más egy.nt M egadni e. a meg. 
állapított munkákért a .  új alkalmasottuak kifizetan. Arra nésYe, hogy 
.a sógornője k.disegélyt kap-e, vagy munkadtjat, mtezzen kérdést 
« illetéke, községi jegyzőhöz, Ha a 48. kor.-t hadisegely fejében kap,a, 
úgy - nézetünk szerint -  a mótorkezeléseert külön díjazás lile ímeg

M S Miután ön nyugdíjazott állapotban nősült meg, ennélfogva 
halála" után, az 1912. évi LXV. t.-cz. 51. §-ának a) pontja értelmében 
■özvegyének nem lesz igénye nyugdíjra. Ha azonban hazassaga áltál 
a  tényleges szolgálata alatt született gyermek torvenyesittetett, -  
v aw  pedig ha Ön a nyugalomba helyezés időpontjában meg nem volt 
bO éves 40 évi szolgálatát még nem töltötte be és a házasság meg
kötése után a tényleges szolgálatban újból alkalmaztatván, legalább 
még 3 évig szolgál, úgy halála után özvegyét megilleti a nyugdíj.

L I  V. Az ösztöndíjak kiosztását a miniszterelnökségben szervezett 
adományozó bizottság eszközli; hogy a kiosztás már megtörtént-e, 
nem tudjuk.

W. G. 1- Az Országos Magyar Vadászati Védegylet helyisége 
Budapest. VII., Bálint-utca 5. szám alatt van.

2. A kóbor ebele irtását illetőleg lapunk ez évi 3 — 4 szamában 
hoztuk a földmívelésügyi miniszter úrnak 1916. évi 52,034. számú 
rendeletét. Ebből láthatja, hogy a vadászkutyát is cl lehet jogosan 
pusztítani, a nélkül, hogy azért kártérítést kellene fizetni.

Kívánságára közlünk ilyen ügyekben hozott néhány bírói hata-

A vadászatra jogosított a vadászterületén talált gazdátlan ebet. 
abban az esetben pusztíthatja el, ha azt a fennforgó körülmények 
figyelembevétele mellett kóbor ebnek tarthatta . (Győri kir. ítélőtábla 
1898. évi nov. hó 3-án kelt határozata.)

Kóbor eb a gazdátlan és az a kutya, mely gyakran vagy rendszerint 
ielügyelet nélkül csatangol. (Budapesti kir. ítélőtábla 1900.évi február 
hó22-én kelt határozata.)

Xcm tekinthető kóbor ebnek az a kutya, melyet annak lejövője, 
m int a közvetlen szomszéd kutyáját ismert. (Budapesti kir: ítélőtábla 
1897. évi november hó 19-én kelt határozata.)

Az a körülmény, hogy a kopó vadász nélkül, de vadüzés közben 
a vadászatra nem tilalmas időben a vadászra idegen, de vadász- 

területével szomszédos vadászterületre átment, a kopót kóbor ebbé 
nem minősíti. (Budapesti kir. ítélőtábla 1900. évi február hó 22-én 
kelt határozata.)

A vadászeb is kóbor ebnek tekintendő akkor, ha nem vadászatra 
jogosult által gyakorolt vadászat közben jutott idegen területre. 
(Márosvásárhelyi* kir. ítélőtábla 1895. évi szeptember hó 29-én kelt 
határozata.)

Valamely idomított és gondozás nyomait viselő vadászeb csupán 
annálfogva, mert gazdájától annak jogos és jogosult módon való vadá
szába esetén kívül jutott idegen területre, kóbor kutyává nem válik. 
(Kassai kir. ítélőtábla 1902. évi június hó 30-án kelt határozata.)

Kóbor ebnek tekinthető minden olyan eb, mely idegen vadász- 
területen gazdátlanul vagy kellő felügyelet nélkül szabadon kószál 
vagy vadászik, nincs tehát kivéve a vadászeb sem, mely ép úgy lehet 
gazdátlan, elhanyagolt és gondozatlan, mint bármely másfajú eb. 
^Márosvásárhelyi kir. ítélőtábla 1903. évi szeptember hó 29-én kelt 
határozata.)

A törvény nem kóbor ebnek csak azt az ebet tekinti, mely felismer- 
hetőleg gazdájának felügyelete alatt áll, ennek környezetében mozog 
s esetleg csak ettől szabadult el rövid időre idegen vadászterületre.
< Maros vásárhelyi kir. ítélőtábla 1903. évi szeptember hó 29-én kelt 
határozata.)

Az idegen vadászterületen egyedül és felügyelet nélkül futkározó 
eb, ha vadászeb volt is. kóbor ebnek tekinthető s ha kóborlása közben 
nyaklánczot vagy szíjat viselt volna is, az az 1883. évi XX. t.-cz. 
14. §-a szerint büntetlenül elpusztítható. (Kir. Curia 1899. évi 12,479. 
számú határozata.)

Az idegen vadászterületeken csatangoló vadászebek is kóbor ebek
nek tekintendők és a vadászatra jogosult által szabadon lelőhetők, 
hacsak az ebek gazdáikkal, illetve azoknak környezetében nincsenek, 
a kiknek gondozása és felügyelete alatt állanak vagy azoktól felismer
hetően vadászat közben és a vad felkutatása és üldözése közben távoz
nak el s mennek á t idegen vadászterületre. (Kir. Curia 1906. évi 496. 
számú határozata.)

Idegen vadászterületen talált kóbor vadászkutyát a kerülő jogo
sult lelőni, mert a vadászatra jogosított ezt a jogot nemcsak szemé
lyesen, hanem megbízottja által is gyakorolhatja és mert a törvény 
az ebek fajára tekintettel nincs és a kóborlásban talált ebek közül a 
vizslákra kivételt nem tesz. (Kir. Curia 1894. évi 1091. sz. határozata.)

A közölt bírói határozatokból következik, hogy minden olyan kutya, 
tehát a vadászeb is, mely gazdája nélkül idegen vadászterületen 
csatangol vagy űzi a vadat, vadászati szempontból kóbor ebnek tekint
hető s mint ilyen, az arra jogosított által a vadászatról szóló törvény 
14. §-a értelmében büntetlenül elpusztítható.

De viszont következik az is, hogy semmi néven nevezendő olyan 
kutyát, legyen az vadászeb vagy másfajtájú eb, a mely idegen vadász- 
területen gazdája társaságában vagy annak környezetében találtatik, 
elpusztítani (lelőni) nem szabad, mert a gazdája társaságában levő 
kutya kóbor ebnek nem minősíthető. Nem szabad lelőni továbbá a

vadászkutyát akkor sem, ha az gazdája felügyelete alatt vagy annak 
környezetében a gazda jogosult vadászata alkalmával, a vad felkeresése 
vagy a vad űzése közben téved át idegen vadászterületre. Ilyen eset
ben a vadászebet a törvény 17. §-a értelmében csak letartóztatni 
szabad.

V. L. Hogy az ösztöndíjak kiosztása megtörtént-e már, nem tudjuk.

K. J. 1. A kérdezett faárak a következők : tölgy 50— 70 K; szil 
30—40 K ; kőris 50—70 K ;  nyár 30—40 K.

2. Sorsjegyeit még nem húzták ki.

T. R. Az országos gazdasági munkáspénztár díját jogosan szedik be, 
mert a hatásköri bíróság 1910. évi július hó 20-án 43. szám alatt kelt 
határozata szerint az erdőőr vagy erdőszolga, tekintet nélkül arra, 
vájjon az erdőőri szakvizsgát vagy esküt letette-e, gazdasági cselédnek 
tekintendő. A m. kir. földmívelésügyi minisztérium 1910. évi 102,000 
számú körrendeleté szerint pedig ugyanilyen elbírálásban részesítendők 
a felesketett vadőrök is.

E. V. A tejet szokták besűríteni vagy beszárítani és' por alakban 
forgalomba hozni; ehhez azonban komplikált gyári berendezések 
szükségesek s házilag ezt nem lehet elvégezni. Ajánlom, hogy a tejet 
helyben adja el s azon a pénzen a családja ott vehet tejet, ahol van. 
(Hreblay Emil.)

R. S. A napibéres erdőőr egy évi kifogástalan szolgálat után a m. 
kir. föld. min. 1907. évi 60,704. számú körrendeleteYértelmében 12 
szekér hulladékfát kap kinn az erdőn. A kérdezett többi illetményekre 
nincs igénye.

! ALLASKERESLET ES KINALAT

3 3  é v e s ,  róm. kath., nőtlen, ép, egészséges, had
mentes szakvizsgázott erdőőr, tíz évi gyakorlattal, mely
nek felét erdei kihasználási iparvállalatnál szerezte, a 
vadtenyésztésben és a kártékony vadak irtásában teljesen 
jártas, segéderdőőri vagy erdőőri állást keres. Czíme a 
szerkesztőségnél megtudható. (i.)

M e g fe le lő  állást keres négy középiskolát és a 
gazdasági altisztképző két éves tanfolyamát kitűnő siker
rel végzett 21 éves, róm. kath., nőtlen ifjú, ki az erdé
szeti teendőkben is jártas. Czíme: Seller Szilárd Szék 
puszta; u. p. Devecser, Veszprém m. (2-)

3 8  é v e s ,  róm. kath., ép, egészséges, hadmentes, 
erdőőri szakiskolát végzett, szakvizsgázott erdőőr, aki 
az összes erdészeti teendőkben, úgyszintén a vadászat 
terén, kis- és nagyvadtenyésztésben teljes jártassággal 
bír, jó bizonyítványokkal rendelkezik, magyar, német 
és tót nyelvet szóban és írásban bírja, megfelelő állást 
keres. Czíme: Kretter Rezső raktárnok, Fiume (Via 
Trieste 14.) (3i)

52  éves , róm. kath., nős, szakvizsgázott erdőőr, 
erdészi, vagy vadászi állást keres. Mint erdész már 
hosszabb ideig volt alkalmazva s mezőgazdaságot is 
vezetett. Beszél magyarul, németül és románul. Czíme : 
Mészáros Tamás, Salánk (Ugoesa megye). (4-)

S zak vizsgázott erdőőr, ki éveken át m int erdőőr 
és fő vadász volt alkalmazva, jelenleg kincstári napidíjas 
erdőőr, ép, erős, egészséges, 55 éves, beszél magyarul, 
németül, tótul és románul, április 1-jére állást keres. 
Czíme megtudható a Bátaszéki alap erdőgondnokságánál, 
Bátaszék. (5
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32  éves, nős, szakvizsgázott erdőőr, kinek az erdő 
kihasználása és felújítása körül bő gyakorlati ismeretei 
vannak s a ki kisebb erdőbirtok önálló kezelését is 
elvállalja, állást keres. Címe: Szabó József Ág, u. p. 
Mágocs ; Baranya megye. (6.>

N yuszt-, n yesi- é s  görén ybőröket veszek. 
Ajánlatok az ár megjelölésével a szerkesztőséghez inté- 
zendők.

K erestetik  jól főző, meglett korú leány vagy 
gyermeknélküli özvegy, a ki egy cseléddel két személy 
melletti házi teendőket elvégzi. Gazdaság nincsen. Aján
latok Fogassy erdőtanácsosnénak Borossebes. u.n.a.)

Eladó egy drb sárga, 5 éves, szuka kopó és egy 
drb 3 éves kitűnő aportőr, máj barna német vizsla. 
A kopó mindennemű vadat kitünően hajt. Czím : Ziegel- 
hoffer püsp. urad. fővadász Bükkzsércz Borsod m. ,8.)

843/917. szám .

Fenyőtutaj fa eladás. (1000 m3-es részletekben '. 
A bustyaházai m. kir. erdőhivatal erdőgondnokságaiból
1917. évben letutajozandó mintegy 11,000 m3 1914. évi 
termelésű és 10,000 m3 1916. évi termelésű luc- és jegenye
fenyő haszonfa 1917. évi márczius hó 27-én (huszon- 
hetedikén); továbbá mintegy 21,000 m3 1916. évi ter
melésű luc- és jegenyefenyő haszonfa 1917. évi április 
hó 10-én (tizedikén) Máramarosszigeten a m. kir. erdő- 
igazgatóság hivatalos helyiségében d. e. 10 órakor, zárt 
írásbeli ajánlatok útján eladásra kerül.

Ajánlatokat az árverést megelőző napokon délután 
4 óráig kell a bustyaházai erdőhivatalnál benyújtani. 
Az ajánlatok az erdőigazgatóságnál a fentebb megjelölt 
napokon délelőtt 10 órakor nyilvánosan felbontatnak.

Bánatpénz egy-egy részletre 2000 (kettőezer) korona.
A csoportok beosztását és kikiáltási árait feltüntető 

kimutatások, valamint a részletes versenytárgyalási fel
tételek, ajánlati űrlapok és borítékok a nevezett erdő
hivatalnál beszerezhetők s ugyanezek az illető kerület
beli erdő- és faraktárgondnokságoknál megtekinthetők.

Bustyaháza, 1917. évi március hó.
(5.) B u s ty a h á z a i  n i. k i r .  e r d ő h iv a ta l.

Mézet, viaszt, kőrisbogarat, anyarozsot
állandóan vásárol, mintázott ajánlatot kér Fischer Izidor 
Zalaegerszeg. Czím megőrzendő. u.vi.i.)

449/917. szám.
T erm elt fen yőh aszonfaelad ás. A liptóújvári 

m. kir. főerdőhivatal fenyőházai, likavai, oszadai, 
maluzsinai és vichodnai erdőgondnokságaiban, vala
mint a liptóújvári faraktárában a kincstár által kiter
melt és rakodókra kiszállított 9992*25 tm3 12—25 cm. 
középátmérőjű és 9218*13 tm 8 26 cm. és azon felüli 
luez- és jegenyefenyő, kis részben pedig erdei fenyő 
épület- és műszerfa 29 különböző csoportban, úgyszintén 
a feketevági és teplicskai erdőgondnokságokban kitermelt 
és 1917. év tavaszán Liptóujvárra letutajozandó 150 drb 
evezőrud és 2083*04 tm8 luez-* és jegenyefenyő haszonfa, 
három részletben Liptóújvárott 1917. évi márczius hó 
22-én zárt írásbeli ajánlatok utján megtartandó nyil
vános versenytárgyaláson el fog adatni.

A zárt írásbeli ajánlatok legkésőbb 1917. évi márczius 
hó 21-én délután 6 óráig nyújtandók be a liptóújvári 
főerdőhivatalnál, a hol azok márczius hó 22-én délelőtt 
10 órakor nyilvánosan fel fognak bontatni.

A részletek csoportosítását, valamint a kikiáltási 
árakat feltüntető egybeállítás, az árverési feltételek, 
valamint az ajánlati űrlapok és borítékok a liptóújvári 
főerdőhivatalnál beszerezhetők.

Liptóújvár, 1917. évi február havában.

(3) M . k i r .  F ő e rd ő h iv a ta l .

Fajtiszta belga óriás és ezüstszürke nyíllak  
kaphatók Fodermayer R.-nél Tóvároson. (7.

3214/917. F . M. szám.
G őzfürész bérbeadás. A Zólyom vármegyei 

Rezsőpart telepen levő kincstári gőzfürész összes beren
dezéseivel és a hozzátartozó gömbölyűfa és szelvényára 
rakodóterületekkel kapcsolat/asan, Beszterczebányán 
1917. évi április hó 12-ikénl d. e. 10 órakor megtar
tandó versenytárgyaláson, zárt írásbeli ajánlatok útján, 
1917. évi október hó 1-től kezdődőleg 2 (kettő) egymás
után következő évre haszonbérbe fog adatni.

Az ajánlatok legkésőbb 1917. évi április hó 11-én 
déli 12 óláig nyújtandók be a beszterczebányai m. kir. 
erdőigazgatóságnál.

Árverési és haszonbérszerződési feltételek, ajánlati 
űrlap és boríték a m. kir. erdőigazgatóságnál díjmentesen 
szerezhetők be.

Budapest, 1917 március hóban.
(6.) M . k i r .  F ö ld m iv e lé s ü g y i  M in is z te r .

M indennem ű

erdészeti magvakat 
és facsemetéket

ajánl szavatolt elsőrendű minőségben

FARAGÓ BÉLA cs. és kir. udvari szállító 
magyar magpergetó'gyára 

Erdészeti csemetetelepek *  ZALAEGERSZEG. 
Árjegyzéket, részletes árajánlatot szívesen küldök 1 j

(
(
(

Budapest, 1917. F ran^in-T ársu lat nyomdája.
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XI. évfolyam. -  7 - 8 .  szám. További intézkedésié megjelenik minden hó 15-én kettős füzetekben. 1917. április 15.

Előfizetési á r :

Egész é v re _________ 4  K.
Fél é v r e ______2  K.
Negyed évre_________ 1 K.
Egyes s z á m ___ 20 í.

Szerkeszti:

B A L O G H  E R N Ő
m. kir. íőerdőtanácsos.

AZERDŐ
Erdészeti és vadászati szaklap kisebb erdők birtokosai és kezelői, 

erdészeti altisztek, erdőőrök és vadőrök részére. 
T U LA JD O N O S  ÉS K IAD Ó  AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET.

H irdetések
egy hasábos garmondsze- 
dés milliméter soronkint 
10 fillérrel, táblázatos és 
garmond betűnél kisebb 
betüfaj szedés másfélsze
res egységárral számítta- 
tik. — Az egész oldal négy 

hasáb széles.
Előfizetőknek az álláske
reslet és kinálat rovata 
rövid közlésekre díjtala

nul áll rendelkezésre.

Az előfizetési á r «Az Erdős kiadóhivatala czimén Budapest, V., 
Alkotmány-utcza 6. szám alá küldendő. Ide intézendők a lap szét- 

'  küldésére vonatkozó reklamácziók is.

A lap szellemi részére vonatkozó levelezés (kéziratok stb.) «Az Erdős 
szerkesztőségéhez, Budapest, V., Zoltán-utcza 16. sz. intézendők. 

Kéziratok vissza nem adatnak.

«Az E rdős m unkatársai m egfelelő irói tiszteletdíjban részesü lnek , a m elyet a szerkesztőség  évnegyedenként utalványoz. 
A lap  u tán  netalán szárm azó tiszta jövedelem  teljes összegében az Orsz. E rdészeti E gyesüle t á ltal kezelt oly alap  jav á ra  fordít- 
tatik, a m ely — később m eghatározandó m ódon — e lap ra  előfizető erdészeti altisztek, erdő- és vadőrök  jav á ra  fog szo lg á ln i

T A R T A L O M .

Luczfenyveseknek magról való felújítása. (Lonkay Antal.)
Állami tisztviselők nagygyűlése.
A kopózás. (Gyöngyöshalászi Takách Gyula.)
Tanulságok az elmúlt télből. (Fodermayer Rezső.)
Levél a szerkesztőhöz. (Tibori János.)
«Az Erdő» 1916. évi tiszta jövedelme.
Veréb és fülemile küzdelme egy mókussal.
Gazdasági tanácsadó ; Tanulságok az idei télből és a méhek tavaszi 

átvizsgálása. (Ignácz Sándor.) — A baromfiak félretojásáról. (Bá- 
szel Elek.) — Csigák kipusztítása a zöldséges kertből. — Levehet
ve k irtása.

Különfélék; Fatermelési osztály. — Halálozás. — A nyári időszámí
tás újabb életbeléptetése. — Sarokkövek megvédése a kutyák be- 
piszkítása ellen.

Változások az erdészeti szolgálat köréből.
Előfizetési díjak nyugtázása.
Szerkesztői üzenetek.

L uczfen yveseknek  m agról va ló  felújítása.
Irta  : Lonkay Antal m. kir. erdőtanácsos.

A világ folyton nyüzsgő' forgatagában a kutató és 
igazságra törekvő emberi elme az egyre-másrar következő 
új helyzetek által teremtett problémák megoldásán 
fáradozik. Nem lehet csodálni, -ha az új nyomokat taposó 
igyekezet nem egyszer többé-kevésbbé tévútra tér s 
vissza kell fordulnia a kiindulási ponthoz, hogy működé
sét, az elhagyott régi alapra helyezkedve, az új viszonyok
hoz alkalmazkodó újabb, helyesebb irányba terelje.

Még ezelőtt egy századdal a közlekedési eszközök 
hálózata oly ritka, maguk a közlekedési eszközök oly 
gyarlók voltak, hogy a fak'ereskedelem csak kis körze
tekre szorítkozhatott; nem kellett úgy, mint most, nagy 
vágásterületeket-kihasználni, mert még a kis vágás
területek fakészleteit is csak amúgy válogatva, szálalva 
lehetett értékesíteni s a mi fakészletet a fakereskedelem 
és a helyi szükséglet a vágásból ki nem vitt, az ott maradt 
s magterméseivel magavetés útján új, pompás erdőket 
teremtett. Ott maradt a vágásban a sok hulladék, a rit
kán, támasz nélkül maradt magfákat a szél kidöntögette 
s a vágásban maradt sok korhadó faanyag akkora humuszt 
teremtett, úgy megjavította, megtrágyázta a talajt, 
hogy a magavetés útján keletkezett fiatalosnak a buja

talajban feltétlenül a legszebb növekedést kellett produ
kálnia. Ekkor is élet-halálharcz folyt a fiatalosban mind
addig, míg a talaj bujább helyein kimagasló fák és csopor
tok kerültek kevésbbé szerencsés társaik fölé s bár tovább 
ta rto tt az élet-halálküzdelem, mint ma azokban a fiatalo
sokban, a melyekben gondos erdőgazdák áterdőlésekkel 
siettetik a küzdelem végét, de ekkor nem kellett az erdő
talajt a kimerüléstől annyira félteni; a kimagasló cso
portoknak a talajerőből bőven ju to tt ahhoz, hogy ha
talmas erdőkké növekedjenek.

Ezekben az időkben nagy vágásokat csak ott találunk, 
a hol az erdők termékeit vizen szállították. De itt is a 
vágásokban csak a középvastagságú, a tudvalevőleg 
legjobb tutajfát szolgáltató fákat — melyek egyben a 
legnagyobb felterhet bírták meg — vágták ki, a többi 
ott maradt anyafának s már belterjesebb kezelésről 
beszélhettünk akkor, a mikor a természetes bevetényülés 
után a vágásban maradt anyafákat felfogadott munkások
kal ki döntették, hogy a fiatalos egyenletes növekedését 
előmozdítsák. De az így vezetett természetes felújítás 
igen sokáig tarto tt, sok, néha igen sok esztendő telt el, 
míg a vetés útján keletkezett apró csemeték a buja talaj 
termette gyomok tömkelegéből napvilágra vergődtek s 
igen gyakran megesett, hogy a gyom nagy foltokon el
nyomta, tönkretette a csemetést s kisebb-nagyobb tisztá
sok ásítottak az erőteljesen növő' erdőfoltok között. 
Ezért mondta ki a jelszót 1853-ban Wessely, hogy a 
luczfenyveseket mesterségesen kell felújítani, azonban 
inkább vetéssel, mint ültetéssel, mert a vetés biztosabb 
és olcsóbb. Tehát ezelőtt 60—70 évvel, inkább önvétődés 
útján és mesterséges vetéssel újították fel a luczfenyvese
ket ; ültetés útján kevés vágást erdősítettek be. i

A mesterséges vetéseknél különféle eljárásokat alkal
maztak.

A teljes vetés előtt, a vágásban maradt összes hulla
dékfát és más faanyagot széjjelteregették s gondosan, az 
utolsó galyig elégették. Nem kell bővebben magyarázni, 
hogy ezzel az eljárással a talajt a trágyájától fosztották 
meg, mert nemcsak a talajt fizikailag is javító humusz
képző hulladékfa, de ezzel együtt a már meglevő humusz 
is elégett. Mély talajokon ugyan ezzel az eljárással, t. i. 
a hamu trágyázással oly fizikai állapotba került a talaj,
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hogy egy-két évi kapásnövény- és gabonatermesztést is 
megbírt. A gabonával — rendesen bokrosrozszsal vagy 
zabbal — elvetették a luczfenyőmagot is (holdanként 
7—8 kg.-ot), felületesen begereblyézték s a vetést magára 
hagyták. E  vetésmódnak az előnye csak abban nyilvánult, 
hogy az égetéssel a gyomok is kipusztultak ; de sekély 
talajon, az égetés után úgyszólván csak a kopasz szikla 
és kődara maradt meg s a mély talaj is elszegényedett, 
annál is inkább, mert az égetés után maradt hamutrágyát 
a mezőgazdasági közteshasználat dolgozta fel, az erdő
nek kiélt, sovány talaj maradt, a melyen a sűrűn meg
települt csemeték egymást nyomva s hó- és zúzmara 
nyomással is pusztulva, hosszú éveken á t tengődtek.

Azután átmentek a rétegenként való vetésre. A hegy 
lejtőjével merőlegesen 0 8 — 0-5 méter széles szalagokat 
ástak fel s hogy az esővíz a réteget erősebben ki ne kezdje, 
a felásott földet le ne mossa, a rétegeket meg-megszakí- 
tották s illetve közbe-közbe meg nem munkált részeket 
hagyva ki, az így megszakgatott szalagokat bevetették. 
Jó eredményt ezzel a drága felújítási móddal sem értek 
el, mert minden kő és föld, mely a hegyekről legurult, 
ézeken a rétegeken akadt meg s a gyommagvak itt vetőd
tek el a legsűrűbben.

E tapasztalatokon okulva a magot 0 25—0-50 m2-nyi, 
apróra megnövelt foltokba vetették, még pedig a kellő 
védelemre is figyelmet fordítva, lehetőleg tuskók, nagyobb 
kövek, ledőlt törzsek s egyéb védelmet nyújtó tárgyak 
a lá . készítve inkább szélesen, mint hosszan a foltot, a 
magot a folt közepébe vetették, hogy a kikelő csemeté
ket a gyomok minél kevésbbé nyomhassák el. Az ilyen 
folt vetések még a legjobban sikerültek. Eleinte ugyan 
ritka volt a csemetés, de később annál jobban megerősö
dött, hisz a luczfenvő fiatal korában ritka, térés állásban 
fejlődik a legszabályosabban.

Hóra is vetették a magot, de az eredmény nem volt 
biztos s különösen attól függött, hogy a hó lassan vagy 
hirtelen olvadt-e el, mert utóbbi esetben a hóié a magvakat 
magával sodorta.

A vetéseknél általában azt tapasztalták, hogy azok 
a déli és keleti lejtőkön ősszel a korai s tavaszszal a késői 
fagyoktól sokat szenvednek s e miatt erősen kiritkulnak ; 
völgyekben és a hegyek lábán pedig, a hova a magvak 
lesodródnak, a csemeték állása rendesen túlsűrű. A talaj 
megmunkálása folytán a záporok az apró csemetéket ki
mossák s az apró, gyenge csemeték alig képesek a buján 
fejlődő gyomokkal megbirkózni. Sikeres vetések után 
túlsűrű fiatalosok keletkeznek, az egyes csemeték növe
kedése nyurga, a koronák nem fejlődhetnek szabályosan 
s mivel magas hegységekben, különösen ott, a hol jó utak 
nem állnak rendelkezésre, az áterdőlési fa nem értéke
síthető, e miatt az állomány igen sokáig sinylődik, míg 
az egymásközti küzdelemben végre kimagasló, uralkodó 
törzsek fokozott fejlődésnek indulhatnak. Az ilyen fiata
losnak a fagy és a hónyomás sokkal többet árt, mint az 
ültetés útján keletkezettnek.

E bajok, melyeknek az elhárítása a pár száz holdas 
vágásokban nagy nehézségekbe ütközött, luczfenyvesek 
felújításánál általánossá te tte a sokkal drágább, de bizto

sabb csemeteültetést. Csakhogy ezzel a felújítási móddal 
nem követjük a természet törvényét; a természet magiéi 
neveli a luczfenvőt is s bár nem kívánunk visszazökkenni 
azokba az állapotokba, melyekben egy századdal előbb 
élt elődeink, természetes úton, magavetéssel újítva fel a 
luezfenyveseket, gyönyörű erdőket hagytak reánk ; de 
meg kell teremtenünk a még nagyrészt hiányzó előfel
tételeket ahhoz, hogy luczfenyőerdőket magról is sikeresen 
legyünk képesek telepíteni.

Az előfeltételeknek egyik legfontosabbika : a jó út
hálózat, erdei vasutak építése s a luczfenyvesek mai 
kihasználási módjának, a nyári döntéseknek az elhagyása.

Jó közlekedési eszközökkel a mai fakelendőségi viszo
nyok mellett az áterdőlési fa is biztosan értékesíthető, 
közlekedési eszközökkel berendezkedve az áterdőlésekből 
átmehetünk az előkészítő vágásokba, egy szóval luez- 
fenyveseknél is a fokozatos felújító vágásokba. Ne gondol
juk, hogy a luczfenyő annyira gyámoltalan, hogy azt a 
legkisebb széltől is óvnunk kell, nem megfelelő kezeléssel 
mi teszszük a luczfenyőt, erdeink egyik legértékesebb 
fanemét, béna koldussá, mely nem képes a saját lábán 
biztosan megállani. Ennek a bénaságnak az okát na 
keressük a luczfenyő sekély gyökérzetében, hisz a gyökér, 
ha az erdő talaja eléggé meleg, ha nincsen a levegőtől 
elzárva, folyton növekszik, terjeszkedik s ha természeténél 
fogva a luczfenvőnek nincs is karógyökere, mely a talajba 
függélyes irányban mélyen lehatol, az oldalgyökerei azért 
képesek mélyebbre leszállva, a sziklához hozzánőni. 
Nézzük a hegygerinczeken ritkán, megtelepített luczfenyő 
szélvédő-pásztákát, nézzük a luczfenyőt a havasok alján, 
hol önmagát ritkítva, mint fénykereső fanem viselkedik, 
mekkora szélviharokat képes- nagyobb károsodás nélkül 
kiállani, mert talaját nap melegíti s a levegő szellőzteti. 
E  két tényező, mely gyökérfejlődését előmozdítja, meg
tanítja a luczfenyőt a szélviharokkal is megküzdeni.

Ma még luczf enyveseink túlnyomó nagy részében csak 
gyalogösvényeken közlekedünk, áterdőlni, ritkítani kép
telenek vagyunk, mert nincs utunk, melyen a kihasznált 
faanyagot leszállíthatnánk. E miatt luczfenyveseink teljes 
sűrűségben borítva a talajt, nem engedik át a nap éltető 
melegét, a szél is csak az erdő koronájával játszik, ily 
módon a hideg szellőzetlen talajban a luezfenyőfák 
gyökérzete nemcsak nem fejlődik, de megfullad, korha
dásnak indul s ha a szél utat kap az állomány belsejébe, 
mint kártyavár dől össze-vissza a gyenge lábú, saját 
súlyát nem bíró állomány.

Jó közlekedési hálózat hiánya miatt a luezfenyveseket 
nemcsak tarolóvágások alkalmazásával vagyunk kény
telenek kihasználni, de kénytelenek vágjunk nyáron 
tarolni. Mivel a fát csak csúsztatókon vágjunk képesek 
a völgyekbe közelíteni, nagy területeket kell egy-egy 
helyen letarolnunk, hogjr a néha több kilométer hosszú 
csúsztató költségei, nagy fatömegre oszoljanak el. Hogy 
a fát csúsztatni lehessen, júniusban kell döntenünk, a 
mikor még a fa könnyen lehántható, mert csak a lehántott 
fát lehet simán lecsúsztatni.

A kihasználás e módjánál lehetetlen a luczfenyvesek 
természetes felújítására átmenni, de még a magról való
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felújítás is nehézségekbe ütközik, mert szerintem az volna 
a helyes magról való felújítás, a mely a taroló vágást 
legalább 6 — 7 évvel megelőzné ; ámde az állománynak 
egyszerre való letárolásával az ilyen magról kelt csemetés 
feltétlenül tönkre menne ; a letarolt törzsek lebántásával, 
legalyazásával és csúcsainak levágásával ugyanis akkora 
lom gyűl össze a vágásban, a mely alatt nyártól kezdve a 
jövő év tavaszáig a magról kelt csemeték nemcsak meg
fulladnának, de a kihasználással járó munkálatok folya
mán, különösen a törzseknek a csúsztatóig való közelí
tésével annyira megsérülnének, hogy azokból életerős erdő 
nem növekedhetnék.

Ha erdeink majd állandó úthálózattal lesznek feltárva, 
a most alkalmazott csúsztató költségein a vágásokból 
könnyen építhetünk utakat az állandó úthálózathoz s ha a 
vágáson át vezető jó utakon, tengelyen szállíthatunk fa
anyagot, mai időben, a mikor a fa annyira keresett, nincs 
az a választék, a mit ne volnánk képesek értékesíteni. 
Ekkor követ kezhetik el az ideje az átér dőléseknek s vég
leges kihasználás előtt az előkészítő, magtermésre ingerlő 
vágásoknak s egyáltalán a luczfenyő természetes fel
újításának ; mert télen-nyárou használható úthálózat 
birtokában nem vagyunk kötve se időhöz, se időjáráshoz, 
késő őszszel dönthetünk, télen szállíthatunk akkor, a 
mikor magiól kelt csemetésünknek a legkevesebb kárt 
okozhatjuk.

Az erdőgazdálkodás belterjességével így térhetünk 
majd vissza luczfenyveseknél is a legjobb, legbiztosabb 
természetes felújításhoz s lassan-lassan alább hagyhatunk 
majd a csemeteültetéssel, mely, hogy sikeres legyen, 
csakis drága lehet, mert a kiültetésre alkalmas hároméves, 
zömök, erőteljes csemeték nevelése, sértetlen állapotban 
való kiemelése, csomagolása, szállítása s gondos elültetése 
sok pénzbe keiül. Egy másik előnye volna a magról való 
felújításnak az, hogy vetni őszszel lehet s az erdőkezelő 
személyzet tevékenysége tavaszszal nem oszlana meg az 
erdősítés és tutajozás között.

Mindez azonban most még a jövő zenéje, a kialakulás 
lépésről-lépésre csak lassan haladhat, de legalább módot 
nyújt a kísérletezésre, a tapasztalatok gyűjtésére.

Az ültetés és vetés előnyeinek és hátrányainak elbírá
lásánál nagy szerepet játszik az előítélet, igen sok érv 
hozható fel ellene és mellette. Annyi azonban bizonyos, 
hogy elődeink gyönyörű, magról nevelt luczfenyveseket 
hagytak reánk s nem bizonyos, hogy a mi ültetéseinkből 
hasonló szép erdők növekedjenek.

Az első feltétel a jó úthálózat ; a hol ez rendelkezé
sünkre áll, megkezdhetjük az összehasonlító kísérleteket 
s megállapíthatjuk minden egyes vidékre a legjobb és 
legolcsóbb felújítási módot. Előreláthatólag exponált 
erdőrészeken, fagyzugokban, vadvizes területeken ezentúl 
is nagyrészt ültetni fogunk, bár azt hiszem, hogy e helyeken 
is a taroló vágást hat-hét évvel megelőző foltvetésekkel 
eredményt fogunk elérhetni; de nyugati és északi lejtőinket 
magról fogjuk sikeresen felújíthatni.

Az á llam i tisz tv iselők  n agygyű lése .

Az «Állami Tisztviselők Országos Egyesülete» április 9-én 
tarto tta meg a budapesti Vigadó hatalmas termeiben köz
gyűlését,! a melyen több ezer állami alkalmazott 
vett részt.

A gyűlést gróf Batthyány Tivadar elnök d. u. 5 órakor 
nyitotta meg s miután felolvasták a hatalmas tapssal 
és éljenzéssel fogadott hódoló táviratot, a melyet a köz
gyűlés Ö cs. és ap. kir. Felségéhez küldött, az elnök hosz- 
szabb beszédben vázolta az állami alkalmazottak sanyarú 
helyzetét, hangsúlyozta a szervezkedés szükségét és a 
kar követeléseinek jogosultságát. Reméli, hogy a háborús 
segélyt a kért mértékben a kormány azonnal megadja 
s még a háború alatt előkészíti az általános fizetésrendezést 
és a szolgálati pragmatikát, mely a jogokat és köteles
ségeket fogja tartalmazni.

Hosszantartó éljenzés és taps viharzott az elnöki be
széd befejeztekor. Ezután dr. Andor Endre ministeri taná
csos terjesztette elő az egyesület határozati javaslatát.

A határozati javaslat hangsúlyozza a tisztviselői kar 
megélhetésének, anyagi függetlenségének az egész államra 
kiható roppant fontosságát, majd a háborús drágaság el- 
viselhetése érdekében a következőket mondja :

1. Mindazok az árkedvezmények, a melyeket a front 
mögött szolgáló katonatisztek és más katonai alkalmazottak 
az élelmi- és-iparcikkek stb. tekinteté ben élveznek, továbbá 
az egyes miniszteri tárcák polgári tisztviselői és egyéb 
alkalmazottjai számára engedélyezett különböző beszerzési 
kedvezmények és lehetőségek, az összes tárcák polgári 
tisztviselői és egyéb alkalmazottjai számára is megadandók 
és megnyitandók.

2. Az állami birtokok terményei első kézből és első
sorban az állami tisztviselők és egyéb állami alkalmazottak 
szövetkezeteinek és beszerzési csoportjainak kedvezményes 
áron adandók el.

3. Az összes élelmezési és iparcikkek, tüzelő- és vilá
gítószerek árai maximálandók s azokra egyidejűleg a 
kényszereladás, sőt a rekvirálás joga kimondandó és érvé
nyesítendő.

4. A közélelmező hivatal vezetőjének csak a miniszter- 
elnök felelőssége alá helyezett teljes hatalom adandó, a 
front mögötti polgári és katonai élelmezés ügyének kor
látlan intézése reá bízandó és reá bízandó a fronton levő 
katonaság ama szükségletének beszerzése és átutalása is, 
a mely életszükségleti cikkek feletti intézkedés joga 
egyébként hatáskörébe utaltatott. A pénzügyigazgatóságok 
legyenek e hivatal polgári helyi szervei. A közélelmező 
tanácsban a köz- és magánalkalmazottak képviselőinek 
hely biztosítand.ó

5. A fent 1—4. alatt felsorolt intézkedések megtétele 
esetén sem várható azonban az, hogy a drágaságnak mai, 
átlag 300 százalékos arányszáma lényeges mértékben száll
jon alá— és még kedvező esetben is egészen bizonyosra 
vehető, hogy a pénz vásárlóerejének lényeges csökkenése 
folytán az élelmi- és egyéb közfogyasztásra szánt cikkek 
legnagyobb részének áremelkedése egyenkint is a háború
előtti árakkal szemben a 100, sőt a 200 százalékot is lénye
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gesen meghaladja, illetőleg meg fogja haladni. Kérnünk 
kell azért a következőket is :

a) A törvényhozás által már megadott háborús segély 
a férfi- és nőtisztviselők s női alkalmazottak egyenlő jogá
nak és a szükséges átmenetnek biztosításával emeltessék 
fel oly módon, hogy :

a X I—IX. fizetési osztályokba sorozott és velük ha
sonló javadalmazásu (posta- és távirda stb.) tisztviselők
nél (tanárok, tanítóknál), továbbá díjnokok, altisztek, 
szolgák és napibéres szolgáknál a fizetésnek és személyi 
pótléknak, a napidíjnak, napibérnek legalább száz szazá- 
lékát, a V III—VII. fizetési osztályokba sorozott s velük 
hasonló javadalmazású (posta- és távirda stb.) tisztviselők
nél (tanároknál) a fizetésnek és a személyi pótléknak leg
alább 75 százalékát, a V I—V. és annál magasabb fizetési 
osztályba sorozott s velük hasonló javadalmazást élvező 
(posta- és távirda stb.) tisztviselőknél (tanároknál) pedig 
a fizetésnek és személyi pótléknak legalább 50 százalékát 
elérje, úgy azonban, hogy a tisztviselőknél a fizetésnek, 
a személyi pótléknak s a háborús segélynek együttes évi 
összege legalább 8000, a kezelőtiszteknél s dijnokoknál 
a napidíj évi összege és a háborús segély évi összege 
együtt legalább 2400 koronában, az altisztek, szolgák és 
napibéres szolgák évi bérének és háborús segélyének együt
tes összege legalább 2000 koronában, a kezdő napidíj 
pedig a dijnokoknál legalább 6, a napibéres szolgáknál 
legalább 5 koronában állapíttassák meg.

b) Sürgősen folyósíttassék ruha-, fehérnemű beszer
zési- és háziberendezés-javítási és új beszerzési segély, 
a mely a szükséges átmenetek biztosításával a X I—IX. 
fizetési osztályba sorozott — s ezekkel egyenlő rangú és 
fizetésű — állami tisztviselőknél (tanároknál, tanítóknál) 
a fizetésnek és a személyi pótléknak 3 havi, a V III—'VII. 
fizetési osztályba sorozottaknál 2 havi, a VI. és annál 
magasabb fizetési osztályba tartozóknál egyhavi összegé
ben, de nőtlen és családtalan tisztviselőknél legalább 600 
koronában, a nős vagy a nőtlen, de legalább egy család
tagot eltartó tisztviselőknél legalább 800 koronában, a 
dijnokoknál legalább 500, illetőleg 600, az altiszteknél, 
szolgák- és napibéres szolgáknál legalább 400, illetőleg 
500 koronában állapítandó meg.

c) A családi pótlék összege gyermekenként, illetőleg 
két-két eltartott családtag után úgy a férfi-, mint a nő
tisztviselőknél (tanárok-, tanítóknál) 400 koronában, az 
altisztek- és szolgáknál 200 koronában állapíttassák meg.

d) Az összes nyugdíjas tisztviselők, valamint a nyug
díjas özvegyek és árvák részére, a jelen életviszonyokhoz 
igazoló méltányos rendkívüli segítség engedélyeztessék és 
mindenesetre az írj nyugdíjtörvény jótéteményét nem él
vező nyugdíjas kartársaink, illetőleg a nyugdíjas özvegyek 
és árvák részére a végellátás egészíttessék ki legalább 
azzal az összeggel, mint rendkívüli hadisegélylyel, mely 
az új és a régi nyugdíjtörvény szerinti végellátási összegek 
közt az ő hátrányukra mutatkozik, illetőleg a régi nyugdíjas 
tisztviselőknél legalább is az új nyugdíjtörvény által biz
tosított lakbérnyugdíj összegével.

A határozati javaslat állást foglal az állami tisztviselői 
karnak és a többi állami alkalmazottaknak-a háború utáni

regenerálása érdekében és pedig úgy pénzügyi vonatkozá
sokban, mint a szaktudás kellő érvényesülése és a pártat
lanság biztosítása szempontjából.

Ezután dr. Andor Endre részletesen is megokolta a 
nagy tetszéssel fogadott határozati javaslatot.

Többek hozzászólása után dr. Andor Endre reflektált 
a javaslatba hozott módosításokra s elfogadásra ajánlotta 
Hanka Imre máramarosszigeti törvényszéki bíró javas
latát, hogy a háborús területek alkalmazottjai rendkívüli 
segélyt kapjanak és Wüsztner Henrik törvényszéki iroda
igazgató módosítását, hogy a ruhabeszerzési segély már 
május elsején folyósíttassék és pedig ennek minimuma 
nőtlenekre 1000, nős, családos tisztviselőkre 1200 koroná
ban állapíttassák meg s hogy a ruházati cikkek árát a 
kormány maximálja.

Gróf Batthyány Tivadar elnök pártoló hozzászólása 
után a közgyűlés a határozati javaslatot a módosításokkal 
nagy lelkesedéssel egyhangúlag elfogadta és megbízta az 
elnökséget, hogy a kormányhoz és a törvényhozás tagjai
hoz megfelelő memorandumba foglalva juttassa el.

A közgyűlés az elnök zárószavai után véget ért.

A kopózás.
Irta: Gyöngyöshalászi Takách Gyula.

Egész életemben szenvedélyes vadász és nem kevésbé 
szenvedélyes vadtenyésztő voltam. Mindig nagy örömet 
találtam benne, ha egy kivadászott üres területből vad
dús területet csinálhattam, az ottani kopós vadászok 
jövendölése ellenére. Az országnak annyi részén volt már 
vadászbérletem vagy legalább is intézője voltam valamely 
vadásztársaságnak, hogy bízvást elmondhatom, hogy 
hazánk vadászati viszonyait, vadászbetegségeit meg
lehetősen ismerem, sőt mi több — a viszonyokat tanul
mányozva — reá jöttem az ország felerésze vadszegény
ségének biztos orvosságára. Az orvosságot több helyen 
kipróbáltam s bevált, daczára tökéletlen vadásztörvé
nyünknek. Ezeket a vadszegény területeket, a melyeket 
hajdan a jó Isten dús vadállomány nyal áldott meg s a 
mely vadállományt tisztán a kóros vadászbetegség pusz
títo tta  el, nevezem én sötét földrészeknek. Vadászbetegség 
alatt pedig nem értek mást, mint a hajtókutyával való 
vadászatot. Nemzedékről nemzedékre száll hagyomány
ként ez a csúnya kórság, a nélkül, hogy valamelyik generá- 
czió reá jönne ennek a végtelen káros voltara. Panasz
kodnak mindenütt, hogy nincs vad s ez az állapot egyene
sen reá kényszeríti a vadászokat a kopóval való vadászatra. 
Pedig ez igen helytelen — sok helyen még jóhiszeműleg 
hangoztatott — nézet ; mert nem a kevés vad termi a 
kopót, hanem igen is a kopó a kevés vadat! A hol hajtó
kutyával vadászunk, ott lehetetlen, hogy a vad elszapo
rodjon. Hogy is bírna az a szegény pára megtelepülni, a 
hol folyton hol a vadászok parancsára, hol a saját szakál
lára vadászó kopó csaholása hozza halálos remegésbe. 
A vadnak csend, békesség kell, főként az ellés idején. 
Már pedig a hol az óv minden szakában hangzik az erdő 
a nyiff-nyaff-tól, ott csendről s így állandó vadról beszélni
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nem lehet. A hajtókutya kiűz minden' vadat a határból 
s a mely szegény nyomorultat az ellés menekülés közben 
lepett meg, annak a fiait szedi szét a hajtókutya. így azután 
a vad az egész környéken folyton apad, mert az öregeket 
űzik, hajtják faluról falura, megyéről megyére, a fiatalo
kat pedig felfalják a kutyák. Ha az erdélyi uraknak 
10 —20,000 holdas vadászterületei volnának s annak 
mindig csak egyik felét vadásznák s a kópéikat magas 
sodronynyal kerített zárkában tartanák «állandóan», még 
csak lehetne némi vadállományról beszélni. De mikor a 
kopó hetenként négy-ötször a saját szórakozására, egyedül, 
kétszer meg a gazdájával vadászik: akkor aztán csak 
ritka, remegő vendégről lehet diskurálni. Van még más 
baj is! Ha Jupiter nem tarto tta lealázónak leszállani a 
magas Olimpusról s földi leányzóknak udvarolgatni, 
hogy lehetne a szegény kopótói zokon venni, ha el-elláto- 
gat a falu nyílt portáira, tanyaházaiba, esztenáiba s egy 
kicsit teszi a szépet kuvaszék repedtsarkú leányainak. 
Igen ám, csakhogy az ilyen udvarlásnak az szokott a 
természetes eredménye lenni, hogy lassacskán megtelik 
az egész környék sárgalábú, feketetarka félkopókkal s 
ezek aztán gondoskodnak róla, hogy még hírmondója 
se maradjon a hasznos vadnak.

Három területem volt már ilyen sötét földrészen 
Erdélyben. Illetőleg kettő nekem Hunyadban, a harmadik 
az országos nemzeti vadásztársaságé Fogaras megyében. 
Mikor a környékbeli vadászok megismerték terveimet, 
hogy mit szándékozom tenni a vadállomány érdekében 
s hogy miként akarom a vadászatot gyakorolni, t. i. 
cserkészet ú tján : előbb mind összenéztek csodálkozva, 
majd mosolyogva figyelmeztettek, hogy kár a fárad
ságért, mert itt másként, mint kopóval nem lehet vadászni. 
A terület nehéz, a vad kevés, tehát ha valamit lőni akarok : 
kopóra okvetlen lesz szükségem. Midőn pedig kijelentet
tem, hogy a kopóval való vadászatot szégyennek tartom, 
ismét mosolyogva mondták, hogy majd reá jövök én 
erre az igazságra a magam kárán, ha jobban megismerem a 
viszonyokat.

Mikor egy ilyen vadszegény terület kerül a kezem alá : 
az első teendőm csendet teremteni. Vadőrt fogadok, ha 
nincs jóravaló erdőőr s kimondom a halálos ítéletet a fél- 
és telivér hajtókutyákra. Öt korona lődíj minden kopóért 
2 korona korcs-hajtóebért! Télen mérgezési engedélyt 
kérek s kitétetem a 8—9 koronás czigánylovakat, döglött 
birkákat. Mikor azután jól kikezdték a kutyák, farkasok 
és rókák : be lesz mérgezve strichnin purum crystalisa- 
tummal (a világért sem strichnin nitricummal).

Egyidejűleg a hasznosvad által legjobban kedvelt 
részeken, a legelőtilos vágásokban, sózókat állítok fel s 
szigorúan kiadom a rendeletet, hogy a nyájőrző ebek a 
törvényben megszabott térden alul lelógó kolonczczal 
látassanak el. Egy év leforgása alatt a hajtókutyák száma— 
a magas díj hatása alatt — leolvad az eredetinek V10*ed 
részére, a mely folyamat visszás arányban áll a vadállo
mány szaporodásával. Most már van csendes, békés 
helyem, a hol sem kutya, sem ember nem zavarja a be
tévedt vadat. Meg is indul szépen a bevándorlás és az 
immár háboríttatlan ellés általi szaporodás. Mentői

vadabban kopóznak a szomszédok: annál gyorsabban 
szaporodik bevándorlás által az én vadállományom, a 
mely területemet otthonának, menhelyének tekinti. Termé
szetesen legalább egy évig nem szabad vadászni a vadász 
úrnak sem. A második évben már megengedheti magának, 
hogy cserkészve egy, legfeljebb két darab bakot, bikát 
vagy zergét ejtsen. Ez a szám azonban évről-évre emelke
dik a harmadik év után beállott rohamos szaporodással.

Hunyadmegyei területemen az első évben nem láttam 
semmiféle v ad a t; nyomát is csak vadorzóét, kutyáét, 
1 — 2 lézengő őzét és disznóét találtam.

Második évben már láttam  egy fiatal, golyóra nem 
érdemes szarvasbikát, lőttem egy őzbakot és egy disznót. 
A harmadik évben már lőttem két kapitális 14-es bikát, 
pedig az első évben nyomát sem találtam.

Az Országos Nemzeti Vadász Társaság fogarasi terüle
tein hasonlókép jártam . A községek tele voltak szebbnél 
szebb kopókkal, a stinák korcskopókkal, a rengeteg terü
let pedig üres volt, mint egy temető. Az őzet teljesen ki
irtották (nem is említve a hajdani szarvasállományt), 
zerge is csak 1 — 2 drb lézengett s azok is rögtön átugrot
tak  Romániába az első kutyaugatásra.

Beállítottam három steier vadászt (odavalót nem lehet 
használni, mert mind csupa: koma, sógor) s a már emlí
te tt módon hozzáfogtunk a rendcsináláshoz. Tessék most 
megnézni a területet! Kopó alig akad a fél vármegyében 
1 — 2 drb, azt is lánczon őrzik ; hanem a vadunk hét év 
alatt úgy elszaporodott, hogy most már évente 22—28 
darab zergebakot, 2 — 8 medvét lövünk cserkészve s már 
az őzállomány is cseperedik. Tudja ég, honnan jö tt ide 
pár darab őz, tenyészvadnak. Pedig tele van az erdő 
havas birkákkal, marhával, lóval, csakhogy a kutyákon 
koloncz lóg s- a csobánnak puska helyett revolvere van!

Csóválták is a fejüket a parintyék meg a dászkálok, 
mikor látták, hogy három zergével jövök haza, holott ők 
megjövendelték, hogy kopó nélkül nem lövök semmit. 
Dutye le dracu!

Voltam háború előtt Romániában is bőgésen. Rossz 
időm v o lt; folytonos eső és óriási köd. A bikák nem bőg
tek, pedig nyomoztam meglehetős számban. Váltig bíz
ta ttak  az erdőőrök, hogy engedjem meg felhozni a kopó- 
kat. «Egy-kettőre lesz bika».

Kiböjtöltem két hetet, nem lőttem semmit, de azért 
kopót nem engedtem felhozni; pedig csak vendég voltam. 
De hát az e lv : elv legyen még Romániában is!

Az a sötét földrészbeli vadász pedig, a ki kopózásnál 
serétes flintát használ, kétszeresen vétkezik a vad, a jó 
ízlés és a sport fogalma ellen. Jól tudom, hogy golyóval 
nem könnyű dolog eltalálni egy átvillanó vadat, de min
denesetre nagyobb dicsőség elhibázni, mint serétes flintá
val agyonlőni. A trophea itt nem jöhet számításba, mert 
a kopóvadász ritkán tudja, hogy tulajdonkép mire lőtt, 
hogy az átrepülő vad bak volt-e vagy suta s így állandóan 
törvénysértések között eviczkél.

Hajdan kézzel ettek őseink, majd kanállal, később 
villával. Most nem művelt ember, a ki jobb kezében fogja 
a villát s szájába veszi a kést. így van ez a vadászattal 
is. Régente nyíllal lőttek, majd serétes mordálylyal;

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



i i AZ ERDŐ. 1— 8. SB.

most pedig a ki csülkös vadra serétes flintát fog, — még 
ha golyóval van is töltve — azt nem tartja a vadász
világ — igazi vadásznak.

Ha valaki kopózik, vagyis a kutyája lábait használja 
a sajátjai helyett, legalább egy kis ügyességgel adózzon : 
golyósfegyverrel lőjje a vadat. Ez esetben büszkeség, 
dicséret az osztályrésze, ha seréttel ló', szégyenre és le- 
szólásra tarhat számot.

A golyóval lövő vadász vagy hibáz vagy leteríti a 
vadat. A serétes puskás soha nem hibáz, az mindig sebez, 
csakhogy nem tudja. Ez pedig bűn!

T anulságok  az e lm últ télről.
Ir ta  : Fodermayer Rezső.

Rongyossá szaggatta a föld fehér leplét a márczius- 
eleji enyhe napsugár. Kíméletesen fogott -hozzá, nehogy 
a hirtelen levetkeztetés bajt okozzon a föld mérsékelt 
égövi lakóinak s növényvilágának.

A felületen itt-ott támadó folytonossági hiányokon 
púpossá gubbadó fáczán, fogoly, bukdácsoló nyúl vagy 
délczeg őz csipdesi a vetés tolakodó zöldjét.

Megkönnyebbülten sóhajt fel a vérbeli vadász, mert 
látja, hogy féltett vadjának a tél sanyarú viszontagsá
gaiból kimenekülve, további léte immár biztosítva Van.

A háborús viszonyok miatt a vad szokott takarmá
nyozására nem is lehetett gondolni. Belterjesebb vadász- 
gazdaságokban békés időkben a fáczán s a fogoly tiszta 
búzát; tengerit, árpát vagy ocsut, a fővad pedig makkot, 
burgonyát, zabot, vadgesztenyét s jóféle szálas takar
mányt kapott bőven téli takarmányul. Ma a kenyér- 
magvak kizárólag emberi táplálkozásra használhatók fel. 
Zabból s a jóféle szálas takarmányból is sok, az ágyút 
vontató- s a trén lovak részére van lefoglalva. Vadgesztenye 
s makk gyűjtése munkaerőhiányában nehézségbe ütközik. 
Teljesen magára hagyni a vadat most, mikor minden 
élelmi czikk rendkívül keresett és értékes, — vétkes 
könnyelműség, mert erősebb télen ez megbosszulja magát.

. A fővad még könnyebben átvergődi a telet, s ezt az 
elmúlt télen annyival is inkább tehette, mert. szokat
lanul jól telelt be. Élelmet talál a vágásokban a ledöntött 
fák s a fiatal tölgy, hárs, kőris stb. rügyeinek s fiatal 
hajtásainak lerágása által s a vastagabb [fák mohájában. 
A szarvas az őzzel együtt előszeretettel rágja a különféle 
örökzöld növények, a coniferák, borostyán télizöld stb. 
leveleit. De segíthetünk rajtuk még nyárfák döntésével 
és fagyöngytöréssel, melyen egyideig eltengődik. A gyen
gébb s érzékenyebb őz a hideget erősen megsínyli.

A kis vad közül főleg a fáczán és fogoly beavatkozás 
nélkül nehezen éli át baj nélkül az erős s tartós telet. 
Valameddig tengeti magát ez is ; a fáczán pl. fagvöngygyel 
rakott fákon elül naphosszat, a fagyöngyöt szedegetve; 
a hol meleg vagy olyan víz van, a mely nem fagy be, 
annak partjain s zsombékjain legeli az ott található 
kevés zöldet vagy szedi a csigákat s esetleg rovarokat. 
De araszos vagy nagyobb hóban éléstára a fogolyéval együtt 
előbb-utóbb kimerül s ekkor bekövetkezik az éhínség

keserves kálváriája. A kényszerűség, a közlekedő utak 
s házak közelébe hajtja a hidegtől s éhségtől elgémberedett 
szárnyasokat s lelketlen emberek s az erdő-mező kósza 
rablói a róka s a szárnyas ragadozók tömegesen pusz
títják.

k Vagy áldás egy vadászterületre, ha azon minél több 
jól záródott lúcz, fekete- vagy erdei fenyőből képezett 
sűrűségek vannak. Előbbit nyesés által állandóan sűrűén 
tarthatjuk ; utóbbiak tíz éves koron túl, ha sűrű állásban 
vannak alul tisztulni kezdenek s legfeljebb azzal hasz
nálnak, hogy koronájukkal a havat felfogják, de egyéb
ként búvóhelyet nem talál a vad oly jót, mint a lúcz- 
fenyő sűrűségekben. A fenyők alatt az összehalmozódott 
tűk között, mivel oda hó egyáltalán nem, vagy csak 
kevés jutott, igen jól elkaparásznak a fáczánok esetleg a 
beszorult foglyok is. Védelmet találnak itt hó, hideg és 
ragadozók ellen.

Normális viszonyok között is gondot okoz a vadnak 
eleséggel való ellátása; most a szokásos takarmányozás 
teljes lehetetlenség lévén, szükséges volt egy a viszo
nyoknak megfelelő megoldást keresni. A t-i uraladomban 
minden veszély nélkül kitelelt a vad. A nyulak részére 
még ju to tt zabos bükköny takarmány, míg a fáczánok, 
foglyok s a kevés vadpulyka részére az uradalmi szesz
főzőből kikerült szőlőtörköly s a szénapajtákban össze
gyűlt szénapolyva hordát ott ki a hintésekre. A szőlő- 
törköly között levő szőlőmagot a szárnyasok szívesen 
fogyasztották, a fűmag meg különben is kedvelt tápláléka 
lévén, abban jól elkaparásztak.

A gyakorlat beigazolta, hogy a szárnyas vad téli 
etetésénél a szőlőtörköly jó szolgálatot tesz. Miután 
minden vidéknek meg van a maga. szeszfőzője, mások is 
kísérletet tehetnek ennek az olcsó takarmánynak az 
etetésével.

L evél a szerkesztőhöz.

Mélyen tisztelt Szerkesztő Ű r!
Becses lapjának idei 1—2. számát a körülmények 

összejátszása miatt csak most kaptam meg s habár jelenleg 
tényleges katonai szolgálatot^teljesítek, annyira ragasz
kodom polgári hivatásomhoz,B hogy kegyes engedelmével 
bátorságot veszek magamnak jelzett számban közölt 
nagybecsű leveléhez nehány sorban — mely tulajdon
képpen kartársaimnak szól — hozzászólni, előre is bocsá
natot kérve a mélyen tisztelt. Szerkesztő úrtól — merész
ségemért.

Említett, levél utolsóelőtti bekezdésében felhozott, az a 
körülmény, hogy az erdészeti altisztek a lapnak szellemi 
támogatásától eddig távoltartották magukat, sajnos, 
nagyon is jogos és igaz, mert. b. lapja talán az egyetlen 
erdészeti szaklap, mely az erdészeti altisztek sorsát a leg
nagyobb mértékben, lelkiismerettel és jóindulattal karolja 
fel, s mint ilyen, méltán tarthat igényt, azoknak szellemi 
támogatására, viszont jogosan neheztelhet indolencziájuk, 
illetve távolmaradásuk miatt.

Szerény véleményem szerint az, hogy az altiszti sze
mélyzet nem fejt ki megfelelő buzgalmat gyakorlati
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tapasztalatainak közlése s az annyira szükséges ismeret- 
bővítés terjesztése érdekében, nem annyira az akarat 
hiányának, avagy nemtörődömségnek tudható be, mint 
inkább természetszerű szerénységének, bátortalanságának, 
mely a nem hivatásos toliforgatót kezdetben habozóvá, 
úgyszólván idegenkedővé teszi az egyébként nagyon helyes 
és objektiv gondolatainak, eszméinek papírra vetésével 
szemben.

Annál inkább nehezére esik az erdészeti altisztnek, 
hogy értékes gyakorlati tapasztalatait nyomdatermékre 
alkalmas formában megörökítse, mert sok esetben a leg
elemibb kellék, a helyes fogalmazási, sőt helyesírási 
képesség is hiányzik nála, — a mi viszont az olvasottság 
hiányát bizonyítja. .

Nehány évvel ezelőtt egyik kartársamnál «Az Erdő» 
szaklapunk több példányát hónapokra visszamenőleg fel
vágatlanul s így természetesen olvasatlanul heverve 
láttam s midőn e miatt csodálkozásomat fejeztem ki, 
azzal mentegetődött,] hogy nem ért rá elolvasni. Sajnos, 
az ilyen esetek elég gyakoriak, de keservesen is meg- 
bőszülják magukat, mert a mint a fizikai erő fejlesztéséhez 
testi táplálékra van szükségünk, éppen úgy megkívánja 
a szellemi táplálékot művelődésünk fenntartása és további 
fejlesztései „•

Természetesen senkitől sem kívánhatunk képzett
ségénél, illetőleg társadalmi helyzeténél aránytalanul ma
gasabb nívójú intelligencziát; egy erdészeti altiszttől 
nem várhatunk remekművet, avagy irányadó szak
munkát, azonban közülünk bárki megteheti nagyobb meg
erőltetés nélkül, hogy a szolgálatában észlelt nevezetesebb 
jelenségeket, értékesebb megfigyeléseit, tapasztalatait rövi
den, érthetően, tárgyilagosan a szerkesztőséggel közölje, 
a hol megfelelő elbírálásban s ha beválik, az esetleg szük
ségesnek talált átalakításban, javításban részesítés után 
közöltetik és nemcsak a közjó érdekében lesz hasznos, 
hanem e mellett erkölcsi elégtételül fog szolgálni az 
altiszti testületnek, hogy — habár csekély mértékben is — 
részt vesz szeretett lapunk szellemi támogatásában s a 
jövőben nem fogunk a nagyon is megérdemelt szemre
hányásban részesülni; de e mellett — s ez a legfőbb — 
az eszmecsere következtében mások is bátorságot meríte
nek s tömegesebben fognak jelentkezni mindazok, kik 
eddig csak szerénységből, félénkségből maradtak el.

Magától értetődik, hogy az általánosan közismert, 
mindennapi események feltálalásával csak a szerkesztő
ségnek okozunk felesleges munkát, azért csak a különö
sebb, fontosabb és ritkábban előforduló jelenségeket 
küldjük be, nehogy a szerkesztőség idejét hiábavalósá
gokkal elraboljuk.

A mennyiben fentieket közlésre alkalmasnak találja, 
méltóztassék b. lapjában közölni, előre is hálás köszönettel 
vagyok

Pozsony, 1917 márczius hó 9-én.
M. kir. 13. honvéd gazdasági hivatal.

Kiváló tisztelettel.

Tibori János,
(volt) erdészeti altiszt.

Levelének készséggel adunk helyet s nagyon örülnénk, 
ha jó tanácsait minél többen követnék. A fogalmazási 
képesség vélt hiánya ne tartson vissza senkit az írástól, 
mert altisztjeink nagy része bír annyi intelligencziával, 
hogy azt, a mit gondol, le is tudja írni. Ha a toliforgatásban 
kevesebb jártassággal bíró gondolatainak írásban való 
megörökítésénél nem törekszik arra, hogy irodalmi mű
remeket alkosson, nem keresi a czikornyás szavakat és 
kifejezéseket, hanem egyszerű, természetes szavakkal, úgy 
mintha valakinek mesélne, leírja, a mit leírni szándékozott, 
úgy nyert ügye van, mert leírása a nyomdafestékre érdemes 
és alkalmas lesz. Szerk.

«Az Erdő» 1916. évi tiszta jövedelme.
Lapunk, mely 1907. év elején indult meg, az első két 

évben nemcsak jövedelmet nem hajtott, hanem fenn
tartására az Országos Erdészeti Egyesület még rá is 
fizetett. Azóta azonban lapunk — daczára a csekély évi 
4 K előfizetési díjnak, a melyet a háború következtében 
rendkívül megdrágult anyag és munkabérek daczára sem 
emeltünk — évről-évre haszonnal zárul. Ez a haszon a 
háború kitörése óta csökkenést mutat, a mi egyrészt a 
háborús viszonyokban, másrészt — mint már említettük — 
az ennek következtében beállott anyag- és munkabér
emelkedésekben leli magyarázatát.

Lapunk tiszta jövedelme v o lt:
,1909. évben ......................................  316 K 68 f
1910. «   1,269 « 61 «
1911. «     1,753 « 46 «
1912. «   3,051 « 79 «
1913. «   2,857 « 90 «
1914. «   3,682 « 69 «
1915. «   1,988 « 24 «
1916. .«   634 « 37 «

Összesen..........  15,554 K 74 «

Hozzáadva az időközi kamatokat,
(levonva ebből a háború által kárt szen
vedett előfizetőink és azok családtagjai
közt már eddig is kiosztott segélyeket) 1,841 K 05 f-t 

Az alap vagyona 1916. év végén 17,395 K  79 f 
te tt ki, vagyis az 1915. év végével ki
mutatott ................................................  16,056 K 32 f-rel
szemben az alap tényleges gyarapodása
1916. évben .......... .................................  1,339 K 47 f.

V eréb és fü lem ile  k ü zd elm e egy  m ók u ssa l.

Mikor egy júniusi napon déltájban Konstanzban a 
Mainau utczán járkáltam —■ írja Maier C., a frankfurti 
Allgemeine Forst- und Jagdzeitungban — tanúja voltam 
egy színjátéknak, mely elég érdekes arra, hogy szélesebb 
körben is ismertté váljék.

Magasan, meglehetősen sűrű vadkörtefa ágai között egy 
mókus kapaszkodott fel, üldözve egy veréb és egy fülemile 
által. .A veréb gyors, izgatott zeg-zugos röpülésseí röp
ködte körül a mókust és annak fejére a csőrével villám
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gyors mozdulatokkal igyekezett ütéseket mérni, a mi 
elég sokszor sikerült is neki. Támadásai folytonosan, 
minden pihenés nélkül és oly szaporán ismétlődtek egymás
után, hogy a mókusnak nem volt ideje magát összeszedni 
és elhatározni, hogy melyik oldalon is védje magát. Míg 
az egyik szárnyas harczos, a veréb, gyors támadónak 
mutatkozott, addig a fülemile a másik harezmódra 
szánta magát és megfontolással működő, kevésbbé siető 
taktikusnak mutatkozott. Félig kiterjesztett szárnyakkal, 
előrenyujtott, harczra kész fejjel, felindulását leküzdve, 
óvatosan repült a fülemile ágról-ágra a mókus háta 
mögött, de közvetlenül a közelében, hogy ügyesen, erő
teljes vágásokat mérjen hátulról a mókusra azokban a 
pillanatokban, a mikor a mókust a veréb gyors egymás
utánban következő támadásai különösen lefoglalták.

A két madár igyekezete nyilvánvalóan oda irányult, 
hogy a mókust ne engedjék feljutni a magasba, a sűrű 
lombozatba. A mókus is észrevehette ezt és a mellette 
álló fára ugrott, hogy onnan juthasson az előbbi fa csú
csára. A két tollas harczos azonban sebesen utána röpült 
és az alattomos szándékot felismerve, még inkább támad
ták. A mikor a mókus, haditervét felismerve és meghiúsítva 
látta, újra visszatért az első fára. Üldözői azonban újra 
utána siettek és az ellenfél sikertelen védekezésén fel
buzdulva, még jobban támadták.

A bátraké a világ, a föld és az ég, a mint az ebből a 
légi csatából kitűnt. A mókus megzavarodva és kifáradva 
a gyors és folytonos támadások által, föladta azt a szán
dékát, hogy a lombos fatetőre jusson és a két madárkának 
a harczosok gúnykaczajához hasonló hangos csicsergésé
től követve lassan leereszkedett a fáról s egy ugrással 
hirtelen az utczán termett és gyorsan eltűnt az utczát 
szegélyező kertecskék bozótjaiban.

A csatának a két madárkára nézve dícsteljes bevégző
dése láttán, megnyugodva lélegzettem fel, mert a küzde
lem elején arra nem is gondoltam, hogy ők győzhessék 
le a felette gyors, fogakkal és karmokkal is jól felfegyver
zett rágcsálót és már azokat a lehetőségeket mérlegel
tem, hogy miképen keljek védelmére a két gyengén 
fegyverzett madárkának.

Most már felvetődik a kérdés, hogy a két gyenge, 
különben sem harczias természetű kis madár miért üldözte 
oly felindultan és makacsan a mókust. A felelet a követ
kező : A mókus — a mi ugyan még vita tárgya — rette
netes fészekrabló és be akart hatolni a két madárkának a 
fa sűrű koronájában épült fészkébe ; ezt azonban a kis 
madarak bátor ellenállásukkal megakadályozták.

Gazdasági tanácsadó.
Tanulságok az idei télből és a méhek tavaszi átvizsgálása.

Az elmúlt hosszú hideg tél, úgy csapott le a méhészetre, 
mint a vércse a kisebb madarakra, A méhészek már azt 
hitték, hogy többé soha se lesz szigorú tél s azért sokan 
a telet alig becsülték három hónapra ; sőt akadtak már 
annyira elbizakodottak is, a kik 4 kg. méznél nem adtak 
többet családonként té lire; mások a legkisebb gyönge

rajokat is egyesítés nélkül betelelték ; egyesek pedig a 
legnagyobb hangon hirdették, hogy minek a kétfalú 
(dupla) kaptár, hiszen megfelel a félhüvelykes deszkából 
készült egyfalú kaptár is. így beszéltek még újévkor is 
egyes méhészek, a kiknek megadta a feleletet a februári 
28 fokos hideg. Az idén a nagy hidegtől, úgyszintén az 
éhségtől is sok méhcsalád pusztult el.

Ha akadt olyan méhész, a ki nem hitte, hogy a hideg 
ellen csak a melegtartó kaptárakkal lehet biztosan véde
kezni, annak az ellenkezőjét bebizonyította a 26—28 fokos 
hideg, a melyben sok méhes gyönge családja megfagyott,

Az én nyólez keretre betelelt kiscsaládom nem fagyott 
meg, mert soha sem voltam a melegtartó kaptár és a jól 
épített vertfalu méhesnek ellensége! Sok méhesben nem 
a hidegtől, hanem az éhségtől pusztultak el a családok, 
a miből következik, hogy ezután a télre ne 8—4 hónapot 
számítsunk, hanem október hó elsőtől az akáczvirágzásig, 
mert néha bizony megtörténik, hogy a méhek a gyümölcsfa k 
virágzását a rossz idő miatt nem tudják kihasználni; ezért 
legyen a családoknak elég ennivalójuk, mert különben 
megáll a fiasítás és haszon nélkül záródik az esztendő.

Azt nem lehet mondanunk, hogy e télen sokat fogyasz
tottak a méhek, mert havonta alig fogyasztottak többet 
családonként 600—700 grammnál; de mivel a legtöbb 
méhész nagyon szűkösen látta el méheit és még hozzá 
nem is teljesen befödött lépekkel, hanem csak dirib- 
darabokkal, ezért nem lehet csodálkozni, ha éhen pusz
tultak a méhei.

Az elmúlt tél igen hosszú volt s ezért soha sem volt 
szükségesebb bővebben ellátni a családokat mézzel, mint 
az őszszel. A betelelésnél mindig számításba kell venni a 
méhésznek, hogy a tél hosszú és szigorú is lehet; ha 
hosszú télhez mérten teleljük be méheinket, akkor nem 
kell aggódnunk, hogy nem pusztulnak-e éhen a méheink, 
még mielőtt az első tavaszi átvizsgálást megejthetnénk, 
különösen akkor, ha az idő, mint az idén, még márczius 
hó 26-án is olyan hűvös, hogy a családokat addig az időig 
sem lehetett átvizsgálni. Ilyen hideg, hosszú tél után, 
mihelyt az első alkalom kínálkozik, azonnal vizsgálja át 
a gazda méheit, hogy a netaláni bajokon még idejében 
segíthessen.

Alacsonyabb hőmérséknél, mint 10 R. fok melegnél, 
ne szedjük ki a méheket, mert a födött fiasítás megfázik 
s kész a baj ; a méhek átvizsgálásánál figyeljük meg, 
hogy van-e a családnak annyi méze, a melylyel kibírja 
az akácz virágzásig; ha nincs, adni kell nekik, hogy a 
fiasítás meg ne álljon. Azután meg kell vizsgálni, hogy 
megvan-e az anya ; erről úgy győződhetünk meg legjobban, 
ha csak addig szedjük ki a méheket, a míg födött fiasítást 
nem találunk.

Ha a fiasítás simán van befödve — rendben van ; ha 
pedig boltívesen, vagy domborúan volna födve, akkor a 
petézés vagy álanyás, vagy pedig egy őszszel kikelt 
terméketlen anyától származik. Az álanyaságot felismer
hetjük arról is, hogy az álanya nagyon szórványosan 
(ritkán) petéz és egy sejtbe 3—4 petét is letesz, de nem 
mindig a sejt fenekére, hanem többnyire az oldalára. 
A terméketlen anyát azonban nem lehet a petelerakásából
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felismerni, mert ez éppen olyan zárt sorokban petéz, 
mint a termékeny anya-; ez csak a púposán födött fiasí- 
tásáról ismerhető fel.

Ha a méhész átvizsgálta a családot s azt rendben 
találta, és egyben a penészes lépeket és az alj deszkán 
lévő viaszmorzsát kitakarította, rácsukhatja az ajtót és 
írja fel a naplóba észleleteit s a míg a fészket nem kell 
bővíteni, békében hagyhatja őket. Ha azonban a tél 
folyamán elpusztult volna az anya, úgy a családot egye
sítse egy gyönge családdal; ha álanyás, azt oszlassa fel, 
ha pedig mézük nem volna, akkor akár pörgetett mézet, 
akár felfőzött czukrot, langyos állapotban, valamint 
lépes mézet, a melyet előbb 24 óráig égy fűtött szobában 
tartottunk, adjunk nekik, nehogy a kaptár melegét le
hűtsük. Ignácz Sándor.

A baromfiak félretojásáról. A baromfitenyésztésnek 
is vannak árnyoldalai, melyek közül igen sok bosszúságot 
okoz az, hogy a tojók közül sokan a tojások nagyrészét 
félreeső rejtekhelyeken hozzák napvilágra, illetőleg olyan 
elhagyatott, senki által sem háborgatott helyeken, a hol 
a tojások csak a véletlen folytán találhatók fel, ha addig 
is már a többi szárnyas, vagy más állati rabló össze nem 
törte, vagy fel nem lakmározta. A tojás félrerakás rossz 
szokása a libák kivételével többé-kevésbbé minden szár
nyasnál kisebb-nagyobb mérvben feltalálható ; ezért nem 
végzünk felesleges munkát, ha szóvá teszszük, • hogy 
miképen védekezhetnek tenyésztőink most a tojásrakás 
időszakában a baromfiak ezen rossz szokása ellen.

A félretöjásról csak a szabad kifutóval bíró szárnya
soknál lehet szó, mert a korlátolt kifutóval bírók a leg
jobb akarat mellett se képesek zavartalan, csendes rejtek
helyét találni. így azt lehetne hinni, hogy a félretojással 
szemben a legegyszerűbben úgy lehet védekezni, hogy a 
tojásrakás időszakában, egyszerűen nem bocsájtjuk ki 
baromfiainkat a szabadba, hanem gondoskodunk, hogy 
óljuk és tojófészkeik állandóan tiszták, és utóbbiak még 
kellő számban is meglegyenek. Ez a tanács azonban a 
gyakorlatban csak a baromfiak egészsége és zsebünk 
rovására vihető keresztül, mert ha a szárnyasokat a szük
séges mozgástól megfosztjuk, azok, különösen az erdészeti 
alkalmazottaknál, a hol már az aranyszabadságot élvezték, 
nemcsak sokkal kevesebbet fognak tojni, mint a mennyit 
az a veszteség kitesz, a mit a félretojás okoz, hanem a 
baromfiak a tenyésztés rovására annyira el' is fognak 
hízni, hogy azoktól a jövőben sem fogunk megfelelő 
számú utódot felnevelhetni. A tojásrakási időszak a tavaszi 
hónapokra esik, a midőn a baromfi jártában-keltében 
eleségének jelentékenyebb részét maga képes megszerezni, 
illetőleg, a midőn a zsákból való etetésre nem szorul 
annyira rá ;^így zsebünk — különösen a jelenlegi szemes- 
eleségek ára mellett — ezúton is megsinyelné ezt az el
járást.

Mielőtt a baj orvoslásához hozzáfognánk, jöjjünk 
tisztába azzal, hogy mi az oka a szárnyasok ezen rossz 
tulajdonságának? Ha ezzel a kérdéssel behatóbban foglal
kozunk, akkor arra a tapasztalatra fogunk jutni, hogy 
nem mindég a piszkos ól és tojófészkek, vagy az utóbbiak

hiánya okozza a félretojás veszedelmét, mert ez a baj 
néha a legrendesebb tenyészetekben is fellép. Ebből 
kifolyólag önkéntelenül arra a következtetésre jutunk, 
hogy ezen rossz szokásnak oka, a korlátlan kifutok által, 
a kalandozást megszokott baromfi nagy szabadság-szer e- 
tetében rejlik. Azért a tenyésztőnek igyekeznie kell, 
hogy a baromfit ezen rossz tulajdonságáról lehetőleg 
minden károsodás nélkül leszoktathassa.

A baromfi félretojása ellen sikerrel és károsodás nélkül 
csak úgy védekezhetünk, ha kora reggel, mielőtt óljukból 
a szárnyasokat a szabadba kieresztjük, minden egyes 
tojót kitapogatunk, hogy kloakájában nem rejteget-e 
tojást ; a baromfiak ú. i. rendszerint tojásukat a reggeli 
órákban tojják le. Azt a baromfit, a melynél tojást tapoga
tunk ki, nem eresztjük ki, és körülbelül délelőtt kilencz óra
kor ismét megvizsgáljuk. H a a tojófészkekben vagy az ól 
félreesőbb helyein tojást nem találunk, akkor ezen sem 
reánk, sem pedig a baromfira nézve nem a legkellemesebb 
foglalkozástól úgy magunkat, mint a baromfit is meg
kímélhetjük. Azt a baromfit, a mely tojását ezen időig 
se tojta le, ne éreszszük ki, hanem lássuk el eleséggel és 
ivóvízzel bőségesen. Gyakran előfordul az az eset is, hogy 
egyesek még a késő délutáni órákig sem tojnak ; ezek a 
baromfiak épen a legveszedelmesebbek, mivel ezeknek 
rendszerint van már valahol fészkük és azért tartják 
vissza a legvégsőkig tojásukat. Magától értetődik, hogy 
az ilyen csökönyös baromfit semmi szín alatt se szabad 
addig kiereszteni az ólból, a míg le nem tojt, mert ha 
engedékenyek leszünk vele szemben, akkor minden 
fáradságunk épen úgy kárbavész, mint az engedetlen 
lónál, vagy kutyánál, ha akaratuknak engedünk. Rend
szerint, ha másnap reggelig óljában visszatartjuk, akkor 
végre mégis csak meg fog lepni tojásával, esetleg mindjárt 
kettővel is.

A kacsánál még azt is tapasztalhatjuk, főleg kora 
tavaszszal, hogy egyik-másik kacsa úszás közben a vízbe 
potyogtatja tojását. Sok tenyésztő ezt a kacsa betegségé
nek tulajdonítja ; csakhogy mivel a tojásoknak a vízbe 
pottyantásá csakis a kora tavaszi időszakban szokott 
előfordulni, míg a melegebb időszakban már nem, így 
ez inkább a víz hőmérsékletének tudható be. Betegség
nek tulajdonítani azt semmi esetben sem le'het, már csak 
azért sem, mert a beteg állat nem tojik. Ezt szintén csak 
a fenti eljárás által kerülhetjük el, illetőleg ez ellen is 
csak a vázoltakkal segíthetünk. Bászel Elek.

Csigák kipusztítása a zöldséges kertből. Zöldséges kert
ből kipusztíthatjuk a csigákat, ha barnasörbe áztatott 
boltozatos kéregdarabokat, vagy alsó felén avas vajjal 
megkent káposztaleveleket helyezünk el a kertnek abban 
a részében, a hol a csigák leginkább szoktak mutatkozni. 
Reggel e csalétkek alatt temérdek csigát fogunk találni, 
a melyeket azután a baromfiakkal feletetünk; ezt az 
eljárást megismételve, néhány nap alatt kipusztíthatjuk 
a csigákat.

Levéltetvek irtása. A levéltetveket annál könnyebb 
elpusztítani, minél korábban fogunk, hozzá az irtásukhoz.
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A mint a levéltetvek megjelenését észreveszszük, perme
tezzük meg őket szappanos quassiafőzettel, a mi külön
ben más káros rovarok irtására is igen alkalmas lévén, 
mindig készletben kellene tartani. Készítése a következő- 
képen történik : 1-5 kgr quassiaforgácsot 10 liter vízben 
mintegy 12  órán át áztatunk s azután felfőzzük ; további 
24 óra múlva a folyadékot a forgácsról leszűrjük. Egy
idejűleg feloldunk ugyancsak 10 liter forró vízben 2-5 kgr 
kenőszappant, vagy még jobb, színszappant. Ezután egy 
tiszta hordóba vagy dézsába 80 liter vizet mérünk s ebbe 
folytonos kavarás közben beöntjük a 10 liter quassia- 
főzetet és a 10 liter szappanoldatot.

Különfélék.
Fatermelési osztály. A földmívelésügyi miniszter 1917. 

évi márczius hó 24-én kelt 27,425. eln. számú rendeletével 
az erdészeti I A  főosztály keretében «fatermelési osztályt)) 
szervezett, a melynek feladata a kincstári fatermelés 
kivételével a kereskedelemügyi miniszter és az érdekeltség 
megbízottainak bevonásával a fatermelés (csertermelés) 
előmozdítása érdekében szükséges intézkedések előkészí
tése, a végrehajtás intézése, a talpfa, tűzifa stb. szállí
tására vonatkozó szerződéseknek a vasutakkal, városok
kal, közintézményekkel való megkötésének előmozdítása, 
a fatermeléssel kapcsolatos fölmentések tárgyalása, a 
fatermelő munkások élelmezése, a fuvar és közerő kirende
lése, azonkívül a takarmánybiztosító intézkedések tárgya
lása. Az új osztály Bartóky József valóságos belső titkos 
tanácsos, államtitkár felülvizsgálata alá tartozik s vezetője 
Ráduly János erdőtanácsos, helyettese Gruber Gyula 
erdőtanácsos.

A «fatermelési osztályába eddigi beosztásuk érintet
lenül hagyásával ideiglenesen beosztattak: Selymessy 
Ferencz erdőtanácsos, Kmetónyi Emil főerdőmérnök, 
Eördögh Bertalan erdőmérnök, Berecz János, Barabássy 
József és Sára Jenő segéderdőmérnökök.

Halálozás. Emericzy Győző m. kir. főerdőtanácsos, a 
máramarosszigeti m. kir. erdőigazgatóság főnöke, üg3rbuzgó 
és kiváló szolgálatának 86-ik, életének 59-ik évében, hosszas 
szenvedés után márczius hő 19-én,

Elein István m. kir. erdőlegény, a hadszíntéren szerzett 
betegsége következtében, Rózsahegyen, a katonai kór
házban február hó 26-án,

Szilágyi László kir. erdőmérnök, a fuzinei kir. erdő
gondnokság vezetője, állami szolgálatának 16-ik, munkás 
életének 42-ik évében márczius hó 18-án Budapesten 
meghalt.

A nyári időszámítás újabb életbeléptetése. A kormány 
rendelete' értelmében a jelenleg használatos egységes 
középeurópai időszámítás 1917. évi április hó 16-ik napjától 
kezdve 1917. évi szeptember hó 17-ik napjáig akként 
módosul, hogy az új időszámítás a jelenleg általánosan 
használt egységes középeurópai időszámításhoz képest egy 
órával (60 perczezel) előbbre lesz. Az új .időszámítás az

1917. évi április hó 16-ik napjának — a jelenlegi idő
számításban kifejezett — délelőtti (reggeli) 2 órájával 
veszi kezdetét, a mely ehhez képest már 3 óraként jelölendő 
meg és az 1917. évi szeptember hó 17-ik napjának — az 
új időszámításban kifejezett délelőtti (reggeli) 3 órájával 
ér véget.

Sarokkövek megvédése a kutyák bepiszkolása ellen.
Sok mindenféle szert próbáltak már, hogy egyébként leg
hűségesebb kísérőink és barátaink, a kutyák, a sarok
köveket, falszögleteket, házsarkokat, ajtófélfákat stb. be 
ne piszkítsák, de hiába, mert habár a kutyák szaglószerve 
rendkívül érzékeny is, ilyen helyeken a legkellemetlenebb 
szagokat is eltűrik, sőt mintha nem is várnának ezektől 
a helyektől kellemesebb illatot, mert még a legerősebb 
vegyiszerek szagára sem reagálnak. Ha a kutyák saját 
otthonuk és annak környéke tisztaságára némi figyelem
mel vannak is, már a közvetlen szomszédnál szabad 
folyást engednek illetlen szokásuknak, különösen ha hozzá 
még ott szuka is lakik.

Vogelsánger János svájczi kutyabarátnak sikerült 
állítólag egy olyan szert összeállítani, a mi a sarokköveket, 
stb. megvédi a kutyák kellemetlen szokásától. Ez a szer 
foghagymakivonatból és valami festőanyagból áll s a 
következőképen készítendő: A külső burkától megtisztí
tott foghagymát apró darabokra vágjuk, ötször annyi 
súlyú vízüveget öntünk rá, s jól ledugaszolva 14 napig 
állni hagyjuk. Ezen idő alatt/ egy erősen illatos folyadék 
képződik, a melyet megszűrünk s mint az időjárás viszon
tagságainak jól ellentálló szerrel a veszélyeztetett helyeket 
bekenjük. Ha olajfestékkel akarunk ilyen szert készíteni, 
akkor az apróra vágott foghagymát nem vízüvegbe, hanem 
étherbe és lenolajba kell beáztatni; legjobb % kg foghagy
mához 14 liter éthert és 2 liter lenolajat venni, a keveréket 
14 napig jól bedugaszolva tartani s azután leszűrni; a 
leszűrt folyadékot bármilyen olajfestékhez hozzákeverhet
jük.

V áltozások az erdészeti szolgálat köréből.
(Kérjük az uradalmak t. vezetőségeit, hogy erdészeti létszá
mukban beálló változásokról a szei'kesztőséget értesíteni 

szíveskedj ének.)

A m. kir. földmívelésügyi miniszter áthelyezte D ie n e s  B é la  m. kir. 
erdőmérnököt Bozovicsról Bustyaházára (ideiglenesen pénztárosnak), 
I l y k o v i t s  L á s z ló  m. kir. erdőmérnököt pedig Orsováról Bozovicsra 
(erdőgondnoknak).

A m. kir. földmívelésügyi miniszter áthelyezte Nagy Samu m. kir. 
erdőmérnököt Csíkszeredáról Marosvásárhelyre és beosztotta a maros- 
vásárhelyi m. kir. állami erdőhivatalhoz.

A m. kir. földmívelésügyi miniszter a nagybányai m. kir. főerdo- 
hivatal kerületében Berindán Adóm m. kir. főerdöört, a zágrebi kir. 
erdőigazgatóság kerületében Davidovics Idám  kir. főerdóőrt, a susaki 
kir. erdőhivatal kerületében pedig Kranjéevió Lukács kir. főerdőőrt 
nyugalomba helyezte.
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A vadászerdői m. kir. szakiskola igazgatója Szopkó Péter m. kir. 
erdőőrt a szakiskola tanulmányi eroőgaznasázához I. osztályú al
tisztté, illetve m. kir. főerdőőrré nevezte ki.

E lő f iz e té s i  d íjak  n y u g tá z á sa .

Az 1917. évi március hóban a következő előfizetési díjak 
folytak be az Országos Erdészeti Egyesület pénztárába:

Zalaegerszegi adóhiv. 64.—, földmiv. minisztérium 1908.—, 
Karánsebesi _vagyonközség 20.—, Lugosi erdőig, hd. 19.75, Tatai 
urad. főerdőhiv. 3 2 .- , Scheibler Emil hd. 7.20, Segesvári adóhiv. 9 2 .-

1 koronát fizettek: Bronda János, Vohradnyik B., Majtényi János, 
Takács Kálmán.

2 koronát fizettek: Zsarnóczai Kálmán, Argyelán György, Németh 
András, Drexler István, Ticht József, Batthyányi Lajos, Tóth István, 
Magyar György, Anári János, Tolnay Ferencz, Molnár Jánosné, Bokor 
János.

3 koronát fizettek: Eberling Gyula, Biró János, Sperák Miksa.
4 koronát fizettek: Besztercze-Naszódi faipar rtsg, gf. Esterházy 

Károly urad., Fischer-Colbrie Emil, Herz Milán, Hubay Zsigmond, 
Király Máté, Koller József, Künstler Henrik, Lukácska József,- Babos 
István, Csik Imre, Kuzma Gyula, Lékai hgi. erdőgond., Naszlady 
Sándor, gf. Pálffy János urad., Piliscsabai fhgiurad., Pudleiner Gyula, 
Rochlitz Dezső, Vámos Imre, Riegler Béla, Smoglián Rezső, Szabó 
Lajos, Banovszky János, Béky Albert, Pavlovszky Pál, Simsik Mihály, 
■Gallasz András, Gararjszky Pál, Gere Antal, Legeza József, Majer 
György, gf. Zselenski urad., Barabássy Károly, Koós István, Szelez- 
ván Illés, Tenkei püsp. erdőgond., Vajka János, Vasas Lajos, Szép 
Károlyné, Alexander Károly, Melichár Nándor, Noszály Endre, 
Pálmai Mihály, Gurgán Miklós, Milcsedics János, gf. Zedtivitz urad., 
Kriller József, Dzimmer Mihály, Szántai Elek, Novai urad., Müller 
János, ösimarosszék birt., Tóth István, Ábrahám Balázs.

S zerk esztő i üzenetek.
Gyakran érkeznek felszólalások kiadóhivatalunkba a czím- 

•szalagon á tjav íto tt lakczím m iatt. Ez ú ton  közöljük, hogy ezen 
útjav ításokat nem a  posta, hanem a kiadóhivatalunk eszközli a 
b e je le n te tt czímváltozás alapján, a nagyobbarányú czímnyom- 
ta tá s i  költségek m egtakarítása czéljából. Kérjük teh á t, hogy 
fölösleges reklamácziókkal a t. előfizetők ne forduljanak hozzánk.

Német. Honig István «Vadőr» czímü könyve német nyelven nem 
jelent meg. — Hasonló czélt szolgál : Böhmerle «Taschenbueh für 
Jager und Jagdfreunde, zugleich Repertórium für das Stúdium dér 
Jagdwissenschaft und die Vorbereitung zűr Jagdprüfung* czímü, 
173 ábrával ellátott müve ; ára kötve 11 K 40 fillér ; kapható Wilhelm 
Frick cs. és kir. udvari könyvkereskedőnél, Wien (Graben Nr. 27).

G. F. Panaszára — ilyen egyoldalú informáczió után — nem tudunk 
véleményt nyilvánítani.

B. I. Az íErdészeti Lapok* szerkesztősége és kiadóhivatala Buda
pest, V. Alkotmány-utcza 6 szám alatt, — a «Vadászlap» szerkesztő
sége és kiadóhivatala pedig Budapest, VII. Bálint-utcza 5 szám alatt 
van.

Vadász. 1. Február 20-án a 2 K előfizetési díj beérkezett ugyan, 
de mivel 1916 július 1-től az előfizetési díjjal hátralékban volt, a kül. 
dött. 2 koronát múlt évi tartozásának kiegyenlítésére számoltuk el. 
Szíveskedjék tehát a folyó évi előfizetési díjat is mielőbb beküldeni.

2. Hogy a hadbavonult nőtlen uradalmi erdőőröknek ad-e az 
uradalom fizetést vagy sem, az teljesen az uradalomtól függ.

P. R. Ha ön az erdőőri eskü-bizonyítványát a csendőröknek fel
mutatta s ennek daczára elvették az ön szolgálati fegyverét, úgy a 
-csendőrök jogtalanul jártak el. Ha azonban ön nem tudta magát 
megfelelően igazolni, úgy eljárásuk aligha eshetik kifogás alá. Fegyveré
nek visszaadása végett forduljon a szolgabírói hivatalhoz, vagy a 
kerületi csendőrparancsnoksághoz s a mennyiben úgy véli, hogy a 
■csendőrök jogtalanul jártak el, úgy emeljen ellenük panaszt. A 20 fil
lért a lap javára bevételeztük.

P. J. Fia fel nem vett rokkant-díja önt jogosan megilleti. Adjon

be á szolgabírói hivatalhoz kérvényt s kérje, hogy az összeget az ön 
nevére utalványozzák ki.

E. V. 1. Az épületek mikénti értékelésére útbaigazítást talál 
Sobó Jenő : «Erdészeti építéstan* czímü három kötetes, vagy Némethy 
József : «Építési tájékoztató* czímü két kötetes művében. Előbbit 
megrendelheti Joerges A. könyvkereskedőnél Selmeczbányán, utóbbit 
pedig, mely Pécsen Taizs József könyvnyomdájából került ki, bármely 
könyvkereskedő útján meghozathatja.

2. A serét házilagos készítése egyszerű ugyan, de elég hosszadal
mas eljárás, úgy hogy az ekként megtakarított költség nem áll arány
ban a  serét készítésére fordított időveszteséggel. A lágy serét tiszta 
ólomból, a kemény serét pedig 12 rész ólomból és 1 rész czinből, vagy 
pedig 107 rész ólomból és 3 rész antimoniumból álló keverékből készül. 
Házilagos előállításához tessék valamelyik fegyvergyárostól vagy 
fegyverkereskedőtől olyan serétöntőt hozatni, a milyen számú serétet 
önteni szándékozik. Maga az öntés úgy történik, mint a golyóöntés, 
vagyis félgömb-alakú, oldalán kiöntővel ellátott erős vasbádog kanál
ban az ólmot felolvasztjuk és a serétöntőbe öntjük mindaddig, míg 
az öntő megtelik; a felolvasztott ólmon keletkező réteget félre kell 
tolni, nehogy az is az öntőbe menjen. Czélszerű az ólomolvasztásnál 
a körülbelül 10 czm. átmérőjű kanálba mogyorónagyságú (kisebb 
kanálba megfelelően kevesebb) sótalan fagygyút vagy egyéb zsiradé
kot tenni, mert ez által az ólom hamarabb olvad és az ólomoxid képző
dése is némileg megakadályoztatik. A serétöntő lényegileg olyan 
mint a golyóöntő, csakhogy egyszerre több serétet lehet vele önteni 
s a legtöbb serétöntő olyan, hogy mindkét oldalán egy-egy üregsor
ral van ellátva s ekként ha az egyik üregsor ólommal beöntetett, a 
serétöntőt megfordítjuk s az annak másik oldalán levő üregsort is 
beöntjük. Kihűlés után a seréteket kiöntjük s a rajtuk levő kis csapo
kat éles harapófogóval lecsipkedjük. Van ollóval ellátott serétöntő 
is, a melynél a kis csapokat az olló vágja le.

A serét gyári készítése természetesen egészen másképen történik, 
t. i. vagy úgy, hogy a felolvasztott 0 3—0‘8 % arzenikummal kevert 
ólmot megfelelő nagyságú lyukakkal ellátott vasbádog-rostán keresz
tül 30 —40 m. magas tornyokból víztartókba csepegtetik, vagy pedig 
gyors forgásban lévő czentrifúgál-gépekkel készítik.

A serét húszféle nagyságban készül, a melynek átmérője szerint
számozása a következő :

szám : 1 2 3 4 5 6 7 8
átmérője mm. : 5-02 4-80 4-58 4-36 414 3-92 3-70 3-48

szám : 9 10 11 12 13 14 15 16
átmérője mm. :] 3’26 3-04 2-82 260 238 2-16 1-94 1-72

szám : 17 18 19 20
átmérője mm. : 1-50 1-28 1*17 1-08

P. M. Közleményét nem találtuk közölhetőnek , mert arra mi is
megadhatjuk a választ. Ön azt írja, hogy «az erdőőri szolgálat a csendőri 
szolgálattal azonos* s hogy erre való tekintettel a jogosultsági bizonyít
ványnyal bíró katonai altiszteknekés csendőröknekmeg kellene engedni, 
hogy az erdőőri szakvizsgát az előírt három évi gyakorlati szolgálat 
nélkül letehessék, mert az illető vizsgázó altisztnek vagy csendőrnek 
elég ideje volna, a törvényen kívül szolgálat teljesítésekor más erdé
szeti dolgokat elsajátítani, vizsgához pedig az érvényben lévő Bedő 
Albert-féle utasításból elkészülhetne.* — ön az erdőőri szolgálat 
felől — úgy látszik — nagy tévedésben van ; az erdőőrnek ugyanis 
az erdők őrzésén kívül igen sokoldalú olyan munkálatot kell teljesítenie, 
a melyet könyvből elsajátítani teljesen lehetetlen. Így például könyv
ből nem lehet megtanulni vetni, ültetni, különböző faválasztékokat 
termelni, úsztatni, tutajozni, utakat, csúsztat ókat stb. építeni, egyéb 
munkálatokat vezetni, felügyelni, a fákat, rovarokat megismerni, 
vadkárok ellen védekezni, vadat tenyészteni, vadászatokat vezetni, 
stb. stb. Ezek mind olyan dolgok, a melyeknek gyakorlati elsajátí
tására még a három év is kevés. Abban igaza van, hogy «a tovább
szolgáló altisztekből és csendőrökből az állam javára jó erdőőröket 
lehetne nevelni*. Kívánatos is volna, hogy a katonai altisztek és csend
őrök közül többen lépjenek át az államerdészet szolgálatába. Ennek 
azonban nem az erdőőri szakvizsga előtt megkívánt három évi gyakor-
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lati szolgálat az akadálya, hanem az a végtelen kevés évi 600 K fize-’ 
tés, a mivel a szolgálatot kezdeni kell. Természetes, hogy ilyen java
dalmazás mellett katonai altisztek nem pályáznák állámérdészeti 
szolgálatra.

Tehát nem a három évi gyakorlati szolgálatot kell eltörölni, hanem 
olyan fizetést kell adni, a melyből az alkalmazott szerényen, de tisz
tességesen és gondtalanul megélhet.

K. I. 83. Nincs semmi akadálya annak, hogy a szakvizsga letéte
lére jelentkezzék; kérvényét bármelyik erdőfelügyelőséghez benyújt
hatja, mert annál az erdőfelügyelőségnél vizsgázhat, a melyiknél 
akar.

| HIRDETÉSEK j [jöjgij i

1644 1917. számhoz.

S z a p p a n g y ö k é r  e la d á s .  A lugosi erdőigazgató
ság kerületében Deliblát községben készletezett mintegy 
364 métermázsa I. oszt. és mintegy 30 métermázsa 
IL oszt. szappangyökér (Gypsöhila paniculata L.) zárt 
írásbeli ajánlatok mellett nyilvános versenytárgyaláson 
négy eladási csoportban eladatik.

ALLASKERESLET ES KÍNÁLAT

3 8  éves, róm. kath., ép, egészséges, hadmentes, 
erdőőri szakiskolát végzett, szakvizsgázott erdőőr, aki 
az összes erdészeti teendőkben, úgyszintén a vadászat 
terén, kis- és nagyvadtenyésztésben teljes jártassággal 
bír, jó bizonyítványokkal rendelkezik, magyar, német 
és tót nyelvet szóban és írásban bírja, megfelelő állást 
keres. Czíme: Kretter Rezső raktárnok, Fiume (Via 
Trieste 14.) (3i)

52  éves, róm. kath., nős, szakvizsgázott erdőőr, 
erdészi, vagy vadászi állást keres. Mint erdész már 
hosszabb ideig volt alkalmazva s mezőgazdaságot is 
vezetett. Beszél magyarul, németül és románul. Czíme: 
Mészáros Tamás. Salánk (Ugocsa megye). (4.)

Ajánlatok 1917. §vi május hó 10-én délután 3 óráig 
a kincstári birtokkezelőséghez Delibláton nyújtandók 
be, hol azok a következő napon délelőtt 8 órakor nyil
vánosan bontatnak fel.

Az eladási feltételek és egyéb adatok a delibláti 
birtokkezelőségnél szerezhetők be.

Lúgos, 1917. évi márczius hó 29-én.
(*.) . M . M r . E r d ő ig a z g a tó s á g .

2 5  é v e s , róm. kath. vallásu 176 cm. magas erdő
őri iskolát végzett kincstári erdőőr vagyok; házasság 
czéljából szeretnék megismerkedni jó nevelésű, szorgal
mas, hozzám illő házilánnyal, kiből jó háziasszony 
lenne. Leveleket fényképpel mellékelve az alábbi czímre 
kérek: Nagymaros (Hont m.) Gyárt-út 6. sz. Gigler 
Ferencz m. kir. erdőőr. (3.,

M ézet, viaszt, kőrisbogarat, anyarozsot
állandóan vásárol, mintázott ajánlatot kér Fiseher Izidor 
Zalaegerszeg. Czím megőrzendő. <2.vi.2.>

S zakvizsgázott erdőőr, ki éveken át mint erdőőr 
és fővadász volt alkalmazva, jelenleg kincstári napidíjas 
erdőőr, ép, erős, egészséges, 55 éves, beszél magyarul, 
németül, tótul és románul, április 1-jére állást keres. 
Czíme megtudható a Bátaszéki alap erdőgondnokságánál, 
Bátaszék. (5.)

32 éves, nős, szakvizsgázott erdőőr, kinek az erdő 
kihasználása és felújítása körül bő gyakorlati ismeretei 
vannak s a ki kisebb erdőbirtok önálló kezelését is 
elvállalja, állást keres. Címe: Szabó József Ág, u. p. 
Mágocs ; Baranya megye. (6.)

E rdészi, vagy fővadászi állást keres, 48 éves, róm. 
kath., erőteljes, szakvizsgázott fővadász, ki a kis- és 
nagyvad tenyésztésében több évi gyakorlattal bír. Beszél 
magyarul, németül és tótul. Czime a szerkesztőségnél 
megtudható. (7.))

N agyobb erdőbirtokon erdőőri állást keresek. 
Jelenleg segéderdőőri minőségben vagyok alkalmazva s 
az erdészeti és gazdasági munkálatokban, valamint fel
mérések önálló végzésében teljesen jártas vagyok, mikről 
jó bizonyítványokat tudok felmutatni. Címem: Koós 
István Arló (Borsod megye).

E la d ó  egy drb. Manlicher-Schönauer ismétlő 5 lövetű 
fegyver 1910-es minta 9-5 mm. öbű. Csőhossza 56 cm. 
egész hossza 112 cm. Továbbá egy drb. finom kivitelű 
express-kakasos büchsfegyver, jobbcső 360 72 sz. 9'3 mm. 
express, balcső egész Choke. Greeuer duplareteszes zár. 
Mindkettő használatlan új állapotban a hozzájuk való 
töltényekkel. C ím: Sárkóczi József m. kir. főerdőőr, 
Liptóujvár. (ö .ti. í.

Xyuszt-, nyesi- és  görénybőröket veszek. 
Ajánlatok az ár megjelölésével a szerkesztőséghez inté- 
zendők.

Budapest, 1917. Franklin-Társulat nyomdája.
© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



XI. évfolyam. -  9 -1 0 . szám. További intézkedésig megjelenik minden hó 15-én kettős füzetekben. 1917. május 15.

Előfizetési á r :

B A L O G H  E R N Ő
m. kir. főerdőtanácsos.

AZERDŐ
Erdészeti és vadászati szaklap kisebb erdők birtokosai és kezelői, 

erdészeti altisztek, erdőőrök és vadőrök részére. 
T U LA JD O N O S  ÉS KIAD Ó  AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET.

H irdetések  
egy hasábos garmondsze- 
dés milliméter soronkint 
10 fillérrel, táblázatos és 
garmond betűnél kisebb 
betüfaj szedés másfélsze
res egységárral számítta- 
tik. — Az egész oldal négy 

hasáb széles.

Előfizetőknek az álláske
reslet és kínálat rovata 
rövid közlésekre díjtala- 

nnl áll rendelkezésre.

Az előfizetési á r  «Az Erdő* kiadóhivatala czímén Budapest, V., 
Alkotmány-utcza 6. szám alá küldendő. Ide intézendők a lap szét

küldésére vonatkozó reklamácziók is.

A lap szellemi részére vonatkozó levelezés (kéziratok stb.) «Az Erdő. 
szerkesztőségéhez, Budapest, V., Zoltán-utcza 16. sz. intézendők. 

Kéziratok vissza nem adatnak.

«Az Erdö» m unkatársai m egfelelő iró i tisz teletdíjban részesü lnek , a m elyet a szerkesztőség  évnegyedenként utalványoz. 
A lap  u tán  neta lán  szárm azó tiszta jövedelem  teljes összegében az Orsz. E rdészeti E gyesüle t á ltal kezelt oly alap jav á ra  fordit- 
tatik, a m ely — később m eghatározandó m ódon — e lap ra  előfizető erdészeti altisztek, erdő- és vadőrök  ja v á ra  fog szo lgáln i

TARTALOM .
A tölgyliszt harmat.
Vadkárok. (Bársony István.)
A Douglas-fenyőről.
Egy fontos gyógynövényről. (Lenhart Antal.)
Gazdasági tanácsadó : Műraj-készítés. (Ignácz Sándor.) — A rendszeres 

házinyúltenyésztésre vonatkozó tudnivalók. (Hreblay Emil.)
Különjélék : Halálozás. — Hírek a hadbavonult kincstári erdőaltisz

tekről. — Siketnémák részére alapítványi helyek üresednek meg a 
körmöczbányai intézetnél. — Elfogott szökevény hadifoglyok. — 
Olaszország vesztesége műkincsei révén. — Festett padlók keze
lése. — Mibe kerül egy hadihajó?

Hivatalos közlemények : Szabályrendelet a bárcza elvesztése esetén való 
eljárás ügyében.

Változások az erdészeti szolgálat köréből.
Előfizetési díjak nyugtázása.
Szerkesztői üzenetek.
Tárcza. Angol segítség. (M. Hrabovszky Júlia.)

A tölgylisztharmat.
A tölgyön fellépő lisztharmatot a Microsphaera alni 

Wallr. var. quercina Foexnevű gomba okozza. Ez a gomba 
rendkívül finom szálakból (hyphák) áll, a melyeknek 
fonadéka (mycelium) több rétegben egymásra borulva 
szöszszerűen vonja be a gázdanövény leveleit. A myce
lium egyrészt szívó szálacskákat (hausterium) bocsát 
a levél szövetébe s annak nedvét szívja, másrészt felfelé 
álló ágakat hajt, a melyeken a spóráknak (konidium) 
egész sora fejlődik ki. Ezek által az ivartalan, nyári spó
rák által szaporodik a gomba. A myceliumon itt-ott igen 
csinos nyúlványokkal körülvett termőtestecskék, tömlők 
jelennek meg, az úgynevezett peritheciumok; ezeknek 
belsejében fejlődnek ivaros szaporodással a téli spórák 
(ascusok).

Azok a fehér lisztszerű bevonatok, a miről a gomba 
jelenlétét felismerhetjük, a megtámadott növény leve
leinek nemcsak a színén, de a fonákján is mutatkoznak. 
A gomba legnagyobb előszeretettel a szentjános-hajtások, 
s általában a későn fejlődött hajtások leveleit keresi fel, 
de néha az idei hajtások zöld héján is megtelepszik. Ebben 
a gombabetegségben a fiatal növények és a tuskóhajtások 
szenvednek legtöbbet, de erős hernyórágás után a korosabb 
törzsek friss lombozatára is elterjed a fertőzés.

A tölgylisztharmat kifejezetten élősködő. Csak élő

leveleken tenyészik, elhalt leveleken spórái nem képesek 
kifejlődni, hervadó leveleken pedig csak kínlódva élhet. 
Ha a megtámadott levél elhal, maga a gomba is elpusz
tul. Erős világosság rendkívül kedvez a konidiumok kép
ződésének ; ezért a gombabetegség leginkább tisztásokon, 
tarvágásokon pusztít, még pedig verőfényes időben jobban, 
mint esős, borús időben. A gombatenyészetet és különösen 
a konidium-képződést a levél víztartalma is fokozza. 
Idősebb levelek a gombabetegségnek jobban ellent- 
állnak, mert a gomba szívó szálcsái az idősebb levél fel
bőrén nehezen tudnak á thato ln i; ellenben a fiatal haj
tások még zsenge levelei többet szenvednek, mert a szívó- 
szálcsák kömiyen hatolhatnak be a levél szövetébe, 
továbbá mert a  zsenge levelek víztartalma is nagyobb. 
Pantanelli olasz megfigyelő azt állítja, hogy a gomba 
erősebb tenyészete feltétlenül megkívánja, hogy a szén
savas vegyületek és foszfátok a gazdanövény leveleiben 
túlnyomó mértékben meglegyenek, még. pedig oldható 
állapotban; ez a feltétel pedig a fiatal hajtások fejlődő 
leveleiben van meg leginkább.

A levél felbőrének sérülései nem könnyítik meg a 
gomba megtelepülését, vagyis a felőzést. A levélszövetbe 
ugyanis a hausteriumok csak úgy tudnak behatolni, ha 
a belőlük képződött fermentek a szövetet szétroncsolják 
s behatolásra alkalmassá teszik. A fertőzéshez két nap kell.

A gomba áttelelési módja még nincs teljesen tisztázva. 
A konidium-spórák csírázó képességüket igen hamar el
vesztik, áttelelésük ennélfogva lehetetlennek látszik, 
épen úgy az ascusspórák áttelelése is. Valószínűleg a 
gombamycelium télre rügyet képez és ebből indul meg 
tavaszszal a tenyészet.

A gombafertőzésnek és a gombabetegségnek lefolyása 
a következő.

A tölgylevélre ju to tt konidium-spóra körülbelül két 
nap alatt csírázásnak indul és egy igen finom szálfonatot 
fejleszt, a mely már 3 nap alatt leválasztja az első koni- 
dium-spórákat. Ezalatt a mycelium több helyen szívó- 
szálcsákat bocsát a levélszövet sejteibe, s azokat teljesen 
kitölti.

A gomba fejlődése mindaddig tart, míg a levél el nem 
hal. Az elhalt levelek lehullanak. Ha a hajtásnak már 
minden levele elpusztult, a fertőzés átmegy a hajtás zöld
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héjára is, de itt már csak nagyon kevés konidium-sporát 
termel. A betegség mindazonáltal rohamosabban fejlődik 
itt, mint a leveleken, s rövid idő alatt a megtámadott 
hajtások megbámulnák.

A lisztharmat erős fellépése okvetlenül a levelek 
korai lehullását idézi elő, s mert emiatt a hajtások télre 
kellően be nem érnek, az első téli vagy tavaszi fagynak 
áldozatul esnek. A betegség az assimiláeiót is hátráltatja. 
A betegség végeredménye az, hogy a növény fejlődésében 
erősen visszamarad. Neger szerint 8—9 éves ilyen megtá
madott tölgyfa nem magasabb egy 5—6 éves egészséges 
fánál. Még károsabb következményű a betegség azoknál 
a tölgyfáknál, a melyeket erősebb hernyórágás idősebb 
leveleitől is megfosztott. Ilyen esetekben 40—80 éves 
tölgyek is kipusztulhatnak.

A különböző tölgyfajok különféle érzékenységet mu
tatnak a' gombafertőzéssel szemben. Egyiket könnyebben, 
a másikat nehezebben éri a fertőzés. E tekintetben egyéb
ként az éghajlatnak is van befolyása, mert pl. a csertölgy 
Németországban mentes a fertőzéstől, míg Ausztriának 
déli részein sokat szenved a lisztharmattól. Xeger ezt 
aimak tulajdonítja, hogy Ausztriában a csertölgv inkább 
hajlandó Szentjánoshajtás-képzésre, márpedig tapasz
talat szerint az erre hajlamos fák vannak leginkább 
ennek a gombabetegségnek kitéve. Neger különben azon 
a nézeten van, hogy a gomba megtelepülésére a levélszövet 
kémiai tulajdonsága is befolyással van.

A tölgy lisztharmatját Thümen 1878-ban írta le 
Portugáliából s 1907-ben észlelték először Er»nezia=- 
országban. Ugyanakkor Németországban és Galicziában 
is mutatkozott, de csak szórványosan. 1908. évben' már 
egész Középeurópában elterjedt, különösen Németország
ban, a hol hatalmas arányokban jelentkezett ; 1909-ben 
Oroszországra, Törökországra, és Kisázsiára is elterjedt

T Á E C Z A .

Az a n go l seg ítség .
Irta : M. Hrabovszhj Julia.

Két hónappal a világháború kitörése előtt, á mikor 
csak a beavatottak sejtették még, hogy a levegőben van 
«valami» és a nagyközönség nem is álmodta, minő vészes 
felhők tornyosulnak a feje fölött, Harmosné, a szép, 
elegáns fiatal özvegy nem gondolt egyébre, mint hogy 
együtt legyen a sok szebbnél-szebb toalett, á hozzávaló 
kalapok, napernyők, czipők és selyemharisnyák, az a sok
sok ezerféle apróság, a mi az asszony bájait fokozza és 
neki a tulajdonképpeni elegáneziát megadja.

Harmosné ez évben még fokozottabb gonddal és bi
zonyos izgalommal végezte az előkészületeit, mert tudta, 
hogy Marienbadban, a hol sovánvíto kúrára készült, ta 
lálkozni fog Vesztróczy Imrével, a szép, ellenállhatatlan 
gavallérral, a kinek csak egy hibája vo lt: a pénznek nem 
volt bőviben.

De annál nagyobb vagyont fog majd örökölni Har-

a fertőzés. Hazánkban 1908-ban lépett fel először, s ma 
már nagyon elterjedt különösen a Duna, Száva és Dráva 
mentén álló kocsányos tölgyesekben. A gomba eredeti 
hazája minden valószínűség szerint Északamerika.

A lisztharmat leküzdése érdekében kerülnünk kellene 
azoknak a tölgy faj oknak a tenyésztését, a melyek erre a 
betegségre hajlamosak. Sőt Vadas Jenő azt ajánlja, hogy 
mindaddig, míg a liszt harmatfertőzésben lényeges ha avat- 
lás nem mutatkozik, — kerüljük a fertőzött területeken 
a kocsányos tölgygyei való erdősítést és pótoljuk amerikai 
dióval, amerikai kőrissel, kanadai nyárral vagy ákáczczal. 
Kerülni kell minden olyan műveletet is, a melylyel a gomba 
megtelepedését elősegítjük ; így kerülni kell a fák nye
sését, mert a nyesett fák igen. sok hajtást eresztenek, 
a miket a gomba szívesen keres fel.

Mint kuriózumot említjük meg, hogy a gomba leküz
désére azt is ajánlották, hogy a vetővágásokat szándé
kosan kellene elgyomosítani, mert ez a lisztkarmat-spó- 
ráknak a levelekre jutását megnehezítené és a gyomok 
árnyékolása hátráltatná a világosságot kívánó gombának 
kifejlődését.

A gomba irtásánál a megtámadott hajtások levágása 
és elégetése jöhetne szóba ; ez azonban nem vezet célhoz, 
mert egyrészt a spórák a levágás alkalmával amúgy is 
szétszóródnak, másrészt pedig a fa elvesztett hajtásait 
újakkal igyekeznék pótolni, a mi pedig ismét csak újabb 
települő helyet nyújtana a gombának.

Ajánlják a forró vízzel való öntözést is, ez azonban 
igen költséges és az eredmény is kétséges. A sósvízzel, 
szénkéneg-oldattal, vagy más kéntartalmú oldattal pl. 
a kaliforniai lével való permetezésnek az a hátránya, 
hogy a levél fonákját a permetezés tökéletlenül éri.

Leghatásosabb a kénporozás, a mit megfelelő készü
lékkel gyorsan és olcsón lehet foganatosítani;. olcsóbb is

mosné a nagybátyjától, Harmos Edétől, a szerencsétlen 
vaktól, a ki harmincz éves korában egy vadászszerencsét
lenség alkalmából vesztette el szemevilágát.

Harmos Ella tudta, érezte, hogy Marienbadból mint 
Vesztróczy menyasszonya fog hazatérni. Egész télen ót 
flörtölt Vesztróczyval és bár nem volt könnyű a kissé 
csapodár természetű és határozottan a hozományra te
kintő gavallért végérvényesen meghódítani, vagyis férjül 
fognia (mert Vesztróczy jobb szeretett volna olyan nőt, 
a kinek nem kell egy vak, de még erőteljes nagybácsi 
halálát kivárni, hogy nagy vagyonhoz jusson), Harmosné 
mégis remélte, hogy a férj-jelölt lépre megy. A fürdőélet 
mindig kitűnő házasságszerzőnek bizonyult, ezer alkalmat 
nyújt az összejövetelre, bizalmas egvüttlétre. A szép vi
dék, a tétlenség, a hosszú séták, kirándulások kettesben, 
a holdvilágos éjek, a mámorító zene szerelemre hangolják 
még az érzéketlen szíveket is.

Ilyen gondolatok, vérmes remények között készült 
Ella az útra, mikor a telefon kegyetlen hírt közölt vele: 
Ede bácsi elcsúszott a szalonjában és a lábát törte.

Harmosnéban elhült a vér.
Szent Isten! Mi lesz most? Ha holnapután nem utaz- 

hatik Marienbadba, talán örökre elszalasztja Vesztróczyt!
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a folyadékokkal való permetezésnél, mert a folyadék 
szállítása nehézkes és költséges. A kénporozáshoz a 
«ventilato-kén», (szublimált kénpor», «Florkus réz- és 
kénpor» néven használt anyagokat használják. A kén
porozást a reggeli órákban kell teljesíteni, a mikor a 
harmat a kénpor tapadását elősegíti. Igen nagy előnye a 
kénporozásnak az, hogy épen száraz és verőfényes idő
járásnál kecsegtet a legjobb eredmény nyel, a mikor a 
gombatenyészet is a legerősebb. Esős időjárásnál a kén
porozást meg kell ismételni, mert az eső a kénport le
mossa. — (VVolff Miksa dr. eberswaldei tanár után.)

Vadkárok.
Irta : Bársony István.

Egy ügyvéd ösmerősömmel találkoztam a napokban, 
a ki sebtében elfogott az utczán és nagy érdeklődéssel 
tudakozódott tőlem, hogy hol szerezhetne ő valami olyan 
könyvet, a melyből a szarvasnak, vaddisznónak és őznek 
a csapáját — lába lenyomatát — képben megösmer- 
hetné. Mondtam neki egy pár ilyen könyvet, a mire ő 
azután felvilágosított, hogy neki ez a tanulmány azért 
kell, mert egy hírneves mágnáskliensének mostanában 
vagy ötven (!) vadkárpöre lesz. A mágnás úr erdeinek 
a szomszédságában levő mezőgazdasági területek tulaj
donosai (jobbára kisgazdák) ugyanis szinte összebeszéltek 
arra, hogy a földjeiken tapasztalt efféle kártételekért 
mindannyian kártérítést követelnek és már most ő (az 
ügyvéd) azt szeretné bizonyítani, hogy a károkat nem 
szarvasok, hanem vaddisznók okozták, a melyek kár
tételeiért a törvény kártérítést tudniillik meg nem ítél. 
A bizonyítást az ügyvéd úr, a ki mellesleg mondva egye

lőre még maga sem tudja a csapákat felismerni, úgy 
gondolja, hogy a különféle csapák rajzait a majdan meg
nevezendő szakértők elé teszi és kivallatja őket, hogy 
milyen vadállat csapáinak a figurái azok ; a miből annak 
kellene esetleg kisülni, hogy a szakértők a vaddisznó
csapára mondják rá majd, hogy a szarvasnak a lábanyoma, 
a mely esetben a kártérítéstől a felperesek elüttetnének.

Lesz-e az előttem is ösmeretlen mágnásnak ötven 
ilyen pőre vagy nem és ha lesz, hogyan dőlnek el azok, 
az egyelőre ipég a jövő titka. De az én ügyvéd ösmerősöm 
érdeklődése a vadcsapák iránt, kártérítési pörök «reménye» 
kapcsán, mégis megmozgatta bennem a gondolatot, hogy 
a vadkároknak általában igen felületesen ösmert kérdé
séről egyet mást elmondjak.

A vadkár természetesen az a kár, úgv-e, a melyet 
valamely vadállat okoz ; de még ezt sem lehet így álta
lánosságban ilyen röviden megállapítani, mert például 
a ragadozó vadak által okozott olyan kár, a melyet a házi
állatokban tesznek, nem esik a vadkár ösmeretes fogalma 
alá. Vadkárnak tudniillik tulajdonképen csak az tekin
tendő, a mit növényevő vadak okoznak a termőföldeken, 
vagy az erdőkben is, akár a vetések megdézsmálásával, 
akár a fák és csemeték megrongálásával. Az ilyen vadkárt 
bizonyos körülmények között megtérítésre ítéli a törvény, 
ha tudniillik tenyésztett és védett «hasznos» vad teszi a 
kárt, a mely vadat valaki a magáénak tekint és a melynek 
a szaporodási feltételeit, vagy akárcsak a tartózkodási 
helyéhez való ragaszkodását is elősegíti, biztosítja. Sem 
a ragadozó vadak, sem pedig a rossz magyarsággal «duvad- 
nak» is mondott vaddisznó ̂ kártételei nem esnek ebbe a 
kategóriába ; a törvény senkit sem véd meg a farkas, 
róka, medve, hiúz stb. okozta kár ellen, sem a vaddisznó 
kártételét nem térítteti meg azzal, a kinek az erdejéből 
a vaddisznó kiváltott. Ellenben a kinek a tenyésztett

Pedig szerette, bolondul szerette a bődítóan szép 
férfit!

Magánkívül szaladt Ede bácsihoz. Ede bácsiban volt 
annyi jó Ízlés, hogy a húgát csak akkor értesítette balese
téről, mikor a lába már gipszben volt. Nem szeretett 
másoknak terhére lenni. Ezért hamar meg is nyugtatta 
sopánkodó húgát, kérte, hogy a világért se halassza el az 
utazását, azonban szerezzen neki valami felolvasónőt, 
minthogy két hét előtt elbocsátott titkárja helyett még 
nincsen másik. Azért óhajtott egyelőre nőt és nem 
férfit, mert a nőknek több türelmük van a beteg em
berhez.

Harmosné fellélekzett. Tehát utazhat. De honnan a 
manóból kerít elő oly gyorsán egy alkalmas nőt? Senki 
se jutott az eszébe, csak az angol nője, Miss Mary O’Neal, 
a ki éppen előző napon mondta neki, hogy még nem vál
lalt nyári foglalkozást. De mit szól majd a bácsi egy 
angol nőhöz, a ki nem tudná neki a magyar lapokat fel
olvasni?

Ede bácsi nem te tt ellenvetést, mikor a húga jobbnak 
hiányában az angol nőjét felajánlta.

— Ez a legkevesebb, — felelte — a gazdasszom om 
egész tűrhetően olvas fel magyarul, vele olvastatok,

a mióta a titkárom elment. A leány angol volta nem bánt, 
sőt vonz, szórakoztatni fog, ha vele angolul elbeszélget
hetek és angol műveket olvastatok fel. De mondd, nem 
vén, nem csúf?

Harmosné nem felelt. Miss O’Neal nem volt sem 
szép, sem fiatal.

Ede bácsi félreértette húga hallgatását és szinte látni 
vélte annak ajkain a szánakozó mosolyt, mintha kitalálta 
volna a gondolatát, hogy ugyan mit árt vagy használ 
egy vak embernek, ha rút és vén, vagy szép és 
fiatal a társalkodónője . . . Azért a bácsi élénken foly
ta tta  :

— Igaz, hogy nem látom őt, de nem szeretem a vén- 
asszonyos hangot, a hamis fogak csattogását hallani.

— Ettől nem kell tartania, Ede bácsi — sietett Har
mosné a nagybátyját megnyugtatni. — A miss, bár túl 
van már az első fiatalságon, de bájos nő, a hangja, kacza- 
gása pedig egyszerűen elbűvölő. Nincs az a tizenhat éves 
leány, a kinek a hangja dallamosabb lenne.

— Rendben van, küldd el a misst.
Miss O’Neal tényleg nem volt már fiatal, bár korát 

I nehéz lett volna meghatározni. Félhomályban, fátyol 
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szarvasai és őzei másnak kárt tesznek, az. ha pöríik érte, 
a kár megtérítésével tartozik.

Hogy a vad tenyésztett legyen, az lényeges kelléli, mert 
az én erdőmből kijövő, de oda is már máshonnan kerül
hetett olyan vadért, a melyet én nem tartok a magam fél
te tt vadjának, a melynek az elpusztítását talán magam is 
szívesen venném : nem lehetek felelős.

Már most kétségtelen, hogy ilyen tenyésztett vadnak 
a nagyvadak kategóriájában csak a kérődzőket lehet 
tekinteni, a melyek állományának a fenntartása, sőt nö
velése érdekében a tulajdonosok (ha mindjárt csak va
dászterületbérlők is) gyakran jelentékeny anyagi áldo
zatokat hoznak. Ellenben a vaddisznót már rendkívül 
kóborló természete is kiveszi a rendszeresen tenyésztett 
és egy bizonyos helyhez szoktatott vadak közül, Írisz’ ha 
némely vadász úr eteti is szigorú télen a vaddisznóit, 
azok a hirtelen forduló időjárással megint csak világgá 
kóborolnak, sőt a vadaskertek drótfonadéka közt és alatt 
is átfurakodnak és. kiváltanak a zárt területről, még pe
dig a legnagyobb könnyűséggel. Ilyen vadát védeni nem 
lehet és a ki a maga területén találkozik vele, az bármikor 
el is pusztíthatja. Az ilyen vadnak nincs gazdája ; hisz’ 
ma itt van, holnap ott : és a távolság a két nap kirándu
lása közt sokszor hihetetlen. Egy erős vadkan, a mely 
a maga vad erdei magányát szereti, onnan késő éjszaka 
indulva is el, könnyen elkalandozik tíz kilométernyire 
és hajnalra' megint visszavált valahová a nagy erdőségbe. 
Igaz, hogy az ilyen zord életért még nem rajongó süldők 
viszont megfekszenek abban a zabtáblában is, a melyből 
naponként jóllaknak. Vadduznótenyésztés általában nin
csen ; lőjje le, a ki teheti, ennyi a kárpótlás az általa oko
zott károkért. Pedig csakugyan a vaddisznó teszi arány
lag a legtöbb kárt, még pedig nem is annyira azzal, a mit 
megeszik és összefal, hanem főképpen azzal, a mit fel

9—10. e z .

túr. Mert ez a bestia mindig és mindenütt túr ; még a 
sziklás hegyeken is, a hol nagy köveket hengerget arrább, 
hogy a kő alá bújt csigákat felcsemegézze. Hiába van 
előtte az egész tengeritábla a finom tengericsövekkel: 
ha jóllakott vele, nekiesik és végigtúr a kukoricza közt. 
Egész réteket, luczernásokat, csemetéseket agyontúr, 
tönkretesz. Még a gyökerét is megöli a felszaggatott nö
vénynek.

Hozzá képest a szarvas ártatlan jó állat, pedig egész 
rozstáblán is úgy megy végig, hogy az útjában minden 
kalász felső harmadát leharapja s nehéz testével széles 
csapást ver a termés közt ;. aztán, ha lefekszik, ugyan
csak megdönti fekvőhelye körül a gabonát. A burgonyát 
kikaparja, kivagdossa a lábával, úgy eszi meg ; a rügyeket 
kérlelhetetlenül lecsipkedi; a fiatal csemeték háncsát 
lehúzza, megeszi; fiatal fákat tönkretesz azzal, hogy az 
agancsát rajtok dörzsölgeti, feni, tisztogatja. Ha pláne 
sokadmagával van, igen nagy károkat okozhat. Szintén 
megteszi, hogy bent marad egész nap is a magas vetésben, 

-a melyben nem háborgatja úgy a szúnyog, a bögöly, a légy, 
és a kullancs, mint az erdőben. S aztán télen felkaparja 
a havat, úgy eszi a zöld vetést és ezt folytatja tavaszig, 
tavaszszal már könnyen ju t a buja vetésekhez, a melyek
nek később a kalászait dézsmálja télhetetlenül. Minthogy 
pedig a szarvast, mint nemes, sőt legnemesebb vadat, 
csakugyan majdnem mindenütt óvják, legalább is a vad
orzóktól, sőt ha nem etetik is télen, a mi néhol sokba 
kerülne és sok fáradsággal járna, de sózót mindenütt 
állítanak számára, a hol a területhez akarják szoktatni: 
tehát az általa okozott káréit méltán keres a kárvallott 
rekompenzácziót a tulajdonoson, a ki — mondom — 
lehet terület bérlő is.

Tudok én olyan gazdaembert (úri embert), a ki a gazda
sági bérleten levő ötven holdas rozstáblán minden olyan

kecses alakjának fiatalos körvonalai után ítélve, alig har- 
mincz éves nőnek vélte volna őt az ember, főleg ha beszélt, 
vagy kaczagott. Mert Harmosné ebben nem túlzott, 
a miss hangja olyan volt, mint az ezüst harang, a kacza- 
gása pedig egyszerűén elbűvölő. És gyakran kaczagott, 
mert vígkedélyű, áldott jó természetű leány volt, ezért 
is ragaszkodtak hozzá annyira a tanítványai. Pedig bizony 
nem sok oka volt szegénynek a jókedvre. . .  Mert mi 
kilátása volt még az életben ennek a szegény leánynak? 
A szerelem korszaka már rég elsuhant a feje fölött. Mi 
lesz vele, mi vár rá, ha majd órákat adni többé nem bír? 
Valami szerény, nagyon szerény zug a hazájában, talán 
egy jobbmódú rokonnál, talán vallami jótékonysági 
egyletben . . .  vagy Isten tudja hol?! Szomorú kilátások! 
De a miss azért nem csüggedt, jókedvvel járt fárasztó 
hivatása után, gyűjtötte a garasokat, hogy öregségére 
legalább egy darab száraz kenyere legyen. Néha azonban 
mégsem állta meg, ha egyik vagy másik tehetősebb, I 
boldog tanítványát látta, hogy önmagában fel ne sóhajt
son : «Milyen jó ezeknek!» Eőleg Harmosné t irigyelte j 
volna, ha irigyelni tud. Harmosné bírt mindazzal, a mi j 
nála hiányzott: szépség, fiatalság, udvarlók, ünnepelte- j 
tés,' vagyon.1

Mert a szép özvegy a nagybácsi öröksége nélkül is 
i  nagyon jómódú volt, ha nem is gazdag. Ha miss O’Xeal 
j magát néha Harmosnéval összehasonlította, nagyon- 
| nagyon nyomorultnak érezte magát. Sőt akkor is, mikor 

Harmosné ott hagyta őt Ede bácsi ágya mellett a Times-t 
felolvasva, — mert a miss természetesen elfogadta a vak 
ember előnyös föltételeit és lekötötte magát a nyári 
hónapokra — miss O’Neal szomorúan gondolta magában : 
«Ilyen a sors, a szerencse! Szép tanítványom mulatni, 
szórakozni megy a férfi oldalán, a kit szeret (mert tudott 
Vesztróczyról), én pedig azalatt egy fülledt szobában a 
gégémet fogom rontani és egy vak ember szeszélyeit kell 
tűrnöm.))

Rövid idő múlva azonban a miss a következőket írta 
egyik angolországi barátnőjének: «Nagyon jó nyári
alkalmazásra akadtam, pedig félve foglaltam el állá
somat! Egy nagyműveltségű, nagyon szeretetreméltó, na
gyon gazdag vak embernek lettem társalkodónője, fel
olvasónője. Még nem nagyon öreg és érdekes ember, 
minden nap jobban vonzódom hozzá és boldog vagyok, 
hogy földeríthetem napjait.))

Miss O’Neal pontos tudósításokat küldött Harmosné-

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



9— 10. sz. 53AZ ERDŐ.

arasznyi területért, a melyen szarvascsapa nem volna, 
egy aranyat ígért. Hát biz* ez- nagy vadkárt jelent, ha a 
szakértők felmérik s kiszámítják. De a szakértőnek is 
tudnia kell ám, hogy mit lát ; szarvasnyom van-e előtte, 
vagy disznónyom, esetleg szelíd disznó nyoma, mert sok 
hunczutság kitelhetik ám a kártérítésre számító paraszt
tól is, sőt van rá eset, hogy az egész üzleti kalkulus a kár
térítés reményén alapszik.

Igazi igazságot tenni nem könnyű ennélfogva a vitás 
felek között ; de hát emberi méltányosság és általában 
humanizmus dolga, hogy zavaros esetekben inkább 
fizesse meg a passzióját az amúgy is rendszerint módos 
vadtenyésztő, semhogy a szegény ember lássa pusztulni 
verejtékes munkája eredményét, a mikor ő helyette a 
mások szarvasai aratnak.

Nincs ez ellen egyéb igazi védekezés, minthogy a nagy
vadas területeket be kell keríteni. A legtöbb nagyúr, a ki 
egyszersmind földesura is a vadasterületnek, erre kény
szerül mai napság ; sőt még á kinek sikerül hosszabb 
időre bérelni a vadászterületét, az is bekeríti inkább, 
semhogy részint temérdek vadkárt kelljen fizetnie, ré
szint pedig az ő féltett szarvasait a szomszédja lőhesse 
le. Igaz, hogy egy pár ezer holdas területnek a bekerítése 
költséges, de ha meggondoljuk, hogy mai napság egyetlen 
jó szarvasbikának a lelövési jogáért ezer, sőt kétezer 
koronát is adnak a gazdag vadász urak, akkor nem saj
nálhatjuk nagyon azokat, a kik ily drága vadat védenek 
meg kerítéssel és ily drága vadtól védik meg egyszersmind 
ezen a módon a környéket is.

A szarvashoz hasonló kártételei lehetnek a dámvadnak 
is, ámbár kisebb arányban ; az őz ellenben a mezőgazda
ságban alig tesz igazi kárt, de az erdő fiatal csemetéit 
annál szorgalmasabban fosztja meg rügyeitől.

Zerge okozta vadkár egyáltalában nincsen Magyar-

országon. A havasokon ugyan miben is tehetne kárt ez 
a kecses állat?

Ezeken kívül több kérődző nagyvadunk ninbs is ; 
a mufflon olyan ritkaság, hogy magyar vadnak nem 
tekinthető s így erről a különben érdekes vadról nincs 
mit beszélni a vadkárok szempontjából.

A mi törvény elé kerülhető vadkár még van, azt már 
a kisvad okozza ; elsősorban a nyúl, a mely csemetések- 
ben, gyümölcsösökben tél évadján igazi veszedelemmé 
válhat. Erdőtulajdonos barátaim mind halálos ellenségei 
a nyúlnak, a melyet az ő szempontjukból sokkal káro
sabb állatnak mondanak, mint a milyen a róka. Hisz* 
a róka egeret fog, sőt nyulat is. a mi határozottan érdeme 
a favédők előtt.

A szárnyasok közt és pedig a védett s tenyésztett 
vadak közt egyedül a fáczán az, a mely kárt tesz, még 
pedig helyenként alaposan. Egész kukoriczatáblákat 
tönkretesz. A fogoly ellenben feltétlenül hasznos ; hisz, 
jobbára gyomfüvek magvával, sőt tavasz évadján rovar
ral, hernyókkal táplálkozik. A mi csekély kárt talán néha 
a kölesföldön tesz, az alig érdemes szóra ; a gabona
félék közül csak a búza iránt érdeklődik, de annak is a 
tarlóján szemecskél és nem veri ki a kalászt a keresztek 
alján. Minek tenné, mikor van hullott szem elég? A fá
czán a szőlőben is sok kárt tud tenni, míg a fogoly ritkán 
fajul el szőlőcsipkedővé. A fürj ugyanolyan életű e részben, 
mint a fogoly, csak ha lehet, még kevésbbé kártékony ; 
nincs is annyi belőle, hogy érezhet nők a kártételeit. Más 
hasznos madaraink közül (a vadásztarisznya számára 
hasznosakat értvén ezúttal) csak a túzokról lehetne idő
szaki kártételt megállapítani, a mikor a paszulyföldeken 
mulat ; de egyébiránt annyira zöldtáplálékkedvelő, hogy 
a bendőjében a fűfélék szerepelnek túlnyomóan ; ezek 
mellett a maga idejében kivált a zsenge repcze.

felől, köszönte neki, a miért ilyen jól jövedelmező állást 
szerzett neki, és biztatta, csak maradjon külföldön, a 
meddig jónak látja, nem kell hazasietnie a beteg miatt.

Harmosné nagyon örült ennek és hétrŐl-hétre halasz
totta hazajövetelét.

Marienbadi kúráját befejezve, Osztendébe ment és 
ott vígan lubiczkolt a tengerben, természetesen Vesztróczy 
társaságában. Harmosné olyan boldog volt, mint életé
ben még sohasem. Napról-napra őrültebben szerette a 
kamarást, a ki most házasságról is beszélt neki.

Ella épen azon gondolkozott, ne ránduljanak-e pár 
napra Párisba, hogy ott kelengyéjéhez egvet-mást besze
rezzen, mikor villámcsapásként érintette őket az első hír 
a szerb konfliktusról, majd a világháború lehető
ségéről.

Párisi utazásuk helyett a gyors hazautazásra kellett 
gondolniok. Az eseményei# olyan gyorsan követték egy
mást, hogy a szerelmes párnak sietnie kellett, hogy az 
internálást elkerülje. Szomorú visszautazás volt a szoron
gásig megtelt vasúti kocsikban, ijedt, nyugtalankodó 
emberek között, a kik mind izgatottan vágytak az ott
honukba, rettegtek a háború rémétől, mert mindenki
nek volt «valaki»/ vagy «valami» félteni valója.

Harmosnét egyelőre egy levél nyugtalanította nagyon, 
Ede bácsi gazdasszonyától kapott és az elutazás előtt 
kézhez vett levél. A jó asszony ezeket írta ura unoka- 
hugának:

((Tessék gyorsan hazajönni, nagyságos asszony, ké
rem, mert baj van. Az angol kisasszony nem tetszik 
nekem . . .  be akarja fonni a mi szegény urunkat, az bizo
nyos. Egész nap súgnak, búgnak együtt és bár nem ér
tem a beszédjüket, könnyű kitalálnom, miről van szó. 
A nagyságos úr egészen megváltozott, felragyog az arcza, 
ha az angol kisasszony hangját hallja és hiába mondoga
tom én most már neki, hogy az angol kisasszony öreg, 
csupa ránéz az arcza, a  nagyságos úr hitetlenül vonogatja 
a vállát és nevetve feleli: «Ugy . . .  olyan hamar meg
változott a kisasszony?! Hiszen két hónap előtt az ellen
kezőjét állította róla Mari!» És én hallgatok, mert nem 
merem a nagyságos úrnak megmondani, hogy a nagysága 
parancsolt rám, hogy el ne áruljam, milyen a kisasszony, 
mert a nagyságos ú r  nem akart csúnya, öreg nőt maga 
körül. Tessék haza jönni, tessék rendet csinálni, a míg 
nem késő!»

— Szép dolog! — gondolta bosszúsan és nagyon nyug
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A fajdfélék kártételeiről alig tudunk. A siketfajd egész 
télen át beéri fenyőtűvel, vadszederrel, áfonyabogyóval, 
esetleg egy kevés zsenge rügygyei.

A vizivad közül a vadrucza kárt teszen néha az árpa- 
keresztekben, még pedig alaposan ; meg a kölestáblák
ban, a melyeket teljesen lelegelget, ha nem háborítják. 
A vadliba a zöld vetést dézsmálgatja, de nem tépi ki, 
csak leollózza a csőrével; s a nagy vetési lúd, a mely itt 
költ nálunk (a többi fajta egy sem költ itt), aratás után 
a keresztek közé szeret járni csapatostól, a hol azután 
bizony nem kellemes vendég.

Íme nagyjából a vadkárok foglalata, de valamennyi 
közül nálunk ma még csak a szarvas-okozta vadkár az, 
a mehr a tenyésztőnek néha fejfájást okoz, holott már a 
szomszédos Ausztriában, kivált Csehországban rengeteg 
vadkár megtérítésre kötelezvék a kisvad tenyésztők is, 
úgy hogy a kárösszeg akárhányszor felülmúlja az éppen 
nem olcsó évi bérletet.

Mink Magyarországon erészben egyelőre még jobban 
védjük a vadászok érdekét, mint a termelőét.

Pseudotsu(ja Doiwjlasii Cári*.. D ouglas-fenyő, 
a jövő am erikai fája.

Amerikai fatermelő körökben az a vélemény, hogy 
a Panama-csatorna által, egy iparág sem fog oly mérték
ben hasznot húzni, mint a faipar. Azok között a termékek 
között, melyeket az Egyesült Államokban ezidőszerint I 
szárazon és vizen szállítanak, a szén és a vas után a bar- j 
madik helyet a fa foglalja el. A Panama-csatorna meg
nyitása után a fa kétségtelenül az első helyre fog kerülni, 
mert a csatorna Oregon és Washington államok óriási 
fagazdagságát be fogja kapcsolni a világke eskedelembe.

Az összes fanemek között, melyeket az Unió északnyugati 
államai termelnek, akkoron a kivitelben az első helyet a 
Douglas-fenyő fogja elfoglalni. Ezért az európai keres
kedőkre nézve hasznos lesz idejekorán ezzel az aránylag 
még ismeretlen használati fával foglalkozni.

A Douglas-fenyő az Egyesült Államok tíz államában 
tenyészik és ott ugyanennyi név alatt ismeretes. A was
hingtoni erdészeti kerületben «Douglas Fir.»-nek nevezik. 
A Douglas-fenyő állománya nagyobb Amerikában, mint 
bármely más fáé. A washingtoni erdészeti kerület a 
Douglas-fenyő hozzáférhető készleteit 1 milliárd tömör 
köbméterre becsüli, a mi a keresletet ötven évre elégítené 
ki. Szakértők véleménye szerint a Douglas-fenyő a leg
használhatóbb amerikai fanem és a Nyugat famegmun
káló iparában már régóta azt a helyet foglalja el, a melyre 
Kelet-Amerikában a Yellow Pine (gyűjtőnév az Észak
amerikai Egyesült Államok délkeleti részén tenyésző 
különböző háromtűjű fenyők (Pinusok) számára, több
nyire : Pinus palustris Mill. Déli fenyő és Pinus
echinata Wilk. és Wkite Pine (Pinus strobus, L. 
Sima fenyő) vannak hivatva. Most azonban e két utóbbi 

j  fanemben a készlet erősen megcsappant, a mi ennél a két 
eddig leginkább feldolgozott fánál lényeges áremelkedést 
okozott. Mihelyt tehát a Panama-csatorna folytán olcsó 
szállítási lehetőségek állanak elő, a Douglas-fenyő a többi 
fanemeket csaknem teljesen ki fogja szorítani. A Douglas- 
fenyő fája puha és szívós és alkalmazást talál minden 
iparban, a hol fa általában feldolgoztatik.

A Douglas-fenyőt, mint erdészetileg fontos fanemet 
Németország is régóta felismerte; a Douglas-fenvó'vd 
beültetett területek nagyobb részén a fa már 85 esztendős 
és igen jól fejlődik. Vastagsági és magassági növekedése 
kitűnő. A Douglas-fenyő állományokból a ritkításnál ki
kerülő fát szívesen vásárolják, jól fizetik, és leginkább

a nvilt jelleműnek gondolt, derék miss ilyen alattomosan 
járjon el. De, Istenem, mire nem képesek a nők, ha arról 
van szó, hogy férjet fogjanak maguknak! De Ede bácsi, 
az ő gőgös nagybátyja ! Lehetséges-e, hogy feleségül akarja 
venni azt az ágról szakadt szegény angol leányt, meg
házasodjék az ő korában?! Hány éves is csak Ede bácsi? 
Istenemre, még nem is olyan öreg! A tavaszszal volt 
hatvan éves és erőteljes nagyon! Mi lesz? Istenem, mi 
lesz, ha Ede bácsi tényleg megházasodnék és ő kipottyanna 
a nagy örökségből? Nőül venné őt Imre akkor is? A szíve 
kínosan elszorult, valami azt súgta neki, hogy nem.
A kamarás nagyon megdöbbent, mikor a gazdasszony 
leveléről értesült, nagyon elkomolyodott, később pedig 
kijelentette, hogy okosabb, ha csak Bécsig ut aznak együtt 
és onnan külön érkeznek meg Budapestre. Ismerősökkel 
találkozhatnának a vasúton, és minek pletykáljanak az 
emberek előre is? A nőnek vigyáznia kell a jó hírnevére, 
stb.

Ez a túlságos óvatosság nem tetszett Harmosnénak. 
Alig várta, hogy Budapesten legyen, s saját szemeivel | 
győződhessék meg a tényállásról, és ha szükséges, meg- | 
tegye erélyes óvintézkedéseit.

A pályaudvarról egyenesen a nagybátyja házához |

hajtatott. A Lendvay-utczai villa rácsos kapuját az inas 
nyitotta fel előtte és titokzatos arczczal jelentette:

— A kertben vannak!. . .
Harmosné felindulva, izgatottan siető léptekkel indult 

a kertbe, Ede bácsi kedvencz helye felé, a hol rendesen 
ülni szokott.

És csakugyan ott találta őt a kényelmes fonott nád- 
pamlagon, miss O’Neal mellett. Szorosan egymás mellett 
ültek, Ede bácsi átkarolva tartotta az angol nőt, az bol
dogan hajtotta fejét a vak ember vállára.

Harmosné lépteinek zajára miss O’Neal kissé fel
emelte a fejét, de nem bontakozott ki az ölelő karokból 
és inkább szégyenlősen, mint riadtan nézett az érkezőre.

Az özvegy a haragtól, felháborodástól az első pilla
natban nem tudott szólni, csak fuldoklóit, aztán dühtől 
remegő hangon, villámokat szóró szemmel dadogta:

— Miss, nem szégyenli magát ?!
Miss O’Neal nem ijedt meg. Kissé zavart volt csupán 

és kék szemeit bocsánat kérőén emelve volt tanítványára, 
boldogan felelte:

— He is my husband! Ő a férjem ; ma reggel esküd
tünk meg.
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szerszámfának dolgozzák fe l; idősebb korban, erőtel
jesebb példányoknál, a fának épületfa gyanánt való fel- 
használásánál további áremelkedés várható. A Douglas- 
fenyő telepítése nagyon ajánlható.

E g y  fo n to s  g y ó g y n ö v é n y rő l .

Irta : Lenkard Antal.

Senki sem tudhatja, hogy a mostani háborús küzde
lem meddig fog ta r ta n i; ezért nem lesz felesleges, ha né
hány sort szentelünk egy oly gyógynövénynek, a. melyet 
az erdőgazdaságokban akár üzemtervileg berendezett 
erdőkben is termelhetünk.

Fontos pedig ez a gyógynövény két okból, először 
mert kérge igen keresett hashajtószerül szolgál, s pótolja 
az Amerikában termelt sagradakérget, másodszor pedig 
mert fája a legkitűnőbb lőporszenet adja. Amerikában 
a sagradakérget adó növény termelése hanyatlóban van, 
s a háborús viszonyok folytán még ha bőviben volna is, 
hozzáférhető — az angol tengeri blokád következtében — 
aligha lesz még jó ideig. így indokolt, hogy a Többtermelés 
a mezőgazdaságban czímű műben e növény termelése 
különösen ajánltatik.

Tudom, hogy szaktársaim közül kevesen vannak, 
a kik az erdőgazdasággal párosulva mezőgazdaságot is 
kezelnek, s így bizonyára kevesen hozatják meg a legújabb 
mezőgazdasági műveket. Ezért felhívom szaktársaim 
figyelmét arra, hogy a kinek e gyógynövény termelésére 
megfelelő területe s munkaereje van, kísérelje meg annak 
termelését, mert közgazdasági szempontból minden haza
finak tehát az erdőgazdának is ez erkölcsi kötelessége.

E gyógynövény tulajdonképen erdei cserje s botanikus 
neve Rhamnus Frangula L. magyarul kutya benge, 
(kutyafa, büdösfa, büdös cseresznye, ebsefa), németül 
Faulbaum, Pulverholz.

Erről a következőket írja Páter Béla a fent említett 
műben.

«Az ebsefa vagy kutyabenge egész Európában honos 
cserje, a mely erdők nedves, főzeges talaján, valamint 
cserjésekben terem. Régebben nagyon becsülték nálunk 
a benge kérgét mint hashajtó-szert. Később azonban 
feledésbe ment a bengekéreg, mert az amerikai 
sagradakéreg, a mely ugyanazt a hatóanyagot tartal
mazza mint a mi bengénk kérge, teljesen kiszorí
totta. A sagradakéreg az amerikai benge kérge, 
a melyből évenkint l'-3 millió kilogrammot fogyaszt 
Európa. Ezen tömeg előállításához évente 150,000 benge- 
bokrot kell letarolni. A tömeges fogyasztás és a kellő 
utánpótlás hiánya okozta, hogy már a háború előtti 
években is hiány állott elő a piaczon e kéregből. 1907 
évben 185,000 kgnyi hiány mutatkozott.

A mostani háború pedig lehetetlenné tette a kéregnek 
Amerikából való behozatalát, miért is a sagradakéreg 
pótlásáról kell gondoskodni.

Erre a czélra kitünően beválik a hazai kutyabenge 
kérge. Nagyon tanácsos tehát e bokrot szaporítani és 
rendszeres hasznosítás alá fogni.

A kutyabenge kétfélekép is használható. Nevezetesen 
a lehántolt kérge mint drog (cortex frangula) értékesül, 
míg a fája a lőporgyártásra alkalmas igen könnyű és finom 
szenet ad. (Ezért német neve e cserjének még Pulver
holz is.) A benge szaporítása végett nedves helyeken vagy 
patakok mellett külön benge-telepet létesíthetűitk. A 
bengét magról szaporíthatjuk. Ha egyszer betelepítettük 
a neki megfelelő helyre, akkor semmi gondozást nem kíván 
és minden hat évben hasznosítható.

Távaszszal, április végén, vagy május hóban 30 cm 
magasan a föld színe felett lecsonkázzuk a kutyabengét 
s a levágott ágakról azonnal lehántjuk a bengekérget. 
A lehántott kérget a napon megszárítjuk, 30 cm hosszú 
darabokra vágjuk és zsákba csomagolva elszállítjuk. 
A lecsonkított bokrok csakhamar újból kizöldelnek és 
hat év múlva újra letarolhatok.»

Ezeket találjuk leírva a többtermelés könyvében.
De hiányoznak azok az adatok, a melyek e cserje 

kérgének és szenének áráról bennünket tájékoztatnának. 
Úgy szintén a termelésre vonatkozólag is hézagos az u ta
sítás. Azt hiszem azonban 50 cm sor és 30 cm csemete 
távolság elég lenne a betelepítés alkalmával.

Még a mostani időjárás mellett a talajt elő lehetne 
készíteni, hogy a magot a tavaszszal be lehessen v e tn i; 
azonban czélszerű lesz először utána járni, hol lehet ilyen 
Rhamnus frangula-magot beszerezni és mily árban.

Azt hiszem, hogy azok, a kik a növény termelésével 
megpróbálkoznak, bizonyára sok olyan dologra fognak 
reá jönni, a mi a fenti sorokból hiányzik. Az árat volna 
érdekes tudni, hogy t. i. mibe kerül egy kg kéreg szárított 
állapotban és mennyi ilyen száraz kérget képes egy kát. 
hold teremni. Viszont mi az ára a lőporszénnek s mennyi 
termelhető ebből is kát. holdanként.

Bizonyára lesznek szaktársaim között , a kik e növény 
termelésével kísérletet tesznek s így e téren is megteszi az 
erdőgazdaság hazafias kötelességét.

Gazdasági tanácsadó.
Műr aj készítés. Ha egy népes méhcsalád már annyira 

megszaporodott, hogy nem fér el a kaptárban vagy kasban, 
akkor az öreg méhek a királynőjükkel együtt kivonulnak 
és otthagyják kincseiket a fiatal népnek.

A raj rendesen délelőtt 9 órától délután 2 óráig szokott 
kivonulni; később már nem hagyja el lakosztályát, leg
feljebb a másodrajok, melyek reggel 8-tól este 6-ig is ki 
szoktak vonulni a terméketlen anyákkal, melynél néha 
4—5 fiatal anyát is talál a méhész. A méhész tehát a raj
iesést délután 2 órakor bátran otthagyhatja, mert 2 óra 
után már nem szökik meg, hacsak nem másodraj.

A legtöbb méhész irtózik a rajbefogástól, különösen, 
ha magas fára rakódik le ; pedig a íhagasból is könnyen 
levehetjük ; erről a műveletről különben legközelebb fogom 
tájékoztatni «Az Erdő» t. olvasóit.

A legnagyobb baj a rajzásnál csak az lehet, hogy a 
méhész nincs otthon s a raj megszökik. Ezen azonban 
úgy segíthetünk, ha a népes családokból műrajokat készí-
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tünk. Régebben a műrajokat a kisebb Naptárakból már 
14 nappal az ákáczvirágzás előtt készítették ; én azonban 
hosszú évek óta az ákáczvirágzás után szoktam a műrajt 
készíteni s mondhatom, hogy igen jól be szokott válni. 
Ez természetes is, mert ha például egy országos méretű 
négysoros kaptárból ákáczvirágzás előtt készítünk mű- 
rajt, akkor a törzs is, melyből a raj készült, meg a raj is, 
legfeljebb 6 —6 mézes lépet hord be, mert azáltal, hogy 
a családot kétfelé osztottuk, annyira meggyöngítettük azt, 
hogy egyik gyönge család sem ad fölösleget ; míg ha a 
család együtt marad, akkor mint népes család behord 
20, sőt ha jó az idény, 30 keretiépet is. Ha már most a 
főhordás után csinálunk belőle rajt, akkor a törzsnek is, 
meg a rajnak is félretehetünk télire 6 —6 meghordott 
mézes lépet s nekünk is jut még 8, esetleg 18 is. (Meg
jegyzem, hogy a beteleléshez egy családnak hat teljes 
mézes lép kevés, de biztonságért ennyi is jó, a többit majd 
behordhatják a méhek őszig.)

A műraj készítés úgy t örténik, hogy attól a népes csa
ládtól, a mely különben is megrajozna, elveszszük az összes 
fiasításos lépet méhekkel együtt s behelyezzük abba a 
kaptárba, a melyet már előre elkészítettünk a műraj ré
szére ; mielőtt azonban a lépet behelyeznénk a kaptárba, 
előbb a kaptár homlokdeszkájához lent is, meg fent is, 
akaszszunk be 1—1 virágporos lépet ; ha ez nem volna, 
akkor 1 —1 üres lépet s utána rakjuk be az összes fiasítá- 
sost és legvégül 2 darab lépes mézet, hogy mikor az öreg 
méhek visszamennek régi helyükre, a rajnak, * melynek 
csak pár nap múlva lesz kevés kijáró méhe, legyen miből 
élnie.

Xem árt, ha még 4—5 lépről, melyet a törzsnél hagyunk, 
a méheket a rajhoz leseperjük, mert a mint tudjuk, a 
kijáró méhek úgy is visszamennek a régi helyükre, de 
így a rajnál is marad annyi méh, a mennyi a kellő meleget 
fenn tudja tartani, mert különben nem kelnek ki a fiatalok.

A törzshöz, a melytől az anyát nem veszszük el, aggas
sunk be üres lépeket, a melyeket az anya újból tele petéz 
s így mielőbb felszaporodik a család ; a raj nevel magának 
ríj anyát és ha kikel nála az a rengeteg fiasítás, éppen 
olyan erős lesz, mint az a törzs, a melyből készítettük.

Az ilyen műrajkészítés nem egyéb, mint egy népes 
családnak rajállapotba való helyezése, mert az öreg méhek 
o tt maradnak a régi helyükön, míg a fiatalok a fiasítással 
együtt egy másik kaptárba kerültek, úgy mint mikor az 
öreg méhek kirajoznak és otthagyják a fiatalokat.

Ha egyes kaptárakkal rendelkezünk, a melyek nin
csenek kiépítve, úgy még könnyebben megközelíthetjük 
a természetes rajzást akképen, hogy annak a családnak, 
a melyből a műrajt készíteni fogjuk, kikeressük az anyját 
és azzal a léppel, a melyiken megtaláltuk, méhekkel 
együtt behelyezzük egy üres kaptárba ; azt a kaptárt, a 
melyből az anyát kivettük, "állítsuk 5—6 méterrel tovább, 
helyébe pedig tegyük oda azt a kaptárt, a melybe az anyát 
tettük, így az öreg méhek visszajönnek a régi helyükre 
abba a kaptárba, a hol az anyjuk van, a régi kaptárban 
pedig ottmaradnak a fiatalok a fiasítással együtt : ezek 
azután majd nevelnek magúknak új anyát.

Ignácz Sándor.

A rendszeres házinyúltenyésztésre vonatkozó tudnivalók.
Hazánkban a házinyúltenyésztésnek népszerűsítése érde
dében úgy állami, mint társadalmi téren közel húsz év 
óta folynak lelkes és nagy anyagi áldozattal járó munkál
kodások. Ennek daczára a haladás igen lassú, annyi azon
ban mégis eléretett, hogy az a bizonyos és megmagyaráz- 
hatlan ellenszenv, mely hazánkban a házinyúitartás, 
tenyésztés és fogyasztás iránt általánosságban tapasztal
ható volt, szünőfélben van. A házinyúlnák mint szapora, 
egészséges és gyorsan fejlődő, igénytelen állatnak, melynek 
húsa tápláló és jóízű,' a baromfitartás mérvéhez méltó 
elterjedése ma főleg csak azon múlik, hogy hiányzanak 
országszerte egyes házinyúltenyésztők, a kik mint példa
adók e téren szerepelnének.

Meg vagyok arról győződve, ha egyes községekben s 
városokban lennének modern, azaz okszerűen tenyészteni 
tudó egyének, a kik a házinyulakat fogyasztanák, piaczon 
értékesítenék, a szőrméket saját ruházatukon hordanák, 
szóval jó példával járnának elől, okvetlenül akadnának 
utánzók, mert lehetetlen a jót, a szépet és a hasznosat 
nem utánozni.

Ez a foglalkozás hivatva van a már meglevő baromfi- 
tenyésztés jövedelmeit, azt tetemesen felülmúló bevételek
kel a népies tenyészetekben kiegészíteni, míg ott, a hol 
baromfitenyésztés nem folytatható, egészen új jövedelmi 
forrásokat nyitni, mert nincs olyan hely, a hol egy-két 
láda elhelyezhető nem lenne, tehát a városokban is, a 
hivatalnokok, mesteremberek s egyéb foglalkozásúak, a 
házinyúltenyésztéssel nálunk is — miként azt a külföldön 
látjuk — foglalkozhatnak s ezzel állandó hússzükségletü
ket biztosíthatják.

Németország, Erancziaország, Belgium és Angolország 
évenként százmilliónyi összegeket forgat a házinyúlkeres- 
kedelem révén, valamint a házinyúlszőrmék és az ezen 
anyagból készített ipari czikkeknek a külföldön történő 
értékesítéséből. Vájjon éppen csak a mi országunk volna 
az, a hol a nép erre nincs rászorulva?

A házinyúltenyésztésnek általános elterjedésével nem
csak a házi húsfogyasztás kérdése volna megoldható, ha
nem ezenfelül sok-sok millió jutna másféle kötelezettségek 
kifizetésére is.

Minden kezdet nehéz. Ha azonban az elmondandók 
után indulva községenként csak egv-egv egyén kezdené 
meg a házinvulak okszerű tenyésztését, ezzel nemcsak 
magának biztosítana tekintélyes és állandó jövedelmet, 
hanem hazafias és elismerésreméltó úttörő munkát is 
végezne.

ízletes és tápláló hús állandó élvezete nélkül lehetetlen 
egészséges és erős nemzedéket nevelni; mivel pedig mos
tanában s talán még sok ideig a jövőben is csak igen 
nehezen s csak tekintélyes kiadással fog lehetni húshoz 
jutni, mindenki legyen azon, hogy a házi fogyasztásra 
okvetlenül szükséges húsmennyiséget maga állítsa elő s ha 
módjában van, még többet is, mert a felesleget mindenkor 
eladhatja, a baromfinál is magasabb áron.

1. Milyen fajta házinyulat tenyészszünk? A nagytestű 
húsnyulat, mert ez a fajta a legszaporább, legjobban 
éltékesíti a felvett takarmányt, tehát aránylag a lég-
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gyorsabban nő, igen hústartó, szőrméje dús és minden
nemű prémre alkalmas. Ez a nagytestű házinyúl, a belga 
óriás fajta házinyúlból lett hazáhkban kitenyésztve és 
színezetre nézve van tiszta fehér, koromfekete, kék róká
hoz hasonló színezetű és a mezei vadnyúlhoz teljesen 
hasonló színű. Lehet tehát a színben válogatni. Mindenütt 
jól honosul, termékeny s rossz szokásoktól teljesen mentes ; 
tenyésztését azért ajánlom, mert benne minden kívánal
mat a tenyésztő feltalál, tehát minek kísérletezzünk más 
nagytestű fajtákkal.

A kisebb testű házinyulak közül csakis az ezüst szőrme 
házinyulat ajánlom, a mely szapora, szintén igen jó hús- 
tartó és szép szőrméjű állat. Húsa épen olyan jó, mint a 
húsnyúlé, természetesen sokkal kevesebb, mert a kifejlő
dött ezüstszőrme nyúl legjobb esetben csak fél akkor a 
súlyú, mint az ugyanolyan korú húsnyúl.

Másfajta, fajtalan vagy korcs, az úgynevezett istálló
nyúl tenyésztését, különösen pedig istállókban való ta r
tását nem ajánlom, mert ez a vele való foglalkozást sem 
fizeti vissza s az istállókban ta rto tt nyulak húsa, a trágyás 
földalatti odúkban való tartózkodás következtében bűzös 
és így élvezhetetlen, míg a kultur házinyúlé tápláló és 
igen kellemes ízű.

2. A nagy fajta húsnyulak négyféle színben való tenyész
tése. A nagytestű úgynevezett óriás belga fajta házinyúl
nak eredeti színezete a mezei vadnyúléhoz hasonló. Azon
ban ennél a fajtánál is elő szokott fordulni a visszaütés az 
ősökre, azaz születnek néha tiszta fehér, koromfekete és 
kék színezetű fiák is, a melyeket felnevelve s egymással 
az egyszínűeket párosítva, sikerül ezeket a színeket állandó
sítani s így létesíthetők tiszta fehér, tiszta fekete és tiszta 
kék szőrméjű törzsek.

A tiszta jelző alatt azt kell érteni, hogy az ilyen házi
nyúlnak az orra hegyétől a farka végéig egyszínűnek kell 
lenni, mert ha csak valahol is más színezetű vagy szín- 
árnyalatú, akkor már törzstenyésztésre nem alkalmas. 
Előfordulnak ugyan esetek, hogy a tiszta fehér törzsből 
szürke ivadék is lát napvilágot, de ez nem olyan nagy baj, 
mert hiszen húsra is kell a szaporulatnak egy bizonyos 
részét szánni.

Az olyan állat, mely egyszínezetű s egyenlő 
minőségű szőrt visel egész testén, színtiszta állatnak ne
veztetik s igen értékes, a rendes házinyúl árának több
szörösét is megéri s az ilyet továbbtenyésztésre okvetle
nül meg kell tartani.

A húsnyulaknak fentebb jelzett színekben való te
nyésztése azért ajánlatos, mert az ilyen gereznákat fes
teni nem kell; a fehér igen alkalmas gyermekek s fiatalabb 
hölgyek, a kék az idősebb nők s a fekete a férfiak ruháza
tára. A mezei vadszínű nyúl gereznáját is lehet testetlenül 
használni belső bélésre, de csak a háti részt, míg a szürke 
vagy féhéres hasi rész testetlen állapotban csakis ujjbélés- 
nek való.

Ezek a szempontok már évek előtt arra késztettek 
engem, hogy a nagytestű húsnyulakat az említett négy 
színezetben tenyészszem és jelenleg a legjobb és legszebb 
ilyen színű tenyészanyaggal rendelkezem.

A mezei (vad)nyúlszínű szőrmék festése darabonként

4 -  5 koronába kerül és miként a legilletékesebb egyik 
hazai szűcsünktől értesültem, a festést most hazánkban 
nem is lehet végeztetni, mert ezidő szerint nincs senki, a ki 
ezzel az iparággal foglalkoznék.

Okosan cselekszik tehát mindenki, a ki nagytestű hús
nyulakat tenyészt s már megrendelés előtt elhatározza azt, 
milyen színű házinyulat fog tenyészteni. Az ilyen egyszínű 
gereznák szűcsileg kidolgozva gyönyörű prémet adnak, a 
mely oly tartós, hogy kellő gondozás mellett 50 évig is 
használható.

Lehet egyszerre egy tenyészetben többféle, esetleg 
mind a négyféle színezetű házinyulat is tenyészteni, azon
ban természetesen ugyanannyi párnak kell lenni egy 
színben, mert csak ez esetben kapunk színtiszta ivadékokat. 
Keresztezésben az ivadékok már vegyesszínűek szoktak 
lenni.

3. Hány házinijüllal lehet le{iczélszerűbben a temjésztést 
kezdeni?-Legjobb egy párral, egy anyával és egy bakkal, 
a melyek egy fajtából valók és egyszínűek legyenek.

Egypár nyúllal a tenyésztést azért is a legjobb és 
legczélirányosabb megkezdeni, mert az ivadékok mind 
egyenlők lesznek s ezekből aztán a továbbtenyésztésre leg
megfelelőbb példányok kiválaszthatók és így egy nagyobb 
tenyészet alapja is olcsón és szakszerűen megvethető. 
Az egy apától és egy anyától-származó nőstény nyulakra 
az első évben az apa használható, a második évben egy 
bak az első ellésű testvérekből, de a harmadik évben már 
egy, illetve a szükséghez mért több újvérű bak szerzendő 
be, ugyanazon fajtából, hasonló színben. Egy erős és ki
fejlett, legalább egyéves bak 20—25, sőt 30 anyanyúlhoz 
elegendő.

4. Milyen tenyésztési eredményt értem én el egy pár 
házinyúllal ? Közel 25 éve foglalkozom háziny últ emész
téssel és akkor sem hagytam fel ezen értékes állatok te
nyésztésével, midőn városban laktam, s nemcsak azért 
tenyésztettem azokat, mert húsukat elsőrangú, tápláló és 
finom eledelnek tartom és szőrméjüket családomban min
dig felhasználtam, de azért is, mert nem találtam gyerme
keimnek jobb szórakozást a háziny fiiakkal való foglalkozás
nál. Volt idő, midőn éveken át tenyészállatokat tenyész
tettem, volt a midőn csak a húsállatok előállítása volt 
a czél és mivel mindig csak elsőrangú, nemes és nemesített 
■tenyészállataim voltak, e két czélt gyakran egyesítettem is. 
így álltam 1914-ik évben. Tenyésznyulaim száma 8 volt, 
két baknyúl és a megfelelő számú ivadék. A bekövetkezett 
mozgósítás és egyéb mozgalmak városunkban a húsfélék 
iránt a keresletet igen felélénkítették, annyira, hogy nem 
egyszer házinyulaimból is vásároltak katonák, a mit 
szívesen vettem, mert a közeledő háború mindenkiben azt 
a benső hangot pengette, a mit csak lehet eladni, hogy a 
felesleges dolgoktól mentek lehessünk.

Sajnos, tényleg bekövetkezett az elköltözködési idő 
kényszere; házinyulaimat nem vittem el, azokat a házamba 
beszállásolt katonáink gondozására bíztam.

Ezek aztán felhasználták a gazdátlan jószágot, s midőn 
visszatértem, már csak egy belga anyát és egy bakot 
találtam. Örültem annak is, mert házinyulaim igen edzet
tek, egészségesek és igen szaporák voltak. A megmaradt
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két nyúl egyéves volt. Összepároztattam őket s az első 
elles 1915. évi február 28-ikán következett be, hat fiókkal, 
melyeket az anya mind felnevelt és három hím és három 
nőstény lett belőlük.

A második ellés április 30-án. 7 fiókkal, a harmadik 
ellés június 30-án 8 fiókkal, a negyedik ellés augusztus 30-án 
6 fiókkal, az ötödik ellés október 30-án 7 fiókkal történt, 
melyeket a kiváló gondos és jó anya egytől-egyig felnevelt.

A február hóban ellett három fiatal nőstény augusztus 
30-án és október 30-án szintén ellett s ebből a két ellésből 
30 darab fiat neveltek. Az október végéig kapott szaporu
lat tehát 64 fiat eredményezett, melyek közül 30 darabot, 
leginkább hímeket és nem teljesen megfelelő színezetű, 
lassabban fejlődő nőstényeket levágtam és elfogyasztottuk. 
10 darabot eladtam és 24 darabból 10 darabot anyának 
tartottam  meg az 1916-ik évi tenyésztés czéljaira.

Megjegyzem, hogy ez kényszertenyésztés volt, mivel én 
nvulaimat évente csak négyszer szoktam fiaztatni. a be
állott háború alatt azonban oly nagy lett a húshiány, 
hogy kötelességemnek tartottam nagyszámú családom ré
szére annyi húst előállítani, a mennyit csak lehetett.

(Folyt, köv.)

Különfélék.
Halálozás. Apsai Dán ED}; m. kir. főerdőmérnök, a 

huszti m. kir. járási erdőgondnokság vezetője, munkás 
életének 53. évében, szolgálatának teljesítése közben 
április hó 17-én hirtelen elhunyt.

Hírek a hadbavonult kincstári erdőtisztekről. Kitün
tetést kap tak : Balás Dezső m. kir. segéderdőmérnök, 
m. kir. tart. honvéd tüzérhadnagy az ezüst katonai 
érdemérmet másodízben a kardokkal; Nagy Zoltán m. 
kir. erdőmérnökgyakornok, m. kir. tart. honvéd tüzér
hadnagy a signum laudist a kardokkal; Kachehnann 
Ottó m. kir. erdőmérnökgyakornok, cs. és kir. tart. 
főhadnagy a III. oszt. katonai érdemkeresztet: Körösi 
János kir. segéderdőmérnök, cs. és kir. tart. hadnagy 
a signum laudist másodízben.

Florek János m. kir. erdőszámtanácsos, az apatini 
m. kir. erdőhivatal mellé rendelt számvevőség főnöke, 
munkás életének 53. évében, május hó 3-án meghalt.

Siketnémák részére alapítványi helyek üresednek meg 
a körmöczbányai intézetnél. Pályázhatnak államerdészeti 
alkalmazottak, kincstári erdőmunkások vagy a föld- 
mi velésügvi minisztériumhoz tartozó egyéb állami al
kalmazottak 7 — 10 éves gyermekei. A folyamodvány 
a m. kir. földmíveiésügyi miniszter úrhoz czímezve, a 
siketnémák körmöczbányai intézete igazgatóságához 
küldendő s mellékelni kell hozzá : a) a gyermek 
anyakönyvi kivonatát ; b) himlőoltási, c) orvosi véle
ményt ; d) családi és birtok-kimutatást; e) a kincstári 
alkalmazás igazolását. A c),d) mellékletek kiállításához — 
kérésre — az intézet igazgatósága küld űrlapokat.

9^-10. sz.

Elfogott szökevény hadifoglyok. Pohly Géza m. kir. 
erdőőr április 20-án d. u. 6 óra körül az aranyidai m. kir. 
erdógondnokságban havazás közben három gyanús em
beri nyomra akadt, a melyet követve, mintegy 10 perez 
múlva háiom szökevény szerb foglyot pillantott meg. 
Mikor a szökevényeket megállásra szólította fel, azok 
futásnak eredtek s csak egy órai hajsza után sikerült 
őket a szomszédos jászói prépostsági erdőben elfognia 
s Arányidéra, a községházára bekísérnie. Másnap a sző-' 
kevénveket a jászói csendőrséghez kísérte, de ott nem akar
ták megmondani, hogy honnan szöktek meg.

Olaszország veszteségei műkincsei révén. Hogy hűtlen 
szövetségesünk, Olaszország, a háború alatt műkincsei 
révén is mennyit veszített, arról fogalmat alkothatunk, ha 
nézzük, hogy Olaszország legnagyobb városai közül Róma, 
Velencze és Flórencz, gyűjteményeik belépti-díj álból a 
háború előtti évben milyen összegeket vettek be. Rómában 
a Fórum Romanum, a múzeum és a Borghese képtár 
belépődíjai több mint 86,000, a Palatínus képtár 37,000. 
az Angyalvár több mint 25,000, a nemzeti múzeum több 
mint 24,000, a Caracalla hőforrások 26,590 lírát* tettek 
ki. — Flórenczben a világhírű Uffizi képtár 83,123, a 
Pitti képtár közel 60,000. a Medici kápolna csaknem 
40,000. a S.-Marco múzeum 25,200. a Nemzeti Múzeum 
30,950 líra belépődíjat jövedelmezett. — A velenczei Dogé 
palota beléptidíjakból 163,000, az állami képtár pedig 
48,266 lírát vett be. —. Ezenkívül Nápoly közelében levő 
s a Vesuv tűzhányó által elöntött, de kiásott Pompéji 
város belépti díjai 203,908 lírát tettek ki. — A milánói 
Brera képtár 22,023 lírát, Leonardo da Vinci: «Az utolsó 
vacsora» című képe 50,000 lilát, a nápolyi Nemzeti Múzeum
70.000 lilát jövedelmezett belépődíjakból. — Igen nagy 
összegekre rúgnak még a magánosok és kisebb városok 
gyűjteményeinek és egyéb látványosságainak megtekin
téséért fizetett belépti-díjak is. Szép jövedelmek ezek azok 
után a tőkék után, a mik ma semmi hasznot se hajtanak, 
de elenyésző csekélységek azon összegek melleit , melyeket 
a külföldiek, elsősorban pedig a németek és nagyrészt a 
magyarok is, olaszországi útakon még ezenfelül elköl
tötték.

Festett padlók kezelése. Festett, vagy olajozott padló
kat úgy lehet hosszabb ideig jó állapotban tartani és a 
padlónak szép fényt adni, hogy a padlót befest és, illetőleg 
beolajozás és megszáradás után a következő oldattal ecset 
segélyével bekenjük: 125 gr sellakot feloldunk y2 liter 
spirituszban; a keveréket többször és mindaddig kell 
felrázogatni, a míg a sellak teljesen feloldódik. Ezzel az 
oldattal a padló bekenve szép és fényes lesz.

Mibe kerül egy hadihajó? A «Technik fúr Allé* czímtí 
német technikai lapban írja Kraft V. mérnök, hogy egv
25.000 tonnás sorhajónak az összes építési és berendezési 
költsége kereken 60—70 miihó koronára rúg. A csata- 
czirkálók ára, daczára annak, hogy pánezélzatuk és fogy-

* Egy lira a mi pénzünk szerint 95 fillérnek felel meg ; kereken 
tehát 1 koronának lehet venni.
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verzetük súlya .kisebb mint a sorhajóé, nem sokban 
különbözik a sorhajók árától, mert viszont a csatahajók
nál a sokkal eró'sebb gépek kerülnek többe. Egy kis, 
mintegy 5000 tonnás czirkáló 12—15 millió koronába, 
egy 600 tonnás torpedóhajó 2,400,000 koronába, egy 
1000 tonnás pedig mintegy 4 millió koronába kerül. A ten
geralattjárók ára elsó'sorban azok anyagának minőségétói 
függ; ezeknél sokba kerül az önműködő elektromos 
készülék is ; egy 900 tonnás tengeralattjáró építési költsége 
3-5—4 millió korona.

Hivatalos közlemények.

Szabályrendelet valam ennyi k incstári erdőigazgató
ságnak, főerdőhivatalnak és erdőhivatalnak.

(A bárcza elvesztése esetén való eljárás szabályozása tárgyában).

Felhívom az igazgatási hivatalt, hogy mindannyiszor, 
ha a felek anyagszolgáltatásra jogosító bárcza elvesztését 
jelentik be, a következők értelmében járjon el.

1. Ha a bejelentés az érvényességi időtartamon belül 
történik, a kiszolgáltatást azonnal be kell tiltani. Ha a 
bárczával az érvényességi időtartamon belül más jelent
kezik, az anyagszolgáltatást meg kell tagadni. Ha ily 
esetben a bárcza tulajdonjogának kérdését nem sikerül 
mindkét fél hozzájárulásával tisztázni, a feleket evvel 
a kéréssel bírói útra kell utasítani.

2. Ha a fél az elvesztést az érvényességi időtartamon 
túl jelenti be, az erdőgondnokság kötelessége megállapí
tani, nem vette-e más egyén az anyagot a bárcza ellenében 
igénybe.

Ha az anyagot tényleg senki sem kapta meg, vagy ha 
az 1. pont értelmében bejelentett bárczával az érvényes
ségi időtartam alatt senki sem jelentkezik, a hivatal 
a befizetett összeget visszautalja vagy pótbárcza kiállí
tása iránt intézkedik. Ha az eladási ár időközben emel
kedett, az árkülönbözetet a fél a pótbárcza ellenében 
befizetni köteles.

3. Az elveszett bárczákról az erdőgondnokság jegyzé- j 
két köteles vezetni. Ebbe a jegyzékbe kell feljegyezni ! 
azt is,-hogy a hivatal a pénz visszafizetését vagy pót
bárcza kiállítását rendelte-e el.

Ezen felül az elveszett bárcza helyére üres lapot kell 
ragasztani s erre rá jegyezni azt is, mi módon intézkedett I 
.a hivatal.

Budapest, 1917. évi márczius hó 15-én.

A miniszter rendeletéből:

Kaán min. tanácsos.

Változások az erdészeti szolgálat köréből.
(Kérjük az uradalmak t. vezetőségeit, hogy erdészeti létszá
mukban beálló változásokról a szerkesztőséget értesíteni 

szíveskedj enek.)

A magyar kir. földmívelésügyi miniszter Ritter Károly magyar kir. 
föerdőtanácsost sok éven át teljesített hű és hasznos szolgálatainak 
teljes elismerése mellett, saját kérelmére végleges nyugalomba helyezte.

*

A magyar kir. földmívelésügyi miniszter Horváti Ferencz m. kir. 
erdőtanácsost ideiglenesen nyugalomba helyezte.

- *

A m. kir. földmívelésügyi miniszter a brassói kir. erdőfelügyelőség 
székhelyéül újból Brassót jelölte ki, s egyidejűleg az említett erdő
felügyelőség vozetésével járó teendők ellátásával ideiglenesen Nagy 
György m. kir. föerdőtanácsost, a sepsiszentgyörgyi m. kir. állami 
erdőhivatal főnökét bízta meg, Hepke Arthur m. kir. főerdőmérnököt 
pedig áthelyezte Aradról Brassóba az erdőfelügyelőséghez.

*

A m. kir. földmívelésügyi miniszter Blattny Tibor kir. alerdő- 
felügyelőt főerdőmérnöki minőségben átsorozta a magyarországi kincs
tári erdők kezelésének szolgálati ágazatához s ideiglenesen megbízta 
a selméczbányai m. kir. erdőgondnokság teendőinek ellátásával.

A m. kir. földmívelésügyi miniszter áthelyezte Ormós Zsigmondi 
m. kir. főerdőmérnököt Herkulesfürdőről Aradra (erdőgondnoknak), 
Hollós Gyula m. kir. főerdőmérnököt pedig Aradról Mára marosszigetre 
(az erdőigazgatóság központi szolgálatához).

A m. kir. földmívelésüyi miniszter áthelyezte Toperczer Árpád 
m. kir. erdőmérnököt Feketevágról a lippai m. kir. főerdőhivatal 
kerületébe Máriaradnára (erdőgondnoknak).

A m. kir. földmívelésügyi miniszter áthelyezte Röhrich Ernő m . 

kir. erdőmérnököt Kőrösmezőről Körmöczbányára (erdőgondnoknak).

A m. kir. földmívelésügyi miniszter áthelyezte Rochlitz Béla m. 
kir. segédmérnököt Bustyaházáról Beszterczebányára, Petrikovich 
Gyula m. kir. erdőmérnökgyakornokot pedig Besztercze bányáról 
Bustyaházára.

*

A m. kir. födlmívelésügyi miniszter áthelyezte Neumann István 
m. kir. erdőmérnökgyakornokot Lippáról Kolozsvárra. * 1

E lő f iz e t é s i  d íja k  n y u g tá z á sa .

Az 1917. évi április hóban a következő előfizetési díjak folytak 
be az Országos Erdészeti Egyesület pénztárába;

Vallás és közoki. min. 64.—, Tátrai erdőgond. 20.—, Ziegclhoffer 
Ainold hd. 3.95, Szerda E. —.20 fül., Bustyaházai erdőhiv. hd. 19.70, 
Gigler Ferenez hd. 6.55.

1 koronát fizettek : Saári Mihály, Ziegelhoffer Arnold, Kelemen 
István.

2 koronát fizettek : Gábris István, Eberling Gyula, Máté János. 
4 koronát fizettek : Göncző András, Hetényi Ferencz,. Jnache

József, Styarina Pál, Szabó István, Lázár József, Kocsis. Ferencz, 
Kabzán Tamás, dr. Huszár Lajos, Nagy Géza, Szabó Géza, Králik 
János, Németh József.
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Szerk esztői üzenetek.
Gyakran érkeznek felszólalások kiadóhivatalunkba a  czím- 

szalagon á t ja v íto t t  lakozím  m ia tt.  Ez ú ton  közöljük, hogy ezen 
ú tjav ításoka t nem a posta, hanem a kiadóhivata lunk eszközli a 
b e je len te tt czímváltozás alapján, a nagyobbarányú czímnyom- 
ta tás i költségek m egtakarítása czéljából. K é rjü k  tehá t, hogy 
fölösleges reklam ácziókkal a t .  előfizetők ne forduljanak hozzánk.

S. J. Azért, hogy fia a sorozáson katonai szolgálatra alkalmatlan
nak találtatott, az erdőőri szakiskolába felvehető, feltéve, hogy erdő
őri szolgálatra alkalmasnak bizonyul. Lapunkban meg fogja találni 
a nyár folyamán a szakiskolába való felvételre vonatkozó pályázati 
hirdetményt s abból meg fogja tudni, hogy a kérvényt mikor és hova 
kell benyújtani és hogy milyen okmányokkal kell a kérvényt felsze
relni.

P. Á. Ez úton is azt tanácsoljuk, hogy nyújtson be kártérítés iránti 
kérvényt a máv. igazgatóságához s hivatkozzék kérvényében az állo
másfőnökre, aki tanúja volt annak, hogy ön kárt szenvedett.

Ny. K. A m. kir. pénzügyminisztérium 1909. évi 50,920. számú 
utasítása szerint a mozgósítás esetén behívott családtagjai közül az 
1882. évi XI. t.-c. alapján a következők bírnak igénynyel segélyre :

a) a behivottnak törvényes neje, gyermekei és unokái ;
b) apja, anyja, nagyapja, nagyanyja ;
c) apósa, anyósa :
d) testvérei.
A felsorolt családtagok azonban csak akkor és csak annyiban" 

tarthatnak igényt segélyre, ha és amennyiben ellátásuk egészben, 
vagy részben a behivottnak keresményéből, vagy szolgálati béréből 
fedeztetett

Ha tehát szüleiket a háború előtt önök tartották el, úgy szüleiket 
az állami segély megilleti. Ha így áll a dolog és a községi jegyző nem 
venné fel szüleiket a «pótösszeírás»-ba, úgy forduljanak panaszukkal 
a vármegye alispánjához.

M. Gy. Álláskeresletre vonatkozó hirdetését díjmentesen közöljük. 
Előfizetése 1917 évi június végével jár le.

G. F. Azok a népfölkelésre kötelezettek, a kik rendes állítási 
korukat (21 — 24. év) még nem érték el s a népfölkelési szolgálat 
alól bármilyen címen fel vannak mentve, akkor amikor állítási 
köteles korukat elérik, tartoznak tényleges katonai szolgálatuknak 
eleget tenni.

ALLASEERESLET ES KINALAT

3 2  é v e s , nős, szakvizsgázott erdőőr, kinek az erdő 
kihasználása és felújítása körül bő gyakorlati ismeretei 
vannak s a ki kisebb erdőbirtok önálló kezelését is 
elvállalja, állást keres. Czíme: Szabó József Ág, u. p. 
Mágoes; Baranya megye. (6.)

A adászi vagy erdőőri állást keres esetleg azon
nali belépésre is róm. kát., nős, családos, szakvizsgázott 
erdőőr; jó bizonyítványai vannak s hosszabb gyakorlata 
van a vadászat és az erdészet terén ; a mezőgazdasági 
munkák vezetésében is jártas. Czíme a szerkesztőségnél 
megtudható.

HIRDETÉSEK

Mézet, viaszt, kőrisbogarat, anyarozsot
állandóan vásárol, mintázott ajánlatot kér Fiscber Izidor 
Zalaegerszeg. Czím megőrzendő. (i.vi.3.>

1410/1917. számhoz.

T erm elt fenyőhaszonfa eladás. A liptóújvári 
m. kir. főerdőhivatal az oszadai erdőgondnokságban, 
valamint a liptóújvári faraktárában a kincstár által 
kitermelt és rakodókon készletezett 9247*19 tm3 26 cm. 
és azon felüli középátmérővel bíró lucz- és jegenyefenyő 
épület- és műszerfa, valamint 785 ürm3 fenyőműhasábfát 
tizenegy különböző csoportban Liptóújvárott 1917. évi 
május hó 24-én zárt írásbeli ajánlatok útján megtar
tandó nyilvános versenytárgyaláson el fogja adni.

A zárt írásbeli ajánlatok legkésőbb 1917. évi május 
hó 23-án délután 6 óráig nyújtandók be a liptóújvári 
m. kir. főerdőhivatalnál, a hol azok május hó 24-én 
délelőtt 10 órakor nyilvánosan fel fognak bontatni.

A részletek csoportosítását, valamint a kikiáltási 
árakat feltüntető egybeállítás, az árverési feltételek, vala
mint az ajánlati űrlapok és borítékok a liptóújvári 
főerdőhivatalnál beszerezhetők.

Liptóújvár, 1917. évi április hóban.
(3.) k i r .  F ő e rd ő h iv a ta l,

T örvényszerin ti m inősítésű, feltétlenül
románul tudó erdőőr kerestetik azonnali belépésre,, 
méhészethez értők előnyben. Javadalmazás: 1200 korona 
évi fizetés, 240 korona háború alatti segély, természet
beni lakás, mellékhelyiségekkel s istállóval, konyhakert 
és egy k. hold szántóföld használata.

Ajánlatok Dr. Dimitrijevics Vladimír apát és zárda
főnök Meszesfalu, Temes m. czímre küldendők. (g.)

E rd é s z i ,  vagy fővadászi állást keres, 48 éves, róm. 
kath., erőteljes, szakvizsgázott fő vadász, ki a kis- és 
nagyvad tenyésztésében több évi gyakorlattal bír. Beszél 
magyarul, németül és tótul. Czíme a szerkesztőségnél 
megtudható. pj)

N agyobb erdőbirtokon erdőőri állást keresek. 
Jelenleg segéderdőőri minőségben vagyok alkalmazva s 
az erdészeti és gazdasági munkálatokban, valamint fel
mérések önálló végzésében teljesen jártas vagyok, mikről 
jó  bizonyítványokat tudok felmutatni. Czímem: Koós 
István Arló (Borsod megye). «.)

U r a k !  C s in o s , középtermetű, 19 éves, IV (négy) 
polgárit végzett, szorgalmas, háziasán nevelt kereszt
lányomat ismeretség hiányában ezúton férjhez adnám 
csinos föerdőőr v. erdőőrhöz. Azok, kiknek a hozomány 
nem mérvadó, mint inkább csinos, fiatal nőt óhajtanak 
nőül venni, leveleket fényképpel mellékelve az alábbi 
czímre kérek (fénykép vissza) Andri János Tapolcza, 
Zala megye. (*.).

E g y  darab vérebet 10 hónapos, elcserélnék egy 
fajtiszta daxliért, a véreb jól nyomoz. Ajánlatok Németh 
István erdőőr Nagydudar, u. p. Zircz. («.>

Budapest, 1917. Franklin-Társulat nyomdája.
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XI. évfolyam.-1 1 -1 2 . szám. További intézkedésig megjelenik minden hó 15-én kettős füzetekben. 1917. június 15.

E lőfizetési á r :

Egész év re______ 4  K.
Fél é v r e ________ 2 K.
Negyed évre_______1 K.
Egyes s z á m ___ 20 i. AZERDŐ

Szerkeszti:

B A L O G H  E R N Ő
m. kir. főerdőtanácsos.

Erdészeti és vadászati szaklap kisebb erdők birtokosai és kezelői, 
erdészeti altisztek, erdőőrök és vadőrök részére. 

T U LA JD O N O S  ES K IAD Ó  AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET.

H irde tések
egy hasábos garmondsze- 
dés milliméter soronkint 
10 fillérrel, táblázatos és 
garmond betűnél kisebb 
betüfaj szedés másfélsze
res egységárral számítta- 
tik. — Az egész oldal négy 

hasáb széles.

Előfizetőknek az álláske
reslet és kínálat rovata 
rövid közlésekre díjtala

nul áll rendelkezésre.

Az előfizetési á r «Áz Erdő* kiadóhivatala czimén Budapest, V., 
Alkotmány-utcza 6. szám alá küldendő. Ide intézendők a lap szét

küldésére vonatkozó reklamácziók is.

A lap szellemi részére vonatkozó levelezés (kéziratok stb.) #Az Erdő* 
szerkesztőségéhez, Budapest, V., Zpltán-utcza 16. sz. intézendők. 

Kéziratok vissza nem adatnak.

«Az Erdő» m unkatársai m egfelelő iró i tisz teletdíjban részesü lnek , a m elyet a szerkesztőség évnegyedenként utalványoz. 
A lap u tán  netalán szárm azó tiszta jövedelem  teljes összegében az Orsz. E rdészeti E gyesüle t á ltal kezelt oly alap  ja v á ra  fordit- 
tatik, a m ely — később m eghatározandó m ódon — e lap ra  előfizető erdészeti altisztek, erdő- és vadőrök  jav á ra  fog szo lg á ln i

TARTALO M .
A  G y 'a n t a t e n n e l é s r ő l .  ( R o t h  G y u la . )

A z  á l l a m i  t i s z t v i s e l ő k  n a g y g y ű l é s e  é s  r u h á z a t b e s z e r z é s i  s e g é ly e .  

Gazdasági tanácsadó: A  r e n d s z e r e s  h á z in y x í l t e n y é s z t é s r e  v o n a t k o z ó  

tu d n i v a l ó k .  ( H r e b l a y  E m i l . )

Külön]élik: H a l á lo z á s .  —  N y u g d í j b i z t o s í t á s .  — A  n i k k e l  2 0  f i l l é 

r e s .  —  S ö r é tb e s z e r z é s .  —  G y ú j t s u n k  g y ó g y n ö v é n y e k e t !

Hivatalos közlemények : H i r d e t m é n y  a z  á l l a m i  e r d e i  f a c s e m e t é k  a d o m á 

n y o z á s a  t á r g y á b a n .

V á l t o z á s o k  a z  e r d é s z e t i  s z o l g á l a t  k ö r é b ő l .

E lő f i z e t é s i  d í j a k  n y u g t á z á s a .

S z e r k e s z t ő i  ü z e n e t e k .

A gyantatermelésről.
I r t a  : Roth Gyula m .  k i r .  e r d ő t a n á c s o s .

A fenyőfélékről köztudomású, hogy azok gyantát tar
talmaznak, egy sajátságos, nyulós-ragadós folyadékot, 
a mely a fának megsebzése után a seb felületét védő- 
burokkal vonja be. Ez a gyanta, helyesebben mondva 
balzsam, a nagyon híg és könnyen illanó terpentinolajból 
és a tulajdonképeni gyantából áll. A friss balzsamban 
meglehetős sok a terpentinolaj ; így pl. az erdeifenyő 
balzsama friss állapotban több mint egy harmadrész — 
35—38 % — terpentinolajat tartalmaz, azonban — ha 
nyitott edényben tartjuk — pár nappal később már csak 
30—15 %-ot találunk benne. A fára rászáradt gyantában 
pedig csak 3 —6 % terpentinolaj van már.

Az ép fában a balzsamot többnyire a fa szövetében 
találjuk, némely fajnál, pl. a jegenyeféléknél, a kéregben. 
Előbbi esetben a balzsam hosszant futó, vékony csövekben 
van felhalmozva a gyantajáratokban, a melyek haránt
járatok által egy .összefüggő hálózatba vannak össze
olvasztva ; utóbbi esetben többé-kevésbé gömbölvded 
üregekben, a gyantatömlőkben találjuk a balzsamot.

Ha a fát felsebezzük, akkor megnyitjuk a gyantajá
ratokat vagy tömlőket, az azokban levő folyékonv bal
zsam kiömlik. Azonban ez, az ép fából kifolyó balzsam 
nem ad nagyobb mennyiséget és ennek a nyerése nem is 
volna gazdaságos, még akkor sem, ha ki lehetne az összes 
balzsamot vonni egyszerre, a mi a fákban van.

A sebzés után a fa a sebhely körül hegedési szöveteket 
fejleszt, a melyek rendeltetése, hogy a keletkezett sebet

elzárják és a fát gyógyítsák. Ezekben a hegedési szöve
tekben szokatlanul sok gyantajárat van, ezek tehát gyan
tában nagyon gazdagok; a hegedési szövetekben még a 
jegenyeféléknél is találunk gyantajáratokat. Ha ezeket 
a hegedési szöveteket sebzéssel megnyitjuk,- bővebb 
gyantafolyást kapunk, mint a milyent az eredeti, ép 
szövet adott volt. Ez a gyantafolyás, a melyet másodlagos 
gyantafolyásnak nevezünk, képezi a gyantanyerés alapját. 
Folyton megújított . sebzéssel a folyvást évek hosszú 
során át fenntarthatjuk; a mindig megújított sebnek in
gere a fát folyton új meg új gyantatömegek képzésére 
kényszeríti, a melyek a seben át a fából kilépnek és al
kalmas eljárással gyűjthetők.

Az egyes fenyőfélék azonban nem alkalmasak egyforma 
mértékben a gyantázásra. A legjobb folyást adják a meleg 
kiima alatt élő Pinus-félék, a melyek közül azonban 
hazánkban csak két faj fordul elő a parti fenyő, Pinus 
maritima Poir. vagy Pinus Pinaster Sol. és az áleppói 
fenyő, Pinus halepensis Mill., ezek is csak nagyon szór
ványosan az Adria közelében. Gyakorlati szempontból 
ézek a gyantaesapolásra nem használhatók épen elő
fordulásuk ritkasága miatt.

Nagyon jó sikerrel csapolható a feketefenyő, a mely 
ugyan hazánkban őseredetileg csak kevés helyen fordul 
elő, de a melyet már évtizedek óta mindenfelé nagy mennyi
ségben ültettek. A rendelkezésemre álló adatok szerint 
már 1881-ben több mint 4000 hektár mesterségesen tele
pített feketefenyőerdő volt hazánkban, részben elegyetlen, 
részben elegyes, utóbbi többnyire erdei fenyővel keverve.

Elég jó sikerrel, bár nem oly kiváló eredménynyel, 
mint a feketefenyő, csapolható az erdei fenyő is, a melyből 
hazánkban elég nagy mennyiségekkel rendelkezünk, mert 
dr. Bedő Albert régebbi adatai szerint körülbelül 180,000 
hektár erdei- és feketefenyvesünk van.

Hogy mennyi gyantát ad egy-egy fa évenkint, arra 
még pontos adataink nincsenek. Osztrákországban, a hol 
a. feketefenyőt már régóta gyantázzák, átlag évenként 
és törzsenként 3 kg-ot kaptak. A régi osztrák eljárás 
azonban meglehetősen kezdetleges.volt, ezért remélhetjük, 
hogy megfelelőbb eljárással ennél többet is hozhatunk 
ki. Hektáronként átlagosan 300 csapolásra) alkalmas 
törzset vehetünk számításaink alapjául.
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Az erdei fenyőre egyáltalán nincs még megbízható 
adatunk ; eddigi tapasztalataim szerint 1 -5 kg-ra becsülöm 
az abból évenként és törzsenként kihozható nyersbal
zsamot.

Tényleges kísérletet hazánkban ez irányban csak na
gyon keveset végeztek; egynéhány helyen próbálkoztak 
a fúrással, de ez az eljárás nagyon kényes és még nincs is 
eléggé kiismerve ahhoz, hogy azt a gyakorlati erdőgazda
ságnak ajánlani lehetne. Talán sikerül a folyamatban 
levő kísérletek során megtalálni a fúrásnak azt a módját, 
a mely kielégíti a hozzáfűzött reménységeket; ha ez 
sikerülne, akkor ezt az eljárást kellene első helyre ten
nünk, mert ez adja a legtisztább és terpentinben leg
gazdagabb balzsamot.

A hazai fafajaink közül még csapolható a lúczfenyő is, 
de ez egészen más eljárást követel, mint az előbbiek. 
Régebben a lúczfenyőt Németországban és a Svájczban 
nagy mértékben gvantázták, de az utóbbi időben teljesen 
felhagytak volt evvel. A gyantázásnak akkor gyakorolt 
módja egyrészt nagyon kíméletlen volt és a fát túlságosan 
vette igénybe, másrészt azonban külföldről oly olcsón 
szállították a Pinus-félék gyantáját és terpentinjét, hogy 
avval a minőségileg silányabb lúczfenyőgyanta nem is 
tudott versenyezni.

Csekély mennyiségű, de kiváló minőségű balzsamot ad 
a jegenyefenyő; emellett ez a fafaj a gyantázást nem sínyli 
meg. A munka maga könnyű, gyermekek is elvégezhetik ; 
ezért a jegenyefenyő megcsapolását érdemes volna ha
zánkban meghonosítani.

Épen így érdemes a veresfenyő gyantázása is, mert 
ez elég nagj- mennyiséget ad, e mellett ennek a balzsama 
is kiváló minőségű.

A havasi fenyő és a törpefenyő balzsama a világkeres
kedelemben mint kárpáti és magyar balzsam szerepelt. 
Újabban azonban egészen felhagytak annak termelésével, 
legalább nem lehet adatot kapni arról, hol termelik. 
Különösen az utóbbit feltétlenül érdemes volna ismét 
felkarolni, mert kárt nem csinálunk vele a fán és törpe
fenyvesünk elég sok van hazánkban, úgy hogy tekinté
lyes mennyiséget tudnánk piaczra vetni, ismét forgalomba 
hozva a «magvar» balzsamot.

A különféle fajok csapolása eltérő kivitelt követel; 
a csapolásnál számot kell vetni a fafaj élettani sajátságai
val és azokhoz kell szabnunk az eljárás módját.

Az egyes országokban a csapolásoknak nagyon sok
féle módja fejlődött ki. Ezek kimerítő felsorolása messze 
vezetne, azért csak azokra szorítkozom, a melyeket 
magam is kipróbálhattam és a melyeket legmegfelelőbb
nek ismertem meg.*

A Pinus-félék csapolása.

A Pinus-féléknél a balzsamnyerésnek az alapja mindig 
a fának folyton megújított sebzése, a mely új és új hege-

dési szövetek előidézésével a gyantajáratok bőséges fej
lődését állandóan fenntartja.

Osztrákországban a sebzésre egy kis, kalapácsszerű 
baltát, a Dechselt használják, Francziaországban pedig 
egy sajátságosán görbült, könnyű fejszét, a melynek 
l’abehot a neve (1. 1. és 2. kép). Amerikában hornvolót 
és a fát kíméletesen sebzi, hanem a legtöbb gyantát is 
eredményezi.

így pl. az erdei fenyőnél a fejszével való hajkolás — 
nagyon keskeny hajkkal, a melyet Mathey franczia tanár 
ajánlására alkalmaztam . — csak 0-06 kg-ot kaptam, 
alkalmaznak, a mely hasonlít az átér dőlések jelölésénél

1. kép. Az osztrák «Dechsel». 
Term. nagyság 1/i része. 

(Az Erdészeti Kísérletek 
1917. évi 1—2. füzetéből.)

nálunk is használt kaparókéshez, de annál nagyobb. 
(L. 3. kép.)

Ez utóbbi szerszámot tartom a legjobbnak ; tapasz
talataim szerint ez nemcsak könnyű és gyors munkát ad

ellenben a liornyóléval 25—30 cm széles hornyolt hajkkal 
— ugyanazon idő alatt 0-44 kg-ot.

A feketefenyőnél Szerbiában a fejszés hajk 3*4 hónap 
alatt átlagosan 0-33 kg-ot adott, a hornyolás ellenben 2 hó
nap alatt átlag 1-5 kg-ot. Egy másik kísérletsorozatnál 
ugyancsak Szerbiában, de nagyon előrehaladott, tehát 
kedvezőtlen időben — egy hónap alatt a fejszés hajk 
0-08 kg-ot adott átlagosan, a hornyolás pedig ugyanazon 
idő alatt 0-24 kg-ot.

A hornyolás tehát lényegesen többet adott, e mellett az 
első sorozatnál a fejszés hajkot kedvezőbb időben kezdték 
és a seb maga sokkal nagyobb volt, a másik sorozatnál

* Részletesebben ismertettem az eljárásokat az Erdészeti Lapok 
1916. évi áprilisi füzetében és az Erdészeti Kísérletek 1917. évi 1—2. 
számában.

a seb nagysága körülbelül egyforma volt és a kísérlet 
ugyanabban az időben folyt. Ez utóbbi sorozatnál a fej
szés hajknál két hajkot alkalmaztunk törzsenként, egyen-
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ként 14—15 cm szélességgel, a hornyolásnál pedig e'gyet- 
egyet, 25—30 cm szélességgel.

A munka maga következőképpen folyik :
Tavaszszal közvetlen a nedvkeringés megindulása 

előtt a törzsnek egyik oldalán a fatövétől kezdve felfelé 
35 —40 cm széles és körülbelül 1-0 m magas sávon letisz
títjuk a repedezett veres-barna kérget, ügyelve arra, 
hogy az ez alatt levő élő kérget meg ne sértsük. Ez az 
élő kéreg világos színű, sárgásfehér, az elhalt pedig vere- 
sesbarna :* a sebzés tehát a színéről könnyen felismerhető.

4. kép. Hornyolással csapolt erdei fenyő «kötény»-nyel. 
(Az Erdészeti Kísérletek 1917.^évi 1—2. füzetéből.)

5 . k é p .  A z  o s z t r á k  g y a n t a c s a p o l á s .

A tisztítást rendesen a fa déli oldalán kezdjük, mert a 
tapasztalat azt mutatja, hogy nyilt sebeknél a déli oldal 
bővebb gyantafolyást ad. Görbe fáknál azonban -  tekin
tet nélkül az égtájakra -  a hajlás hátán kell kezdenünk 
a munkát, mert az aljáról a gyanta lecsepegne a földre.

 ̂Az így letisztított rész alján, lehetőleg közel a föld 
színéhez egy pléhlapot rakunk be, az ú. n. kötényt. (L. a
4. képet.) Ezt trapézalakúra készítjük. Hosszabb éle 
körülbelül 20—40 cm, rövidebb éle 10—20 cm, magassága
8—15 cm. (L. a 6. képet.) A hosszabb élét a fa kerü

letének megfelelően kivágjuk. Vastagabb fára nagyobb, 
vékonyabbra kisebb kötényt szerelünk. A körívalakú 
kivágást a különféle vastagságú fák számára előre el
készítjük ; elegendő, ha 5 —10 cm-ként növekvő á t
mérőkhöz szabjuk azokat. így pl. a rendes 30—50 cm 
vastag fákra elegendő 2—3-féle nagyságú kötény. A bizo
nyos vastagságnak megfelelő kötényeket drótr*i fűzve 
hordhatjuk ; szemre is kikeresheti a munkás ' ezek közül 
a megfelelőt.

A kötényt vagy fűrészszel vagy erre a czélra készített 
nagy, homorú vésővel rakjuk f e l ; utóbbi esetben a kö
tényt ugyanily alakúra kell görbíteni, az első esetben 
pedig csak azokat a széleit hajlítjuk fel, a melyek a fából 
kiállanak.

A fűrészszel vízszintes rést fűrészelünk, ferdén felfelé 
ta rto tt pengével és a fa kerületének megfelelően. Ebbe 
beleszorítjuk a kötény szélesebb, körívben kivágott élét. 
A homorú vésővel úgy rakjuk fel a kötényt, hogy a vésőt 
beverjük a fába és az így készített résbe beszorítjuk a kö-

-20—40 cm,

6. kép. Pléhből készült kötény az amerikai gyantacsapoláshoz.
(Az Erdészeti Kísérletek 1917. é r i 1—2. füzetéből.)

tényt, a melyet a vésőre ráhajlítva, avval egyformán 
meggörbítünk. A hornyoktól a kötényig körülbelül te
nyérnyi széles kéregdarabot kivágunk és lefejtünk.

A kötény helyett használhatunk pléhcsatornákat is. 
Ezeket pléhsávokból készítjük, a melyek 5—6 cm széle
sek és körülbelül 15—30 cm hosszúak, azokat egyszerűen 
hosszában tompaszög alatt behajlítva. Ezeket a csator
nákat a hornyok alatt, azokkal párhuzamosan rakjuk be, 
kézi fűrészszel egyenes rést vágva, a melybe beszorítjuk a 
csatorna egyik oldalát.

A két csatornának úgy kell egymás felett lennie, hogy 
köztük a balzsam le ne folyhasson a törzsön. Elhelyezé
süket m utatja az 5. kép. Az egyik csatorna vége feljebb 
marad, mint a másiké, a felsőnek vége az alsónak végén 
körülbelül 5 cm-rel belül kell hogy maradjon, úgy, hogy a 
balzsam a felsőből az alsóba, onnan a gyűjtőedénybe 
csurogjon.

A csatornák és hornyok közötti részen a körülbelül 
1 —2 ujjnyi széles kérget egészen lefejthetjük.

A csatornák felszerelése valamivel körülményesebb ; 
ezért csak ott ajánlható, a hol nem állanak rendelkezésre 
szélesebb pléhdarabok. Pl. Szerbiában régi konzerv
dobozokat használtunk erre a czélra.

A kötény, illetőleg a csatornák felrakása Titán a hor
ny olóval — a letisztított rész közepétől 2 —3 ujjnyira 
a kötény felett kiindulva — két hornyot húzunk jobbra és 
balra, felfelé és kifelé irányítva.
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A hornyolást lehetőleg mélyen kell kezdenünk a fa 
tövében; eleinte a hornyokat alulról felfelé húzzuk, 
később — körülbelül 1 méter magasságtól kezdve, — 
felülről lefelé.

A hornyokat ajánlatos lehetőleg meredekre állítani. 
A két horony által bezárt szög ne legyen nagyobb a derék
szögnél^ Meredek hornyokkal a fa rostjait hegyes szög 
alatt vágjuk el, evvel a gyantajáratokat jobban nyitjuk 
meg, mintha a vágás iránya kevésbé ferde. A meredek 
horonyban a kilépő gyanta gyorsan csurog le és — legalább 
nagyrészben — a hornyon csurog végig ; a hajk közepe 
táján egybefolyik az egész felületről lecsurgó gyanta, 
a mi ismét elősegíti a lefolyást.

A hornyokat 2 —3 cm mélyre készítjük, de ennél 
mélyebbre is vájhatjuk ; egészen a geszt határáig mélyítve 
azokat, mindig bővebb folyást kapunk ; mély hornyok 
azonban nagyobb sebet és a fa műszaki értékének nagyobb 
csökkenését jelentik.

A hornyok elkészítése után — kedvező időben — 
csakhamar megindul a balzsam folyása és pár perez múlva 
látjuk az első cseppeket a kötényen, illetőleg a csatorná
kon át az alájolt — a fára bevert szögre — akasztott 
edénybe csurogni.

A friss sebből körülbelül 2—3 napig csurog a balzsam, 
azután a folyás majdnem teljesen eláll, de új sebzéssel 
ismét megindíthatjuk. Ezért 4—6 naponként megújítjuk 
a sebet, úgy hogy a meglevő legfelső horony felett körül
belül 0-5 cm-nyi sávot fejtünk le. Pontosan ugyan nem 
kell ezt a méretet betartanunk, de nagyobb eltérés sem 
felfelé, sem lefelé nem ajánlatos, mert az a termelés rová
sára megy.

A gyantagyűjtő poharak agyagból vagy pléhből ké
szülhetnek. Az agyagedények előnye az, hogy nem pisz- 
kítanak, nem rozsdásodnak, csak kevéssé melegszenek fel, 
a párolgást ennélfogva csökkentik; hátrányuk csak a 
törékenység, azt azonban olcsó árak és könnyű beszerzé
sük ellensúlyozza.

A pléhedénj'ek előnye, hogy könnyű súly mellett is 
eléggé szilárdak, de hátrányos, hogy hosszabb használat 
után, még védőbevonat daczára is, rozsdásodnak és a 
balzsamot szennyezik.

Az üveget is használhatjuk, ennek azonban csak az az 
egy előnye van, hogy a balzsam folyását jól lehet rajta 
keresztül megfigyelni. Hátránya a nagy súl\r, a törékeny
ség és a drágaság, továbbá az, hogy nemcsak felmelegszik, 
hanem a napsugarakat át is bocsátja,-sőt domború lévén, 
még gyűjti is, ennek következtében a párolgást nagyon 
elősegíti.

Mivel a fősúlyt az értékes terpentinolaj megóvására 
kell fektetnünk, éppen az utóbbi ok miatt az üveg alkal
mazása nem ajánlatos. O tt,a hol kellő gondozást fordít-, 
hatunk az edényekre, ajánlatos az agyagedény, a hol 
ellenben a viszonyok nehezítik a gondos kezelést, ott a 
pléhedényekhez kell nyrálnunk.

A poharakban összegyűlendő balzsamot lehetőleg rövid 
időközökben ki kell a gyűjtőedényekből szedni és nagyobb 
tartókba — hordókba — gyűjteni. Ezeknek a hordóknak 
nagyon jól kell zárniok, mert a híg terpentin a legkisebb

rést is megtalálja. A párolgás csökkentésére a hordókat 
árnyékos, hűvös helyen be szokták ásni a földbe. A szállí
tásra szolgáló hordók 60—80 liternél ne legyenek nagyob
bak, mert a nagyobb súly nehezíti a kezelést. Az össze
gyűjtött nyers balzsamot mielőbb el kell szállítani a fino
mító gyárba, a hol azt a kereskedelemre alkalmas termé
kekre dolgozzák fel. A nyersgyantát ugyanis nem szokták 
forgalomba hozni, hanem feldolgozása után termékei mint 
terpentinolaj és mint kolofónium kerülnek a piaczra.

A  az elhalt kéregtől megtisztított rész, B  hajk, C gyüjtőgödör. 
(Erdészeti Kísérletek 1917. évi 1—2. füzetéből.)

A felfogó edények helyett alkalmazhatunk a fába vájt 
gödröket is a balzsam gyűjtéséhez, a mint azt régebben 
másutt is tették. Mivel — különösen a mai viszonyok 
között — gyakran nehézségekbe ütközik a szükséges 
edények beszerzése, leírom röviden a gödrös eljárást is, 
a mely csakis a felfogó edényben tér el.

Az Ausztriában szokásos, meglehetősen nagy gödröt 
(1. 5. kép), a melyet fejszével készítenek, semmiesetre se 
ajánlanám. Helyette vagy fúrt lyukat vagy homorú véső
vel készített kis gödröt alkalmazzunk.

Előbbinél (1. 8. kép) a hornyok alatt körülbelül 3 - 5  cm
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átmérőjű fúróval ferdén lefelé haladó lyukat fúrunk a 
fába, felette ékalakú rovást vágunk, ettől jobbra és balra 
a hornyokkal párhuzamosan egy-'egy körülbelül B—4 cm 
széles és 20—25 cm hosszú pléhlapot szorítunk be a fába

9. kép. A kiipos véső felülről 10. kép. A kúpos véső majdnem
be van verve a meredek fába. vízszintesen van beverve a fába.

11. kép. A csapolásra teljesen elkészített fa. A gödör szélébe pléh- 
lapot vertek be a gödör nagyobbítása végett. Erre a czélra szolgál 

a 12. képen G alatt bemutatott íves véső.
9., 10'., 11. kép. ( Kienitz-féle gyantacsapolás.

(Az Erdészeti Kísérletek 1917. évi 1—2. füzetéből.)

12. kép. Pinus-félék csapolásához szükséges szerszámok. A  Kúpos 
véső a gyüjtőgödörhez, B vaskanál a balzsam kiszedéséhez, C íves 

véső a pléhlap berakásához, D kaparó a gyanta gyűjtéséhez.
(Az Erdészeti Kísérletek 1917. évi 1—2. füzetéből.)

fűrészelt résbe, úgy hogy ezek a leömlő balzsamot felfog
ják  és a fúit lyukba vezessék, a honnan azt rövid idő
közökben ki kell szedni.

A homorú kúpos vésőt (1. 9 —11. kép) először ferdén, 
felülről lefelé; bevágjuk a fába, a domború részével fel

felé fordítva, azután pedig kihúzva megfordítjuk és a 
homorú oldalával felfelé fordítva, majdnem vízszintesen 
ismét beverjük az előbbi rés alatt, úgy hogy körülbelül 
a ló körméhez hasonló darab fát vágunk ki a törzsből.

Ennek szélébe egy erre a czélra szolgáló homorú véső
vel még egy pléhsávot verünk be, a melynek hátán vas
pánt van keresztbe téve (1. 12. kép). Ez alá beleteszszük 
a pléhsávot, a mely körülbelül 4 —5 cm széles és 15 cm 
hosszú — a vésőt a pléhhel együtt beverve — a pléh a 
véső kihúzása után bennmarad a fában. Ezzel a pléhvel 
nagyítjuk a gödör üregét.

A g y a n ta , ille tő leg  a  b a lz sa m  g y ű jté se  és to v á b b i 
kezelése te lje sen  azonos a fe n te b b  le ír t ta l . (Vége köv.)

Az állami tisztviselők nagygyűlése és rulia- 
beszerzési segélye.

Lapunk ez évi 7 —8. számában ismertettük azt a hatá
rozati javaslatot, a melyet az «Állami Tisztviselők Országos 
Egyesülete» az állami alkalmazottak helyzetének javítása 
érdekében a kormány elé terjesztett,/

Május 20-án újból gyűlést ta rto tt az egyesület, hogy 
kérelmének mikénti elintézéséről tájékoztassa az állami 
alkalmazottakat. Ugyanezen nap reggelén a napilapok 
a következő félhivatalos hírt hozták :

«A ina (május 19-iki) esti minisztertanács behatóan 
foglalkozott a tiszviselők kérdésével és elhatározta, hogy 
tekintettel az iparczikkek nagymérvű drágulására és a 
legszükségesebb czikkek beszerzésének megkönnyítésére, 
a közszolgálati alkalmazottak, köztük az összes lelkészek 
részére is egyszersmindenkori segélyt a legsürgősebben utal
ványozni fog. Elhatározta továbbá a minisztertanács, hogy 
a legközelebbi indemnitási javaslatban előterjesztést tesz 
az országgyűlésnek 5. családi pótlékok részben a mai 
összegek kétszeresére való fölemelése és azoknak a köz- 
szolgálati alkalmazottak ama kategóriáira való kiter
jesztése iránt, a kik jelenleg családi pótlékban nem része
sülnek. Idetartoznak a lelkészek, a városi alkalmazottak, 
a községi és körjegyzők és a nem állami tanítók és óvónők. 
A közszolgálati alkalmazottak anyagi helyzetének javí
tására vonatkozó további rendszabályok és azok mérve 
tekintetében a kormány akkor fog határozni, a midőn 
más államok hasonló intézkedései felől tájékozódást 
szerez.»

A közgyűlés, melyen gróf Batthyány Tivadar elnökölt, 
zajos vita tárgyává te tte a minisztertanácsnak az állami 
alkalmazottak fizetésjavítására vonatkozó fentebbi ha
tározatát.

Az elnök beszámolt arról, hogy a húsvéti közgyűlés 
határozatának eleget téve, a tisztviselők követeléseit az 
elnökség eljuttatta a miniszterelnökhöz, a pénzügy- 
miniszterhez és a kormány többi tagjához. A pénzügy
minisztériumban közvetlen tanácskozások is folytak, 
a melyen a tisztviselői követelések minden egyes ‘pontjának 
elfogadását kérték a kormánytól abban a meggyőződésben, 
hogy a midőn feltételeiket kifejezésre juttatták, számoltak 
nemcsak a tényleges szükséggel, hanem elmentek az
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önmérséklet és az állam pénzügyi helyzetének méltány
lásában is a legvégső határig. A megbeszélések, a melyek 
tiszviselői részről leginkább informálásból és kérelmek elő
terjesztéséből álltak, remélhetőleg folytatódni fognak a 
jövőben is. Majd felemlítette az elnök, hogy felhatalma
zást nyert annak kijelentésére, hogy az úgynevezett 
egyszeri segély, a beszerzési segély, a kezdő alapon nem fogja 
megütni azt a mértéket, a melyet mi határozatunkban kértünk. 
Azonban, minthogy kombinálják bizonyos fokig a családi 
pótlékrendszerével, azoknál, a kiknek nagy családjuk van, 
megközelíti, eléri, sőt egyeseknél meg is haladja azt az 
összeget, a metyet mi kértünk. A családi pótlék nagyjában 
és egészében 100 százalékkal fog emelkedni, a mit mi 
kértünk. Két vonatkozásban lesz eltérés. Az egyik tétel 
kissé több lesz, a másik kissé kevesebb mint 100 százalék. 
Kifogásoljuk azonban, hogy épúgy, mint a családi pótlék 
törvényénél, a családi pótlék nincs rendszeresítve a csa
ládtagra, ha az nem gyermek, hanem anya, feleség stb.

A kormány foglalkozik a nyugdíjasok ügyével is, 
hajlandó a nyugdíjasok segélyezéséről gondoskodni, de 
hogy mikép , az még nincs elhatározva.

Ennyi az, a mennyit kijelenteni fel vagyok hatalmazva. 
(Hosszantartó nagy zaj.)

A beszerzési segélyt és minden kérdést illetőleg, a mely 
itt szóba került, nekem egy dogmám van : az április
9-iki határozat. (Éljenzés és taps.) A mikor ezt előter
jesztettem, tettem érett megfontolással, azon meggyőző
désben, hogy_ a mit kívánunk, az a minimum. (Taps.) 
A statisztika pártatlan megállapításából tudjuk, hogy 
egy középtisztviselőnek megélhetése 1914 óta 339 százalékkal 
magasabb. Ennek mi nem is harmadát kértük. A mikor az 
önmérséklésben ennyire mentünk, odaszegezzük ezt a 
minimumot és tiltakozunk ennek megrövidítési kísérlete 
ellen.

Indítványozom, mondja ki a közgyűlés, hogy a beszer
zési segélyt, valamint kérelmeink mindegyikét illetőleg 
a közgyűlés szorosan ragaszkodik a husvét hétfőjén hozott 
határozataihoz, ennek folyósítását haladéktalanul, a lehető 
legsürgősebben kívánjuk. (Zajos helyeslés és taps.) Rövid 
utón érintkezésbe fogunk lépni a pénzügyminiszter úrral 
és a közgyűlés megbízásából föl fogjuk tárni a helyzetet, 
kérelmeinket és indokainkat.

A családi pótlékot illetőleg a kormány elfogadja 
annyiban javaslatunkat, hogy nagyjában s egészében a 
gyermekekre nézve megadja a kért többletet. Azonban 
az indemmtási javaslatba okvetlenül föl kell venni azt az 
intézkedést, hogy a családi pótléknak ki kell terjednie 
nemcsak a gyermekekre, hanem a többi eltartott összes 
családtagokra is, a kik a tisztviselő háztartásában élnek, 
nejére, anyjára, nagyszüleire stb. A mit kértünk a családi 
pótlék tekintetében, azt az nyugdíjasok is kapják meg.

Indítványozom, hogy emeljük ki kérelmeink során az 
előléptetési viszonyoknak, a státusrendezésnek sürgősségét..

Legfontosabb kívánságunk a háborús segélynek 50, 75, 
100 százalékos fölemelése. Rendkívül aggodalmas tény, 
hogy a félhivatalos kommünikében azt hozza a kormány 
tudomásunkra, hogy a beszerzési segélyt rögtön adja, a 
családi pótlékot júniusban az indemnitásnál, a többi kér

désre nézve pedig majd külföldi tanulmányi kiránduláso
kat fog tenni, ezeknek megoldása majd a tanulmányok 
befejezése utánra marad. Ez azt jelentené, hogy mire a 
Ház összeül, júniusban, nem terjesztenék elő a háborús 
segélyre vonatkozó javaslatot. Ez ellen a legnagyobb 
erélylyel, elhatározottsággal tiltakozom és a legmélyebb 
aggodalommal óvást emelek.

Méltóztassék tehát utasítani az elnökséget és az igaz
gató-választmányt, hogy határozatunkban tartsuk fenn 
egészben régi határozatainkat, kérelmeink összességét, 
mert az államnak lelkes és megelégedett tisztviselői karra 
van szüksége. Indítványozom végül, hogy a közgyűlés 
bízza meg az elnökséget, hogy a mennyiben szükségét 
fogja látni, sürgősen intézkedjék egy rendkívüli tisztviselői 
kongresszusnak Budapestre való összehívása iránt. (Hosszan
tartó taps.)

Többek felszólalása után a közgyűlés az elnök indít
ványát nagy lelkesedéssel egyhangúlag elfogadta.

Azóta a hivatalos lap (((Budapesti Közlöny#) május 
30-iki számában megjelent az időközben lemondott kor-= 
mány 1917. évi 1870. M. E. szám alatt <m z  állami, vármegyei, 
államvasúti és egyéb közszolgálati alkalmazottak részére 
ruházatbeszerzési segélyek engedélyezése tárgyában> kiadott 
terjedelmes rendelete, a melyet rövid kivonatban az aláb
biakban ismertetünk :

Tekintettel arra, hogy a közszolgálati alkalmazottak
nak ruházatban, fehérneműekben és egyéb fölszerelési 
czikkekben a háború előtt megvolt készletei nagy mérték
ben elhasználódtak és hogy az alkalmazottak ezeket a 
készleteiket javadalmazásukból kellőképpen pótolni nem 
képesek, a minisztertanács május 19-én tartott ülésén 
elhatározta, hogy az állami, vármegyei, államvasúti és 
egyéb közszolgálati alkalmazottak részére a legszüksége
sebb ruházati és más fölszerelési czikkek beszerezhetése 
czéljából egyszersmindenkorra szóló ruházatbeszerzési se
gélyt engedélyez.

A rendelet az összes közszolgálati alkalmazottakat 
ötven kategóriába osztja be s a ruházatbeszerzési segély
ben a tisztviselőkön kívül egyebek közt a következő alkal
mazottak részesülnek:

a) az állami alkalmazottak közül;

az állami hivatalokban állandóan alkalmazott díjnokok;
a rendszeres illetmények élvezetében álló állami al

tisztek és hivatalszolgák;
az állandóan alkalmazott állami napibéres hivatal- 

szolgák ;
a rendszeres illetményekkel nem bíró azok -az állandó 

állami alkalmazottak, a kiknek családi pótlékra igényük 
van.

b) a vármegyei alkalmazottak közül;

a vármegyéknél és a vármegyei közkórházaknál állan
dóan alkalmazott díjnokok;

a rendszeres illetmények élvezetében álló vármegyei 
altisztek és hivatalszolgák ;

a havibér vágj- napibér élvezetében álló azok az állandó
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vármegyei alkalmazottak, a kiknek családi pótlékra igé
nyük van.

c) Egyéb közszolgálati alkalmazottak közül ;

azok a városi és községi díjnokok, altisztek, szolgák és 
napibéresek, a kik az 1916. évi XXV. t.-cz. alapján hábo
rús segélyben részesülnek.

A rendelet határozmányai szempontjából az állami al
kalmazottakkal egyenlők a kormány kezelése alatt álló 
közalapoknál és közalapítványoknál, az állami intézetek
nél és á kormány kezelése alatt álló közalapokból és köz- 
alapítványokból fenntartott intézeteknél alkalmazottak.

Ruházatbeszerzési segélyt csak a tényleges szolgálatban 
álló alkalmazott kaphat, nyugdíjas tehát nem. A mozgó
sítás folytán tényleges katonai szolgálatra bevonult alkal
mazott is kaphat ruházatbeszerzési segélyt, de csak abban 
az esetben, ha a segély engedélyezését vagy ̂  maga az 
alkalmazott, vagy az alkalmazott polgári illetményeinek 
felvételére jogosított hozzátartozója kéri.

Fegyelmi eljárást megelőző' vizsgálat alatt, fegyelmi 
eljárás alatt vagy fegyelmi ítélet hatálya alatt álló alkal
mazottak a segélyt megkapják.

Az a körülmény, hogy a díjnoknak, napidíjasnak vagy 
napibéresnek még nincs egy évi jó szolgálata, valamint 
hogy egy közpénztárból nyugdíjat élvez, a segély meg
adását nem akadályozza.

Nem kaphatnak ruházatbeszerzési segélyt az illetmények 
élvezete nélkül szabadságolt alkalmazottak, az állásuktól 
és fizetésüktől felfüggesztett alkalmazottak, valamint a 
napszámosok, munkások, cselédek és az ezekhez hasonló 
minőségben alkalmazottak, éjjeli őrök, fűtők stb.

A ruházatbeszerzési segélynek összegei, tekintet nélkül 
az élvezett javadalmazásra a tisztviselőknél, papoknál és 
tanítóknál 500 K, az óvónőknél, kezelőknél, díjnokoknál, 
állami rendőröknél 800 K, az altiszteknél, szolgáknál, 
csendőröknél, pénzügyőröknél és útkaparóknál 200 K.

Azoknál az alkalmazottaknál, a kik családi pótlékot 
vagy ezt helyettesítő rendkívüli segélyt élveznek, a ruházat
beszerzési segély összege felemelendő az 1917. év második 
negyedében élvezett családi pótléknak és rendkívüli évi 
segélynek egy évre szóló együttes összegével. (Vagyis pl. 
az az erdőőr, a ki jelenleg négy gyermek vagy családtag 
u tán élvez, összesen évi 400 K családi pótlékot, az nem 
200 K ruhabeszerzési segélyt fog kapni, hanem 400 K-val 
többet, vagyis 600 koronát.)

A segélyt másra átruházni nem lehet és a pénz sem 
állami követelések, sem más tartozások fejében le nem 
foglalható. A ruhabeszerzési segélynek megfelelő összege
ket előlegként azonnal utalványozni kell, nehogy a kor
mány lemondása következtében az elintézés elodáztassék.

Abban a nem várt esetben, ha a törvényhozás ezeknek 
az összegeknek, mint segélyeknek, az engedélyezését nem 
hagyná jóvá, az összeget 1917 november 1-től tizenkét 
egyenlő és egymásután következő részletbe vissza kell 
fizetni.

Mint a fentebbiekből látjuk, a lemondott kormány 
által az állami alkalmazottaknak nyújtott kedvezmény

tí7

messze mögötte marad annak, mint a mit az alkalmazottak 
kértek. így nem nyer megoldást a háborús segélyeknek 
100, 75 és 50%-kal kért felemelése, a családi pótlék kiter
jesztése és kétszeres összegére való felemelése, valamint 
a köteles szolgálati idejüket kitöltött állami alkalmazot
taknak mint létszámfelettieknek való nyilvántartása sem, 
pedig ez utóbbi az alkalmazottak előmenetelét kedvezően 
befolyásolná s nézetünk szerint pénzügyi szempontból az 
államra is előnyös volna.

Hiszszük és reméljük, hogy a kinevezendő új kormány 
az állami alkalmazottak minden tekintetben jogos, mél
tányos és valóban igen szerény kívánságát teljes egészében 
honorálni fogja.

Gazdasági tanácsadó.
A rendszeres házinyúltenyésztésre vonatkozó tudnivalók.

(Folytatás.)

5. Hol és miképen helyezendök el a házinyulak s ezek 
ivadékai? Ü gy a bak, mint az anyanyulak külön-külön 
tartandók és ezen állandó elkülönítésre a legalkalmasabb 
a láda- vagy a ketreczrendszer. A kultur házinyulakat 
azért, kell állandóan s egyenként külön-külön tartani, 
mert a házinyulak egymással szemben igen marakodó 
természetűek, különösen az egyneműek. Az állandó mara
kodásnak pedig sok mindenféle baj a következménye. 
Eltekintve a szőr- és bőrben előállható károkra, a sebekből 
mindenféle betegségek származhatnak, a fiatalokat a fé
szekben széjjelhányják s megölik s így semmiféle haszna 
nem származhatik az együttes tartási rendszerből, míg 
ellenben a különtartás mellett minden állat igen szelíd, 
kezes, jól érzi magát, tiszta alommal bőven ellátott ké
nyelmes helyét szereti, a láda egyik sarkába egy helyre 
trágyáz, a másik sarok a fiadzás helye s ily berendezke
déssel könnyen és biztosan felneveli fiait. De sok más 
előnye van még ezenkívül a különtartásnak, a mit az ember 
tenyésztés közben nap-nap mellett tapasztal.

A tenyészládák vagy ketreczek méretei legalább a kö
vetkezők legyenek: magasság 60 cm, mélység 70 cm és 
szélesség 80 cm. Ennél nagyobb méretű ládák vagy ketre
czek még inkább megfelelnek a czélnak, míg ennél kisebbek 
legfeljebb a kisebb testű házinyulak elhelyezésére valók.

A tenyészládák szabadban is elhelyezhetők, de vízmen
tes fedéllel látandók el, mert a nedvesség árt a házinvulak- 
nak. Télen védettebb helyre kell elhelyezni a fiadzó anyá
kat s a négy hónapnál fiatalabb növendék házinyulakat. 
Az öregek s a levágásra valók a legnagyobb hideget is 
kibírják, ha máshol el nem helyezhetők, mindenesetre nem 
árt, ha védettebb helyen és a nagyon nagy hidegektől 
menten helyezhetők el. Télen át a dús és tiszta száraz 
alom a nyulak alól sohase hiányozzon.

A tenyészládák, ketreczek vagy rekeszek az első olda
lon sodronyhálóval legyenek ellátva s egy jókora nagy 
ajtóval, a mely szintén sodronyos hálóból készüljön, hogy 
azon mennél több világosság s levegő férhessen a ketreczbe 
s a tisztogatás is kényelmes s egyszerű legyen.
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A házinyulak alá szalmával, fűrészporral vagy erdei 
falevéllel almozunk. A tényészketrecz berendezése igen 
egyszerű. Egy kis faláda az etető vályú és egy kis agyag- 
tányér az itató vályú. Ha még egy lécz- vagy sodronyos 
szénarácsot is felszögezünk a ketreczbe, akkor az egész be
rendezéssel készen vagyunk.

Szoktak ugyan egyesek, leginkább módosabb kezdő 
tenyésztők olyan tenvészládákat is szerkeszteni, a melyek 
az elmondottnál sokkalta többe kerülnek s a láda pléhhel 
vagy kátránypapirral van alul bevonva, a trágyalé fel
fogására : én ezt nem ajánlom, mert részben sokba kerül, 
részben pedig ez az elhelyezési mód csak akkor jó, ka a 
ládát mindennap tisztogatjuk s mindennap új és bő alom
mal látjuk el. Az én rendszerem mellett a láda teljes ki
tisztítása hetenként egyszer végzendő, kivéve a fias anyák
nál, a hol a tisztogatást már a tiadzás előtt egy héttel 
beszüntetjük s a ketreczet csak akkor tisztítjuk ki teljesen, 
ka a kis ny'ulak már előbujtak fészkükből.

Az anyanyúl ebben a ketreezben fiadzik s fiaival ebben 
marad azok elválasztásáig. Ugyanilyen vagy esetleg vala
mivel tágasabb ketreczekben tartandók a bakok és a 
növendéknyulak. Az elválasztott nyúlfiak kisebb csopor
tokban legfeljebb négy hónapos korig maradhatnak 
együtt, mert ebben a korban már felébredezik bennük a 
nemi érzés s így ebből a szempontból megvizsgálandók 
egyenként s az egyneműek külön-külön helvezendők el, 
de legfeljebb 10-es csoportokban s tágas fedett helyen. 
Mennél nagyobb ez a helyiség, annál jobb, mert több 
mozgást végezhetnek.

Ezek közül választjuk ki aztán hathónapos korban a 
tenyésztésre alkalmasakat s a feleslegeseket eladjuk 
húsra, avagy a továbbtenyésztésre alkalmasakat mások
nak tenyészanyagul.

Továbbtenyésztésre csakis a legszebb és legerősebb 
példányok valók.

6. A házinyulak gondozása. Már az előbbiekben is el
mondottam egvet-mást a házinyulak gondozásáról s 
tisztántartásáról s itt a legnyomatékosabban hangsúlyo
zom, hogy a pontos etetés, tiszta hely és tiszta alom a 
legfőbb biztosítékok arra, hogy a tenyésztésből a lehető 
legnagyobb hasznunk legyen. Az a tenyésztő, a ki házi- 
nyulait reggel, este és ha lehet, délben is maga megszem
léli, felettük szigorú szemlét tart, maga eteti s személyesen 
meggyőződik arról, hogy minden rendben van, az tenyésztő, 
de a ki az ezzel járó fáradságot sajnálja, ezt a cselédre 
bízza, az nem tenyésztő, az csak kázinvúltartó, sőt kínzó, 
mert az állatok bizonyára sokat fognak nélkülözni s a 
tenyésztési eredmény mindenesetre el fog maradni ; az 
állatok sínlődésnek indulnak, megbetegszenek, különösen 
a növendékek, s egy szép napon a nyúltenyésztő arra fog 
ébredni, hogy nyulai sorra elhullanak. Erre aztán kész az 
ő szakvéleménye, a melyet országosan hirdetni fog: a 
házinyúltenyésztés nem fizeti ki magát. Bizonyos, hogy 
lusta s az állatokat nem szerető embernél nem is fizeti 
ki magát, de a szorgalmas és rendszeretőnél igen. Régi 
és igaz magyar közmondás az : a gazda szeme hizlalja a 
marhát.

A ketreczek almozásának az a czélja, hogy a vizeletet

magába szívja s ez által a ketrecz belseje állandóan száraz 
és lehetőleg szagtalan legyen. Az almot hetenként leg
alább egyszer teljesen ki kell húzni s a ketreczet egészen 
tisztára kiseperni, a kihúzott alom helyett újat kell adni, 
nyáron kevesebbet, míg télen a hideg miatt jó bőven kell 
almozni.

A kihúzott almot ha egy rakáson összegyűjtjük s házi 
szeméttel és hamúval keverjük, félév alatt összeérik s 
kitűnő trágyát kapunk, a melyet kerti veteipények alá 
igen előnyösen használhatunk.

A házinyulak gondozásához tartozik az is, hogy a 
tenyészállatokat legalább havonta egyszer erősebb szőrű 
kefével lekeféljük, a mit az állatok igen szívesen tűrnek 
s ez által kezesekké tesszük azokat.

7. A házinyulak takarmányozása. A házinyúl attól a 
percztől kezdve, a hogy enni kezd, minden növényi anya
got megeszik s talán a legigénytelenebb állat a világon. 
De mint *minden állat, úgy ez is, ha jobb és ízletesebb 
falatokat vagy abrakot kap, a gyengébbet megveti; ezért, 
a takarékos tenyésztőnek nem szabad állatjait elkényez
tetni, hanem úgy kell szoktatni, hogy rendesen kapjanak 
naponta enni s annyit, a mennyit egy nap alatt elfogyasz
tanak. Hetenként egyszer igen jó egy kis változatosság 
kedvéért zab, tengeri vagy olajpogácsa, kendermag stb. 
félével házinvulainkat megörvendeztetni; rendes takar
mányuk csak a házi és konyhai hulladék, széna, nyers 
erdei vagy gyümölcsfagaly, főtt vagy nyers burgonya, 
takarmányrépa, zöldségféle s nyáron fű és egyéb kerti 
hulladék legyen. Sokat, nem szabad egy napra adni, csak 
annyit, hogy másnapra az etető vályú mindig üres legyen. 
Ekkor biztosra vehetjük, hogy házinyulainknak jó az 
étvágya s egészségesek. Főtt eledeleket ha korpával 
keverve adunk nekik, igen gyorsan nőnek s az idősebbek 
ezen a takarmányon jól meg is híznak.

Télen naponta a fejletteket egyszer, a növendékeket 
kétszer, nyáron a kifejletteket kétszer s a növendékeket 
háromszor szoktam etetni. Az alom mindig tiszta legyen, 
mert a jó szalmából is igen szívesen falatoznak házi- 
nyulaink. Mindennemű f aga Ivat megrágnak, még a fenvő- 
galyakat is.

Az egész takarmányozási kérdés a gyakorlat dolga, 
mert kiki azt etet, a mi van, s minél változatosabb s ol
csóbb takarmányt tud adni házinvulainak, annál jobban 
fognak azok nőni s így annál nagyobb lesz a jövedelem. 
Azért már nyáron kell gondolni a téli időre s akkor gyűj
teni s szárítani jóféle szénát, lóherét, luczernát, falombot 
s más egyéb kerti zöldségfélét, mint például a lehullott 
gyümölcsöt, a mi aztán télen megfőzve s kevés korpával 
összekeverve a házinyulaknak valóságos csemege.

A mikor naponta sok zöldet vagy főtt és nedves ta
karmányt etetünk házinyulainkkal, akkor a napontai 
itatás teljesen felesleges, ha azonban nem részesülnek 
ilyen ellátásban, ez esetben langyos vizet adhatunk nekik.

Arra nagyon kell vigyázni, hogy romlott eledelt az 
állatok ne kapjanak, mert gyomorrontás folytán has
menés lép f.el, a mi ugyan könnyen gyógyítható, de egy 
kis előrelátással s gonddal kikerülhető.

(Folyt, köv.)
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Különfélék.
Halálozás. Dudutz Károly m. kir. erdőtanácsos, a 

bódvavölgyi m. kir. járási erdőgondnokság vezetője, 
53, éves korában, buzgó hivatalos működésének 25. évé
ben, Miskolczon, május hó 8-án rövid szenvedés után 
elhunyt.

Nyugdíjbiztosítás. A m. kir. állami erdőhivatalok 
részéről az alábbi csemetekerti őrök jelentettek be az 
1912. évi VIII. t.-cz. által létesített nyugdíjcsoportba az 
Országos Gazdasági Munkáspénztárnál, és pedig : Hajdár 
Ferencz (Nagvborosnyó), Horváth Lajos (Márczíalva), 
Bierbaum József (Somfalva), Koneesni József (Moson), 
Szimovics Milán (Néramező), Kohajda Péter (Szeged), 
Csukás Mihály (Cseklész), C’hiló Lukács (Privigye), Czivány 
József (Zobordarázs), Zalka Károly (Székesfehérvár), 
Kántás Lőrincz (Veszprém), Id. Trucza Tódor (Hadré\), 
Farkas Sándor (Középlak), Kilucz Vazul (Nagyeskülő), 
Kerekes Pompejusz (Sebesvár), Kovács János (Józsika
falva), Szabó György (Szászfenes), Szász Béla (Xagy- 
sármás), Antal Márton (Magyarvista), Xás László (Dezmér), 
Kovács György (Hidalmás), Császár Albert (Mardos), 
Szöllősi Albert (Maroshéviz). Nevezettek az idézett tör
vény alapján, balesetre, nyugdíjra, aggkori ellátásra és 
temetkezési segélyre biztosíttattak.

A nikel 20 filléres érmeket a m. kir. pénzügyminiszter 
1917. évi 57,239. számú rendelete értelmében fizetéseknél 
és átváltáskép további rendelkezésig az állami pénztárak 
és hivatalok ezentúl is teljes névértékben kötelesek 
elfogadni.

Sörét beszerzése. A kereskedelmi miniszter i földmíve- 
lésügyi miniszterrel egyetértőleg az elsőfokú iparhatóságok
hoz intézett rendelettel engedélyt adott arra, hogy az 
Első Magyar Sörétgvár, Selmeczy Miklós és Társa losonczi 
czég a vadászjegygyei bíró vadászok 10 kilogrammot 
meg nem haladó ólomkészletét, mely az 1499/1916. M. E. 
sz. rendelete értelmében zár alatt nincsen, serétté átdolgoz
hassa a következő feltételek mellett: Sörétet csak az 
gyárthat, a kinek «söréc-igazolvány»-a van, melyet a 
vadászjegyet kiállító adóhivatal székhelyén illetékes első
fokú iparhatóságtól kaphat. A sörétigazolvány váltásakor 
a vadászjegyet be kell mutatni és írásban kinyilatkoz
tatni, hogy az átdolgozandó ólomból nyert sörétet kizárólag 
vadászati czélra használja fel az illető és azt el nem adja. 
A söré tigazol vány t  két példányban kapja a kérelmező, 
hogy az egyiket magánál tarthassa, annak igazolásául, 
hogy a söréthez jogos utón jutott, a másik példányt pedig 
be kell küldeni az átdolgozásra szánt ólommal együtt a 
sörétgyárnak. A sörétigazolvány kiadásának megtörténtét 
a vadászati jegy hátlapjára feljegyzik. Az Első Magyar 
Sörétgyár az átdolgozás végett hozzá beküldött ólmot 
tartalmazó csomagokat egy Losor.cz város által ebből a 
czélból kiküldött bizottság jelenlétében bontja fel és 
minősíti. A használható ólomanyagot mindenkinek hasz
nálható ólomkészlete 80 százaléknyi súlyával egyenlő

súlyú sörétben adja vissza és pedig lehetőleg a beküldő 
kívánságának megfelelő 4 —6—8 —12-es minőségben. Úgy 
a használhatatlan anyagot, mint a használható ólomból a 
20 százalékot jótékonyságra fordítják. Az anyag átdol- 
gozási egységára kilónként 50 fillér, a csomagolás, kezelés 
kilogrammonként 30 fillér. A postai vagy vasúti szállítás a 
beküldőt terheli.

Gyüjtsünk gyógynövényeket! A honvédelmi minisz
térium Hadsegélyző Hivatala az idén is kéri a vadontermő 
gyógynövények gyűjtését. A gyűjtés útmutatóját !t hiva
tal kívánatra, bélyegekben beküldendő ötven fillér költség- 
megtérítés ellenében portómentesen küldi. A «gyógvnö- 
vény» jelzésű csomagok postán és vasúton díjmentesen 
adhatók fel, ha azokat a Hadsegélyző czímére (V., Aka- 
démia-utcza 17) küldjük.

Hivatalos közlemények. * I. II.

Hirdetmény

az állami erdei facsemeték adományozása tárgyában.

Az állam által fenntartott erdei facsemetekertekből az 
1917. év őszén és az 1918. év tavaszán az állami szükség
leteken felül megmaradó facsemete-feleslegek a következő 
feltételek mellett fognak az ez iránt folyamodó birtokosok
nak kiosztatni:.

I. Feltétel. (Csemeték adományozása kivételesen kisbir
tokosoknak.)

Szegénysorsú kisbirtokosoknak kopár, vízmosásos vagy 
futóhomokos területeik befásítására a facsemeték a be- 
erdősítendő területhez legközelebb fekvő vasúti állomásra 
teljesen díjtalanul (Ionmentesen) szállíttatnak el abban az 
esetben, ha az illetékes kir. erdőfelügyelőség vagy a m. 
kir. állami erdőhivatal igazolja, hogy a birtokost a. vasúti 
szállítási költség anyagi erejéhez képest aránytalanul meg
terhelné.

I I . Feltétel. (Csemeték adományozása hatóságilag ki
jelölt kopár, vízmosásos vagy futóhomokos területek b e- 
fásítására.)

Az állami kezelés alatt álló kopár, vízmósásos vagy 
futóhomokos területekre, valamint az állami kezelés alatt 
nem álló magántulajdont képező, hatóságilag kijelölt 
kopár, vízmosásos vagy futóhomokos területek befásítá
sára a facsemeték, a mennyiben az állami facsemetekertek 
készleteiből kiszolgáltathatok, .az 1879. évi XXXI. t.-cz. 
177-ik szakaszának b) pontja értelmében ingyen szolgál
t a t t a la k  ki, még pedig, ha azok a csemetekertekben 
vétetnek át, teljesen díjtalanul, ha pedig a csemeték 
vasúton szállítandók el, becsomagolva és a felvevő vasút 
állomásra szállítva ingyen adatnak ki, a vasúti szállítá 
költségeit azonban a birtokos köteles viselni.
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I I I . Feltétel. (Csemeték adományozása közgazdasági ér
dekből befásítandó területekre és az állami kezelés alatt álló 
erdők vágásainak felújítására.)

A hatóságilag még ki nem jelölt kopár, vízmosásos vagy 
futóhomokos területek be fásításához, továbbá olyan mező
gazdasági mívelés alatt álló területek beerdősítésére, a melyek 
ezidőszerint kifejezetten nem kopár területek ugyan, azonban 
mezőgazdaságilag haszonnal nem kezelhetők, s ennélfogva 
beerdősítésük közgazdasági érdeket is képez, végül az 
állami kezelés alatt álló erdők vágásainak felújításához szük
séges facsemeték, ha azok a csemetekertekben vétetnek 
át, — a földből kiszedve, csomagolás nélkül — ingyen 
adatnak ki, ha azonban vasúton való szállításuk kiván- 
tatik, a csemeték — a csomagolásért és a felvevő vasúti 
állomásig való szállításért ezer fi 000) darab csemete után 
egy (1) koronával számított költségek utánvételezése mel
lett — bérmentetlenül szállíttatnak el.

IV . Feltétel. (Csemeték adományozása a termelési költsé
gek megtérítése ellenében.)

Az I —III. pontban említett erdősítések czéljaira szük
séges facsemeték kiszolgáltatása után esetleg még fenn
maradó csemetekészletből az állami kezelés alatt nem 
álló erdők rendes évi vágásainak és tisztásainak beerdősí
tésére és egyéb fásítási czélokra is adatnak ki csemeték. 
Ezen facsemetékért azonban az érdekelt birtokosok, 
hogy ha a csemetekertben csomagolás nélkül veszik át 
azokat, a facsemetéknek az alábbi táblázatban feltüntetett 
átlagos termelési költségeit, vasúti szállítás esetén pedig 
ezenfelül még a csemeték csomagolásáért s a felvevő 
vasúti állomáshoz való-szállításáért járó — és ezer (1000) 
darabonkint egy (1) koronával számított — költségeket is 
megtéríteni tartoznak, a mely összeg tőlük utánvétellel 
szedetik be, a csemeteszállítmány pedig bérmentetlenül 
adatik fel.

Az átlagos termelési költségek fejében fanemek szerint 
a következő összegek számíttatnak fe l:

Csemetefaj
1000 darab

1 éves 2 éves 3 4 éves
K | f K f K |  í

Luczfenyő ............................................ í 3 5 -
Jegenyefenyő........................................ - 4 - 6 -
Erdei fenyő.......................................... 2 3 — 5 -
Feketefenyő......................................... 2 3 — 5
Vörösfenyő és Banksfenyő................. 3 4 6 -
Tölgy és hars .................................... 6 — 8 —
Ákácz és gletischia............................... 3 - 5 - -
Kőris, juhar és s z i l ............................. 4 - 6 - -
Nyü  ..................................................... 6 - 8 - - -
Nemes d ió ............................................ 16 - =20 — — -
Szolid gesztenye és amerikai dió . . . 10 - 15 - - -
Nyár és fűzfadugvány, gyökeres fűz 3 - - - - -
Mindenféle külföldi és díszfa csemete 20 - 30 -

Az állami kezelés alatt nem álló erdők és kopárterületek 
beerdősítéséhez, valamint az egyéb fásításokhoz szükséges 
facsemeték adományozását 1 koronás bélyeggel ellátott és az

őszi erdősítésekhez kért csemetéket illetőleg legkésőbb 
1917. évi július hó 31-ig, az 1918. évi tavaszi ültetéshez 
kerteket illetőleg pedig 1917. évi november hó 14-ig közvet
lenül az illetékes Tár. erdőfelügyelőséghez benyújtandó folya
modványban kell kérni.

Figyelmeztettetnek az érdekelt birtokosok, hogy az el
késve beadott, valamint a földmívelésügyi minisztériumhoz 
közvetlenül benyújtott vagy a más hatóságokhoz beterjesztett 
kérelmek nem fognak figyelembe vétetni és folyamodványuk
nak miként történt elintézéséről a birtokosok nem fognak 
értesíttetni.

A folyamodványokban a birtokosoknak határozottan 
meg kell jelölniük a beerdősítendő terület helyét (község, 
dűlő), minőségét (kopár, vízmosásos, futóhomokos terület 
vagy vágás, tisztás stb.) és kiterjedését (kát. hold), továbbá 
a szükséges csemeték faját, korát és mennyiségét, az el
ültetés idejét (1917. év ősz, vagy 1918. év tavasz), a folya
modónak vagy megbízottjának pontos czímét (lakóhely, 
utolsó posta), hová küldessenek a csemeték (vasúti állo
más) és végül azt, hogy a csemeték kiszolgáltatását a 
fentebb közölt ( I—IV.) feltételek közül melyik szerint 
kérik.

Figyelmeztettetnek a birtokosok arra is, hogy ezen 
hirdetmény alapján csakis erdősítésre alkalmas 1 —2 éves 
lombfa- és 2 —3 éves fenyőfacsemeték kerülnek kiosztásra, 
a melyek tehát utak, tagok szegélyezésére és parkozási czé
lokra nem alkalmasak; továbbá, hogy azok a folyamodók, 
a kik a kért és kiutalványozott csemetéket ok nélkül 
visszautasítják, jövőben az állami csemetékben való részel- 
tetés kedvezményétől elesnek. ~

Az 1898. évi XIX. t.-ez. alapján állami kezelésbe vett 
erdők és kopárterületek birtokosai részére szükséges fa
csemeték kiutalványozása iránt a szükséges lépéseket a 
m. kir. állami erdőhivatalok ezentúl is hivatalból teszik 
meg.

A csemeték szétküldése tavaszszal márczius hóban, 
őszszel pedig október és november hónapokban fog meg
történni.

Budapest, 1917. évi május hóban.
M. kir. földmívelésügyi miniszter.

Változások az erdészeti szolgálat köréből.
(Kérjük az uradalmak t. vezetőségeit, hogy erdészeti létszá
mukban beálló változásokról a szerkesztőséget értesíteni 

szíveskedj enek.)
Személyein körüli magyar miniszterem előterjesztésére Mihályit 

Lörincz főerdőőrnek saját kérelmére történt nyugalomba helyezése 
alkalmából sok évi hü szolgálata elismeréséül a koronás ezüst érdem- 
keresztet adományozom.

Kelt Laxenburgban, 1917. évi május b 12-én.
Károly s. k., 

Báró Roszner Ervin s. k.

Ő császári és apostoli királyi Felsége a vörös kereszt körül szerzett 
kiváló érdemeik elismeréséül báró Ghyllány Imre belső titkos tanácsos, 
m. kir. földmívelésügyi miniszternek a Vörös-Kereszt érdemcsillagját 
a hadiékítménynyel, Bartóky József belső titkos tanácsos, m. kir. föld-
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mívelésügyi államtitkárnak pedig a Vörös-Kereszt liadiékítményes 
I. osztályú díszjelvényét díjmentesen legkegyelmesebben adományozni 
méltóztatott.

Ferencz Salvator főherczeg ur ő császári és királyi Fensége mint 
a  Vörös Kereszt Egylet védnökhelyettese — Ő császári és apostoli 
királyi Felségétől legkegyelmesebben átruházott hatáskörében — Csik 
Imre miniszteri tanácsosnak, a háború alatt a katonai egészségügy 
körül szerzett kiváló érdemei elismeréséül a Vörös-Kereszt hadiékít- 
snényes tiszti díszjelvényt díjmentesen adományozni méltóztatott.

Ő császári és apostoli királyi Felsége Laxenburgban, 1917. évi május 
hó 19-én kelt legfelsőbb elhatározásával Tordony Gusztáv és Wilhelmb 
Gyula főerdőszámtanácsosoknak, valamint Kovács András erdő
számtanácsosnak buzgó és 'hasznos szolgálatuk elismeréséül a II. 
osztályú polgári hadiérdemkeresztet méltóztatott legkegyelmesebben 
adományozni.

FA m. kir. földmívelésiigyi miniszter a kolozsvári m. kir. erdőigaz
gatóság kerületében Szádeczky- Kardosa Miklós m. kir. erdőtanácsost 
a mocsári-, Puksa Endre m. kir. erdőmérnököt pedig az iszticsói m. 
kir. erdőgondnokság vezetésével bízta meg.

A m. kir. földmívelésiigyi miniszter áthelyezte Horváth Sándor 
kir. erdőmérnököt Ubdináról — Vinkovcire (ideiglenes pénztári ellen
őrnek), Pavlic Antal m. kir. segéderdő mérnököt Kudsirról — Ubdinára 
(erdőgondnoknak), Orbán Ferencz kir. segédmérnököt pedig Ota- 
ca cról —r Zsarnóezára.

*

A m. kir. földmívelésiigyi miniszter áthelyezte Sliepcevic Illés 
kir. segédmérnököt Máramarosszigetről Glinára (erdőgondnoknak), 
Muzdeka Damjan kir. segéd mérnököt ;Krasnóról Liptóuj várra (központi 
szolgálatra), Balén József kir. segéderdőmérnököt Glináról Krasnóra 
(erdőgondnoknak), Mihalcsics Boskó m. kir. ferdőmérnökgyakornokot 
pedig szolgálattételre berendelte Nagybányáról Budapestre a föld- 
mívelésügyi minisztérium erdészeti (I. B) főosztályába.

A m. kir. földmívelésiigyi miniszter Ajtai Sándor m. kir. segéd
mérnököt Nagyváradról Budapestre áthelyezte és szolgálatra be
osztotta a földmívelésügyi minisztérium I. A )  főosztályához.

*

A magyar kir. földmívelésiigyi miniszter áthelyezte Borka László 
m. kir. segéderdőmérnököt Máramarosszigetről Lippára. * •

Előfizetési díjak nyugtázása.
Az 1917. évi május hóban a következő előfizetési díjak folytak 

be az Országos Erdészeti Egyesület pénztárába

Gr. Festetics Pál hd. 5.55, Fogassy Gyula hd. 6.40, Pakaur Antal 
- .1 5  fill., Földmív. min. hd. 6 0 .- , Delibláti birtokkez. hd. 19.75, 
Andri János, 6.80, Lipt óúj Vári főerdőhiv. hd. 20.—, Fodermayer 
R, hd. 2.40, Német Márton hd. 4.40, Barnóczky István hd. 3. — , 
Dési adóhiv. 31.70, Tótsóvári erdöhiv. 61 2 .- Sárkóezy József hd.

• _ Frey György 10. —, Albrecht János 4.87, Nagyszebeni adóhiv. 
55.63, Sikrai hird. iroda 20 fill.

2 koronát fizetett : Warinsky Miksa Bodenlosz József, Gaal 
Mihály, Barnóczky István,, Sucha Sándor, Szilágyi Lajos, Berényi 
Rezső, Regen ye Ferencz, Rá ez-Varga József, Sándor Gyula.

3 koronát fizetett: Drenovác Géza.
4 koronát fizetett: Terbancsa András, Bakkay Miklós, Garajszky 

Pál, Ratimorszky Gábor

Szerkesztői üzenetek.
Gyakran érkeznek felszólalások kiadóhivatalunkba a czím- 

szalagon áljavított lakezím miatt. Ez úton közöljük, hogy ezen 
útjavításokat nem a posta, hanem a kiadóhivatalunk eszközli a 
bejelentett czímváltozás alapján, a nagyobbarányú czímnyom- 
tatási költségek megtakarítása czéljáből. Kérjük tehát, hogy 
fölösleges reklamácziókkal a t. előfizetők ne forduljanak hozzánk.

S. I. 1. A szökevény hadifoglyok elfogásáért járó jutalomért for
duljon ahhoz a katonai parancsnoksághoz, amelynek a foglyokat 
á tad ta .

2. Sorsjegyeit nem húzták ki.

Molnár. 1. Igaza van, mert előfizetése csak ez évi június hó végével 
jár le.

2. Miütán Gergely Lajos lapunkra sem a múlt évben, sem a folyó 
évben nem fizetett elő, így jelenlegi czímét nem tudjuk.

0 . Gy. Panaszával és javaslataival — ha azokat jogosultaknak és 
helytállóknak tartja — forduljon a földmívelésügyi miniszter úrhoz, 
mert mi ebben az ügyben semmit se tehetünk. — Véleményünk azon
ban az, hogy a baj, az ön ingerlékeny és érzékeny természetében ke
resendő, a mire a katonai fegyelem mindenesetre jó hatással lesz s 
remélni engedi, hogy a polgári szolgálatba visszakerülve, majd ön is 
más szemmel fog felebbvalóira nézni és azok rendelkezéseit más ér
zelmekkel fogja elbírálni és teljesíteni. Ha így lesz — s szívből kívánjuk, 
hogy így legyen — akkor jövőben sem önnek nem lesz panaszra oka, 
sem ön ellen nem fog panasz felmerülni.

F. R. 1. Czikkét hozni fogjuk.
2. A dió mélyrétegű, erőteljes meleg talajt, enyhe éghajlatot és 

fekvést kíván. Hűvös égaljban és fekvésben, valamint nyirkos, nedves 
talajon sokat szenved a fagyoktól. Vetése éppen úgy történik mint a 
tölgyé. Ha nem erdóítés czéljáből, hanem gyümölcsnyerés végett 
szándékozik diót vetni, úgy a csemeték egymástóli távolsága 16 — 20 m 
legyen, mert csak szabadon álló fák teremnek bőségesen. Ha a dió 
csemetéket csemetekertben neveli, úgy ki ültetésnél a csemete föld
feletti részének vissza metszése elmarad, mert a dió a metszést nem jól 
tűri. Ezért czélszerűbb a magot mindjárt rendeltetési ‘helyére v etn i; 
a kikelő csemetét nem kell nyesni, mert az magától is szép koronát 
fejleszt. Ha mégis valami eltávolítandó ág akad, úgy azt zöld állapot
ban, nyáron, kiindulási helyén kell levágni, a vágás lapot éles késsel 
simára vágni és fatapaszszal, vagy jól kifőzött kátránynyal bekenni. 
Nagybani tenyésztésre kiválóan alkalmasak a nagybányai, a hunyad- 
sebeshelyi, seprősi és szarvaszói hazai d iófajták; az igen puha héjú 
úgynevezett «papirdió» nagybani tenyésztésre azért nem alkalmas, 
mert szállításnál a héja összetörik. Utófagyokra hajló vidékeken a 
későn virágzó Szent-János-napi dió ajánlható.

A diófa erdészeti szempontból való méltatásáról az eErdészeti 
Lapob> legutóbbi (9 — 10.) füzeteben talál érdekes fejtegetést.

W. V. Miután a járási erdőőrök nem a vármegye-, hanem a birto
kosok alkalmazottjai, ennélfogva ruha beszerzési segélyre — sajnos — 
nincs igényük. A 15 fillért a lap javára bevételeztük.

S. Töltényhüvelyeket bármely budapesti fegyverkereskedőnél 
kaphat, sőt mérsékelt mennyiségben lőport is. — A sőrétben azonban 
nagy a hiány s ez időszerint tényleg nem kapható. Ezért azt tanácsol
juk, hogy mindenféle ólomhulladékot, esetleg nagyszemü sörétet, 
nem, használt ólomgolyót, stb. gyűjtsön össze, mert — érte.süiésünk 
szerint — a kormány közelebbről egy kormányrendeletet szándékozik 
kiadni, a melylyel a losonczi sörétgyárat megbízná a hozzá beküldött 
ólomhulladéknak sörétté való átöntésével. A tervezet szerint a gyár a 
hozzá beküldött nyers ólomanyagból 80 % sörétet garantál. A gyár 
fel lesz jogosítva serét-kilogrammonkint 1 korona átöntési és 50 fillér 
kezelési költségét felszámítani. A szállítási költségeket a felek viselik. 
Minden vadász-jegygyel biró magyar vadász, az illetékes közigazgatási 
hatóság által kiállítandó igazolvány alapján, fel lesz hatalmazva a 
nála levő 10 kgr.-ot meg nem haladó ólomhulladéknak serétté való 
átöntésére. — A rendeletet — ha meg fog jelenni — közölni, esetleg 
ismertetni fogjuk.
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Mézet, viaszt, kőrisbogarat, anyarozsot
állandóan vásárol, mintázott ajánlatot kér Fischer Izidor 
Zalaegerszeg. Czím megőrzendő. a.vi.4.)

3165/1917. ügyszámlioz.

T erm elt tö lgy  é s  erd ei fenyő haszonfa  
eladás, közutak mentén fekvő rakodókon. A keezer- 
pekléni m. kir. erdőgondnokság magyarbődi alsó rakodó
ján készletezett 508.80 m 3 tölgy haszonfa és a delne- 
kakasfalvai m. kir. erdőgondnokság szigordi rakodóján 
készletezett 744.54 m3 vastagabb választékú erdei fenyő- 
haszonfa két eladási csoportban zárt írásbeli ajánlatok 
mellett nyilv. versenytárgyaláson eladatik.

A zárt írásbeli ajánlatok 1917. évi junius hó 22-én 
déli 12 óráig a tótsóvári m. kir. erdőhivatalnál nyúj
tandók be és 1917. évi június hó 23-án d. e. .10 órakor 
az erdőhivatal helyiségében nyilvánosan bontatnak fel.

Részletes adatok, árverési és szerződési feltételek 
valamint ajánlati űrlapok és borítékok a tótsóvári m. kir. 
erdőhivatalnál beszerezhetők.

Tótsóvár, 1917. évi május hóban.
(2.) M. kir. Erdőhivatal.

1894. szám alatt ez évi június hó 11-ére kitűzött ver
senytárgyalási hirdetmények az összes bányafára vonat
kozó részét, a főerdőhivatal azzal vonja vissza, hogy a 
jelzett időre kitűzött versenytárgyalás csupán a többi 
fagyártmány és pedig a hasított selejtes tölgy szőlőkaró, 
tölgy szőlőpózna, tölgy küllő, tölgy és cserdongának 
értékesítésére nézve fog megtartatni.

Lippa, 1917. évi május hó 21-én.

(5) 31. k i r .  F ő e rd ő h iv a ta l .
1917. évi 4630 szám.

Különleges műszaki czélokra. szánt kiváló minőségű 
kitermelt luczfenyő rönkő eladása vasúti kocsiba 
rakva. A Szászrégen vasúti állomása mellett fekvő her- 
busi faraktárban készletezett, az elmúlt télen termelt 
fent körülirt mintegy 100 ms 40 cm.-nél vastagabb, 
4 m. és ennél hosszabb luczfenyő rönkő zárt Írásbeli 
versenytárgyaláson osztatlan mennyiségben eladatik. 
Az ajánlatok legkésőbben 1917. évi július hó 5-én 
délutáni 1 óráig a kolozsvári m. kir. erdőigazgatóság
hoz benyújtandók, ahol azok másnap délelőtt 11 órakor 
nyilvánosan felbontatnak. Az árverési feltételek, a ki
kiáltási árt és a leteendő bánatpénzt feltüntető kimu
tatás, ajánlati űrlap és boríték alulirt erdőigazgatóság
nál díjmentesen lesznek beszerezhetők. Kolozsvár, 1917 
évi június hó 6-án.
(p) 31. k i r .  E r d ő ig a zg a tó sá g .

1917. évi 4262. számhoz.

K iterm elt lúczfenyőkéreg  eladása  vasúti 
kocsiba rakva. A szászrégeni vasúti állomás mellett 
fekvő herbusi faraktárban pajtákban készletezett 1916. évi 
termelésű mintegy 1500 q-ra becsült csöves (szálas) álla
potban lévő lúczfenyőkéreg zárt' Írásbeli versenytárgya
láson osztatlan mennyiségben eladatik.

Az ajánlatok legkésőbben 1917. évi junius hó 25-én 
délután 1 óráig a kolozsvári m. kir. erdőigazgatóság
hoz benyújtandók, a hol azok másnap délelőtt 10 órakor 
nyilvánosan felbontatnak.

Az árverési feltételek, a kikiáltási árt és a leteendő 
bánatpénzt feltüntető kimutatás, ajánlati űrlap és boríték 
alulirt erdőigazgatóságnál díjmentesen beszerezhetők.

Kolozsvár, 1917. évi május hó 23-án.
(3.) M . k i r .  E rd ő ig a z g a tó s á g .

M é z e l ,

viaszkot, sonkolyt, állandóan a legmagasabb napi 
áron vásárol a «Méh» a Magyar Méhészek Értékesítő 
Szövetkezete. Budapest, YI. kér. Frangepán-utcza 33/'c. 
Árajánlattal egyidőben minta is küldendő. a. v. i.)

A kegyes tanítórend uradalmában f. é. július hó 24-én 
k é t  e rd ő ő r i  á l l á s  fog a szabályszerű illetménnyel 
szolgálatképes és katonamentes, szakvizsgázott egyének
kel betöltetni. Pályázni kívánók forduljanak az ura
dalmi erdőhivatalhoz Taszáron (Somogy megye), hol a 
részletes pályázati *feltételek megtudhatók.
(7.) O dor I g n á lC Z  urad. főerdész.

1917. évi 9047. szám.

Gőzfűrész b érb ead ás. A Szepe6vármegye: a 
Szomolnokhuta községének határában levő u. n. szo- 
molnokhutai; b) Svedlér községének határában levő u. n. 
gereblyei kincstári gőzfűrész berendezéseivel és a hozzá- 
artozó rönk és szelvényáru-rakhelyekkel együtt Tót- 
sóváron, 1917. évi július hó 5-én d. e. 10 órakor meg
tartandó nyilvános versenytárgyaláson zárt írásbeli aján- 
tlatok útján 1917. évi október hó 1-től kezdőleg 2 (kettő) 
egymásután következő évre haszonbérbe fog adatni. 
Az ajánlatok legkésőbb 1917. évi július hó 4-én déli 
12 óráig nyújtandók be a tótsóvári m. kir. erdőhivatal
nál. Versenytárgyalási és szerződési feltételek, ajánlati 
űrlap és boríték a tótsóvári m. kir. erdőhivatalnál díj
mentesen szerezhetők be. Budapest, 1917 május hó. 
(8.) M . k i r .  fö ld m ív e lé s ü g y i  m in is te r .

1917. év i 2121. szám.

T erm elt tölgy- és  cser-bányafa eladása  
iránt kitűzött versenytárgyalás v isszavon ásá
ról. A lippai m. kir. főerdőhivatal által 1917. évi

Ját.Liái.Uái.UtA.UáA.U*. U átU á.  HA. H*. Uái HU Ülá,IÜÍi,UtUáA.

t T t t j  T~\ T ? rp T 7  C  I P  \ L  felvétetnek a kiadóhivatalban 
l l l X l l J i j j  I Í j u Ju IV  B udapest, V., Alkotm ány-u. 6.

■.rPKv r p f'' űruiri »in »tn ' th ' emev t h w  'W
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XI. évfolyam. —13—14. szám. További intézkedésié megjelenik minden hó 15-én kettős füzetekben. 1917. július 15.

Előfizetési á r :

Egész é v re_________ 4  K.
Fél évre !_____ 2  K.
Negyed évre_ ____ 1 K.
Egyes s z á m ___ 20 f. AZERDŐ

Szerkeszti:

B A L O G H  E R N Ő
m. kir. főerdőtanécsos.

Erdészeti és vadászati szaklap kisebb erdők birtokosai és kezelői, 
erdészeti altisztek, erdőőrök és vadőrök részére. 

T U LA JD O N O S  ÉS K IAD Ó  AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET.

H irdetések
egy hasábos garmondsze- 
dés milliméter soronkint 
10 fillérrel, táblázatos és 
garmond betűnél kisebb 
betüfaj szedés másfélsze
res egységárral számítta- 
tik. — Az egész oldal négy 

hasáb széles.

Előfizetőknek az álláske
reslet és kínálat rovata 
rövid közlésekre díjtala

nul áll rendelkezésre.

Az előfizetési á r «Az Erdő* kiadóhivatala czímén Budapest, V., A lap szellemi részére vonatkozó levelezés (kéziratok s tb .)«Az Erdő* 
Alkotmány-utcza 6. szám alá küldendő. Ide intézendők a lap szét- ! szerkesztőségéhez, Budapest, V., Zoltán-utcza 16. sz. intézendők. 

küldésére vonatkozó reklamácziók is. Kéziratok vissza nem adatnak.

*Az E rdős m unkatársai m egfelelő iró i tiszteletdíjban részesü lnek , a m elyet a  szerkesztőség évnegyedenkén t utalványoz. 
A lap  u tán  netalán szárm azó tiszta jövedelem  teljes összegében az Orsz. E rdészeti E gyesüle t által kezelt oly alap  jav á ra  fordít- 
tatik, a m ely — később m eghatározandó m ódon — e lap ra  előfizető erdészeti altisztek, erdő- és vadőrök  jav á ra  fog szo lgáln i

T A R T A L O M .

A gyantaterm elésről. (R oth  Gyula.)
Az állam i alkalm azottak  anyag i helyzetének jav ítása .
A  háborúban  ro k k an ttá  le tt erdészeti alkalm azottak  segélyezésére szol

gáló a lap ra  befolyt adom ányok.
Gazdasági tanácsadó: A barom fiak tojásevéséről (és a lágyhéjú to já  

sokról. (Bászel E lek .) — A  ra j befogása. (Ignácz Sándor.) 
Különfélék: K orm ányváltozás. — P ályázati h irdetés az erdőőri szak

iskolák tanuló inak  felvétele ügyében. — M agyar vadászok országos 
szövetsége. — Nevelési segély a  hadiárváknak .

Változások az  erdészeti szolgálat köréből.
Előfizetési d íjak  nyugtázása.
Szerkesztői üzenetek.

A gyantaterm elésről.
I r ta  : Roth Gyula m . kir. erdőtanácsos.

A gödrös eljárásoknak a hátránya az edényes rend
szerekkel szemben elsősorban az, hogy a nyers balzsam 
minősége ugyanannál a fánál évről-évre csökken. A bal
zsam a sebzés helyéről lecsurog a gödörbe. Útközben ter
mészetesen a könnyen illő terpentinolajnak egy része — 
a balzsam legértékesebb alkotó része — elpárolog. Mennél 
hosszabb az út a sebzéstől a gyűjtőgödörig, annál nagyobb 
a veszteség. A gödör a fa aljában van, a hajkot pedig 
évről-évre felfelé nagyítják, annyira, hogy 3 —5 méterre, 
sőt ennél magasabbra is megnő. Ezért évről-évre kevesebb 
lesz az összegyűjtött nyersbalzsamnak a terpentintar
talma. De nemcsak a terpentintartalom csökkenése okozza 
az érték apadását. A gyantának mindig csak egy része 
folyik le magától egészen a gödörig, ez a folyt vagy csurgóit 
gyanta, egy része ellenben rászárad a fára, a honnan azt 
időről-időre lekaparják és összegyűjtik. Ez a kapart gyanta, 
A kapart gyantából már a terpentinolaj legnagyobb része 
elpárolgott és abban csak mintegy 3—6% maradt meg, 
ennek értéke e miatt jóval kisebb ; hozzá még a kaparás 
alkalmával jelentékeny része veszendőbe is megy, mert a 
kemény gyanta a kaparó alatt pattog és elugrik. Stöger 
megállapítása szerint eleintén a kapart gyanta az egész 
termelt mennyiség 80%-át teszi, később azonban ez 
70%-ig emelkedik.

Száradás közben nemcsak a terpentinolaj távozik, de 
a levegő behatása alatt a balzsam vegyi összetételében is

változás áll be, a mely külsőleg is nyilvánul abban, hogy 
a balzsam színe sötétedik, bámul. A bámulással együtt 
pedig ismét csökken az érték, mert a legdrágábbak a vilá
gos színű gyanták.* A már megbámult, a fára száradt 
gyanta felett elfolyó friss, majdnem színtelen gyanta az 
előbbinek egy részét feloldja és magába veszi, ennek 
következtében ez is barnul, értéke csökken.

Hátrányos továbbá a gödrös haj a fák egészsége és 
műszaki használhatóság szempontjából is. Mennél nagyobb 
a gödör, annál nagyobb az általa okozott kár. A fa tövében 
vágott nagy gödör a fa szilárd állását veszélyezteti és a 
széltörés és hónyomás veszélyét fokozza. A gödör azon
kívül megtelik vízzel, hulladékokkal és földdel is, ez a 
víz poshad, a korhadás és rothadás fészkévé lesz s a fa 
úgy élettanilag, mint műszakilag szenved e miatt.

Még a tűzveszély is — a mely egyébiránt a gyanta
erdőkben mindig fokozott figyelmet követel — nagyobb 
a gödrös eljárásnál, mert a föld közvetlen közelében 
levő, nagy gödrökben mindig van gyanta, a mely a leg
kisebb futótűznél kigyullad, a tüzet táplálja s a hajk 
mentén a koronákba vezeti; azonkívül a kapart gyanta 
nagy mennyisége mellett mindig több a földre esett 
gyantahulladék, a mi a tüzet ismét elősegíti.

Ezért mindig arra kell törekednünk, hogy a gödrös 
eljárást mellőzzük, illetőleg kiszorítsuk. Az edényes el
járásnak a gödrössel szemben sok előnye mellett csak az 
az egy hátránya van, hogy az edények költségesek. Ez a 
hátrány azonban nem nagy, mert hiszen a gödrök készí
tése is pénzbe kerül és az egyszer beszerzett edény épp 
úgy használható évek hosszú során át, mint a gödör, sőt 
még tovább is, e mellett a tapasztalat szerint a nyert 
balzsam és gyanta úgy minőségben, mint mennyiségben 
lényegesen jobb, illetőleg több, az edények beszerzési 
költsége tehát megtalálja ebben a fedezetét.

Összehasonlító kísérleteinknél a homyolás — a mint 
fentebb említettem — jóval kedvezőbb eredményt adott, 
mint a fejszével való hajkolás. (Folyt, köv.)

* A kereskedelemben a gyantákat színük szerint osztályozzák, 
az osztályozás alapját az amerikai színskála képezi. A legjobb minő
séget WW-vel, a másodikat WG-vel, a többieket Abc betűivel N-től 
kezdve visszafelé jelzik.
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Az állam i alkalm azottak  anyagi helyzetének  
javítása.

Az új kormánynak a képviselőház június 21-i ülésén 
történt bemutatkozása alkalmával gróf Esterházy Móricz 
miniszterelnök az állami alkalmazottak anyagi helyzeté
nek javítása érdekében tervezett intézkedésekről a követ
kező kijelentéseket te t te :

T. H áz! A legnagyobb odaadással és szeretettel kiván 
foglalkozni a kormány a közszolgálati alkalmazottak 
ügyével (Élénk helyeslés a baloldalon.), teljes tudatában 
annak, hogy az életszükségleti czikkeknek az a megdrágu
lása, a mely a háborúnak minden várakozás elleni bosszú 
tartam a alatt beállott, erre a fix-fizetéses társadalmi osz
tályra nehezedik a legsúlyosabban. (Igaz! Úgy van! a 
baloldalon.) A segítés sürgői és ezért először a kormány 
már a felhatalmazási törvényjavaslatban is fölvett egy
néhány intézkedést, a melynek czélja, hogy egyfelől a 
nyugdíjasok is bizonyos háborús segélyben legyenek 
részesíthetők, másfelől pedig a háború alatt megakadt 
előléptetések is foganatosíthatók legyenek. (Élénk helyes
lés a baloldalon.) Másodszor a javaslat tárgyalása során 
a kormány indítványt fog beterjeszteni arra nézve, hogy 
az állami alkalmazottak családi pótléka fölemeltessék és 
bizonyos újabb kategóriákra kiterjesztessék, (Élénk helyes
lés a baloldalon.) valamint arra nézve is, hogy a tisztviselői 
kar által régóta joggal kivánt státusrendezés lehetővé 
váljék. (Élénk helyeslés és.taps a baloldalon.) Harmadszor 
a mi az október végéig megállapított háborús segélyeket 
illeti, ezek megújítása és felemelése tárgyában a kormány 
idejekorán fog külön előterjesztést tenni. A tisztviselői 
szolgálati pragmatikának előkészítése a kormánynak 
szintén sürgős gondját képezi. (Élénk helyeslés a bal
oldalon.)

Majd Gratz Gusztáv pénzügyminiszter beterjesztette 
az 1917—18-iki költségvetési év első hat hónapjában 
viselendő közterhekről és fedezendő állami kiadásokról 
szóló felhatalmazási törvényjavaslatot (indemnitas), a 
mely az állami alkalmazottak anyagi helyzetének javítása 
érdekében a következő rendelkezéseket tartalm azza:

A 6. § a hadisegélyek fölemeléséről intézkedik^jnelvek 
1917 okt. 1-től kezdődő hatálylyal a következőkép állapít
ta tnak meg : a) évi 96 K  segély az elesettnek (eltűntnek, 
meghaltnak) minden törvényes vagy törvényesített atyát- 
lan árvája részére és pedig a fiárváknál a tizenhatodik, a 
leányárváknál a tizennegyedik életév betöltéséig; 5) egyen
ként évi 192 K segély az elesettnek (eltűntnek, meghalt
nak) törvényes vagy törvényesített szülőtlen árvái részére, 
hacsak egy vagy két ilyen árva maradt hátra és egyenkint 
évi 132 K segély, ha kettőnél több ilyen árva maradt 
hátra és pedig a fiárváknál a tizenhatodik, a leányárvák-# 
nál a tizennegyedik életév betöltéséig ; c) évi 144 K segély | 
az elesettnek (eltűntnek, meghaltnak) minden házasságon 
kívül született árvája részére abban az esetben, ha az 
elesettnek (eltűntnek, meghaltnak) özvegye katonai öz
vegyi nyugdíjat és az 1915. évi XY. t.-cz. 7. §-ának 7. pontja 
szerint segélyt kap és pedig a fiárváknál a tizenhatodik, 
a leányárváknál a tizennegyedik életév betöltéséig ; d)

egyenként évi 264 K segély az elesettnek (eltűntnek, meg
haltnak) házasságon kívül született és a c) pont alá nem 
eső olyan árvái részére, a kiket az elesett (eltűnt, meghalt) 
tarto tt el, ha csak egy vagy két ilyen árva maradt hátra 
és egyenkint évi 204 K  segély, ha kettőnél több ilyen árva 
maradt hátra és pedig a fiárváknál a tizenhatodik, a 
leányárváknál a tizennegyedik életév betöltéséig.

A 7. § szerint felkatalmaztatik a miniszterelnök, hogy 
a hadiárvák és a hadirokkantak gyermekeinek nevel
tetésével és gyógyíttatásával felmerülő költségek fede
zésére szolgáló és az Országos Hadigondozó Hivatal 
kezelése alatt álló «Hadiárvaalap»részére az 1917—18. évre 
szóló javadalmazásként összesen 1.500,000 K-t engedé
lyezhessen.

8. §. A lemondott kormánynak az az intézkedése, a 
melylvel az állami, vármegyei, államvasúti és egyéb köz- 
szolgálati alkalmazottak részére a legszükségesebb ruházati 
és egyéb fölszerelési czikkek beszerezhetése ezé Íjából egv- 
szersmindenkorra szóló ruházatbeszerzési segélyeket enge
délyezett, jóváhagyatik.

9. §. Felhatalmaztatik a kormány, hogy az 1917. évre 
rendeleti úton megállapítandó egyszeri segélyeket enge
délyezhessen az állami és vármegyei nyugdíjasok, az 
állami és vármegyei alkalmazottak özvegyei és szülőtlen 
árvái, az 1848 —49-iki honvédnyugdíjasok és az 1848 — 
49-iki honvédeknek njuigdíjban részesülő özvegyei részére, 
továbbá mindazoknak a nyugdíjasoknak, özvegyeknek és 
szülőtlen árváknak is, a kik az országos tanári nyugdíj
intézet, az országos tanítói nyugdíj- és gyámintézet, a 
m. kir. államvasutak nyugdíjintézete vagy nyugbérpénz- 
tára vagy valamely községi nyugdíjintézet terhére állandó 
ellátást (nyugdíjat, nyugbért, özvegyi nyugdíjat, özvegyi 
segélypénzt, nevelési járulékot, nevelési pótlékot, áiva- 
segélypénzt, gvermeksegélyt) élveznek.

*11. §. Felhatalmaztatik a kormány, hogy az V—XI. 
fizetési osztályokba tartozó állami és vármegyei tiszt
viselőknél az egyes fizetési osztályok keretén belül a 
magasabb fizetés természetével biró illetményekre igényt 
adó szolgálati időt (várakozási időt), amennyiben az három 
évet meghaladna, 1917. évi július hó 1-től számítandó 
hatálylyal rendeleti úton három évre szállíthassa le, 
továbbá, hogy a rendszeres évi fizetés (évi bér, évi zsold) 
mellett alkalmazott állami altiszteknél és szolgáknál a 
magasabb fizetés természetével biró illetményekre igényt 
adó szolgálati időt (várakozási időt), a mennyiben az három 
évet meghaladna és a mennyiben és a hol az indokoltnak 
mutatkozik, 1917. évi julius hó 1-től számítandó hatálylyal 
rendeleti úton három évben állapíthassa meg.

A 18. § az állami, vármegyei és államvasúti alkal
mazottak családi pótlékáról intézkedik. Az 1912. évi 
XXXV. t.-cz. az állami alkalmazottakat a családi pótlék 
szempontjából két csoportba osztotta s az 1-ső csoportbeli 
alkalmazottak minden gyermek után évi 200 K, a 2-ik 
csoport beli alkalmazottak pedig évi 100 K családi pótlékot 
kaptak.

Az új rendelkezések szerint az állami alkalmazottak 
1917. évi julius hó 1-től kezdve a családi pótlék szempontjá
ból négy csoportba fognak tartozni s a családi pótlék az
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eddig megkívánt feltételeknek megfelelő minden gyermek 
után fejenkint :

a) az 1. csoportba tartozó alkalmazottaknál évi 400 K
b) a 2. « « « « 240 «
c) a 3. « « « « 200 «
d) a 4. « « « « 160 «

Az új 1. .csoportba tartoznak a tisztviselők ;
az új 2. csoportba az állami kisdedóvónők, díjnokok, 

a m. kir. államrendőrség és a m. kir. határrendőrség őr- 
személyzetének, továbbá a m. kir. pénzügyőrség és a 
m. kir. csendőrség legénységének tagjai, valamint a m. kir. 
csendőrségnek rangosztályba nem sorozott havidíjasai, 
végül az állami vasgyáraknál és az állami kőszénbányá
szatnál rendszeres illetmények élvezetében álló altisztek, 
valamint a posta, távirda és távbeszélő alkalmazottak 
G táblázatának egyes csoportjai és a m. kir. államvasúti 
alkalmazottak B  táblázatának egyes csoportjaiba tartozó 
alkalmazottak ;

az új 3. csoportba tartoznak az állami és vármegyei 
altisztek és szolgák, a m. kir. államvasúti alkalmazottak 
B  táblázatának egyes csoportjai, valamint napibéres 
altisztjelöltjei, a posta, távirda és távbeszélő alkalmazot
tak  G táblázatának egyes csoportjai, valamint az itt 
alkalmazott napidíjas, napibéres vagy havidíjas mű
vezetőjelöltek és műszerészek ;

az új 4. csoportba tartoznak az állami hivatalokban, 
intézeteknél és vállalatoknál, továbbá a vármegyéknél, 
a m. kir. államvasutaknál, az állami vasgyáraknál és az 
állami kőszénbányászatnál havibér vagy napibér mellett 
állandóan alkalmazott kezelőnők, művezető-jelöltek, al
tisztek és hivatalszolgák valamint az állami és vármegyei 
út kaparok.

Az államerdészeti altisztek és szolgák (főerdőőr, fa
mester, erdőőr, erdőlegény, segéderdőőr, hivatalszolga) 
tehát a 3. csoportba tartoznak.

Minthogy a rendelkezés hatálya — a cselédek, nap
számosok, munkások és munkásnők, valamint az ezekhez 
hasonló minőségben alkalmazottak kivételével — az összes 
állami alkalmazottakra kiterjed, tekintet nélkül arra, hogy 
évi fizetést, zsoldot,f havidíjat, napidíjat, havibért vagy napi
bért élveznek-e, ennélfogva nyilvánvaló, hogy az állam
erdészetnél állandóan alkalmazott napibéreseket is meg
illeti a 4. csoportba tartozó alkalmazottaknak járó évi 
160 K családi pótlék. Ilyen állandó alkalmazottak az 
államerdészetnél egyebek közt a napibéres kertész, éjjeli 
őr, gátőr, havasor, legelőőr, patakőr, raktárőr, rakpartőr, 
tanyaőr, vadőr, vágásőr, havibéres erdőőr, napibéres 
erdőőr, napibéres Segéderdőőr, póterdőőr, kerülő, napi
béres, napibéres hivatalszolga, postaküldöncz, felvigyázó, 
napibéres útkaparó, vasúti állomási őr, vasúti fékező, 
vasúti gépápoló stb. stb.

Az új rendelkezéseknek 1917. évi július hó 1-ig vissza
ható ereje van s így az állami alkalmazottak az őket meg
illető magasabb összegű családi pótlékot az 1917. év 
harmadik évnegyedére már meg fogják kapni.

A háborúban rokanttá  lett erd észeti a lk a l
m azottak seg é ly ezésére  szo lgá ló  alapra b e 

fo lyt adom ányok.

Az alábbi sorokat vettük :
Nagyságos Szerkesztő Űr! Az állami akcziónak 

Papp László m. kir. erdőmérnök úr vezetése alatt levő 
sárosvármegyei felsővízközi építésvezetőségénél alkal
mazott erdészeti altisztek és munkavezetők által a 
háborúban elesett erdészeti altisztek árvái részére az 
idecsatolt gyüjtőiv szerint összegyűjtött 324 K összeget 
azon kéréssel küldjük meg, hogy azt az e czélra már 
létesített alaphoz csatolni méltóztassék.

Mély tisztelettel kérjük, hogy az összegeket «Az Erdő» 
czímű lapban névszerint közzétenni méltóztassék.

Felső vízköz, 1917. évi június hó 19-én.
Hoffer Kálmán m. kir. famester.

Kodilla Péter m. kir. erdőőr.

Gvüjtőív a háborúban elesett vagy elhalt állami erdé
szeti altisztek hátramaradt árvái javára. Adakoztak: 
Palágyi Miklós vállalkozó 40 K ; Hoffer Kálmán m. kir. 
famester 10 K ; Kodilla Péter m. kir. erdőőr 10 K ; 
Szomora József m. kir. erdőőr 10 K ; Nagy Lajos m. kir. 
erdőőr 12 K ; Juhász Mihály m. kir. erdőőr 12-50 K ; 
Fodor János vállalkozó 10 K ; Németh Gyula munka
vezető 10 K ; Hamberseh Imre téglamester 10 K ; Tóth- 
falussy Miklós vállalkozó 10 K ; Ogovzalek Ádám tégla
mester 100 K ; Obermayer Sándor m. kir. erdőőr 10 K ; 
Nagy Pál vállalkozó 20 K ; Hauszmann József m. kir. 
erdőőr 10 K ; Vimovszky Kálmán 12-50 K ; Csékán 
József állami ig. tanító 1 K ; Frank József csendőr örsv. 
2 K ; Krájbik Sándor csendőrőrmester 3 K ; Papp László 
m. kir. erdőmérnök 20 K ; N. N. 1 K ; Összesen 324 K.

Midőn a nemesszívű adakozóknak az Országos Erdé
szeti Egyesület őszinte köszönetét tolmácsoljuk, egyben 
tudatjuk, hogy a beküldött összeg az Országos Erdészeti 
Egyesület által kezelt s a háborúban rokkantakká lett 
erdészeti alkalmazottak segélyezésére szolgáló alaphoz 
csatoltatott.

Gazdasági tanácsadó.
A baromfiak tojásevés ér öl és a lágyhéjú tojásokról.

A baromfinak egyik legrosszabb és főleg a legtöbb bosszú
ságot okozó szokása az, a midőn saját tojását a letojás 
után azonnal kikezdi. E rossz szokásnak oka . csak az 
unalom, épen úgy, mint a lovaknak karórágása, böfögése és 
szörése stb., ezt igazolja az a körülmény, hogy a tojásevés 
rossz tulajdonságát főleg olyan állománynál észlelhetjük, 
mely szűk helyhez van kötve, illetőleg a mely a kapar- 
gálástól, járás- és keléstől stb. időtöltéstől meg van fosztva.

A baromfit leszoktatni e rossz szokásától lehetetlen, 
a miért is a legajánlatosabb az ezen szokásban szenvedő 
baromfit a piaczon értékesíteni vagy levágni, nehogy^az 
egyik a másiktól azt eltanulja. Azok az eljárások, a miket 
e rossz szokás ellen ajánlanak, semmit sem érnek. Egyesek
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porczellán-tojásoknak vagy kifúrott és gipszszel megtöl
tö tt tojásoknak a tojásfészekben való elhelyezését ajánl
ják ; mások az ilyen hibában szenvedő tyúkok csőrének 
hegyét ajánlják levágni, csakhogy ennek éppen úgy, mint 
az előbbinek, szintén nincs eredménye, mert ha csőrük 
tompa is, avval épen olyan jól tudják a tojásokat fel
törni, mint a sértetlen csőrrel.

Akármit is csinálunk a tyúkokkal, azokat erről leszok
tatni nem lehet, védekezni azonban védekezhetünk ellene 
és pedig nemcsak az által, hogy kifutóikat nem korlátoz
zuk, hanem főleg oly csapófészkek által, a melyek úgy 
vannak szerkesztve, hogy a mint a tyúk tojását tojja, 
az a csapófészeknek egy erre a czélra külön készített tar
tályába gurul, a hová a tyúk be nem hatolhat.

Ilyen csapófészket mindenki készíthet magának, ha a 
meglévő csapófészek feneke fölé eséssel bíró második fene
ket készít, úgy hogy annak vége és a csapófészek hátsó 
fala között legalább is olyan hézag maradjon, a melyiken 
keresztül a tojás hossztengelye hányában is áteshetik; 
hogy azután a tojás el ne törhessen, a ferde fenék és az 
alsó fenéknek az a része, a hová a tojás legurul, jó vastag 
nemezzel kibélelendő.

A baromfinak még egy másik, szintén nem kis bosszú
ságot okozó tulajdonsága a lágyhéjú tojások rakása ; 
ennek oka az, hogy a tojás héja nem tartalmaz elegendő 
foszforsavas meszet. Megjegyezzük, hogy a lágyhéjú tojá
sok termelése nem rossz szokás, hanem csak múló tulaj
donság, a melynek oka főleg a baromfi egyoldalú és fosz
forsavas mészben szegény táplálásában és a mozgás 
hiányában rejlik, az utóbbit mi sem igazolja jobban, mint 
az, hogy rendszerint az elhízott tojók szenvednek ezen 
tulajdonságban ; de a mit a jelzett-okokon változtatunk, 
akkor ez a kellemetlen tulajdonság rövid időn belül meg
szűnik. így jártam 1908-ban én is arany sebright bantám- 
jaimmal (törpe tyúkjaimmal), ugyanis addig, a míg állan
dóan Budapesten laktam, kénytelen voltam bantámjaimat 
szűk ketreczben tartani, mi sem természetesebb, hogy 
állatkáim, daczára annak, hogy proteinben (zsírban) sze
gény és igen kimért eleségen tartottam, mégis rettenetesen 
elhíztak, úgy hogy a tojások nemcsak lágyhéjúak, hanem 
terméketlenek is voltak, mivel a kakas kövérsége folytán 
csaknem teljesen tenyészképtelenné vált, azonban a mint 
még ugyanazon év májusában a Temesvár melletti Mehala 
községbe (már Temesvár Ferenczváros) költözködtem, 
illetőleg a mint törpe tyúkjaim ismét szabadon járhattak 
és kelhettek, rövid néhány hét múlva minden egyéb bele- 
avatkozás nélkül’a tojások teljesen normálisak, a kakas 
meg tenyészképessé lett. Tehát az ecsetelt körülményből 
is látható, hogy a lágyhéjú tojások előidéző oka főleg a 
mozgás hiánya és az ebből következő elhízás, valamint 
az egyoldalú eleséggel való etetés, különösen, ha az étrend 
nélkülözi a fószforsavas meszet. Már pedig a legtöbb 
tenyésztő azt hiszi, ha állományával a konyhájában fel
használt tojások héját megeteti, akkor már mindent el
követett a lágyhéjú tojások elkerülése czéljából; hogy az 
még igen keveset jelent, az a fentiek után bővebb kommen
tárt nem igényel.

Már most lássuk, hogy a megfelelő mozgáson kívül

milyen eleséggel lássuk el az olyan állományt, melynek 
tojásai lágyhéjúak? Az ilyen állománynak nyújtsunk 
minél több szemes eleséget, mivel a szemes eleség foszfor- 
savas vegyületekben bővelkedik. A szemes eleség álljon 
fele részben árpa- és búzaocsuból vagy árpa- és búza
hulladékból, melyhez még esetleg kevés zabocsu vagy zab
hulladék is adható. A tengeri etetése, daczára annak, hogy 
szintén szemes eleség, az adott esetben nem ajánlható, 
részben, mert magas szénhidráttartalmánál fogva hizlal, 
másrészt, mivel szemes állapotban igen nehezen emészthető. 
A szemes eleségen kívül etessünk még sok zöldtakarmányt 
is, mint pl. lóhere, luczema, szecskát, télen meg felszeletelt 
takarmányrépát; végül még a főtt vagy nyers húshulla
dék nyújtásáról se feledkezzünk meg.

Lesznek talán olyanok a t. olvasók közül, a kik azt 
fogják kérdezni, hogy a ki nem rendelkezik elegendő nagy 
baromfiudvarral és olyan helyivel, a hová a baromfi ki
járhat, hogyan biztosítsa az a baromfi mozgását; erre 
csak az a válaszunk, hogy kaparóhelyek vagy pedig 
vándortyúkólak által, a mikról majd más alkalommal 
fogunk megemlékezni Bászel Elek.

A raj befogása. Az idén nem sok dolga lesz a méhész
nek a rajok befogásával; a hosszú hideg tavasz követ
keztében a kijáró méhek megdermedve, már nem bírtak 
visszatérni a kaptárukba s ez által, nemkülönben a késői 
virágzás miatt, a családok nem fejlődtek ki elég népesekké. 
Ezért ha lesz is egy kevés raj, az is csak későn.

Az előrajok reggel 9 órától délután 1 vagy 2 óráig 
szélcsendes időben szoktak kivonulni; ha délután 2 óráig 
nem rajzik a család, a méhész bátran ott hagyhatja őket, 
mert ezen időn tú l már nem fog megszökni.

A másodrajok azonban, a terméketlen anyákkal, 
reggel 8-tól este 6 óráig is kiszoktak jönni. Legjobban 
szeretnek a méhek eső után, páradús levegőben rajzani; 
ilyenkor 3 —4 raj is kijön egyszerre és egyik a másikára 
rakodik le. Szóval összeszállnak és hatalmas tömeget al
kotnak, a mit aztán úgy kell a méhésznek befogás után 
szétválasztani, hogy egy kádba, vagy ládába öntve he
lyezze el egy sötét helyiségbe őket és állítson a kádba 
annyi zöld ágat, a mennyi raj szállt össze és hagyja ott 
őket reggelig, mire aztán minden ágra egv raj rakódik fel 
s így minden ágról külön-külön oda helyezheti a méheket 
a hová akarja. A raj először nem megy messzire a kap
tárától, hanem a közeibe rakódik le, a hol néha 24 óráig 
is megmarad ; attól függ különben, hogy a kiküldött 
szállá scsináló k mikor térnek vissza azzal a jó hírrel, hogy 
találtak már egy olyan helyiséget, a hová bemenve, meg
alkothatják az új otthont. Mind a mellett, a mikor a raj 
kijött, a méhész ne késedelmeskedjék ; de ne is kapkodjon, 
mert a raj egy órán belül nem hagyja el a helyét. Először 
is hozza rendbe azt a kaptárt, a melybe befogjuk a méhe
ket lakoltatni; rakjunk be a rajhoz mérten 3 —4 egész 
mfilépet, a többi pedig kiépített legyen, mert ha sokat 
építtetünk velünk, az a méz rovására történik. 1 kg. viasz
nak az előállításához 16 kg. mézet is felhasználnak a 
méhek, így tehát a sok építtetés nem gazdaságos, mert 
jelenleg pl. 1 kg. mulép 24 korona, míg 1 kg. méz 10—14
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korona. Sokan a műlépből csak 2 cm.-t ragasztanak be, 
a minek a kiépítése még többe kerül. Ha a méhész nem 
rendelkezik kiépített lépekkel vagy egész mőléppel, akkor 
olyant tesz be, a milyen van.

A mikor a raj lerakodott, a helyével pedig már készen 
van a gazda, fogjon hozzá a befogáshoz. Ha nem túlmagasan 
hozzáférhető helyen van a raj, permetezze, meg jól mézes 
vagy czukros vízzel és azután tartsa alá ja  a rajbefogó- 
ládikát vagy kast és rántsa meg a galylyat, vagy az 
öklével üssön rá, miáltal a rajcsomó beleesik a rajfogóba, 
a melyet, ha messze vagyunk a méheshez, leteszszük a 
fa alá, hogy a bele nem esettek is behúzódjanak estig ; 
ha pedig közel vagyunk, akkor rögtön behelyezhetjük a 
kaptárba, a kintmaradtak majd visszahúzódnak a régi 
helyükre. Ha az anya fönt marad az ágon, akkor a raj az 
új helyéről újból kirepül arra az ágra, a hol az anya maradt, 
miért is ilyenkor újból be kell a rajt fogni. Ha a raj olyan 
helyre száll, a honnan nehéz befogni, úgy tegyünk a raj
befogó ládába egy födött fiasításos lépet és kössük föléje 
a ládát, a melybe a raj szépen behúzódik s így levehetjük. 
Vagy ha nem férhetünk hozzá, kössünk egy fiasításos 
lépet egy hosszú rúdra és ezt nyújtsuk föl a rajhoz, a mely 
egy-kettőre megtelik m éhhel; ha aztán az anya is rá
ment, helyezzük be lent egy rajfogó-ládába, a melybe 
aztán a többiek is szépen behúzódnak; ha azonban az 
anya nem ment volna rá, akkor mindaddig nyújtogassuk 
fel, a míg ilyen szépszerével le nem szedtük az egész rajt.

Van ezenkívül egy ügyes rajb*efogó-zsák, a melylyel 
könnyűségénél fogva, 10 méter magasságból is levehetjük 
a rajt, ha azt egy megfelelő rúdra erősítjük. A zsákot 
a földről egy zsineg meghúzással, egy rántásra össze
csukhatjuk, vagyis : a zsákot a rúddal földugjuk és mikor 
már a zsák a raj alatt van, azt föltaszítjuk, hogy azt az 
ágat, a melyen a raj van, a zsák rázza meg, miáltal aztán 
a rajcsomó leesik és rögtön utána a zsineggel a zsák száját 
összecsukjuk és így -szépen leeresztjük. Hogyha a, rajt 
közvetlen a fa alul nem látjuk, mert az alsó lombok el
takarják, akkor kérjünk meg egy második személyt, a. ki 
majd távolról, a honnan jól látható, hangos szóval irá
nyítja a rajfogó zsákot és így egész jól be lehet fogni.

Néha a raj olyan kellemetlen helyre rakódik le, a 
honnan befogni nagyon nehéz, az ilyen helyet jó lesz 
karboliniummal vagy petróleummal bekenni, mert a rajok 
ugyanazon helyre szoktak lerakódni, a sziklarepedések- 
bol is karboliniu mmal űzzük ki őket. A raj kirepülésekor 
némelyek szoktak csengővel, rossz fazékkal zörögni, hogy 
a raj ne menjen magasan és messzire, vagy pedig földet 
szórnak a röpködő méhek közé ; ez egy sem jó, mert a 
méh nem hallgat semmiféle zörgésre és mert ha földet 
szórunk közéjük, csak akkor szállnak meg alant, ha az 
anyára is esik egy csomó, miáltal a ránehezedett föld 
súlya alatt nem bir magasra emelkedni; csakhogy nincs 
kizárva, hogy a rá dobott földtől a földre esik, a hol aztán 
el is pusztul, vagy megeshetik az is, hogy a ráhulló föld 
letöri a szárnyát; végül pedig, ha piszkos, sáros lesz, a 
népe nem fogadja el, hanem megölik. N

Nincs szebb annál, ha rajzásnál szabadjára engedjük 
őket; de ha mégis mesterkélni akar velük valaki, akkor

álljon közéjük egy szőlőpermetezővel és úgy permetezze 
meg őket jól vízzel, hogy az anyára is bőven hulljon permet, 
akkor majd nem rakódnak a magasba. Különben erre 
nincs szüksége az igazi méhésznek.

Még csak azt jegyzem meg, hogy ha a raj a fa törzsére 
rakódna le, a raj befogó-ládába ne fölülről lefelé, hanem 
alulról fölfelé seperjük be a méheket. f{ Iqnácz Sándor.

Különfélék.
Kormány változás, ő  Felsége Budapesten, 1917. évi 

junius hó 15-én kelt legfelsőbb elhatározásával a Tisza- 
kormány lemondását legkegyelmesebben elfogadni mél- 
tóztatván, miniszterelnökké gróf Esterházy Móricz titkos 
tanácsos országgyűlési képviselőt, honvédelmi miniszterré 
újból Szurmay Sándor altábornagyot, személye körüli 
miniszterré gróf Batthyány Tivadar országgyűlési kép
viselőt, belügyminiszterré Ugrón Gábor országgyűlési kép
viselő, nyug. főispánt, pénzügyminiszterré dr. Gratz 
Gusztáv külügyminisztériumi osztályfőnököt, kereskede
lemügyi miniszterré gróf Serényi Béla titkos tanácsos or
szággyűlési képviselőt, földmivelésügvi miniszterré Mezőssy 
Béla országgyűlési képviselő, nyugalmazott államtitkárt, 
vallás- és közoktatásügyi miniszterré gróf Apponyi Albert 
titkos tanácsos országgyűlési képviselőt, igazságügy
miniszterré dr. Vázsonyi Vilmos országgyűlési képviselőt, 
horvát-szlavon miniszterré gróf Zichy Aladár titkos taná
csos, országgyűlési képviselőt nevezte ki.

Úgy a távozó miniszterek, mint a velük együtt le
mondott politikai államtitkárok magas kitüntetésben 
részesültek.

Pályázati hirdetés az erdőőri szakiskolák tanulóinak 
felvétele ügyében. A m. kir. földmivelésügyi minisztérium 
junius hó 28-ig terjedő pályázati határidővel pályázati 
hirdetményt te tt közzé a liptóujvári és vadászerdei m. kir. 
erdőőri szakiskolába a folyó év szeptember havában kez
dődő új, két éves tanfolyamra való felvételekre nézve.

Minthogy ezt a pályázati hirdetményt Az Erdő-ben 
való közzététel végett csak junius 21-én, vagyis lapunk 
júniusi számának megjelenése u tán és a pályázati határidő 
letelte előtt csak egy héttel kaptuk meg, ennélfogva azt 
lapunkban már nem hozhattuk. Időközben a pályázati 
határidő július 15-ig meghosszabbíttatott ugyan, mind
ennek daczára a pályázati hirdetményt júliusi számunk
ban sem hozhatjuk, mert mire lapunk az érdekeltek kezei
hez jut, akkorra már az újabb pályázati határidő is 
eltelik.

Magyar Vadászok Országos Szövetsége. A vadászat és 
vadtenyésztés terén mutatkozó rengeteg hiány és sérelem, 
de különösen a háború alatt átszenvedett teljes vadász- 
lőszer hiány, arra késztette a magyar vadászokat, hogy a 
közgazdaság, közélelmezés és a nemes sport szolgálatában 
álló érdekeik védelmére, országos szervezetbe tömörülje
nek. Az égető szükség, gyors segélyért kiáltott s a központi 
szervező bizottság ezt meghallva, a vidék támogatásával
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hirtelen megalapította a Magyar Vadászok Országos 
Szövetségét. A világháború tüzében született szövetség, 
miniszterileg jóváhagyott alapszabályaira támaszkodva 
1917 julius 1-én megkezdi működését és az Országos 
Vadászati-'Védegylettel karöltve fog munkálkodni a vadá
szok és vadászat javára.

Zászlajára felírta: a magyar vadászat összes bajainak 
orvoslását, hiányainak pótlását ; ezek között elsősorban, 
tagjainak tölténnyel való ellátását ; magyar vadász
lőszergyár és magyar vadász-fegyvergyár alapítását ; 
a magyar állami lőporgyár megteremtését, a kellő védel
met nem nyújtó és részben elavult vadásztörvény hibái
nak, novelláris úton való sürgős reparálását ; a vadászati 
és fegyveradóról szóló törvényczikk revízióját; a vadász
bérletek körül burjánzó visszaélések és szabálytalanságok 
megszüntetését stb.

De a közérdekű czélokon kívül és főképen,■ a szövetség 
szerető édesanyja is akar lenni a vadászoknak, vadász- 
társaságoknak, a kihez minden egyes gyermeke — akármi 
kívánsága, baja, panasza van — a legteljesebb bizalommal 
és megnyugvással fordulhasson tanácsért, segítségért.

A tagdíj — épen csak hogy neve legyen — évi 6 korona. 
Ezért minden tag olcsó áron kap 2—300 kész töltényt, 
hüvelyt, lőport pedig tetszés szerinti mennyiségben; 
fürdőkön, üzletekben, orvosoknál, jelenjős kedvezményt ; 
díjtalan ügyvédi képviseletet; a szövetség képeslapját és 
minden irányban a legmesszebbmenő támogatást.

Érdeklődőknek bővebb felvilágosítással, belépési nyi
latkozatokkal a «Magyar Vadászok Országom Szövetsége)) 
titkári hivatala : Budapest, IX, Ferencz-körút 84. kész
séggel szolgál.

Nevelési segély a hadiárváknak. A «Budapesti Közlöny» 
1917. évi junius hó 13-án megjelent száma közli a kor
mánynak 2000. M. E. sz. rendeletét, mely a hadiárváknak 
és hadirokkantak gyermekeinek középfokú és felsőbb 
iskolai tanulmányok folytatására nyújtandó nevelési 
segítségről intézkedik.

A nevelési segítség internátusi hely vagy pénzbeli 
segítség lehet. Az internátusi vagy nevelőintézeti helyeket 
és azok milyenségét a rendelet nem jelöli meg, a pénzbeli 
segítséget azonban megmondja: a gimnázium, a reál
iskola, a leányközépiskola négy alsó osztályában, valamint 
a polgári iskolákban és felső népiskolákban a ((lakóhelyen 
400 korona», «más helyen 600 korona». Az előbbi iskolák 
felsőbb osztályaiban, valamint az alsó és középfokú szak
iskolákban 500, illetve 700 korona. Végül a felsőbb iskolák
ban és pedig egyetemeken, akadémiákon, tanító-,-tanár- 
és művészképzőkben 600, illetve 800 korona. A nevelési 
segítség 24 éves korig adható, azonban esetleges más ösz
töndíjak vagy pedig a katonai és polgári ellátás ezekbe a 
nevelési segítségekbe beleszámíttatik. A házasságon kívül 
született hadiárvák csak abban az esetben kaphatják a 
kedvezményeket, ha az elhalt vagy eltűnt apa elismerte 
a gyermeket.

Nevelési segítséget csak az kaphat, a ki jó előmenetelt 
tanúsít. A segítség adományozása pályázat útján tör
ténik. A kérvényt a törvényhatósági hadi gondozó bizott

sághoz kell beadni, a mely julius 20-ig az Országos Hadi
gondozó Hivatalhoz terjeszti fel. A segítséget előzetes 
félévi részletekben utalják ki. A rendelet érvénye Horvát- 
Szlavonországra nem terjed ki.

Változások az erdészeti szolgálat köréből.

(Kérjük az uradalmak t. vezetőségeit, hogy erdészeti létszá
mukban beálló változásokról a szerkesztőséget értesíteni 

szíveskedjenek.)

Kedves báró Ghillány I Magyar minisztériumom lemondása és 
sa já t kérelme folytán Önt földmívelésügyi m agyar miniszteri állásától 
ezennel kegyelemben fölmentem és Önnek ezen alkalomból h ű  és k itűnő 
szolgálatainak és különösen a háború  folyamán kifejtett rendkívüli 
tevékenysége elismeréséül az I . osztályú polgári hadi érdemkeresztet 
adományozom.

K elt Budapesten, 1917. év i június hó 15-én.
Károly s. k.

Gróf Tisza István s k.

Kedves Mezőssy ! Magyar miniszterelnököm előterjesztésére Önt 
földmívelésügyi m agyar miniszteremmé ezennel kinevezem.

K elt Budapesten, 1917. évi jún ius hó 15-én.
Károly &. k.

Grój Esterházy Móric s. k.

Földmívelésügyi m agyar miniszterem előterjesztésére báró Kazy 
József állam titkárt ezen állásától sa já t kérelmére felmentem.

Kelt Laxenburgban, 1917. év i június hó 10-én.
Károly s. k.

Báró Ghillány Imre s. k.
*

Személyem körüli m agyar miniszterem előterjesztésére kitűnő 
szolgálataik elismeréséül garamveszelei báró Kazy József belső titkos 
tanácsos, földmívelésügyi minisztériumi á llam titkárnak  ezen állásától 
való fölmentése akalm ából Szent István-rendem  középkeresztjét d íj
m entesen és dr. abarai és bartóki Bartóky József belső titkos tanácsos, 
földmívelésügyi minisztériumi állam titkárnak  Ferencz Jozsef-rendem 
nagykeresztjét adómányozom.

K elt Laxenburgban, 1917. évi június hó 10-én.

Károly s. k.
Báró Roszner Ervin s k.

*
Ő császári és apostoli királyi Felsége Laxenburgban, 1917. évi jú 

nius hó 6-án kelt legfelsőbb elhatározásával kitűnő szolgálatai elis
meréséül Térfi Béla főerdőtanácsosi czímmel és jelleggel felruházott 
m. kir. erdőtanácsosnak a II . osztályú polgári hadi érdemkeresztet 
legkegyelmesebben adományozni m éltóztatott.

8  császári és Apostoli Királyi Felsége folyó évi május hó 20 -a„ 
kelt legfelsőbb kéziratával a ,  ellenség elótt te lje .íte tt kittino szolgála
ta i  elismerésem Bágycni Szabó Bődre erdömérnöknek « koronás arany  
érdemkeresztet a vitézség! érem szalagján legkegyelmeeebben adoma- 
nyozni m éltóztatott.

A kolozsvári m. kir. erdőigazgatósOg főnöke Drozsdják Ferenci, 
Fekete József. Domokos Nagy Péter, Wallandt Gyula, Fekete Sándor 
Szilágyi Márton, Kiss Sándor, Kalász János, Gáspár József, SchUxcEardt 
Nándor és Török István m. kir. erdőőröket m. kir. foerdoorokké ne

vezte ki.

A m. kir. íöldmívelésugyi miniszter áthelyezte  SchilUnger Béla
m. kir. segéderdómérnökót lappéró l K irilym ezóre .  megbízta a 
királymezói alsó m . k ir. erdögondnoksig vezetésével.
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A m. kir. földmivelésügyi miniszter áthelyezte Payer Sándor m. 
kir. erdőtanácsost Garampéteriről Beszterczebányára s megbízta a 
beszter.czebányai m. kir. erdőgondnokság vezetésével.

A m. kir. íöldmivelésiigyi miniszter áthelyezte Erdődi György m. 
kir. főerdőmérnököt Beszterczebányáról Újbányára (erdőgondnoknak), 
Zathureczky Nándor m. kir. erdőgondnokot Zólyomból Illavára 
(erdőgondnoknak), Payer Arthur m. kir. erdőmérnököt Garamlado- 
mérről Zólyomba erdőgondnoknak) és Pascu Viktor m. kir. erdő
mérnököt Illaváról Garamladomérra (erdőgondnoknak).

Előfizetési díjak nyugtázása.
Az 1917. évi junius hóban a következő előfizetési díjak folytak 

be az Országos Erdészeti Egyesület pénztárába

Vadassy László —-60 fill., Nyers János 5' —, Liptóújvári főerdő- 
-iiv. hd. 2 0 —, Nagybányai fcerd hiv. 66’—, Odor Ignácz hd. 6-20, 
Dr. Dimitrievics Vladimír hd. 7’40.

2 koronát fizetett: Horváth Gyula, Szlavkay József, Tóth Mihály, 
Engli Vilmos, Glavács Lajos, Winkovich Márton, Argyelán György, 
Kreuty János.

3 koronát fizetett: Dudák Ernő,
4 koronát fizetett: Somogyi Zoltán, Kovács B. Pál, Faulvetter 

Ignácz, Klinovszky Rezső, Drexler Ignácz, Fehér József.

Szerk esztő i üzenetek .
Gyakran érkeznek felszólalások kiadóhivatalnnkba a czím- 

szalagon á tja v íto tt lakczím m iatt. Ez ú ton  közöljük, hogy ezen 
ú tjavításokat nem a posta, hanem a kiadóhivatalunk eszközli a 
beje len tett czímváltozás alapján, a nagyobbarányú czímnyom- 
ta tás i költségek m egtakarítása czéljából. Kérjük teh á t, hogy 
fölösleges reklamácziókkal a  t. előfizetők ne forduljanak hozzánk.

N. J . 1. Hozassa meg Stark Dezső: «A vadász-vizsla nevelése, ido- 
mítása és gyógykezelése# című művét. Kapható Stark Dezső fő- 
erdésznél — Drávatamásj. Ára 2 korona.

2. A kőrisbogarakat tessék az alábbi budapesti gyógyáru nagykeres
kedőknek megvételre felajánlani: Kochmeister Frigyes utódai, V., Hold- 
utcza 8 ; Központi gyógyszerraktár, VIII., Aggteleki-utcza 8 ; Neruda 
Nándor, IX., Telepy-utcza 23; ('Pharmacia)) gyógyszerészeti vállalat , 
VII., Rottenbiller-utcza 40; Thallmayer és Seitz, V., Zrinyi-utcza 3.

3. A 15 fillért a lap javára bevételeztük.
P. F. A háború alatt az állam nem oszt ki tenyésznyulakat. Tessék 

ez iránt Hreblay Emil m. kir. gazdasági felügyelő úrhoz, Eperjes 
fordulni.

H. T. Sürgesse meg a jutalom kiutalását annál a községi elöljáró
ságnál, amelynek a szökevény hadifoglyokat átadta ; ha ez célra nem 
vezetne, úgy emeljen panaszt a szolgabírói, vagy az alispáni hivatalnál.

A 15 fillért a lap javára bevételeztük.
G. I. Tessék «A Természet# czímű lap szerkesztőségéhez, Budapest 

(Székesfővárosi állat- és növénykert), fordulni.
[S. S. 1. A mézbor készítéséhez a szabadban felfogott eső-, folyó-, 

vagy felforralt és megszűrt kútvizet használunk.
90 liter víz és 10 kg méz 5 %-os-, 80 liter víz és 20 kg méz 10 %-os, 

tehát jó asztali bort ad.
Finomabb, különösen édes borokhoz több, 25—30 %  mézre van 

szükség, mert az erjedés meg nem szűnik addig,míg czukor van a must
ban, vagy míg annyi szesz nem képződik benne, amennyi megbénítja 
az erjesztő gombák tevékenységét, ami hidegebb helyiségben 10 -12  %. 
melegebb helyiségben pedig 14 -16  %  szesztartalomnál következik be

35 %-ot meghaladó mézet azonban ne vegyítsünk a vízbe, mert a 
bor túlédes és — amint mondják — vastag lenne.

Ha készen van a must, felforraljuk, habját leszedjük és — ha csak 
közönséges borra számítanánk és tiszta a must — mindjárt hordóba 
tölthetjük ; ellenkező esetben meg kell azt szűrni.

Ha a muston erősen érezhető volna a méz szaga, vagy íze, mái fo
gassunk bele tüzes vasat, közbe közbe megkeverve azt, mindaddig, 
míg sajátságos szagát és ízét el nem veszti; vagy takarjuk be 3 — 4 ré t
ben összehajtott vizes lepedővel ; — ha pedig lehűlt és szagát el nem 
vesztette, hevítsük fel újból és ismételjük meg az előbbi műveletet.

Átható szagú, éles ízű, vagy igen barna mézet ne válaszszunk, 
különösen finom borokhoz épen nem. Erre a czélra legjobb a tiszta 
akáczméz.

Hogy megtisztuljon a must, miután felforraltuk és habját leszed
tük, tegyünk bele^lOO literenként — részletekben 1 2 kiló porrá
tö rt krétát, vagy égetett márványt és csendes tűznél tovább hevítve, 
keverjük át jól habját pedig szedjük le.

Ha a must nem vet már habot, töltsük á t tiszta faedénybe és vár
juk meg, míg annyira lehűl, hogy nem forráz, a kréta pedig leüllepszik 
a fenékre. Ekkor öntsük vissza a tisztáját az időközben kiöblített 
üstbe, tegyünk belé vagy két marék lágyfaszenet és hevítsük addig, 
míg forrásnak indul, mire lehűtjük és nemez szűrőn megszűrjük, 
végre pedig derítjük azt.

így a kréta közömbösíti a savakat, a faszén elnyeli a méz szagát, 
a szűréssel, derítéssel megszabadítjuk a mustot a kréta és szénpornak 
minden legkisebb parányáitól.

Miután a tiszta mustot megfelelő hordóba — de nem egészen 
tele — öntöttük, adjuk hozzá a következőket:

100 liter mustba 200 gramm tisztított borkősavat, 100 gramm 
konyhasót, 50 gramm borkősavas káliumot, 50 gramm foszforsavas 
nátront ; a fehér borba 8—10, a vörösbe 20—25 gramm tannint. Mind
ezeket néhány liter mustban feloldva, töltsük a mustba s meg lesz benne 
minden, ami a természetes borokban van.

Ha az ekként készült mustnak az erjedését az időre bízzuk, az er
jedés nagyon késhetik, miközben rothasztó gombák juthatnak bele, 
miáltal a must megdohosodik, vagy megkeseredik.

A dolgot tehát ne bízzuk a véletlenre, hanem tegyünk a mustba 
1—2 liternyi tiszta borseprőt, vagy pedig 3—4 maréknyi összezúzott s 
már erjedésnek indult szőlőt mindenestől.

De megfelel az erjesztés czéljának egy 6 — 8 kilónyi jóféle bortör
köly is, melyet egy kádba téve, reá öntjük a 100 liternyi mézmust 
Va — 7z  részét. Ezt összecsomoszoljuk, 24 óra múlva leszűrjük, kisaj
toljuk és a mézmusthoz öntjük. Azután a hordót jól meghengergetjük, 
helyre állítjuk, szádallóját felszabadítjuk s nedves ruhával letakarjuk, 
vagy pipát alkalmazunk reá, mire az erjedés azonnal megindul s elég 
tökéletes lesz.

A kevesebb cukrot tartalmazó mustféléknek -j- 13 —14 C foknyi, a 
magasabb cukortartalmú mustnak azonban 18—20 C foknyi hőmér -
sék szükséges.

A megjelölt hőmérsékben a gyengébb borok 14—16, az erősebbek 
50—60 napig ; alantasabb hőmérsékben pedig 3 —4 hónapig is erjed
hetnek.

Ha be végződött a iajos erjedés és megtisztult a bor, lefejtjük 
más hordóba ; azután pinezébe helyezve, szádallóját az utóerjedés 
időszakára nem verjük be szorosan, mert még mindig fejlődik benne 
szabadulni vágyó szénsav.

Végre pedig, ha már teljesen megtisztult, újból lefejtjük s néhány 
hónap múlva — amint megnyugodott — palaczkokba is húzhatjuk.

Gyakori eset, hogy a 30 — 35 %  mézzel készült borok savtartalma 
kevés ; ezen a hiányon tiszta borkősavval segítünk, melynek mennyi
ségét ízlésünk szerint határozzuk meg.

A tokajihoz, hasonló lesz a bor, ha 80—85 liter gyengébb — de 
már teljesen kész mézborba 15—20 kiló mézet, 4 — 5 kiló mazsolaszőlőt, 
150 gramm tisztított borkősavat 100 gramm konyhasót és 15 — 20 
gramm tiszta hamuzsírt vegyítünk. A bort meleg helyen erjesztjük; 
lefejtés után pedig egy palack valódi tokajit, vagy 0.2 liter tokaji 
eszencziát töltünk bele.

Vörös bor előállításához legalább % részben fekete meggy, vagy 
földi szeder kisajtolt leve szükséges. Ha sűrű volna a must, felhígítjuk 
vízzel és hektoliterenként 12 —13 kiló mézet, 200 gramm borkősavat, 
100 gramm konyhasót, 100 gramm foszforsavas nátront és 100 gramm 
tannint teszünk bele ; minthogy ez a keverék hevítve — sterilizálva — 
nincsen, az erjedés önként következik be s hozzá a közönséges pincze 
hőmérséklete is elegendő.

2. Olasz ludat talán az «Aurora» fajállattelepen — Rákosszent
mihály (Budapest mellett) — vagy a M. Kir. Baromfitenyésztőtelepen, 
Gödöllő, kaphat,

R. G. Felhívását nem találtuk közölhetőnek, mert az a mozgalom, 
amit ön tervez, egyáltalán nem vezethet czélhoz,mert hiszen a kormány-
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nak semmi beleszólása nincs és nem.is lehet abba, hogy a birtokosok 
saját alkalmazottjaiknak milyen javadalmazást adjanak vagy hogy 
alkalmazottjaiknak nyugdíjat, családi pótlékot, stb. biztosítsanak.

B. G. Sajnálatunkra nem tehetünk az önök érdekében semmit 
s ez a kormánynak sincs módjában, mert sem a kormány, sem mi, 
nem kérhetjük és nem kényszerít hét j ük a birtokosokat arra, hogy 
alkalmazottjainak milyen javadalmazást adjanak.

V. M. Bártfa. A m. kir. belügyminiszter úrnak 1885. évi 3734. 
szám alatt hozott határozata szerint eltévedt sebzett szarvasnak ön-

H iába! mégis csak a «Vadászat és Állatvilág* a 
legjobb és legolcsóbb képes vadászati szaklapja az or
szágnak; az egyetlen tökéletes baromfi-, galamb- és házi- 
nyultenyésztési képes lap pedig a ('Szárnyasaink*. — 
Mutatványszámokat díjtalanul küld a kiadóhivatal, Buda
pest, IX., Ferencz-körut 34. o. m.i.)

3088/1917. szám.

hatalmú levágása vadászati kihágást nem képez ugyan, de ilyen ese
tekben idegen ingó dolog jogtalan elsajátításának vétsége látszván 
fennforogni, a cselekmény elbírálása az illetékes kir. bíróság elé ta r
tozik.

E. V. A. 0. Sz. A ruha beszerzési segély jár az irodai napibéresek
nek is.

E rdészi, vagy fővadászi állást keres 48 éves, róm. 
kath., erőteljes, szakvizsgázott fő vadász, ki a kis- és 
nagyvad tenyésztésében több évi gyakorlattal bír. Beszél 
magyarul, németül és tótul. Czíme a szerkesztőségnél 
megtudható. (7 (

T erm elt tölgy- és  cseresznyerönkő, nvár- 
haszonfa, tölgypadló é s  tö lgyk üllő  eladás.
A lugosi m. kir. erdőigazgatóság vasúti állomás mel
letti faraktáraiban készletezett 789*55 m3 tölgy és 8*25 m3 
cseresznyerönk, 151*88 m3 nyárhaszonfa, 202*205 m3 
vasúti talpfáról lemetszett tölgypadló, 14,832 db tölgy
küllő tizenhét (17) eladási csoportban zárt írásbeli aján
latok mellett nyilvános versenytárgyaláson eladatik.

A zárt írásbeli ajánlatok 1917. évi augusztus hó 21-én 
délután 3 óráig a lugosi m. kir. erdőigazgatóságnál 
nyújtandók be, hol azok 1917. évi augusztus hó 22-én 
délelőtt 9 órakor nyilvánosan bontatnak fel.

Részletes adatok, árverési és szerződési feltételek, 
ajánlati űrlapok és borítékok a lugosi m. kir. erdő
igazgatóságnál szerezhetők be.

Lúgos, 1917. évi július hó 6-án.
(5>) M . k i r .  E rd ő ig a zg a tó sá g .

N agyobb erdőbirtokon erdőőri állást keresek. 
Jelenleg segéderdőőri minőségben vagyok alkalmazva s 
az erdészeti és gazdasági munkálatokban, valamint fel
mérések önálló végzésében teljesen jártas vagyok, mikről 
jó bizonyítványokat tudok felmutatni. Czímem: Koós 
István Arló (Borsod megye). (8-)

Vadászi vagy  erdőőri állást keres esetleg azon
nali belépésre is róm. kath., nős, családos, szakvizsgázott 
erdőőr; jó bizonyítványai vannak s hosszabb gyakorlata 
van a vadászat és az erdészet terén; a mezőgazdasági 
munkák vezetésében is jártas. Czíme a szerkesztőségnél 
megtudható. o.,

Pályázati hirdetm ény. A m. kir. kincstári erdő- 
altisztek- és szolgák fiúgyermekei részére Rózsahegyen 
(Liptó vm.) létesített tápintézetbe való felvételére.

Ezen tápintézet czélja, hogy a növendékek a rózsa
hegyi elemi iskolát látogatván, az intézetben lakáson és 
ellátáson kívül, megfelelő felügyeletben részesüljenek.

A felvétel iránt a megnevezett és évi fizetéssel bíró 
alkalmazottak, mint szülők, illetőleg gyámok folyamod
hatnak oly esetben, midőn gyermekük, illetőleg gyámolt
juk az iskolától való nagyobb távolság miatt, vagy más 
okból a törvényszabta elemi iskolai oktatásban nem 
részesülhet.

Az 1 (egy) korona okmánybélyeggel ellátott és szol
gálati-utón benyújtandó kérvényhez a következő mel-

I lékletek csatolandók :
3 8  éves, nőtlen róm. kath. rokkant altiszt, 

aki végleg el van bocsájtva, ép kezű és lábú, erős, 
magas, az erdőőri szakiskolát vadászerdőn végezte, szak
vizsgázott erdőőr, kitűnő bizonyítványokkal rendelkezik, 
magyar, német és tó t nyelvet szóban és Írásban bírja, 
mint erdőőr vagy vadőr állandó állást keres. Czíme, 
mint Rokkant katona a szerkesztőségnél megtudható, no.)

E rdőőrnek ajánlkozik uradalomba 27 éves, értel
mes, szerényigényű ember. Czíme a szerkesztőségnél 
megtudható. di.)

HIRDETÉSEK

M ézet, viaszt, kőrisbogarat, anyarozsot
állandóan vásárol, mintázott ajánlatot kér Fischer Izidor 
Zalaegerszeg. Czím megőrzendő. <i.vi. 5.)

M ézet, viaszkot, sonkolyt állandóan a leg
magasabb napi áron vásárol a «Méh» a Magyar Méhé
szek Értékesítő Szövetkezete, Budapest, VI., Frangepán- 
utcza 33/c. Árajánlattal egyidőben minta is küldendő. (2.v.«.)

a) születési bizonyítvány, melyből kitűnik, hogy a 
felveendő fiúgyermek legalább hatodik életévét betöl
tötte ;

b) oltási bizonyítvány;
c) a testi és lelki épséget igazoló kincstári vagy vár

megyei, illetve más közhatósági orvosi bizonyítvány;
d) a felettes kincstári erdőhatóság bizonyítványa, 

melyből kitűnik, hogy a gyermek szülője illetőleg gyámja 
lakhelyén magyar nyelvű oktatásban nem részesülhet.

Tájékozásul megjegyeztetik, hogy a gyermekek el
látási költségeihez a szülők vagy gyámok által a java
dalmazás és szolgálati minőség fokozata szerint évi 80, 
100 és 120 korona hozzájárulás fizetendő, mely összegek 
a szülők, vagy gyámok illetményeiből 10 (tíz) havi rész
letben levonatni fognak.

A kérvények benyújtásának határideje folyó évi július 
hó 25. napja lévén, folyamodók figyelmeztetnek, hogy 
kérvényeiket legkésőbben a jelzett napig felettes ható
ságukhoz benyújtsák, mert későbben érkező kérvények 
figyelembe nem vehetők.

A tápintézet szervezetét ismertető, részletes szabály
zatról felvilágosítás nyerhető minden kincstári erdő
hatóságnál.

Liptóujvárott, 1917. évi június hóban.
,, M . k i r .  F ő e rd ő h iv a ta l.

Budapest, 1917. Franklin-Társnlat nyomdája.
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Előfizetési á r :
Egész évre _  _  4  K.
Fél é v r e ______2 K .
Negyed évre___ __  1 £.
Egyes s z á m ___ 20 i. AZ ERDŐ

Szerkeszti:

B A L O G H  E R N Ő
m. kir. íőerdőtanácsos.

Erdészeti és vadászati szaklap kisebb erdők birtokosai és kezelői, 
erdészeti altisztek, erdőőrök és vadőrök részére. 

T U LA JD O N O S  ES K IAD Ó  AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET.

H irdetések
egy hasábos garmondsze- 
dés milliméter soronkint 
10 fillérrel, táblázatos és 
garmond betűnél kisebb 
betüfaj szedés másfélsze
res egységárral számi ita- 
tik. — Az egész oldal négy 

hasáb széles.

Előfizetőknek az álláske
reslet és kinálat rovata 
rövid közlésekre díjtala

nul áll rendelkezésre.

Az előfizetési ár «Az Erdős kiadóhivatala czímén Budapest, V., 
Alkolniány-utcza 6. szám alá küldendő. Ide intézendők a lap szét

küldésére vonatkozó reklamácziók is.

A lap szellemi részére vonatkozó levelezés (kéziratok stb.( a Az Erdőt 
szerkesztőségéhez, Budapest, V., Zoltán-utcza 16. sz. intézendők. 

Kéziratok vissza nem adatnak.

«Az E rdős m unkatársai m egfelelő irói tiszteletdíjban részesü lnek , a m elyet a szerkesztőség évnegyedenkén t utalványoz. 
A lap után netalán szárm azó tiszta jövedelem teljes összegében az Orsz. E rdészeti E g 3Tesület á ltal kezelt oly alap jav á ra  fordít- 
tatik, a m ely — később m eghatározandó m ódon — e lap ra  előfizető erdészeti altisztek, erdő- és v adőrök  jav á ra  fog szo lg á ln i

T A R T A L O M .

A gyantatermelésről. (Roth Gyula.)
A járási erdőőrök helyzetéről. (Balogh Ernő.)
A hadba vonult kincstári erdészeti altisztekről.
Az állami nyugdíjasok, özvegyek és árvák háborús segélye. 
Különfélék : Hírek a hadba vonult kincstári erdőtisztekről. A téli 
fagykárokról.
Hivatalos közlemények : Sörét beszerzése ügyében. — A vadászcselédek 

részére szolgáló vadászati jegyek kiszolgáltatása körül követendő 
eljárás tárgyában. — A fegyveradóról és a vadászati adóról szóló 
törvény némely rendelkezésének helyes értelmezése tárgyában. — 
A nyugalomba helyezett állami alkalmazottakat megillető lakbér
nyugdíj folyósításának kezdőidőpontja. — A fuvarpénzpótlék fel
számításának jogosultsága.

Változások az erdészeti szolgálat köréből.
Előfizetési díjak nyugtázása.
Szerkesztői üzenetek.

A gyantaterm elésről.
Irta  : Roth Gyula m. kir. erdőtanácsos.

Ezért helyesebb, ba munkásainkat ott, a hol újonnan 
vezetjük be erdeinkbe, a gyantacsápolást elejétől fogva a 
hornyolóhoz szoktatjuk.

Mind a mellett röviden felemlítem a teljesség kedvéért 
ezeket az eljárásokat is, a melyek az előbbiekben vázolt 
hornyolástól lényegileg csakis a sebzés módjában térnek el.

Az előkészületek azonosak ; a kéregnek durva letisztí
tása után a fa aljában hajkot készítünk, a mely az edénves 
eljárásnál csak 1 —2 cm-nyire hatol be a fa testébe, a 
gödrös eljárásnál ellenben közvetlenül a gödör felett 

•mélyebbre is belenyúlik, egészen eddig, a meddig a gödör 
is ér.

Az edényekbe itt is pléhlapokkal vezetjük a gyantát, 
Ausztriában zsindelyhez hasonló, vékony falapokat hasz
nálnak. (Scharten.)

A sebzést itt is 4-6-naponként állandóan fel kell 
újítani. Ausztriában az 1. képben bemutatott Dechsellel 
vágják meg a fát a hajk felső széle mentén, körülbelül 
1 —2 cm vastag és 1 cm mély faréteget fejtve le. Franczia- 
országban a 2. képben bemutatott fejszével nagyítják a 
bajkot felfelé. A Dechsel finomabb munkát enged, mint a 
franczia abehot, de azért mind a kettőnél láttam a fen

tebbi méreteknél jóval nagyobb és mélyebb, gyakran 
nagyon csúnya sebeket.

A fejszével vagy az osztrák Dechsellel való hajkolással 
szemben a horny olásnak előnyeit a következőkben foglal
hatom össze:

A sebzés vonala az osztrák vagy franczia eljárásnál 
egyenes vonal vagy gyengén hajlott ív, a hornyolt hajk- 
nál ellenben tört vonal és pedig egy egyenszánr három
szögnek a száraival azonos. A vonal tehát mindig hosszabb, 
mint az előbbi eljárásoknál és pedig annál hosszabb, 
mennél meredekebben állanak a hornyok. A hosszabb 
vonal előnyt jelent, mert' a seb vonala adja a gyanta
folyást ; mennél hosszabb ez a vonal ugyanazon hajk 
szélessége mellett, annál bővebb gyantafolyást keil kap
nunk azonos nagyságú sebeknél.

Előnye továbbá még az is, hogy a hornyok a leömlő 
gyantát a hajk közepe felé vezetik és o tt egy áramba 
egyesítik, a mi a lefolyást gyorsítja és könnyíti.

A hornyolóval való munka könnyebb, gyorsabb és 
egyenletesebb, a Dechsel nagyon fárasztja a munkás 
kezét és nagy gyakorlottságot követel, a fejsze pedig 
durva, nem egyenletes munkát ad.

Ezek a hátrányok a mai viszonyok mellett amiál 
súlyosabban esnek latba, mert nem áll rendelkezésre 
gyakorlott munkaerő, hanem többnyire az erdei munkák
ban, a fejszével és fával való bánásban teljesen járatlan 
kisegítő erőkkel kell dolgoznunk.

A fúrt gyantagyűjtő-csatornákkal való eljárást, a 
melyet hazánkban is megkísértettek az erdei- és fekete- 
fenyőnél, itt mellőzöm, mert — mint fentebb említettem — 
ez az eljárás a gyakorlati erdőgazdaságnak ma még nem 
ajánlható, mivel még nincs eléggé kitapasztalva.

A lúczfenyő csapolása.

A lúczfenyő sokkal kevesebb gyantát szolgáltat és 
balzsama nagyon gyorsan keményedik, tehát csak nagyon 
csekély része folyik le, legnagyobb része rászárad a fára, 
a honnan kaparással szedhető le.

Ezért itt nem vezet czélhoz a sebzésnek folytonos 
megújítása, itt nem lehet kicsi, de állandóan nyitva tar
tott sebbel boldogulnunk, hanem nagyobb sebet kell
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ejtenünk, a melyről azonban csak nagy időközökben, 
évenként csak egyszer kaparjuk le a rátapadt gyantát. 
A seb megújítására régebben körülbelül 4 évenként került 
a sor, ez a jövőben többnyire egészen el fog maradni, 
mert 2 —3 évnél tovább nem ajánlatos egy-egy törzsnek 
a gyantázása.

A lúcz törzséről 3 —4 helyen mintegy 8 —4 cm széles 
és 1 *0—2‘0 m hosszú sávban lefejtjük a kérget (1. 13. kép). 
Ezen a seben a gyantát hagyjuk «érni». Csak őszszel vagy 
a következő év tavaszán kaparjuk le a kilépett és a fára 
száradt gyantát erre a czélra szolgáló kaparókkal (1. 14. 
kép), úgy hogy azt alája tarto tt köténybe vagy kosárba

gyűjtjük. A kötény két csücskét vargaárakkal fogják oda 
a törzshöz.

A lúczgyanta szállítása — keménysége miatt — 
kevésbé kényes és kosarakban vagy ládákban is szállítható.

A jegenyefenyő csatolása.
A jegenyefenyőnél a kéregben levő tömlőkben felhal

mozódott balzsamot gyűjtik oly módon, hogy a 15. kép
ben bemutatott kis pléhcső csúcsával alulról felszúrják 
a tömlőt és a híg, majdnem színtelen balzsamot a csőbe 
engedik.

Leginkább alkalmasak erre a fiatal, 20—40 éves állo
mányok, melyek kérge még sima. A munka nem nagyon 
szapora ; körülbelül 100 törzs ad egy kg balzsamot, a mely
nek az értéke azonban meglehetősen nagy ; ez adja a 
strassburgi terpentint.

Ha ügyelünk arra, hogy a megmászással ne okozzunk 
kárt a fán, a mely okból a mászóvasak használatát el 
kell tiltanunk, a gyanta gyűjtésével semmi kárt nem 
okozunk.

A veresfenyő csapolása.

A veresfenyőt Dél-Tirolban ősi idők óta csapolják sa
játságos eljárással.

A fa tövébe — a lejtő felőli oldalon — körülbelül 
3 cm vastag lyukat fúrnak, és pedig ferdén lefelé irá
nyítva, egészen a bélig, illetőleg a fa közepéig. Fúrás után 
a lyukat azonnal jól elzárják facsappal. Időről-időre meg
felelő kanállal kiszedik az összegyülemlett balzsamot, 
azt edényekbe gyűjtve, a fúrt lyukat ismét gondosan el- 
zárjá k.

Ez a csapolás a fának mitsem árt, sem élettani szem
pontból, sem műszaki szempontból, mert a fúrás csak a

'  15. kép. Pléhcső a jegenyefenyő gyantázásához.

tuskóban marad. Ezért oly mélyre kell a fúrással men
nünk, hogy a döntés után a vágás lapja a fúrt lyuk fölé 
vagy csak kevéssel alája kerüljön. A fa így évek hosszú 
során át csapon tartható, nagyon értékes balzsamot, a 
velenczei terpentint adja. Törzsenként és évenként 01 —03 1 
nyersbalzsamot kaphatunk. A csapolásnak ez a módja 
mindenkinek nagyon ajánlható.

A havasi és törpefenyő.
A havasi fenyőt épp úgy csapolhatjuk, mint a fekete- 

fenyőt, de ritka és nagyon szórványos előfordulása miatt 
erre csak alig lesz alkalom. A törpefenyőnél a leírás szerint 
csak az ágvégekből és a friss hajtásokból nyerték a balzsa
mot, azokat kisajtolva vagy kipárolva. Mivel a törpe- 
fenyőnek az életképességét evvel nem csökkenjük, annak 
talajvédelme — tudvalevőleg a törpefenyveseknek ez a 
legfontosabb hivatása — nem szenved a gyantázás követ
keztében. Műszaki kárról sem lehet szó, mert úgyis csak 
tűzifának használják azt és csak nagyon korlátolt terüle
ten, a havasokon, csekély mértékben még apró háziipari, 
czikkekhez. Ezért nagyon ajánlatos volna a ((kárpáti bal
zsama termelése.

Honosított külföldi fafajok.
A külföldi fafajok közül csak a símafenyő (Pinus

Strobus L.) és a  D ouglas-fenyő(P seudotsugaD ouglasiC arr.)
kerülhetnek szóba, a melyek hazánkban több helyen.
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részben tekintélyes. számban vannak már régebbi idők 
óta megtelepítve. A símafenyőt épp úgy csapolhatjuk, 
mint a feketefenyőt, gyantatartalma igen nagy, a douglas- 
fenyőt pedig a jegenyefenyő módjára gyantázhátjuk, mert 
kérgében sok és nagy gyantatömlőt találunk, a melyek 
kiváló jó illatú balzsamot rejtenek.

Az élő fák csatolásával okozott kár.

Hazánkban a gyantázás mindig csak a mellékhasználat 
jellegével fog bírni és a főhasználat — az értékes faanyag — 
mellett mindig háttérbe fog szorulni. De mivel a háború 
minket többek között arra is megtanított, hogy köteles
ségünk minden oly anyagot,, a mit hazánkban szerezhetünk, 
előteremteni és felhasználni, nem fogunk elzárkózhatni a. 
jövőben az elől sem, hogy erdőinket a gyantatermelés 
számára megnyissuk. Ezért nagyon fontos kérdés az, hogy 
okozunk-e kárt a gyantatermeléssel és mekkorát?

Az első kérdésre csakis igennel válaszolhatunk ; bizo
nyos károsításával az élő állománynak számolnunk kell! 
A második kérdésre még biztos választ nem adhatunk, 
mert csak évek múltán tudunk majd biztos Ítéletet mon
dani.

A nnyit azonban már ma is állíthatunk, hogy kellő gondos 
eljárás mellett és a használatoknak kellő korlátok közé való 
zárásával még a leggondosabb és a legbelterjesebb erdőgazda
sággal is összhangzádrfa lehet hozni a gyantatermelést, mert 
az okozott kárt oly csekély mértékre szoríthatjuk le, hogy a 
gyanta értéke azt bőven felülmúlja.

A legnagyobb ellenállóképességgel kétség kívül a 
feketefenyő van megáldva, a melynél Ausztriában meg
állapították, hogy^lO— 20 évig tartó csapolás csak körül
belül 1 % riövedékveszteséget vont maga után, semmi 
egyéb számottevő kárt találni nem lehetett. Az osztrák 
eljárás azonban nagyon kíméletlen és a liajk a törzs kerü
letének két harmadrészét is elfoglalta. Kíméletesebb el
járással mindenesetre még ezt a kárt is csökkenteni lehet.

Az erdei fenyő ellenálló képessége csekélyebb a fekete
fenyőnél, a miért ennél a gyantázást a levágás előtti 5, 
maximálisan 10 évre kell korlátozni.

A lúczfenyő a legkényesebb fafajok közé tartozik ; 
ennél még rövidebbre kell szabnunk az esetleges gyantá
zást és csak a levágás előtti 2—3 évre'kell szorítkoznunk. 
A többi fafajnál mát fentebb beleszőttem a kár kérdé
sét is.

Még végül rá akarok mutatni arra, hogy a kár kérdésé
nek megítélésénél nem szabad kiindulnunk azokból az 
ijesztő példákból, a melyeket külföldi erdőkben helylyel- 
közzel még ma is láthatunk, a hol egyes fák méternyi 
széles és ennél még hosszabb, hatalmas, korhadt sebekkel 
vádolják a m ú lta t; sem a német erdők vadkárait nem 
vehetjük zsinór mértékül! Ezek a ma is álló vén lúczok 
évtizedeken át voltak csapolva, épp így a vadhántotta 
állományok kora fiatalságukban sebeztettek meg először 
és azután évtizedeken át viselték a sebeket. Nem csoda, 
ha ezek a sebek — a melyek részben éveken át meg is 
újíttattak és melyek évtizedeken át ki voltak téve a levegő 
és a csapadék behatásának, a gombakároknak és az állat

világ károsításainak — nagyon csúnyákká fejlődtek és a 
fa műszaki értékét lényegesen csökkentették.

Kellő határok közé szorított használat soha ily képe
ket nem fog felm utatni; az észszerű és kíméletes gyanta- 
csapolás nem fog számottevő kárt okozni, e mellett ipa
runkat egy teljesen nélkülözhetetlen nyersanyaggal fogja 
ellátni, melyet drága pénzen kellene külföldről hozatnunk.

A gyantatermelés levágott fából vegyi úton való kivonatolással.
Az élőfák csapolása még csak kis részét fedezheti 

annak a gyantatömegnek, a melyet a magyar ipar követel. 
A java részét a levágott fából vegyi úton való gyanta
nyerés van hivatva szolgáltatni, a mely hazánkban csak 
a háború idejében — a háborús helyzet okozta nyomás 
alatt — kelt életre, de a mely már lényeges sikerekre 
támaszkodhatik, annyira, hogy még Németországot is 
megelőztük ezen a téren.

Erre a czélra úgy a fekete-, mint az erdei fenyő alkal
mas, a lúcz- és jegenyefenyő nem használható, mert cse
kély a gyantatartalmuk, más fafajokkal még nem próbál
koztunk.

Természetes, hogy a levágott fából való gyantater
melés csak akkor lehet gazdaságos, ha olcsó nyersanyagot 
adhatunk erre a czélra és a nyersanyagnak gyantában 
gazdagnak kell lennie. Ez a két követelmény az erdei- 
és feketefenyőnél szerencsésen találkozik. A legtöbb 
gyantát tartalmazza ugyanis a tuskófa, valamint a gyökér. 
Ezt a rendes használat során többnyire a vágásban hagy
juk ; ha irtás utján ki is termeljük, nem nagy hasznát 
látjuk, mert értéke csekély és a termelés költsége arány
lag nagy. Ezt a tuskót és gyökérfát a gyantakészítésnél 
kiváló eredménynyel lehet felhasználni.

Természetes, hogy erre a czélra rendes gyári felszere
lésre van szükség, a milyent hazánkban jelenleg Ma- 
laczkán, Pálffy herczeg uradalmában és Privigyén, a 
Carpatia r.-t. telepén láthatunk.

A termelt és a gyárhoz szállított tuskót először fel- 
fürészelik, azután apró hasábokra feldarabolják; ezek 
az apró hasábok egy faörlőmalomba kerülnek, a hol 
egészen apró szilánkokra apríttatnak fel. Az aprítással 
nem szabad túlságba menni, mért a túlapróra őrölt 
anyag kivonatolása nehezebb, mivel égy tömeggé ül 
össze annyira, hogy a kilúgozó folyadék nem tud rajta 
áthatolni, másrészt a későbbi felhasználásra is kevésbé 
alkalmas.

Az így felaprított faanyag az extrahálóba jut, ott 
először a gőz behatásának teszik ki, a minek segélyével 
már a gyantájának egy részétől megfosztják; az így 
félig kihasznált anyagot azután benzollal kilúgozzák 
annyira, hogy a gyantatartalomnak csak csekély nyoma 
marad még benne. A terpentinolajat külön választják a 
kolofóniumtól; utóbbi azután még tisztításnak lesz alá
vetve s evvel kész a piaczképes termék.

A gyantájától megfosztott faaprólékot a papírgyárak 
nagyon jól hasznosíthatják. Régebben a papírgyárak nem 
vették az erdei fenyő fáját, mert túlgyantás volt és a gyan
tájától való megfosztás költséget okozott. A gyanta
gyárból kikerülő anyagot annál szívesebben veszik, mert
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már fel is van aprítva, tehát, felhasználásra már készen 
kapja azt a gyár ; ezért kell oly nagyságra aprítani, 
a milyen a papírgyártáshoz szükséges.

A hulladéknak ez a felhasználhatósága lényeges kö
rülmény, a mely a gyantagyár anyagi hasznát nagyon 
emeli.

A vegyi úton a holt faanyagból való gyártás és az 
élőfából való csapolás együttesen előreláthatólag eló' 
fogják teremteni a magyar ipar szükségletét legalább 
nagy részben, úgy hogy e tekintetben függetleníthetjük 
magunkat a külföldtói és új iparágakat honosíthatunk 
meg, a melyek számos családnak biztos megélhetést 
nyújthatnak, az erdőgazdaságnak pedig új bevételi 
forrást nyitnak meg.

A járási erdőőrök helyzetéről.

Aligha van. az országban olyan sanyarú és mostoha 
helyzetben levő közalkalmazott, mint a járási erdó'őr. 
Ez a szegény ember legtöbbnyire maga sincs tisztában azzal 
hogy tulajdonképen miféle alkalmazott és kinek az alkal
mazottja, mert rendelkezik vele az állami erdőhivatal 
tiszti személyzete, az erdőfelügyelő, a közigazgatási bizott
ság gazdasági albizottsága, a szolgabíró, a községi jegyző, 
a birtokossági elnök, a birtokosok, szóval mindenki, a 
kihez csak a legcsekélyebb köze is van. De ha a szegény, 
agyoncsigázott járási erdőőr panasszal, jogosult kíván
sággal vagy méltánylást érdemlő kérelemmel áll elő, 
nincs a ki meghallgassa, hanem egyik felébbvalója a má
sikhoz, ez ismét a harmadikhoz utasítja, úgy hog}r sze
gény mindenütt kilincsel, kér, könyörög, panaszkodik, 
de mindenünnen tanácstalanul, eredménytelenül távozik.

A járási erdőőrök egy része az adóhivatalból, másik 
része a birtokossági- vagy a községi pénztárból veszi fel 
szánalmasan csekély járandóságát, de azért nem állami, 
sem vármegyei, sem községi alkalmazott, hanem az erdő
birtokos alkalmazottja, a kivel a tulaj dónképeni birtoko
son, vagyis az alkalmazón kívül még állami és közigazgatási 
tisztviselők is rendelkeznek.

A járási erdőőrök javadalmazása annyiféle, ahány 
vármegye az országban van, sőt még ugyanazon vár
megye területén is többféle javadalmazást élveznek, 
daczára annak, hogy szolgálatuk, munkakörük, feladatuk, 
teendőjük lényegileg csaknem mindenütt egy és ugyanaz. 
Egy helyütt a járási erdőőrök anyagi helyzete —• a há
ború előtti békés időkben — kielégítőnek volt tekinthető, 
a mennyiben egyik-másik helyen időközi előléptetésük 
biztosítva volt s szolgálatképtelenségük esetére nyugdíjra 
is volt, illetőleg van kilátásuk ; máshelyütt azonban java
dalmazásuk — még a háború előtti viszonyokhoz mérten 
is — nagyon alacsonyan volt megállapítva, s aggkori 
ellátásukat is csak az Országos Gazdasági Munkáspénztár 
útján biztosították a birtokosok vagy esetleg biztosította 
magamagának a járási erdőőr, ha volt benne annyi akarat
erő, hogy csekély járandóságából még a munkáspénztár

járulékait is fizesse. De van olyan járási erdőőr is, a kinek 
nyugellátásáról még sem a birtokos, sem maga a járási 
erdőőr nem gondoskodott, daczára annak, hogy a járási 
erdőőrök nincsenek olyan anyagi helyzetben, hogy munka- 
képtelenségük idejére, illetőleg visszamaradó családtag
jaik jövőjének biztosítására tőkét gyűjtsenek.

Most, mikor az állam, a vármegyék, a községek, a 
gyárak, ipari és kereskedelmi vállalatok, a nagyobb ura
dalmak, sőt a magánezégek nagy része is, méltányolva 
a háború által teremtett rendkívüli drágaságot és felette 
nehéz megélhetési viszonyokat, tisztviselőik, munkásaik 
s alkalmazottjaik javadalmazását különféle czímeken 
emelik, hogy megélhetésüket csak némiképen is biztosít
sák, — fokozottabb mértékben érzik a járási erdőőrök 
elhagyatottságukat, mert nekik nem jut se fizetésemelés, 
se családi pótlék, se háborús segély, se íuházatbeszerzési 
segély, se beszerzési előleg, se drágasági pótlék, hanem 
tengetik siralmas és valóban szánalomraméltó életüket 
a háború előtti időkben megállapított, de a mai viszonyok 
közt mindenképen csekély javadalmazásukból.

Ilyen viszonyok közt nem csodálható, ha a járási 
erdőőrök azzal a kéréssel keresnek fel bennünket, hogy 
szánandó helyzetükön segítsünk. Mi azonban a legjobb 
akarat és legteljesebb jóindulat daczára sem vagyunk 
abban a helyzetben, hogy a járási erdőőrök minden te
kintetben jogosult kívánságát teljesítsük, mert a szer
kesztőségnek a panaszok és sérelmek feltárásán kívül 
nem áll semmiféle olyan eszköz rendelkezésére, a mellyel 
a bajokon segíthetne.

A járási erdőőrök részéről ilyen panaszokat az Országos 
Erdészeti Egyesülethez is nyújtottak be, a melynek kö
vetkeztében — az egyesület nagyérdemű titkárának ja
vaslatára — az Országos Erdészeti Egyesület folyó évi 
június hó 15-én tartott igazgatósági ülésében foglalkozott 
is a járási erdőőrök tarthatatlan helyzetével s méltányolva 
azok segítségre szoruló és valóban sanyarú helyzetét, az 
igazgatóválasztmány határozatából folvólag az Országos 
Erdészeti Egyesület a következő felterjesztést intézte a 
m. kir. földmívelésügyi miniszter úrhoz :

Nagyméltóságú Miniszter Úr!
Nagyméltóságod előtt ismeretes, hogy az állami ke

zelésbe vett ertlők őrzésére rendelt járási erdőővök anyagi 
helyzete már a háború előtt is rendkívül kedvezőtlen volt 
s bár a maguk működési körükben ugyanazt a hivatást 
töltik be, mint az erdőkincstár szolgálatában álló társaik, 
mégsem élvezik az állami vagy t örvény hat ósági szolgálat 
jótéteményeit, nyugdíjjogosultságot, segélyezést, fa- és 
földjárandóságot stb., hanem alapfizetés tekintetében is 
többnyire jóval mostohább viszonyok között élnek.

Ha helyzetük ennek következtében már a háború előtt 
is felette nehéz és javításra szoruló volt, ma az valóság
gal tarthatatlanná lett s méltán tölti el a járási erdőőröket 
keserűséggel, ha értesülnek azokról a rendkívüli segélv ék
ről, a melyekben úgy állami, mint magánszolgálatban 
álló társaik részesülnek, míg ők mint sem állami, sem 
törvényhatósági alkalmazottak figyelmen kívül maradnak.

Fenntartva magunknak, hogy a járási erdőőri intéz-
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ménv kiépítése és főként nyugdíjuk rendszeresítése ügyé
ben később forduljunk Nagyméltóságodhoz, mély tisz
telettel kérjük ezúttal, hogy sürgősen módját ejteni ke
gyeskedjék, hogy szolgálat képtelenné vált elaggott járási 
erdőőrök addig is, a míg nyugdíjügyük rendezést nyer, 
a megélhetést biztosító kegydíjban részesüljenek, vala
mennyien pedig családi pótlékban, rendkívüli háborús 
segélyben és ruházati segélyben részesüljenek, a mit a 
szolgálati érdek is megkíván.

Fogadja Nagyméltóságod kiváló tiszteletünk nyilvá
nítását.

Budapest, 1917. évi július hó 17-én.
Bund Károly s. k. Dr. Bedő Albert s. k.

titkár. tb. elnök.

Az Országos Erdészeti Egyesületnek erre a felterjesz
tésére a m. kir. földmívelésügyi miniszter úr a következő 
rendeletet intézte valamennyi vármegye közigazgatási 
bizottsága gazdasági albizottságához :

152,912
I/A—3. 1917. BZam*

Valamennyi vármegye közigazgatási bizottsága gazdasági 
albizottságának.

Szükségesnek tartom a közigazgatási bizottság gazda
sági albizottságának figyelmét az 1898 : XIX. t.-cz. 14. §-a 
értelmében létesített erdőőri szervezetekhez tartozó s 
az állami kezelésbe vett községi stb. erdők birtokosainak 
költségén alkalmazott járási erdőőri személyzetre felhívni, 
a melynek szerény javadalmazása aligha nyújt módot a 
mostani megélhetési nehézségeknek támogatás nélkül való 
leküzdésére.

Teljesen indokoltnak tartom a magam részéről, hogy 
a vármegye területein alkalmazott járási erdőőri személy
zet és az állami kezelésbe vett erdőkön az egyes birtoko
sok által külön alkalmazott erdőőri személyzet, az erdőőri 
szervezetet fenntartó erdőbirtokosok költségére — ahhoz 
hasonlóan, a mint az az állami alkalmazottaknál családi 
pótlékok, háborús segélyek és ruhabeszerzési segélyek 
czímén történt — rendkívüli segélyezésben részesíttesse- 
nek és pedig, olyan formában és mértékben, a mint az 
egyfelől az alkalmazottak ráutaltsága viszonyainak, más
felől pedig az illető erdőbirtokosok teherbírásának egyaránt 
megfelel.

Felhívom tehát az albizottságot, hogy a szóban levő 
erdőőrök segélyezéseinek ügyét, a szakvélemények meg
hallgatása után, vegye beható tárgyalás alá s sürgősen 
tegye meg a szóban levő alkalmazottak megélhetési viszo
nyainak lehető könnyítésére, a megfelelő intézkedéseket..

Megjegyzem,hogy arra az esetre, ha a javasolt erdő- 
őri szervezet fenntartására szolgáló erdőőrzési alapnak 
olyan egyéb czélra le nem kötött, tartalékkészlete lenne, 
a mely a megállapítandó rendkívüli segélyezésre meg
felelő fedezetet nyújt, már most megadom az albizottság
nak a felhatalmazást arra, hogy a m. kir. állami erdőhiva
tal javaslata alapján szabályszerű határozattal megálla
pított segélyösszegek utalványozása iránt intézkedjék.'

Ha pedig ilyen tártaiékpónzkészlet rendelkezésre nem 
állana s ennélfogva a rendkívüli segélyezés csak az érdekelt 
erdőbirtokosokra kivetendő rendkívüli erdőőrzési járulé
kokból történhetik, felhívom, hogy a rendkívüli segélye
zés iránt ebben az esetben is intézkedjék s a segélyezésre 
vonatkozó határozatot esetleges felszólalások lehetővé 
tétele végett - az érdekelt erdőbirtokosokkal szokott 
módon közölje.

Amennyiben a birtokosok a szóban levő határozat 
ellen észrevételt nem tennének, már most megadom az 
albizottságnak a felhatalmazást a hozott határozat végre
hajtására ; ellenkező esetre pedig felhívom, hogy a fel
szólalási határidő leteltével a határozatot a szabályszerűen 
letárgyalt felszólalásokkal együtt hozzám soronkívül ter
jessze föl.

A rendkívüli segélyezés ügyének elintézéséről — bármily 
intézkedés tétetett — az intézkedés megtörténtével jelen
tést várok.

Budapest, 1917. évi július hó 24-én.
Mezőssy.

Hisszük, hogy a földmívelésügyi miniszter úr fenti 
rendeletét a birtokosok figyelembe fogják venni és módját 
ejtik, hogy ennek a nehéz és felelősségteljes szolgálatot 
teljesítő testületnek jogos és legteljesebb méltánylást 
érdemlő igényeit kielégítsék.

Balogh Ernő.

A hadba vonu lt k in cstári erd észeti 
a ltisztekrő l.

A hadbavonult kincstári erdészeti altisztekről újabban 
a következő értesítéseket kaptuk:

a) kitüntetést kap tak : Berényi Rezső m. kir. erdőőr, 
Tiszaköz (Már amar ússz igét) cs. és. kir. tartalékos őrmester, 
a vas érdemkeresztet ; Dobos János m. kir. erdőőr, Jósika- 
falva (Kolozsvár), tartalékos szakaszvezető, a bronz 
vitézségi é rm et; Petőfi Géza in. kir. erdőőr (Lippa), m. kir. 
honvédőrmester, a II. oszt. ezüst és a bronz vitézségi 
é rm et; Kiss József m. kir. segéderdőőr (Gödöllő), a vas
ér demker észtét a vitézségi érem szalagján ; Pomothy Ernő 
m. kir. erdőlegény (Zsarnócza) a 83. cs. és kir. nehéz 
tábori ágyúsezred szakasz vezetője az ellenséggel szem
ben tanúsított vitéz magatartásáért 1916. évi november 
2-án és 1917. évi február 26-án egy-egy bronz vitézségi 
é rm et; Schmerák Antal m. kir. erdőlegény (Apatin), a
II. oszt. ezüst vitézségi érmet ; Mirkovic György kir. 
erdőőr (Zagreb), honvédőrmester, a bronz vitézségi érmet ; 
Polimac Dömötör kir. erdőőr (Vinkovci) tart. szekerész
tizedes, a vaskeresztet ; Vukovarac Ferencz kir. erdőőr 
(Vinkovci), tart. honvéd szakaszvezető, a II. oszt. ezüst 
vitézségi érm et;

b) hősi halált haltak : Klein István m. kir. erdőlegény 
(Beszterczebánya), a háborúban szerzett betegsége kö
vetkeztében a rózsahegyi katonai kórházban 1917. évi 
február hó 26-án ; Orosz György m. kir. erdőlegény (Mára- 
marossziget), a harctéren szerzett betegsége következté-
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ben 1917. évi február hó 18-án Köpcsényben : Markocsány 
Károly m. kir. erdőőr (Máramarossziget), a harcztéren 
szerzett tüdőbaja következtében 1917. évi március hó 
2-án : Maiuska József m. kir. erdó'őr (Lúgos), újabb érte
sülés szerint 1916. évi augusztus hó 19-én Volhyniában 
hó'si halált halt s holtteste az oroszok kezébe került ; 
ifj Pántlik Ignáez m. kir. erdőlegény (Szászsebes), meg
bízható értesülés szerint még 1916 július 28-án az olasz 
harcztéren ; Rosecz Vazul m. kir. erdőlegény (Orsóvá), a 
katonai szolgálat alól történt végleges felmentése után ; 
Gajevszky János napidíjas (Orsóvá) ;

c) hadifogságba jutottak : Beit Sándor m. kir. erdőőr 
(Szászsebes) a nagy olasz offenzív a alkalmával 1917. évi 
június 1— 5-ike közt; — Kerpán János m. kir. erdőőr 
(Orsóvá) orosz hadifogságba.

d) előléptetésben részesültek : Serényi Rezső m. kir. 
erdőőr, Tiszaköz (Máramarossziget) cs. és kir. tart. szakasz- 
vezető őrmesterré ; Dobos János m. kir. erdőőr Jósika- 
falva (Kolozsvár), ki mint közlegény vonult be, szakasz- 
vezetővé ; Bacsilla Máris m. kir. erdőőr (Orsóvá), tize
dessé ; Barnát János m. kir. erdőőr (Orsóvá), szakasz- 
vezetővé.

Az állami kezelésbe vett községi stb. erdőknél, vala
mint a magánuradalmaknál alkalmazott és hadba vonult 
erdészeti altisztek sorsáról még mindig nem kaptunk 
semmiféle értesítést.

Az állam i nyugdíjasok, özvegyek  é s  árvák  
háborús segélye.

Az állami nyugdíjasok, Özvegyek és árvák részére a 
kormány egyszersmindenkorra szóló háborús segélyt sza
vazott meg. Háborús segélyben részesülnek azok az állami 
nyugdíjasok, a kik 1916 deczember 31-ig helyeztettek 
nyugalomba, az ez időpontig elhalt állami alkalmazottak 
özvegyei és szülődén árvái, ha az államtól állandó ellátást 
kapnak és ha az ellátásra való igényük 1917 július havá
ban még fennállott. Továbbá az 1917. év folyamán be
zárólag szeptember 30-ig nyugalomba helyezett állami 
alkalmazottak, feltéve, hogy nem részesültek ruhabeszer
zési segélyben, valamint az 1917. év folyamán bezárólag 
szeptember 30-ig elhalt állami alkalmazottak özvegyei és 
árvái is részesülnek háborús-segélyben, ha az ellátásra 
való igényük 1917 julius havában még fennállott, illetőleg 
ha ez az igényük 1917 julius, augusztus vagy szeptember- 
havában nyílt meg. Ezek azonban az egész évre szóló 
háborús segélynek csak a felét kapják. Azok a nyug
díjazott tisztviselők, tanárok, tanítók, altisztek és szolgák, 
valamint ezek olyan özvegyei és árvái, a kik ellátásukat a 
kormány kezelése alatt álló közalapok és közalapítványok 
terhére élvezik, a háborús segély szempontjától egyenlő 
elbánás alá esnek az állami nyugdíjasokkal, özvegyekkel 
és szülődén árvákkal. A háborús-segélyben részesítendők 
még a vármegyei nyugdíjasok, \alamint a vármegyei 
alkalmazottak özvegyei és á rv á i; a községi, közigazgatási 
és közkórházi alkalmazottak, illetve ezek özvegyei és 
árvái, a kik ellátásukat valamely vármegyei vagy községi 
nyugdíjalap terhére élvezik ; azok, a kik ellátásukat a

községi és körorvosok nyugdíjintézete, az országos tanári 
nyugdíjintézet, az államvasutak nyugdíjintézetének vagy 
nyugbérpénztárának, a bányászati vagy erdészeti társ
ládák, a vízmesteri nyugdíjalap,, a városi pénztár terhére 
élvezik s végül a negyvennyolczasok s ezek özvegyei.

A háborús segély mérve a következő:
Az 1913. évi január 1-je előtt nyugalomba helyezett 

állami díjnokoknál 200 K., a később nyugalomba helye
zett dijnokoknál 160 korona.

Lakbérnyugdíjat nem élvező állami altiszteknél és szol
gáknál, a kiknek nyugdíja nem több, mint évi 400 kor. 
120 Tv. ; évi 400 koronától 600 koronáig 160 K. ; évi 
600 koronától 800 koronáig 200 K. ; évi 800 koronánál 
több 240 K. ; a kik pedig lakbérnyugdíjat kapnak, 
120 korona. A nem rendszeresített állásban alakalmazot- 
taknál 80 korona a segély.

A dijnokok özvegyeinél 200. jlletve 160 korona. Az 
altisztek és szolgák özvegyeinél 180, illetve 120 korona.

Az állami tisztviselők árváinál egyenkint 120 kor. ; 
a dijnokok, altisztek és szolgák árváinak pedig 60 kor.

Az állami kegydíjat élvezőknél a segély 80 koronától 
160 koronáig terjed. Az illetők árváinál egyenkint 60 kor.

A háborús segély megállapításánál a nyugdíjon felül 
esetleg élvezett kegyelmi ellátás számításon kívül hagyandó.

A segélyeket hivatalból, külön kérés nélkül, utalvá
nyozzák ki. Az 1917. évre szóló háborús segély azok ré
szére, a kik az egész évi összeget kapják, két egyenlő rész
letben és pedig az első részlet az utalványozás után azonnal, 
a második részlet 1917. október havában fizetendő ki. Azok 
részére, a kik e rendelet értelmében az egész évre szóló 
háborús segélynek csak a felét kapják, ez az összeg 1917 ok
tóber havában egyszerre fizetendő ki.

A háborús segélyre való igényt nem lehet átruházni 
vagy elzálogosítani, nem lehet sem magán, sem állami 
követelések vagy köztartozások fejében lefoglalni. E há
borús segély minden állami, törvényhatósági vagy községi 
adó alól mentes, tehát jövedelmi adó alá sem esik.

Különfélék.
Hírek a hadbavonult kincstári erdőtisztekről. Kitün

tetést kaptak : Klausberger József m. kir. segéderdőmé'nök, 
cs. és kir. tartalékos vártüzérhadnagy a signum laudist, 
Kriváchy Andor m. kir. erdőmérnök cs. és kir. tartalékos 
tüzérhadnagy a signum laudist a kardokkal, Szabó Mátyás 
m. kir. segéderdőmérnök, cs. és kir. tartalékos tüzerzászlós 
az I. osztályú ezüst és a bronz vitézségi érmet, Szeőts Béla 
m. kir. erdőmérnök, cs. és kir. árkászfőhadnagy a III. osz
tályú katonai érdemkeresztet a hadiékítméimyel es a kar
dokkal.

A téli fagykárokról. Az elmúlt, szokatlanul kemény tél 
érzékeny károkat okozott úgy az erdei, mint a gyümölcs
fák között. Némelyek teljesen elfagytak úgy, hogy többé 
ki sem fakadtak, míg másoknak csak az egyik oldala 
(rendesen a déli), egyeseknek meg csak a termése fa
gyott el.
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Vannak, melyeknek múlt évi hajtásai fagytak el, 
másoknak a múlt évi hajtásokon a virágrügyei. Nagyobb 
volt a fagykár a mélyebb fekvésű s a levegőjárásnak 
kevésbbé kitett helyeken s a kötöttebb talajon, mint a 
magasabb fekvésű helyen s a laza talajon. A fagykár 
nyoma látszik helyenkint a kőris-és a kanadai nyárfán; az 
ákácznak kellőleg meg nem fásult hajtásai fagytak el. 
A boglár és ezeltiszfa csak részben, ellenben az eperfa 
több helyen teljesen elfagyott. A thuja és buxusfélék, a 
mahonia, borostyán, hibiscus s a gyümölcsfák 
több faja szenvedett a fagytól. Nevezetesén a diófa, 
az őszi és kajszínbaraczk, a ringló s általában a szilvafélék, 
a betakaratlanul maradt szőlő.

A tél derekáig oly enyhe volt az időjárás, hogy a 
növények csaknem kifakadtak. (Kígyót, gyíkot nem egy 
ízben lehetett találni.) így a vegetáczió bizonyára nem 
szünetelt még teljesen, mikor az erős fagyok bekövetkez
tek s a lében lévő növények fogékonyabbak voltak az 
elfagyás iránt. Fodermayer Rezső.

Hivatalos közlemények.
M. kir. kereskedelemügyi miniszter.

35,421/917. szám.
VI. c.

K örrendelet.

Valamennyi elsőfokú iparhatóságnak.
(Sörét beszerzése ügyében.)

Értesítem Czímet, hogy a vadászok söréttel való el
látásának biztosítása érdekében a m. kir. földmívelésügyi 
miniszter úrral egyetértőleg engedélyt adtam arra, hogy 
az Első Magyar Sörétgyár Selmeczy Miklós és társa losonczi 
czég azon vadászok (vadászati jegygyei bírók) ólom
készletét/a kiknek összes készlete a 10 kg-ot meg nem 
haladja, a mely készlet a m. kir. minisztériumnak 1449/1916 
M. E. számú rendelete értelmében zár alatt nincsen, össze- 
gyűjthesse és vadászsörétté átdolgozhassa a következő 
feltételek m ellett:

1. Sörétet csak az gyárthat, a kinek «Sörétigazolvány»-a 
van. Sörétigazolványt minden Vadászati joggal -bíró egyén 
kaphat a vadászati jegyét kiállító kir. adóhivatal szék
helyén illetékes elsőfokú iparhatóságtól. Az ezen jegy 
kiadására vonatkozó szóbeli, vagy írásbeli kérelemmel 
egyidejűleg tartozik kérelmező vadászati jegyét bemu
tatni és írásban kinyilatkoztatni, hogy az átdolgozandó 
ólomból nyert sörétet kizárólag vadászati czélra használja 
fel és azt el nem adja. A sörétigazolványon, mely a csatolt 
minta szerint egy első és egy második példányban állítandó 
ki, a kiállító elsőfokú iparhatóság igazolja, hogy az illető
nek melyik adóhivataltól, milyen szám alatt lett a vadá
szati jegye kiállítva és hogy legfeljebb 10 kg. ólomból 
előállított sörét gyártására jogosult és hogy a sörét fel- 
használására vonatkozó nyilatkozatot megtette. Ezen 
igazolvány első példányát a tulajdonosa magánál tartja 
annak igazolásául, hogy a söréthez jogos úton jutott, a 
második példányát pedig beküldi az átdolgozásra szánt 
ólommal együtt a sörétgyárnak.

A sörétigazolvány kiadásának megtörténte a vadászati 
jegy hátlapjára feljegyzendő.

2. Az Első Magyar Sörétgyár a részére átdolgozás 
végett beküldött ólmot tartalmazó csomagokat egy, 
Losoncz város által e czélból kiküldött bizottság jelen
létében bontja fel. Ezen bizottság megállapítja, hogy a 
beküldött anyagban mennyi az ólom, mennyi a használ
hatatlan anyag és a tara. A használható, ólomanyagot a 
sörétgyár sörétté dolgozza fel és mindenkinek a használ
ható ólomkészlete 80%-nvi súlyával egyenlő súlyú sörétet 
ad vissza és pedig lehetőleg a beküldő kívánságának meg
felelő arány szerint 4 6 8 — 12-es számút. Ügy a hasz
nálhatatlan anyag, mint a használható ólomból a 80%-ot 
meghaladó mennyiség hadi czélokra fog átadatni és annak 
ára hadi jótékonysági czélra fog fordíttatni. Ezen anyagok 
visszaküldését vagy azok árát a beküldő nem igényelheti.

8. Az Első Magyar Sörétgyár Selmeczy Miklós és társai 
losonczi czég kötelezettséget vállalt arra nézve, hogy 
használható anyag ólomsörétre való átdolgozását és keze
lését a következő egységárakon végzi: 

a sörétté való átdolgozást kg-ként 50 fillérért, 
a csomagolást, kezelést kg-ként 30 fillérért, a kész sörét 

súlya után számítva. A postai, vagy vasúti szállítás költ
sége a beküldőt terheli. Ezen árakért tartozik a sörétgyár 
a kész sörétet kellően csomagolva, a rendelő czíinre annak 
kívánsága szerint postán vagy vasúton elküldeni. Az át- 
dolgozási és kezelési költségeket a gyár utánvételezheti. 
Felhívom Czímet, hogy a fentieknek az érdekeltek tudo
mására való juttatása iránt intézkedjék.

Budapesten, 1917. évi-május hó 29-én.
Teleszky s. k.

*

. . .  .szám. -.......................
Sörétigazolvány példány.

Igazolom, hogy.......................... i lakos a.
adóhivatal által 1917. évben.............. szám.
tételszám alatt kiállított vadászati jegyét bem utatta és 
kötelező nyilatkozatot adott arról, hogy a tulajdonát 
képező legfeljebb 10 kg. ólom átdolgozása útján beszer
zendő legfeljebb 8 kg. sörétet nyerészkedési czélra fel
használni nem fogja, azt el nem adja.

K elt............................ ..

Hivatalos bélyegző és aláírás.
A nem kivánt törlendő.

■ *

A vadászcselédek részére szolgáló vadászati jegyek ki
szolgáltatása iránt benyújtott bejelentések láttamozása 

körül követendő eljárás dolgában.
1914. évi 14,986. P. M. szám.

(Körrendelet valamennyi m. kir. pénzügyigazgat ósághoz — kivéve 
a székesfővárosit és a székesfővárosi m. kir. adófelügyelőhöz.)

A m. kir. belügyminiszter úrnak a vadászati adóról 
szóló 1883 : X X III. t.-cz. 6. §-ának b)  és c) pontjaiban 
említett, úgynevezett «vadászcselédek» részére szolgáló. 
vadászati ingyenjegy kiszolgáltatása iránt benyújtott be
jelentések láttamozása körül követendő eljárás tárgyában© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.
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1914. évi február hó 1-én 116.303/1918. szám alatt a vár
megye és a városi törvényhatóságokhoz intézett kör
rendeletét — az 1904. évi julius 15-án 54.452. szám alatt 
kiadott a ((Pénzügyi Közlöny»1904. évi 19. számában meg
jelent körrendeletre való hivatkozással tudomás, alkalma
zás és a m. kir. adóhivatalok tájékoztatása végett közlöm.

Budapest, 1917. május hó 15-én."

Mellékjel: az 1914. évi 14.986. számú körrendelethez.

A m. kir. belügyminiszter urnák 116,303/1914. számú 
körrendeleté a vadászcselédek vadászjegyeinek elnyerése 

iránti bejelentések láttamozása tárgyában
(Valamennyi vármegyei és városi törvényhatóságnak.)

A m. kir. földmívelésiigyi miniszter úrnak a m. kir. 
pénzügyminiszter úrral, valamint hivatali elődömmel 
egyetért őleg valamennyi törvényhatósághoz 1912. évi 
február hó 1-én 19.426/1911. sz. a. kibocsátott körrendeleté 
értelmében a vadászterületek őrizetére és a vadállomány 
gondozására felfogadott egyének közül a fegyveradóról 
és a vadászati adóról szóló 1883. évi X XIII. t.-cz. 6. sza
kaszának b) pontja alá tartozóknak, tehát vadászcselédek
nek csak oly egyének tekinthetők, a kik a földmívelésügyi 
miniszter úr által hivatali elődömmel egyetértőleg a vad
őrök vizsgája ügyében 1893. évi május hó 22-én kiadott 
utasítással előírt úgynevezett vadőri vizsgát le nem tették. 
(Magyarországi Rendeletek Tára 1893. évfolyam 1947. 
lapján.)

E körrendelet következtében az, a ki felesketett vadőrré 
válik, az 1883 : X XIII. t.-cz. 6. §-ának b)  pontjában a 
vadászcselédeknek biztosított vadászati adómentességet 
elveszti.

Ennélfogva a vadászcselédek részére a vadászati 
ingyenjegy kiszolgáltatása iránt benyújtott bejelentések 
láttamozása körül követendő eljárás tárgyában 1904. évi 
junius hó 10-én 121.184/903. B. M. sz. a. kiadott körrende
letre való ut alással felhívom Czímet, hogy utasítsa a vadá
szati jegy láttamozására illetékes hatósági közegeket, 
hogy a vadászcselédek vadászjegyeinek élnyerése iránti 
bejelentések láttamozása körül az 1883 : X XIII. t.-cz. s az 
ennek végrehajtása során kiadott utasításoknak rendel
kezésein kívül a m. kir. földmívelésügyi miniszter úrnak 
a vadőri szolgálati esküről szóló 1912. évi február hó 1-én 
19.426/1911. számú körrendeletében foglaltakat is.* szi
gorúan tartsák szem előtt.

Budapest, 1914. február hó 1-én.

A fegyver adóról és a vadászati adóról szóló 1883. évi 
XXIII. t.-cz. némely rendelkezésének helyes értelmezése 

tárgyában.
1917. évi 66,585. P. P. szám.

(Körrendelet valamennyi m kir. pénzügyigazgatósághoz — a székes
fővárosi kivételével — és a székesfővárosi m. kir. adófelügyelőhöz.)

A fegyveradó és a vadászati adó jövedéki kihágások
nak a fegyveradóról és a vadászati adóról szóló 1883. évi

* Lásd «Az Erdő# 1912. évi. 82. old. — Szerte.

— l é .  SZ.

X XIII. t.-cz. 48. §-a rendelkezésével kapcsolatos felül
vizsgálata során tapasztaltam, hogy több pénzügyi hatóság 
az elévülés kérdésében a törvénynek ide vonatkozó ren
delkezéseit figyelmen kívül hagyják, illetve helytelenül 
értelmezik.

A törvényes és szabályszerű, eljárás betartásának és a 
kívánatos egyöntetűségnek biztosítása végett a követ
kezőket rendelem :

1. A fegyver- és vadászati adó jövedéki kihágás bün
tethetőségének az 1883. évi X XIII. t.-cz. 46. §-ában 
szabályozott elévülése bekövetkezik akkor is, ha a tör
vény 42. §-ába ütköző valamely kihágás miatt a te tt 
elkövetésétől számított hat hó alatt a kihágási eljárás 
(jövedéki vizsgálat) ugyan megindíttatott és a terhelt 
kérdőre is vonatott — a kérdéses ügyben hozott marasztaló 
határozatot azonban a terhelt részére — egy megfelelő 
vizsgálati cselekménynyel félbe nem szakított hat havi 
elévülési idő letelte után kézbesítik.

2. A fegyver- és vadászati adó jövedéki kihágási eljárás; 
során az 1909. évi XI. t.-cz. 95. §-ában említett feltételek 
mellett a vizsgálat beszüntetésének nincs helye. Ha a fél 
vétkes, akkor vele szemben az 1883. évi X XIII. t.-cz. 
43. §-a szerint — a beszámítás mérvéhez kell nagyobb 
vagy kisebb büntetési tételt alkalmazni.

A fegyver- és vadászati adó ellen elkövethető kihágáso
kat, azoknak megtorlását, a megtorlásra vonatkozó el
járást és a birságban való marasztalásra illetékes hatóságo
kat ugyanis az 1883. évi XXIII. t.-cz. 39—49. §-ai, vala
mint az 1896. évi XXVI. t.-cz. 82. §-ának I. 9. pontja 
szabályozzák — következéskép ezeknek a kihágásoknak 
elbírálásánál csakis ezek a törvényes rendelkezések, nem 
pedig az 1909. évi XI. t.-cz. 93—100. §-ai irányadók és 
döntők.

Budapest, 1917. évi junius hó 7-én.

*

M. kir. földmívelésügyi miniszter.

111,373/1. B. 1. .
------- iüTtT------- az4m-
A m. kir. minisztériumnak 1917. évi 797/M. E. számú 
rendelete, a nyugalomba helyezett állami alkalmazot
takat az 1912 : LXV. törvényezikk 33. §-a alapján meg
illető lakbérnyugdíj folyósításának kezdődő időpontja 

tárgyában.

Az állami alkalmazottak, valamint azok özvegyeinek 
és árváinak ellátásáról szóló 1912 : LXV. t.-cz. 26., 27. és 
38. §-aiban foglalt határozmányokkal kapcsolatban a 
m. kir. közigazgatási bíróság az 1914. évi június hó 17-én 
tartott ülésében XXII. szám alatt hozott döntvényével 
kimondotta, hogy a nyugalomba helyezett állami alkal
mazottat az 1912: LXV. t.-cz. 38. §-a alapján megillető
lakbérnyugdíjat, abban az esetben, ha a tényleges szolgá
latban járó lakáspénz megszűnése nem esik össze a nap
tári évnegyeddel, nem az ellátás folyósítására való igény 
beálltának napját követő naptári évnegyed első nap
jától, hanem annak a hónapnak első napjától kezdve
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kell folyósítani, a mely a lakáspénz megszűnését közvet
lenül követi.

Ennek a közigazgatási bírósági döntvénynek egy
öntetű alkalmazása, valamint az utoljára természetbeni 
lakás élvezetében állott és nyugalomba helyezett állami 
alkalmazottakat megillető lakbérnyugdíj folyósítása kezdő
időpontjának egyöntetű szabályozása céljából, a m. kir. 
minisztérium a minisztertanácsnak 1917. évi február 
hó 16-án hozott határozata alapján — a következőket 
rendeli.

A lakáspénz élvezetében állott és nyugalomba helyezett 
állami alkalmazottat az 1912: LXV. t.-cz. 88. §-a alapján 
megillető lakbérnyugdíjat mindazokban az esetekben, 
amelyekben az általa élvezett lakáspénz megszűnésének 
időpontja nem esik össze a naptári évnegyeddel, a .lakás
pénz megszűnését közvetlenül követő hónapnak első napjá
tól kezdve kell folyósítani.

Olyan esetekben tehát, amelyekben a lakáspénz április, 
július, október vagy január hó végével szűnik meg, a lak
bérnyugdíjat a február, márczius vagy április hó végével 
felmentett alkalmazottnál május hó l-jétől kezdve, a 
május, június vagy július hó végével felmentett alkalma
zottnál augusztus hó l-jétől kezdve, az augusztus, szep
tember vagy október hó végével felmentett alkalmazott
nál november hó l-jétől kezdve* a november, deczember 
vagy január hó végével felmentett alkalmazottnál február 
hó l-jétől kezdve kell folyósítani.

Az utoljára természetbeni lakás élvezetében állott 
(laktanyaszerű elhelyezésben volt) és nyugalomba helye
zett állami alkalmazottak az 1912 : LXV. t.-cz. 88. §-a 
alapján megillető-lakbérnyugdíjat a m. kir. közigazgatási 
bíróság 1914. évi XXII. számú döntvényében elfoglalt 
álláspontnak megfelelően minden esetben — tekintet 
nélkül arra, hogy a természetbeni lakásnak élvezete mikoi 
szűnik meg — az ellátás folyósítására való igény beálltá
nak, vagyis a tényleges szolgálat köteléke alól történt 
felmentésnek napját közvetlenül követő hónapnak elsejé
től, tehát ugyanattól a naptól kezdve kell folyósítani, 
mint amely naptól kezdve a nyugdíj jár.

Olyan esetekben, amelyekben e rendelet folytán a lak
bérnyugdíj folyósításának kezdőidőpontja nem esik össze 
a naptári évnegyed kezdetével, a lakbérnyugdíjat a leg
közelebbi naptári évnegyedig terjedő egy vagy két hó
napra külön, azután pedig előzetes naptári évnegyedes 
részletekben kell kifizetni.

E rendeletnek annyiban van visszaható ereje, hogy a 
lakáspénz élvezetében állott olyan alkalmazottak részére, 
akik az 1912 : LXV. t.-cz. hatálybalépése vagyis 1913. évi 
január hó 1-je után helyeztettek nyugalomba és akik 
arra az időre nem kaptak lakbér nyugdíjat, amelyre az 
e rendelet értelmében járna, a lakbérnyugdíj különbözetet 
az illető kérelmére utólag ki kell utalványozni abban az 
esetben, ha a nyugalomba helyezés és a különbözet ki
utalására irányuló kérelem benyújtása között még nem 
telt el három esztendő.

Gróf Tisza István s. k.

M. kir. földmivelésügyi miniszter 

I l i , 761.
1. B. 1. 1917 S4am

K örrendelet.

Valamennyi kincstári erdőigazgatóságnak, főerdőhivatal- 
nak és erdőhivatalnak.

( A fuv.arpénz'pótlék felszámításának jojosultsája s annak 
elbírálása tárgyában.)

A múlt évi 981JM. E. számú kormányrendelet* 5. 
pontja értelmében a hivatalos útra kiküldött állami alkal
mazottak a fuvarpénzpótlékot csak abban az esetben 
számíthatják fel, ha fuvart tényleg igénybe vettek.

Ezzel kapcsolatban elrendelem, hogy az állami alkal
mazottak hivatalos utazásaikról benyújtott útiszámláik 
«Jegyzet» rovatában minden egyes utazásra vonatkozólag 
külön-külön nyilatkozzanak arra nézve, hogy fuvart 
tényleg igénybe vettek-e, vagy sem.

Azok a tisztviselők pedig, akik 1914. évi 88,888. számú 
körrendelet etil értelmében az útinaplók igazolására hiva
tottak, az útiszámlák felülbírálásánál terjesszék ki figyel
müket arra is, hogy a számlatevők által fenti rendelkezés 
folytán az útinaplókban a fentiek szerint megkívánt 
bejegyzéseket tényleg esz közölté k-e és hogy azok a való
ságnak megfelelnek- e?

A lótartási és fuvarátalánnyal ellátott tisztviselőkre, 
amennyiben hivatalos utazásaik költségeit átalányaik 
terhére tartoznak fedezni, rendelkezésem ki nem terjed. 

Budapest, 1917. évi április hó 30-án.

A miniszter rendeletéből: 

Kaán s. k.
miniszteri tanácsos.

V áltozások az erd észeti s zo lg á la t köréből.

(Kétjük az uradalmak t. vezetőségeit, hogy erdészeti létszá
mukban beálló változásokról a szerkesztőséget értesíteni 

szíveskedj enek.)

Földmivelésügyi magyar ministerem előterjesztésére az erdő- 
£el ügy el ős égi szolgálati ágazatnál Kelecsényi Ferencz erdőtől ügyelőt 
főerdőtanácsossá, Ferenczy Lajos és Czillinger János alerdőfelügyelő- 
ket erdőfelügyelőkké, a magyarországi kincstári erdők szolgálati ága
zatánál Balogh, Ernő és Térfi Béla főerdőtanácsosi czímmel és jelleggel 
felruházott erdőtanácsosokat főerdőtanácsosokká kinevezem, továbbá 
az erdőfelügyelőségi szolgálati ágazatnál Bogdán Géza és Pánczél Ottó 
erdőfelügyelőknek a főerdőtanácsosi czímet és jelleget, az állami 
kezelésbe vett községi stb. erdők szolgálati ágazatánál Spettmann János 
főerdőmernöknek az erdőtanácsosi czímet és jelleget, a magyarországi 
kincstári erdők szolgálati ágazatánál Székely Józsej és Szokolóczy József 
erdőtanácsosoknak a főerdőtanácsosi czímet és jelleget, valamennyinek 
díjmentesen és végül a horvát-szlavonországi kincstári erdők szol
gálati ágazatánál Janussek István erdőmérnöknek a főerdőiuérnöki 
czímet és jelleget adományozom.

Kelt Laxenburgban, 1917. évi június hó 23-án.

Károly s. k.
Mezőssy Béla s. k.

Lásd «Az Erdő# 1916. évf. 62. old. — Szerk.
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A magyar kir. íöldmívelésügyi minister kinevezte az állami erdő
tisztek összesített közös rangsorozati ̂ létszámában :

a) Az állami kezelésbe vett községi stb. erdők szolgálati ágazatá
nál : Pöschl Ferencz erdőtanácsosi czímmel és jelleggel felruházott 
ni. kir. főerdőmérnököt ni. kir. erdőtanácsossá, Horváth József, Hornung 
Gusztáv, Lélai Gyula, Kotzmann Géza, Bükkel János, Plachy Teofil, 
Schurina Vilmos és Janesó István m. kir. erdőmérnököket m. kir. fő- 
erdőmérnökökké;

b) az erdőőri szakiskolák szolgálati ágazatánál: Illés Vidor erdő- 
tanácsosi czímmel és jelleggel felruházott m. kir. főerdőmérnököt m. 
kir. erdőtanáesossá ;

c) a magyarországi kincstári erdők szolgálati ágazatánál: Tomas- 
sek Miklós, Bíró Zoltán, Mezey Rezső és Várjon Géza erdőtanácsosi 
czímmel és jelleggel felruházott m. kir. főerdőmérnököket m. kir. erdő
tanácsosokká, Jeszenszky Kálmán, Gasparik Pál, Beclcer Róbert és Vidos 
Miklós főerdőmérnöki czímmel és jelleggel felruházott m. kir. erdő- 
mérnököket m. kir. fő erdőmérnökökké ;

d) a liorvát-szla vonországi kincstári erdők szolgálati ágazatánál 
Kmetónyi Emil kir. főerdőmérnököt kir. erdőtanácsossá, Boeriu Virgil 
és Maier Béla kir. erdőmérnököket kir. főerdőmérnökökké ;

e) az egyesített létszámban : Zseleznyák Péter, Heincz János, 
Vorák Sándor, Fábián János, Szilágyi Ernő, Berecz János, Jamnik 
István m. kir. segéderőőmérnököket, Alberti János erdömérnöki czím- 
mel felruházott m. kir. segéderdömérnököt, Fiedler Jenő m. kir. segéd- 
erdőmernököt, Blickhardt József erdőmérnöki czímmel felruházott 
m. kir.segéderdömérnököt, valamint Seemayer Bódog, Kellényi Annáiul. 
Bárány Károly, Barabásy József és Lorge Emil m. kir. segéderdőmérnö- 
köket m. kir. erdömérnökökké.

Dr. Fazekas Ferencz okleveles erdőmérnököt m. kir. segéderdő- 
mérnökké, Fejfarek József, Gregurinóié Ferencz, Dubravszky János, 
Apáti László, Thomae Ernő, Szadlis Sándor, Grozdanié Milán, Máthis 
Gyula, Forster Imre, Budzinszky Ottó, Matyasovszky László, Lukács 
Ottó, Páter Ernő, Kachelmann Ottó és Agfalvi Imre m. kir. erdőmérnök- 
gyakornökokat, valamint Giller Zoltán okleveles erdőmérnököt ideig
lenes minőségű m. kir. segéderdőmérnökökké.

Scherg Károly, Szegedy Oszkár, Schiller János, Bogár Pál, Dudacsek 
Sándor, Jellmann Emil, Heider Henrik, Tamás János, Osztroluczky 
Tibor, Szántó István, Szabó János, Glóser Dezső, Gondos Jenő, Petri- 
kovich Gyula, Kiss Lajos, Hammerschmidt Ernő, Czebeczauer József, 
Szontágh Ferencz, Zeic János, Buchalla Jenő, Györke Ernő, Mihalcsics 
Boskó, Suciu György, Kovács József, Uerédy Kálmán, Gzeizel lgnácz, 
llrobáts József, Dercsényi István, Vusdea Szilárd, Dimák Ödön, Fleischer 
Mihály, Sliopu János, Babos Károly, Kovács Lajos, Neumann István, 
Tóth Antal, Krizmanics Ferencz, ütő Barabás, Popa János, Velics Gyula, 
Moldován János, Comsia Aurél, Dénes Jenő, Begyáts Gábor, Moldován 
A urél, Kelemen Jenő, Popoviciu Valér, Dujic Brankó, Lipták Viktor, 
Fekete József, Hajdú Béla, Rakssányi Győző, Zachár Gyula, llrabovecz 
Gyula, Sávéi Sándor és Csányi Aladár díjtalan m. kir. erdőmérnök- 
gyakornokokat ideiglenes minőségű m. kir. segélydíjas erdőmérnök- 
gyakornokokká.

mérnököket, továbbá Spengel Sándor, Simonffy Gyula és Lengve 
Viktor főerdőmérnöki czímmel felruházott erdőmérnököket a VIII. 
fizetési osztályba m /kir. főerdőmérnökökké í

3. az erdészeti kísérleti ügyek szolgálati ágazatához: ltoth Gyula 
erdőtanáesosi czímmel felruházott főerdőmérnököt a VII. fizetési 
osztályba m. kir. erdőtanácsossá;

4. az állami erdötisztek összesített közös rangsorozuti létszámába: 
Márics Antal, Sehwanczer Gusztáv, Fail Ernő, Krause Ágoston 
segéderdömérnököket, Molcsányi Gábor erdőmérnöki czímmel felruhá
zott segédmérnököt, .Maróthy Emil, Valics János, Borbély Sámuel, 
Tóttli László, Modrovich -Ferencz, Gösswein Lajos, Szy Dénes, 
Német Pál, Stefány Gyula, Mamira József, Horváth Dezső, Papp Jenő 
Berzenkovics Antal, Sliepőevifi Illés, Bevelaqua István, Sperling 
Viktor, Wehofer Mihály, Mauksinszky Gyula, Ponner Nándor, Daum 
Alfréd, Schillinger Béla, Sobó Sándor, Hreblay László, Radó Gábor, 
Lesenyi Ferencz és Schudich Nándor segéderdömérnököket a IX. 
fizetési osztályba m. kir. erdőmémökökké. - .

A m. kir. íöldmívelésügyi miDister Jóké Jenő ni. kir. erődtanácsost 
hosszú szolgálatának elismerése mellett, saját kérelmére véglegesen 
nyugalomba helyezte.

A m. kir. íöldmívelésügyi ministre áthelyezte Bartfui Gábor m. kir. 
főerdőmérnököt Nagybocskóról Máramarosszigetre a m. kir. erdőigaz
gatóság központi szolgálatához. Guary Kálmán m. kir. főerdőmérnököt 
pedig Bústyaházáról Nagybocskóra (faraktárgondnoknak).

A m. kir. íöldmívelésügyi minister áthelyezte Janesó Gyula m. kir. 
főerdőmérnököt Topánfalváról a kolozsvári m. kir. erdőigazgatóság 
központi szolgálatához, Kolozsvárra

A m. kir. íöldmívelésügyi minister áthelyezte Bartók Ernő m. kir. 
főerdőmérnököt Fenyőházáról Herkulesfürdöre s megbízta a herkuies- 
fürdői m. kir. erdőgondnokság vezetésével.

A m. kir. íöldmívelésügyi minister Eördögh Bertalan m. kir. erdő- 
mérnököt Budapestről a lőcsei m. kir. állami erdőhivatal kerületébe, 
Podolinba helyezte át s megbízta a podolini m. kir. járási erdőgond
nokság vezetésével.

A m. kir. íöldmívelésügyi minister FÓldváry Miksa kir. alerdo- 
felügyelőt áthelyezte Szombathelyről Miskolcira a kir. erdőfel ügyelő-

A m. kir. íöldmívelésügyi minister áthelyezte Schwártz Bélá m. kir. 
erdömérnököt Bihardobrosdról a kolozsvári m. kir. erdőigazgatóság 
központi szolgálatához Kolozsvárra.

A m kir, íöldmívelésügyi minister kinevezte: 1- állami keze
lésbe vett községi stb. erdők kezelésének szolgálati ágazatához: Tompa 
Kálmán, Koralevski Géza, Biloveszky Béla és Spettmann János 
< rdötanáesosi czímmel és jelleggel felruházott főerdőmérnököket a 
VII. fizetési osztályban m. kir. erdőtanácsosokká ; Nagy Samu, 
Ruténvi Károly, Polakovics György, Payer Arthur, Monspárt István, 
Horváth Viktor, Eördögh Bertalan, Fábián Béla, Zimann Ede, 
Székács Vincze, m. kir. erdőmérnököket, továbbá Frőhlich Brúnó 
főerdőmérnöki czímmel felruházott m. kir, erdőmérnököt, végül 
Zachár László m. kir. erdőmérnököt a VIII. fizetési osztályba 
m. kir. főerdőmérnökökké;

2. a magyarországi kincstári erdők kezelésének szolgálati ágazató- 
jwz: Ambrus Lajos, Kolossy Imre és Ondrus Gyula erdőtanáesosi 
czímmel és jelleggel felruházott főerdőmérnököket, továbbá Szalagyi 
Emil és Regenhart Pál m. kir. főerdőmérnököket a VII. fizetési 
osztályba m. kir. erdőtanáososokká;

Kovalitzky Vladimír, Kőfalusi Viktor, Orosz Tamás, Szepesi- 
Elek, Figuli Lajos, Bedö Zoltán és Matusovits Károly m. kir. erdö-

A m. kir. íöldmívelésügyi minister áthelyezte M eny János m. kir. 
erdőmérnököt Csíkszeredáról Szepesófalura (erdőgondnoknak) Sperling 
Viktor m. kir. segéderdömérnököt Szepesófaluból Brassóba (az allami 

erdőhivatalhoz)és Ütő Barabásra, kir. erdőmómökgyakornokot Brassó
ból Sepsiszentgyörgyre (az állami erdőhivatalhoz), végül Wingert 
János m. kir. segéderdömérnököt megbízta a fehértemplomi m. kir. 
járási erdőgondnokság vezetésével.

A m. kir. íöldmívelésügyi minister áthelyezte Tamás János m. 
kir. erdőmérnökgyakornokot Görgényszentimréról Sepsiszentgyörgyre 
a m. kir. állami crdöhivatalhoz és Györke Ernő m. kir. erdomernok- 
gyakornokot Sepsiszentgyörgyről Vadászerdöre a m. kir. erdőönszak- 
iskolához.

A lugosi m. kir. erdöigazgatóság főnöke Tausch Ernő,Tóth Joachun. 
Vernik Sámson, Séner Ambrus, Vizauer Imre, Torna György,̂  Pecza 
Miklós és Matuska József m. kir. erdőöröket m. kir. foerdoorokke 

I nevezte ki. *
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A beszterczebányai m. kir. erdőigazgatóság főnöke Nemesok János 
-.m. kir. erdőőrt m. kir. főerdőőrré nevezte ki.

•
A liptóujvári m. kir. főerdőhivatal főnöke Szpieka József, Jurcsák 

■Gusztáv, Pallai Ede, Luscsek János és Knbzány Rezső m. kir. erdőőröket 
m. kir. főerdőőrökké nevezte ki.

A gödöllői m. kir. erdőhivatal főnöke Fenyves}/ Jánosén Till Gusztáv 
-m. kir. erdőőröket m. kir. főerdőőrökké nevezte ki.

A zsarnóczai m. kir. erdőhivatal főnöke áthelyezte Urálik Vilmos 
. erdőőrt Körmöczbányáról a selmeczbányai erdőgondnokság kerületébe, 
.Zólyomkecskésre. Polónyi Mihály m. kir. főerdőőrt Gyökösről Kör. 
möczbányára (irodai szolgálatra). Medriczky Milán m. kir. főerdőőrt 

.Zólyomkecskésről Geletnekre. Fleskó János m. kir. erdőlegényt Gélét- 
nekről Jalnára (irodai szolgálatra). Dobry Ferencz m. kir. erdőlegényt 

.Bródróla szélaknai erdőgondnokság kerületébe, Gyökösre. Schleichardt 
Mihály m. kir. erdőlegényt Jalnáról a garamrévi erdőgondnoksághoz, 
Bakaszenesre.

Az orsovai m. kir. erdőhivatal főnöke Czujkán János, Rojeszku 
-József, Kokosu Traján, Novacseszku Pál, Osztója János és Teleki Károly 
an. kir. erdőőröket m. kir. főerdőőrökké nevezte ki.

A szászsebesi m. kir. erdőhivatal főnöke Bokor András, Rákóczi 
Antal, id. Pántlik Ignácz és Erős György m. kir. erdőőröket m. kir. 

rfőerdőőrökké nevezte ki.

E lő l iz e té s i  d íjak  n y u g tá zá sa .

Az 1917 évi julius hóban a következő előfizetési díjak folytak 
be az Országos Erdészeti Egyesület pénztárába

Beszterczei erdőig. 88" —, Nagytapolesányi főszolgabírói hiv. 23-15, 
Nadrági erdőhiv. 7'20, Beszterczebányai erdőig. 240 —, Lippai fő- 

•erdőhiv. 400 —, Lugosi erdőig. 3 1 6 —, Egyed József 4'50, Má ram áros- 
iszigeti erdőig. 182'—, Orsovai erdőhiv. 172'—, Gödöllői erdőhiv. 
136'—, Kolozsvári erdőig, hd. 39'70, Tótsóvári erdőhiv. 308'—, hd. 
19' 80, Aradi adóhiv. 43'68, Sátoraljaújhelyi áll. erdőhiv. 40' —, Durugy 

-József 2'20.
1 koronát fizetett: Saári Mihály.
2 koronát fizettek : Merreider István, Szülik Frigyes, Wiriter Gusz

táv, Wunder Jenő, Brubel Ferencz, Hladav Pál, Kerekes Pompeusz, 
Pettes József, Szabó Gyula, Wirlics József, Butács Gyula, Ernyey 
Károly, Kocsis József, Wincze János, Kocsis Mihály, Maurer János,

.Molnár Bálint, Kelemen István, Sandó Etel, Taturek Richard, Tolnay 
Ferencz, Berényi Rezső, Dábi Miklós, Tóth István, Grauzer Jenő, 

.Kiss István, Bencze Mihály, Bokor János, Duchener Adolf, Kaszás 
- Jánosné, Veress József, Blazsek Mihály, Nagy Ferencz, Bencze Vincze.

4 koronát fizettek: Bárány István, Rötth László, Varga Mihály, 
Bárány Antal, Fazekas István, Kovács Antal, Haber Károly, Ujváry 

-Jenő, Farkas János, Antal Imre, Teodorovics Ferencz, Novák Jánosné, 
Kagyarják Gyula, Kovács István, Molnár Sándor, Gsokora József, 

'Stummer István, Jeszenszky Tivadar.

Szerk esztői üzenetek .
Gyakran érkeznek felszólalások k iadóhivatalunkba a czím- 

szalagon á t ja v íto t t  lakczím  m ia tt. Ez ú ton  közöljük, hogy ezen 
ú tjavításokat nem a posta, hanem a kiadóh iva ta lunk eszközli <
n e je len te tt czímváltozás alapján, a n --------— *— e — ‘------------
ta tás i költségek m egtakarítása czéljé 
fölösleges reklam ácziókkal a t .  előfizeti

S. G. Mi az önök érdekében minden lehető t m egteszünk s m int 
.lapunk  más helyén lá th a tja , ezú tta l is foglalkozunk a járási erdőőrök 
-sanyarú helyzetével és ism ertetjük  az  Országos Erdészeti Egyesület
nek  a járási erdőőrök érdekében a földművelés ügyi m inister úrhoz 
intézett előterjesztését.

E. J. Mint a lap  előfizetőjének,álláskeresletre vonatkozó hirdetését 
•díjm entesen közöljük.
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K. T. Jövőben lakváltozás esetén ne a postát kérje, hogy lapját 
utána küldjék, hanem czímváltozását- velünk közölje, hogy a lapot 
új czímére küldjük. Gzímszalagjának kiigazítása iránt intézkedtünk és 
a hiányzó lapokat pótlólag elküldtük.

K. A. 1. Sok tekintetben — sajnos — igaza van, ezt azonban á lta
lánosságban nem lehet mondani, mert van több olyan erdőbirtokos 
is, a ki alkalmazottját jól fizeti.

Az 1879. évi XXXI. t.-c. 37. §-a szerint,az ugyanezen törvényczikk 
17. §-ában megnevezett birtokosok erdeiben erdőőr kizárólag csak 
olyan egyén lehet, a ki az erdőőri szakvizsgát letette. A földmívelés- 
ügyi minisztérium részéről jóváhagyott üzemtervekben meg van álla
pítva, hogy az illető erdőbirtokos hány szakképzett erdőőrt köteles 
ta r ta n i; természetes, hogy az ekként megállapított létszámon felül 
alkalmazhat a birtokos erdőőrzés, vagy vadőrzés céljából nem szak
képzett egyéneket is, a kiket azután az uradalmak szintén az «erdőőr* 
elnevezéssel szoktak felruházni. Ennek a mindenesetre helytelenítendő 
eljárásnak a megakadályozására törvényes alap ezidőszerint nincs.

2. A küldött 1 koronát a lap  javára bevételeztük.
B. L. Ha ön mint felmentett népfelkelő van irodai napibéres minő

ségben alkalmazva s mint ilyen legalább hat hónap óta szolgál, úgy a 
ruházatbeszerzési segélyre igényt tartha t ; ha még nem szolgál hat 
hónap óta, úgy a hat hónapi szolgálat betöltése után fogja a ruházat- 
beszerzési segélyt megkapni.

H. L . Levelét nem tudjuk megérteni, de abból úgy vettük ki, 
hogy ön most tulajdonképen tényleges három évi katonai szolgálatá
nak tesz eleget. Ha így van, akkor az ön polgári fizetése, csak katonai 
szolgálatának első nyolcz hetére jár, tovább azonban nem s ez esetben 
ruha beszerzési segélyre sincs igénye. Ha azonban mint tartalékos 
vonult be, akkor a ruha beszerzési segélyt felettes hivatalától kérnie kell.

B. R. Feldpost 280. A kik a háború tartama a la tt töltik be 32. élet
évüket, azok nem válnak népfelkelőkké s így ezen a címen nem is kér
heti felmentését. Ha azonban ön nem a hadrakelt seregnél, hanem akár 
mint lábadozó beteg, vagy hadi szolgálatra alkalmatlan egyén, az 
ország belsejében csak helyi szolgálatot teljesít, úgy ennek a körül
ménynek megfélélő igazolásával kérheti felettes hivatala’útján felmen
tését.

Cs. S. és Társai. Ha önök legalább hat hónap óta teljesítenek mint 
irodai napibéresekaz erdőgondnokságnál szolgálatot, úgy a földmívelés- 
ügyi miniszter úrnak 1917. évi 116,879. számú körrendeleté értelmé
ben igényük van a ruhabeszerzési segélyre. Ha a hat hónapot még 
nem töltötték ki, úgy a segély akkor lesz esedékes, amikor a hat hónapi 
szolgálatuk meg lesz. Az erdőigazgatóság valószínűleg azért utasítót* 
el önöket kérelmükkel, mert akkor még nem kapta meg az említett 
miniszteri körrendeletét.

H. J. G. Szó sincs róla, hogy erdőöri szakiskolai növendékeket a 
katonai szolgálat alól ilyen czímen felmentsenek.

M. J. Ha van olyan használaton kívüli kincstári épület vagy telek, 
úgy annak átengedését kérheti; eziránt nyújtson be ahhoz a hivatal
hoz kérvényt, a melynek kezelése alá az ingatlan tartozik. Olyan ren
delkezés azonban nincs, a melyik kimondaná, hogy ezt a rokkant 
katonáknak át kell engedni.

D. J . Az ön által említett czikk la púnkban — t udomásunk szerint — 
nem jelent meg.

K. I. Lapunk előfizetőinek álláskeresletre vonatkozó hirdetéseit 
díjmentesen hozzuk.

Ny. K. Feldpost 646. A házasság jogról szóló 1894. évi XXXI. 
t.-cz. 11. §-a szerint testvér, testvérének vérszerinti leszármazójáva 
nem köthet házasságot. A király azonban, az igazságügyminister 
előterjesztésére ez alól az akadály alól felmentést adhat.

M ézet, v ia szt, kőrisbogarat, anyarozsot
állandóan vásárol, mintázott ajánlatot kér Fiscker Izidor 

Zalaegerszeg. Czím megőrzendő. <i.vi. 6.(
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M é z e t, v ia s z k o t ,  s o n k o ly t  állandóan a leg
magasabb napi áron vásárol a «Méh» a Magyar Méhé
szek Értékesítő Szövetkezete, Budapest, VI., Frangepán- 
uteza 33 c. Árajánlattal egyidőben minta is küldendő. <2.v.3.)

H iá b a !  mégis csak a «Vadászat és Állatvilága a 
legjobb és legolcsóbb képes vadászati szaklapja az or
szágnak ; az egyetlen tökéletes baromfi-, galamb- és házi- 
nyultenyésztési képes lap pedig a ((Szárnyasaink#. — 
Mutatványszámokat díjtalanul küld a kiadóhivatal, Buda
pest, .IX., Ferencz-körut 34. <3. m.4.)

P á ly á z a t i  h i r d e tm é n y .  Rózsahegy r. t. város 
tanácsa egy erdőőri állásra pályázatot hirdet. Az állás 
utáni kezdő fizetés 800 korona, ha erdőőri szakvizsgá
val bíró egyén neveztetik ki. Pályázhatnak olyanok is, 
akiknek nincsen szakvizsgájuk, ezek azonban csak 720 
korona kezdő fizetést kapnak és csak ideiglenesen alkal
maztatnak, amennyiben 3 éven belül az erdőőri szak
vizsgát le nem tennék, a város szolgálatából el fognak 
bocsáttatni. A fokozatos előléptetés, nyugdíj-igény, az 
erdőőri szolgálati szabályokban van megállapítva. Az 
erdőőr természetbeni lakást és ruházatot, valamint tűzi
fát is kap.

Pályázhatnak fedhetetlen előéletű, erős, egészséges 
testalkatú olyan egyének, akik a tót nyelvet, legalább 
némileg bírják.

Pályázati kérvények 1 koronás bélyeggel ellátva, 
okmányokkal felszerelve a városi polgármesteri hivatal
nál adandók be.

Rózsahegy, 1917. évi július hó 9-én.
(4.) JVoll JBéta’}* 1 polgármester.

Gróf Degenfeld Sándor uradalmában folyó évi októ
ber 1-ére egy e r d ő ő r i  á l l á s  fog a szabályszerű illet
ményekkel, szolgálatképes és katonamentes szakvizsgá
zott egyénnel betöltetni. Pályázni kívánók forduljanak 
az uradalmi erdőgondnoksághoz Hadad (Szilágy megye), 
hol a részletes fizetési feltételek megtudhatók.
(5.II.1.) KIeisi Gyűld, urad. főerdész.

117375/1917. F. M. szám.
G ő z fü ré s z  b é r b e a d á s .  A zólyomvármegyei 

Garampéteri községben levő kincstári gőzfürész összes 
berendezéseivel és a hozzátartozó gömbölyüfa és szel
vényáru rakodó területekkel kapcsolatosan Besztercze- 
bányán 1917. évi augusztus hó 23-án d. e. 10 órakor 
megtartandó versenytárgyaláson zárt Írásbeli ajánlatok 
útján 1917. évi október hó 1-től kezdődőleg 2 (kettő) 
egymás után következő évre haszonbérbe fog adatni.

Az ajánlatok legkésőbb 1917. évi augusztus hó 22-én 
déli 12 óráig nyújtandók be a beszterczebányai m. kir. 
erdöigazgatóságnál.

Árverési és haszonbérszerződési feltételek, ajánlati 
űrlap és boríték a beszterczebányai m. kir. erdőigaz
gatóságnál díjmentesen szerezhetők be.

Budapest. 1917. évi július hóban.
(6.) M . k i r .  fö ld m ív e l é s ü g y i  m in is te r .

I r o d a i  m u n k á k r a  ügyes szakvizsgázott erdőőrt 
keresek.

Telki, u. p. Páty, 1917 július 28.
(7.) K ir .  k ö z a la p , e r d o g o n d n o k .

U ra d a lo m , vagy erdészeti alkalmazott, ki fogadná 
magához erdészcsaládból való özvegy erdésznének 15 éves 
fiát, kit az erdészeti pályára szeretnék adni, s most a 
IV. polgáriba kellene jönnie.

Szíves ajánlatot kérek özv. P. K.-né jeligére e lap 
kiadóhivatalába.

3133. szám.

T ö lg y rö n k ő  e la d á s .  (Vasút melletti rakodón).. 
A huszti m. kir. erdőgondnokságnak a huszti vasúti 
állomás melletti rakodóján készletezett 312 db. 155’14 
köbméter tölgyrönkő zárt írásbeli ajánlatok mellett nyil
vános versenytárgyaláson eladatik.

A zárt írásbeli ajánlatok 1917. évi szeptember hó 
3-án délután 4 óráig a bustyaházai m. kir. erdőhivatal
nál nyújtandók be és 1917. évi szeptember hó 4-én 
délelőtt 10 órakor az erdőhivatal hivatalos helyiségében 
nyilvánosan bontatnak fel.

Részletes adatok, árverési és szerződési feltételek, 
valamint ajánlati űrlapok és borítékok a bustyaházai 
m. kir. erdőhivatalnál szerezhetők be.

Bustyaháza, 1917 augusztus 3.
(ö.) , M . k i r .  JE rdőhivataU

j[§ ! ÁLLÁSKERESLET ÉS KÍNÁLAT j g ] j
V a d á s z i  v a g y  e r d ő ő r i  állást keres esetleg azon

nali belépésre is róm. kath., nős, családos, szakvizsgázott 
erdőőr; jó bizonyítványai vannak s hosszabb gyakorlata 
van a vadászat és az erdészet terén; a mezőgazdasági 
munkák vezetésében is jártas. Czíme a szerkesztőségnél 
megtudható. o.>

3 8  é v e s , nőtlen róm. kath. r o k k a n t  a l t is z t ,
aki végleg el van bocsájtva, ép kezű és lábú, erős, 
magas, az erdőőri szakiskolát vadászerdőn végezte, szak
vizsgázott erdőőr, kitűnő bizonyítványokkal rendelkezik, 
magyar, német és tót nyelvet szóban és Írásban bírja, 
mint erdőőr vagy vadőr állandó állást keres. Czíme, 
mint Rokkant katona a szerkesztőségnél megtudható. <io. j

E r d ő ő r n e k  ajánlkozik uradalomba 27 éves, értel
mes, szerényigényű ember. Czíme a szerkesztőségnél 

: megtudható. <n.

2 9  é v e s , róm. kath., hadmentes, szakvizsgázott 
j erdőőr, ki magyarul és tótul tud, állást óhajt változ- 

tatni. — Czíme: Kagyerják Gyula — Püspökhatvan 
: (Pest megye). li

JÓ  b iz o n y ítv á n y n y a l  rendelkező, szakvizsgázott, 
j  28 éves, hadmentes, kilencz évi gyakorlattal biró h. fő- 
i erdőőr állást keres. — Czíme a szerkesztőségnél meg- 
j tudható. (13>

Á llá s t  k e r e s  23 éves, nőtlen, katonaságtól elbo- 
j  csájtott egyén, ki az erdőőri szakiskola két éves tan- 
! folyamát sikeresen végezte, az erdészetnél és vadászat- 
I nál előforduló összes munkálatokban jártas és az angol 

módra berendezett mesterséges fáczántenyésztést kitü
nően érti. — Czíme a szerkesztőségnél megtudható..<u.>

3 1  é v e s , ref., nőtlen, hadmentes, jól szakvizsgázott 
j erdőőr, teljes ellátás és némi fizetéssel uradalomnál 

erdőőri, vagy irodai állást keres. Csak magyarul tud.
I Czíme a szerkesztőségnél megtudható. us.>____

Budapest, 1917. Franklin-Társulat nyomdája.
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Előfizetési á r :

Egész évre__________ 4 K.
Fél é v re______ 2 K.
Negyed évre__________ 1 K.
Egyes szá m ____20 í.

B A L O G H  E R N Ő  
m. kir. íőerdőtanécsos.

AZERDŐ
Erdészeti és vadászati szaklap kisebb erdők birtokosai és kezelői, 

erdészeti altisztek, erdőőrök és vadőrök részére. 
TULAJDONOS ÉS KIADÓ AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET.

H irdetések
egy hasábos garmondsze- 
dés milliméter soronkint 
10 fillérrel, táblázatos és 
garmond betűnél kisebb 
betüfaj szedés másfélsze
res egységárral számítta- 
tik. — Az egész oldal négy 

hasáb széles.

Előfizetőknek az álláske
reslet és kínálat rovata 
rövid közlésekre díjtala

nul áll rendelkezésre.

Az előfizetési á r «Az Erdői kiadóhivatala czimén Budapest, V., A lap szellemi részére vonatkozó levelezés (kéziratok stb.) »Az Erdő*
Alkotmány-utcza 6. szám alá küldendő. Ide intézendők a lap szét- szerkesztőségéhez, Budapest, V., Zoltán-utcza 16. sz. intézendők.

küldésére vonatkozó reklamácziók is. Kéziratok vissza nem adatnak.

•Az E rdős m unkatársai m egfelelő író i tiszteletdíjban részesü lnek , a  m elyet a szerkesztőség évnegyedenként utalványoz. 
A lap után netalán szárm azó tiszta jövedelem  teljes összegében az Orsz. E rdészeti Egyesület által kezelt oly alap ja v á ra  fordít- 
tátik, a  m ely — később m eghatározandó m ódon — e lap ra  előfizető erdészeti altisztek, erdő- és vadőrök  ja v á ra  fog szo lgáln i

TARTALO M .
A  többterm elés kérdése. (P irkner E rnő.)
Az erdészeti tápintézetek az 1916/1917. tanévben.

Gazdasági tanácsadó: A  szénsavas és foszforsavas m észnek olcsó 
etetéséről. (Bászel E lek .) — Mi az  o ka  az  idei kevés m ézterm ésnek? 
(Ignácz Sándor.) — A rendszeres házinyúltenyésztésre vonatkozó 
tudnivalók . (H reblay  Em il.)

Különfélék: K itün te tés . — M egjutalm azott efdészeti a ltisz tek . — 
N évváltoztatás. — Hősi h alál. — A  népek alkoholfogyasztása. — 
Mennyi kávé fogy évente a  világon. — Halálozás.

Eivaialos közlemények: A pótilletm ényképen engedélyezhető tűzifa 
m ikénti kiszolgáltatása. — Az ille tm énytüzifa  e ladásának  tilal- 
mazása. — A díjnokok és napibéresek rubabeszerzési segélye.

Változások az  erdészeti szolgálat köréből.
Előfizetési d ijak  nyugtázása.
Szerkesztői üzenetek.

Tárcza :  Jobb  világ vo lt régen. (Bársony Is tv án .)

A többtermelés kérdése.
I r t a : Pirkner Ernő ny. m. kir. főerdőtanácsos.

A világháború folyamán felvetett problémák közül 
leginkább égető a közszükségletek kielégítésének kérdése. 
Megoldása kívánatossá teszi, sőt feladatul tűzi ki egyaránt 
s kivétel nélkül a termelésnek minden ágazátára, tehát, 
úgy az őstermelésre, mint az iparra, hogy fejlesztésük
kel a mutatkozó hiányoknak súlyosan reánk nehezedő 
baján mielőbb enyhítsen.

A segítő eszköz, mely hivatva van ezt a kérdést meg
oldani az utóbbi időben a lépten-nyomon hallható és 
ékesen szóló e szavakban rejlik: «Termeljünk többet».

E felhívás követésétől várjuk nélkülözéseinknek meg
szűntét, a drágaság csökkentését, a valutánk javulását, 
fogyasztásunknak czélszerű kielégítését. Ettől várjuk a 
népjólét széleskörű elterjedését és ennek nyomán a szociális 
és kulturális haladást.

Ez a nagy jelentőségű és általános figyelmet érdemlő 
szózat elsősorban a mezőgazdaság érdekkörét szolgáló 
irodalomban jutott kifejezésre oly fényes javaslat alakjá
ban, mely szerint báró Kuffner Károly nagybirtokos 
a mezőgazdasági termelés fokozását ezélzó törekvést egy 
létesítendő (Széchényi István liga» név alatt működő

altruisztikus testületre óhajtaná bízni és a mely szerint 
a liga létesítéséhez szükségelt tíz millió korona alaptőke 
gyűjtéséhez mint kezdeményező 300,000 koronát ajánlott 
fel. — Javaslata kapcsán a többi közt azt mondja a báró, 
hogy: «Minden igaz hazafinak éreznie kell, hogy a magyar 
mezőgazdaság megújhodásától függ a jövőnk, hogy csak 
a termelés fokozásával az egyik, — takarékossággal a 
másik oldalon hegedhetnek be azok a sebek, a melyeket 
ez a rettenetes háború rajtunk ejt és fog még ejteni».

Németországban, a mely mezőgazdasági tevmelésével 
Európában az első helyet foglalja el, az a gondolat dominál, 
hogyan termelhetnének a háború u tán még sokkal többet, 
mint eddig?’ Pedig- köztudomású, hogy a 30 év előtti 
termés átlagának kétszeresét produkálják.

. Kuffner báró javaslatával — a termelés fokozásának 
kérdését illetőleg — sokat foglalkoznak.

Csernoch János, bíboros herczegprimás helyeslőleg 
nyilatkozott és örömmel látja a liga alakulását.

Prohászka Ottokár székesfehérvári püspök ez alkalom
ból lelkes czikket í r t : «A kalász diadala)) czím alatt.

Élénk viszhangot adott Baltazár Dezső dr. ref. püspök, 
a ki azt mondja, hogy : «A gazdasági izoláczió vasszorítása 
ki kell hogy kényszerítse a tettek mezejére a gazdasági 
energiákat. Termelésünket oda kell fokoznunk, hogy kül
földi import nélkül is megállhasson a központi hatalmak 
konczertje».

Buday Dezső dr. egyetemi jogtanár a termelés fokozásá
nak megvalósulását három feltételhez köti, nevezetesen : 
a programm végrehajtására szükséges ötven esztendőhöz, 
ötven milliárd korona beruházási tőkéhez, hogy az Alföldet 
csatornázhassuk és a Felvidéket újra beerdősíthessük és 
szerinte végül ötven millió magyarra van hozzá szükség. 
Utóbbi igény kielégítését a kivándorlás és az egygyermek- 
rendszer megszüntetésétől, a telepítés szervezésétől és a 
kötött birtokok gyökeres reformálásától reményű első
sorban, a mihez persze még sok egyéb volna hozzá
fűzendő. — Ugyancsak hozzá fog járulni ehhez : a magyar 
tudomány, a magyar belátás, a magyar áldozatkészség, 
a magyar lelkesedés. Addig pedig minden porszemet 
meg kell becsülni, melyet — szerinte — a többtermelés 
épületéhez hordunk.

A termelés fokozásának fogalmához tartozik a lég-
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tágasabb értelemben vett minden mív elésre alkalmas 
területnek az adott viszonyok között történő legbelterje- 
sebb felhasználása. Bele vonandók oly részletek is, melyek 
jelenleg terméketlennek vannak osztályozva, azonban 
csekély költséggel bőtermőkké alakíthatók át.

Ehhez magyarázó példát említ fel bút kai Buttkay 
László nagybirtokos: «A többtermelés életkérdés)) czímű 
czikkében.

Azt mondja ugyanis, hogy 1912. évig a zemplénmegyei 
Bodrogközben fekvő földek magyar holdja 200 q káposzta-, 
12—16qdohány-, 12—13 qzab-,gabona- s búza-, 150—160 q 
burgonyatermést adott minden trágyázás nélkül. Ez éven- 
kint megfelelt tisztán 40—80 millió oly értéknek, mely- 
lyel ez a vidék a közélelmezéshez hozzájárult. Ma pedig 
az 1912. és 1918. években bekövetkezett felhőszakadá
sok folytán a víz a földeken megállott, annak levezetésé
ről megfelelő gondoskodás nem történt és e mulasztás 
következtében mintegy 20,000 hold terület elposványoso
dott és hasznavehetetlenné vált. Ezer és ezer kisgazda 
vesztette el legjobb földjét, negyedik éve van kenyér 
nélkül, mert földje víz alatt van.

I tt és ehhez hasonló esetekben, a milyenek voltak a 
krassószörénymegyei rémes árvízkatasztrófák, melyek meg- 
gátlására az egyes ember, sőt községek is tehetetleneknek 
bizonyulnak, az állam sürgős és erélyes közbelépésre van 
szükség. Ennek képezi kötelességét az ily súlyos katasztró
fák ismétlését és keletkezését elhárítani.

És ez az az alkalom, melynél a termelés fokozásának 
megvalósítása körül az erdészet tevékenysége és közbe
lépése kezdődik. Egyedül az erdészet áldásos munkál
kodása nyújthat ily elemi csapások ellen védelmet és 
biztosítást, mert a veszedelmet okozó víztömegek a messze 
hegységekből rohannak lefelé, útjukban egyre gyara
podva és megerősödve,' míg a termő síkságot elérve, itt

TÁRCZA.
Jobb világ volt régen.

Irta : Bársony István.

A kopónak m% csak kevés helyen van igazi létjogosult
sága, pedig nem lehet tagadni, hogy a vadászatnak alig 
van izgatóbb és a szószoros értelmében hangulatosabb 
fajtája mint az, amelyben a jó kopónak is ju t szerep. 
Ma, amikor még a nagy kiterjedésű erdőségben is bizo
nyos értelemben kulturvadat tenyésztünk, már amennyi
ben nem bízzuk többé a véletlenre, hogy mit ad a jó 
Isten, mit hagy meg és mit pusztít el a vadunkból a zord 
tél, a viszontagság, meg a falánk ragadozók hada ; amikor 
mai napság majdnem minden vadat táplálunk és védünk, 
ha másképpen tán nem is, legalább úgy, hogy kíméljük. 
Ma bizony bealkonyodott a kopónak a gondozott va
dászterületeinken, a hol a féltett vadnak elsősorban is a 
nyugalmát óhajtanok biztosítani, amire mindennél na
gyobb szüksége van. Már pedig ezt a nyugalmat semmi 
sem háborítja meg alaposabban, mint a kopó, a mely nem

menthetetlenül tönkre tesznek mindent s emberi képzele
tet meghaladó rombolást és károkat okoznak.

Szakszerű megállapítást nyert, hogy ugyanannyi csapa
dékmennyiség mellett a károsodás hatványozott mérték
ben nagyobb ott, a hol a völgyben kopár terület van, 
ellenben sokkal kevesebb kár észlelhető ott, a hol a völ
gyeknek felsőbb folyásait erdők borítják, hol a jól záró
dott erdő, annak lombernyője, talajtakarója, ú. m. az 
alom, cserjék, bokrok, a szivacsként működő moha és 
humusz a csapadék mennyiségének jelentékeny részét 
visszatartja, a lefolyó vizek sebességét csökkenti s így 
pusztításait mérsékli.

Az erdészet feladata tehát önmagától adódik, t. i. 
hogy a völgyeket alkotó és szegélyező lejtőket fel a magas 
hegységig és a tenyészet határáig erdőnek tartsa fenn, 
azt mint olyant kezelje és ápolja, illetőleg a nagy kiterje
désű kopárterületeket minél rövidebb idő alatt beerdő
sítse, a veszedelmet fokozó vízmosásokat pedig legnagyobb 
körültekintéssel megkösse és ekként meggátolja, hogy a 
lerohanó víztömegek ezeket mélyítsék és a soha többé 
nem pótolható termőföldet magukkal ragadják.

Az «Erdészeti Lapok» 1914. évi XII. füzetében 
«Árvízkárok és erdősítési kérdéseb) czímű czikkében 
mondja néhai $agy Károly m. kir. főerdőtanácsos: 
«Teljes meggyőződéssel merem állítani, hogy az a tömérdek 
kiadás, a mit az állam és az érdekeltség hazánkban árvíz- 
védelmi munkálatokra, a folyók alsó szakaszán : töltések 
készítésére, meder szabályozására és tisztításra fordít, 
mindaddig nem járhat a kellő eredménynyel, a míg a 
folyók és patakok felső vízkörnyékén előforduló kopár és 
vízmosásos területek megkötve és befásítva nem lesznek.)) 
Czikkének folytatásában pedig óva int a hegyi erdők 
kihasználásánál az eddig alkalmazni szokott tarolovágásos 
rendszer folytatásától s e helyett ajánlja erdeinket lehető-

csak összekajtatja az erdőséget s felveri benne a nyugvó 
vadat, hanem hangos csaholásával, órák hosszat is tartó 
fáradhatatlan hajtásával még azt a vadat is rendkívül 
zaklatja, amelynek tulajdonképpen ehhez az egész dolog
hoz igazában véve semmi köze sincsen, minthogy a kopó 
más vadat hajt, nem őt. De vájjon maradhat-e ott nyugod
tan őz vagy pláne szarvas, a hol hegy és völgy három-négy 
kopó konczertjétől visszhangos?! Ott, a hol az össze
függő nagy erdők egy tulajdonosé, vagy vadászat bérlőé, 
még hagyján, mert a vad annak az erdőnek minden ré
szében a régi gazdáé, de ha kiválthat a területről idegenbe, 
már pedig a nagy vad mérföldnyi távolságokra menekül a 
kopó elől, tehát könnyen gazdát cserélhet, akkor csak 
magunknak okozunk nagy kárt, ha kopóval vadászunk 
és ezzel tönkretesszük erdős területeink vadvédő nyu
galmát.

Régente bizony igen sok helyen nem gondoltak erre, 
nem törődtek az ilyesmivel. A vadat, kivált a nagy er
dőkben, egyáltalában nem gondozták; igaz, hogy a leg
több helyen nem is igen volt mit. Mindössze csak. nyúl, 
róka, és őz kerülhetett a kopó elé. A nyúl nem ment 
nagyon messzire, csak ide-oda váltott a nyomán csaholó
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lég fokozatos felújító vágásmód alkalmazása mellett 
kihasználni és felújítani.

E munkálatok foganatosításától függ jórészt a haza 
boldogulása és gazdagodása, lakosainak ' jóléte, mert. 
csakis ez úton menthető' meg a síkság óriási kiterjedésű 
termőföldjének hozama és az elváltozott klimatikus 
viszonyok javulása, mely szintén a termelés fokozásának 
egyik fontos feltétele.

A mennyiben az erdészet ez úton a mezőgazdasági 
termelést közvetve elősegíti, a maga számára is többet 
produkál és ekként működési körét kitágítja, újabb 
munkaalkalmat von hatáskörébe és az erdészet jelentő
ségét az ország háztartásában magasabb polczra emeli, 
azt méltatáshoz és elismeréshez juttatja.

Az erdészet mint az őstermelés sorozatába tartozó 
ágazat nem maradhat érzéketlen a felvetett és most 
napirendre került kérdés irányában, sőt kötelessége 
megoldása körül a maga részéről is a legnagyobb tevé
kenységet kifejteni és a megoldást tárgyaló javaslataival 
előtérbe lépni.

A termelés fokozásának elérése szempontjából teljesí
tendő munkálatok eredménye az erdészetnél természetesen 
nem mutatkozhatik oly gyorsan és nem érhető el oly 
néhány évi időszak alatt, mint a mezőgazdaságnál, hol 
a föld termőképessége, annak belterjesebb megnövelése 
által fokozható és gabonából és takarmányból gazdagabb 
és bővebb termés produkálható. A megfelelő tőke birtoká
ban és ez irányban kifejtendő üdvös intézkedések végre
hajtása által az állatállomány is gyorsan emelhető.

Az a körülmény, hogy az erdészetnél hosszabb lejáratú 
befektetések eszközlendők, — mivel a termelendő anyag, 
értékesíthetése hosszabb idő eltelte után válik lehetővé 
nem lehet ok arra, hogy mi hallgatagok maradjúnk e 
kérdés felkarolása iránt akkor, a mikor az erdészetnél szin

kopók előtt ; a rókáért, ha világgá ment volna, se lett 
volna kár ; de bizony nem cselekedte ezt, hanem bolon
dította a kopót s a vadászt a hogy tudta s a hol gyakran 
kopóztak, ott teljesen megszokta a kergetődzést és akár
hányszor ő ment ravaszul az őt hajtó kopók nyomán. 
Az őz lett volna az egyetlen jobban kímélendő vad, a mit 
a kopó kizaklathatott, elriaszthatott egy-egy területről, 
de azzal meg az volt az eset, .hogy miután mindenütt 
kopóztak, tehát a szegény őz innen oda, onnan ide került, 
a míg valahol le nem lőtték vagy el nem fogták a kopók, 
mert bizony erre is volt eset. Hisz’ az igazi jó, kitartó 
kopó elől nincsen a vadnak menekülése. A szomszéd is 
kopózott, tehát átkergette hozzánk a maga vadját, mink 
aztán a miénket küldtük neki a magunk kopóival.

Kopóztak akkor nemcsak hegyen-völgyön, hanem 
sík mezőkön is, a tengeriföldeken és mondhatom, hogy a 
maga nemében ez sem volt utolsó mulatság. Jó öreg 
Kozsár Sándor, a Károlyi grófoknak egy öreg tisztje, 
Nagykároly környékén kopózott állandóan, a mikor 
ennek a szezonja volt és a saját vallomása szerint , hosszú 
évtizedeken át, késő öregségéig vagy négyezer nyulat 
durrantott agyon kopó előtt.

tén sok-sok alkalom kínálkozik a termelés fokozását szol
gáló feladatok sikeres megoldásához.

Miként a mezőgazdaságnál a termelés fokozása abban 
rejlik, hogy egy és ugyanazon területi egységen a jövőben 
többet produkáljunk, több gabonaszemet és több takar
mányt termeljünk, hogy utóbbival a meglévő állatállo
mányt jobban, vagy több állatot tudjunk eltartani, akként 
az erdőgazdaságnál hasonló elvből kiindulva a szokottnál 
több fát, vagyis nagyobb mennyiségű erdei term éket 
kell előállítanunk.

A termelés fokozásának fogalmába sorozandók azok 
az előnyök is, melyek az értékesebb anyagok termeléséből 
erednek, mert a nagyobb értéket képviselő anyagok után 
nagyobb pénzbeli jövedelmek elérése is várható.

Minden intézkedésnél elsősorban tekintetbe kell venni 
a terület mikénti hasznosítására befolyást gyakorló 
tényezőket, úgymint a talaj minőségét, fekvését, a klimati
kus és helyi viszonyokat stb. Ezen tényezők egybevetésével 
kell azután határozni, hogy a kérdéses terület mezőgazda
ságilag mívelhető-e előnyösebben, vagy kizárólag fa- 
tenyésztésre fordítandó ; ha a foganatosított besorozásnál 
hibáztunk s a talaj mezőgazdasági czélokra megfelelő
nek bizonyul, akkor a használati mód késedelem nélkül 
felcserélendő és a terület az erdőüzemnek adandó át.

Ebből a szempontból szigorú megítélés alá veendők az 
országnak nagy kiterjedésű legelő területei, a melyeken a 
meredekebb, köves és soha tartós jó legelőt nem szolgál
tató részek befásítandók volnának, mikor is ez . alakban 
a többtermelés szempontjából kétszeres.szerepet képesek 
kielégíteni, hogy fát is szolgáltatnának s egyszersmind a 
létesített erdő szomszédságában meghagyott legelők javí
tására is jótékony hatást gyakorolnának.

Nem kevésbé fontos érdeklődést érdemelnek a hazánk
ban levő óriási kiterjedésű ingoványok és az ártérhez

Sípos Bertalan, a krasznabélteki «félviseltes erdész», 
az én felejthetetlen emlékű hű és jó vadásztársam, szintén 
jó kopókat. tarto tt, a melyekkel vadásztunk néha a síkon 
is, tengeritáblák közt, falusi földeken ; de az igazi mégis 
csak az erdei kopászat volt, a mikor a «banda» egészen 
másképpen hangolt össze. Már ha tudniillik egyáltalában 
összehangolt. Négy tagból állott s egyik híresebb volt / 
a maga nemében, mint a másik. Az öreg Dongó volt köz
tük nemcsak a Nesztor, hanem a vezér is, mindaddig, 
a míg közéjük nem került a sárgapofájú Rikkancs, «a ki» 
azután csakhamar elvitatta ezt a szerepet az öregtől. 
Meg is aprehendálta Dongó a vereséget és- tisztes korához 
illendően «nyulas» kopónak állt be lassankint ; hagyta 
a többit, hadd járja a bolondját mindenféle nehéz vállal
kozásban.

Úgy volt ugyanis, hogy a hány kopója volt 'Sipos 
Bertinek, az mind más-más vadban találta legkülönösebb 
örömét és passzióját. Rendes körülmények közt ez hiba
számba mehetett volna; de Berti tudatosan -szedte így 
össze a kopó kom pániát; hisz’ neki éppen ez kellett azok
ban a messze terjedő nagy erdőkben, a melyek elvezettek 
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tartozó, jelen alakjukban úgyszólván jövedelmet nem 
nyújtó területek. E területek legnagyobb része alkalmas a 
mezgés égerfa tenyésztésére, melynek megtelepítése fa
iskolában nevelt csemetékkel a legegyszerűbb eljárás 
mellett, csekély költséggel esz közölhet ó', teljesen fagy
mentes és évi gyors fanövekvésével dús jövedelmezést 
biztosít. Ilyen ingoványos területek és árterek leginkább 
a hegyvidéki erdőrégión kívül faanyagban szűkölködő' 
népes vidékeken találhatók, ezeknek beerdó'sítése tehát a 
többtermelés szellemének megfeleló'en országos érdekeket 
szolgálna és lehetővé tenné, hogy a jelenleg fa-és tüzelő
anyagban szűkölködő százezreknek szükséglete jutányos 
áron nyerhetne fedezetet és kielégítést, mert az ottani 
lakosság végezhetné a termelést és fuvarozást.

Említést érdemel a herczeg Eszterházy Miklós kapu
vári uradalmához tartozó égerfa-erdőnek bámulatos fa- 
hozama és annak jövedelmezősége.

A többtermelés czéljának elérése érdekében ajánlatos 
volna ingoványos területeken és ártereken itt-ott kisebb- 
nagyobb csoportokban égerfát ültetni és ezek bemutatásá
val a birtokosok figyelmét hasonló erdősítések foganatosí
tására irányítani.

Az égerfa mellett helyet foglalhatnának a nyár- és 
fűzfák is, ott pedig, a hol a talajvíz mélyebben van, a 
platán, juhar és kőris volna megtelepítendő, mint szintén 
gyorsnövésű fanemek.

A kopárterületek közt nagy kiterjedésben szereplő 
futóhomokos pusztaságok megkötése és beerdősítése már 
folyamatban van és örvendetes eredményeket lehet 
szemlélni. Kívánatos marad a kedvező lendülettel meg
indult munkálatok rendszeres folytatása.

Az őstermelők harmadik csoportjába tartozó bányá
szat is életjelt adott magáról. Már igazolta, hogy a termelés 
fokozásának magasztos eszméjét és fontosságát felismerte

akár a Kárpátokig, ha éppen meg akarta volna keresni 
az ú tját az ember.

Rikkancs a rókák bolondja volt. Ha róka került eléje, 
azért ott hagyott minden mást. Az öreg Dongó — már 
mondtam — a bakfittyelő nyulakkal mulatozott legszíve
sebben ; Diana, a szép és gyöngéd kis Diana, magánkívül 
lett, ha őzet érzett. S a komor pofájú, durva szőrű, mindig 
haragos Darázs a vaddisznó után a világból is kiment 
volna. Ilyen kopótársasággal vadásztunk mink a kraszna- 
béltelki erdőtől kezdve végig a dobrai, a lephágyi, a 
mántüi, a rá kosi, a felső- és alsóboldádi, a kis- és nagy- 
szokondi s a bábczai erdőkben. Igazán végtelen erdőkben, 
a melyeket ha meg is szaggattak üres kopár területek, 
sovány szántóföldek, bokros legelőtérségek: valahogy 
mégis mindenfelé összefüggtek. Ha belekerültünk ezekbe 
a szépséges szép erdőkbe, a mienk volt a világ; egy da
rab szalonna, egy darab kenyér, ennyi volt a lakománk 
s pompás forrásvíz hozzá az italunk, bárhol, merre jártunk. 
Ott voltak a hatalmas tölgyesek, a minők már oly ritkák. 
Egy-egy fa egymástól hét-nvolcz lépésnyire, sőt még 
messzebbre is, különben nem fért volna egymás mellett 
a terebélve miatt. Aztán a vén bükkösök, a foltos derekú

és azt eddig is már részben, megvalósította a szénbányá
szatná], hol az 1909—1913-ig terjedő cziklusról szerzett 
adatok szerint Francziaország 8%-al, Anglia 9%-al, 
Ausztria 10 %-alés ezekkel szemben Magyarország 18%-al 
szerepel, mely termelési többletet viszont Németország 
mintaszerű szorgalmával 28’3%-al felülmúlta.

Bizakodással ismétlem az ország — világgá kürtőit 
szózatot: ((Termeljünk többet» — a mi más szóval annvit 
te sz : ((Dolgozzunk többet.» Ez a sarkpontja Magyar- 
ország jövő gazdasági előrehaladásának.

Az erdészeti tápintézetek az 1916—17. tan
évben.

A m. kir. kincstári erdészeti altisztek és szolgák fiú
gyermekei részére Rózsahegyen berendezett tápintézet, — 
hála a földmívelésügyi kormány áldozatkészségének — 
a háború harmadik évében is sikeresen működött.

Felvételre engedélyt nyert és 1916. évi szeptember hó 
első napjaiban jelentkezett is az intézetben 44 fiú, a kik 
a tanév első két hónapjában zavartalanul látogatták az 
iskolát ; de novemberben a Liptó megye alsó részében 
és a határos Árva megyében föllépett vörheny és roncsoló 
toroklob Rózsahegyre is eljutott és internátusunkban több 
fiút ágyba döntött. A leggondosabb orvosi kezelés és 
ápolás daczára sem lehetett e betegséget ártalmatlanná 
tenni és két igen jó magaviseletű és szép előmenetelű 
növendék, az intézet vezetőségének mély sajnálatára e 
nagymérvű járvány áldozatául esett. A veszedelem to
vábbterjedésének megakadályozására egyedül czélravezető- 
nek ismertetett el ily körülmények közt az intézetnek 
időleges kiürítése, minek folytán november 20-án fel
hivattak a növendékek hozzátartozói, hogy a növendéke
ket haladéktalanul vigyék haza és csak a karácsonyi

óriások. Ezeken szeretett nyögni az örvös ; a tölgyfán 
pedig a kékgalamb, a mely akkoriban még ezrével járta 
egy-egy csapatban a mezőt, a tarlót s csakis nagy fák 
odvábán költött. És aztán a sűrű vágások felváltva 
mindenütt! Ott volt a vad igazi hazája. Ha a bábczai 
vágásban, messze, túl a krasznabéltelki szálerdőkön, 
felvette a kopó az őzet, Sípos Berti csak azt figyelte, milyen 
a hajtás és merre tart ; ha megértette, hogy vén bak van 
a kopók előtt, akkor azt mondta : no fiúk, most már ke
veredjünk le erre a pázsitra, pihenjünk, gyújtsunk rá, 
mert egy óra eltelte előtt nem látjuk viszont a 
kutyáinkat.

A vén bak tudniillik rendszerint tapasztalt ficzkó volt, 
más nem is lehetett itt s a mint a kopót megsejtette, 
nekiiramodott vadul, egyenesen és szökni igyekezett 
előle, nagy futással, erős ugrásokkal patakokon és víz
mosásokon átröpülve, hogy a kopó is nyomot veszít
sen. Ha aztán mégse sikerült a hadicselezés, akkor nagy 
messzeségből térült-fordult vissza, oda, a honnan kiin
dult, mert hát minden vadnak hazája van, még annak is, 
a melyik mintha örökké kószálna. Akkor hallottuk azután 
messziről nagysokára, hogy «f ordít# már a kopó, a mi ugyan
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szünidő után, január hó 2-án hozzák ismét vissza. Ennek 
a felhívásnak a legtöbb hozzátartozó eleget te tt, úgy hogy 
az intézetben csak hat növendék maradt, kik gyöngélkedők 
voltak, vagy a kiknek hozzátartozói távol vidéken lak
tak és nem látszott tanácsosnak e növendékeket a háború 
miatt úgyis bizonytalanná vált téli utazás veszélyeinek 
kitenni.

Újév után a legtöbb fiú ismét jelentkezett az intézetben, 
úgy hogy számuk akkor 83 volt, a kik a tanév végéig az 
iskolát jó egészségi körülmények közt látogatták és az 
évzáró vizsgát is jó sikerrel letették ; a rózsahegyi róm. 
kath. elemi fiúiskola Értesítője szerint kitűnő osztályza
tot nyert 22, jelest pedig 11 növendék.

Származásra nézve a növendékek az alábbi igazga
tási kerületekből valók voltak :

Beszterczebányai m. kir. erdőigazgatóság ..........  4
Máramarosszigeti m. kir. erdőigazgatóság ..........  3
Kolozsvári m. kir. erdőigazgatóság ......................  1
Liptóújvári m. kir. fó'erdőhivatal.......................... 3
Ungvári m. kir. főerdőhivatal ............................. 6
Vinkovczei kir. főerdőhivatal ............................. 1
Zsarnóczai m. kir. erdőhivatal.............................. 4
Tótsó vári m. kir. erdőhivatal .............................. 10
Gödöllői m. kir. erdőhivatal.................................. 1

összesen 33
Habár nagy gond és figyelem fordíttatott a kifogásta

lan egészségi viszonyok biztosítására és fenntartására, úgy 
az intézetnek berendezése alkalmával, valamint ennek 
immár öt évi fennállása alatt is, a jelen tanévben fellépett 
járvány arra az elhatározásra ju tta tta  a földmívelési 
kormányt, hogy az intézet egészségi berendezését a 
lehetőségig tökéletesítse ; ez azonban csak a most pangó 
ipari és vállalati élet felújulása után várható.

nem volt igaz, mert ez csak szóbeszéd, szólásmondás, 
igazi alap nélkül. Hisz nem a kopó fordít, hanem a vad 
fordul s a kopó csak a nyomán igyekszik, gyakran hátul, 
utána. Hanem lehet úgy is okoskodni, hogy a kopó a 
szívósságával s kitartó üldözésével nyomja, kényszeríti 
a vadat arra, hogy mégis csak forduljon előbb-utóbb. 
Ennyiből tehát «fordít», ha úgy tetszik.

Már most mi történik, a mikor a kopófalkát munkára 
eresztjük? A kerülő, a ki a kopókat czorkára fűzve vezeti, 
elmegy velük valahová, a hová a vadászat szakértő ren
dezője parancsolja s ott elereszti a kopófalkát. De nem 
előbb, mint a míg az erre utasító kürtjeit nem 
hallja.

A vadászoknak tudniillik korábban el kell államok az 
erdőség valamely vonalán, esetleg nyiladékán, nyíl
ó ján , hogy a megriadt vad arra törvén, már lövést kap
hasson. Persze ez az «elállás» a legtöbbször nagyon bi
zonytalan ; hisz, két-három vagy legfeljebb négy pus
kás (ahányan mink voltunk) csak kis vonalrészt foghat 
el ahhoz képest, hogy a vad merre veheti az útját, de azért 
vannak olyan ismert jó vadváltók, a melyeken igen nagy 
valószínűséggel megfordul a megriasztott vad, tehát a ki

A zborói leány tápintézet a letelt tanévben is — saj
nos — szünetelt és a jelenlegi viszonyok közt nincs is 
kilátás arra, hogy egyhamar ismét megnyíljon.

Gazdasági tanácsadó.
A szénsavas és foszforsavas mésznek olcsó etetéséről.

A baromfi a szemes-, lágy- és zöldeleségen kívül még kevés 
szénsavas- és foszforsavas meszet is igényel, különösen 
az olyan állomány, a melynek nincs módjában kapargálás 
által ezt az eleséget valamiképpen megszerzni. A külön
böző mesterséges baromfi-takarmányfélék, mint pl. a 
Fattinger, Sprott stb. féle húsrostos baromfieleségek és a 
halliszt elengedő mennyiségű szénsavas- és foszforsavas- 
meszet tartalmaznak, csakhogy a jelenlegi rendkívüli 
körülmények mellett ezek vagy egyáltalában be nem 
szerehetők és ha egyik-másik tenyésztő mégis hozzájuk 
tud jutni, úgy ezek etetése a mai horribilis árúk mellett 
a baromfitenyésztés üzemét annyira megdrágítanák, hogy 
a mostani magas baromfiárak mellett sem végződhetnek 
haszonnal. Holott, ha a konyhánkban felhasznált tojások 
héját és az állati csontokat összetörjük, illetőleg az utóbbia
kat megdaráljuk, akkor máris képesek leszünk kisebb 
állományt elegendő mészvegyületekkel bíró eleséggel 
ellátni.

A tojáshéját a feltörés után félig-meddig egészben és 
nedvesen, a mint a legtöbb tenyészetben szokásos, a 
baromfinak nyújtani nem tanácsos, mert a tyúkok ezek
nek ilveténkénti etetése mellett igen gyorsan reá kapnak 
a frissen tojt tojások feltörésére és fellakmározására. 
Ezért a tojáshéját szárítsuk előbb ki és azután törjük 
össze mozsárban, lehetőleg finomra és azt keverjük azután 
a baromfi lágy- vagy szemeselesége közé. Ha a háztar tá-

ezeknek a váltóknak a közelébe áll, az nem csupán vélet- 
lenségből kapja hamar maga elé a vadat.

A jel felhangzik s a kerülő vagy vadőr, erdőőr — ne
vezzük, a hogy tetszik — elereszti a falkát. Ettől a percztől 
kezdődik a várakozásos izgalom, a minek néha igazán 
érdekes pillanatai vannak.

A kopók szétszaladnak és kezdik munkájokat. Mind
egyik a maga módja szerint, a saját hajlandóságával, 
egyelőre még jóformán önállóan.

Hamar kitűnik, hogy melyik az igazi kereső. Az ilyen 
rögtön a bokrokat bújja, minden mozdulatával elárulja, 
hogy k u ta t; folyvást szimatol, kajtat. A többi esetleg 
ugyanezt cselekszi vagy csak léháskodik ; ide-oda futkos, 
jóformán ész nélkül, terv nélkül és vár valamit. Az első 
csahos jelez, a mitől azután rögtön megváltozik a 
helyzet.

A mint ez felhangzik, jö tt légyen bárhonnan, akkor 
kezdődik a vezérkopó nagyszerű szereplése.
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sulikban elfogyasztott tojáshéj nem lenne elég állományunk
nak, akkor igyekezzünk máshonnan is ilyet szerezni. 
Szárításra csakis friss tojáshéjat használjunk, mert ha a 
tojás belseje akármilyen nagy gonddal lesz is kiürítve, 
a tojásfehérjéből mégis kevés a héjban marad; már pedig 
a nyári melegebb hónapokban az hamar romlásnak in
dul, . illetőleg a tojáshéj szagot kap ; az ilyen tojáshéj 
takarmányozási czélra nem megfelelő, mert az ilyentől 
a tyúkok, mint minden egyéb romlott fehérjetartalmú 
anyagtól, könnyen mérgezést kaphatnak és ebbe azután 
el is hullhatnak.

A tojáshéja 94—95 % szénsavasmeszet, 0-5—1'4%  
szénsavas-magnéziát, 0-5 —0'8 % foszforsavasmeszet és 
3 '5—4-25 % szervesanyagot tartalmaz s ennek adagolása 
igen. fontos.

Éppen ilyen fontos a csontdara etetése is, mert az 
állati csont vízmentes és zsírtalan állapotban 60—61 % 
foszforsavasmeszet, 8 1 — 9 5 %  szénsavasmeszet, 0 9  — 
1-6 % foszforsavas magnéziát és 30—30’6 % szerves- 
anyagot tartalmaz.

Az említett két abrakeleség vegyi összetételéből 
következik, hogy az előbbi a tojók, az utóbbi pedig a 
csibék részére szükséges azért, hogy a tojások héja meg
felelő keménységgel és a csibék meg jól kifejlődött csont
vázzal bírjanak.

Csont dara ezé Íjára úgy a nyers, mint az olyan csont, 
a mely étkezésünk után mint felesleges a szemétkosárba 
kerül, egyaránt alkalmas ; kivéve a régi kiszáradt csontot, 
mivel az már jóformán semmiféle tápanyagot sem tartal
maz. A friss csontot, a mely étkezésünk után marad, 
előnyben kell részesíteni, mert azon még kevés in stb. is 
marad.

Csontdarát minden tenyésztő készíthet, ha csont
darálógéppel rendelkezik. A kis kézi csontdarálók még a 
jelenlegi, különösén magas gépárak mellett is még olyan 
árral bírnak, a melynek beszerzése minden körülmények 
között kifizeti magát. A jó csontdarálótól megköveteljük, 
hogy az abból kikerülő csontrészek finom pehelyszerűek 
legyenek, nem pedig olyan darabosak, mint a tengeri
vagy árpadara. A csibéknek szánt, frissen készült csont
darát ajánlatos ponyván kiszárítani, nehogy a csibék 
hasmenést kapjanak tőle. A csont darát, mindig csak lágy 
eleséggel keverten nyújtsuk állatkáinknak és mindig a 
déli etetés alkalmával. Hogy a baromfi begye a könnyeb
ben emészthető lágyeleség folytán a hosszú éjszaka alatt 
ne'ürülhessen oly gyorsan ki, az esti és a reggeli etetéshez 
szemeseleséget etessünk állományunkkal.

Egy 12 tyúkból álló törzs részére elég naponta y2 kg. 
csontdarát és 100—200 gr. tojáshéjat számítani. Ha elég 
tojáshéjjal nem rendelkeznénk és máshonnan, sem tud
nánk azt beszerezni, akkor a tojáshéjat részben csont
darával is pótolhatjuk, mert ez is tartalmaz szénsavas
meszet és pedig a tojáshéjhoz a rá nyitva körülbelül tíz
szer kevesebbet.
_ A csontok darálása olyan könnyű munka, hogy azt 
még gyermekek is elvégezhetik.

Mi az oka az idei kevés méztermésnek? A méhé 
széknek nagyrésze panaszkodik, hogy se méz, se raj 
nincs az idén s méz és ezukor után szaladoznak, hogy7 
legy7en mivel a méheket betelelni.

Hogy nem volt jó tavaszunk, az tény, mert a hosszú 
hideg tavasz következtében, sok méhcsaládnak mielőtt 
még hordhatott volna valamit, elfogyott teljesen az enni
valója s vagy éhen pusztult, vagy7 pedig éppen csak hogy7 
kibírta, de gyönge maradt a mézhiány miatt. Ezenkívül 
áprilisban, a mikor már se túl hideg, se olyan meleg 
nem.volt, a mi a méhek röpködésének megfelelt volna, 
a kijáró méhek csak kifelé törekedtek, azonban vissza 
már nem térhettek, mert a hosszabb kinttartózkodás 
következtében megdermedtek és így sok kijáró méh el
pusztult ; ezért a családok nem hogy fejlődtek volna, 
hanem meggyöngültek és most se méz, se raj nincs, de 
csak ott, a hol a méheket tisztán magukra szokták hagyni; 
mert a hol a gyönge családokat egyesítették, ott van méz 
is, meg raj is.

Sokszor falrahányt borsóként peregnek le az ember 
jó tanácsai sok méhészről; de azért a jó eredményt az 
ilyen méhész lesi legjobban. Minden méhésznek tisztába 
kell jönni azzal, hogy tíz gyönge család sem ad annyi 
fölösleget, mint egy népes család ; pedig ha két gyöngét 
összetennénk, talán népesebb is lenne, mint az a másik 
népes család, a mely olyan szépen fizetett az akáczból. 
Mert ha egy családban 20,000 méh van, az legfeljebb 
2000—3000-et bocsájthat ki a mezőre, míg a többinek 
otthon kell maradni, a kaptár belső melegét fenntartani, 
a fiasítást ápolni, vizet hordani, stb. és a mit az a 2000—3000 
méh naponta behord, azt nagyrészben el is fogyasztják ; 
így fölöslegről szó sem lehet. Az a család azonban, a melyük 
35,000- 40.000 tagból áll, naponta 15—20 ezret bocsájt
hat ki; ez a 15.000—20,000 azután nemcsak a napiszükség
letet bírja behordani, hanem még szép fölösleget is.

Csak népes családoktól várható haszon. Ha tíz gyönge 
családot tavaszszal egyesítünk, öt család lesz belőle, 
de ez az öt család közepes termésnél is ad tisztán csak 
akáczból á 10 kgr. =  50 kilogramm mézet, ezenkívül, 
ha van hárs és tisztesfű. még két-három annyit is adhat, 
ez utóbiakból. Az egyesítés következtében a családok 
olyan népesek lesznek, hogy megrajzásuk csaknem biz
tos ; lia pedig nem akarjuk, hogy rajozzon, csináljunk 
műrajokat és így megint meglesz a tíz család azzal a 
különbséggel, hogy méz is van ; aztán meg az öt rajnál 
öt új fiatal anya is lesz, a mi a családok jövő é\ i fejlődését 
biztosítja.

Nem kell attól félni, hogy néha a családokat egyesí
teni kell, mert hiszen csak úgy7 lehet biztos haszonnal 
méhészkedői, hogy7 a mikor szükséges, egyesítsünk. 
Ügy is ha beüt egy jó rajzási esztendő, lesz raj annyi, 
hogy nem tudja a méhész azokat hová tenni.

A méhész leleményességétől nagyon sok függ.
A tavaszszal 46 méhcsaládból egyesítés útján huszonhat 

családot csináltam s ennek az lett az eredménye, hogy 
18 családtól három méter mázsa mézet pörgettem, tisztán 
csak az akáczból (a többitől^azért nem pörgettem ki, 
mert betelelésre hagytam meg) és ma már újból 38 méhBászel Elek.
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családdal rendelkezem, a mennyiben csináltam 12 jó 
népes műrajt. De csinálhattam volna többet is, mert 
igen népesek voltak a családok, de éppen azért adtam el 
állományomnak egy részét, mert nem érek rá kezelni, 
mert hol itt, hol ott tartom a méhészeti tanfolyamokat, 
ennyi családot azonban rendben bírok tartani.

A jelszó mindig az legyen, a mit már annyiszor mond
tam, hogy ósak népes családokkal méhészkedjünk, mert 
ez mézet is, meg rajt is ad és a betegségnek is jobban 
ellent áll.

Ha rossz az esztendő, már ó'szszel egyesítsük azokat a 
családokat, melyek nem telelőképesek ; ha pedig a tél és 
a rossz tavaszi napok miatt gyöngültek el, akkor tavasz- 
sza l; de ne rögtön, hanem csak akkor, a mikor már egyik
nek is van egy jó csomó hasítása, meg a másiknak is ; 
ha a két gyönge családtól összeteszszük a hasításos lépeket, 
biztos a haszon, mert az újonnan kikelt méhek, az akácz- 
virágzásban nem csak hogy teljesen -résztvehetnek, de 
ezek fogják azt igazán kihasználni, mert mint üatal erők, 
csak az akácz elvirágzása után fogják földi pályájukat 
bevégezni.

Egyesíteni lehet még július elején, közepén és végefelé 
is, a hars, vagy az augusztus hóban kezdődő tisztesfű 
virágzáskor, a mi aztán biztos és jó eredménynyel fog 
végződni és nem kell czukor után futkosni a méhésznek.

Ignácz Sándor.

A rendszeres házinyúltenyésztésre vonatkozó tudnivalók.
(F o ly tatás.)

8. Hogyan kell -párosítani? A párosítás egyik legfőbb 
biztosítéka a tenyésztési eredménynek. Ha több ariya- 
nyulunk van, akkor lehetőleg egyszerre, azaz egy időben 
több anyát párosítunk, hogy az ellesek is egy időre esse
nek s ez által elérjük azt, hogy nagyobb számmal lesznek 
egyenlőkorú növendéknvulaink ; de az ellésnél a nyúl- 
fiakat az anyák közt egyenletesen szét is oszthatjuk, mi
által a felnevelést biztosítjuk. Elő szokott ugyanis for
dulni, hogy egyik anyanyúl 12 darabot ls ellik, míg a 
másik csak 3 —4-et, ennélfogva a nagy számból elveszünk 
annyit, hogy mindenik anyának lehetőleg egyenlő számú 
nyúlfi jusson felnevelésre. Ha vigyázva osztjuk szét az 
újszülötteket, az anyák ezt nem veszik észre s az ide
geneket elfogadják s felnevelik.

Párosítani az olyan anyát lehet, a melyiktől már leg- 
. alább két hét előtt a hakat elválasztottuk. Kényszerhely
zetben vagy forszírozott tenyésztésnél a négyhetes bakkal 
bíró anyát is lehet befedeztetni s akkor fiait még két hétig 
alatta hagyjuk s ha hathetesek, elválaszthatók s az anya 
hét hétig erősödik s a bepárosítás után 30-ad napra le
ellik ; ez esetben kéthavonta fialtatunk. Ha azonban nincs 
ok az ilyen gyorsított szaporításra, ez esetben három- 
hávónként elletünk, azaz a hathetes nyúlhakat az anyától 
elvesszük, az anyát két hétig pihentetjük s a leellés utáni 
60. napra bepárosítjuk s így aztán 80 nap múlva, azaz 
az előző ellés után 90-ed napra újra hakat kapunk. Ily 
eljárás mellett évente 4-szer haznak anyanyulaink, ezzel

igen kíméljük tenyészerejüket s az ivadékok igen szépek, 
erősek s nagyokká fognak kifejlődni.

Párosításnál az anyanyulat a bakhoz tesszük s ha az 
anya párzási inger alatt áll, néhány perez alatt a pároso- 
dás megtörténik ; ha az anya még nem tüzel, ez esetben a 
bak hajtani fogja s a párzás rendesen pár óra alatt meg
történik. H a az anya nincs jó erőben vagy beteg, avagy 
még hai nála vannak, ez esetben napok kellenek, míg a 
párzási hajlam benne feléled ; ennélfogva, ha más anyák 
is aznap párosítandók, a nem tüzelő anyát a baktól ki
vesszük s mással próbálkozunk. Egy erőteljes .bak egy 
nap alatt, minden párosodás u tán egy órát pihenve, 
10 anyát képes befedezni. De ezt nem ajánlatos gyako
rolni, inkább meg kell osztani a párosítást, úgy hogy egy 
bakra egy nap négy anyánál több ne jusson.

Azért kell az anyát a bakhoz tenni és nem megfor
dítva, mert a bak, ha idegen helyre kerül, nem sokat 
törődik az anyanyúllal, hanem szaglászik s az új környe
zettel igyekszik megbarátkozni míg ellenben, ha a nős
tényt tesszük az ő ketreezébe, a jövevényt szívesen látja 
s azonnal hozzáfog az udvarláshoz.

A párosítási időt az anyák ketreczeire ráírjuk ; 8-ad 
napra az anyákat újra a bakhoz tesszük s ha felvették a 
bakot, ez azt jelenti, hogy az előző párosodás eredmény
telen volt. Ha ez a nyolez naponként újra párosodás ismét
lődik több anyánál, a melyet ezzel a bakkal fedeztettünk, 
ez esetben kétségtelen, hogy a bak magtalan s ennek csak 
kés való. Ha azonban.csak egy vagy két anyánál s ritkáb
ban fordul ez elő, de ezek az anyák csak 3 —4-szeri páro
sítás után lesznek vemhesekké, ez esetben az ilyen anyák 
nem valók tenyésztésre s többé nem párosítandók, hanem 
levágandók, mert az ilyen rossz tenyésztési tulajdonságot 
a tenyésztörzsekből ki kell irtani.

Az anyákat 15-öd napra az eredményes párosítás után, 
ha hasukon, a medencze tájékán két kezünk tapogató sávul 
jól megvizsgáljuk, az ébrénveket a hasban megtaláljuk s 
azok kisebb vagy nagyobb tömegének a kitapintásával 
arra is következtethetünk, milyen nagy lesz körülbelül az 
iv adé kszaporulat.

9. A vemhesség és a fiadzás. A házinyúl a párosítás után 
30 napig hordja vemhét s ez alatt az idő alatt semmiféle 
a rendesnél különlegesebb bánásmódot nem igényel. 
A 21-ik napon rendesen fészekrakáshoz kezd, Szájába 
szalma- és szénacsomócskákat szed össze, a melyeket a 
ketrecz egyik sarkába elhelyez s jó fészket, igyekszik ké
szíteni s azt a hasáról leszedett szőrrel szépen ki is bé
leli. Ezt a fészkét nem szabad bolygatni s hozzányúlni, 
mert akkor fiait nem rakja bele s azok,hidegebb időjárás
nál, mielőtt az ember azokat észreveheti, okvetlenül ki
hűlnek s elpusztulnak. Harminczad vagy egy-két nappal 
később gyors egymásutánban leelli teljesen meztelen és 
vak fiait s azokat lenyalogatva szőrrel s szalmával dúsan 
betakarja s aztán magát hozza rendbe, a mi teljes lenyalo- 
gatásból áll. A nyúlfiak anyaburokját az anya megeszi s 
így ha ezt az új tenyésztő látja, ne ijedjen meg, nem lesz 
azért az anya húsevő, nem falja fel fiait, bár ez is előfor
dul, ha nem gondoskodunk arról, hogy az ilyen ellő anyá
nak langyos víz vagy nedves eledel álljon készen. Ennél
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még jobban szereti a főtt burgonyát, nyers takarmány- 
répát, vagy nyáron a frissen szedett füvet.

Az ellés után 6—8 óra múlva az anya a fészekhez megy, 
első lábaival annak tetejét félretolja, a fészek fölé áll s 
fiókáit megszoptatja, a melyek nagy életenergiával meg
rohanják emló'it s gyorsan vetélkedve néhány pillanat 
alatt jóllaknak, elpihennek, mire az anya a fészek tetejét 
ismét visszahelyezi; ez naponta annyiszor ismétlődik, a 
hányszor s a milyen gyorsan tejet termel emlőiben az anya. 
Mivel pedig a többszöri szoptatás mellett a fiák jobban 
nőnek, áz anyákat tejet termelő .jobb takarmánynyal 
lássuk el. Ez a kenyér és burgonyahéj, a levesből kiszedett 
zöldség, forrázott korpa és jó széna.

Azonban az anyákat sem szabad túletetni, ezeknek 
untig elég a napontai 2—3-szori ételadagolás, fő az, hogy 
tiszta s tápláló eledelt kapjanak s azt el is fogyaszszák.

A fészekben levő nyúlfiak semmiféle külön ápolást nem 
kívánnak, ott szépen fejlődnek s 12-ed napra kinyitott 
szemmel kezdenek a fészekből előbújni. Ez időben már 
anyjukkal evegetnek s egy hét alatt egészen beállnak 
anyjuk mellé a sorba s azzal együtt vígan falatoznak.

Ilyenkor elő kell kerülni az abraknak, a zab vagy más
féle szemes eledelnek is ; ha azonban más nincs, megteszi 
a korpa is azt az eredményt, hogy fejlődnek és nőnek.

Az ellés utáni fészekvizsgálatot óvatosan kell végezni 
s ha a fiakat megszámláltuk s megvizsgáltuk, az esetleges 
gyengéket vagy hibásokat dobjuk el azonnal, mert ezzel 
csak a megmaradottaknak használunk. Ha több anya 
ellik 2 —3 napon belül, a fiakat a már említett okból és 
módon oszszuk széjjel.

A fészeknek gyakori nézegetése, bolygatása nem taná
csos ; a vemhes és fias anyával, de egyáltalában minden 
nyúllal szelíden és barátságosan kell bánni.

10. Az elválasztott nyúlf iak gondozása s takarmányozása. 
A hathetet betöltött nyulfiakat az anyától el kell szedni 
és egy külön ketreczbe helyezni, a mely dúsan legyen 
tiszta szalmával megalmozva. Az új helyre te tt fiakat 
figyelemmel kell gondozni s télen naponta kétszer, nyáron 
pedig háromszor etetni. Nyáron a zöld takarmány mellett 
okvetlenül száraz és egészséges szénával, télen pedig egész
séges nyers takarmányrépával, sárgarépával, kalarábéval 
s burgonyával etetendők, de ezekből egyszerre csak egy
félével s oly kis adagokkal, hogy azt mindig az egyik 
etetéstől a másikig maradék nélkül elfogyaszszák, mert 
csak ez esetben nem unnak rá az egyes takarmányfélékre 
s egészségesek fognak maradni.

A növendéknyulak helye okvetlenül világos és szellős 
valamint minél tágasabb legyen, de mindenkor alul pado- 
zott s felül fedett, hogy se a földbe lyukakat ne áshassanak, 
se meg ne ázzanak, mert mind a két esetben csak bajt 
szerzünk magunknak. A földben turkálva egyik-másik ott 
elpusztul s rothadásnak indulva betegségeket terjeszthet 
s valamennyi nyúlunk odaveszhet ; ha pedig néhányszor 
jól megáznak s meghűlnek, náthások s tüdőbetegek lesz
nek, sok elpusztul közülök s a betegséget igen megsinylik.

Legjobb tehát a friss levegőnek kitenni őket, de óvni 
a bajtó l; ezeknek más életfeladatuk úgy sincs, mint a 
gyors növés és a hústermelés. Ezt pedig a legbiztosabban

s a leggyorsabban úgy érjük el, ha az elmondottakat 
szigorúan betartjuk.

A növendéknyulak a friss faleveleket galyastól igen 
szeretik s különösen az ákácz- és a tölgyfaleveleket s a 
fiatal hajtásokat kedvvel rágcsálják.

Négy hónapos korban, miként azt már említettem, 
nemileg megvizsgálandók s szétválasztandók. Az új helyre 
elhelyezett nyulfiakat ugyancsak továbbra is gondosan 
kell ápolni, tisztán tartani és rendesen etetni.

Hreblay Emil.
(Vége.)

Különfélék.
Kitüntetés. Bászel Elek ta rt. m. kir. honvédszázadost, 

a Temesvár megyei Gazdasági Egyesület titkárát, lapunk 
illustris munkatársát, Ő Felsége a Szegeden felállított 
tartalékos tiszti iskolákban elért oktató tiszti sikereiért 
a hadiékítményes «Signum laudis»-szal tüntette ki.

Megjutalmazott erdészeti altisztek. A m. kir. központi 
erdészeti kísérleti állomás főnökének javaslatára a m. kir. 
földjmívelésügyi Miniszter az erdészeti kisérletügy körüli 
buzgó munkálkodásért a következő erdészeti altiszteket, 
még pedig a m. kir. központi erdészeti kísérleti állomáson : 
Hain Ede m. kir. főerdőőrt 100 K, Bankó István m. kir. 
erdőőrt 80 K, a likavkai m. kir. erdőgondnokságnál: 
Vörös János m. kir. főerdőőrt 80 K, a delibláti kincstári 
birtokkezelőségnél: Kolozsváry István és Buvári Ferencz 
m. kir. főerdőőröket egyenkint 100—100 K jutalomban 
részesítette.

Névváltoztatás. Beznicza Márton m. kir. főerdőőr 
családi nevét belügyministeri engedélyivel «Szent kér észt i»-re 
változtatta.

Hősi halál. Budzinszky Ottó, a balassagyarmati m. kir. 
állami erdőhivatal kerületében alkalmazott m. kir. segéd- 
erdőmérnököt, cs. és kir. tüzér hadnagy-repülőtiszt, 1917. 
évi június hó 30-án az orosz fronton te tt repülése közben, 
ellenséges tüzérségtől találva, a hazáért hősi halált halt. 
Holttestét előnyomuló bajtársai exhumálták és Olejov 
község templománál helyezték örök nyugalomra.

A népek alkoholfogyasztása. Legutóbb egy norvég 
orvos tanulmányozta a népek alkoholfogyasztását s a fo
gyasztás szerint megkülönböztet bor-, sör- és pálinka-ivó 
országokat ; megállapítása szerint legtöbb alkoholt a 
borivó országok, legkevesebb alkoholt pedig a pálinkaívó 
országok fogyasztanak. A pálinkaívó országok közé 
tartozik Németország, hol az összes alkoholfogyasztásnak 
49%-a, Ausztria, hol 47-6 %-a és Magyarország, hol 
61 %-a a pálinkára esik. A skandináv államok, Szerbia, 
Románia, Belgium, Anglia, az Egyesült-Államok és 
Ausztrália sörivó országok; Francziaország és a dél
európai államok pedig leginkább bort fogyasztanak. A 
népek alkoholfogyasztása, az egv év alatt egy személyre 
eső átlagos alkoholfogyasztást véve számításba, sorrend
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szerint a következő. Első helyen áll Francziaország, hol a 
lakosság évenkint és fejenkint átlag 22-9 liter alkoholt 
fogyaszt ; azután jön Olaszország 17'9 liter, Spanyol- 
ország 14-02 liter, Görögország 18-87 liter, Svájcz 13*71 
liter, Portugália 12-5 liter, Belgium 10-58 liter, Anglia 
9-76 liter, Ausztria 7-78 liter, Magyarország 7-62 liter, 
Németország 7-47 liter, az Egyesült-Államok 6-89 liter, 
Dánia 6-82 liter, Ausztrália 5-65 liter, Szerbia 5-45 liter, 
Románia 5-25 liter, Hollandia 5-01 liter, Svédország 
4-33 liter, európai Oroszország 3'41 liter, Kanada 3-11 
liter, ázsiai Oroszország 2-61 liter, Norvégia 2-37 liter, 
és végül Finnország fejenkint és évenkint átlag l -54 liter 
alkohol f ogy asztá ssal.

Mennyi kávé fogy évente a világon? Elképzelhetetlenül 
nagy az a kávémennyiség, a mit az emberiség évről-évre 
fogyaszt. Az évi és egyre emelkedő kávéfogyasztás ugyanis 
ma már megüti az egyezer és háromszázmillió kilogrammot. 
Ennek az óriás quantumnak pedig megközelítően az egv- 
harmadrészét az amerikai Egyesült-Államok fogyasztja el, 
míg a másodsorban legjelentékenyebb kávéfogyasztó 
Németország, a hol évi átlagban 139 millió kilogrammra 
rúg a kávészükséglet. Francziaország évente 110 millió 
kilogrammot, Ausztria és Magyarország együttesen 57 
millió kilogrammot fogyasztanak, Belgium ellenben 40, 
Hollandia 30, Olaszország 28 és Argentína 14 millió kilo
grammal szerepelnek a kávéfogyasztók sorában. Anglia 
évi kávéfogyasztása alig üti meg a 14 millió, Orosz
országé pedig a 12 millió kilogrammot, a minek egyszerű 
oka és magyarázata abban rejlik, hogy ez a két utóbbi 
ország inkább tea-, mint kávéfogyasztó, úgy hogy a kávé
fogyasztást tekintve, a két hatalmas és dús népességű 
világbirodalmat még Svájcz is megelőzi az ő é v ü l  millió 
kilogrammot kitevő kávéfogyasztásával. A többi országok 
mind kevesebbet fogyasztanak, de a konzum általában 
emelkedő tendencziát mutat.

Halálozás. Báró Babarczy László, a nadrági vasipar r.-t. 
erdőmérnöke, életének 58. évében hosszas szenvedés után 
meghalt.

Hivatalos közlemények.
M. kir. földmívelésügyi miniszter.
157,533/1. B. 1. 1916. szám.

K örrendelet.
Valamennyi kincstári erdőigazgatóságnak, főerdőhivatal- 

nak és erdőhivatalnak.
( A pótilletményként engedélyezhető tűzifa mikénti kiszol

gáltatása tárgyában.)

Miheztartás s egyöntetű eljárás végett értesítem, hogy 
az esetben, ha valamely természetbeni lakással ellátott 
tisztviselőnek vagy altisztnek első félévi tűzifailletménye a 
lakás fűtésére nem elegendő, ez esetben az első félévben 
az igazgatási hivatal az illető tisztviselő vagy altiszt 
második félévi fajárandóságának terhére a még szükséges 
illetményfát ki nem szolgáltathatja.

Ellenben a failletmény mértékét túlhaladó tűzifa
szükségletet a 62,323/1904. sz. alatt kiadott szabályzatnak 
megfelelően illetmény képen elsősorban dorongfából — 
adhatja ki.

Budapest, 1917. évi május hó 4-én.
A miniszter rendeletéből:

Kaán s. k.
m iniszteri tanácsos.

*

M. k ir. földművelésügyi miniszter.
114,744.

I. B —1. 1917. SZam‘

Körrendelet.
Valamennyi kincstári erdőigazgatóságnak, főerdőhivatal- 

nak és erdöhivatalnak.
(A z  illetmény-tűzifa eladásának tilalma tárgyában.)

Az összes érdekeltekkel való közlés végett értesítem, 
hogy az illetmény-tűzifa eladását a jövőben szolgálati 
vétségnek tekintem, amit minden előforduló esetben szi
gorú fegyelmi büntetéssel fogok megtorolni.

Budapest, 1917. évi május hó 25-én.
A miniszter helyett :

Bartóky s. k. 
állam titkár.

*

M. k ir. földm ívelésügyi m inister.
116,879. I . B  1. 1917. szám.

Körrendelet.
Valamennyi kincstári erdőigazgatóságnak, főerdő hivatalnak 

és erdőhivatalnak.
(A díjnokok és napibéresek  ruhabeszerzési segélye ügyében.)

Folyó évi 3388. számú előterjesztésére értesítem, 
hogy a ruhabeszerzési segélyt az olyan díjnokok és irodai 
vagy üzemi napibéres részére, a kiknek ilyen minőségben 
való alkalmaztatása a hat hónapot már elérte, vagy ezen
túl eléri, a hat havi szolgálati idő letelte után ki kell 
utalványozni, tekintet nélkül arra, hogy az alkalmazott 
a családi pótlék folyósítására az igényt megszerezte-e 
vagy sem.

Budapest, 1917. évi július hó 8-án.
A minister rendeletéből: Kaán s. k. ministeri tanácsos.

Változások az erdészeti szolgálat köréből.
(Kérjük az uradalmak t. vezetőségeit, hogy erdészeti létszá
mukban beálló változásokról a szerkesztőséget értesíteni 

szíveskedjenek.)
Ő cs. és ap. k ir . Felsége R eiehenauban, 1917. év i augusztus hó 

16-án k e lt legfelsőbb elhatá rozásáva l a háború  a la tt  k ife jte tt buzgó 
szo lgálatuk  elism eréséül Péch Kámlán m inisteri tanácsosnak , Kaán 
Károly, Rochlitz Dezső és Arató Gyula m inisteri tanácsosi czímmel 
és jelleggel fe lruházott főerdötanácsosoknak, Kovács Gábor m inisteri 
tanácsosnak , Bíró János, Ratkovszky Károly, Héjas Kálmán, Pájer 
István, Kacsanovszky József, Martián Livius, Bodor Gyula, Nemes 
Károly, Kiss Ferencz, Temesváry Béla, Szabó József, Orosz Antal, 
Török Sándor, Bereczky Gyula és Burdáls János főerdötanácsosoknak, 
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tanácsos, országos vadászati felügyelőnek. S zán tó  M ih á ly , K a llivoda  
A n d o r  és Szoko láczy  J ó zse f főerdőtanácsosi czímniel és jelleggel fel
ruházott erdőtanácsosoknak, G ruber G yu la , R á d u ly  Já n o s , P etény i 
K ereszté ly, Se lym essy  Ferencz, M edveczky  E rn ő , G u rá n y i Is tv á n , B a r sy  
R tchárd , B iró  Z o ltán , K m e tó n y i E m il ,  G yarm a thy  M ózes, R o th  G yula  
és B abos Jó zse f erdőtanácsosoknak, P á szth y  F erencz  erdöfelüzyclőnek, 
Sa ile r  G yörgy,R ezy  V ilm o sé i J a m n ic zk y  A nM föerdŐ szám tanáeW knak] 
A m b ru s  L ajos, S p e ttm a n n  J á n o s  és K ora lew ski Géza erdőtanácsosi 
czímniel és jelleggel felruházott főerdőmérmököknek, L ip cse y  L ászló , 
F ritz  Rezső, Sch w a rtz  Rezső, K ovásy  K á lm á n , B o h u n ic zk y  E ndre . L ö fi 
Jen ő , K o lo zs  Jó zse f és Scholtz G yu la  föerdőmérnököknek, valam int 
C zillinger JA nos  alerdőfelügyelőnek a I I . osztályú polgári hadi érdem- 
keresztet, F röhlich  B rú n ó  főerdőmérnöki czímmel felruházott erdő
m érnöknek, G őzsy G yu la , H u tty a  P á l  és W in k ler  G uidó  erdőszám 
tanácsosoknak, S z ilá g y i E rn ő , M o lcsány  Gábor, R öhrieh  E rn ő , K acsó  
A n d rá s, Berecz J á n o s , B a ra b á sy  Józse f, Vető G yula , S z ta n k ó  Zoltán  
és S á ra  Jen ő  erdőmérnököknek, Stegm eier Ö dön  m inisteri segédhivatali 
igazgatónak és É rsek  G usztáv  irodatisztnek  a  I I I .  osztályú polgári 
hadi érdem keresztet lcgkegyelmesebben adományozni m éltóztato tt.

ő  császári és apostoli k irályi Felsége 1917. évi auguszt us hó 28-án 
kelt legfelső elhatározásával R a jtsá n  J á n o s  nyug. f  óerdőt a nácsosnak 
és gödöllői udv. vadászati h ivatalvezetőnek  a  I I I .  osztályú vaskorona- 
rendet díjm entesen legkegyelmesebben adományozni m éltóztato tt.

A m. kir. földmívelésügyi m inister kinevezte : 1. a z  á lla m i kezelésbe 
vett községi stb . erdők szo lgá la ti á g a za tá n á l: Bodor Zoltán m. kir. fóerdö- 
m érnököt, Jüngling János erdőtanácsosi czímmel felruházott m. kir. 
föerdőmérnököt, K öhler Béla és Erdödi György m. kir. főenlőmérnökö- 
ket, Vég Gyula és Kovács Pál erdőtanácsosi czímmel felruházott m. kir. 
főerdőm érnököket, B orbáth .G erő  m. kir. föerdőm érnököt és H ajdú 
János erdőtanácsosi czímmel felruházott m. kir. föerdőm érnököt a 
V fl. fizetési osztályba m. kir. erdőtanácsosokká ; Simonok Goofeháídj 
N ovák György, K uka József. A rnaut Miklós, Ihrig Vilmos, Franciscy 
Vilmos, W ildm ann K álm án, Hermáim János, Becher Adolf és Schmidt 
Vilmos m. kir. erdőm érnököket a V III. fizetési osztályba m. kir. fő- 
erdöm érnökökké ;

2. a z  erdőőri sza k isk o lá k  szo lgá la ti á g a za tá n á l:  K rajcsovits Ferencz 
in. kir. föerdőmérnököt a  V II. fizetési osztályba m . kir. erdőtanácsossá ;

3. a m agyarországi k in cs tá r i erdők szolgálati á g a za tá n á l: T rauer 
Gyula, C egezy Pál. B artha Gábor, Nyúl Sándor, Szvetelszky Géza, 
G unther József, Tom pa Ferencz, Biró Lajos, Aschner Vilmos, Belházy 
Gyula, Sacnger N ándor, Scholtz Gyula, B ohunitzky Endre, Löfi Jenő 
és Béky Albert m. kir. főerdőmérnököket a VII. fizetési osztályba 
m. kir. erdőtanácsosokká ; Füstös Zoltán, G arlathy  Oszkár, Toper- 
ezer Árpád, Röhrieh E rnő, Kacsó András, H aydon Gyula, Letz Lajos, 
Szahó K álm án, Schmuck Hugó, Szalókv Sándor, Bózcr Jenő, G ünther 
Frigyes, Kohout János, T erray  Gyula, Petricsek Adolf, Krause Dezső 
és Jávorszky  Zoltán m. k ir. erdőm érnököket a V III. fizetési osztályba 
m. kir. főerdőmérnökökké ;

4. a horvá t-szlavonországi k in cs tá r i erdők szo lgá la ti ágaza tánál : 
Zazulka János erdötanácsosi czímmel felruházott kir. föerdőmérnököt 
a V II. fizetési osztályba kir. erdőtanácsossá ;

5. az á lla m i erdőtisztek  egyesített közös rangsorozati lé tszám ában : 
Onczay László, H arkó Lajos, Vető G yula, Istvánffy  József, Sztankó 
Zoltán, M arsaiké Ferencz, Körösi János, M arinovic Milán, Nagy 
M ihály, Kőrös Gyula, Papolezy József, Déry Károly, R iedl G yula, 
Várnai Géza, Lengyel Sándor, R ieszter Hugó, Györy Jenő, Volczer 
Árpád, Br. Marschall Ernő, Csatay Gyula, Muzdeka D aniján, Pellion 
Árpád, N avra til Gyula, K lausberger József, Kocziha János, Lotter- 
hof M árton és Fóliái János m. kir. segéderdöinérnökökct a IX . fizetési 
osztályba m. kir. erdőmérnökökké.

A m. k ir. földmívelésügyi m inister a m áram arosszigeti m. k ir ' 
erdőigazgatóság kerületében a  pénztárosi tendők ellá tásával Glós

László  m. kir. erdőtanácsost, a  pénztár-ellenőri teendők végzésévé 
pedig B artha  Gábor m. kir. föerdőmérnököt megbízta.

A m agyar k ir. földmívelésügyi m inister áthelyezte I r in y i  A u ré l 
m. kir. föerdőmérnököt M ihálytelekről a zsarnóczai m. kir. erdőhivatal 
központi szolgálatához, Zsarnóezára.

A m. k ir. földmívelésügyi m inister R u té n y i K á ro ly  m . kir. főerdö- 
mérnököt Dombhátról Miskolczra helyezte át s megbízta a bódva - 
völgyi m. kir. járási erdőgondnokság vezetésével.

A m. kir. földmívelésügyi minister a máramarosszigeti m. kir. 
erdő igazgat óság kerületében R eisz  K á lm á n  ni. kir. föerdöört, a kolozs
vári m. kir. erdőigazgatóság kerületében Kebeley Józse f m. kir. főerdó- 
ő rt, az  orsovai m. kir. erdőhivatal kerületében pedig S zirb u  M iksa  
m. k ir. föerdöört nyugalomba helyezte.

A zsarnóczai m. kir. erdöhivatal főnöke a selmeczbányai m. kir. 
erdőgondnoksághoz beosztott Thonhauser A n ta l  és Krébesz Géza. 
m. kir. erdőőröket, a szélaknai erdőgondnokságnál pedig B evelaqva  
J á n o s  m. k ir. erdőört — főerdőőrökké nevezte ki.

Az apatini m. kir. erdöhivatal főnöke B om bola P á l m. kir. erdőört 
m. kir. főerdőőrré nevezte ki.

A Szászsebesi ni. kir. erdöhivatal főnöke Z so ln a i Jó zse f és F a u r  
T r a já n  m. kir. erdőőröket in. kir. főerdőőrökké nevezte ki.

E lő f iz e té s i  d íjak  n yugtázása .

Az 1917 évi augusztus hóban a következő előfizetési díjak folytak 
be az Országos Erdészeti Egyesület pénztárába

Zsarnóczai erdöhiv. 124 '—, Lugosi erdőig, hd. 24'75, Eperjesi 
adóliiv. 40' , Földm ív. min. hd- 20 —, Fogarasi adóhiv. 48 -  , Telki 
erdőgond. hd. 4 40, Klein Sándor líd. 4 —, L ippai föerdöhivatal hd. 
19-60.

1 koronái fiz e te t t : Bronda János.
2 koronát fizete tt : W arinszky Miksa, Theisz József, Schmidt Béla 

Takács K álm án, Büki József, H anker József, J a n ty ik  József, Rédl 
Ede. Korcsák, Is tván , Gavalik Sándor, Sióid Miklós.

4 koronát fiz e te t t : Nyikom K ároly, Csorna Ferencz, Fráuyó András, 
H aracsi János, Nagy Lajos, Lehoczky István , Schmidt E rnő, Tálos 
Ferenezné.

Szerkesztői üzenetek.
G yakran  é rkeznek  felszó lalások  k iad ó h iv a ta lu n k b a  a  czím- 

szalagon  á t j a v í to t t  lakezím  m ia t t .  Ez ú to n  közöljük, hogy ezen 
ú tja v ítá so k a t nem  a po sta , hanem  a  k iad ó h iv a ta lu n k  eszközli a 
b e je le n te t t  cz ím változás  a lap ján , a  nag y o b b arán y ú  czím nyom - 
ta tá s i  k ö ltség ek  m e g ta k a rítá sa  czéljából. K é rjü k  te h á t ,  hogy 
fö lösleges rek lam ácz iókka l a  t .  előfizetők  ne  forduljanak  hozzánk .

Th. J .  1- Az erdöőri szakvizsgát mindazok letehetik , a k ik  az elemi 
népiskolát elvégezték, illetőleg írni, olvasni és a négy közönséges 
számművelet szerint számolni tudnak  s ezt, valam int azt, hogy leg
alább három évig szakadatlanul erdészeti gyakorlati szolgálatban 
á llo ttak , hitelesen igazolni tud ják , fedhetlen maga viseletűk és 20. élet
évüket betöltötték. Az erdőőri szakvizsgák rendszerint öszszel t a r ta t 
n ak  s  a  vizsgára az a  k ir. erdőfelügyelő ad  engedélyt, a  kinél vizsgázni 
akar. A vizsgára dr. Bedő Albert : «Erdőör» czímű könyvéből kell 
készülni; kapható  az Országos Erdészeti Egyesületnél, Budapest
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(V., A lkotmány-utcza 6 sz á m ); ára : 6 korona ; ezenfelül bérmentesí" 
tésre 60 fillér küldendő.

2. Az erdőőri szakvizsgát kizárólag három  évi erdészeti gyakorlati 
szolgálat a lap ján  lehet le te n n i; a pénzügyőri szolgálat teh á t be nem 
szám ítható.

3. Hogy az erdészeti szolgálatba való átlépés esetén a  tényleges 
katonai szolgálat alól felm entik-e, a z t mi nem  tu d h a tju k  s az a ttó l 
is függ, hogy ön népfelkelő-e vagy sem ; ha népfelkelő, akkor esetleg 
felmentik.

4. A 40 fillért a. la p  javára  bevételeztük.

Ny. K. Feldpost 646. Olyan czím ü-regényt nem ism erünk.

Cz. M. Arra a kérdésére, hogy mekkora különbség van a belföld 
füstnélkiíü lőpor és az angol fiistnélküli lőpor közölt f  úgy a hogyan 
a kérdés fel van  téve , szabatosan felelni egyálta lán  nem  lehet. N ekünk 
m onopóliumunk daezára hétféle füstnélküli porunk v an , az  angolnak 
is van  egy  jó csomó. De m ivel n á lunk  az I-es számú lőpor van  vadászati 
czélra leginkább elterjedve, így ezt fogjuk a  Schultze-jéle angol porral 
összehasonlítani. Mert a  szintén angol, ú. n . E. G. (mond «I—szi») nem 
annyira ism ert.

Mind a  k e ttő  farostból (ezellulose) van  n itrá lás á lta l e lőállítva 
de a mienk alapanyaga inkább  papirszerű, kis korongokba préselt, 
az  angol fehér daraszerű. A m ienket csak szükségből lehet mérczével 
m érni, m ert a  mérczében igen te tem esen  le lehet rázni, úgy hogy 
20 %  különbség is lehet az  árm értékben . E llenben az angol port 
egészen czélirányosan lehet mérczében m érni.

A m ienk nehezen gyuló és lassan égő, ú. n . «lusta pon, ellenben az 
angol brizans por, gyorsan gyullad , gyorsan ég. Népiesen kifejezve 
erősebb por. Atmosféra nyom ása m indegyiknek elég m agas. És v a la 
hogy a z t nem kell hinni, hogy ez jó! Nem ! a  világ legtökéletesebb pora 
ma is a Roltweil «Weidmannsheilt ez úgy á ll a többi fölött m in t1 a Csim- 
borasszó és a robbanásánál kifejlődött légköri nyom ása arány lag  jóval 
alacsonyabb feszültségű. De ez nem  leven a kérdés tá rg y a , erre k i nem 
té rünk .

A mi porunk  valam ennyi por közt jóform án a legrosszabb, m ert a 
légköri nedvességnek nem tu d  ellonállani. Téli ereje meg sem közelíti 
a n y á rit. Nedves időben energiája hirte len  e llankad . Ezt igen jól 
tap asz ta lh a tju k  az  au tom ata  puskáknál. Pl. a Browning au tom ata 
Cal 12-es úgy v an  szerkesztve, hogy az  au to m a ta  szerkezet 12 kg. 
visszalökő nyomással dolgozik, ez egész jól megy az  osztrák  füsttelen 
patronnal is. De ha elkezd esni a z  eső, a bban  a  p illana tban  nem m űkö
d ik  az a u tó m a t puska, m ert a lőpor ereje a lább  szállt és nincsen meg a 
12 kg. nyom ás. E z t azu tán  igen m eglátjuk  a  nyu lakon , fáczánokon is.

Az angol lőpor nincsen anny ira  a láve tve  ezen rendkívül hátrányos 
tulajdonságnak. Épen ezen okból a mi füstnélküli po ru n k a t soha seír 
szabad nedves időben tö lten i. Sőt mindig tanácsos napon, vagy té len  
kályhán n y ito tt tálezában  megszárogatni és úgy tö lten i.

Végül a  különbség az, hogy a mi po runk  egy év  a la t t  érezhetően 
veszít erejéből, két-három  év a la t t  el leh e t dobni. E llenben az  angol 
por is, a német is, h a t évig nem  változik  lényegesen. Sőt nekem  van 
tíz  eves és még használható  Schulze patronom  is. Az angol E. C. előbb 
elromlik m int a Schultze por.

Szerepet játszik a  gyújtás is. A mi porunk  nehezen gyuló, s zo k a tla 
nul erős gyújtást , teh á t nagy gyu tacso t igényel, ez a gyutacs az , a 
azu tán  módfelett rozsdásít. H a pedig rendes g y ú jtású  hüvelybe tesz- 
szük, okvetlen egy kevés fekete füstös p o rt kell a lá  tö lten i, akkor 
pedig egyrészt elveszti füsttelen term észetét, m ásrészt m eg b ízha ta tla 
nul brizans lesz és igen jó puska legyen a  melyből lőhető. A sörétet 
szétvágja. Ez az alátö ltés legfeljebb féllövet füstnélkü li porral, alá- 

• tö ltö tt  fél gram m  fekete porral használható  fürjekre. De m a a  fúrj 
az  ólm ot sem éri meg.

A mi az  ü rm értékel ille ti, m ind a ké t füstte len-por úgy v an  ké
szítve, hogy a rendes ürm értékkel m érhető. Á m bár a  füstte len  poi 
sú lya nagyjában fele a  füstös porénak, abból sú ly  szerin t fe lé t is a dago
lunk, így teh á t ugyanazon mérczével m érhetjük .

A mi a puskát ille ti, az  angol porhoz rendk ívü l finom, szilárd 
fegyver kell. A mi porunk nem  lévén oly brizans, valam ivel gyarlóbb 
szerkezetet is megbír, de nem  a rra  be lő tt fegyverből m indkettő  egyel 
sen életveszedelmes.

M. J . J. Hozassa meg Sierbán János és K oerfer Is tv án  dr. ((Tej
gazdaság* (Vajterm elés, Sa jtgyártás) czímü 110 áb ráva l e llá to tt 
m űvét, abban  kérdésére m egtalálja a feleletet. Ára fűzve 4 k o r . ; 
kötve 5 k o r . ; k ap h a tó  a «Pátria» részv. tá rs . könyvkereskedésében, 
Budapest (IX . Ü llői-út 25 szám).

A 15 fillért a  la p  jav á ra  bevételeztük.

Sch. E. Mint szakvizsgázott erdőőr pályázhat a  k incstárhoz erdőőri 
á llásra. A kincstári erdőőrök javadalm azása öt évenkint em elkedő évi 
700, 800, 900 és 1000 k or., term észetbeni lakás , vagy ennek hiányában  
az állom áshely szerint évi 160, 200, 240, 280, 360 és 400 kor. lakpénz, 
év i 100 kor. ruhaá ta lány , év i 24 ürm .3 tűzifa , 3 ká t. hold földjárandóság, 
legeltetési jogosultság és minden gyerm ek u tán  évi 200 kor. családi 
pótlék.

H a a katonai szolgálatból — legfeljebb 30 nap i m egszakítással — 
á tlép  a polgári á llam i szolgálatba, úgy a  katonai szolgálata a nyug
díjba be fog szám ítta tn i, még pedig a háborús évek  kétszeresen ; a 
szakiskolában tö ltö tt  ideje azonban a  nyugdíjba nem szám íth a tó  be 
H a azonban a katonai szolgálatból tö r té n t e lbocsájtása u tán  tö b b  m int 
30 n a p  m úlva lé p -á t a  polgári á llam i szo lgálatba, ebben az  esetben 
katonai szolgálata m ár nem fog a  nyugdíjba beszám ítta tn i.

K. S. Az állandóan  a lkalm azo tt napibéreseknek  — m int azt la punk 
m ai szám ában közölt körrendeletből lá th a tja  — h a t hónapi szolgálati 
idő  le te lte  u tán  já r  a ruhabeszerzséi seg é ly ; ezenfelül igényük van  
háborús segélyre is.

Tibor. Ha m int nyugdíjazo tt csendőr lép  á t a polgári á llam i szolgá
la tb a , úgy csendőrségi nyugd íjá t az  1912. év i LXV. t.-cz. (nyugdíj- 
tö rvény) 17. §-a értelm ében egész összegében és véglegesen be kell 
szün te tn i s csak az új állása u tán  járó nyugdíjra lesz m ajd  igénye. 
Hogy te h á t csendőrségi nyugd íjá t el ne veszítse, tanácsosabb  m agán- 
szolgálatba lépnie. Csendőrsógi nyugdíjá t á llam i szo lgálatban is m eg
ta r th a tja  abban  az esetben és addig, a m íg 'napidíjas, vagy napibércs 
minőségben van  a lkalm azva.

Az állam nál és az  1879. évi X X X I. t.-cz. (erdőtörvény) 17. §.a 
-alatt- felsorolt birtokosok  erdeiben erdőőr csak  a z  lehet, a k i  egyebek 
közt a z ’et'dőöri' szakvizsgát-is le te tte . Segéderdőőr azonban szakvizsga 
nélkül is bárhol lehet.

H. P. Ez idő szerint 16-os k a liberű  tö ltén y h ü v e ly t sehol se lehat 
kapni s beszerzését illetőleg nem  is tu d u n k  tanácso t adni.

T. J. «Erdészeti Lapok* B udapest, V., A lkotm ány-utcza 6. szám ; 
('Vadász-Lap» B udapest, V II., B álin t-u tcza 5. szám  ; « V adászat és 
Á llatvilág* B udapest, IX ., F erencz-kö ru t 34. szám ; ('Természet* 
B udapest, székesfővárosi á lla t- és n ö v é n y k e rt; ('Nimród* B udapest, 
IV ., Egyetem -utcza 4. szám.

ALLASKERESLET ES KINALAT

3 8  év es , nőtlen róm. kath. rok k an t a ltisz t
aki végleg el van bocsájtva, ép kezű és lábú, erős, 
magas, az erdőőri szakiskolát vadászerdőn végezte, szak
vizsgázott erdőőr, kitűnő bizonyítványokkal rendelkezik, 
magyar, német és tó t nyelvet szóban és írásban bírja, 
mint erdőőr vagy vadőr állandó állást keres. Czíme, 
mint Rokkant katona a szerkesztőségnél megtudható, uo.)

E r d ő ő r n e k  ajánlkozik uradalomba 27 éves, értel
mes, szerényigényű ember. Czíme a szerkesztőségnél 
megtudható. (u.

2 9  é v e s , róm. kath., hadmentes, szakvizsgázott 
erdőőr, ki magyarul és tótul tud, állást óhajt változ
tatni. — Czíme; Kagyerják Gyula Püspökhatvan 
(Pest megye).Gothard Sándor (12.© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.
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Jó  bizonyítványnyal rendelkező, szakvizsgázott, 
28 éves, hadmentes, kilen ez évi gyakorlattal biró h. fő- 
erdőőr állást keres. — Czíme a szerkesztőségnél meg
tudható. (13.)

Á llást keres 23 éves, nőtlen, katonaságtól elbo- 
csájtott egyén, ki az erdőőri szakiskola két éves tan
folyamát sikeresen végezte, az erdészetnél és vadászat
nál előforduló összes munkálatokban jártas és az angol 
módra berendezett mesterséges fáczántenyésztést kitü
nően érti. — Czíme a szerkesztőségnél megtudható. <u.)

31  éves, ref., nőtlen, badmentes, jól szakvizsgázott 
erdőőr, teljes ellátás és némi fizetéssel uradalomnál 
erdőőri, vagy irodai állást keres. Csak magyarul tud. 
Czíme a szerkesztőségnél megtudható. (16-)

17 é v e s  fiatalember, négy hónapi gyakorlattal, 
erdészeti irodába, vagy erdőlegénynek ajánlkozik. Címe: 
Tankovich József — Bonyhád (Sándor-út 240. szám) 
Tolna megye. (16>)

M ézet, viaszkot, sonkolyt állandóan a leg
magasabb napi áron vásárol a «Héh# a Magyar Méhé
szek Értékesítő Szövetkezete, Budapest, VI., Frangepán- 
utcza 33 c. Árajánlattal egyidőben minta is küldendő, u.v.4.)

H iá b a !  mégis csak a (Vadászat és Állatvilág* a 
legjobb és legolcsóbb képes vadászati szaklapja az or
szágnak ; az egyetlen tökéletes baromfi-, galamb- és házi- 
nyultenyésztési képes lap pedig a «Szárnyasaink*. — 
Mutatványszámokat díjtalanul küld a kiadóhivatal, Buda
pest, IX., Ferencz-körut 34. <2.m.3.)

Gróf Degenfeld Sándor uradalmában folyó évi októ
ber l-ére egy erdőőri á llás fog a szabályszerű illet
ményekkel, szolgálatképes és katonamentes szakvizsgá
zott egyénnel betöltetni. Pályázni kivánók forduljanak 
az uradalmi erdőgondnoksághoz Hadad (Szilágy megye), 
hol a részletes fizetési feltételek megtudhatók.
(3.H.2.) K le is l  G y u la ,  urad. főerdész.

197 917. sz.
Hirdetm ény. Kecskemét tb. város erdőgazdaságá

nál hét (7) erdőőri állás betöltendő. Tűzifatermelésben 
jártas, erdőőri szakképzettséggel rendelkezők jöhetnek 
tekintetbe. Javadalmazás egyelőre megállapodás szerint, 
— egy évi próbaidő után megfelelő szakképzettséggel 
rendelkezők az újonnan szervezendő erdőőri állásokban 
véglegesíttetnek, melyeknek javadalmazása a kincstári 
erdőőri állásoknak megfelelően lesz szervezve.

Kecskemét, 1917 augusztus 16-án.
(4.) K e c sk e m é t th . vá r o s  e r d ő h iv a ta la .

Eladó egy sárga, hosszúszőrű, 4 éves, szuka vizsla
kutya. Aportéroz, keres, áll és szórahajló kutya. Ára 
300 korona. Cím: Göncző András ur. vadász, Puszta- 
mizse, u. p. Jásztelek. (5.)

B ükk- és tölgym akkot, valamint akácfam a
got minden mennyiségben veszek és mintázott áraján
latokat kérek. Klein Sándor, Léván. (6.)

Alulírott hivatalnál több erdőőr talál alkalmazást. 
A tót nyelv ismerete megkivántatik. A bizonyítványok 
egyszerű másolataival ellátott kérvények alanti címre 
küldendők. Popper Hermina bárónő erdőhivatala, Vág- 
váralja. <7. il i.)

A m a g y a r  s z e n t k o ro n a  o r sz á g a in a k  
f a é r té k e s í tő  h iv a ta la .

1100/A sz. 1917.
H irdetm ény. A faértékesítő hivatal arról győző

dött meg, hogy azok közül, akiknek az 1851/1947. M. 
E. számú rendelet hatálya alá tartozó fakészletek vannak 
birtokukban, vagy őrizetükben, sokan nem tettek eleget 
bejelentési kötelezettségüknek.

Utalással a rendeletet 35. §-ában foglalt büntető 
rendelkezésekre, a faértékesítő hivatal ez utón is felhívja 
a készletek birtokosait, illetve őrzőit, hogy készleteiket 
legkésőbb e hó végéig a faértékesítő hivatalnál okvetle
nül jelentsék be.

Az erre szolgáló nyomtatványokból a faértékesítő 
hivatal a vármegyék alispánjai, illetve a thj. városok 
polgármesterei utján ismételten nagyobb készletet bo
csátott a járási főszolgabírák, illetve a rendezett taná
csú városok polgármesterei rendelkezésére.

A nyomtatványok ezen felül a «Pallas» irodalmi és 
nyomdai részvénytársaságnál is beszerezhetők.

Budapest, 1917 évi augusztus 17-én.
(8.) K a á il f  ministeri tanácsos, ügyvezető alelnök. * 1 2 3 4

2000/A 1917 sz.
H irdetm ény. A Magyar Szent Korona Országai

nak Faértékesítő Hivatala értesíti a feleket, hogy jövőben 
csak azokat a szállítási igazolványokért benyújtott kér
vényeket fogja tárgyalás alá venni, a melyeket az alább 
megjelölt módon nyújtanak be.

A szállítási igazolványokat mindenkor csak az kérheti, 
a ki a fa felett közvetlenül rendelkezik, azaz a ki a szállít
mánynál mint feladó szerepel. A vevő kérelmére az iga
zolványt csak az esetben állítja ki a hivatal, ha a bead
ványt az eladó is aláírja oly kijelentéssel, hogy az anyagot 
tényleg eladta és szállítani hajlandó.

A szállítási igazolványokért benyújtott kérvények
ben a következő adatokat kell feltüntetni;

1. A feladó neve.
2. A feladó pontos lakczüne.
3. Feladó állomás, illetve ha a szállítmányok több 

helyen kerülnek feladásra, azon állomások megnevezése.
4. A szállítandó faanyagra vonatkozó részletes ada

tok : fanem, választék és mennyiség szerint feltüntetve,
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továbbá, hogy vasúton, hajón vagy tutajban kerül az 
elszállításra, annak feltüntetésével, hogy a szállítandó 
anyag hány kocsirakományt, illetőleg hány hajórako
mányt fog kitenni.

5. Rendeltetési állomás.
6. A czímzett neve és foglalkozása.
7. Az ügylet létrejöttének kelte.
8. Az ügylet létrejövetelénél, vagy lebonyolításánál 

szerepelt közvetítő kereskedő' neve és lakása.
9. Ha a szállítási igazolvány a 2806/1917. M. E. sz. 

rendelet 7. §-ának b) pontjában megállapított mennyiség
nél nagyobb szállítmányra vonatkozik, — a szállítás 
közérdekű voltának igazolása, ha pedig a szállítás rend
kívül sürgős, a sürgősség indokai.

A faértékesítő hivatal a gyorsabb elintézés érdekében 
a legszívesebben veszi, ha a kérvényezők az idemellékelt 
kérvényminta szerint kérik a szállítási igazolványokat. 
Megjegyezzük, hogy az ilyen kérvények bélyegmentesek.

A kérvénymintában foglalt kimutatás rovatainak ki
töltésére a faértékesítő hivatal megjegyzi, hogy a fanem 
és választék rovatba (4.) az anyagot az 1851/1917. M. E. 
számú rendelet 18. §-ában foglalt választékolás (gömbölyűfa 
fűrészelt fa, faragott fa, műhasábfa, tűzifa, tanninfa, 
czellulosera szánt hulladék, kötegelt tűzifa, talpfa, donga, 
faszén) szerint a fanem megjelölésével kell bejegyezni; 
a mennyiség rovatban (5.) pedig azokban a méretegységek
ben kell kitüntetni, a melyek a rendelet 13. §-a értelmében 
a díjkiszabás alapját képezik, tehát : gömbölyű-, épület- 
és műfát (ideértve a bányafát is), valamint fűrészelt és 
faragott fát (talpfát is) tömörköbméterekben, tűzifát és 
műhasábfát ürméterekben, műszaki czélokra szánt vagy 
kötegelt hulladékfát és faszenet súly szerint, magyar 
vagy német dongát akóban, franczia dongát darabszám 
szerint.

A két rovat (4. és 5.) kitöltésére például a következők 
szolgáljanak :

«fürészelt fenyőfa ..............  84 tömörköbm.»
«bükk tűzifa ........................ 20 ürméter»
«faszén .................................. 20,000 kilogramm))

A szállítás módja (6.) rovatba azt kell bejegyezni,
hogy hajón, vasúton, vagy tutaj bán, iliet ve tutajon akarja-e 
a fél az anyagot szállítani ; az igazolványok száma» 
rovatba (7.) pedig azt, hogy hány kocsi- vagy hajórako
mányt fog a szállítmány kitenni, mert minden kocsihoz, 
illetve hajóhoz külön igazolvány kell. Tutajon vagy tu taj
ban való szállításhoz a mennyiségre való tekintet nélkül 
egy igazolvány kell.

Közérdekű szállítmányoknál, hol a czímzett nem vala
mely katonai vagy polgári hatóság, czélszerű a beadványt 
az illetékes hatósággal előzőleg láttamoztatni, vagy ahhoz 
megfelelő bizonyítványt csatolni.

A mennyiben a kérelem olyan faanyagokra vonatkozik, 
a melyek a m. kir. ministeriumnak 928/1916. M. E. számú 
rendelete értelmében kiviteli tilalom alá esnek, a kérvé
nyezők a kiviteli engedélyhez szükséges nyomtatványt is 
kötelesek megfelelően kitöltve beadványukhoz csatolni.

Külföldre (Ausztriába is) kért igazolványoknál szük
séges, hogy a felek a szállítás katonai szükségességét

vagy közérdekű indokait megfelelően igazolják. Ez csak 
akkor mellőzhető, ha a czímzett kétségtelenül katonai 
hatóság.

I t t  megjegyzi a hivatal, hogy igazolásul Ausztriába 
szóló katonai szállításoknál csak a cs. és kir. hadügy- 
ministerium vagy az illetékes katonai parancsnokság, 
németországi szállításokra nézve pedig az illetékes hadügy- 
ministerium, illetőleg helyi megbízottja igazolását fo
gadja el.

A mennyiben a faértékesítő hivatal nem adná meg a 
kérvényben foglalt egész mennyiségre a szállítási igazol
ványokat, úgy a nem engedélyezett szállításokra újabb 
szabályszerűen felszerelt kérvény nyújtható be.

Az ügymenet gyorsítása érdekében kívánatosnak tartja 
a hivatal, hogy a különféle választékra külön-külön kér
vény állíttassák ki.

Horvátországban feladásra kerülő, vagy külföldre 
menő küldemények szállítási igazolványait mindenkor 
elkülönítve, külön kérvényben kell kérni, nem egybe
foglalva a szűkebb értelemben vett magyarországi forga
lomra benyújtott kérvényekkel, mert ez az elintézést 
késleltetné.

A díjak befizetésénél lehetőleg a faértékesítő hivatal 
által kiállított és a félnek kézbesített m. kir. postatakarék
pénztári befizetési lapokat kell használni. A postatakarék
pénztári befizetési lap «Elismervény» szelvénye szolgál 
nyugtául.

Budapest, 1917. évi augusztus hó 28-án.
A  M a g y a r * S z e n t K o r o n a  O r s z á g a in a k  

F a é r té k e s i tő  H iv a ta la .
(Minta.)

A  Magyar Szent Korona Országainak 
Faértékesitő H ivatalának

Budapest IV ., Eskü-tér i  sz.
Alulírott____________ ________ ________ __________

felkérem a tekintetes hivatalt, szíveskedjenek részemre az alábbi 
szállítmányokra......... .... ...darab szállítási igazolványt kiállítani
s azt________ _______________ ______í_______________ _
— -------- -—.— ------------------------------címemre megküldeni.

Feladó neve : ......... .............. ...................... ............. .....
Feladó lakása: ......___________ í._....... ..........................
Feladó állomás(ok):_________________________ ____

1

%
á

A címzett neve 
és foglalkozása

Rendeltetési
állomás

A szállítandó 
anyag

faneme és 1 mennyi- 
választéka | sége

szállítás
módja

ványok

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Az ügylet létrejöttének kelte:.
Az ügylet lebonyolításának fentieken kívül érdekelt közve

títő kereskedők neve és lakása:
A------- ..... .... ____ tételeknél : ......................................
A .....  .......... tételeknél
A ..................... tételeknél

Kérelmemet következőkkel indokolom :

Mellékletek száma :
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4982/1917 sz.
Fenyő íürészárú eladás. (Ruszkabányai kincs

tári faraktárból.) A ruszkabányai m. kir. erdőgondnokság 
kerületében termelt és a ruszkabányai kincstári faraktár
ban készletezett 40*8204 m3 fenyő fürészárú zárt írásbeli 
ajánlatok mellett nyilvános versenytárgyaláson eladatik.

A zárt írásbeli ajánlatok 1917. évi szeptember hó 
23-áig délután 6 óráig az orsovai m. kir. erdőhivatalnál 
nyújtandók be, ahol azok 1917. évi szeptember hó 24-én 
délelőtt 9 órakor nyilvánosan bontatnak fel.

A részletes árverési és szerződési feltételek, — vala
mint ajánlati űrlap és boríték az orsovai m. kir. erdő
hivatalnál, valamint a ruszkabányai m. kir. erdőgond
nokságnál szerezhetők be.

Orsován, 1917 augusztus hó. 
no.) M . k i r .  E r d ő h iv a ta l .

A fö ld m ívelésü gyi ni. kir. m in isternek  
1 6 0 4 3 7  1—B. 1 9 1 7 . szám ú ren deleté  a fa 
é s  faszén  szá llításán ál az 1851  1917 . M. E. 
szám ú ren delette l m egállap ítottó l eltérő  
alakú szá llítási igazo lván yok  életb e lép tetése  
tárgyában .

A m. kir. kormánynak a fa- és faszénkészletek be
jelentése és nyilvántartása, valamint felhasználásuknak 
és forgalombahozatalulinak szabályozása tárgyában ki
adott 1851/1917. M. E. számú rendelet módosítására 
vonatkozó 2806,1917. M. E. számú rendeletével nyert fel
hatalmazás alapján a*kereskedelemügyi m. kir. nrnister 
úrral egyetértőleg a következőket rendelem :

1. §. Az 5000 krg-ot meghaladó súlyú fa- és faszén
küldemények szállítására a faértékesítő hivatal az 1917. évi 
szeptember hó 15. napjától kezdődőleg a jelen rendelet 
mellékletét képező minták szerint készült következő 
alakú szállítási igazolványokat fog kiadni:

a) «csak katonai-szállítmányokhoz használható)) veres 
felirattal ellátott szállítási igazolványokat (1. a mellékéit 
mintát), a melyek csak olyan szállítmányokhoz használ
hatók, a melyeknél úgy feladó, mint czímzett gyanánt 
valamely katonai intézmény vagy parancsnokság szerepel;

b) a .«csak a magyar szent korona országain belül 
történő szállításokra)) vörös felírással és ezenfelül ugyan
csak vörös színű «Tüzifa» jelzéssel ellátott igazolványokat 
(1. a csatolt mintát) ; ezenkívül olyan szállítási igazol
ványokat, melyek ettől a mintától csak abban különböz
nek, hogy a «Tüzifa» helyett úgy fent, mint a szövegben 
a következő jelzést tartalmazzák :

c) «gömbölyű fenyőfa));
d) «gömbölyű lombfa» ;
e)  «fürészelt vagy faragott fenyőfa.));
(j) «dongafa» vagy «tölgydonga)> ;
h) «műhasábfa.» ;
i)  «czellulosefa, tanninfa, kötegelt tűzifa» ;
j) «faszén» ;
A b —j) alatt felsorolt igazolványok csak a rajtuk 

megjelölt fa választéknak valamely a magyar szent korona 
országainak határán belül eső állomásra leendő szállí
tásához használhatók ;

le) minden vörös felírás nélküli igazolványokat, a 
melyek bármilyen és akárhová irányított szállításokhoz 
használhatók (1. a mellékelt mintát).

Ezeket az igazolványokat a faértékesítő hivatal az 
1851/1917. M.E. számú rendelet 18. §-á bán megszabott 
díjak befizetése után díjtalanul állítja és adja ki ; a fél 
hibás bejelentése alapján hibásan vagy feleslegesen ki
állított igazolványokért a fél darabonként négy (4) koro
nát köteles a faértékesítő hivatalnak megfizetni.

2. §. A szállítási igazolványok csak, abban az esetben 
érvényesek, ha az igazolvány el r. van látva «a magyar 
szent korona országainak faértékesítő hivatala)) bélyegzőjé
nek lenyomatával, a «csak katonai szállítmányokhoz 
használható)) «igazolványok» pedig ezenkívül a feladó 
katonai intézmény vagy parancsnokság bélyegzőjével is ;

b) ha úgy a szállítási igazolvány, mint a vele össze
függő ellenőrző-szelvény azonos, nyomtatott folyó
számmal bír ;

c) ha úgy az igazolványon, mint a szelvényen a fel
adóra, czímzettre, feladó- és rendeltetés1 állomásra és a 
szállítandó anyagra vonatkozó adatok egyformán vannak 
kitöltve.

3. §. Nem fogadhatók el az előző 2. §-ban foglalt kellé
keknek meg nem felelő, valamint az olyan igazolványok, 
a melyeken vakarás vagy változtatás észlelhető, továbbá 
a melyekről az ellenőrző-szelvény hiányzik. Helyesbített 
vagy módosított igazolványok csak az esetben fogadhatók 
el, ha a helyesbítést a faértékesítő hivatal az igazolvány 
hátlapján szabályrendszerűen igazolja.

4. §. Azok az igazolványok, a melyeken a súlyadatokat 
a faértékesítő hivatal tölti ki, csak a megjelölt súly erejéig 
használhatók. Ellenben a súlyadatok kitöltése nélkül 
kiadott igazolványok egy teljes kocsirakományra érvé
nyesek s ennek tényleges súlyát a felvevő állomás, ha 
addig itt hídmérleg nincsen, a mérlegelést eszközlő állo
más tölti ki, úgy a szállítási igazolványon, mint az ellen
őrző-szelvényen. Azokban a kivételes esetekben, midőn 
a súlymegállapítás a vasúti szabályok értelmében becslés 
alapján történik, ezt a súlyt kell kitüntetni.

5. §. A felvevó’állomás úgy a szállítási igazolványt, 
mint az ellenőrző-szelvényt keletbélyegzőjével lebélyegzi. 
Az ellenőrző-szelvényt, ha a súlyadatot a faértékesítő 
hivatal töltötte ki, vagy ha a mérlegelés, (becslés) a fel- 
adóállomáson történik, a súlyadatok bejegyzése után a 
feladóállomás lefejti és a szelvényeket az e czélból ki
osztandó portómentes borítékban szombaton a faérté
kesítő hivatalnak küldi meg.

Ha a feladóállomáson hídmérleg nincs, az olyan 
szállítási igazolványok szelvényeit, a melyeken a súly
adat előre nem lett kitüntetve, a súlyadat bejegyzés 
után a mérlegelő (becslő) állomás fejti le és küldi be a 
faértékesítő hivatal czímére.

A tévedésből le nem fejtett szelvényeket a leadó 
(rendeltetési) állomás köteles lefejteni s a faértékesítő 
hivatalhoz beküldeni.

6. §. Az eredeti fuvarrakományt és szállítási igazol
ványt a czímzett a megérkezéstől számított hat (6) hétig
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megőrizni és kívánatra a . faértékesítő hivatalnak bemu
tatni köteles.

7. §. Fel nem használt szállítási igazolványokat a fél 
az ellenőrző-szelvénynyel együtt a faértékesítő hivatal
nak visszaszolgáltatni köteles.

8. §. Azt, hogy az 1851/1917. M. E. számú rendelettel 
megszabott nyomtatványon kiállított igazolványok mely 
időig érvényesek, külön kormányrendelet fogja meg
állapítani.

Budapest, 1917. évi augusztus hó 30-án. 
dl.) 31. k i r .  fö ld m ív e lé s  ü g y i  m in is te r .

648/1917. szám.

P á ly á z a t .  Uradalmi erdészeti altiszti állomásra, 
mellyel az állami alkalmazottakra vonatkozó törvény- 
szerinti nyugdíj élvezete és a vadászati teendők vég
zése van egybekötve, pályázat hirdettetik:

1. Évi fizetés 800 kor., öt évenként 50 korona 
korpótlékkal;

2. földilletmény két magyar hold, felszántva, a ter
més behordozásával;

3. tűzifa egy évre kém. dorong 36 ürm3;
4. szabad lakás, konyhakert használatával;
5. 50 q széna, esetleg 300 korona váltságdíj ;
6. 2 öreg és egy növendékmarha legeltetése;
7. szabályszerű lődijak;
8. jutalék az évi jövedelemnek 2% -a.
Kérvények Gróf Hadik-Barkóczy Endre Önagymél-

tóságához intézve az összes eddigi szolgálati, képzett
ségi, születési, erkölcsi stb. bizonyítványokkal felszerel
ten, alulírott hivatalhoz, a hirdetés közzétételétől szá
mított három héten belül benyújtandók.

Német nyelv tudása megköveteltetik, valamint a 
nagy- és kisvad gondozása és vadászatának ismerete 
és gyakorlása; ezek külön bizonyítvánnyal igazol andók.

Véglegesítés egy évi megfelelő próbaszolgálat után, 
mely a nyugdíj megállapításánál számba fog vétetni.

Varannó (Zemplén megye), 1917. évi szeptember hó.
A  G r ó f  H a d ik - B a r k ó c z y  H i t  b ízo m  d n y  

ősi U r a d a lm a in a k  E r d ő fe lü g y e lő s é g e .

Égy express v a d á s z f e g y v e r ,  360 72 és 16 cal. 
Böhler-féle acél csővel, valamint egy pár 16. cal. rózsa- 
damaszt csővel, — előbbin a 16-os cső Chok-riffled az 
utóbbin a jobb cső ugyanaz, a bal Chokbor furattal, 
négy évi használat után, de teljesen jó karban, olcsón 
eladó a vadászat teljes felhagyása következtében.

Címem: Szlimák János m. kir. közalap főerdőőr, 
Ósva, u. p. Garbócbogdány Abauj-Torna megye. <i4)

155983/1917 I. A. 3. szám.
Hirdetm ény. Az erdőőri és vadőri szakvizsgák 

1917. évi október hó 15-én s az erre következő napo
kon Budapesten, Pozsonyban, Beszterczebányán, Miskol- 
czon, Kassán, Maramarosszigeten, Kolozsvárt, Brassóban, 
Nagyszebenben, Temesvárott, Pécsett és Szombathelyen 
fognak megtartatni.

Felhivatnak mindazok, akik az erdőőri, vagy vadőri 
szakvizsgát letenni óhajtják, hogy az ehhez szükséges 
engedély iránt kellően felszerelt kérvényüket 1917. évi 
szeptember hó 30-ig ahhoz a kir. erdöfelügyelőséghez 
nyújtsák be, amelynek székhelyén vizsgát tenni kívánnak.

Úgy az erdőőri, mint a vadőri szakvizsgához való 
bocsátásra ez alkalommal kivételesen azok is igényt ta rt
hatnak, akiknek gyakorlati szolgálata a 3 évet nem éri 
el, ha igazolják azt, hogy a gyakorlati szolgálatukban 
mutatkozó hiányosság, — mely azonban egy évet meg- 
nem haladhat, — önhibájukon kívül, valamely a hábo
rúval kapcsolatos méltánylást érdemlő ok következ
tében állott elő.

Budapest, 1917 augusztus hó 24-én. 
ás.) 31. k i r . f ö l d m i v  e lés  ü g y i  m in i s te r .

62.096/917./II.B.— 1.

P ályázati h irdetés. (M. kir. vadőri szakiskolák 
tanulóinak felvétele ügyében.) A m. kir. erdőőriskolák- 
kal kapcsolatos m. kir. vadőri szakiskolák 1917/1918. évi 
egyéves tanfolyamára a tanulók — részint állami ellátás 
mellett, részint saját költségen — a következő szabályok 
szerint fognak felvétetni:

1. A tanulók felvétele a szakiskolába első sorban a 
rokkant katonák igényeinek figyelembe vételével pályázat 
útján történik.

2. A pályázó által saját kezűleg írt és kellően felszerelt 
kérvényt folyó évi szeptember hó 30-ig a vadászerdei m, kir, 
efdőőri szakiskola igazgatóságához (Temesvár 3) kell be
nyújtani.

8. A pályázati határidőn túl beküldött vagy meg
felelően fel nem szerelt kérvények figyelembe nem vétetnek.

4. A pályázati kérvényben meg kell említeni, hogy a 
folyamodó az ellátást a szakiskolában saját költségére 
vagy az állam költségére kivánja-e és hogy kérvényére a 
válasz milyen czím alatt s hová (vármegye, utolsó posta 
állomás) küldessék.

5. A pályázati kérvényhez csatolandó hiteles iratokkal 
a pályázónak igazolnia kell a következőket ; nevezetesen :

a) anyakönyvi kivonattal azt, hogy kora a pályázat 
naptári évében a 20. évet meghaladja, de a 36. évet még 
el nem é r i ;

b) iskolai bizonyítványnyal azt, hogy legalább az 
elemi népiskola negyedik osztályát, sikeresen elvégezte ;

c) kincstári erdészeti, katonai* vagy hatósági orvos 
által kiállított bizonyitványnyal azt, hogy ép, erős, egész
séges, munkához és az idő viszontagságaihoz szokott 
edzett testalkattal s különösen : jó látó, halló és beszélő- 
képességgel bir, ha pedig a pályázó rokkant katona, az 
orvosi bizonyítványban rokkantságának természetét és 
mértékét is igazolnia kell;

d) hatóság által kiállított erkölcsi bizonyítványnyal 
azt, hógv kérvényének benyújtásáig kifogástalan maga
viseletét tanúsított ;

e) hatóság által kiállított bizonyítványnyal vagy más 
irattal azt, hogy katonai kötelezettségben áll-e vagy nem ;

. f)  a ki valamely alkalmazásban áll, gazdájának vagy
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gazdája megbízottjának bizonyítványával azt, hogy az 
alkalmazás mióta tart, mennyi idó're s mire terjed ;

g) hatóság által kiállított bizonyítványnyal azt, hogy 
szülei milyen állandó foglalkozást űznek vagy űztek, 
továbbá, hogyha szülei látják el, milyen a vagyoni hely
zete szüleinek, ha pedig szüló'tlen árva, illetőleg ha fenn
tartásáról saját magának kell gondoskodnia, milyen a 
vagyoni helyzete önmagának ;

h) a ki saját vagy más (nem állami) költségen való 
ellátásra kíván felvétetni, királyi közjegyző előtt kiállított 
nyilatkozattal azt, hogy az érette járó ellátási költséget 
arra az időre, melyet a szakiskolánál tölt — szülője, 
gyámja vagy más hozzátartozója, avagy maga, illetve az, 
a ki az ellátási költséget viselni óhajtja — a szakiskola 
pénztárába előleges részletekben a kitűzött időre pontosan 
lefizeti.

6. Azt, hogy a pályázók közül kik jelentkezhetnek fel
vételre, a felügyelő bizottság javaslata alapján a m. kir. 
földmívelésügyi miniszter állapíthatja meg.

7. A felvételre jelentkezőket a szakiskola igazgatója 
első sorban orvosi vizsgálat alá veti.

A kit a szakiskola orvosa valamely ragályos vagy a  ̂
szakiskolai foglalkoztatás mellett könnyen nem gyógyít- j 
ható betegségben szenvedőnek, vagy a vadőri szolgálattal ! 
össze nem egyeztethető mértékben hiányos testi szerve- j 
zetűnek talál, az felvételi vizsgára nem bocsátható.

8. A felvétek vizsgát a szakiskola igazgatója a tan- I 
személyzettel együtt ta rtja  meg.

A felvétek vizsga annak szigorú megákapítására szol
gál, hogy a jelentkező tényleg birtokában van-e legalább 
azoknak az ismereteknek, a melyek az elemi népiskola 
IV. osztályára megállapított követelményeknek meg
felelnek.

A ki a felvételi vizsgát ki nem állja, felvételét a szak
iskolába csak újabb pályázat alkalmával kérheti.

9. Azokat, a kik a felvétek vizsgát sikeresen leteszik 
s a szabályzat egyéb feltételeinek is megfelelnek, az igaz
gató a szakiskolába befogadja s a szakiskolai tanulók törzs
könyvébe bevezetteti.

10. A szakiskolába való belépés alkalmával minden 
tanuló köteles új állapotban magával hozni: 6 inget,
6 alsónadrágot, 6 zsebkendőt, 10 pár kapczát vagy haris
nyát. 1 pár erdőjárásra alkalmas erős bagaria csizmát 
vagy bakkancsot és egy egyszerű sörétes vadászfegyvert.

A tanulók egyéb ruházatáról, valamint a szükséges 
tankönyvekről, tanszerekről és eszközökről, nemkülönben 
a tanulóknak lakással és élelmezéssel való ellátásáról, a 
szakiskolában töltött idő alatt a tanulókért fizetett el
látási költség fejében, illetőleg az erre szolgáló állam
költségvetési hitel terhére a szakiskola gondoskodik, de 
viszont a szakiskola helyiségeinek, berendezésének és fel
szerelésének rendbentartása és tisztogatása a tanulók köte
lességét képezi.

11. Az állami ellátás ahhoz a feltételhez van kötve, 
hogy az abban részesülő tanuló a szakiskola tanfolyamát 
tényleg sikeresen végezze.

Ehhez képest a szakiskolába állami ellátás mellett 
felvett tanuló — végleges befogadását megelőzőleg — ki

rályi közjegyző előtt kiállított nyilatkozattal biztosítani 
tartozik azt, hogy amennyiben a szakiskolából az egy évi 
tanfolyam bevégzése előtt önként kilépne vagy saját hibájá
ból elbocsáttatnék, abban az esetben érte a szakiskolában 
töltött időre eső ellátási költséget szülője, gyámja vagy 
más hozzátartozója a szakiskola igazgatójának felszólítása 
után hat héten belül megtéríti.

Ez alól a kötelezettség alól csak azok menthetők fel, 
a kik hitelesen igazolják, hogy az ellátási költség meg
térítéséről egyáltalán nem gondoskodhatnak.

Budapest, 1917. évi augusztus hóban.
(is.) M . k i r .  fö ld m ív e lé s ü g y i  m in is z te r .

Veszünk telekben következő rönkfát:
bükkfa, kőrisfa, nyárfa, fűzfa, diófa, écjería, 
csereszn yefa , topolya. Esetleg jövő téli döntésre 
kerülőket is. — Szives ajánlatok «Topolya» jeligére 
G yőri-N agy hirdető-irodába Budapest, VII. kér., 
Kertész-utcza 16. sz. a. küldendők. (12)

Gazdáknak és baromfitenyésztőknek
nélkülözhetetlen segédkönyvek a

Hreblay Emil m. kir. gazdasági felügyelő 
által irt

baromfi- és házinyul- 
tenyésztési szakmunkák:

1. Általános tudnivalók III. k iadás á r a i . —  K
2 . Baromfitenyésztés I. « .  5 .—  «

Q , .  _ 3 . T yuktenyésztés II. < « 3.—  «

jfipL . 4 . Pulykatenyésztés 11. • « 3 .—  «
5 . Lúd- és kacsatenyésztés 1. « « 3.—  «

S S g  6. Baromfiak hizlalása 11. • .  1 .50 «
7. Baromfitermékek értékesítése .  2 .—  «

8. Az ezüst szőrm enyul tenyésztése
és értékesítése. I. k iadás « 2.—  •

E  n y o lc z  munka S z e r z ő n é l — E p e rje sen , e r d é sz e t i
altisztek s egyéb alkalmazottak által postautalványon meg

rendelve te le  á rb a n  kapható.

Egy f i l lé r t  se á ldozzon a m éhészetre, 
m íg  el nem olvassa

A M É H E K  É L E T E
czímű könyvet, mely a Boczonádi-kaptár és rendszer teljes 

\ ismertetését, az egész éven át előforduló munkák leírását 
és az általános alapismereteket tartalmazza ; mely világos
ságot áraszt a sötétségben, útm utatást a bizonytalanságban ;

I mely határozottan megjelöli a czólt s az arra alkalmas 
’ eszközöket. A 223 lapra terjedő könyv ára bérmentes kül- 
I déssel 3 kor. 45 filL; csinos vászonkötésben 4 kor. 45 filL
• Műlépek, keretléczek, kaptárak, kasok és mindennemű
• méhészeti tárgyakról árjegyzéket és mutatványszámot ingyen 
I és bérmentve küld
• a .Méhészeti kiadóhivatala
\ Ú jpest, S z é c h e n y i-u tc za  7. sz.

Budapest, 1917. Franklin-Társulat nyomdája.
© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



XI. évfolyam.- 1 9 - 2 0 .  szám. További intézkedésié megjelenik minden hó 15-én kettős füzetekben. 1917. október 15.

Előfizetési á r :

Egész évre_______ 4 K.
Fél é v re______ 2 1
Negyed évre_______ 1 K,
Egyes szám ____20 1.

Szerkeszti:

B A L O G H  E B N Ő
m. kir. főerdötanécBos.

AZERDÓ
Erdészeti és vadászati szaklap kisebb erdők birtokosai és kezelői, 

erdészeti altisztek, erdőőrök és vadőrök részére. 
TULAJDONOS ÉS KIADÓ AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET.

H irdetések
egy hasábos garmondsze 
iés milliméter soronkinl 
10 fillérrel, táblázatos és 
garmond betűnél kisebb 
betűfaj szedés másfélsze
res egységárral számítta- 
tik. — Az egész oldal négy 

hasáb széles.

Előfizetőknek az álláske
reslet és kínálat rovata 
rövid közlésekre dijtala- 

nnl áll rendelkezésre.

Az előfizetési ár «Az Erdő* kiadóhivatala czimén Budapest, V., A lap szellemi részére vonatkozó levelezés (kéziratok stb.) «Az Erdő» 
Alkotmány-utcza 6. szám alá küldendő. Ide intézendők a lap szét- szerkesztőségéhez, Budapest, V., Zoltán-utcza 16. sz. intézendők. 

küldésére vonatkozó reklamácziók is. Kéziratok vissza nem adatnak.

*Az Erdő® m unkatársai m egfelelő Írói tisz teletdíjban részesülnek, a m elyet a  szerkesztőség  évnegyedenként utalványoz. 
A lap  után netalán szárm azó tiszta jövedelem  teljes összegében az Orsz. E rdészeti E gyesüle t á ltal kezelt oly alap ja v á ra  fordit- 
tatik, a m ely — később m eghatározandó m ódon —■ e lap ra  előfizető erdészeti altisztek, erdő- és vadőrök  jav á ra  fog szo lgáln i

T A R T A L O M .

Az"erdei utakról. ( Fodermayer Rezső.)
Madár-otthon. (  Bársony István.)
Gazdasági tanácsadó: Miből táplálkoznak a növények? ( Gy. K.) — 

A baronfiak téli elhelyezéséről. (  Bászel Elek.)
Különfélék: Az állandóan alkalmazott havibéresek és napibéresek 

családi pótléka. — Halálozás. — Sörét beszerzése. — Hírek a hadba- 
vonult kincstári erdőtiszte kről.

Hivatalos közlemények: Az állandóan alkalmazott havibéresek és 
napibéresek családi pótléka ügyében.

Változások az erdészeti szolgálat köréből.
Előfizetési díjak nyugtázása.
Szerkesztői üzenetek.

Az erdei utakról.
Ir ta  : Fodermayer Rezső.

Mintegy életerei az erdőnek a benne levő s az oda
vezető utak. Az erdő értékét annak hozzáférhetősége nagy 
mértékben befolyásolja. Álljanak bár az erdőben szebbnél 
szebb gyertyaegyenességű vastag faegyedek sűrű záródás
ban, ha nem rendelkezünk azok kiszállítására megfelelő 
jó utakkal, potom áron kell azokat értékesítenünk. Viszont 
jó utakkal behálózott, könnyen hozzáférhető erdőből a 
csekélyebb értékű faanyagot s egyéb erdei terméket is 
előnyösen adhatjuk el.

Nemcsak hegyi, de síkvidéki erdeink is, az őszi esőzések, 
tavaszi hóolvadás, téli fagyok s erős havazások idején az 
utak rosszasága miatt sok helyütt megközelíthetetlenek. 
Jár mos állatait s eszközeit féltő fuvaros vagy épen nem, 
vagy csak nagy bérért vállalkozik az ily rossz útú vidéken 
erdei, fuvarozásra. Végtelen gond s szakadatlan vajúdás 
ilyen viszonyok közt az erdei termékek kiszállítása, holott 
annak rövid idő alatt s könnyen kellene mennie. Több
nyire az időjárástól van az erdei fuvarozás függővé téve ; 
ha rossz az út, szünetel a fuvarozás, pedig a késő ősz, a 
tél s a koratavasz az erdei munka évadja az oly vidéken, 
hol a nép mezei munkával is foglalkozik. Télen, ha egyébért 
nem, már más munka hiányában is elmegy a nép erdei 
munkára, fuvarozásra stb. Már csak a könnyebb és ol
csóbb munkaerőszerzés czéljából is czélszerűbb erdei mun
kálatainkat tél folyamán elvégezni.

Az erdők jövedelmezősége nem mindenütt engedi meg, 
hogy az évről-évre változó minden termelési helyhez, 
minden vágáshoz nagy költséggel alapos jó műutat, 
esetleg vasutat vagy víziutat építsünk. A hol a körülmények 
megengedik, czélszerű a vágásokat csoportosítani, hogy 
több évre szolgáló költségesebb út készítése kifizetődjék. 
Kívánatos, hogy egy az egész erdőtestet hosszanti irány
ban végigszelő főútvonalunk legyen, melyről a hova szük
séges, mellékutak ágazzanak szét.

Hegyes vidéken ne építsünk meredek utakat, hanem 
vezessük azt a hegyoldalon inkább nagyobb kerülővel, 
de kevésbé meredek helyen, mivel a meredek úton nehéz 
a fuvarozás s a meredek u ta t az eső is könnyebben kimossa. 
Nem áll, hogy a rövidebb, de meredek utat rövidebb idő 
alatt lehet megtenni, mint az ugyanazon helyre vezető 
hosszabb, de kevésbé meredek helyen vezető u tat. Előbbi 
fárasztóbb s kisebb lépést tehet rajta fölfelé ember, állat. 
Lefelé, ha nem veszedelmesen meredek az út, gyorsabban 
halad ugyan az állat, de jobban törődik, mint hegynek 
felfelé haladtában.

Erdei utaink hegyes vidéken rendszerint völgy haj latban 
vezetnek a hegyek közé vagy azokon keresztül. Valószínű, 
hogy valamikor régen helyenkint már völgyben kezdődött 
az út, de több esetben az út használata folytán keletkezett 
a vízmosás, majd a völgy. A kerékkötés az erdő gyöpje 
talaját vagy a már meglevő utaknál a megtömődött 
felületet felhasogatja, felvágja ; az így keletkezett baráz
dán az eső s hó víz u ta t talál és fokozatosan mossa a talajt, 
s ha csak valami szilárd dolog, szikla, gyökér stb. rombolá
sában meg nem gátolja, évről-évre mélyebbé válik a víz
mosás. Törvény és megyei szabályrendelet már intézkedik 
arról, hogy rendes közlekedő utakon a haladó járművek 
ne kerékkötéssel, de dörzsfékkel legyenek fékezve. Az erdei 
utakra nézve a birtokosoknak kellene szabályrendeletet 
alkotni, hogy ne vághassák fel a talajt az ott közlekedő 
fuvarosok. A mai viszonyok közt jó szerencsénknek kell 
tartanunk, ha egyáltalában kapunk az erdőre fuvarost s 
ily újítások csak a normális idők bekövetkeztével lesznek 
időszerűek.

Az erdei u tak  karbantartására az erdőbirtokos évente 
jelentékeny összeget fizet ki s az eredmény az, hogy 
csak addig jó az út, míg száraz az időjárás ; csapadékos© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.
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időjárás vagy erős hóolvadáskor, vagy ha az utak sokat 
vannak használva, rendszerint rosszak.* A rossz utón töri 
igavonó* barmát a fuvaros, romlik szekere, hámja, keveset 
tud szállítani. Értékesebb lóval, szarvasmarhával nem is 
tanácsos nekivágni az ily erdei fuvarozásnak, mert könnyen 
baja történhet az állatnak s a hosszú idő alatt keresett 
fuvarbér sem fedezi azt a kárt, mely a gazdát az erdei 
utak rosszasága miatt érheti. Nálunk ezen a téren — saj
nos — még sok a kívánnivaló., A szomszéd Ausztriában, 
Csehország, Tirol és Stájer hegyeiben az erdei u tak minta
szerűen vannak karbantartva. Ott minden lehetőt elkövet
nek, hogy a vízmosások képződését megakadályozzák. 
Náluk nagyobb becse van a földnek, mint nálunk. Ott a 
közlekedő utak mellé már azért is építenek kőfalat, hogy 
a mellette levő bevetett területre, zab- vagy burgonya- 
földre az utón haladó marha ki ne lépjen.

Az úttesten a vízmosás képződését sokszor egészen 
egyszerű, de elmés módon megtudják akadályozni. Az 
utón képződő kátyúba egy-egy a. hegyével fölfelé irányított 
luczfenyőágat vagy galyacskát fektetnek s ezt — ha 
lehet — egy kampós ágacskával leszorítják vagy kődarab
bal lenyomtatják. Az így elhelyezett ág vagy galy a tűkkel 
szembe jövő ú ti szemetet lomb-, fű-, galytörmeléket fel
fogja s így a kátyú, melyben a galy fekszik, megtelik ; 
közben kavics vagy föld is sodródik reá.

A víznek az úttesten való összegvűlemlését azzal aka
dályozhatjuk meg, hogy a kerékcsapásból egy nem erős 
lejtű csatornán a vizet a hegyoldalra oldalt levezetjük. 
Ez a vízlevezető csatorna nem lehet meredek, mivel ebből 
is keletkezhetik vízmosás. Ha a víznek levezetése valamely 
körülmény folytán nem volna lehetséges, például olyan 
mély utaknál, a hol a magas partok nem engedik a víznek 
oldalt való levezetését, ott az út partjába felváltva jobbról, 
majd balról egymástól mintegy 100— 200 lépésnyire oly 
30—50 vagy több liter űrtartalommal biró gödröket 
vájnak, melyekbe a kerékcsapásban folvdogáló víz egy 
sekély árkocska segélyével bevezethető. Az ily gödröknek 
természetesen annyira, félre kell leimi az útból, hogy a 
jármű bele ne zökkenhessen. A gödrökben összegyűlendő 
víz egy része a-földbe beivódik s ha onnét ki is ömlik, 
folyásában már megcsillapodva, halad tovább, mígnem 
oly helyre ér, hol az úttestről egy oldalt vezető árokba 
lefolyhat.

Lapályos helyen, a hol nincs módunkban a vizet a 
képződött kátyúból vagy mély kerékcsapásból levezetni, 
az út mellett kétoldalt árkot kell huzatni, az út közepét 
pedig domborúan feltölteni. Ha követ kaphatunk, az utat 
alul nagyobb, felül apróbb kővel megrakjuk. Kő hiányá
ban használhatunk esetleg fát az út kirakására.

Az egyik oldalon összegyülemlő vizet, mely le nem 
folyhat, kisebb-nagyobb hid alatt a túlsó oldalra á t
vezethetjük. Ahol az úttesten keresztül gyakran vagy 
állandóan folyik a víz, ott czélszerű kellő áteresztő hidakat 
építeni. Leggazdaságosabb a czementből készült s szaka
szokból összeállítható vagy a vasbetonból épített hid. 
Ezek majdnem örökösek, míg minden más hidat folyton

* Ez csak ott áll, a hol a z uta k nincsenek megfelelően készít ve. Szerk.

javítani kell. Tanulságosak a Budapesten és Wienben 
tartani szokott hadikiállítások, a hol úgy az állandó 
jellegű, mint az ideiglenes, czélszerűbbnél czélszerűbb hid- 
mintákat lehet látni.

A kerékvájta kátyúkat kitölthetjük törött kővel, ka
vicsosa] vagy beágyazott fadarabokkal is ; sohasem szabad 
azonban a kátyúban levő vízbe a töltőanyagot belerakni, 
mivel a kerék kásává gyúrja, morzsolja azt. A vizet 
először ki kell lapátolni, s úgy kitölteni. A kerékcsapásban 
nem szabad a vizet összegyűlni hagyni, mert a föld ez
által felázik, s a közlekedő szekerek sárrá gyúrják. Bár
mily csekély víz áll is az utón, azt minél előbb le kell 
onnan vezetni vagy kilapátolni.

Az útba hajló ágak nemcsak kellemetlenek az arra 
haladónak, de rendszerint kitérítik a járművet az útból, 
miáltal újabb és újabb kerékcsapások keletkeznek. Az út
testre hajló ágakat évente egvszer-kétszer le kell nyesni. 
Minden az utak alapos elkészítésére fordított költség meg
térül az által, hogy erdei termékeinkét olcsóbban és gyor
sabban tudjuk az erdőből a fogyasztó vagy raktározó 
helyekre szállítani.

M adár-otthon.
Irta  : Bársony István.

A madár a legszabadabb lény a világon, mégis rabbá 
teszi a fészke, legalább ideig-óráig.

Mindenesetre legalább is addig, a míg a szülői örömök 
és kötelességek arra kényszerítik a madarat, hogy ehhez 
az ámbár csak időszakian állandó otthonához minél gyak
rabban vissza-visszatérjen ; mi tö b b : a költés ideje alatt 
onnan hetekig alighogy perczekre is eltávozni merjen.

A fészekfutók hamarább válnak újra szabadokká, 
mint a fészeklakók, mert a míg amazok a tojásból kibújt 
apró ivadékkal együtt jóformán rögtön is tartózkodási 
helyet cserélhetnek, addig az utóbbiaknak sokáig kell a 
fészekből elmozdulni nem biró fiaikat nevelniük, a míg 
azok annyira jutnak, hogy tanyájukat ők is elhagyhatják.

A fészeklakók a költőhelyükről rendszerint szárnyon, 
a fészekfutók pedig lábon távoznak el. Ehhez képest 
aztán a fészeklakók bátran is fészkelhetnek fákon, odúk
ban, sziklapárkányokon stb., míg a fészekfutók jobbára 
az anyaföldre vannak utalva vagy más olyan helyre, a 
honnan a lábukon is továbbállhatnak, a mint a tojásból 
kibújnak. De valamint fészeklakók is vannak, a melyek 
a földszínén költenek, úgy a fészekfutók közt szintén akad 
olyan, a. melyik néha-néha inkább fészeklakónak való 
helyen üti fel sátorfáját. Ilyen például a tőkerucza, a mely 
nemcsak alacsonyabb fatönkön, hanem magas fák tetején 
levő elhagyott szarka- vagy varjufészekben is szokott 
költeni, a honnan azután a fiait le kell hordania.

A fészeklakók a fiaiknak mindaddig a fészekbe hordják 
a táplálékot, a míg azok annyira meg nem nőnek, hogy 
már maguk is szárnyra kelhetnek ; de még akkor is jó ideig 
tart, a míg a fiatal ivadék a szülei támogatására szorul, 
minthogy előbb meg kell tanulnia a táplálékszerzés módját, 
A fészekfutók sokkal ügyesebbek. Alighogy a világra
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jöttek, máris fürgék és maguk próbálják élelmüket meg
szerezni. Anyjuk segít ugyan nekik, de távolról sem olyan 
túlzott gondoskodással, mint a fészeklakó fajták. Az utób
biak rendszerint vakon születnek, míg a fészekfutók szeme 
rögtön nyitva van, a mint a tojásból kibújtak.

A míg a fészeklakók közt sok van, a melyik a régi fész
ket szereti megtartani s attól csak zaklatás vagy más 
komoly ok miatt válik meg, addig a fészekfutóknak 
állandó fészke, a hova a jövő évben is visszatérne, egyál
talában nincsen. A fészeklakók egynémelyikének a fészke 
szinte művészi alkotás, de mindegyik ad munkát a kis 
építőmestereknek, a fészekfutók ellenben rendkívül kis- 
igényűek ebben a tekintetben és beérik egy maroknyi 
fűvel, a mire rátelepszenek, sőt akár a puszta földdel is, 
ha jó száraz és ha kellő fedezete van a fészek tájékának. 
Ámbár még ez sem okvetlenül szükséges ; hisz a széki 
csér olyan nyílt helyen költ, hogy igazán csak a mimikri 
mentheti meg tőle, hogy rögtön rá ne akadjunk.

íme nagyjából a megkülönböztetések a két főcsoport 
között. Az már részletkérdés, hogy ezek szerint a csoportok 
szerint hogyan válnak széjjel az egyes fajok. A fészeklakók
hoz sorolandók például általában a nappali orvmadarak, 
a baglyok, a gébicsek, a varjak, a pintyek, a czinkék, a 
rigók, a kuszók, a billegetők, a poszáták, a fecskék, a 
galambok, a gémek, a gólyák, a sirályok stb., míg a fészek- 
futók, a tyúkfélékből (fáczán, fogoly, fürj, fájd), aztán az 
úszómadarakból és a futókból kerülnek ki.

Az aprólékos részletezés feladata most már minden 
egyes fajnak külön megfigyelése a költőhelyek megválasz
tása és a fészkelés módja, formája tekintetében.

A nappali ragadozók közt például első helyen vannak 
a sasok, a melyek legtöbbször erős, magas ősfákon költe
nek, de gyakran sziklapárkányokon is. Fészküket évről- 
évre megtartják, hacsak nyugtalanítva nincsenek; sőt 
oly konzervatívak, hogy fészken kívül is rendesen ugyan
azt az éjjeli szállást keresik fel valamely magányos nagy 
fa erős sudárágai között. Legtöbbször egyet, néha kettőt 
tojnak s fészküket szinte dorongszámba menő faágakból 
alapozzák, de belül tűrhetően bélelik. Ily fészket bajos is 
volna minden esztendőben újat összeróni.

A sólymok nagyon szeretik a sziklahasadékokat s a 
hozzáférhetetlen kőpárkányokat; de fán is költenek. 
A vércsék közül a vörösvércse városokban is költ magas 
házak tornyos részeiben, falvak templomtornyaiban stb. 
Igazi költőtanyája mégis a fa, kivált a hol jegenyefa van, 
azt kedveli. A kékvércse az ákáczfával is beéri erre a czélra 
s valami nagyon magasra sem kívánkozik.

A varjak közül a szürkevarju külön párban marad s 
magas fán szeret fészkelni; a feketevarju ellenben telepe
sen fészkel facsoportokban, a hol egy-egy fán néha öt-tíz 
varjufészek is van. Ezek a fészkelőhelyüket szintén állan
dóan szeretik megtartani. A csóka az odvas fát szereti s 
odúban legszívesebben költ 5 városba is könnyen beszokik ; 
a szarka éppen nem fészkel magasan, de mindig csak fán ; 
sokkal vadabb, semhogy a városi zajt megszokhatná. 
A hollómindig csak magányos erdők ősfáin költ, jó ma
gasan.

A fészeklakók legnagyobb tömegét az' úgynevezett

éneklőmadarak adják, a melyek közt ismét a legtöbben 
a bokros, cserjés, bozótos helyeket keresik, a mikor fész
kelnek. De vannak köztük odukedvelők is.

A gébics-félék közül a «tövisszúró» majd mindig bokor
ban költ, néha elég alacsonyan ; de van rá eset, hogy 
fára fészkel. Az őrgébics fészkelőhelye mindig elég maga
san, tehát fán van. Amaz kivált kertek, ligetek, erdőszélek 
bokrai közt, emez az utakat szegélyező fasorokban költ.

A pintyek közül a háziverébnek mindenütt jó, akár a 
fecskefészekben, akár az eresz alatt, akár a fa odvábán, 
akár a gólyafészek bordái között ; a mezei veréb lehetőleg 
odút keres és ott költ. A tengelicze a ligetet, a gyümölcsöst, 
a kert vidékét szereti; fákon költ, de gyakran olyan ala
csonyan, hogy a kezünkkel elérhetjük. A kenderike a 
bokrot keresi s a legsűrűbb helyeket választja fészkelésre.
A pintyőke lakóhelye az erdő ; fészkét nem gályák közé, 
hanem vastag ágakra rakja, hogy olyan a rajzuk alulról 
nézve, mintha göcs volna a faágon. A rigók egynémelyike 
a földön költ s köztük a legremekebb, a fülemüle* szintén 
szereti a; puszta földet vagy az egészen alacsony bokrot 
erre a czélra. A sárgarigó, a melyet viszont a tudományos 
összehasonlítás a varjak közé sorol, csakis a magas, sőt 
igen magas fákat választja költőtanyájának. A jegenyefa, 
a nagy tapoly-nyár, a magas hárs, a vén ákácz a legked
vesebb fészkelőfái. Egy másik rigóféle: a kerti rozsda
farkú (Ruticilla phoenicurus) viszont különösen odukedvelő 
s a fészkelőczélra kiakasztott házikót is szívesen elfogadja.

A bubosbanka (varjúféle) odúban költ, a szalakóta 
szintén ; a seregély is odukedvelő, valamint a harkályok 
is mindannyian. Hogy a kakuk milyen elveket követ, azt 
mindenki tudja. Ő azt ta rtja , hogy minek fészkeljen addig, 
a míg más madár elvégzi helyette ezt a munkát.

A pacsirta a földön költ ; a czinke fán s odúban, de 
a függőczinke remek építménye külön művészi munka. 
Épp ily érdekes a nádirigó fészke, a mely egy pár nádszál
hoz van kötve-fűzve, lazán, hogy a szélnek engedhessen, 
csúszkálhasson a fészek s le ne szakadjon a merev meg
kötöttség folytán.

A barkósczinke olyan fészket épít az aszott, száraz 
nád közé, hogy ember legyen, a ki felfedezi a benne ülő 
anyamadárral együtt, a melynek a színe rendkívül mi- 
mikris és éppen olyan, mint a száraz nádé.

A poszáták a bokor lak ó i; köztük a legszebben éneklő 
«barátfülemüle» a sűrűbb rózsabokrot s az orgonabokrot 
kedveli legjobban.

A kecskefejő (Caprimulgus) a földön költ; a molnár- 
fecske (Chelidonaria urbica) rendszerint telepesen, egymás
hoz ragasztott fészkekben, az ereszek alatt.

A galambfélék közül az erdei kékgalamb odúban költ, 
az örvösgalamb ligetes helyeken, kertekben, de erdőben 
is költ szabadon rakott fészekben ; míg a gerlicze a vágás 
fiatal fáira rakja a fészkét legszívesebben, de kerti fákon 
is költ.

A házigólyát mindenki ismeri. Egészen más a sokkalta 
vadabb feketególya, a mely elhagyott mocsárterületek 
szigetségein fákon szeret fészkelni, ágakból rakott fészket
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készít, a mit különben néha a házigólya is megtesz, ha az 
udvara környékén vagy a tanya területén, a hol lakik, 
megfelelő fát talál. Persze erős, nagy fának kell annak 
lennie, alkalmas ágakkal.

A gémek egy része fán költ, még pedig telepesen, 
sokadmagukkal együtt. Az éjjeligém (a bakcsó) és a szürke- 
gém különösen szereti ezt. A vörösgém inkább a nádasba 
húzódik, a bölömbika szintén.

X tyúkfélék a földön költenek; a fáczán a legváltoza
tosabb helyeken, kivált erdei réteken, de vetésben is, 
aztán vágásokban, sőt nádas környéken is, ha partosabb 
talajra fészkelhet. A fogoly a vetésben, a réteken, a ló- 
herésekben, a gazosokban fészkel; a fürj a kaszálókon és 
a vetésben ; a haris a l éteken. A túzok a nagy kaszálók 
buja füvében lapul meg a fészkén, vagy a vetésben.

Az .úszók közül a vadruczák a zsombékosokban, sásas- 
csátés helyeken költenek. De a tőkerucza néha fán is, 
amint már említettem. A vadlud (nálunk csak a nagy 
tőkelud költ) a nagy nádasok félreeső pontjain lakik ; a 
daru is ott szeret legjobban s nehogy fészkelőhelyét el
árulja, rendszerint messzire száll be s lábon közeledik 
a fészkéhez. A komoránok is fá kon. fészkelnek.

Mindannyian megegyeznek abban, hogy a fészkelés és 
a szaporítás ideje a tavasz és a nyár eleje, hogy a fiatal 
ivadéknak még.legyen ideje őszig, télig, a kellő kifejlődésre 
és megerősödésre. Utolsó köztük a méhészmadár, a mely 
csak május közepe táján érkezik hozzánk és partos helye
ken, földbe vájt lyukakban költ.

Ősz felé azután már minden fészek üres ; a fészekfutók 
rá sem ismernének arra a helyre, a hol kikeltek, úgy meg
változik ott a terep ; néhol fekete szántás, néhol kopár 
mezőség váltja fel a tavaszi bujaságot. De a hol a fészek 
meg is maradhatott a fán, a bokron: elhagyatva pusztul, 
korhad ; abban már senki sem lakik. A legtöbbje vég
képpen szétzüllik, de a melyiknek még lesz is új rendelte
tése : várnia kell a jövő tavaszig, a mikor aztán újra 
tatarozzák, kijavítják s hasznát,vehetik.

Gazdasági tanácsadó.
Miből táplálkoznak a növények. A növények gyökereik j 

segélyével táplálkoznak, s csak ott adhatnak nagy ter
mést, a hol bőséges mennyiségű tápláló anyagot találnak 
a talajban. Azért kell gazdáinknak jól trágyázni, hogy 
belejuttassák a talajba az istálló és műtrágyák segélyével 
azokat a tápláló anyagokat, a melyeket a növények fejlő- 
désük közben gyökereik segélyével onnét elvonnak. Kép
ződnek ugyan magában a talajban is ilyen növényi táp- j 
Iá ló anyagok, azonban olyan csekély mennyiségben, hogy. j 
az a növény táplálkozására egyáltalán nem elégséges. | 
Ez az oka, hogy ha nem trágyázzuk talajunkat, annak 
termőképessége évrobévre csökken, s végre teljesen meg- i 
szűnik. Azokat a tápláló anyagokat, melyeket szervezeté
nek felépítéséhez a növény legnagyobb mennyiségben 
igényel, légeny (nitrogén), foszforsav,Miáli és mész név 
alatt ismerjük.

A légeny gáznemű alakját (nitrogén) mindenki ismeri !

arról a bűzösségéről, a melyet az istállóban tapasztalunk 
és a mely szemünket is csipi. Igen sok légenyt tartalmaz 
az •istállótrágya, a mely a talaj vizében feloldódik és a 
gyökereken keresztül a növény testébe jut, s táplálja, 
növeszti azt. Főleg a növény levélzetét fejleszti, tehát a 
légenydús talajokban (völgyek, régi szérüskertek, túl
trágyázott földek stb.) buján fejlesztik a növényt, de 
erőtlenné, megdőltté teszik, mikor is az nem hoz nagy 
termést, mert a légenynek a magképződésnél kevésbé 
fontos a szerepe.

A foszforsavat is mindenki ismeri, a régi gyufák fejé
ről, a melyet, ha kénsavval keverve vízben oldhatóvá 
teszünk, kitűnő tápláléka lesz a növénynek, a hol főleg a 
magképződés czéljából jut igen fontos szerepe. A foszfor
savban szegény talaj nem adhat nagy termést. Pedig a 
magyarországi talajok foszforsavban kivétel nélkül sze
gények, mert az istálló trágyában is kevés a foszfor.

A kálit is ismerjük, hiszen a fahamuban nagyon sok 
van belőle. Úgy a mag, mint a növények szár képződésénél 
fontos szerepe van, bár kötött talajokon, s az istálló- 
trágyában rendszerint elég van belőle jelen. Egyedül a 
homoktalajok szenvednek nálunk nagyobb kálihiányban, 
miért is mesterséges kálitrágyát homokos talajokon okvet
lenül alkalmazni kell.

A meszet is ismeri mindenki, mint a növénynek na
gyon fontos táplálóanyagát, a növény a meszet úgy a 
szár mint a levél és a magrészek képződésére használja, 
de miután a mész a magyarországi talajokban többnyire 
elegendő mennyiségben van jelen, a gazdának meszet 
trágyául alkalmazni alig szükséges.

Az említett négyféle növényi táplálóanyagok a talaj 
vizében feloldódnak és oldott állapotban jutnak aztán 
a növény testébe, a hol lerakódnak és annak növekedését 
eredményezik.

Ha ezeket a növényi tápszereket bővebb mennyiség
ben juttatjuk a talajba, akkor a növény is nagyobb ter
mést fog adni, de ha közülök csak egy is hiányzik, vagy 
egyikből is aránytalanul kevés van a talajban, akkor a 
termés sem lesz nagy, daczára annak, hogy a  másik há
romból sok van a talajban, mert a növény csak arányos 
mennyiségeket vesz fel ezekből a tápláló anyagokból, 
s így termésének nagysága mindig a talajban legkevesebb 
mennyiségben található növényi tápláló anyaghoz alkal
mazkodik. Ha pl. kevés van az egyikből, kicsiny lesz a 
termés, mert az egyik tápszer hiánya miatt a másik 
háromból sem tud sokat felvenni.

Ha az istállótrágyában nincs elegendő mennyiségű 
táplálóanyag, úgy azt műtrágyákkal kell pótolni. Gy. K.

A baromfiak téli elhelyezéséről. Az év valamennyi 
időszaka között a tél a lég nem szívesebben látott vendége 
a baromfitenyésztőknek; ezért most, a mikor a tél már 
rohamlépésekben közeledik, egyik-másik olyan munkára 
akarjuk tenyésztőinket figyelmeztetni, a melyeket meg 
okvetlenül a hidegebb idő beálltáig el kell végezmok, 
hacsak állományukat nem akarják a végromlásnak ki
tenni.
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A tél hirtelen beállta különösen azokat a tenyésztőin
ket érinti kellemetlenül, a kik nagyobb számú, késői 
keltetésül csibécskékkel rendelkeznek, nem azért, mintha 
ezek a félfejlettségű csibék erejüknél fogva nem lennének 
képesek a zordabb időnek annyira ellenállni, mint a fej
lettebbek, hanem azért, mivel a késői keltetésű csibék 
a rendes időszaknál később esnek bele a vedlésbe s így 
a tél beállta előtt nem lesznek még azon túl, úgy hogy 
a legtöbb esetben a hirtelen máról holnapra beálló hide
gebb időjárás teljesen készületlenül éri őket.

A kisgazdák, a mint a hidegebb idő beáll, állományukat 
tekintet nélkül arra, vájjon átestek-e a vedlésen vagy nem 
szarvasmarhaistállójukban helyezik el. Igaz, hogy addig 
a míg a tyúkok a meleg istállóban tartózkodnak a körül
ményekhez képest elég jól fogják magukat érezni, csak
hogy a baromfi állandóan, egész nap nem fog az istálló
ban m aradni; már pedig a mint az ilyen baromfi az is
tállót elhagyja, azt fogjuk látni, hogy a nagy hőmérséklet 
különbözet folytán fázósan csoportokba verődve, tanács
talanul fognak félreeső helyeken álldogálni. Az istállók
nak a mellett, hogy túlmelegek, a. hiányos szeUőztetők 
folytán még az a nagy hátrányuk is van, hogy igen pára
teltek ; ez a pára tudvalevőleg vízcseppek alakjában 
nemcsak a hidegebb falakra, hanem a mennyezetre is 
lecsapódik, illetőleg utóbbi helyről azután az állatok 
tollazatára h u ll; már most magától értetődik, hogy ha 
az ilyen átnedvesedett tollazatú baromfi a hidegbe kimegy, 
át is fog hűlni, a mely áthűlés azután a legtöbbre végzetes 
is lesz.

Az okszerű baromfitenyésztésnek egyik feltétele éppen 
abban rejlik, hogy a baromfi edzett legyen, tekintet nélkül 
a fajtára ; ennek meg első követelménye, a nem túlme- 
leg ól. Természetesen az edzést már a csibekortól kell 
megkezdeni; ha azután az edzés ezen kortól kezdve 
generácziókon át fokozatosan történik, akkor a kényesebb 
külföldi fajták is oly edzettek lesznek, mint akár a hazai 
parlagi baromfi.

Magától értetődik, hogy a téli etetésnek intenzivebb
nek kell lennie, mint a nyárinak, mivel még hótalan 
enyhe téli időben sem lesz képes a baromfi annyi eleséget 
kapargálással összegyűjteni, mint nyáron, mert ezen 
évszakban a rovarok és véglényekéi föld mélyebb réte
geiben téli álmukat alusszák ; másrészt télen a táplálék 
egyik jelentékeny része a test hőmérsékletének felhaszná
lására fordíttatik.

A baromfiólat október vagy november hónapokban — 
a hidegebb időjárás beálltáig — okvetlenül suroltassuk 
ki alaposan forró lúggal és a falakat belülről kevés lysol- 
nak hozzáadása mellett meszeltessük ki. Az ól padozatát 
meg ásassuk fel és az ürülékkel átitta to tt homokot vi
tessük ki a komposzttelepre és annak helyét szórjuk fel 
rostált homok és kevés égetett mész keverékével. Égetett 
meszet azért ajánlatos a homok közé keverni, mert az 
égetett mész ama tulajdonságánál fogva, hogy a levegő
ben lévő vízpárákat magába szívja, az ólat némileg 
szárazon fogja tartani. Állíttassunk az ólba egynéhány 
finom homok és kevés égetett mészszel töltött lapos kis 
faládácskát is, hogy a baromfinak homokfürdője is le

gyen. Az ól külső falait, hogy az túlhideg ne legyen, 
czélszerű szintén még a hidegebb idő beálltáig — a míg a 
föld nincsen megfagyva — jól fölaprózott földdel körül
belül az ól fél magasságáig körülvenni; azért ajánljuk a 
földet, mert a trágya túlmeleg és ennélfogva az állatok 
csak úgy el lesznek ezáltal kényeztetve, mint a szarvas
marhaistállókban lévők. Továbbá a trágyával körülvett 
ól épen a trágya erős hőképzóse folytán erősen páradús 
lesz, a mely párák az állatok tollazatára csapódnak, 
úgy a mint azt már az előbb említettük.

A baromfinak edzésére igen jótékony hatása van a 
kaparóhelyiségnek, mivel az abban tartózkodó baromfi 
daczára annak, hogy a széltől, hótól és esőtől védve van, 
mégis a szabad levegőn tartózkodhatok.

A tenyésztőknek már most kell a fentiekről gondos- 
kodniok, ha a közelgő hidegebb időjárást minden vesze
delem nélkül állományukkal át akarják telelni.

Bászel Elek.

Különfélék.
Az állandóan alkalmazott havibéresek és napibéresek 

családi pótléka. Lapunk mai számában a «Hivatalos 
közlemények)) czímű rovatban közöljük a m. kir. föld- 
mívelésügyi minisztériumnak 1917. évi 51,127. eln. számú 
körrendeletét, a mely szerint a családi pótlékra vonatkozó 
1912. évi XXXV. t.-cz. hatálya az állandóan alkalmazott 
havi béresekre és napibéresekre is kiterjesztetik. A kör
rendeletből láthatjuk, hogy az állandóan alkalmazott 
havibéresek és napibéresek csak egy évi jó szolgálat után 
tarthatnak igényt családi pótlékra, tekintet nélkül arra, 
hogy évi fizetést, zsoldot, havidíjat, havibért, vagy napi
bért élveznek-e és hogy állandó alkalmazottaknak csupán 
azok nem tekinthetők, a kik kifejezetten csak bizonyos 
meghatározott időre, vagy csak átmeneti szolgálatté
telre, illetőleg valamely munkálatnak befejeztéig vétetnek 
alkalmazásba.

Önként értetik, hogy a földmívelésügyi. miniszter 
úrnak 1912. évi 8285. eln. szám alatt ez ügyben kiadott 
körrendeleté, a mely szerint a napibéreseknek családi 
pótlék nem jár, a fentebbi körrendelettel hatályon kívül 
helyezettnek tekintendő.

Halálozás. Véssei Ferencz nyug. kir. erdőfelügyelő 
szeptember hó 18-án, életének 69. évében Máramaros- 
szigeten,

Briestyanszky Endre nyug. m. kir. erdőtanácsós szep
tember hó 16-án Szegeden,

Erődi Bajmond, a földmívelésügyi minisztériumba szol
gálattételre beosztott m. kir. főerdőőr, munkás és tevékeny 
életének 66. évében Budapesten meghalt.

Sörét beszerzése. Hogy a vadászok minél gyorsabban 
és minél nagyobb általánosságban juthassanak söréthez, 
a földmívelésügyi miniszter gondoskodott arról, hogy 
részben fővárosi, részben vidéki szakmabeli kereskedők 
útján hét vaggon felerészben tízes és felerészben tizen-
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kettes számú ólomsörét legyen szétosztható. Sörétet 
csak vadászjegy vagy erdészeti eskübizonyítvány elle
nében lehet vásárolni. A sörétnek ára Budapesten kilo- 
grammonkint négy korona harminczöt fillér, vidéken 
négy korona ötven fillér. Az érdeklődő vaclászközönség a 
sörételosztás ügyében forduljon az illetékes főispánhoz.

Hírek a hadbavonult kincstári erdőtisztekről. Szepesy 
Artúr m. kir. erdőmérnök, m. kir. tart. honvédfőhadnagy 
a koronás arany érdemkeresztet kapta a vitézségi érem 
szalgján.

Hivatalos közlemények.
Magyar királyi földmívelésügyi miniszter.

51,127/1. A. 3. eln. szám.

Körrendelet.

V alam enn yi m agyar- és  horvát-szlavon- 
ország i k in cstári erd őigazgatóságn ak, fő- 
erdőhivatalnak é s  erdőhivatalnak, a m. kir. 
állam i erdőhivataloknak, a b eszterczei m. kir, 
erd őigazgatóságn ak  é s  a m agyar kir. erdőőri 

szak isk o láknak .
(Az állandóan alkalmazott havibéresek és napibéresek családi pótléka 
illetőleg a családi pótlékot helyettesítő rendkívüli évi segélye ügyében.)

Mivel a családi pótlékról szóló 1912. évi XXXV. t.-cz.
2. § második csoportjának 8. pontja alatt felsorolt alkal
mazottak közé — a cselédek, napszámosok, munkások 
és munkásnők, valamint az ezekhez hasonló minőségben 
alkalmazottak kivételével — az államnak, a vármegyék
nek és a m. kir. államvasutaknak összes állandó alkal
mazottjai odatartoznak és pedig tekintet nélkül arra, 
hogy évi fizetést, zsoldot, havidíjat, havibért vagy napi- 
bért élveznek, továbbá mivel a törvény 5. §-ából kitűnik, 
hogy állandó alkalmazottaknak csupán azok nem tekint
hetők, a kik kifejezetten csak bizonyos meghatározott 
időre, vagy csak átmeneti szolgálattételre, illetőleg vala
mely munkálatnak befejezéséig vétetnek alkalmazásba 
és hogy a 2. § második csoport 8. pontjában említett al
kalmazottak családi pótlékra csak egy évi jó szolgálat 
után tarthatnak igényt; s végül, mivel az államerdészet 
szolgálatában számos olyan állandóan alkalmazott havi
béres és napibéres lehet (mint pl. a napibérrel felfogadott 
hivatalszolgák, tekintet nélkül arra, hogy napibérük 
milyen rovaton irányoztatik elő és számoltatik el, to
vábbá a póterdőőrök, éjjeliőrök, csemetekerti-őrök, tvíz
őrök, út kaparok, gátőrök, napibéres segéderdőőrök, táp
intézeti felvigyázónő, tápintézeti házvezetőnő, mozdony- 
vezető, gépész, szerkovács, géplakatos szerelő, vasúti 
fütő, fékező, gépápoló, vadőr stb. stb.) a kinek a fentiek 
értelmében családi pótlékra, valamint az ezt helyettesítő 
rendkívüli évi segélyre igénye van : ennélfogva utasítom 
a czímet, hogy azonnal állapítsa meg, hogy a kerületében 
alkalmazott összes havibéresek és napibéresek közül kik 
tekinthetők állandó alkalmazottaknak és mint ilyenek

kik tartoznak az 1912. évi XXXV. t.-cz. 2. § második 
csoport 8. pontja alatt felsorolt alkalmazottak közé s 
ennek megállapítása után, az illetőknek a nekik járó 
családi pótlékot és illetőleg a családi pótlékot helyette
sítő rendkívüli évi segélyt 1917. évi julius hó 1-től kezdve 
utólagos naptári, negyedévi részletekben az ez ügyben 
kiadott rendeletek értelmében azonnal utalványozza ki.

(Ad állami erdőhivatalok és erdőőri szakiskolák) ille
tőleg az utalványozás végett ide szabályszerűen előter
jesztést tegyen.

Budapest, 1917. évi augusztus hó 14-én.

V áltozások az erdészeti szolgálat köréből.

(Kérjük az uradalmak t. vezetőségeit, hogy erdészeti létszá
mukban beálló változásokról a szerkesztőséget értesíteni 

szíveskedj enek.)

Személyem körüli magyar miniszterem előterjesztésére Bittér Károly
főerdőtanácsosnak, saját kérelmére történt nyugalomba helyezése al
kalmából, sok évi hű és hasznos szolgálatai elismeréséül, Ferencz 
József-rendem tisztikeresztjét adományozom.

Kelt, Reiehenauban, 1917. évi augusztus hó 24-én.

Károly s. k.
Zichy Aladár gróf s. k.

*

A m. kir. földmívelésügyi miniszter dr. Húszár Lajos breznóbánya i 
m. kir. kincstári erdészeti orvost kinevezte a IX. fizetési osztályba.

A m. kir. földmívelésügyi miniszter Simonjy Ákos kir. alerdő- 
felügyelőt az állami kezelésbe vett községi erdők szolgálati ágazatához 
való átsorozása mellett főerdőmérnöki minőségben áthelyezte a kolozs
vári állami erdőhivatal kerületébe, Bánffyhunyadra s ideiglenesen 
megbízta a bánffyhunyadi m. kir. járási erdőgondnokság vezetésével. 

*

A m. kir. földmívelésügyi miniszter áthelyezte Bakssányi Győző 
kir. erdőmérnökgyakornokot Vinkovciról Zagrebbe.

A m. kir. földmívelésügyi miniszter a sasa ki kir. erdóhivatal kerü
letében Calic Jóvá kir. főerdőört, a bcszterczebányai m. kir. erdő
igazgatóság kerületében pedig Pittner György m. kir. erdőőrt nyuga- 
lomba helyezte.

A m. kir. földmívelésügyi minister a szolgálat érdekében áthelyezte 
Kovák György m. kir. főerdőmérnököt Németlipcséről a beszterczei 
m. kir. erdőigazgatóság kerületébe Dombhátra (az ilvai m. kir. erdő- 
gondnokság vezetőjéül), továbbá Zseleznyák Péter m. kir. erdömérnó- 
köt Turóczszentmártonból ugyancsak a beszterczei m. kir. erdő- 
igazgatóság kerületébe öradnára (a szamosvölgyi felső m. kir. erdő
gondnokság vezetőjéül), végül Paczner Károly m. kir. segéderdőmórno- 
köt Beszterczéről az alsókubini m. kir. állami erdőhivatal kerületébe 
Turóczszent mártonba.

A zsarnóczai m. kir. erdőhivatal főnöke a szolgálat érdekében 
Bevelaqua János m. kir. főerdőört Látványosról Gyökösre, Rótt ár y 
János m. kir. segéderdőőrt a selmeczbánvai m. kir. erdögondnoksag- 
tól (irodai szolgálat) Ltványosra, Braseny Károly m. kir. erdőlegényt 
Madarasaljáról Alsóhámorba és Dobry Ferencz m. kir. erdölegónyt 
Gyökösről Madarasaljára helyezte át.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



19—20. sz. AZ ERDŐ. 115

E lő f iz e té s i  d í ja k  n y u g tá z á s a .

Az 1917. évi szeptember hóban a következő előfizetési díjak folytak 
be az Országos Erdészeti Egyesület pénztárába

König János eb. 2' —, Rózsahegy város hd. 15.25, ifj. Fankovich 
József 1.20, Beszterczei erdőig. 87’55, Lodrits Antal —-40 üli., Liptó- 
ujvári főerdőhiv. hd. 25'—, Gróf Hadik urad. hd. 25'60, Kecskemét 
város hd. 9-20.

1 koronát fizetett: Majtényi János.
2 koronát fizettek: Horváth János, Milenkovich Tamás, Boross 

József, Pomffy János, Mészáros Ágoston.
4 koronát fizettek: Szaeskó József, Szabó József, Szolák János, 

Szűcs Dénes, Sirgej István.

Szerk esztő i üzenetek.
Gyakran érkeznek felszólalások kiadóhivatalunkba a  czím- 

szalagon á tja v íto tt lakczím m iatt. Ez úton  közöljük, hogy ezen 
útjavításokat nem a posta, hanem a kiadóhivatalunk eszközli a 
b eje len tett czímváltozás alapján, a  nagyobbarányú czímnyom- 
ta tás i költségek m egtakarítása czéljából. Kérjük teh á t, hogy 
fölösleges reklamácziókkal a t .  előfizetők ne forduljanak hozzánk.

K. M. 1. A felmentések hatályon kívül helyezése nincs a korhoz 
kötve.

2. Az államerdészeti alkalmazottak a népfelkelői törvény értel
mében a népfelkelői tényleges szolgálat alól mentesek; ezt a felettes 
hivatal állapítja meg.

3. Ha a bevonult erdőlcgény három évi tényleges katonai szolgá
latának már megelőzőleg eleget te tt, úgy családja megkapja a teljes 
fizetést és mellékjárandóságokat; ha azonban tényleges katonai 
szolgálatának még nem te tt eleget, úgy csak a bevonulás első nyolcz 
hetére járnak az illetmények.

4. Az 50 fillért a lap  javára bevételeztük.
M. J. A Béky-féle számtan már sehol sem kapható, mivel teljesen 

elfogyott. Az erdőőri szakiskolákban litográfiából tanítják most a 
számtant. Forduljon a vadászerdői m. kir. erdőőri szakiskolához 
(Temesvár 3) onnan talán küldenek önnek ilyet.

N. J. A la púnk előbbi számában közölt 116,879/1917. F. M. számú 
körrendelet értelmében a ruhabeszerzési segélyre igénye van.

László. A fenti üzenet önnek is szól.
K. S. A fentebb említett körrendelet értelmében az üzemi szolgá

latot teljesítő napibéreseknek is jár a ruha beszerzési segély.
K. L. 1. Betegsége tartamára díjazásra nem tarth a t ugyan igényt, 

de ha hitelesen igazolja, hogy tényleg beteg volt és csupán betegség 
okából nem teljesített, illetőleg nem teljesíthetett szolgálatot, úgy 
méltánylást érdemlő körülménynek fenforgása esetén, felettes hivatala 
útján a minisztériumhoz benyújtandó kérvényre, a minisztérium a 
járandóságokat a betegség kezdetétől számítandó húsz hétre engedé
lyezni szokta.

2. Az 1916. évi 104,360 eln. számú körrendelnt 7. d) pontja 
értelmében azoknak, a kik bármely okból illetményt egyáltalán nem 
élveznek, háborús segélyre nincs igényük. De a  8. y) pont értelmében 
az újbóli szolgálatbalépést hövető hó 1-től kezdve a háborús segélyt 
ezek részére is ki kell utalványozni.

Ke. M. 1. Ha hiteles okmánynyal igazolni tudja, hogy fegyveres 
(hareztéri) szolgálatra alkalmatlanná vált és csak helyi szolgálatot 
tud teljesíteni, úgy felettes hivatala útján kérheti a felmentését. 
Rendelet erre nézve nincs, de a hareztéri szolgálatra alkalmatlanokat -  
ha a katonaságnál egyébként nélkülözhetők — fel szokták menteni.

2. A czímszalag kiigazítása iránt intézkedtünk.
H. I. A m. kir. minisztériumnak 1917. évi 3000. M. E. számú rende

leté, mely az állami és vármegyei tisztviselők, altisztek és szolgák 
magasabb összegű fizetés természetével bíró illetményekre igényt adó 
szolgálati (várakozási) idejének újabb szabályozása ügyében adatott 
ki, a kincstári erdészeti altisztekre és szolgákra is vonatkozik, de csak 
azokra, a kik az 1914/15. évi állami költségvetés mellékletét képező 
kimutatásban a részletes kimutatások között levő eállami altisztek 
rendszeres illetményekkeU, valamint mllami hivatalszolgák rendszeres 
ületményeklceh felírású kimutatásokban fel vannak véve. Az első

csoportba tartoznak a főerdőőrök, famcsterek és erdőőrök, a második 
csoportba pedig a rendes hivatalszolgák.

Az állami altiszteknél (vagyis a főerdőőröknél, fa mestereknél és 
erdőőröknél), valamint a szolgáknál az a szolgálati idő, amely maga
sabb összegű fizetés természetével bíró illetményekre ad igényt, 1917. 
évi július hó 1-től kezdve kizárólag a jövőre nézve három-három évben 
állapíttatik meg olyképen, hogy az 1917. évi július hó 1-én már alkalma - 
zásban állott állami altiszteknél és szolgáknál a 3 —3 éves várakozási 
idő csak attól a naptól kezdve számítható, amely naptól kezdve az 
illető altiszt vagy szolga részére olyan összegű fizetés természetével 
bíró illetmények folyósíttattak, a milyen összegű illetményekre 1917. 
évi július hó 1-ón igénye volt. Vagyis röviden, az altisztek és szolgák 
abban a fizetési fokozatban, a melyben 1917. évi július hó 1-én vol
tak , csak három évig maradnak s ezentúl három évenkint lépnek elő.

2 9  éves, róm. kath., hadmentes, szakvizsgázott 
erdőőr, ki magyarul és tótul tud, állást óhajt változ
tatni. — Czíme: Kagyerják Gyula — Püspökhatvan 
(Pest megye). G2.)

Jó  b izonyítványnyal rendelkező, szakvizsgázott, 
28 éves, hadmentes, kilencz évi gyakorlattal biró h. fő- 
erdőőr állást keres. — Czíme a szerkesztőségnél meg
tudható. (13.)

Á llást k eres  23 éves, nőtlen, katonaságtól elbo- 
esájtott egyén, ki az erdőőri szakiskola két éves tan
folyamát sikeresen végezte, az erdészetnél és vadászat
nál előforduló összes munkálatokban jártas és az angol 
módra berendezett mesterséges fáczántenyésztést kitü
nően érti. — Czíme a szerkesztőségnél megtudható. (i4.)

31  év es , ref., nőtlen, hadmentes, jól szakvizsgázott 
erdőőr, teljes ellátás és némi fizetéssel uradalomnál 
erdőőri, vagy irodai állást keres. Csak magyarul tud. 
Czíme a szerkesztőségnél megtudható. (15.)

17  év es  fiatalember, négy hónapi gyakorlattal, 
erdészeti irodába, vagy erdőlegénynek ajánlkozik. Czíme: 
Tankovich József — Bonyhád (Sándor-út 240. szám) 
Tolna megye. (i6.)

HIRDETÉSEK

M ézet, v iaszk ot, so n k o ly t állandóan a leg
magasabb napi áron vásárol a «Méh» a Magyar Méhé
szek Értékesítő Szövetkezete, Budapest, VI., Frangepán- 
utcza 33/c. Árajánlattal egyidőben minta is küldendő, a.v.5.)

Alulírott hivatalnál több erd őőr ta lá l alkalmazást. 
A tót nyelv ismerete megkivántatik. A bizonyítványok 
egyszerű másolataival ellátott kérvények alanti címre 
küldendők. Popper Hermina bárónő erdőhivatala, Vág- 
váralja. (2. n. 2.)

H irdetm ény. A faértékesítő hivatal a fa- és faszén
készletekben 1917. évi junius hó 15-től 1917. évi szep
tember hó 30-ig beállott változásoknak az 1851/1917. 
M. E. számú rendelet alapján való bejelentésére szol-
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gáló «Jegyzék» nyomtatványokból és az 1917. évi szep
tember bó 30-án meglevő fa-és faszénkészletek részletes 
bejelentésére szükséges «Bejelentő-lap» nyomtatványok
ból a törvényhatósági joggal felruházott városok címére, 
valamint a vármegyék alispánjai utján a járási főszolga
bírók és a rendezett tanácsú városok polgármesterei 
címére nagyobb készleteket küldetett, oly célból, hogy 
a szükséges nyomtatványpéldányokat az azokért illeté
kesen jelentkezőknek díjtalanul bocsássák rendelkezésre.

Amennyiben ezen szétküldött nyomtatványmennyi
ség az eziránti szükségletet nem fedezné, a «Jegyzék»- 
nyomtatvány a faértékesítő hivatalnál, a bejelentő 
nyomtatvány pedig a Pallas irodalmi és nyomdai r.-t.-nál 
(Budapest, V., Honvéd-utcza) beszerezhetők.

Megjegyzi a hivatal, hogy ez a nyomtatvány nem azo
nos az 1851/1917. M. E. számú rendelettel kiadott 
jegyzéknyomtatvány nyal, amely csak a kicsinyben való 
árusításra vonatkozik. A kicsinyben való árusításra vo
natkozó jegyzékek beterjesztését a faértékesítő hivatal 
ezúttal nem kívánja.

Budapest, 1917. évi szeptember hó 16-án. 
a.) F a é r té k e s i tő  H iv a ta l .

Erdőőri á llá s  üresedett meg a jászóvári prépostság 
jászói erdőgondnokságában. Pályázni óhajtó 40 évnél 
fiatalabb, róm. kath. vallású, szakvizsgázott, egészséges, 
megbízható egyének felvilágosítást nyerhetnek a prépost
ság erdőhivatalánál, Jászón. <4->

7621/1917. szám.

írásbeli ajánlatok útján, nyilvános versenytárgyaláson 
fog eladatni.

Az ajánlatok 1917. évi október hónap 29-én déli 
12 óráig nyújtandók be a lippai m. kir. főerdőhivatal- 
nál, ahol azok október hó 30-án délelőtt 9 órakor nyil
vánosan bontatnak fel.

A készletek csoportosítását, valamint a kikiáltási 
árakat és bánatpénzt feltüntető kimutatás, árverési — 
egyszersmind szerződési feltételek, ajánlati űrlap és 
boríték a m. kir. főerdőhivatalnál Lippa (Temes megye) 
díjtalanul szerezhetők be.

Lippa, 1917. évi szeptember hónap, 
üi-) M . k i r .  F ő e rd ő h iv a ta l .

7888/1917. szám.
H irdetm ény. Bükkfa-fürészárú eladás vasúti ko

csikba rakva. A Szászrégen vasúti állomása mellett 
fekvő herbusi fűrésztelepen 338 m3 részben gőzölt, 
részben gőzöletlen bükkfa-fürészárú, 7 (hét) eladási 
csoportban, zárt írásbeli versenytárgyaláson eladatik.

Az ajánlatok legkésőbben 1917. évi november hó 2-án, 
délutáni 1 óráig a kolozsvári m. kir. erdőigazgatósághoz 
benyújtandók, ahol azok másnap délelőtt 10 órakor 
nyilvánosan felbontatnak.

Az árverési feltételek, a részletes adatokat feltüntető 
kimutatás, ajánlati űrlap és boríték alulirt erdőigazgató
ságnál díjmentesen beszerezhetők.

Kolozsvár, 1917. évi október hó 4-én.
(8.) M . k i r .  F h 'd ő igazga tó ság .

H irdetm ény. Kötegelt fenyő fürészhulladék tűzifa, 
ugyanilyen valamint ürköbméterekben kirakott hasábos 
és gömbölyű fenyő cellulosefa eladása vasúti kocsikba 
rakva.

A Szászrégen vasúti állomása mellett fekvő herbusi 
fatelepen készletezett 8 kocsirakomány kötegelt fenyő
fűrész hulladék tűzifa, 5 kocsirakomány kötegelt fenyő
fűrész hulladék cellulosefa, 540 ürm8 részben hasábos, 
részben gömbölyű 1 és 2 m. hosszú fenyő cellulosefa 
egy-egy eladási csoportban zárt írásbeli versenytárgyaláson 
eladatik.

Az ajánlatok legkésőbben 1917. évi október hó 
30-án délután 1 óráig a kolozsvári m. kir. erdőigazgató
sághoz benyújtandók, ahol azok vasárnap délelőtt 
11 órakor nyilvánosan felbontatnak.

Az árverési feltételek, a kikiáltási árakat és a le
teendő bánatpénzeket feltüntető kimutatás, ajánlati űrlap 
és boríték alulirt erdőigazgatóságnál díjmentesen be
szerezhetők.

Kolozsvár, 1917. évi október hó 3-án.
<s.) M . k i r .  F A 'dő igazga tő ság

Szakk ép zett nagy gyakorlattal biró nyugdíjas, 
erőteljes józanéletű m. kir. főerdőőr nagyobb uradalom
nál állást keres. Az állást bármikor elfoglalhatom. Czím : 
Vojnárovszky Ágost m. kir. főerdőőr. Alsóhámor, Bars m. 
<6. III. 1.)

Irodai erdőőri á llá s  az aluljelzett hivatalnál 
üresedésben van.

Telki, u. p. Páty, 1917. okt. 2.
(7.) K ir .  k ö z a la p . E r d ő g o n d n o k s á g .

3868/1917. szám.
T erm elt III-ad rangú tö lgy  vasúti talpfa 

eladása. A lippai m. kir. főerdőhivatal részéről 509 drb 
III-ad rangú M.Á.Y. szabványú tölgy vasúti talpfa, zárt

P ályázati hirdetm ény. Bajecz község (Trencsén 
vármegye) volt censualiserdőbirtokosságánál megüresedett 
erdőőri állásra ezennel pályázatot hirdetek.

Az állással egybekötött javadalmazás : egyezer (1000) 
korona fizetés, természetbeni lakás, 4 öl puhafa tűzifa,
1 kát. hold szántóhasználat, 4 drb szarvasmarha- és
2 drb sertéstartás, faeladások alkalmával 4 fillér tőpénz, 
végül erdősítéseknél és a m. kir. járási erdőgondnokság
hoz való hivatalos utazások alkalmával szabályszerű 
napidíj.

Pályázók felhivatnak, hogy erdőőri szakvizsgái, szol
gálati és orvosi bizonyítványaikkal, továbbá születési 
anyakönyvi kivonattal, valamint családi állapotukat, 
katonakötelezettségüket és erkölcsi magaviseletüket iga
zoló okmányokkal felszerelt és sajátkezüleg írt kérvé
nyeiket 1917. évi október hó 31-ig alulírottnál annál is 
inkább nyújtsák be, mert a később érkező kérvények 
figyelembe vétetni nem fognak.

Az állás f. ó. deczember hó 1-én elfoglalandó.
Bajecz, 1917. évi október hó 7-én.

(9.) K a d a  J ó z s e f, censualis elnök.

3485/1917. szám.
T erm elt luczkéreg eladás. A liptóujvári főerdő

hivatal a f. év tavaszán a likavai és oszadai erdőgondnok
ságok által kitermelt és Rózsahegyre a «Schlachta»-féle 
cserpajtákba beraktározott 1308 q luczkérget 1917. évi 
november hó 6-án d. e. 10 órakor Liptóujvárott a fő
erdőhivatal hivatalos helyiségében zárt írásbeli ajánlatok 
utián, két csoportba megosztva, eladja. ,

Az ajánlatok legkésőbben 1917. évi november ho 5-en 
délután 6 óráig nyújtandók be Liptóujváron a m. kir. 
főerdőhivatalnál.

A csoportok beosztására vonatkozó adatok, az ár
verési és szerződési feltételek, valamint az ajánlati űr
lap és boríték a liptóujvári főerdőhivatalnál beszerezhetők.

Liptóujvár, 1917. évi október hó 8.
10i) A  n i. k i r .  F ő e r d ő h iv a ta l .

Budapest, 1917. Franklin-Táreulat nyomdája.
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XI. évfolyam.- 2 1 - 2 2 .  szám. További intézkedésié megjelenik minden hó 15-én kettős füzetekben. 1917. november 15.

Előfizetési á r :

Fél é v r e ______2  K. AZ ERDŐ
Szerkeszti:

B A L O G H  E R N Ő
m. kir. főerdőtanéesos.

Erdészeti és vadászati szaklap kisebb erdők birtokosai és kezelői, 
erdészeti altisztek, erdőőrök és vadőrök részére. 

T U LA JD O N O S  ÉS K IAD Ó  AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET.

H irdetések
egy hasábos garmondsze- 
dés milliméter soronkint 
10 fillérrel, táblázatos és 
garmond betűnél kisebb 
betüfaj szedés másfélsze
res egységárral számítta- 
tik. — Az egész oldal négy 

hasáb széles.
Előfizetőknek az álláske
reslet és kinálat rovata 
rövid közlésekre díjtala- 
,nnl áll rendelkezésre.

Az előfizetési á r «Az Erdői kiadóhivatala czímén Budapest, V., 
Alkotmány-utcza 6. szám alá küldendő. Ide intézendők a lap szét

küldésére vonatkozó reklamácziók is.

A lap szellemi részére vonatkozó levelezés (kéziratok stb.) «Az Erdői 
szerkesztőségéhez, Budapest, V., Zoltán-utcza 16. sz. intézendők. 

Kéziratok vissza nem adatnak.

«Az Erdő# m unkatársai m egfelelő iró i tisz teletdíjban részesü lnek , a  m elyet a szerkesztőség  évnegyedenként utalványoz. 
A lap  után netalán  szárm azó tiszta jövedelem  teljes összegében az Orsz. E rdészeti E gyesüle t által kezelt oly alap ja v á ra  fordit- 
tatik , a m ely — később m eghatározandó m ódon — e lap ra  előfizető erdészeti altisztek, erdő- és vadőrök  ja v á ra  fog szo lg á ln i

T A R T A L O M .

Olvasóinkhoz.
A közszolgálati alkalmazottak újabb háborús segélye.
India erdőgazdasága.
Söréttáblázat.
Gazdasági tanácsadó : A baromfiak meszes lábáról és azok gyógy

kezeléséről. (Bászel Élek.)
Különjélék: Halálozás. — Katonai előléptetés. — Hírek a hadba* 

vonult kincstári erdőtisztekről.

Hivatalos közlemények : A vad és vadhús forgalmának szabályozása.
A «Vadforga]mi iroda» szervezése s a vadszükséglet biztosítása. — 
A közszükségleti czélokra szükséges faanyagok kitermelésének 
biztosítása. — A madárvonulások megfigyelésének megszüntetése. 

Változások- az erdészeti szolgálat köréből.
Előfizetési díjak nyugtázása.
Szerkesztői üzenetek.

Tárcza: Megjött. (Bársony István.)

OLVASÓINKHOZ.

Értesítjük lapunk t. olvasóit, hogy a háború kitörése óta a papír-árak és a nyomdai költsé
geknek közel 100 %-kal történt emelkedése következtében lapunk előállítási ára is csaknem 
megkétszereződött, minek következtében kénytelenek vagyunk mi is lapunk — különben is 
aránytalanul csekély — előfizetési díját 1918. évi január hó 1-től kezdve 50 %-kal, vagyis az eddigi 
évi 4 koronáról évi 6 koronára, a hirdetési díjakat pedig az eddigi díjak kétszeresére emelni, 
úgy azonban, hogy. az «Álláskereslet» rovat lapunk t. előfizetőinek ezentúl is díjmentesen fog-ren
delkezésére állani.

Ezt az aránylag csekély díjemelést teszszük abban a reményben, hogy azt t. előfizetőink a 
mai rendkívüli viszonyokra való tekintettel megnyugvással fogadják, annál inkább, mert így 
talán módunkban lesz lapunk terjedelmét is némileg növelni s a több költségért többet 
nyújtani.

A lap után befolyó tiszta jövedelem természetesen ezentúl is az Országos Erdészeti Egyesület 
által kezelt s e lapra előfizető erdészeti altisztek, erdő- és vadőrök javára szolgáló alap gyarapí
tására fog fordíttatni s így az előfizetési és hirdetési díjak emelése tulajdonképen kettős czélt fog 
szolgálni.

Itt említjük meg egyúttal azt is, hogy az Országos Erdészeti Egyesület kiadásában meg
jelenő 1918. évi «Erdészeti Zsebnapán ára az Országos Erdészeti Egyesület tagjai, valamint 
lapunk előfizetői reszere 4 korona, masok részére pedig 5 K 50 fill. és hogy megrendelésnél 
bérmentesítésre a fenti árakon felül még 50 fillért kell az Országos Erdészeti Egyesület pénztárába — 
legezélszerűbben postautalványon — beküldeni.

A  sze rk e s z tő sé g .

i
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118 AZ ERDŐ.

A közszo lgá la ti alkalm azottak  újabb 
háborús segé lye .

Az országgyűlés képviselőháza október 27-én tarto tt 
ülésében megszavazta a közszolgálati alkalmazottak újabb 
háborús segélyére nézve a kormány által beterjesztett 
javaslatot.

Az ekként elfogadott javaslat 56 pontban sorolja fel 
azokat az állami, vármegyei s egyéb közszolgálati alkal
mazottakat, akiknek az újabb háborús segélyre igényük 
van. Minthogy helyszűke miatt az egész javaslatot nem 
közölhetjük, ezért csupán azokat a kategóriákat soroljuk 
fel, a melyeknél lapunk t. olvasói leginkább érdekelve 
vannak.
M A javaslat .értelmében újabb háborús segélyben 
részesítendők egyebek k öz t:

I.
17. Az 1915. évi 2378/M. E. számú szabályrendelet 

határozmányai alá tartozó állami kezelők és kezelőnők ;
18. a rendszeres illetmények élvezetében álló állami 

altisztek és hivatalszolgák ;
19. a m. kir. állami rendőrség és a m. kir. határrendőr

ség őrszemélyzetének tag ja i:
20. a m. kir. pénzügyőrség legénységének ta g ja i;
21. az állami vasgyáraknál és az állami kőszénbányá

szatnál alkalmazóft altisztek és szolgák :
22. a posta, távírda és távbeszélő alkalmazottak C. 

táblázatába tartozók ;
27. a rendszeres fizetés élvezetében álló vármegyei út- 

biztosok ;
28. a rendszeres fizetés élvezetében álló vármegyei 

altisztek és hivatalszolgák.

TÁEOZA.
M egjött.

-  „ Irta  : Bársony István.

A két Árkos-fiú közül az égjük hazakerült. .  .
Hazajött bénán, félkarral. A másik karja, a bal, ott 

vagdaJkozik tán még most is valahol Limanova táján : 
mert hogy beteg volt Árkos Miska: ámbár a jobb kar
jával kellett forgatnia a kardot.

Huszárok voltak mindaketten, Jancsi is, Miska is. 
Jancsi azután ott maradt egészen, végképpen. Pedig az 
nagyon nagyr szomorúság volt a családra, mert már házas
ember volt, a mikor elvitték. Fiatal özvegyasszony, 
meg egy gyerek maradt utána itthon. A gyereket Franczi- 
kának hívták s már futkosott, gagyogott.

Amikor Miska megjött, öreg Árkos Mátyás várta a 
vasútnál kocsival. Az anyjuk nem jö tt eléje, mert beteges 
volt s nagyon megdöcz^gtette volna a rossz úton a lőcsös 
szekér. Maga helyett a menyTét küldte volna, de az meg 
nem hagyhatta a kis gyereket. így* aztán öreg Árkos 
Mátyás egymaga várt a béna legényre.

Ott állott a nyilt pályaudvaron, ostorral a kezében, a lo
vakat pihentette,istrángjokat leoldta.nézte a füstölgő vona*

21—22. sz.

II.
8. Az állami hivatalokban, intézeteknél és vállalatok

nál, valamint az állami vasgyárainál és az állami kőszén
bányászatnál alkalmazott díjnokok :

10. a m. kir. államvasútaknál alkalmazott és tiszt
viselői előképzettséggel nem bíró napidíjasok, továbbá a 
m. kir. államvasúti alkalmazottak B) táblázatának 
1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14. és 16. cso
portjaiban megjelölt szolgálati minőségükben végzendő 
szolgálatok ellátására alkalmazott napibéresek és az állam
vasutaknál alkalmazott havidíjas kezelőnők ;

13. a vármegyék és a nagyközségek közkórházainál 
alkalmazott díjnokok :

15. a postánál, távírdánál és távbeszélőnél kezelési 
vagy üzemi teendők ellátására állandóan alkalmazott 
segédszolgák, havibéresek, hetibéresek és napibéresek ;

16. a m. kir. államvasúti alkalmazottak B) táblázatá
nak 15. és 17—33! csoportjaiban megjelölt szolgálati 
minőségükben végzendő szolgálatok ellátására alkalma
zott napibéresek :

17. az állami napibéres hivatalszolgák, valamint az 
állami hivatalokban és intézeteknél szolgai teendők el
látására állandóan alkalmazott havibéresek, hetibéresek 
és napibéresek, a fenti 15. pont alatt felsoroltak kivé
telével ;

18. a rendszeres illetményekkel nem bíró és a fentiek
ben fel nem sorolt azok az állami alkalmazottak, akiknek 
az 1912 : XXXV. törvényczikk, illetőleg az 1917 : IX. 
törvényczikknek 14. §-a értelmében családi pótlékra 
igényük van ;

19. a havibér vagy napibér élvezetében álló és a fentiek
ben fel nem sorolt azok a vármegyei alkalmazottak,

tót messziről; szeme fölé tette a tenyerét, úgy nézte, aztán a 
vonatból kiszállókat leste, utoljára is meglátta a fiát.

— No csak erre, erre, mondta fennhangon, vidámsá
got erőltetve és csapott az ostorral; integetett vele a 
legénynek, ki, a lába jó lévén, fürgén mozdult. Hanem 
a mikor eg\Tmás mellett voltak s hirtelen összeölelkeztek, 
akkor Mátyás érezte, hogy csak félkarral ölelik, mire 
aztán úgy feltört belőle a köhögés, hogy' még a könnye 
is hullott tőle.

— No gyere, csakhogy itt vagy, legalább te itt vagy! 
Szegény Jancsi!. . .

Újra köhögnie kellett. Vezette a fiút, fogta a félkezét ; 
mondogatta : No gyere, gyere! Csak magam vagyok itt, 
nem is baj ; az asszonyok csak óbégatnak, azok egyebet 
sem tudnak, még örömükben is sírnak.

A legény délczegen lépett, kihúzta m agát; látszott 
rajta, hogy erőnek erejével úgy akar tenni, mintha 
semmisem történt volna, mintha csak azt akarná m utatni: 
«kutyabaj!» Ment a szekér felé, megörült a két lónak. 
Csillag te! szólt rá az egyikre ; az odafordult hozzá s 
köhintett egyet.

— Lásd, ez megösmert — örvendezett az öreg. No 
ülj fe l; _  várj csak, segítek; — úgy nem is kell? no! 
hál’ Istennek; hisz úgy pattogsz mint a gumilabda.
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11§21—22. sz. AZ ERDŐ.

akiknek az 1912: XXXV. törvényczikk, illetőleg az 
1917: IX . törvényczikknek 14. §-a értelmében családi 
pótlékra igényük v a n ;

20. a m. kir. államvasútaknál alkalmazott s a fenti
10. és 16. pontok alatt fel nem sorolt egyéb napibéresek, 
amennyiben az 1912: XXXV. törvényczikk, illetőleg az 
1917: IX. törvényczikknek 14. §-a értelmében családi 
pótlékra igényük van ;

21; az állami útkaparók ;
22. a vármegyei útkaparók.

A segély összege.

Az újabb háborús segélynek egy évi összege az első 
csoportban felsorolt alkalmazottaknál a tényleg élvezett 
fizetés természetével bíró illetmények (fizetés, személyi 
pótlék, szolgálati pótlék, korpótlék, segélydíj, segély - 
díjpótlék, jogi pótlék, képesítési pótlék, szaktanulmányi 
pótlék, évi ösztöndíj, havidíj, évi zsold) egy évre számí
to tt összege után a következőképen állapítandó m eg:

a) a fizetés természetével bíró illetményeknek 100 
százalékában, ha ezek az illetmények évi 1400 koronát 
meg nem haladnak ;

b) az alábbi összegekben, ha a fizetés természetével 
bíró illetmények évi 1400 koronát meghaladnak, de évi 
6000 koronát meg nem haladnak és pedig: ha a fizetés 
természetével bíró illetmények egy évi összege nem több 
mint 1600 korona, akkor 1500 korona, 1600 koronánál 
több, de nem több mint 1800 korona, akkor 1600 korona, 
1800 koronánál több, de nem több, mint 2000 korona, 
akkor 1700 korona, 2000 koronánál több, de nem több 
mint 2200 korona, akkor 1800 korona, 2200 koronánál 
több, de nem több mint 2400 kor., akkor 1900 kor., stb.

Elhelyezkedtek a szekéren, elől egymás mellett.
— Kapaszkodjál belém; hogy megörülnek, hogy 

valahára megjöttél 1 Ó Istenem 1 Istenem!
Megint köhintett egyet-kettőt. A legény átnyúlt a 

gyeplő felé. Adja csak édes apám ; hadd próbáljam; 
hadd tanuljam ; — meg kell ezt most már szokni.

öreg Ái-kos Mátyás elképpedt. No lám ; igazad van ; 
itt van, nesze ; majd én vigyázok; az ostorral nógatok 
majd ; te  csak az útra ügyelj.

A legény megcsóválta a fejét. Ez így csak fél munka ; 
adja csak édes apám az ostort is ; ide ni, a mutató meg 
a hüvelykujjam közé, a tenyerembe ; — elbírom a gyeplő 
m ellett; ki látott olyan kocsist, aki másnak a nógatására 
szorul a lovaival?

— Nézd csak nézd, — örvendezett az öreg; jól van, 
egészen jól fogod ;' hát csak rajta, próbáld. Hál’ Istennek!

Koczogott a szekér a rögös úton ; végig az állomástól — 
az első községig, a melyen át kellett haladniok. Odáig 
a fiú hol a lovakat szólongatta, hol az apjának felelgetett. 
Mert kérdezett az öreg, mintha fizették volna érte. Tudni 
akart mindent, hogy hány kozák fogott össze Miska ellen, 

-amíg a félkarját levághatták; — meghökkent mikor a 
legény röviden vetette oda: nem ember cselekedte azt, 
hanemsrapnyel. — Nono, mormogta, le kellett vón hasalni.

Annál az alkalmazottnál, aki bármely okból a fizetés 
természetével bíró illetményeknek csak egy részére tart
hat igényt, a háborús segély összegének megállapításánál 
az illetményeknek csak ez a része vehető alapul.

Az az alkalmazott, a ki egyáltalán nincsen fizetés 
természetével • bíró illetményeknek élvezetében, háborús 
segélyre igényt nem tarthat.

Az újabb háborús segélynek egy évi összege a TI.
1 -22. pontjai alatt felsorolt alkalmazottaknál, az élvezeti 
illetményekre való tekintet nélkül, a következőképen 
állapítandó meg :

c) a II. 8., 9. és 10. pontok alatt felsorolt alkalmazottak
nál 960 koronában,

d) a II. 11., 12., 18., 14., 15. és 16. pontok alatt fel
sorolt alkalmazottaknál 720 koronában,

e) a II. 17., 18., 19. és 20. pontok alatt felsorolt alkal
mazottaknál 600 koronában,

f)  a I I . 21. és 22. pontok alatt felsorolt alkalmazottak
nál 300 koronában.

Az egy évre szóló összeggel megállapított újabb 
háborús segélyeket az alkalmazottak részére egyenlő 
előzetes havi részletekben kell kifizetni. Ez a segély
1918. évi deczember hónap végéig jár.

Az újabb háborús segélyek egyes havi részleteit az 
az alkalmazott, a ki már 1917. évi november hó 1-én is 
élvezetében van a háborús segélyre igényt adó tényleges 
alkalmazással járó illetményeknek (fizetéskiegószítő állam
segélynek), 1917 nov. 1-től kezdve, az az alkalmazott pedig, 
ak i csak 1917 nov. 1-e után ju t a háborús segélyre igényi 
adó tényleges alkalmazással járó illetményeknek (fizetés
kiegészítő államsegélynek) élvezetébe, ez illetmények él
vezetébe jutásának időpontjától kezdve kapja.

A korcsma előtt a lovak lassítottak. A legény meg
szólalt : — Úgy látszik ezek is szomjasak. Árkos Mátyás 
röstelkedve ösmerte b e : «biz’ itt stácziózni szoktunk, 
oszt’ a lovacskák már tudják, magoktól is megállnak. 
Baj az?! — kiáltott fel virtusosan: — hát te  nem érde
melsz egy italt, olyan hosszú út után? Mit iszol édes fiam, 
bort-e, sört-e, mert van itt mindenféle.

Amikor a korcsmáros kihozta a fél-fél liter borokat, 
eldicsekedett vele Árkos M átyás: — Lássa szomszéd, 
ez itt a Miska gyerek ; ez csak megkerült; — de Jancsi 
oda van ; — igyál fiam, ne sajnáld magadtól! . . .  Lássa 
szomszéd, ilyen az é le t; hát magának kije van ott? 
kije esett el? kije ju to tt fogságba? Nekem, a kim volt, 
azzal beszámoltam; hacsak most magamat be nem kí
vánnak ; de akkor is van már, a ki helyettem a gazda
ságot vigye. . .  Úgy hajt ez fél kézzel is, hogy én kettővel 
sem bírom különben.

így áradozott, a míg a borocskából tarto tt, azután 
folytatták az útjukat. A két ló vidáman koczogott, nem 
igen hajkurászta őket a félkarú kocsis ; az ilyen Istentől 
Való megalázás sokkal szelidebbé teszi az embert s Miskára 
a szelidítés egyébiránt ráfért. Amíg otthon volt, nem bírt 
vele senkisem az édesanyján k ívü l; az is csak a kérő 
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A háborús segély megszűnik annak a hónapnak a 
végével, amelyben a háborús segélyre igényt adó tényleges 
alkalmazással járó illetmények (fizetéskiegészítő állam
segély) megszűnnek.

Ha az I. csoport alatt felsorolt valamely alkalmazott
nak a háborús segély összegének megállapításánál alapul 
vehető illetményei bármely okból emelkednek, illetőleg 
csökkennek, a háborús segélynek egy évi összegét a maga
sabb, illetőleg az alacsonyabb illetményeknek alapul 
vétele mellett újból kell megállapítani és utalványozni, még 
pedig attól az időponttól kezdve, a melytől kezdve az illet
ményeknek emelkedése, illetőleg csökkenése bekövetkezett.

1 jból kell megállapítani és utalványozni a háborús 
segélynek egy évi összegét abban az esetben is, ha az 
alkalmazott a II. csoport 1—22. pontjai alatt felsorolt 
alkalmazások valamelyikéből az ugyanott felsorolt olyan 
más alkalmazásba lép át. a mely a háborús segély egy évi 
összegének változását vonja maga után, valamint abban 
az esetben is, ha az I. 1 — 8-4. pontjai alatt felsorolt vala
mely alkalmazott a 11. 1 —22. pontjai alatt felsorolt 
alkalmazások valamelyikébe, illetőleg a II. 1 —22. pont
jai a latt felsorolt valamely alkalmazott az I. 1 —34. 
pontjai alatt felsorolt alkalmazások valamelyikébe lép 
át, még pedig minden esetben attól az időponttól kezdve, 
amelytől kezdve a háborús segélyre igényt adó tényleges 
alkalmazással járó illetmények (fizetéskiegészítő állam
segély) az átlépés következtében változtak.

Az ideiglenesen nyugalomba helyezett, de szolgálati 
érdekből szolgálattételre berendelt alkalmazott alkal
maztatása ideje alatt háborús segély szempontjából 
tényleges szolgálatban állónak tekintendő.

— Hogy is lesz ezentúl? kérdezte az öreg. Mit akar
nál, mit tudnál a ház körül lendíteni?

— Mindent! felelt a legény elszántan.
— Ej fiam, hogy lehet az? Ki kívánhatná azt?
— Majd meglátja édesapám, be tudom én fogni a 

lovat félkézzel is, elhajtani is lassan; eke után.menni 
is tudok, fát vágni nehezebb lesz, de abba is beleszokom. 
Éppen csak kaszálni nem tudok majd. Elhallgattak. Az 
öreg félrefordult, nézte az érőbe hajló vetést ; azt bizony 
maholnap aratni kell, ahhoz meg kaszás kell. Bele muszáj 
nyugodni, hogy Miska ebben nem segíthet. A legény is 
a vetést nézte, a mikor itt-ott levette a szemét a lovakról, 
a vetéstáblák szélein, a mesgyéken, ott volt a sok pipacs ; 
meg a szekfőbokrok s a búzavirág kék bóbitája ; a mezei 
zsálya, a sárga Borbálafű, a mely úgy hasonlít a vad- 
repczéhez. Milyen bokrétát lehetne abból kötni valakinek!...

— Édes apám?
— Mi az édes fiam?
— Hát a Vasadiék Böskéje meg van-e még?
— Meg az édes fiam.
— Nem ment férjhez?
— Nem a ' ; kihez is ment vóna? Nincs itt most 

legény úgy, mint máskor ; — nem igen veszik a lányt.
—  Nono . . .

Addig, a míg az újabb háborús segélyek kiutalványoz- 
hatók lesznek, mindenki az általa eddig élvezett háborús 
segélyt kapja s az újabban adott beszerzési előleg tör
lesztésére is csak akkora összeget vonnak le, mint amekko
rát eddig levontak. Önként értetik, hogy mihelyt a tör
vényjavaslat törvényerőre emelkedik, az alkalmazottak 
visszamenőleg 1917. évi november hó 1-től meg fogják 
kapni a magasabb összegű háborús segély és az időköz
ben felvett régi háborús segély közti különbözetek 

A fenti háborús segélyek összege egy évre, vagyis 
1917. évi november 1-től 1918. évi október hó végéig 
vonatkozik, de ugyanekkora összegeket kapnak az alkal
mazottak folytatólag 1918. évi november és deczember 
hónapokra is.

India erdőgazdasága.
India erdeiben azelőtt esztelen eruőpusztítás folyt, 

a mi a talaj kimerülésére vezetett és sokat ártott a föld
művelésnek és állattenyésztésnek is. Német erdészek 
kiváló működésének köszönhető, hogy ezek az erdők 
mégis megóvattak a teljes megsemmisüléstől. 1856-ban 
az angol kormány Brandis német erdészt, a ki akkor a 
bonni egyetemen erdészeti tanulmányokkal foglalkozott, 
Pegu tartományba hívta meg, hogy tanulmányozza a 
teakfa (Teetona grandis) élettanát, a mely fának a rabló- 
gazdálkodás következtében való kipusztulásától lehetett 
tartani. Brandisnak sikerült is megmenteni a burmani 
teakf a erdőségeket, úgy hogy azok a világszükségletet 
nagyrészt ellátni képesek. Erre Brandis kineveztetett a brit- 
keletindiai erdészeti közigazgatás főnökévé, melyet ő 
német mintára szervezett. A hivatalnokokat az angol- 
indiai szolgálat számára beszerezte és Európa nagy erdő-

Azíöreg nem kérdezte, hogy ez mit jelent. Jelenthetett 
tiltakozást is ; — jóváhagyást is. A Vasadiék Böskéje 
majd megtudja úgyis ; minek azt elsietni.

— Te majd a belső dolgot látod el, fiam, én meg 
a külsőt. Jó lesz? — folytatta az öreg az osztozkodást.

— Ki ezt, ki azt ; mindegyik mindegyiket ; a hogy 
a sora kívánja.

— Majd meglássuk.
— Meg azt. Még ma elkezdjük. Ha már hazakerültem, 

nem ehetek ingyen.
— Megszolgáltál te már édes fiam, az egész életedre. 

Hogy élnél te ingyen? az Isten is áldjon meg.
Köhögni kezdett újra. Mentegetődzött i s :
— Nagy volt a harmat, egy kicsit meghűltem, náthás 

lettem.
Miska bólintott rá : -  Tudort, látom. — És szere

tettel simogatta végig a tekintete a ránczosképű öreg 
parasztembert.

A mikor a falujokba értek, utánuk szaladtak a gyere
kek, mind azt kiabálták: — Megjött! Megjött! — A kis
kapukban itt is ácsörgött, valaki, amott is, azok mind 
köszöntötték őket ; ráösmertek Miskára. A nagy utczá- 
ból a kertiszoroson kellett volna áthajtani, úgy lett 
volna legrövidebb hazáig; de Miska a templomköznek

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



21 —  22. sz. AZ ERDŐ 121

területein angolok által látogatott kurzusokat rendezett, 
hogy a hallgatókat később angol szolgálatba vegye át. 
A Himalaya melletti Dehra Duhn-ban bennszülöttek 
részére erdőőri szakiskolát alapított, melyben évenként 
40—50 erdészeti szolgálatra alkalmas személyt nevelt. 
Midőn 1883-ban Brandis visszatért hazájába, művét ismét 
egy német, W. Schlich, folytatta. Az erdészeti ügyosztály 
jelenlegi főnöke Hill. Rendelkezése alatt az indiai felsőbb 
erdészeti szolgálatban 200 angol és 1000 bennszülött van 
foglalkoztatva, a védelmi szolgálatban pedig kb. 10,000 
bennszülött. Utóbbiaknak kötelességük az állami erdőket 
tűzvész, fatolvajok és más kártévők ellen megvédeni és 
különösen arra vigyázni, hogy legeltetésre csakis az arra 
kijelölt erdők használtassanak. A bennszülött erdőőrök 
jól értik kerületük térképének leolvasását és az erdei mun
kálatokat is. Az angol erdészeti közigazgatás hatásának 
kell tulajdonítani, hogy a Shorea-fák gyantázása, melyet 
a bennszülöttek a fák kihalásáig űztek, teljesen megszűnt.

Ilyen gazdasági intézkedések következtében az indiai 
erdőállomány mindig jobb és jobb lett és ezért fokozható 
évről-évre a fakivitel. 1908-ban az indiai erdők 237,809 
angol négyzetmértföldnyi óriási területet foglaltak el, 
vagyis India egész felületének csaknem egy negyedrészét. 
Ennek hozama 1884-ben 1,350.000 K -tte tt ki, a mi 1911/12, 
években 64,784.250 K-ra emelkedett. Anglia számára 
tehát az indiai erdők valóságos aranyforrást képeznek.

Ezzel szemben azonban a vadak védelme kívánni valót 
hagy maga után, mert ott még ezzel foglalkozó, általános 
érvényű törvény nincs és többnyire a közigazgatásra van 
bízva, hogy vadászatra vonatkozó határozmányolcat adjon 
ki. Néhány ritka állatra, pl. jakra és mosuszra nézve 
lövési tilalom áll fenn. A vadászat egyébként vadászjegy

váltásához van kötve, azonban párduczro, leopárdra, 
fekete medvére és vaddisznóra szabad a vadászat.

Söréttáblázat.
Csaknem harmincz év óta fáradoznak Németországban 

azon, hogy a sőréteket azok átmérőjének megfelelően 
számozzák ; ez idő szerint azonban még mindig a régi 
számozás az elterjedtebb és használatosabb. A sörét számo
zásával is úgy vagyunk, mint a mérőléczczel (Zollstock) és a 
hőmérők kettős beosztásával; a míg ugyanis ezeknél a régi 
számozás és beosztás végképen el nem tűnik, addig 
azok a gyakorlati életben használatban is maradnak.

A mostani időkben sok külföldi töltényt (zsákmányolt 
hüvelyeket és régibb időkből visszamaradt töltényeket) 
hoznak a kereskedő czégek forgalomba. Ezért alább 
egy táblázatot közlünk, mely a különböző államokban 
leghasználatosabb sörétek számozása tekintetében össze
hasonlító áttekintést nyújt.

Teljesen megbízható pontosságúnak azonban a táblá
zat adatait sem lehet elfogadni, mert a czégek egyes 
szállítmányai, daczára ugyanazon jelzésnek, gyakran 
jelentékeny eltéréseket mutatnak. Alig is volna keresztül
vihető, hogy a czégek ugyanazon jelzés mellett tökélete
sen azonos méretű sörétet szállítsanak, mert elvégre a 
méretbeli csekélyebb eltérést mutató sőréteket is értékesí
teni kell : ezért azután az ilyen kisebb eltérést mutató 
sőréteket a czégek abba a számozási osztályba sorozzák, 
a melyhez azok legközelebb állanak.

Ez az eljárás magyarázza meg azután azt, hogy ugyan
azon számú sörétből, ugyanolyan súly mellett, a tölté
nyekben levő sőrétek száma nem mindig egyforma.

fordult, ámbár úgy hosszabb volt. Az öreg rá akart szó
lam, de aztán eszébe ju to tt valami. Vagy úgy! dünnyögte. 
Tudniillik a templomközön laktak Vasadiék. Hátha 
kitalál nézni az a csillagszemű Böske?

Nem nézett ,k i; de a legény csak azért is úgy oda
fordult a. szemével a nyitott ablakoknak, hogy majdnem 
neki tévedt a szekér a szögletkőnek a fordulónál. Még 
jókor rántott egyet a gyeplőn Mátyás gazda.

A sánta harangozó éppen a delet húzta, a mikor 
az udvarra bekanyarodtak. Ott már igazán maguktól 
állottak meg a lovak. A gyeplőt is bátran oda leheti 
dobni közéjük. A nádfedeles házikóból előtipegett az 
öreg anyó ; nem tudott szólam szegény, csak jajgatott 
és nyulkált mind a két karjával a szekér felé ; a me
nyecske — az özvegy — a kis gyermekkel a karján jött 
és ráborult a félkarú legényre. Eszébe jutott az igazi, 
a másik, az édes ura, a ki ottmaradt. Jöttek a szomszé
dok jobbról-balról, fogdosták, tapogatták a legényt, 
hadd látnák-tapasztalnák: valóság-e? A kuvasz ráug
rált, nyalogatta, A malaczok röfögtek körülötte. Még a 
kotlóstyúk is odahozta a csibéit s előtte kotyogott nekik. 
Mindenki szeretgette, a hogy tudta,

A félkarú legény azzal a félkarjával körülfonta a kis 
töpörödött öreg asszonyt, az anyját.

— Ne rijjon édes szülém, most aztán igazán itthon 
maradok ám, lássa-e. Mennyit kérte a jóságos Jóistent, 
nohát meghallgatta.

Az öreg asszony ijedten tiltakozott: de nem így, 
nem így, hanem ha így van is, hát már csak legyen meg 
az ő szent akaratja, csakhogy megjöttél fiam, egyetlen 
édes fiam!

Az «egyetlen»-t megint jajgatva mondta.
A kisgyerek, ott az anyja karján, elkezdett repesni 

a legény felé ; apa! apa! ismételgette örvendezve. Arra 
meg a menyecske fakadt sírva,

— Ejnye, de örülünk! pattant fel Árkos Mátyás, 
maga is közel lévén az elpityeredéshez. De most már elég 
legyen, ha egyebet nem tudtok. Menjetek be már no, itt 
még megcsudálnak.

Amikor a lovacskák mellett maga maradt idekint, 
hamarosan kifogott, A kiváncsi szomszédoknak elujsá- 
golta aközben: Megjött! itthon van! Most már itthon is 
marad! Megevett vagy egy tuczat kozákot, de a félkarja 
még most is ott hadakozik. Nincs ilyen legény több az 
egész faluban . . .  Az egész világon sincsen! . . .

A jó szomszédok szeretettel hagyták rá, hogy nincsen.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



1 2 2 AZ ERDŐ. 21— 22. sz.

t i

Németország

1  1
< “

Francziaország
Anglia,

Svédország,
Dánia

Amerika Belgium TörökországHándler & 
Nater marni 

czég

Giesches
Érben
ezég

Svájcz
p ™ Marseille Lyon

mm. szám szám szám szám szám szám szám szám szám szám szám
5 4/0 0 1 _ 4/0 4/0 2/0 AAA 0 _ 14/A, 13/A
4% 3/0 1 2 3/0 3/0 1 AA BBB 6/0 12/A
4 y2 2/0 2 4 2/0 2/0 2 A BB 5/0 11/A
4 y4 0 3 5 3 0 0 3 BBB B 4/0 10/A
4 1 4 G — 1 1 4 BB 1 3/0 9/A
3% 2 5 7 4 2 2 5 B 2 2/0 8/A

— — — 3 3 1 3 0 és 1 7/A
3% 3 ü 8 5 4 4 2 2 6/A
3 Yé 4 7 9 G 4 finom 5 6 3 4 3 5/A
3 5 8 10 5 6 7 4 5 4 4/A

6 7 | G 5 3/A
2% G 9 11 7 — — 5 V4 G —
— 7 8 8 G — . — 2/A
2 y2 7 10 12 8 7 finom 9 oy2 7 < —

—  - 13 8 10 9 7*4 •- —  _ 1/A
2 y4 8 11 14 8 finom .4— . j 8 8 8 1/0

9 12 lő 9 — —  ! r— 9 9 9 2/0
9 11 10 10 10 10

W 10 ‘ — — 10 — — 11 11 11 3/0
10 12 12 12 12

i  y2 11 - — - 11 - —  i D — —

Gazdasági tanácsadó.
A baromfiak meszes lábáról és azok gyógykezeléséről.

Alig akad hazánkban nagyobb baromfitenyésztés, a mely
ben meszeslábú egyedek elő ne fordulnának ; ezért önkén
telenül felmerül az a kérdés, vájjon mi lehet annak oka, 
hogy az országban olyan nagy számban van ez a betegség 
elterjedve? Erre csak az lehet a válaszunk, hogy az onnan 
van, mivel a legtöbb tenyésztő ezt a bántalmat kezdődő 
stádiumában fel nem ismeri. Ez pedig nem kis baj, mert 
ez a megbetegedés kezdődő stádiumában könnyen és 
gyorsan gyógyítható, továbbá a kezdő stádiumban még 
az inficziálás veszélye is sokkal kisebb. Azért minden 
tenyésztőnek ezt az igen gyakori betegséget és az ellene 
való védekezést alaposan ismernie kell.

A meszes lábakat a dermatoryctes mutáns nevű 
rühatka idézi az által elő, hogy úgy, mint a többi rühatka 
rokona, az epidermis felső rétegébe furakodik, ott útakat 
váj és elszaporodik, illetőleg a bőr alatt tartózkodik.

A meszesláb valamennyi baromfinál előfordul ugyan, 
azonban mégis a leggyakoribb a nemesvérűeknél; ennek 
magyarázata, hogy a nemesvérű baromfinak bőre a parlagi
nál valamivel finomabb, illetőleg vékonyabb. Sőt a meszes
láb a pulykánál, fáczánnál és galambnál is elő szokott 
fordulni. A meszesláb épen azért, mivel előidéző oka 
egy rühatka, fejleményében igen veszedeknes szokott 
lenni. így pl., ha a beteg állat lábával vakaródzik, ez által 
ez a baj átszármazhatik a fül lebernyeibe és tarajába, sőt 
csőre tövébe is, ha fájós lábait csőrével piszkálja, mivel 
ez a rühatka a baromfi testének mindama részein tovább 
terjed és él, a melyek tollazattal nincsenek fedve.

Nevét ez a betegség onnan vette, mert az abban 
szenvedők lábaik az előhaladottabb stádiumban úgy 
néznek ki, mintha mészszel lennének jó vastagon be
mázolva. Kezdetben a lábakon csak egynéhány piszkos 
fehér pikkelyt látunk, a melyek napról-napra mind

jobban és jobban ellepik a baromfi lábait, úgy hogy 
nemsokára az állat lábujjhegyeire is átterjed ez a bánta- 
lom és a lábaknak olyan kinézést kölcsönöz, a mint már 
azt az előbb említettük. Előrehaladottabb állapotban a 
baromfiak lábai csaknem teljesen meszesek lesznek, 
úgy hogy alig képesek már járni. Idővel, ha nem gyógy
kezeltetik, a baj az állatokat annyira megviseli, hogy 
teljesen lesoványodnak, a tojásrakással meg felhagynak.

Ezt a betegséget gyógyítani csak úgy lehet, hogy cl 
kell pusztítani az ezen bántalmakat előidéző atkákat. 
Az atkákat azonban csak akkor leszünk képesek elpusztí
tani, ha azokhoz hozzá tudunk férni, a miért is először, a 
kemény meszes pikkelyektől kell az állatok lábait meg
szabadítani. A meszes pikkelyek megpuhítása végett 
legczélravezetőbb a lábakat kenőszappannal, naponként 
legalább egyszer, néhány napon át bekenni és pedig este. 
A szappannal való bekenést azért ajánljuk este végre
hajtani, mert egyrészt ez időben a baromfit könnyebb 
megfogni, másrészt a szappan hatása is biztosabb, azáltal 
hogy a tyúkok a szappant éjjelen át le nem dörzsölik és így 
az teljesen a pikkelyek közé beszívódhatik. Néhány nap 
múlva meleg lábfürdőben részesítjük tyúkjainkat és 
pedig legalább is egy órán át : a lábfürdő és a kenőszappan 
által megpuhult, meszes pikkelyek azután egy fakanál
nyéllel leválasztandók ; ha még több varr visszamaradna, 
akkor az előbb ecsetelt kenőszappannal való bekenés 
megismétlendő. Erre az eljárásra azért van szükség, 
a mint már azt előbb is említettük — mert a meszes lábakat 
előidéző rühatka csak akkor pusztítható el, ha hozzá 
tudunk férni, már pedig az alábbi reczept szerint készí
tendő kenőcscsel csak akkor tudunk hozzáférni, ha a 
lábakat a mészpikkelvektől megszabadítottuk. Az eddigi 
kísérletek után a legjobban az alábbi kenőcs vált be : 

perubalzsam 10 gr.
angol kreolin : : : : : : : : : : :  s: " : : : :  15 «
sárga vazelin : : : : : : : : : : : : : : : : : : :  100 «
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Ezzel á kenőcscsel a beteg lábakat három napon át 
egymásután, azonban naponként csak egyszer kenjük 
be és a bekenést szintén az előbb kifejtett okoknál fogva 
csak este végezzük.

Az atkákat azonban a fenti eljárással még nem irt
hatjuk ki teljesen, csak az állatokat gyógyíthatjuk meg ; 
ha azt akarjuk, hogy tyúkjaink a további fertőzéseknek 
ne legyenek kitéve, akkor az ólakat a legalaposabb tisztoga
tásnak kell alávetnünk, továbbá a kaparóhelyen és 
porfürdőkben a homokot is ki kell cseréltetnünk. Az 
ólakat és ülőrudakat szódás lúggal súroltassuk fel és 
meszeltessük ki. A beteg állatokat meg mindaddig tart
suk külön, a míg azok teljesen ki nem gyógyultak, mert 
ez a betegség épen úgy, mint a többi állati rüh, az egész
séges tyúkokra igen ragadós. Bászel Elek.

Különfélék.
Katonai előléptetés. Dr. Kukuljevic József népf. al- 

állatorvost, lapunk munkatársát, a ki 30 havi keserves és 
szenvedésteljes szerb, majd olasz hadifogságból mint 
csererokkant került haza, katonai állatorvossá léptették 
elő. Nevezett jelenleg a cs. és kir. 10. huszárezredben 
Székesfehérvárott teljesít szolgálatot.

Hírek a hadbavonult kincstári erdőtisztekről. Kitünte
tést kaptak: Balás Dezső m. kir. segéderdőmérnök, m. kir. 
ta rt. honvédtüzérhadnagy signum laudist másodízben 
a kardokkal; Herédy Kálmán m. kir. erdőmérnökgyakor- 
nok, m. kir. tart. honvédhadnagy I. oszt. ezüst vitézségi 
érm et; Lux Zoltán m. kir. erdőmérnökgyakornok, cs. és 
kir. tart. tüzérhadnagy II. oszt. ezüst vitézségi érmet 
és a másodosztályú német vaskeresztet ; Moldován Aurél 
m. kir. erdőmérnökgyakornok, cs. és kir. tart. hadnagy
I. oszt. ezüst vitézségi érmet és signum laudist; Zsurilla 
Pál m. kir. segéderdőmérnök, m. kir. tart. hönvédfőhad- 
nagy a harmadosztályú katonai érdemkeresztet a kar
dokkal.

Megsebesült: Moldován Aurél m. kir. erdőmérnök
gyakornok, cs. és kir. ta rt. hadnagy.

Halálozás, lllésházi és Bezi Rezy Vilmos a II. oszt. 
polgári hadi érdemkereszt tulajdonosa, m. kir. főerdő- 
számtanácsos, a tótsóvári m. kir. erdőhivatal mellé ren
delt számvevőség főnöke, munkás életének 55. évében, 
október hó 27-én rövid szenvedés után váratlanul elhunyt.

Ifj. Szente József m. kir. főerdőőr, életének 51., leg
boldogabb házasságának 16. évében, október hó 30-án 
hosszas szenvedés után meghalt.

Hivatalos közlemények.
Az O r s z á g o s  K ö z é le lm e z é s i  H i v a t a l t  v e z e tő  m .  k i r .  m i n i s z t e r n e k  

9 7 ,4 3 9 /1 9 1 7 .  s z á m ú  r e n d e l e t e ,

a Vart forgalmi Iroda szervezése és a vad
szükséglet biztosítása tárgyában.

A m. kir. minisztériumnak az élő és lelőtt (leölt) vad 
és vadhús forgalmának szabályozása tárgyában 3683/1917. 
M. E. sz. a. kiadott rendelete* alapján a Vadforgalmi 
Iroda felállítása tárgyában a következőket rendelem :

1 - §•

Az Iroda az igazgatóság vezetése alatt áll.
Az igazgatóságba a m. kir. földmívelésügyi, a ra. kir. 

kereskedelemügyi és a m. kir. pénzügyminiszter egy-egy 
tagot küldhet ; a többi tagokat, továbbá az Iroda elnökét 
és alelnökét az Országos Közélelmezési Hivatalt vezető 
miniszter nevezi ki.

Az Országos Magyar Vadászati Védegylet, a Magyar 
Vadászok Országos Szövetsége, az Országos Magyar 
Gazdasági Egyesület és Budapest székesfőváros tanácsa 
az igazgatóságba egy-egy tagot javaslatba hozhat.

2. §•

A Vadforgalmi Iroda ügyrendjét, valamint ügykezelésé
nek szabályzatát maga állapítja meg. A megállapított 
ügyrend és. ügykezelési szabályzathoz az Országos Köz- 
élelmezési Hivatalt vezető miniszter jóváhagyása szüksé
ges. Az Országos Közélelmezési H ivatalt vezető miniszter 
jóváhagyása után hajtható végre az igazgatóságnak 
minden oly határozata, mely ellen kiküldöttje óvást emel.

3 . §•

A Vadforgalmi Iroda ügyvezető igazgatóját az Orszá
gos -Közélelmezési Hivatalt vezető miniszter nevezi ki, 
többi tisztviselőit az igazgatóság alkalmazza. Az alkalma
zásra és az illetményekre vonatkozó határozat érvényé
hez az Országos Közélelmezési H ivatalt vezető miniszter 
jóváhagyása szükséges.

4 - §•

Az Iroda feladatát képezi a 3683/1917. M. E. számú 
kormányrendelet 3. §-ának rendelkezésé alapján élő, 
vagy lelőtt (leölt) vad, valamint mindennemű vadhúsnak 
vasúton, hajón vagy gépkocsin történő szállításához szük
séges igazolványok iránti intézkedés.

5. §.

Az ország határain kívül eső rendeltetési állomásokra 
szállítási igazolványt a Vadforgalmi Iroda csak az eset
ben állíthat ki, ha az igazolványt kérő fél ugyanolyan 
mennyiségű és minőségű lelőtt (leölt). vadat, illetve vad
húst ajánl fel és ad át az Országos Közélelmezési Hivatal 
rendelkezésére, mint a mennyinek szállítására szállítási 
igazolványt kért. Az így felajánlott, illetve átadott 
vadért a Vadforgalmi Iroda a 3683/1917. M. E. számú ren
delet'mellékletét képező árjegyzékben megállapított te r
melői áraknak 80 %-át köteles fizetni.

6 . §.

Élő, vagy lelőtt (leölt) vadnak és mindennemű vadhús
nak szállításához az idézett kormányrendelet 3. §-a 
értelmében szükséges szállítási igazolványokat a belföldi 
forgalomban addig, amíg a Vadforgalmi Iroda helyi 
meghatalamazottainak kijelölése az ország egész terüle
tére nézve befejezést nem nyer, — amely időpont külön 
rendeletben fog'’ közhírré tétetni — az Irodának ebben 
a vonatkozásban helyi meghatalmazottak gyanánt a 
4551/1915. M. E. rendelet 4. §-ában említett hatóságok 
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ország határán belüli címekre, de a 300/1916. F. M. számú 
rendelet 9. pontjában felsorolt községekbe, városokba, 
vasúti és hajóállomásokra, valamint Bruck-Királyhida, 
vagy Ylarapas állomásokra adatnak fel, a szállítási iga
zolványt kiállító hatóság köteles a Vadforgalmi Iroda 
előzetes bejegyezését a szállítási igazolvány kiállításához 
kikérni.

Az ország határán kívül eső rendeltetési állomásra 
kizárólag a Vadforgalmi Iroda állíthat ki szállítási iga
zolványt.

A Vadforgalmi Iroda feladatát képezi továbbá az 
Országos Közélelmezési Hivatal rendelkezésére önként 
felajánlott, átengedett, esetleg igénybevett lelőtt vadnak 
és vadhúsnak átvétele, elraktározása és az ezen hivatalt 
vezető miniszter utasításai szerint való elosztása.

Budapest, 1917. évi október hó 11-én.

Gróf Hadik János s. k.
az Országos Közélelmezési Hivatalt vezető m. kir. miniszter.

A b e l fö ld i  fo r g a lo m b a n  k í z ip o d g y á s z k é nt s z á l l í ta n d ó  v a d  — mint 
erről illetékes helyen értesültünk — nem esik a szállítási igazolvány 
kényszere alá. ( S z e r i t . )

A vad és vadhús forgalmának szabályozása.
A 3683. M. E. számú kormányrendelet az élő és lelőtt 

(leölt) vad és vadhús forgalmát és határárát az alábbi 
rendelkezésekkel szabályozza :

1. Az Országos Közélelmezési Hivatalt vezető minisz
ter az ország vad- és vadhús-szükségletének ellátása, 
valamint a kivitel lebonyolítása céljából Tadforgalmi

Irodát alakít, annak szervezetét és ügyrendjét megálla
pítja s elrendeli a szükséglet biztosítása érdekében szüksé
gesnek mutatkozó intézkedéseket és korlátozásokat.

2. A lelőtt (leölt) vadért és a vadhúsért követelhető 
legmagasabb árt a jelen rendelet melléklete tartalmazza.

Az a legmagasabb ár, melyet a tenyésztő, illetve a 
vadászatra jogosult e rendelet alapján követelhet, magá
ban foglalja a tenyésztés, illetve vadászat helyéhez lég 
közelebb eső vasúti vagy hajóállomáshoz való szállítás 
költségeit is.

3. A mezőgazdasági termények, lisztneműek ás egyes 
mezőgazdasági terményekből előállított ipari termékek 
szállításáról és vasúton, hajón vagy gépkocsin történő 
szállításukhoz szükséges igazolványokról szóló 1915 de- 
czember 23-iki 1551. M. E. számú rendeletben foglalt 
rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell az élő vagy 
lelőtt (leölt) vad, valamint mindennemű vadhús szállí
tására is, azzal az eltéréssel, hogy a szállításukhoz szüksé
ges igazolványt a Vadforgalmi Iroda, illetőleg annak 
meghatalmazottja állítja ki.

4. A jelen rendelet a lőtt vad vagy vadhús adásvétele 
tárgyában a rendelet életbelépése előtt kötött szerződé
sek hatályát nem érinti, de ha az ilyen szerződésijén 
megszabott vételár az alábbiakban megszabott határ- 
árakat meghaladja, az ily szerződés alapjában a rendelet 
hatálybalépte után szállított vadért, illetőleg vadhúséit 
legfeljebb a rendelet mellékletében megállapított leg
magasabb ár fizetendő.

A vadhúsra megszabott, viszonylag túlságosan ala
csony határárak a következők :

T e r m e lő
N a g y 

k e re s k e d ő
k é r h e t

H ü tő h á z  
k é r h e t  

19 1 8 . é v i  
f e b r u á r  h ó

k i s k e r e s k e d ő  v i s z o n te l a d á s n á l  k é r h e t

A  v a d  m e g n e v e z é s e E la d á s k é r h e t
e g é s z  v a d é r t

k iv á g o t t  h ú s é r t

k o r o  n  a

S z a r v a s b i k a .................... 4-— 4 -6 0 5 -2 0 o- 1 c z o m b  és g e r i n e z ............................. 10- K
4 5 0

4 5 0D á m v a d ............................. 5 -2 0 5 '8 5 6 -7 5 j  p ö r k ö l t ....................................................... 4-— «
í c z o m b .......................................................... 11— *

ö z ............................. 5 - 5 -7 5  . ö 'ö O 7 -5 0 i < g e r i n e z .......................................................
I p ö r k ö l t .......................................................

1*— «

V a d d i s z n ó ,  s z ő r b e n  . * 4  — 4 6 0 5 -2 0 « • -
1 k g . - k é n t ....................................................
1 f e j  é s  l á b ..............................................

6 '5 0  « 
1 -5 0  «

N y ú l ...................................... d r b 1 0  —  , 1 1 -5 0 1 2 -5 0 14 — 1 ‘‘l e j e ............................................................
1 h á t u l j a .......................................................

3 -8 0  * 
6— «

, f k a k a s -------
F a c z a n  l

|  t y u k . . . . .
6 — 6 -9 0 7 8 0 9-

5 -2 5 6-— 6 -8 3 7 -8 7

F o g o l v ................................ * 3  — 3 -4 5 3 -9 0 4 -5 0

1918. márczius 1 töl kezdődőiig az eladásra kerülő fagyasztott vad eladási árához minden megkezdett hónap után még további 
5% ártöbblet számítható.

A m. kir. minisztériumnak 3907/1917. M. E. számú 

rendelete,
a közszükségleti czélokra szükséges faanyagok kitermelésének 

biztosítása tárgyában.

A m. kir. minisztérium a háború esetére szóló kivételes 
intézkedésekről alkotott törvényes rendelkezések alap
ján a következőket rendeli:

1- §•
A földmívelésügyi miniszter az erdőtörvény (1879:XXXI- 

t.-cz.) 17. §-ában felsorolt az erdők birtokosai által a gazda
sági üzemtervtől eltérő fahasználatra kért engedély meg
adásánál rendkívüli sürgősség esetében mellőzheti az első
fokú erdőrendészeti hatóság előzetes meghallgatását 
(1879 : XXXI. t.-cz. 20. §.), ha a kitermelendő faanyag ka
tonai vagy egyéb belföldi közszükségleti czélra szükséges.
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A földmívelésügyi miniszter, a mennyiben katonai 
vágy egyéb belföldi közszükséglet biztosítása érdekében 
szükséges, minden birtokost kötelezhet erdeje vágásra 
érett és okszerűen kihasználandó faállományának ki
használására.

Ha az erdó'birtokos a jelen §. alapján elrendelt fa
kihasználást a földmívelésügyi miniszter által kitűzött 
határidő alatt meg nem kezdi vagy nem a kellő erővel 
foganatosítja, a kihasználásról a földmívelésügyi miniszter 
utasítására a törvényhatóság első tisztviselője az erdő- 
birtokos költségén gondoskodik.

a. §•
Ez a rendelet kihirdetésének napján lép életbe. — 

Hatálya Horvát-Szlavonországra nem terjed ki.
Budapest, 1917. évi október hó 12. napján.

Dr. Wekerle Sándor s. k.
m. kir. miniszterelnök.

153,932/917. I. A. 3. F. M. szám.

Körrendelet.
A magyar és liorvát-szlavonországi kincstári 
erdőket kezelő erdőigazgatóságoknak, fő- 
erdőhivataloknak és erdőhivataloknak; a 
községi stb. erdőket kezelő beszterczei erdő
igazgatóságnak és az állami erdőhivata
loknak ; a selmeezbányai bányászati és 
erdészeti főiskola rektorának: az erdőőri 

szakiskoláknak.
(A madárvonulások megfigyelésének megszüntetése ügyében.)

A Magyar Királyi Ornithologiai Központ vezetője 
annak megállapítása mellett, hogy a madárvonulások 
megfigyelése és a madárvonulási adatok gyűjtése tekin
tetében 25 éven át kifejtett működés a kitűzött czélnak 
teljesen sikeres megoldásához vezetett, továbbá hogy a 
háború okozta rendkívüli állapotok miatt az adatgyűjtést 
különben sem lehetne egységesen s megfelelő teljesség
gel és folytonossággal folytatni, azt a kérést intézte 
hozzám, hogy a madárvonulások megfigyelésére s az 
adatok összegyűjtésére nézve még ma is érvényben lévő 
1897. évi 58,991. számú P. M. rendelet hatályon kívül 
helyezésével az állami erdészet körében létesült meg
figyelő hálózat működését szüntessem meg.

A M. K. 0. K. vezetője ezzel kapcsolatosan indíttatva 
érezte magát annak kifejezésre juttatására is, hogy az 
államerdészet tisztikara, a mely mindig páratlan buzga
lommal állott a magyar madártani kutatások szolgálatába, 
25 éves működésével a külföldön is nagyratartott, nagy
értékű kulturmunkát végzett, a mennyiben az állam
erdészet megfigyelő hálózatának működése révén éretett 
el az, hogy az egész világon Magyarország madárvonulási 
viszonyai vannak a legjobban feltárva, a mit ellenmondás 
nélkül ismernek el az egész világ ornithologiai szakkörei.

A midőn az elém terjesztett kérelemhez képest az 
1897. évi 58,991. sz. F. M. rendeletnek hatályon kívül 
helyezésével az államerdészet körében fenntartott meg

figyelő hálózat működését megszüntetem, egyszersmind 
örömmel veszem tudomásul, hogy az államerdészet 
tisztikara hivatásának teljesítése mellett kifejtett negyed
évszázados kitartó közreműködésével a rábízott feladatot 
a hivatottak megelégedésére, sikeresen oldotta meg s 
azért az államerdészeti tisztikar minden egyes tagjának, 
a ki ebben a sikeres közreműködésben résztvett, a magam 
részéről is elismerésemet fejezem ki.

Erről a személyzet minden egyes tagját alkalmas 
módon értesíteni kell.

Budapest, 1917. évi augusztus hó 4-én.
Mezőssy.

V áltozások  az erd észeti s zo lg á la t köréből.
(Kérjük az uradalmak t. vezetőségeit, hogy erdészeti létszá
mukban beálló változásokról a szei'kesztőséget értesíteni 

szíveskedjenek.)
Földmívelésügyi magyar miniszterem előterjesztésére A’.aán Károly 

m i n i s z t e r i  t a n á c s o s i  c z ím m e l  é s  j e l l e g g e l  f e l r u h á z o t t  f ő e r d ő t a n á c s o s t  

m i n i s z t e r i  t a n á c s o s s á  k i n e v e z e m .

H a d s z í n t é r ,  1 9 1 7 .  é v i  o k t ó b e r  h ó  1 9 -é n .

Károly s .  k .

¥ Mezőssy Béla s. k.

Földmíevlésügyi magyar ministerem előterjesztésére:
a) A z  e r d ő t e l ü g y e l ő s é g i  s z o l g á l a t i  á g a z a t n á l  Rochlitz Dezső m in i s -  

t é r i  t a n á c s o s i  c z ím m e l  é s  j e l l e g g e l  f e l r u h á z o t t  f ő e r d ő t a n á c s o s t  m in i s -  

t é r i  t a n á c s o s s á ,  Bogdán Géza f ő e r d ő t a n á c s o s i  c z í m m e l  é s  j e l l e g g e l  

f e l r u h á z o t t  e r d ő f e l ü g y e l ő t  f ő e r d ő t a n á c s o s s á ,  Hefke Artúr é s  Vésseí 
Mihály a l e r d ő f e l ü g y e l ő k e t  e r d ő f e l ü g y e l ő k k é  ;

b) a z  á l l a m i  k e z e l é s b e  v e t t  k ö z s é g i  s t b .  e r d ő k  s z o l g á l a t i  á g a z a t á 

n á l  Jakab József, Kar vas Emil, Hódosi Karácsony Sándor, Szigeti Rezső, 
Bodnár Richárd, Förster Gyula é s  Benedek Albert f ő e r d ő t a n á c s o s i  

c z ím m e l  é s  j e l l e g g e l  f e l r u h á z o t t  e r d ő t a n á c s o s o k a t  f ő e r d ő t a n á c s o -  

s o k k á ;

c) a  m a g y a r o r s z á g i  k i n c s t á r i  e r d ő k  s z o l g á l a t i  á g a z a t á n á l  Székely 
József é s  Szokolóczy József f ő e r d ő t a n á c s o s i  c z í m m e l  é s  j e l l e g g e l  f e l r u h á 

z o t t  e r d ő t a n á c s o s o k a t ,  v a l a m i n t  Matavovszky Árfád é s  Gründl Gyula 
e r d ő t a n á c s o s o k a t  f ő e r d ő t a n á c s o s o k k á ;

d) a  h o r v á t - s z l a v o n o r s z á g i  k i n c s t á r i  e r d ő k  s z o l g á l a t i  á g a z a t á n á l  

p e d ig  Dianovszky Pál e r d ő t a n á c s o s t  f ő e r d ő t a n á c s o s s á  k i n e v e z e m ,  

t o v á b b á :

e) a z  á l l a m i  k e z e l é s b e  v e t t  k ö z s é g i  s t b .  e r d ő k  s z o l g á l a t i  á g a z a t a ,  

n á l  Ács Sándor f ő e r d ő m é r n ö k n e k  a z  e r d ő t a n á c s o s i  c z í m e t  é s  j e l l e g e t ,  

Gsanády Attila e r d ő t a n á c s o s i  c z í m m e l  f e l r u h á z o t t  f ő e r d ő m é r n ö k n e k  

a z  e r d ő t a n á c s o s i  j e l l e g e t ,  Weszely Alajos f ő e r d ő m é r n ö k n e k  a z  e r d ő 

t a n á c s o s i  c z í m e t  é s  j e l l e g e t ,  v é g ü l :

f)  a  m a g y a r o r s z á g i  k i n c s t á r i  e r d ő k  s z o l g á l a t i  á g a z a t á n á l  Lonkay 
Antal, Kaúfmann Béla, Fekete János é s  Székely István e r d ő t a n á c s o s o k 

n a k  a  f ő e r d ő t a n á c s o s i  c z ím e t  é s  j e l l e g e t ,  Bészler Kálmán, Kolozs 
József, Tomasovszky Imre, Chabada Géza é s  Oszterlamm Ernő f ő e r d ő -  

m é r n ö k ö k n e k  p e d ig  a z  e r d ő t a n á c s o s i  c z í m e t  é s  j e l l e g e t ,  v a l a m e n n y i  • 

n e k  d í j m e n t e s e n  a d o m á n y o z o m .

K e lt: Reichenanban, 1917. évi szeptember hó 30-án.
Károly s. k.

Mezőssy Béla s. k.

A m. kir. földmívelésügyi minister Ö cs. és ap. kir. Felségétől 
nyert legfelsőbb felhatalmazás alapján Csik Imre ministeri tanácsost 
sok éven át teljesített tigybuzgó é s  kitűnő szolgálatainak legteljesebb 
elismerése mellett — saját kérelmére — végleges nyugalomba he
lyezte. ¥

A m. kir. földmívelésügyi minister Kováts Béla m. kir. erdőtaná
csost hosszú szolgálatának elismerése mellett, saját kérelmére végle
ges nyugalomba helyezte.© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.
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A m. kir. íöldmívelésügyi minister áthelyezte Kriszta Gyula m . kir. 
erdőtanáosost Delnekakasfalváról a tótsóvári m . k ir. erdőhivatal 
központi szolgálatához Tótsóvárra, Blickhardt József in. k ir, erdő

mérnököt pedig Tótsó várról Delneka kasfal vára s megbízta a delnekakas- 
falvai ni. k ir. erdőgondnokság vezetésével.

*

A m. kir. földmívelésiigyi minister áthelyezte Petrícsek Adolf 
m. kir. főerdőmérnököt a tótsóvári ni. k ir. erdőhivatal kerületéből 

Szomolnokhutáról a kolozsvári m . k ir. erdőigazgatóság kerületébe 

Herbusfűrészrc az ottani fűrész és vasúti üzem vezetéséhez, Várnai 
Géza ni., k ir. erdőmérnököt pedig Bustyaházáról a tótsóvári m . kir. 
erdőhivatal kerületébe Szomolnokhutára erdőgondnoknak.

A liptóújvári m. kir. főerdöhivatal főnöke Schleichardt Godofréd 
ra. k ir. főerdőőrt 42 évi szolgálat után saját kérésére szeptember hó 

végével nyugalomba helyezte. * 10

E lő f iz e té s i  d í ja k  n y u g tá z á s a .

A z 1917. évi október hóban a következő előfizetési d íjak folytak 

be az Országos Erdészeti Egyesület pénztárába

Burlyaházai erdöhiv. hd. 2470, Klucs Ferencz 8 — , Orsovai 

erdőhiv. hd. 24 85, G yőri és N a gy hd. 5 T 0 , Vojnorovszky Ágost hd.
10 — , Gf. Degenfeld urad. hd. 12 60, Morár T iv a d a r — •65, Battyányi 

Lajos 2-20, faértékesítö h iv . hd. 240 40, Jászói prépostság hd. 42 0 , 
K a d a  József hd. 16-40, Popper H . urad. hd. 7'80.

1 koronát fizettek: Saári M ihály, Tom asovic Szvetozár, Bronda 

János.
2 koronát fizettek: Hollósy Árpád, Pekla A lbert, Mezey Félix, 

Laszke A ntal, Ziegelhoffer Arnold, H u n y a d y  János, H a it i  Józsefné, 
Ketrineszku Miklós.

3 koronát fizetett: Gönczö András.
4 koronát fizettek : Szikula Rezső, Hevesi Béla, Zirin E m il, Salamon 

Endre, Árvabodjbeli erdőgond., Holics József, Horel Ja k a b, B m á ri 
Ferencz, Richter József, H o rvá th  József, Cső moss István.

S zerk esztő i üzenetek.
Gyakran érkeznek felszólalások kiadóhivatalunkba a czím- 

szalagon á t ja v íto t t  lakczím  m ia tt. Ez ú ton  közöljük, hogy ezen 
ú tjav ításoka t nem a posta, hanem a kiadóhivata lunk eszközli a 
be je len te tt czímváltozás alapján, a nagvobbarányú czímnvom- 
ta tás i költségek m egtakarítása czéljáből. K é rjük  tehá t, hogy 
fölösleges reklam ácziokkal a t .  előfizetők ne forduljanak hozzánk.

Ö zv. H. J.-né. Segély engedélyezése végett ahhoz a ministerium- 
hoz forduljon, a mely ministerium fenhatósága alá néhai férje tartozott.

U. J. 1. Belházy, Szécsi és Illés : «A  vadászati ismeretek kézi

könyve* czím ü három kötetes müve kapható a <■ Pátria» r .-t . könyv- 
kereskedésében, Budapest, I X . ,  Ü llő i-ú t  25 szám ; ára fűzve 18 K  ; 

díszkötésben pedig 24 K .
2. Ugyanott kapható Fónagy Jó zse f: «A  fáczán és fogoly vadászata , 

tenyésztése, hálóval való fogása* czím ű műve ; ára \ászonkötésbeij 
6 K .  —  Más ilyen m agyarnyelvű művet nem tudunk.

3. Előfizetése 1918 márczius végéig rendezve van.
R. E. 1. A  nyugdíjtörvény 10. §-a szerint nyugdíjba beszámít

ható szolgálati idő az az időtartam , melyet az alkalmazott a szolgálat 
tényleges megkezdésének napjától kezdve megszakítás nélkül, egy
házamban tényleges szolgálatban annak a hónapnak a végéig töl
tö tt, a mely hónapban a szolgálat köteléke alól felmentetett. Ha nem 
bizonyítható, hogy az alkalmazott a tényleges szolgálatot korábban 
kezdte meg, akkor a szolgálat tényleges megkezdésének napjánkaz 
első hivatalos eskü letételének napját kell tekinteni. A  régibb idők
ben szokásban volt titoktartási eskü, vag y hivatalos fogadalom a 

hivatalos esküvel egy tekintet alá esik.
Megjegyezzük azonban, hogy az említett törvényezikk 13. §-ának 

tizenkettedik bekezdésében foglaltak értelmében altiszteknél, szolgák
nál, napszámosoknál és munkásoknál a 18. életév betöltése előtt 
eltöltött szolgálati időt nem lehet a nyugdíjba beszámítani.

2. A  millenniumi óv is csak egyszeresen számítható be a nyug 
díjba.

Ny. D. A  magánuradalmi erdőőrök közjogi helyzete tekintetében 
a minisztertanács és a közigazgatási bíróság ellentétes álláspontot 
foglalván el, ez a kérdés a hatásköri bíróság döntése alá került, mely 
1911. évben kimondotta, h o g y :

«Erdőőr vagy erdöszolga, tekintet nélkül arra, vájjon az erdöőri 
szakvizsgát és esküt letette-e, gazdasági cselédnek tekintendő és 

bérkövetelésének elbírálása a közigazgatási hatóság hatáskörébe 
tartozik.*

A  hatásköri bíróságnak ezt a döntését lapunk 1911. évi 13. szá
mában és 1912. évi 5. számában, valam int később is több ízben kifogá

soltuk ugyan, de ez a hatásköri bíróság döntésén természetszerűleg 
nem változtathat. Értesülésünk szerint azonban az Országos Erdészet i 

Egyesület is alkalmas időben foglalkozni fog ezzel a kérdéssel s hisz- 
szük, hogy ez a kínos kérdés kedvező megoldást fog nyerni.

B. J. A  kért lapokat díjmentesen elküldtük, a 15 fillért pedig a lap 
javára bevételeztük.

ALLASKERESLET ES KINALAT

1 7  é v e s  fiatalember, négy hónapi gyakorlattal 
erdészeti irodába, vagy erdőlegénynek ajánlkozik. Czím : 
Tankovich József — Bonyhád (Sándor-út 240. szára, 
Tolna megye. ue.)

H I R D E T É S E K

S z a k k é p z e t t  nagy gyakorlattal biró nyugdíjas, 
erőteljes józanéletű m, kir. főerdőőr nagyobb uradalom
nál állást keres. Az állást bármikor elfoglalhatom. Czím : 
Vojnárovszky Ágost m. kir. főerdőőr. Alsóhámor, Bars m. 
i .  m .  í.)

H irdetm ény.
A magyar szent korona országainak faértékesitő 

hivatala kebelében működő ármegállapitó bizottság az 
1851/1917. M. E. sz. rendelet 22-ik §-ban megállapított 
esetekre; nevezetesen, ha a tulajdonos a 9. § aj pontja 
értelmében kijelölt készletekből a katonai igazgatás 
által megvettnek kijelentett faanyag ára tekintetében a 
katonai igazgatással a 9. § d) pontja értelmében el
adásra kijelölt anyag ára tekintetében pedig vásárlásra 
jogosulttal a megszabott határidőn belül megegyezni 
nem tud, a tartalékba helyezett tűzifáért fizetett ár
tételeket ez évi október hó 11—12-én tartott ülésében 
a következőképpen állapította meg.

I.
Á lta lá n o s  k ik ö té s e k .

A tartalék készletekre nézve a bizottság a következő 
választékokat állapította m eg:

1. Hasábfa : a kereskedelmi szokásoknak megfelelő 
s húr irányában mérve legalább 13 cm. méretű hasit- 
ványok.

2. Vegyes tűzifa: hasábfa és dorongfa oly keverék
ben, mint az a termelésre érett erdőkből kikerülni 
szokott, a dorongok száma azonban az összes darab
szám 40 %-át meg nem haladhatja.

3. Dorongfa: legalább is 8 cm. felső átmérőjű göm
bölyű darabok.

4. Vékony dorongfa: legalább 4 cm. felső átmérőjű 
gömbölyű darabok.
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5. Hántott vargafa: tölgykéreg termeléséből nyert 
kéregmentes tűzifa a kereskedelemben szokásos minő
ségben termelve.

Selejtesség tekintetében az eddigi kereskedelmi szo
kások az irányadók.

Nyersfa az, amelynek termelése a szállítást meg
előzőleg három hónapon belül történt.

Fanem szerint kemény tűzifa elnevezés alá esnek a 
bükk, cser, tölgy, gyertyán, kőris, juhar, szil, akácz és 
szelíd gesztenyéből termelt tüzifakészletek.

A többi gömbfanemek lágy gömbfa elnevezés alá esnek.
A fenyő tűzifa magában foglalja az összes fenyőfa 

nemeket.
n .

K erü leti beosztás.

A tűzifa ára tekintetében az ármegállapitó bizottság 
Magyarország területét a következő hat körzetre osz
totta b e :

1. Budapest székesfőváros, Bács-Bodrog, Bars, Békés, 
Csanád, Csongrád, Esztergom, Fehér, Győr, Hajdú, 
Hont, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom, Nógrád, Pest- 
Pilis-Solt-Kiskun, Szabolcs, Pozsony, Temes és Torontál 
vármegyék: Baja, Debreczen, Győr, Hódmezővásárhely, 
Kecskemét, Pancsova, Pozsony, Szabadka, Szeged, Új
vidék, Yersecz és Zombor városok.

2. Baranya, Moson, Somogy, Sopron, Tolna, Vas, 
Veszprém és Zala vármegyék; Pécs és Sopron városok.

3. Abauj-Torna, Árva, Borsod, Gömör és Kishont, 
Heves, Liptó, Nyitra, Sáros, Szepes, Trencsén, Turócz 
és Zólyom vármegyék; Kassa, Selmecz-Bélabánya városok.

4. Arad, Bereg, Bihar, Krassószörény, Máramaros, 
Szatmár, Szilágy, Ugocsa, Ung és Zemplén vármegyék; 
Arad, Nagyvárad és Szatmár-Németi városok.

5. Alsó-Fehér, Besztercze-Naszód, Brassó, Csik, Bo
garas, Háromszék, Kolozs, Maros-Torda, Szeben, Szol- 
nok-Doboka és Udvarhely vármegyék; Kolozsvár és 
Marosvásárhely városok.

6. Kisküküllő, Nagyküküllő és Torda-Aranyos vár
megyék.

III.

A ) Ürköbm éterenként.

i. | n. | iii. | ív. | -v. | vi.
K ö r z e t b e n  K o r o n a

a )  K e m é n y  tű z i fa .

1. Hasáb..... .............. 37.50 36.50 36.— 35.50 35.50 36.—
2. V e g y e s ............... 35.50 34.50 34.— 33.50 33.50 34—
3. D o ro n g  ......... __ 33.50 32.50 32.— 31.50 31.50-' 32-
4. Vékony dorong 31.50 30.50 30.— 29.50 29.50 30—

b )  L á g y  Io m b fu .

1. H a sá b....... ............. 28.— 27.— 26.50 26.- - 26— 26.50
2. V e g y e s ......... 26.— 25.— 24.50 2 4 . - 24. 24.50
3. D o ro n g  . .. .... .... 24. - 23.— 22.50 22.— 22— 22.50
4. V é k o n y  dorong 22.- 21.— 20.50 20.— 20— 20.50

c) F e n y ő .

1. Hasáb........  ....... . 30.— 29.— 29.— 28.— 29— 30. -
2. Vegyes .... .... 28.— 27.— 27.— 26— 27,__
8. D o ro n g  ... ... ._ 26.— 25.— 25.— 24— 25— 26—
4. V é k on y dorong 24.— 23.— 23.— 22— 23— 24—

d) H á n to t t  v a rg a fa .

1. Kereskedelm i
szokvány.____... 34.50 33.50 33.— 32.50 32.50 33—

A nyersfa ára 5 o/„-al kevesebb.

B )  10,000 kilogram m onként.

1 L H. Hl. IV. V. VI.
Kö z e tb  e n k o r ona

a )  K e m é n y lo m b fa .

. 750. 730. 720. 710. 710— 720—
í  730— 710— 700. 690— 690— 700—
i 720. 700— 690— 680— 680— 690—

4. Vékony dorong 710. 690— 680— 670—

b )  I á g y  lo m b fa .

690— 670. 660. 650— 650— 660—
670— 650— 640— 630— 630. - 640—
660. 640. 630— 620. - 620— 630—

4. Vékony dorong i  650. 630. 620— 610. 610. 620—

c) F e n y ő .

1. Hasáb. .  . .. . .... 730— 710— 710— 690— 700. - 700—
1700. 680. 680— 660. 670. 670—

3. Dorong .......... 1690.— 670. 670. 650. 670. 670.*—
4. Vékony dorong 680. 660.— 660— 640— 650— 650.—

d )  H á n t o l t  v a rg a fa .

1. Kereskedelmi
szokvány ...... || 750—  1 73()—  1 720—  710.- 1 710— ! 720—

A nyersfa ára 20 %-al kevesebb.

IV.
R aktározási díj.

«**■* kg° S t
k o r o n a

1. 5,000 léleknél kisebb lakoságu helyen
2. 5—40,000 lakosú helységekben .....
3. 40,000 több lakosú helységekben

2 | 40
3 60
4 80

Budapest, 1917 október 16.
A  f a é r t  é k e s í tő  h iv a ta l

(2.) á r m e g á l la p í tó  b iz o ttsá g a .

Erdőkezelőt, lehetőleg nyugdíjazott kin cstár i a l
tisztet, keres felsőmagyarországi cellulosegyár kedvező 
feltételek mellett mielőbbi belépésre. Ajánlatok az 
eddigi alkalmazás megnevezésével, Engel Géza, Dobsina 
czímre kéretnek. (3.)

Egy 12—16 éves fiút seg éd  erd őőrn ek  felfoga
dok és az erdőőri szakvizsgára előkészítek. Az ajánlatok 
Kubus János uradalmi erdőőr, Mád (Zemplén vm.) czímre 
küldendők. a.

P ályázat uradalm i erd őőri á llá sra . Krassó- 
Szörény megyében fekvő Kőfalvi erdőbirtokomra keresek 
egy teljesen megbízható szakvizsgázott erdőőrt. Az illető 
középkorú, lehetőleg családos ember legyen. Magyar- és 
román nyelv bírása kívánatos. Évi fizetés 1200 korona. 
Lakás, tűzifa, 2 hold föld. Pályázatok az eddigi műkö
dés megjelölésével és bizonyítvány másolatokkal visói 
Papp Simon uradalma czímére Felsővisó-ra küldendők.
(5. n . i.)

E lvetett szarv a sa g a n cso t bármely mennyiség
ben veszek. Ajánlatot szívességből továbbit Sándor Imre 
czég Székesfehérvár. (7.)
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Pályázati hirdetm ény. Krassó-Szörény vm. 
temesi járásához tartozó Rúzs község határában fekvő 
2300 k. h. erdőbirtokon egy szakvizsgázott erdőőri-állás 
van üresedésben.

Ezen erdőőri állás javadalmazása évi 1000 kor. fize
tés, természetbeni lakás; 4-0 (négy) kát. hold illetmény 
föld, szükségelt tűzifa, szabad marha- és sertéstartás. 
Erdei kihágásokból a büntetéspénzek fele.

Nős, hadmentes (rokkant is) egyének pályázhatnak csak.
Pályázati határidő 1917. évi deczember hó 1.
Pályázati kérvények: Klein Sándor földbirtokos czímre 

Karánsebes intézendők. <6.)

4432 1917. szám .

K incstári vadászat bérbeadása. A bustya- 
házai m. kir. erdőhivatalnak alárendelt bertyánkai 
XII. törzskönyvi számú 21,829 kataszteri holdas 
vadászterületnek 1918. évi január hó 1-től 1927. évi 
deczember hó végéig terjedő 10 évre való bérbeadása 
iránt a bustyaházai m. kir. erdőhivatalnál folyó évi 
november hó 28-án délelőtt 10 órakor1 zárt Írásbeli 
versenytárgyalás fog tartatni.

Fővad: Szarvas, őz, medve, vaddisznó, siketfajd.
Az írásbeli ajánlatok folyó évi november hó 27-én 

délután 2 óráig nyújtandók be a bustyaházai m. kir. 
erdőhivatalhoz.

Kikiáltási ár 12,000 korona évi haszonbér. Bánat
pénz 1200 korona.

Bővebb felvilágosítás nevezett m. kir. erdőhivatalnál 
és a földmivelésügyi ministérium II B (vadászati) osz
tályában szerezhető.
(8.) Bustyaházai m. kir. Erdöhivatal.

4487 1917. szám .
K incstári vadászat bérbeadása. A bustya

házai m. kir. erdőhivatalnak alárendelt turbáti XIII. 
törzskönyvi számú 18,156 kát. holdas vadászterületnek 
1918. évi január hó 1-től 1927. évi deczember hó végéig 
terjedő 10 évre való bérbeadása iránt a bustyaházai m. 
kir. erdőhivatalnál folyó évi november hó 28-án délelőtt 
11 órakor zárt írásbeli versenytárgyalás fog tartatni.

Fővad: Szarvas, őz, medve, vaddisznó, siketfajd.
Az írásbeli ajánlatok folyó évi november hó 27-én 

délután 2 óráig nyújtandók be a bustyaházai m. kir. 
erdőhivatalhoz.

Kikiáltási ár 5000 korona évi haszonbér. Bánatpénz 
500 korona.

Bővebb felvilágosítás nevezett m. kir. Erdőhivatal
nál és a földmivelésügyi ministérium I IB  (vadászati 
osztályában) szerezhető.
o.) Bustyaházai in. kir. Erdöhivatal.

165928 1917. szám.
Fűz- é s  nyárfa  eladás lövőn. Az apatini m. 

kir. erdőhivatalhoz tartozó apatini és palánkai erdőgond
nokságok kerületében levő 1916/17, évi 41 '08 k. hold és 
1917 18. évi 92-91 k. hold kiterjedésű vágásterületeken 
álló fűz- és nyárfaanyagok két eladási csoportra meg
osztva zárt írásbeli ajánlatok útján kerülnek eladásra.

Az írásbeli ajánlatok legkésőbben 1917. évi deczember 
hó 17-ik napjának délutáni 4 óráig nyújtandók be az 
apatini m. kir. erdőhivatalhoz, ahol azok a következő 
napon délelőtt 10 órakor nyilvánosan fognak felbontatni.

Az eladási feltételek, a részleteket feltüntető kimu
tatás, az ajánlati űrlapok és borítékok az apatini m. kir. 
erdőhivatalnál szerezhetők meg.

Budapest, 1917. évi november hóban.

Erdőkerülők kik szakértelmüket és megbízható
ságukat huzamosabb ideig bizonyítványaikkal igazolni 
tudják jó díjazás mellett azonnalra felvétetnek. Ajánla
tok postán bizonyítvány másolatokkal felszerelve (melyek 
vissza nem küldetnek) dr. Wohl Aladár uradalmi iro
dája, Budapest, VII., Király-utca 29. ** ru.)

K eresek  házasság czéljából 40 év körüli özvegy 
erdőőrnét vagy hajadont egy kis hozománynyal. Aján
latot fényképpel ellátva kér Pomfiy János járási erdőőr, 
Liptókokava. (i2.)

48901917. szám .

T erm elt I ll-a d  rangú tölgy vasúti talpfa  
eladása. A líppai m. kir. föerdőhivatal részéről 509 drb. 
Hl-ad rangú Máv. szabványú tölgy vasúti talpfa 
zárt írásbeli ajánlatok utján, nyilvános versenytárgyalá
son fog eladatni.

Az ajánlatok 1917. évi november hónap 29-én déli 
12 óráig nyújtandók be a lippai m. kir. főerdőhivatal- 
nál, a hol azok november hó 30-án délelőtt 9 órakor 
nyilvánosan bontatnak fel.

A készletek csoportosítását, valamint a kikiáltási 
árakat és bánatpénzt feltüntető kimutatás, árverési egy
szersmind szerződési feltételek, ajánlati űrlapok és bo
ríték a m. kir. főerdőhivatalnál Lippa (Temes megye) 
díjtalanul szerezhetők be.

Lippa, 1917. évi november hó.
(is.) A  in. kir. Föerdőhivatal.

Pályázati hirdetm ény. A kir. javadalmazásu 
ft. csanádi székeskáptalan tulajdonát képező Rúzs 
község határában fekvő erdejénél az erdőőri állás 
betöltendő.

Az állás javadalmazása :
1080 kor. évi fizetés, természetbeni lakás az erdőben 

és tűzifa, 4'0 (négy) k. h. illetményföld, 2 drb. szarvas- 
marha és 4 drb sertés erdei legeltetése.

Pályázati határidő deczember hó 1.
Az állás azonnal elfoglalandó.
Bizonyítvány másolatokkal felszerelt kérvények «A 

kir. javadalmazásu ft. csanádi székeskáptalan»-hoz 
Temesvár-ra czimezve a karánsebesi m. kir. járási 
erdőgondnokságnál nyújtandók be. <13->

9277/1917. szám.
F enyő szálfa (haszonfa), rndía és karó 

eladási hirdetm ény. (Vasúti állomás melletti rako
dón). A szászrégeni vasúti állomás mellett fekvő herbusi 
farakodón készletezett 3580‘48 m3 12—25 cm. közép
átmérővel biró lúcz és alárendelt mennyiségben jegenye
fenyő szálfa (haszonfa), 39904-5 folyóméter fenyőrudfa, 
s 2222 drb F6—3 m. hosszú gömbölyű fenyő karó, 
10 eladási csoportban, zárt Írásbeli versenytárgyaláson 
el adatik.

A zárt írásbeli ajánlatok legkésőbben 1917. évi 
deczember hó 11-én délutáni 2 óráig a kolozsvári m. 
kir. erdőigazgatósághoz benyújtandók, a hol azok más
nap délelőtti 10 órakor nyilvánosan felbontatnak.

Az árverési feltételek, a részletes adatokat feltüntető 
kimutatás, ajánlati űrlap és boríték alulirt erdőigazgató
ságnál díjmentesen beszerezhetők.

A méret- és köbözési jegyzékek itten, nemkülönben 
Herbuson, a mocsári m. kir. erdőgondnokság kiküldött
jénél megtekinthetők.

Kolozsvár, 1917. évi november hó 8-án.
M . kir. földm ivelésügyi m inister. M . kir. Erdőigazgatóság.

Budapest, 1917. Franklin-Társulat nyomdája.
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XI. évfolyam.- 2 3 - 2 4 .  szám. További intézkedésig megjelenik minden hó 45-én kettős füzetekben. 191?. deczember 15.

Előfizetési á r :

Egész é v r e ______ 4  K.
Fél é v r e ______ 2  K.
Negyed évre_______ 1 K.
Egyes s z á m ____2 0  í.

Szerkeszti:

B A L O G H  E R N Ő
m. kir. főerdőtanáesos.

AZERDŐ
Erdészeti és vadászati szaklap kisebb erdők birtokosai és kezelői, 

erdészeti altisztek, erdőőrök és vadőrök részére. 
TU LA JD O N O S  ÉS K IAD Ó  AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET.

H irdetések
egy hasábos garmondsze- 
dés milliméter soronkint 
10 fillérrel, táblázatos ép 
gannond betonéi kisebt 
betüfaj szedés másfélsze 
rés egységárral számítts 
tik. — Az egész oldal négy 

hasáb széles.

Előfizetőknek az álláske
reslet és kinálat rovati 
rövid közlésekre dijtala 

nnl áll rendelkezésre.

Az előfizetési á r  «Az E rd ő i k iadóhivatala czím én Budapest, V., 
A lkotm ány-utcza 6. szám  alá kü ldendő. Ide  in tézendők  a lap  szét

kü ldésére  vonatkozó rek lam ácziók is.

A lap  szellem i részére  vonatkozó  levelezés (kéziratok  s tb .) «Az Erdö> 
szerkesztőségéhez, B udapest, V., Zoltán-u tcza 16. sz. intézendők 

K éziratok  vissza nem  adatnak .

»Az E rdős m unkatársai m egfelelő irói tiszteletdijban részesü lnek , a m elyet a szerkesztőség évnegyedenkén t utalványoz. 
A lap  után netalán szárm azó tiszta jövedelem  teljes összegében az Orsz. E rdészeti E gyesüle t á ltal kezelt oly alap  jav á ra  fordít 
tátik, a m ely — később m eghatározandó m ódon — e lap ra  előfizető erdészeti altisztek, erdő- és v adőrök  jav á ra  fog szolgálni.

T A R T A L O M .

Olvasóinkhoz.
A vörösfenyő (Lonkay Antal).
Az agancsok bírálata (Gyöngyöshalászi Takáeh Gyula).
Erdőőri és vadőri szakvizsgák eredménye.
Gazdasági tanácsadó: A libatörzsek öszsze állításáról (Bászel Elek). 
Különfélék: Meggyilkolt főerdőmérnök. — A kopárokon alkalmazott

O L V A S Ó I N K H O Z .

Értesítjük lapunk t. olvasóit, hogy a háború kitörése óta a papir-árak és a nyomdai költsé
geknek közel 100 %-kal történt emelkedése következtében lapunk előállítási ára is csaknem 
megkétszereződött, minek következtében kénytelenek vagyunk mi is lapunk — különben is 
aránytalanul csekély előfizetési díjat 1918. évi január bó 1-től kezdve 50 %-kal, vagyis az eddigi 
évi 4 koronáról évi 6 koronára, a hirdetési díjakat pedig az eddigi- díjak kétszeresére emelni, 
úgy azonban, hogy az «Állaskeresleti) rovat lapupk t. előfizetőinek ezentúl is díjmentesen fog ren
delkezésére állani.

Ezt az aránylag csekély díjemelést teszszük abban a reményben, hogy azt t. előfizetőink a 
mai rendkívüli viszonyokra való tekintettel megnyugvással fogadják, annál inkább, mert így 
talán módunkban lesz. lapunk terjedelmét is némileg növelni s a több költségért többet 
nyújtani.

A lap után befolyó tiszta jövedelem természetesen ezentúl is az Országos Erdészeti Egyesület 
által kezelt s e lapra előfizető erdészeti altisztek, erdő- és vadőrök javára szolgáló alap gyarapí
tására fog fordíttatni s így az előfizetési és hirdetési díjak emelése tulajdonképen kettős czélt fog 
szolgálni.

y Itt említjük meg egyúttal azt is, hogy az Országos Erdészeti Egyesület kiadásában meg
jelenő 1918. évi «Erdészeti Zsebnaptár)) ára az Országos Erdészeti Egyesület tagjai, valamint 
lapunk előfizetői részére 4 korona, mások részére pedig 5 K 50 fill. és hogy megrendelésnél 
-bérmentesítésre a fenti árakon felül még 50 fillért kell az Országos Erdészeti Egyesület pénztárába -  
legczélszerűbben postautalványon — beküldeni.

Az előfizetési díjak beküldésének megkönnyítésére lapunk mai számához posta-utalványt 
mellékeltünk.

erdoorök veglegesítese. — Nyugdíjbiztosítás. — A tintaczeruza ve 
szedelmes volta.

Változások az erdészeti szolgálat köréből.
Előfizetési díjak nyugtázása.
Szerkesztői üzenetek.

Tárcza : A mikor Gárdonyi vadászott (Bársony Ist ván).

A szerkesztőség .
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A vörösfenyő.
Ir ta  : Lonhay Antal.

E közleményem czíme után bátran kérdőjelet tehettem 
volna, mert kétségtelen, hogy a vörösfenyő megfelelő 
termőhelyen kitűnő haszonfát termel, azonban nincsen 
még eldöntve, hogy melyik a vörösfenyőnek a legmeg
felelőbb termőhelye. Megtaláljuk fenn a magas hegyeken, 
a vegetáczió határán, megtaláljuk a völgyekben s mind
két helyen tiszta állományokban, valamint luczfenvővel, 
de más fanemekkel is elegyesen és csoportosan, megta
láljuk különböző termőhelyeken, északi, déli, nyugati és 
keleti lejtőkön, mégis a vörösfenyő fejlődéséről a külön
böző termőhelyeken s a különböző erdőtelepítési és keze
lési módok alkalmazásáról keveset tudunk. Nem azt 
a tudást értem, mely előfordulása körülményeiből kö
vetkeztetve, általános tételeket állít fel, hanem azt a 
mélyebb, tudományosan kipróbált és beigazolt tudást, 
mely megtanít ama feltételekre, a melyek alatt a vörös
fenyő egy megadott termőhelyen a legjobban fejlődik.

Ki ne tapasztalta volna, hogy oly körülmények között, 
a hol a termőhelyi viszonyok, vagy a telepítési módok 
látszólag nem megfelelőek, a legszebb vörösfenyő terem, 
mig oly helyeken, a hol a tudomány mai álláspontja 
szerint a legkitűnőbb vörösfenyőnek kellene díszlenie, 
biz u,z nem elégíti ki a hozzáfűzött reményeket.

A közönséges vörösfenyőnek, a mi ezédrusunknak a 
hazája : az Alpok és a Kárpátok. A Kárpátoktól észak- 
. nyugat felé a cseh, morva és a sziléziai hegyeken, mester
ségesen megtelepítve feltalálható egész Középeurópában, 
sőt Angliában és a Skandináv félszigeten is.

Elterjedési öve az Alpokon és a Kárpátokban a ten- 
gerszin feletti magasság különböző pontjaira esik; Svájcz 
déli részén felmegy 2400 m tengerszin feletti magasságig, 
elterjedésének legalsó határa 300 méterre tehető.

TÁRCZA.
Am ikor G árdonyi vadászott.

Irta  : Bársony István.

Gárdonyi Géza kedves szinmagyarlelkű írótársam 
már régóta eljutott gyönyörű pályafutásán odáig, -hogy 
a neve széltében-hosszában országszerte nemcsak ismere
tes, hanem csudáivá tisztelt is. Nem kell őt az olvasó- 
közönségnek bemutatnom. Már legalább mint írót, bizo
nyosan nem. Mint embert — az más kérdés ; — arról 
lehet beszélni. Mint író, az egész ország szívében benne 
van ; művei elérték a klasszicitás színvonalát, irodalmi 
szereplése (csak az alkotásai révén, mert máskülönben 
semmiféle «szereplésben» soha életében sem volt részes) 
közismeretes és minden magyar embernek a legrokon
szenvesebb. így nézve őt, a legismertebb emberek egyike 
ebben az országban. Ami nem jelenti egyszersmind azt, 
hogy őt magát is színről-színre és emberileg megismerni 
sok embernek lett volna módjában. Elvonultan, szinte

Hideg és száraz szelektől védett helyeken található fel 
leginkább, itt is térés.állást szeret, mert napfény és levegő 
a fő életeleme; ezért a természetes úton keletkezett 
vörösfenyő állományok mindenkor ritkazáródásúak.Nagv 
kiterjedésű tiszta állományokat ritkán alkot, hanem 
egyenként és csoportosan elegyedve leginkább a lucz- 
fenyvesek dísze.

Ügy látszik, hogy leginkább a mész- és a dolomit- 
talajokat kedveli, de a homokos talajon is, ha az agyagos, 
jól díszük. A nedves, nagyon kötött talajokat nem szereti.

A téli hideg nem árt neki. Legalább négy hónapi 
téli nyugalomra van szüksége, a rövid, nedves tavaszt 
s a mérsékelten meleg nyárba való gyors átmenetet 
kedveli; ezért sikerül jobban a magas hegyeken, mint 
a síkságon.

A beárnvékolást. nem tűri, még az oldalárnyék is árt 
neki, de megkívánja, hogy talaja üde legyen.

Nem megfelelő termőhelyeken, vagy a természetével 
ellenkező telepítési módok alkalmazása esetén rendesen a 
Peziza Willkommii nevű gomba és az ezt követő vörös
fenyő-rák teszi tönkre.

Ez az, a mit általánosan tudunk a vörösfenyőről, 
de nem ismerjük feltétlenül igényeit a levegő hőmérsék
lete és nedvessége, a magassági és földrajzi szélességi 
fekvés iránt s a világtájaknak való kitettség s a talajnak 
ásványi és fizikai tulajdonságai tekintetében. A mit 
tudunk, csak arra elég, hogy minket durvább hibák 
elkövetésétől visszatartson, de nem elég ahhoz, hogy min
den egyes esetben megítélhessük, hogy az adott termőhely 

•bírja-e ama feltételeket, melyek fanemünk intenziv fej
lődéséhez szükségesek.

Biztos tudásra csak összehasonlító kísérletek vezet
hetnek. A vörösfenyőnek tiszta állományokban vagy más 
fanemekkel elegyítve való nevelése, korban való előny- 
nyújtással és a nélkül, különféle ültetési hálózatokban,

él bújva él egri tuszkulánmnában, a hol folyvást a Jeg- 
harmonikusabb alkotó munkával tölti napjait. Olyan életet 
él, melyért mindnyájan csak irigyelhetjük, a kik szeret
jük a magányt és nem szoktunk unatkozni, ha magunkban 
vagyunk. Annyi gondolattal, a mennyi az ő elméjében 
buján virágzik, az ember örökös lelkitavaszt és nyarat 
érezhet maga körül. Olyan magának való életet, hogy 
még mink, a hozzá lelkileg talán legközelebb állók is, 
alig tudunk róla valamit. Én például csak annyit, hogy 
van Egerben kedvesen berendezett egyszerű háza, belső 
telke, kertje és hogy ha valaki oda vetődik hozzá, azt, 
magyar vendégszeretettel fogadja. De ő nem keresi a 
társaságot. Egy-egy nagyobb utazásban leli örömét néha, 
melyből benyomásokkal és látásokkal gazdagon kerül 
haza, mint a mézet gyűjtő méh. A mézet azután pazarul 
osztogatja az írásaiban, a melyek már a legelső magyar 
írók közt is elsővé teszik. Soha életében senkit sem bántott ; 
fájdalmat, szomorúságot egyetlen embertársának sem 
okozott ; csak nagy és tiszta eszményi örömöket. így 
aztán nem csoda, ha mindenki szereti. Olyan emberről
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különféle kitettséggel a levegőnek és napnak s különféle 
nőterekkel és áterdőlésekkel való kísérletezések fognak 
megtanítani arra, hogy vájjon csakugyan talány-e a 
vörösfenyőnek biztosan sikeres felnevelése.

A vörösfenyő tenyésztésének kérdése már eddig is 
kísérletek tárgya volt. Wessely az osztrák alpok külön
böző magasságaiból vett vörösfenyőfákkal te tt kísér
leteket s a fa jóságának a mértékéül a légenszáradt fa 
súlyát vette. Szerinte se a túl alacsony, se a túl magas 
fekvésben jó vörösfenyőfa nem terem.

Kísérleteinek eredménye a következő :
600 m tengerszin fölötti magasságban a vqrös- 

fenyő légenszáradt súlya 0*540.
700—800 m tengersz. f. mag. a vörösfenyő légenszáradt 

súlya 0*600.
900—1400 m tengersz. f. mag. a vörösfenyő légenszáradt 

súlya 0*653.
1600 m tengersz. f. mag. a vörösfenyő légenszáradt 

súlya 0*594.
2000 m tengersz. f. mag. a vörösfenyőfa légenszáradt 

súlya 0*492.
Tehát szerinte a legjobb vörösfenyő 700—1600 m 

tengerszin feletti magasságban terem.
Az elterjedés felső határán Wessely szerint, a vörös

fenyő feltűnően rossz minőségű, szövete puha és laza 
annyira, hogy a szeget alig tartja ; hordképessége és ta r
tóssága is csekély. Fenyőfáknál rendszerint a keskeny 
évgyűrűk nagyobb súlyt adnak a fának ; a már ismer
tetett számok azonban a vöröfenyőnél az ellenkezőt bizo
nyítják. A rövid nyár miatt az évgyűrűk keskeny volta, 
kétségen kívül a hideg és sovány talaj miatt nenWbiz- 
tosítja a vörösfenyő jóságát, sűrűségét és nagyobb súlyát.

Di*. Nördlinger is te tt a svájczi és bajor Alpokban össze
hasonlító kísérleteket s arra figyelmeztet,hogy tévedés volna 
Wessely kísérletei nyomán elhatározólag kimondani, hogy

én nem is tudok, a ki róla valaha olyat mondott volna, 
a mi nem a legjobb. Ha valamiért neheztelünk rá egy 
kicsit, csak azért, mert annyira önzőén magamagának él. 
De ez az önzése kincsekkel gazdagítja a magyar irodalmat , 
mert ennek köszönhetjük, hogy annyit alkotott és alkot 
szünetlenül. Ő már egészen bizonyosan benne van a ma
gyar irodalom-történetben, tehát egészen a mienk, ü  már 
azok közül való, a kikről minden kis apróság érdekelheti 
a magyar közönséget ; már legalább azokat, a kik a mű
vészetek királyát, az irodalmat, méltán megbecsülik. 
Ez a tudat adja most kezembe a 'to llat, hogy olyasvalamit 
írjak meg róla, a mit talán senki sem tud kívülem ; sőt 
még ő maga is valószínűleg régen elfelejtett, mint életének 
egyik kis epizódját. Pedig, ha el nem kallódott nála, 
akkor talán még ráakadhat az emlékei között arra az Írott 
bizonyítványra, a melylyel — egy névjegyemen — seb
tében azt dokumentáltam valamikor, hogy mire vitte 
puskával a kezében, a mikor — bizonyára egyetlen egy
szer életében —, ő is midászotth

Gárdonyi Géza, mint vadász! No ez eléggé furcsa és

1600 m tengerszin magasság felett már nem nő jó vörös- 
fenyőfa, mert ő a svájczi hegységekben 1600 m-en felül 
olyan vörösfenyőket talált, melyeknek légenszáradt súlya 
0*698, 0*664 és 0*661 volt.

De dr. Nördlinger szerint a vörösfenyőfa jóságának 
Wessely által megállapított alsó határa se fogadható 
el helyesnek, mert ő 450 m tengerszin feletti magasságban 
több légenszáradt vörösfenyőfának az átlagsúlyát 0*583- 
nak találta, sőt egy 360 m tengerszin feletti magasságban 
nőtt s légenszáradt vörösfenyőfának a súlya 0*772 volt.

Tehát igen jó vörösfenyőfa nőhet oly alacsony fekvésben 
is, a hol jó és súlyos fára éppen nem számítunk.

A most említett előkelő tudós szakférfiak kísérletei 
ismét azt igazolják, hogy a vörösfenyő tenyésztésének a 
biztossága még mindig talány előttünk. De a tenyésztés 
körülményeinek e talányszerűsége nem ment fel minket 
ama fontos kötelességteljesítés alól, hogy a biztos telepítés 
körülményeit összehasonlító kísérletekkel megállapítsuk. 
Igen nehéz, legalább egy századra kiterjedő s áldozatok
kal járó tanulmányozás ez, de hát ilyen az erdészek sorsa, 
a mint egyfelől az elődök telepítéseit kényelmesen le
aratjuk s nem egyszer az eredményt elégedetlenül s talán 
igazságtalanul lekicsinyeljük, másfelől a későbbi utókor 
javára kell dolgoznunk s hasonló kritikának kell magunkat 
kitennünk ; de legalább az utókor okulhat ama tapo- 
gatódzó kísérletek eredményein, mely kísérletekkel a 
most még hiányos élettani ismeretek homályában igye
keztünk világosságot terjeszteni.

Annyit feltétlenül tudunk, hogy a vörösfenyő elsősor
ban fénykereső fa, de a mellett üde talajt szeret.

Luczfenvővágásokban, a hol a vörösfenyő megtele
pítése leginkább helyén van, rendszerint' nem panasz
kodhatunk a talaj üdesége ellen, mert e talaj, melyet az 
erdő letárolása u tán azonnal sűrű gyom lep el, annál is 
inkább üde marad, mert a magas hegységekben

eléggé érdekes. Hadd mondom el. Hisz’’ úgyis régóta 
adós vagyok vele, minthogy egyeli'n tanúja voltam az 
esetnek és velem egykoron — adja Isten, hogy ne nagyon 
hamar — az egész történetke sírba száll, teljesen feledésbe 
merül, ha el nem mondanám.

Úgy történt, hogy akkoriban — óh Istenem, be’ 
régen is volt! — gyakran voltunk együtt és érdeklődést 
árult el egyszer az iránt, hogy milyen is az a vadászat, 
a melyről tőlem hallott legtöbbet.

Meghívtam Fülöpszállásra, a Balázsi-rét mocsaraiba, 
a hol akkor még sok volt a vizi és a mocsári «vad», a sok 
mindenféle szárnyas, a melynek a tömege hajdanta biztos 
mulatságot kínált a puskások minden fajtájának. Az ő, 
máskülönben kissé törékeny testi mivoltának, nem lett 
volna való holmi fáradságos jövés-menés, mihez nem szo
kott. A közönségesebb fajta szárazföldi vadászatok a 
mezőn mégis csak kevésbbé változatosak és sok moz
gással járnak aránylag. Az igazi erdei vadászathoz meg 
komoly vadászkészültség szükséges; a ki ezzel nem 
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a luczfenyő termőhelyein rendszerint csapadékdús a 
klíma.

Már most felvethetjük a kérdést: mily módon te
gyünk a vörösfenyő tenyésztésével nagyobbmérvű össze
hasonlító kísérleteket?

Az erdészeti gyakorlatban az egyes és soros elegyítést 
mindinkább felváltja a csoportos elegyítés. A csoportos 
elegyítés különben is biztosabb támpontot nyújt az ered
mények megítélésére ott, a hol az elegyítendő fanemnek 
az adott termőhelyen való nevelése tekintetében tapasz
talatokkal nem rendelkezünk, mert minden fanem a saját 
nembeli egyedek csoportjában növekszik a legjobban és 
legbiztosabban s így a csoportos elegyítéssel abban a hely
zetben vagyunk, hogy az egyes fanemek igényeit a tér ülő
hely ly el szemben könnyebben megítélhetjük.

A vörösfenyőnek a luczfenyővel való elegyítését 
a vörösfenyőnek mélyen lenyúló, az altalaj szikláiba erő
teljesen kapaszkodó gyökérzete is ajánlja s mivel éppen 
a levegőjárásnak és az éltető napfény fokozott hatásának 
kitett hegyhátaknak kiemelkedő kúpjai és gerinczei 
a vörösfenyő csoportokkal való beültetésre a legalkalma
sabbak, a vörösfenyővel elegyes luczfenyő-erdő azzal 
nyer nagyobb állékonyságot, hogy éppen ama helyeken, 
a hol az erdőt pusztító szélviharok kezdik ki, a heves szél 
döntő erejének ritka koronájú és mély gyökérzetű facso
portok fognak ellenállni.

A vörösfenyővel való tömegesebb kísérletezés ellen 
legfeljebb azzal lehetne érvelni, hogy sok helyen puha, 
kevésbé értékes fát fogunk nevelni; biztosak lehetünk 
azonban afelől, hogy ez a silányabb vörösfenyőfa azért 
mégis értékesebb lesz, mint az ugyanazon termőhelyen 
nőtt luczfenyő, sőt akad mindenkor vevő,'például bútor
gyár, mely a könnyebben megmunkálható fát keresi, 
hisz száraz szobákban ez is eléggé tartós s az ilyen fának 
bútorra való feldolgozása nem vonható oly megítélés

alá, mint ama szédelgés, a mikor égerfából kellő páczolás- 
sal diófa-bútort hamisítanak. Bármit tegyünk, a kevésbé 
tartós luczfenyő is mindenkor keresettebb árúczikk lesz, 
mint a sokkal tartósabb, de nem oly tetszetős kinézésű és 
nehezebben megmunkálható jegenyefenyő.

A puhább, lazább szövetű vörösfenyő értékesítése 
tehát nagyobb gondot nem okozna, de a tömeges és czél- 
irányos kísérletekkel biztosan megtalálnék ama termő
helyeket, melyeken a legkitűnőbb vörösfenyőfa terem s 
megismernők ama telepítési módokat, a melyeknek alkal
mazásával kevésbé jó termőhelyeken is értékes vörösfenyő
fát nevelhetünk.

A vörösfenyő tömegesebb tenyésztését fontos közgaz
dasági szükség is kötelességünkké teszi. Alvidéki tölgye
seink helyén nagyrészben már a búza hullámzik s ama 
tölgy talaj okról, a melyek állandó mezőgazdasági míve- 
lésre alkalmasak s a melyeken a világ legjobb tölgyfája 
termett, a tölgy nem is hosszú idő múltával el fog tűnni. 
A nép földre éhes s a kormányzatnak egyik súlyos gondját 
e földéhségnek kielégítése s a vándorbot után nyúló nép
ségek lekötése képezi. A közös legelők nagy része fel van 
már törve s bármennyire fogunk is ellene küzdeni, a lankás 
fekvésű tölgyesek helyén a legelő nyájak kolompja s a 
pásztorok tilinkója fogja felváltani az erdők titokzatos 
csendjét.

A felvidéki tölgyeséket a bükk és gyertyán foglalja el 
s ez a kárhozatos foglalás mindaddig fog tartani, míg. 
belterjesebb kezeléssel s nagyobb költséget igénylő munká
val a tölgyet növekedésében nem támogatjuk s az ököljog 
erejével a tölgytalajokra tolakodó kevésbé értékes bükk 
és gyertyán terjedésének határt nem szabunk.

A pusztuló tölgyet — ha nem is minden tekintetben — 
csakis a vörösfenyő képes pótolni. Ez a nemcsak tartós és 
nagy hordképességű, de szép fát is adó s hatalmas méretek 
elérésére képes, gyorsan növő fanem, nagy kincsét fogja

virágot , csak vadat minél kevesebbet. De ha én Gárdonyit 
beültetem egy kényelmes (no, már olyan, a milyen kényel
mes) csónakba és be viszem a Balázsi-rét nádas világába, 
ott legfeljebb abban fárad el, hogy semmit sem fárad. 
Ott szíhatja a szivarját és gyönyörködhet a nád hajlon- 
gásában, a tündérrózsa fehér szépségében, a költői hangu
latok csöndes élvezetében ; «vadat» is lát — s ha akar 
és ha tud : lőhet is. Ezért vittem magammal ilyen 
helyre.

Csak ketten voltunk. Nyár volt. Szép napos idő. 
Megszálltunk az akkor még meglevő Kovácstanyán, a hol 
jó ellátásunk lehetett. Az öreg Kovácsné úri szakácsnő 
volt valamikor és pompásan főzött-sütött. Egy nagy tál 
tyukleves, a legjavából, meg finom barnalisztből gyúrt 
túróstészta mindig akadt nála megrendelésre, potom
pénzért. Ha az ember az ilyen ebédért egy forintot adott, 
még úr is volt. Borunk mindig volt a tanyán, nagy ládá
ban, a pinczében, meg finom szántói vizünk. Mi kell 
több a magyarnak? . .  . Ebben hát nem volt hiba. Éltünk, 
mint hal a vízben. Azután pedig vadásztunk)). — Azaz

hogy . . . ne siessünk annyira. Előbb be kellett avatnom 
Gézát a vadászat elemeibe.

Hogy mi az a puska, azt tudta. Sőt azt is tudta, hogy 
a puskát meg kell tölteni, mielőtt lövünk vele. De a töltés 
mikéntjére már ott tanítottam meg — a vérengzés előtt. 
A mikor ezt is tudta, rajzoltam neki a tanyai viskó há- 
tulsó falára egy jókora kört, annak a közepére mázoltam 
sárral egy tenyérnyi fekete pontot, azután megmagya
ráztam alaposan, hogy hogyan czélozzon és hogyan "süsse 
el a puskát .

Istenáldotta nyugalm-u ember Gárdonyi Géza. A leg
nagyobb hidegvérrel követte utasításaimat pontról-pontra. 
A puska elsült és a fekete pont tele volt söréttel.

No, ez kezdetnek kitűnő. Nincs is minek tovább 
időzni ennél a «gyakorlatnál)). Gyerünk tovább. Halad
junk!

Mutattam neki egy fán egy gubbaszkodó bábaszarkát, 
(kis őrgébicset), biztattam: Csak úgy, mint az imént, 
Géza ; czélozd meg, aztán lőjj. Lőtt s az őrgébics leesett 
a fáról.
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képezni nemcsak az erdőbirtokosnak, de magának az 
országnak, mely kénytelen-kelletlen elpusztítva tölgyesei
nek nagy részét, vörösfenyővel fogja pótolhatni a tartós 
épületi fában beálló hiányt.

íme a vörösfenyő tenyésztésének országos fontossága ; 
e fontosság teszi elengedhetetlen kötelességünkké, hogy a 
vörösfenyőnek az erdők tenyésztésében nagyobb tért 
nyissunk s fokozottabb mértékben fordítsuk figyelmünket 
e becses fa nevelésére.

A vörösfenyő felnevelésénél abból az alaptételből kell 
kiindulnunk, hogy fanemeink között a legtéresebb állást 
a vörösfenyő kivánja; még a legsilányabb talajon is ele
gendő két méteres hálóban ültetni, a természetes meg
települések is már kora ifjúságuk idején, a mint záródni 
kezdenek, azonnal a fenti csemetetávolságnyira ritkít an- 
dók. Nemcsak a beárnyékolást, de még az oldalárnyékot 
sem tűri, azért elegyes állományokban is kora ifjúságától 
kezdve szabad állásban nevelendő.

A továbbnövekedés folyamán egyenletes állományok
ban a ritkítás olyan mérvű legyen, hogy 8 —12 méter 
magas fáknál, a törzsek kétméteres magasságánál az 
oldalágak még zöldek legyenek. A ritkítások nem lassan
ként, hanem egyszerre a kívánt mértékben történjenek.

A rúdfa-korban a koronák a törzs közepéig zöldek 
maradjanak ; mindaz, a mi fejlődésképtelen vagy útjában 
áll az egyenletes térés állásnak, az állományból kiküszö
bölendő.

Az így kezelt fiatal vörösfenyőerdőknél az újabbi 
beavatkozás ideje akkor következik el, a mikor a koronák 
erősen felnövekedtek s az állomány egyedeinek egy része 
túlszárnyalva van ; ha a magassági növekedés ekkor még 
elég élénk, erősen ritkíthatunk, a törzseknek akár felerészét 
is kiszedhetjük; ha azonban az erőteljes magassági növek
vés ekkor már megszűnt, akkor a kivágás csak azokra 
az egyedekre szorítandó, melyek előreláthatólag a vágatási

Ezzel is készen voltunk. Az «első vért» már kiontotta 
az én «vadászom». (A más egyéb «vér» nem számít ; hisz’ 
alkalmasint volt már baja ilyesmivel, puskás vadászat 
nélkül.) -

Most következett a hadd el hadd ; a magas iskola. 
A röpülő «vadra»-lövés.

Isten bocsássa meg a bűnömet, (mert az én bűnöm 
volt, nem az övé, a ki csak szót fogadott, de nem kezde
ményezett), egy fiatal repülő fecskét mutattam neki, 
abban a szent hitemben, hogy ezt bizonyosan elhibázza. 
Igaz, hogy az ilyen kezdő-repülő fecske még nem villám- 
lik ; de mégis csak repül, mozog, halad, tehát sokkal na
gyobb dolog lelőni, mint a mozdulatlan akármit is. Géza 
nyugodtan czélzott s lőtt. A fecske — leesett.

Megdöbbenten. Sajnáltam a fecskét; de bámultam 
emellett Gárdonyit. Nem hittem a szememnek. No, 
majd a másodikat bizonyosan elhibázza. Biztattam, 
hogy csak próbálja újra. Mit húzzam sokáig? Lelőtte 
azt is !

Most már nem mertem rászabadítani a fecstegyilko-

kort már el nem érik. A megritkított állományban a 
koronák még eléggé kifejlődnek s ha nem is záródnak, a 
törzsfejlődés kifogástalan lesz.

Elegyes állományokban s egyenkénti megtelepítések
nél a vörösfenyőnek korelőnyt kell adnunk, hogy" törzsei 
állandóan uralkodók, kimagaslók legyenek; ha ez a kívá
natos állapot szakadatlanul ta rt, akkor a vörösfenyő érde
kében nem kell beavatkoznunk, ha azonban a vörösfenyő- 
törzsek élénk növekedése egy időben hirtelen alább hagy 
s az elegy-fanem utolérni és elhagyni kezdi, minden be
avatkozási kísérletünk kárbavész, mert ez esetben a termő
hely nem elégíti ki a vörösfenyő igényeit; ugyanis vagy 
a talaj nagyon sekély, úgy hogy a vörösfenyő mélyreható 
gyökerei idő előtt érik el az áthatolhatlan altalajt, vagy 
a kevés nyári eső miatt a csapadékszegény termőhelyen 
a vörösfenyő nem képes igénytelenebb társaival lépést 
tartani.

Csoportos elegyítésnél, az egyenletesen felnőtt uralkodó 
csoportok ép úgy ritkítandók, mint az elegyetlen állo
mányok.

Az egyes elegyítés még legjobban sikerül jegenyefenyő- 
csemetésekben s ha itt a termőhely a vörösfenyő igényeit 
kielégíti, a vágatási korig megállja a helyét. Luczfenyő 
között is eléggé sikerül az egyes elegyítés, de már nem 
azzal a biztossággal, mint — megfelelő termőhelyet fel 
tételezve — a jegenyefenyő között. Megtörténik azonban, 
különösen magas hegységekben, hogy a vörösfenyő a 
luczfenyő által túlszárnyalva vékony, nyurga törzszsel és 
kicsiny koronával egészen a vágatási korig kitart. Ez a 
körülmény azt bizonyítja, hogy a termőhely a vörösfenyő
nek megfelel, s ha nem egyesen, de csoportosan lett volna 
elegyítve, kiváló törzseket nevelhetett volna.

Egyes elegyítésnél bükkerdőkben a vörösfenyő nem 
sokáig lesz kimagasló növekedésű ; erdei fenyő csemetésben 
pedig azért nem sikerül a vörösfenyő egyes elegyítése,

lásra. Ügyis bántott eddigi lelketlenségem, hogy így öl- 
döstettem a világ legkedvesebb hasznos kis madarát egy 
ártatlan gyilkossal.

Gyerünk a tó ra ! Ott mutasd meg, mit tudsz!
Vittem a csónakba. Beeveztem vele a régyások közé, 

a kis róna vizekre, a hol sok kis vöcsök úszkált. Ezek pedig 
olyan hunczut kis «vizi férgek», hogy a mint bajt sejtenek, 
máris lehuzódnak a vízbe annyira, hogy éppen csak kisujj- 
vastagságú (vagy inkább vékonyságú) nyakuk van kint 
belőle, meg diónyi fejük. Ha pedig még gyanusabbá válik 
a helyzet, akkor egészen lebuknak és eltűnnek, húsz- 
harmincz öllel arrább bukkannak fel újra, hogy nyomban 
alámerüljenek megint.

Na, Géza, ezt lődd meg!
Géza czélba vett egyet. Lőtt. A kis «viziféreg» fel

fordult.
Mit húzzam sokáig ezt a nótát? Lelőtte a másodikat is, 

a harmadikat is, ringó ladikról.
Ennek ördöge van, hüledeztem magamban.
Biztattam, dicsérgetve, no, még amazt i s ! (Annak© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.
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mert az erdei fenyő fiatal korában maga is gyors növésű 
s különben az erdei fenyő száraz talaja nem a vörösfenyő
nek való.

A vörösfenyő az összes fanemek között a legalkalma
sabb a tarolóvágás után való túltartásra, vagy mint felfa 
a középerdőkben ; nem kap napszúrást, a szél nem dönti 
ki, nem árt neki az aljfa sűiűsége, sőt uralkodóan kiemel
kedve a legszűkebb állást tűri meg.

Az agan csok  bírálata.
Irta  : Gyöngyöshalászi Takách Gyula.

Az agancskiállítások bírálóbizottsága az egész vilá
gon, de nálunk különösen, nehéz munkát végez. Ezt a 
nehézséget részben a helytelen bírálati mód, részben 
a részrehajlás leküzdhetlensége okozza.

A kiállítás megnyitása előtt bevonul a bírálóbizottság 
a kiállítás helyiségeibe, a hol az összes trófeák már szépen 
fel vannak állítva s vagy a kiállító és elejtő nevével, vagy 
legalább a nyomásra váró katalógus számaival el vannak 
látva.

A birálóbizottság sorba járja az agancsokat s úgy 
szemmérték és esetleg rangmérték szerint kiválogat egy 
csomó agancsot. Ezek a kiválasztottak képezik azután a 
körülményesebb bírálat tárgyát. Miután sok az anyag, 
a kiválasztás felületesen történhetik csak meg s már 
az első lépés alkalmat szolgáltathat a jóhiszemű igazság
talanságra. Nevezetesen nem minden agancs szára kerek, 
hanem az egyiké oldalról, a másiké elölről lapított. Ter
mészetes, hogy az élőiről lapított jóval erősebbnek néz ki, 
mint az oldalról lapított, s így amaz lesz bírálati anyagnak 
kiválasztva, nem az utóbbi, pedig meglehet, hogy ez 
minden méretével veri a kiválasztottat. De csak ezután 
jön a java. A kiválasztott agancsok egyenként mérlegre

jó messziről, éppen csak a feje volt kint a vízből. Különben 
is ezekért már nem kár.)

Géza lőtt. A vöcsök felfordult ; ott vergődött a vízen. 
Diónyi fejét is eltalálta az én bűvös vadászom.

Diktum-faktum : épen a kilenczedik lövést hibázta el. 
Az első nyolez mind «treffer» volt.

Ekkor megszüntettük a tüzelést. Elég volt neki.
Már akár a vérengzés volt elég, akár a dicsőség, de 

elég volt.
Lehet, hogy tartott a további «eshetőségektől» és nem 

akarta a renoméját rontani. (Ezt is csak az irigység mon
datja velem.) Annyi bizonyos, hogy több lövést nem tett. 
Visszaadta a puskámat. (Persze, az én puskámmal lövöl
dözött ; neki nem is volt puskája.)

Azután már csak én produkáltam magamat előtte.
Lőttem egypár vadruezát is, a mi éppen puskavégre 

került. Csudálkozott, gyönyörködött ; de nem ugrott 
be többet. Hangulatokra vadászott ; ezzel is beérte. 
El lehet képzelni, mennyire élvezte az ő fogékony lelke, 
mindazt, ami ott akkor szép volt. A buja náderdőt, - a

kerülnek és súlyuk feljegyeztetik. Ez az egyetlen pontos, 
igazságos adat, a többi már mind helytelen és gyakran 
igazságtalan, mert a részrehajlásnak tág teret nyújt # 
A súly szerint rendezett agancsok ugyanis a centiméter 
ítélete alá kerülnek ; ez pedig olyanformán képviseli az 
igazságot , mint a bíróságnál az esküdtszék. Meg lesz mérve 
legelőször az agancsszár hossza. Ez úgy történik, hogy a 
mérőszalag vége a rózsa külső oldalára lesz illesztve, s 
innen felkúszik az agancs görbületeit — kívül — követve 
a korona leghosszabb ága hegyéig. A mit a mérőszalag 
ott mutat ; ez képezi az agancsszár hosszát. Természetes, 
hogy így a koszorúalak , vagy kaeskaringós, de alacsony 
agancs hosszabb méretet szolgáltait, mint a tulajdonkép 
jóval magasabb, de egyenes növésű agancs. Megesik az 
is, hogy egy hosszú, tömött szárú agancs, a melynek 
koronaágai rövidek, mögötte marad egy jóval rövidebb 
szárú oly agancsnak, melynek koronaágai, vagy csak 
egyetlen koronaága is hosszúra nőtt.

Ha ezzel elkészült a bírálóbizottság, . akkor veszi a 
mérőszalagot, s minden agancsnak megállapítja a vastag
ságát, illetve körméretét a rózsán; a középág alatt és 
középág felett. A rózsa mértéke ismét igazságos lesz, de 
nem olyan a másik két adat. A középág alatti méret 
a közép- és szemág közötti darabon történik, míg a középág 
feletti a korona és középág között. Ez azután bő alkalmat 
ad a protekezióra. Nem mindegy ugyanis, hogy hová 
illesztem a mérőszalagot. Az agancs a középág közelében, 
de még inkább a korona közelében vastagabb, mint 
a kettő között a középen. Ha most már a pontos közép
pontnál csak egy centiméterrel feljebb vagy lejebb illesz
tem oda a mérőszalagot, már előnyben részesíthetem az 
illető agancsot az igazság rovására. Az ilyen előnynyúj
tásoktól pedig nagyon nehéz elzárkózni. Mikor az öt 
adat minden kiválaszt ott agancsról megha t áraztatott : 
összeül végleges ítéletre a bizottság. Az egyik a súlyt,

misztikus árnyékot, a tengernyi tündérrózsát, a nádi 
rigó karattyolását, a mely ugyan nem szép, de mégis 
szép annak, a ki már benne van a hangulatozásban.

Mire hazakerültünk a tanyára, estefelé járt az idő. 
Mire pedig visszakerültünk Budapestre, Géza olyan 
izomlázat kapott, hogy egész beteg volt belé. Sok volt 
neki — a puskarugás.

Én azután kiállítottam számára az írott bizonyítványt 
arról, hogy milyen dolgokat művelt, puskával a kezében, 
első kísérletre.

Eddig van, — röviden elmondva.
Azt hiszem, azóta sem volt puska a kezében.
Ne is legyen.
Kár lenne az időért, a melyet ő olyan gyönyörűen tud 

felhasználni más okosabb dolgokra.
De én sokszor gondoltam rá, hogy ezt mégis meg kel

lene egyszer írni Gárdonyi Gézáról, mint egy kis epizódot.
íme, megirtam.
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a másik a hosszúságot, a harmadik a körméretet tartja 
döntőnek. Disputáinak, kapaczitálják egymást s a vége az, 
hogy kiegyeznek. Már pedig minden egyezség: csak 
egyezség és nem ítélet, s rendszerint az egyik fél megrövi
dülésével végződik. Az ilyen egyezségnél azután minden
féle más szempontok, mint az egyik kiállító magas rangja, 
a másik ismeretlen neve tekintetbe vétetnek. A magyar 
kiállításoknál még csak tűrhető ez az egyezkedés, mert a 
zsűri lekiismeretes munkát végez, s az igazságot legalább is 
mindig megközelíti. A berlini agancskiállítás híres a lehe
tetlen bírálatáról. Ezzel szemben a legigazságosabb 
alapon ítélkezik a wieni agancskiállítás bizottsága a víz
mérleg segélyével.

Most pedig elmondjuk azt a bírálati módot, mely a mi 
szerény véleményünk szerint egyedül igazságos s a mely 
kizár minden részrehajlást.

Az ilyen ítélkezésben minden agancsról csak két 
adatra van szükség, s ezek összeadásából származó szám 
nagysága szerint helyezendők az agancsok. A két adat 
meghatározására a kiállítás rendezősége beszerez egy pon
tos tizedesmérleget és égy vízmérleget ; hosszmértékre 
nincsen szükség. A bírálóbizottság legelőbb is meghatá
rozza azt a súlyminimumot (mondjuk szarvasagancsnál 
hat kiló), a melyen alul az agancs további bírálat tárgyát 
nem képezi. Ha ez megvan : leméretnek az összes agancsok 
és a hat kilón aluliak félredobatnak. A hatkilós és nehe
zebb agancsok pontos súlya feljegyeztetik. Ezek a ver
senyre bocsátott agancsok azután egyenként belemeríttet- 
nek a vízmérlegbe s az.így kiszorított vízmennyiség mér
tékszáma hozzáadva a súlyhoz, adja azt a döntő, igazságos 
számot, a mely alapján osztatnak ki a díjak.

A vízmérleg egy circa l x/2 köbméteres edény, a mely 
a falán megjelölt 0-fokig meg van töltve vízzel. Ha most 
egy agancsot a rózsa alsó széléig belemerítünk, az agancs 
tényleges térfogatának megfelelő mennyiségű vizet ki
szorít a helyéből. Ez a kiszorított víz az egyik rendszerű 
mérlegnél, jobban mondva mértéknél, lefolyik egy üveg- 
mércébe, amelyen fokok és percek jelzik a víz mennyiségét ; 
a másik rendszerű mérlegnél a kifolyt víz súly szerint lesz 
lemérve.

Ha egy kiállítás rendezősége nem akar költeni ilyen 
vízmértékre s megmarad a hosszadalmas és veszedelmes 
mércsikélésnél, de azért igazságos óhajt lenni, akkor egy 
olyan rendszerhez kell folyamodni, a mely ezt a legtöbb 
esetben garantálja is. Ez pedig nem áll másból, minthogy 
a kiállítás titkárja a katalógust senkinek meg nem mutat ja 
a bírálat be fejeztéig, nehogy az agancsokra akasztott 
számok szerint a katalógusból megtudható legyen a ki
állító neve. A mely agancs koponyájára vagy táblájára 
már rá volna festve a kiállító neve, az egy a koponyára 
alkalmazott álarczczal elfödendő, illetve az agancs, a 
tábláról lesrófolandó. így azután a bírálóbizottságnak 
könnyebb a helyzete, mert nem tudván, hogy mely agancs 
kié, meg tudja magát óvni a különben nehezen leküzdhető 
részrehajlástól.

Erdőőri és vadőri szakvizsgák eredménye
Az 1917. évben m egtartott erdőőri és vadőri szakvizsgák a követ

kező eredménynyel végződtek:

Mely erdőfelögyel őségnél
A vizs
gázók 
száma

A vizsgázók közül 
kitfluO { Jí j 

képesítést nyert

nyert
képe
sítést

I. Erdőén szakvizsgák:
Beszterczebányai

erdőfelügyelőségnél 10 1 3 6
Brassói « 7 - 1 4 2
Budapesti « 5 1 2 2 — -
Kassai « 4 1 2 1
Kolozsvári * 3 — — 3 —
Máramarosszigeti « ' 8 1 1 j 6 -
Miskolczi • 6 — i  ! 5 —
Nagyszebeni « 5 1 2 2 —
Pécsi « 10 — 3 6 1
Pozsonyi < 4 - 1 1 3 —
Szombathelyi « 8 — 1 7 -
Temesvári « 19 — 7 ' 9 3

összesen : 89 5 24 I 54 6
% _ 5.62 26.97) 60.67 6 .7*

H. Vadőri szakvizsgák:
Szombathelyi

erdőfelügyelőségnél 1
1
|

-  1

93.26

1 - -

Gazdasági tanácsadó.
A libatörzsek összeállításáról. Az idei rendkívül kelle

mes és enyhe ősz folytán nemcsak a baromfi, hanem a 
víziszárnyas is minden nehézség .nélkül csa knem teljesen 
és észrevétlenül átesett a vedlésen. Már pedig úgy a 
baromfi, mint a liba, ha a vedlésen átesett, megkezdi 
lassan a tojásrakást is, hacsak nem késői keltetésű, ólja 
nem hideg és az eleségben hiányt stb. nem szenved. Azért 
azt hiszszük, hogy nem végezünk felesleges munkát, ha 
most, mielőtt a tojásrakást a liba megkezdené, a libatör
zsek összeállításának végrehajtására felhívjuk tenyésztő- 
társaink figyelmét és a fiatal libácskák felneveléséről is 
megemlékezünk.

A víziszárnyas rendes körülmények között február hó 
folyamán már megkezdi a tojásrakást ; ezért a libatörzse
ket legalább is 4—6 héttel előbb kell összeállítani. Igaz, 
hogy a szakértőknek valami különösebb nehézséget nem 
fog okozni a gúnárok kiválasztása ; csakhogy annál több 
vesződséget fog az jelenteni a kezdőtenyésztőnél; a miért 
is az alábbiakat ajánljuk a kezdőtenyésztők figyelmébe : 
A gunár rendszerint tövében vastagabb csőrrel bír, feje 
szélesebb, nyaka hosszabb, tekintete merészebb, homloka 
alacsonyabb és hangja élesebb ; némely fajtáknál az öre
gebb tojóknak hasuk alatt tasakjuk is van ; azonban a 
parlagi és emdeni keresztezéseknél ez a tasak már a két 
évesek mindkét ivarénál is megjelenik. A legbiztosabban 
úgy lehet a gúnárt a tojótól felismerni, ha a kétséges 
libát a faránál fogva felemeljük és jobb kezünk mutató
ujjával a kloakáját izgatjuk, ha a liba gunár, akkor erre 
csakhamar ki fogja hímvesszőjét ereszteni. x

Daczára ezen ismertetőjelnek, ajánlatos lesz különö
sen a kezdőtenyésztőknek a törzsekbe osztályozottakon 
kívül néhány libát mindkét nemből tartalékban is tartani 
azon esetre, ha egyik-másik törzshöz gunár helyett tojó, 
vagy pedig egy gunár helyett kettő lett beosztva, hogy 
azt kicserélhessék. Tavaszszal, a midőn a liba párzási© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.
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ösztöne ébredezni kezd, a gúnárt a tojótól már könnyebb 
felismérni, mivel ezen időszakban a gúnárok egymással 
szemben igen harcziasak szoktak lenni.

A liba a tojási időszak alatt rendszerint minden máso
dik napon tojik egy tojást, körülbelül addig, a míg 12—14 
tojás együtt van, illetőleg csak ezen mennyiség letojása 
után esik fészekre. Természetesen ez az adat csak a mi 
parlagi libánkra és annak emdeni csepp vér keresztezésére 
vonatkozik, mert a többi fajták, úgymint az olasz liba, 
többet, a nehéz fajták, különösen az emdeni liba, meg 
kevesebbet tojik. Mivel a liba négy hétig ül a tojásain, 
így, ha libával is keltetünk, akkor a libát a további tojás
rakástól hosszabb időre elvonjuk, mert ehhez jön még az 
apró libák felnevelése ; a tojásokat meg hosszabb időre 
elrakni, nem ajánlatos azért, mivel a míg a mi parlagi 
libánk rendes körülmények között egy fészekre való tojást 
rak, az elsők már úgyis csaknem egyhónaposak, már pedig 
ennél idősebb tojások keltetésre nem igen alkalmasak. 
Ezért az első tojásokat legjobb pulykával kiköltetni és 
pedig úgy, hogy a pulykát mesterségesen megkötlaszszuk. 
A pulyka mesterséges megkotlasztásáról majd a legköze
lebbi alkalommal fogunk írni.

A liba, mielőtt tojásrakását megkezdené, az ól egyik 
félreeső sarkában fészket készít, a melyet hasi pihetollai- 
val bélel k i ; ha libával akarjuk a tojásokat kiköltetni, 
akkor tekintettel arra, hogy február és márczius hónapok
ban az éjjelek rendszerint még hűvösek, ajánlatos a tojást 
minden alkalommal a fészekből kiszedni és melegebb 
helyen összegyűjteni, mindaddig, a míg a liba fészekre 
nem esik.

Mielőtt a liba kotlani kezdene, fészkét hasi pehely- 
tollaival még alaposabban ki párnázza, a miért is czélszerű 
a kot ló libának óljába egy ládát helyezni és a láda fenekére 
kevés szárazföldet, erre kevés száraz szalmát és.az egészre 
a liba által készített fészket rátenni. Egy ólban több ilyen 
fészket is lehet felállítani, illetve annyit czélszerű, a hány 
a libák által készített. A fészkét és ólját a liba naponta 
egyszer hagyja e l ; de mielőtt a fészkét elhagyná, a fészek 
szélén felgyújtott pihetollakkal a tojásokat gondosan be
takargatja és mielőtt helyét ismét a fészekben elfoglalná, 
a pihetollakat újra a fészek szélére helyezi.

A mi parlagi libánk és annak emdeni cseppvérkereszte- 
zése rendszerint évente kétszer kotlik, ha libácskáit tíz
napos korukban elválasztjuk tőle és ha őt ismét a gúnárral 
párosítjuk; a második keltetés libácskái — ha az első 
keltetés elég korai volt — október hóban már szintén 
piaczérettek lesznek.

Mivel a fiatal libák kora fiatalságuktól fogva a zöld 
eleséget igen kedvelik, ajánlatos az első keltetéssel nem 
igen sietni, illetőleg azt úgy kell beosztani, hogy akkor 
bújjanak ki a tojásokból, a mikor már friss csalán eléggé 
bő mennyiségben található, mert a fiatal libácskák részére 
igen tápláló és vérkeringésükre előnyösen ható eleség a 
felaprózott csalán liszt hulladékkal beszórva és kevés ke
ményre főtt felvagdalt tojásfehérjével keverve. Ivóvizü
ket, a melybe kevés kavicsot is tegyünk, lapos edényekben 
helyezzük el, hogy tollruhájukat át ne nedvesíthessék. 
Az egész fiatal libácskákat napjában 5—6-szor is etessük, 
de mindenkor csak annyit nyújtsunk, a mennyit egyszeri 
etetésnél el tudnak fogyasztani, mivel a kis libácskák igen 
gyorsan megéheznek. A mint már néhány hetesek, akkor 
felszecskázott füvet kevés tengeri- vagy árpadarával ke- 
verten nyújtsunk nekik; azonban nyolezhetes korukig 
kerüljük a szemeseleség etetését — a mit azt -hisszük, 
a jelenlegi szemeseleség hiánya folytán minden tenyésztő 
szívesen meg fog tenni — mert begyük még zsenge a 
szemeseleség megpuhítására és zuzógyomruk ennélfogva 
nem fogja bírni megemészteni. Nyolcz hetes korukon túl 
adagoljunk zabot, felváltva árpadarával és ba van, korpá
val, továbbá a zöldeleséggel egyáltalában ne fukarkodjunk

különösen akkor, ha kevés vagy gyenge legelő áll rendel
kezésünkre.

Végül még felemlítjük, hogy a lúdtenyésztés csak 
akkor fogja kifizetni magát, ha a libáknak elegendő víz 
és legelő áll rendelkezésükre, az utóbbi azok takarmányo
zásukra, az előbbi meg azért szükséges, mivel a liba 
csaknem kizárólag a vizen párosodik. Bászel Elek.

Különfélék.
Meggyilkolt főerdőmérnök. Tölgyes József m. kir. fő- 

erdőmémök, az ungvári m. kir. főerdőhivatal kerületéhez 
tartozó ókemenczei erdőgondnokság vezetője, november 
9-én a délutáni órákban, szokása szerint kiment a lakása 
feletti erdőrészbe, hogy az ott hulladékfát szedő falusi 
lakosokat ellenőrizze. Miután esti 8 óráig nem jött haza, 
családja a háziszemélyzettel együtt keresésére indult, 
a mit azonban a szakadó eső és az éjjeli nagy sötétség 
annyira megnehezített, hogy a keresők éjfél felé ered
ménytelenül tértek vissza. Erre Firnsthal főerdőőr, néhány 
megbízható községi lakossal folytatta a kutatást ; fárado
zása azonban csak a reggeli világosságnál vezetett ered
ményre, a mikor is Tölgyes főerdőmérnököt a lakása 
fölötti hegygerinczen vezető út mellett vérbefagyva holtan 
találták. A halált két fejszecsapás okozta, melyet egy 
fuvaros mért Tölgyesre, a kit az áldozat felelősségre vont 
a kocsiján talált faanyag jogos úton történt szerzésének 
igazolására. Az első ütés, melyet a gyilkos hátulról mért 
áldozatára, fejebúbján érte Tölgyest, a második pedig a 
bal fülénél; már az első ütés is, mely 6 cm. hosszú és 
3 cm. széles csontbetörést okozott és a koponya csontot is 
megrepesztette, halálos volt. A gyilkost — mint utólag 
értesültünk — már elfogták.

Tomasovszky Imre : «Az erdőaltiszt védkerületi teendői)) 
czírnű művét többen kérték már tőlünk is, a szerzőtől is. 
Értesítjük lapunk t. olvasóit, hogy e művecske első ki
adása már régebben teljesen elfogyott s hogyha azt a 
szerző újból kiadja, arról lapunk t. olvasóit értesíteni 
fogjuk.

A kopárokon alkalmazott erdőőrök véglegesítése. Az
«Országos Erdészeti Egyesület)) igazgató-választmánya 
1917. évi október hó 25-én tartott rendes ülésén foglalko
zott a kopárok erdősítésénél alkalmazott erdőőrök helyze
tével s egy panaszos levél alapján az igazgató-választmány 
elhatározta, hogy a kopárok erdősítésénél 4—5 év előtt 
ideiglenesen kinevezett erdőőrök véglegesítése iránt, a mi 
a pályázati feltételekben az illetőknek egy évi kifogástalan 
szolgálat után megigértetett, de a mi mind a mai napig 
nem teljesíthetett, felír a földmívelésügyi miniszter úrhoz. 
Az Országos Erdészeti Egyesület — értesülésünk szerint — 
a felterjesztést már megtette, a minek a következménye 
r< mélhetőleg nem marad el.

Nyugdíjbiztosítás. Az Országos Gazdasági Munkás
pénztárnál a következők biztosíttattak nyugdíjra, aggkori 
ellátásra, balesetre és temetkezési segélyre : Lázár János 
és Szombati József, kisküküllővármegyei, Kormos István 
pestvármegyei, Fazekas József és Vlájk József hunyad- 
vármegvei, Gyurcsek János barsvármegyei, id. Bedó 
Mihály" arad vármegyei, Hegyi Pál udvarhely vármegyei 
csemetekerti őrök, Török József, Juhász Ferencz, Kincses 
Árpád, Lukács Áron és Kulcsár János szilágyvármegyei 
járási erdőőrök és Polencsák János beregvármegyei 
erdőszolga.

A «tintaczeruza» veszedelmes volta. Újabban egyre 
nagyobb mértékben terjed az ú. n. tintaczeruza használata. 
Az utóbbi időkben szerzett szomorú tapasztalatok szerint 

azonban a tintaczeruza korántsem tekinthető ártalmatlan
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írószerszámnak. A hegyezése alkalmával a szembe kerülő' 
tintaczeruza.-részecskék ugyanis nehezen gyógyuló, sőt 
némelykor vakságra vezető szembajt okozhatnak. A vesze
delmet a tintaczeruzában lévő festőanyag, a methylibolya 
okozza, melyet a szem sejtjeinek magállománya rendkívüli 
mohósággal vesz föl és visszatart s ezen alapszik azután 
a szembe kerülő tintaczeruza-szilánkok veszedelmes volta.

A szembe kerülő tintaczeruza-részecskék közül külö
nösen azok a nagyobb szilánkok veszedelmesek, melyeket 
a könnymirigyek váladéka nem tvyj eléggé gyorsan fel
oldani és kimosni. Az ilyen, hosszabb ideig a szemben 
maradó részecskék a szem kötőhártyáját kékre festik, 
később a kötőhártya (conjunetiva), szaruhártya ~ (cornea) 
és ínhártya (sclera) sejtjeinek magállománya is fölveszi a 
methylibolyát s ezzel kapcsolatosan a szem kötőhártyája 
és szivárványhártyája (iris) erősen meggyulad s a szem 
átlátszó szajuhártyája homályossá válik. Több esetben 
észlelték, hogy a szaruhártya homályossága a gyula dás 
megszűnte után is oly mértékben megmaradt, hogy a 
beteg-csak közel a szeme előtt mozgatott kezet tudta meg
látni. (Terin. Tud. Közi.)

V áltozások az erd észeti szo lgá la t köréből.
(Kérjük az uradalmak t. vezetőségeit, hogy erdészeti létszá
mukban beálló változásokról a szerkesztőséget értesíteni 

szíveskedjenek.)
Személyem körüli magyar miniszterem előterjesztésére Csík Imre 

földmívelésügyi minisztériumi miniszteri tanácsosnak saját kérelmére 
történt nyugalombahelyezése alkalmából sok évi kitűnő és hasznos 
szolgálataielismeréseül Ferencz József-rendem középkeresztjét adomá
nyozom.

Kelt Reiehenauban, 1917, évi november hó 3-án.
Károly s. k.

* Zichy Aladár, s. k.
A m. kir. földmívelésügyi miniszter Cseres Gyula m, kir. erdőtaná

csost sok óven át teljesített szolgálatának elismerése mellett — saját 
kérelmére — végleges nyugalomba helyezte.

A m. kir. földmívelésügyi miniszter áthelyezte Gombossy József 
m. kir. főerdőmérnököt a besztercebányai m. kir. erdőigazgatóság 
kerületéből Kisgaramról a nagybányai m. kir. főerdőhivatal központi 
szolgálatához Nagybányára.

A m. kir. földmívelésügyi miniszter Dénes Jenő m. kir. erdőmérnök- 
gvakornokot a szolgálat érdekében Beregszászról Beszterczére helyezte 
át az ottani m. kir. erdőigazgatósághoz.

A m. kir. földmívelésügyi miniszter a lippai m. kir. főerdőhivatal 
kerületében Bálint Gyula m. kir. főerdőőrt, a beszterczebányai m. kir. 
erdőigazgatóság kerületében Benkovits Pál m. kir. erdőőrt és Stupiczky 
Lajos m. kir. erdőőrt, a tótsóvári m. kir. erdőhivatal kerületében 
pedig Áts János m. kir. főerdőőrt nyugalomba helyezte.

A m. kir. földmívelésügyi miniszter a gödöllői m. kir. erdőim atal 
kerületében áthelyazte Loványi Heriber m kir. erdőmérnököt Nagy
marosról Visegrádra erdőgondnoknak.

*

Id. gróf Esterházy Pál, Pulii József urad. erdőgondnokot nyu
galomba helyezte.

Gróf Batthyány Lajos kinevezte Újvári Jenőt urad. erdésznek 
Polgárdi székhelylyel.

Előfizetési díjak uyugtázása.
Az 1917 évi november hóban a következő előfizetési díjak folytak 

be az Országos Erdészeti Egyesület pinztárába
«Méh» szüv. hd. 19.60, Telki-i erdőgond. hd. 3.-10, Vadászat : 

Állatvilág hd. 11.25, Faértékesítő hiv. hd. 20.05, Pomffy János hd. 1. -  
Kolozsvári erdőig, hd. 49.80, Lippai főerdőhiv. h d .‘24.60, Adelhart’ 
Karoly 2.50, Liptóujvári főerdőhiv. hd. 2 5 .- , Sándor Imre hd. 2.20.

1 koronát fizetett: Cséppan Ferencz, Dávid György, Rottenhoffer 
András.

2 koronát fizetett: Hordátcs Lőrincz, Kiszely Sándor, Fatalin 
Vincze, Drexler Ferencz, Szathmáry S. Béla, Repiczky Gusztáv.

3 koronát fizetett: Pillér Péter, Brubel Ferencz. 
f4 koronát fizetett: Bizony János, Kis-Czakó János, Maar János, 

Mihalik János, Laczkovics Mihály, Jantyik József, Konopásek Henrik, 
Bodenlosz József, Magyar György, Püspöky Jenő.

6 koronát fizetett: Horváth Károly, Munkácsy István, Vesza János.

,  Szerk esztő i üzenetek .
Gyakran érkeznek felszólalások kiadóhivatalunkba a czím- 

szalagon á tja v íto tt  lakezím m iatt. Ez úton  közöljük, hogy ezen 
útjav ításokat nem  a posta, hanem  a kiadóhivatalunk eszközli a 
beje len te tt czímváltozás alapján, a nagvobbarányú czímnyom- 
ta tás i költségek m egtakarítása czéljából. Kérjük teh á t, hogy 
fölösleges reklam ácziókkal a t . előfizetők ne forduljanak hozzánk.

J .  J .  Előfizetése a küldött 4 koronával 1918. évi április hó végéig 
rendezve van.

S. A szőrmeárak még nem alakultak ki s azért ezúttal csak a múlt 
téli árakat közölhetjük-; ezek a következők : vidra 40 — 60 K ; ké
nyest 45 — 60 K  ; kőnyestfarok 7.20 K ; nyuszt (fanyest, nemes nyest) 
42 — 54 K ;  nyusztfarok 9.60 K ; görény nagyság szerint 8—12 K ; 
görényfarok 12 — 24 fül. ; róka 24—32 K ; borz 5 —7 K ;  házinyúl 
50 kgr-onkint 140—260 K ;  téli nyúl (mezei) 1'20—140 K ;  téli 
őz 2.40—3.60 K ;  Ínyári őz 3 — 5 K ; amerika iczobolyfarok 7—17 K. 
oroszországi ezoboyfarok 9 —21 K ;  vadmacska 10—15 K ;  szarvas 
6 -1 0  K ;  hiúz 4 0 -6 0  K ;  medve 80-100 K ;  menyét 4 - 5  K ; 
mókus 20 — 30 fül. Ezeket az árakat fizették a lipcsei nagykereskedők 
a múlt télen az elsőrangú árúkért ; silányabb anyagért természetesen 
jóval kevesebbet adtak.

P. M. A hivatal fogadhat fel napidíjast s azt fel kell esketnie. — 
Félárú jegy váltására jogosító arczképes igazolványra a napidíjasnak 
(díjnóknak) nincs igénye.

K. B. Ön mint nyugdíjazott állami alkalmazott, nézetünk szerint 
nem tartha t igényt családi pótlékra azon a czímen, hogy már több mint 
egy év óta napibér mellett teljesít szolgálatot, mert ön nem tekinthető 
állandó alkalmazottnak, hanem olyannak, aki csak átmeneti szolgálat- 
tételre, nyert alkalmazást ; az ilyen alkalmazottaknak pedig a lapunk 
ez évi 19—20. számában közölt 51,127. eln. F. M. szánni körrendelet 
értelmében családi pótlék nem jár.

Ha ön — mint írja — betegségéből már teljesen felépült és munka- 
képessége helyreállott, úgy szerezzen erről közhatósági orvosi bizo
nyítványt és ennek alapján kérje a tényleges szolgálatba való vissza
helyezését. Ha ez sikerül, úgy természetesen családi pótlékot is fog-' 
kapni.

Cs. D. 1. Van Kassán, Kismartonban, Kőszegen és. St.-Pöltenben 
katonai alreáliskola ; ezekbe négy elemi osztályt végzett fiúkat vesz
nek fel legfeljebb 12 éves korig, akik azután a négyéves tanfolyam 
befejezte után a katonai főreáliskolákban, vagy a hadapródiskolákban 
végzik tanulmányaikat. A kérvényt a cs. és kir. hadügyminisztérium
hoz május 15-ig kell benyújtani.

Van ezen kívül honvéd hadapródiskola Nagyváradon és Pécsen, 
közös hadapródiskola pedig Budapesten, Pozsonyban, Kassán, Temes
váron és Nagyszebenben. A hadapródiskolákba olyan 14 évet betöltött 
de 16 évesnél nem idősebb fiúkat vesznek fel, akik valamely közép
iskola négy osztályát sikerrel elvégezték. Legjobb volna, ha írna vala - 
melyik hadapródiskola parancsnokságának és onnan kérne tájékoz
tatót, mert nekünk a részletek közlésére nincs helyünk.

2. A szökevény hadifoglyok elfogásáért járó díjazásért forduljon 
ahhoz a katonai parancsnoksághoz, amelynek a hadifoglyokat átadta.

3. A 15 fillért a lap  javára bevételeztük.

j i j ÁLLÁSKERESLET ÉS KÍNÁLAT I l i
S zak v izsgázo tt erdőőr, vadőr és vizsla-idomitó, 

.54 éves, 32 évi gyakorlattal és szerény igényekkel 
január 1-re állást keres. Címe a szerkesztőségnél meg
tudható. (17)

G yakorlattal bíró, szakvizsgára készülő 23 éves 
fiatalember erdőőri állást keres. Cím e: Szűcs Géza 
erdőőr — Budapest (VI. Rózsa-utca 82. I. 14). (is)

Á llást k eres  25 éves, nőtlen, róm. k á t, katona
ságtól elbocsájtott, szakvizsgázott erdőőr. Címe a szer
kesztőségben megtudható. (19)

5 5  év  k örü li egészséges, jól járó és halló szak
vizsgázott erdőőr, ki az erdészeti és vadászati teendők
ben jártas, 1918 április 1-re, esetleg korábbi időre 
állást keres. Címe a szerkesztőségnél megtudható. (2b© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.
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Szakk ép zett nagy gyakorlattal bíró nyugdíjas, 
erőteljes józanéletű m. kir. főerdőőr nagyobb uradalom
nál állást keres. Az állást bármikor elfoglalhatom. Czím: 
Vojnárovszky Ágost m. kir. főerdőőr. Alsóhámor, Bars m.
(1. III. 3.)

P ályázat uradalm i erdőőri állásra . Krassó- 
Szörény megyében fekvő Kőfalvi erdőbirtokomra keresek 
egy teljesen megbízható szakvizsgázott erdőőrt. Az illető 
középkorú, lehetőleg családos ember legyen. Magyar- és 
román nyelv bírása kivánatos. Évi fizetés 1200 korona. 
Lakás, tűzifa, 2 hold föld. Pályázatok az eddigi műkö
dés megjelölésével és bizonyítvány másolatokkal visói 
Papp Simon uradalma czímére Felsővisó-ra küldendők. 
(2. n . i . )  _________________________________________________________

H irdetm ény. A magyar szent korona országai 
farétékesitő hivatala kebelében működő ármegállapító
bizottság ez évi november hó 5., 6. és 7-én tartott 
üléseiben a tartalékkészletekből kiutalandó faszénnek, 
gömbölyű és faragott fenyőfának, fenyőfürészárúnak, 
kötegelt tűzifának és műszaki czélokra alkalmas hulla
dékfának ártételeit az 1851 1917. M. E. számú rende
let 22. §-ában körülirt esetekre a következőkben álla
pította meg.

I. Faszén.
A faszénnél az ármegállapító-bizottság a következő 

négy választékot és azokra a következő ártételeket álla
pította meg.

1. Darabos retortaszén, métermázsánként 35 K.
2. Darabos bogsaszén, bükk- vagy gyertyánfából 

métermázsánként 37‘50 K.
3. Darabos bogsaszén más fanemből métermázsán

ként 35 K.
4. Porszén, bármely fanemből és bármely módon 

előállítva métermázsánként 26 K.
Darabos szénnek az olyan szenet kell minősíteni, amely 

bármely irányban mérve legalább három cm. méretű da
rabokból á l l ; míg az ennél kisebb darabokból és törme
lékekből álló szén: porszén. Az 1851, 1917. M. E. számú 
rendelet 26. §-ának hatodik bekezdése értelmében fize
tendő raktározási díj métermázsánkónt 2 korona.

II. Gömbölyű fenyőfa.
1. Általános kikötések. Fanem tekintetében az itt 

megállapított ártételek, a lúcz- és a jegenye fenyőre, 
valam int'a belföldi, de nem magas hegységi szárma
zású erdei- és feketefenyőre vonatkoznak. A méret
osztályozást maga az árjegyzék tünteti fel. Minőség 
tekintetében ezek az árak csak műszaki czélokra alkal
mas, egységes anyagra vonatkoztathatók.

2. Ártételek gömbölyű fára:
a) egy méternél hosszabb 8—11 cm. középátmérőjű 

folyóméterenként 80 fillér.
b) egy méternél hosszabb, legfeljebb 3-9 m. hosszú, 

12 -25 cm. vastag, tömörköbméterenként 62 K.
c) 2—3'9 m. hosszú, 26—40 cm. vastag tömörköb

méterenként 64 K.
d) 2—3'9 m. hosszú, 41 és több cm. vastag tömör

köbméterenként 68 K.
c) 4—12*0 m. hosszú, 12—25 cm. vastag, tömör

köbméterenként 68 K.
f) 4—12-0 m. hosszú, 26—40 cm. vastag tömör

köbméterenként 70 K.
g) 4—12-0 m. hosszú, 41 és több cm. vastag tö

mörköbméterenként 74 K.

li) 12*1, stb. m. hosszú, 12—25 cm. vastag, tömör
köbméterenként 70 K.

i) 12’1 stb. m. hosszú, 26—40 cm. vastag, tömör
köbméterenként 74 K.

j)  12*1 stb. m. hosszú, 41 és több cm. vastag, 
tömörköbméterenként 78 K.

Magas hegységi származású, sima erdei fenyő 
20%-kai, vörösfenyő 25%-kai, havasi fenyő 100%- 
kal drágább. A fentebb megállapított méret beosz
tástól eltérő kötött méretű faanyagok ára 15%-kai 
drágább, ezenfelül a tényleges válogatási és minősítési 
költségeket is a vevő köteles viselni. A hosszúság min
denütt 10—10 cm.-es különbséggel mérendő, az átmérő 
középátmérő, kéreg nélkül két egymásra keresztirány
ban mért átlaga, a melyek közül egyiknek feltétlenül 
a legkisebb átmérőnek kell lennie.

Repülőgépgyártásra, hangfenékfának, vagy szitakáva- 
gyártásra alkalmas gömbölyű fa ára tömörköbméteren
ként a válogatási költségek betudásával,

k) 3-9 m. hosszúságig 220 K.
in) négy méter és ezen felüli hosszúságnál 265 K.
n) válogatott kádárfa legalább 50 cm. hosszú tön

kökben, tömörköbméterenként 150 K.
Raktározási díj tömörköbméterenként 4 K.

ü l. Műhasábfa,
illetve műszaki czélokra alkalmas hasítványok és műszaki 
czélokra alkalmas dorongfa.

1. Közönséges árú, ürköbméterenként 45 K.
2. Repülőgépgyártásra, hangfenékfának és szitakáva- 

gyártásra alkalmas hasítványok, ürköbméterenként 160 K.
3. Válogatott kádárfa ürköbméterenként 80 K.

IV. Faragott fenyőfa.
1. Hat méteren aluli hosszban, tömörköbméteren

ként. 124 K.
Hat méteren felüli hosszúságban az épületfa tömör- 

köbmétere a hosszúság minden további folyómétere 
után öt koronával drágább.

V. Fűrészelt fenyőfa.
Méretek tekintetében az ármegállapító-bizottság a 

következő választékokat állapította meg:
1. jKereskedelmi méretű deszka, 3*8 m. és ezen 

felüli hosszúságban,
a) vékonyárú, legfeljebb 17 mm. vastag,
b) vastagárú 18 mm. és ennél nagyobb vastag

ságban.
Szélesség tekintetében a vékony árúból:
c) keskeny anyag, legfeljebb 14 cm. szélességgel,
d) széles anyag, 15 cm. és ennél nagyobb szélességgel.
A 18 mm. és ennél vastagabb anyagokból,
e) keskenyárú 17 cm. szélességig,
f) széles árú, 18 cm. és ennél nagyobb szélesség 

mellett.
Minőség tekintetében a kereskedelmi méretű fűrész

árut a bizottság a következő három választékba sorozta:
A) válogatott lúczfenyő,
B) asztalos anyag, lúczfenyő és válogatott jegenye

fenyő, , ,
2. Rövidáru, 3-7 méter és ennél kisebb hosszúság 

mellett, két hosszúsági osztályban és pedig,
a) 1*8 méter hosszúságig,
b) 1*9—3-7 méter hosszúságig és két szélességi mé

rettel a vastagságra való tekintet nélkül és pedig 17 
em-ig, továbbá 18 cm és ezen felül.

3. Súly- vagy waggonárú a szokásos kereskedelmi 
minősítéssel.

4. Lccz.
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5. Fűrészelt épület fa  5/5 cm keresztmérettől felfelé, 
két vastagsági' osztálylyal, úgymint 5 5-től 12-5 12-5 
cm-ig és 18 13 cm-től feljebb s három hosszúsági osz- 
táíylyal, úgymint 3-5 m hosszúság és 3-6—6 méter 
hosszúságig és 6"1 m hosszúságon felül.

VI. Külön rendelésre készült fűrészelt épületfa 
három hosszúsági osztálylyal, úgymint 3-9 méterig, 4— 
4-9 méterig és 5 méteren felül.

VII. Mint külön választékot állította be az ármeg- 
állapító-bizottság a repülőgépgyártásra, vagy hangfenék- 
fának alkalmas fűrészárút, a bányaszéldeszkát, a köte
gelt tűzifát, s a műszaki czélokra szánt hulladékfát.

I. Kereskedelmi méretű deszka.
A) Válogatott lúczfenyő,
1. legfeljebb 17 mm vastag, 14 cm szélességig, tömör

köbméterenként 185.— K,
2. legfeljebb 17 mm vastag 15 és ennél több cm 

széles, tömörköbméterenként 204.— K,
3. 18 és ennél több mm vastag 17 cm széles, tömör

köbméterenként 180.— K,
4. 18 és több mm vastag 18 és több cm széles, tö

mörköbméterenként 194.— K.
B) Asztalosárú,
1. legfeljebb 17 mm vastag, legfeljebb 14 cm széles, 

tömörköbméterenként 150.— K,
2. legfeljebb 17 mm vastag, 15 és több cm széles, 

tömörköbméterenként 182.— K,
3. 18 és több mm vastag, legfeljebb 17 cm széles, 

tömörköbméterenként 145 K,
4. 18 és több mm vastag, 18 és több cm széles, 

tömörköbméterenként 172.— K,
C) Építőanyag,
1. legfeljebb Í7 mm vastag, legfeljebb 14 cm széles, 

tömörköbméterenként 132.— K,
2. legfeljebb 17 mm vastag, 15 és több cm széles, 

tömörköbméterenként 159.— K,
3. 18 és több mm vastag, legfeljebb 17 cm széles, 

tömörköbméterenként 132.— K,
4. 18 és több mm vastag, 18 és több cm széles, 

tömörköbméterenként 149.— K.
n . Rövidárú.

1. 1-8 m-ig hosszú, 17 cm-ig széles, tömövköbméte- 
r énként 115.— K,

2. 1-8 m-ig hosszú, 18 és több cm széles, tömörköb
méterenként 125.— K,

3. 1-9—3-7 m hosszú, legfeljebb 17 cm széles, tömör
köbméterenként 120 K,

4. 1-9—3-7 m hosszú, 18 és több cm széles, tömör
köbméterenként 130.— K.

III. Lécz.
1. 3-7 méter hosszig, tömörköbméterenként 120.— K,
2. 3-8 méter hosszig, tömörköbméterenként 149.— K.

IV. Súly vagy waggonárú, 
tömörköbméterenként 104.— K.

V. Készleten lévő fűrészelt épületfa.
1. 3-5 m hosszúságig 5 5—12-5rl2-5 cm keresztmet

szettel tömörköbméterenként 120.—- K,
2. 3-5 m hosszúságig 13/ 13-tól fel, keresztmetszettel, 

tömörköbméterenként 120.— K,
3. 3-6 m hosszú, 5 5—12-6 12-5 cm keresztmetszet

tel, tömörköbméterenként 145.— K,
4. 3-6 m hosszú, 13/18-tól fel, keresztmetszettel, tö

mörköbméterenként 149.— K,
6 métertől feljebb minden folyóméterért, tömörköb

méterenként 5 koronával drágább.

VI. Rendelésre készült épületfa.
1. 3-9 ni hosszúságig, tömörköbméterenként 149.— K,
2. 4—4-9 m hosszúságig, tömörköbméterenként 

154.— K.
5 méter hosszúságon túl minden folyóméterért, tömör

köbméterenként 5 koronával több, 6 méteren felüli hosz- 
szúságú anyagok, ha a keresztmetszet mérete bármely 
oldalon 21 cm, vagy ennél nagyobb, 15% -kai magasabb 
ártétel ellenében.

VII. Különleges választékok.
1. Repülőgépgyártásra, vagy hangfenékfának alkalmas 

fűrészanyag, tömörköbméterenként 360.— K,
2. bányaszéldeszka, folyóméterenként 00-35 K,
3. kötegelt tűzifa, 50 cm átmérőjű, 20-5 cm hosszií 

kötegekben, kötegenként 2-30 K,
4. kötegelt tűzifa 10,000 kilogrammonként 1400.— K,
5. műszaki czélokra szánt hulladékfa, 10,000 kilo

grammonként 1000.— K.
Raktározási díj tömörköbméterenként 6 korona, vas

úti kocsirakományonként 120 korona.
Amennyiben a fűrészárú előállításához szükséges göm

bölyűfát a készlettulajdonos közforgalmú vasúton, vagy 
hajón, esetleg tutajba kötve szállította a felfűrészelés 
helyére, az előbbi ártételekhez jogosítva van a fűrésze
lendő anyag minden tömör köbmétere után a gömbfának 
vasúton, vagy hajón való szállításánál, illetőleg a tutajo
zásnál felmerült, tömörköbméterenkénti költségek két
szeresét szállítási költség és raktározási díj fejében fel
számítani. Ugyanezek az ártételek vonatkoznak a bel
földi, de nem magashegységi származású erdei és fekete
fenyő fűrészelt árúra is, azzal a megszorítással, hogy 
ezeknél az anyagoknál I. osztályú lécz helyett I. osztályú 
árú értendő, míg az asztalosárú és az építőanyag minő
sítése ezeknél is változatlanul fennmarad.

A magashegységi származású erdei fenyőárú 15%-kai, 
veresfenyőárú 25%-kai, havasi fenyőárú 100%-kai 
drágább.

Budapest, 1917. évi november hó 9-én.
A  m a g y a r  s z e n t  k o r o n a  o r s z á g a in a k  

o > fa é r t é k e s i t ő  h iv a ta la .  * 1 2 3 4 5

3889/A.-1917. szám.

H ir d e tm é n y .  A közforgalmú vasúti-, vagy hajó
állomásokra kiszállított tüzifakészleteknek minden hó 1-én 
és 15-én leendő bejelentése tárgyában.

A faértékesítő hivatal felhívja mindazokat, akiknek 
közforgalmú vasúti- vagy hajóállomásra kiszállított 
tüzifakészletük van, hogy ezeket a készleteket további 
intézkedésig minden hó 1-én és 15-én a faértékesítő 
hivatalnál (Eskü-tér 1. sz.) czímzett borítékban ajánlott 
levélben jelentsék be.

A bejelentésnek tartalmaznia kell a következő ada
tokat :

1. A készlettulajdonos neve.
2. A készlettulajdonos pontos lakczíme.
3. A vasúti- vagy hajóállomások megnevezése.
4. A bejelentés idején a vasúti állomáson raktáro

zott tüzifakészlotek mennyisége (kemény vagy puha).
5. A vasúti állomáson levő készlet ürméterekben, 

vagy 10.000 kilogrammos kocsirakományokban kifejezve.
A bejelentés elmulasztása az 1851/1917. M. E. számú 

rendelet 35. §-ába ütköző kihágást képez.
A bejelentést a jelentéstételre megszabott napon déli 

12 óráig kell postára adni.
Budapest, 1917. november hó 20-án.

A  m a g y a r  s z e n t k o r o n a  o r s z á g a in a k  
(*.) fa é r t é k e s í t ő  h iv a ta la .
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166,635 1. B-I. 1917.
Bükk, tö lgy  é s  egyéb lom bfa e lad ása  tő vön.

(Erdőgazdasági vasút, gőzfőrész és rakodók hasz
nálatával.) A berszászkai m. kir. alsó erdőgondnokság 
1918—1920. évi 890 kát. hold kiterjedésű vágásainak 
összesen mintegy 62862 tömör m3-re becsült fatermése 
zárt Írásbeli ajánlatok mellett nyilvános versenytárgya
láson eladásra kerül.

A zárt írásbeli ajánlatok 1917. évi deczembtr hó 
27-én d. u. 5 óráig nyújtandók be az orsovai m. kir. 
erdőhivatalhoz czímezve, a hol azok az erdőhivatal 
helyiségében a következő napon délelőtt 11 órakor nyil
vánosan fognak felbontatni.

A részletes becslés adatai, árverési és szerződési fel
tételek, valamint ajánlati űrlapok és borítékok az orsovai 
m. kir. erdőhivatalnál szerezhetők be.

Budapest, 1917. évű november hó.
(5.) M . k ir .  fö ld m ív e lé sü g y i m in is te r .

A m eszesfa lu i gör. kel. szerb zárda állami keze
lés alatt álló 1000 holdas erdeje részére két erdőőri szak- 
vizsgás és a román nyelvet bíró erdőőrt keres azonnali 
belépésre. Az állások javadalmazása : havi 120 korona 
fizetés, természetbeni lakás kerttel, szükségelt tűzifa, 
1 kát. hold szánt óhasználat, 4 db. szarvasmarha és 
4 db. sertéstartás, erdei kihágásokból a büntetéspénz
nek fele. Bizonyítvány-másolatokkal felszerelt kérvé
nyek dr. Dimitrijevics Vladimír apát czímre Meszesfalu, 
u. p. Versecz intézendők. (6.)

K eresünk 3000 kát. hold szálerdő gazdaságunkba 
egy segéderdészt, kinek az összes erdészeti teendőkben 
megfelelő gyakorlata van. Kérvények eddigi működési 
bizonyítvány-másolatokkal gróf Esterházy Pál jószág- 
igazgatósága Lesenczetomaj, Zalamegye küldendők.

(7. n . i.)

N yuszi-, nyest- é s  görénybőröket veszek. 
Ajánlatok az ár megjelölésével a szerkesztőséghez inté
zendők. (8.)

Jegyzéke
azoknak az erdészeti szakmunkáknak, melyek az «Az Erdő*-re
egész évre egyszerre, vagy bár részletekben, de egy évnél már 
hosszabb idő óta előfizető erdészeti altisztek és erdőőrök által 
az Országos Erdészeti Egyesületnél (Budapest, V., Alkotmány- 
utcza 6. sz.) az alábbi kedvezményes áron rendelhetők meg:
B e d ö  A l b e r t  d r . : A z e r d ő ő r  vagy A z e r d é s z e t  a la p v o n a la i  

k é r d é s e k b e n  é s  f e le le te k b e n . Ára 6 K. Bérmentesítésre 
60 f. küldendő.

B ö l c s h á z i  B e l h á z y  E m i l :  A z  e r d ő r e n d e z é s t a n  k é z ik ö n y v e  
Ára 6 K. Postaköltség 1 K 20 f.

F e k e t e  L a j o s : A  tö lg y 7 é s  te n y é s z té s e .  Ára 4 K. Postakölt
ség 50 £

F e k e t e  L a j o s : E r d ő r e n d e z é s t a n .  Ára 9 K. Postaköltség 72 f. 
« * E r d é s z e t i  n y e r e s é g s z á m í tá s ta n .  Ára 3 K.
Postaköltség 45 f.

F e k e t e  L a j o s : A  s z á la i é  e r d ő k  b e r e n d e z é s e .  Ára 90 f.
Postaköltség 36 f.

F e k e t e  L .  é s  M á g ó c s i  D i e t z  S . :  E r d é s z e t i  n ö v é n y ta n .  (I. köt.
elfogyott.) I I . köt. ára 12 K. Postaköltség 1 K 20 f.

G a u l  K á r o l y : H a z á n k  h á z i  f a ip a r a .  Ára 1 K 40 £ Bérmen
tesítésre 45 f. küldendő.

G e l l é r t  J ó z s e f :  A  b ü k k - tü z if a  r o m l á s a  s  a z  e l l e n e  v a ló  
v é d e k e z é s .  Ára 60 f. Bérmentesítésre 35 f. küldendő. 

G i ' u n d n e r  é s  S c h w a p p a c h :  T á b lá k , á l ló  f á k  é s  f a á l lo m á n y o k  
fa tö m e g é n e k  m e g h a tá r o z á s á r a .  A m agyar kiadást sajtó 
alá rendezte : Bund Károly. Ára kötve 4 K 50 f. Postakölt
ség 50 £

D r .  H o l l e n d o n n e r  F e r e n c z  : A _ fe n y ő fé lé k  fá já n a k  ö s s z e 
h a s o n l í t ó  s z ö v e tta n a .  Ára 16 K. Postaköltség 1 K 20 £ 

H o r v á t h  S á n d o r :  E r d é s z e t i  z s e b n a p tá r .  Ára 4 K. Bérmen
tesítésre 50 £ küldendő.

K ö v e s i  A n t a l :-ATT' ^ r e te s z e n  g é p ta n . Ara 4 K. Postaköltség 50 £
M a r t o n  S á n d o r :  A  le a e lo e r d ő k  b e r e n d e z é s e ,  k e z e lé s e  
n  e s  h a s z n o s ítá s a .  Ára 4 K 80 £ Postaköltség 50 £
P e c h  D e z s ő :  A  k ü lfö ld i  f a n e m e k  m e g te le p íté s e .  Ára 3 K. 

Bermentesítesre 50 f. küldendő.
P o h l  J á n o s  T a n g e n s tá b lá z a to k . Áia 1 K. Postaköltsé- 45 í  
l a g a n y i  K á r o l y :  M a g y a r  e r d é s z e t i  o k le v é ltá r .  3. kötet 

Ara 20 K. Postaköltség 1 K 20 £
T o m c s á n y i  G u s z t á v :  E r d e i  fa c s e m e té k  n e v e lé s e . Ára 3 K

Postaköltség 50 £
T u z s o n  J á n o s  d r . :  R e n d s z e r e s  n ö v é n y ta n . L általános rész 

es a világtalan növények. Ara 8 K. Postaköltség 72 £
V a d a s  J e n ő : A z  a k á c z fa  m o n o g r á f iá ja .  Ára 6 K. Postakölt

ség 6o f.
Z e m p l é n  G é z a  d r . .  F á b ó l  k é s z íte t t  e z u k o r  é s  a lk o h o l.

Ara 1 K 50 £ Bérmentesítésre 45 £ küldendő.
E r d é s z e t i  R e n d e le te k  T á r a :  1891. (XI.i évfolyam ára 60 £ 

1896. (XVL) évfolyam ára 50 £ 1897. (XYTL) évfolyam ára 60 £ 
1898. (XYHI.) évfolyam ára 70 i .  1900. (XX.) évfolyam ára 60 £ 
190o. (XXV.) évfolyam ára 50 £ 1906—07. évi füzet ára 1 K 
50 £ 1908. iXX Y in.) évfolyam ára 1 K. 1909. (XXIX.) év
folyam ára 1 K. 1910—11. (XXX—XXXI.) évfolyam ára 2 K. 
19Í2—1915. ÍXXXII—XXXV.) évfolyam ára 5 K. Bérmen
tesítésre 45 fillér küldendő.
A nem említett évfolyamok elfogytak.

A szerzőknél rendelhetők meg:
F e k e t e  L a j o s :  E r d ő é r t é k s z á m ít á s ta n .  Ára 4 K 50 £ (Kap

ható Fekete Zoltán főiskolai tanárnál, Selmeczbánya.)
M u z s n a y  G é z a  : E r d ő r e n d e z é s ü n k  fe jle s z té s é r ő l .  Ara 5 K. 

Bérmentesítésre 50 £ küldendő. (Kapható szerzőnél Zsamócza, 
Bars megye.)

i l u z s n a y  G é z a :  E r d ő r e n d e z é s ta n .  Ára 10 K. (Kapható szerző
nél, Zsamócza, Bars megye.) Bérmentesítésre 55 £ küldendő.

V a d a s  J e n ő :  A  s e lm e c z b á n y a i  m . k ir . e r d ő a k a d é m ia  t ö r 
t é n e te  é s  i s m e r te tő je .  Ára 4 K. (Kapható a szerzőnél 
Selmeczbányán.)

Egyebütt megrendelhető magyar erdészeti művek.
B e d ö  A l b e r t  d r . : A m a g y a r  á l la m  e r d ő s é g e in e k  g a z d a 

s á g i  é s  k e r e s k e d e lm i  le í r á s a .  4 kötet, egy térképpel. (Ki
adja a m. kir. földmívelésügyi ministerium.)

B é k y  A l b e r t :  Ú tm u ta tó  e r d e i  f a c s e m e té k  n e v e lé s é r e  és  
a z  a z o k k a l  v a ló  b á n á s r a .  (Kapható a m. kir. földmívelés- 
ügyi ministerium könyvtárában — Budapest, V., Országház
ié r t  Addig a míg a készlet tart, érdeklődőknek ingyen meg
küldetik.

C s é t i  O t t ó : Á l ta lá n o s  f ö ld m é r é s ta n .  Ára 9 K. (Kapható 
Joerges A. özv. és fiainál Selmeczbányán.)

F e k e t e  L a j o s :  N é p s z e r ű  e r d é s z e t i  n ö v é n y ta n . I. füzet. 
Spórás növények. Elfogyott. — II . füzet Mohok, edényes 
virágtalanok, tűlevelűek. Ára 2 K. — ü l .  füzet. Magházas 
növények. Ára 3 K. Bérmentesítésre 50 fillér küldendő. (Kap
ható az Orsz. Érd. Egy.-nél.)

F e k e t e  L a j o s :  E r d é s z e t i  ta la j ta n .  Ára 5 K. (Kapható Joerges 
A. özv. és fiainál Selmeczbányán.)

F ö l d e s  J á n o s :  A z  e r d ő , a n n a k  m ű v e lé s e ,  h a s z n a i ,  v é d e lm e  
é s  r e n d e z é s e .  Ara 1 K. Megrendelhető a «Pátriái irod. 
válL és nyomdai r. t.-nál Budapest, IX . Üllői-ót 25 sz.

K ö v e s i  A n t a l :  G r a f o s ta t ik a  és  v a s s z e rk e z e te k . Ára 8 K. 
(Kapható ugyanott)

P e t i t e s e k  A d o l f :  A  m a g y a r  b i r o d a lo m  f o n to s a b b  fá s 
n ö v é n y e in e k  m a g - é s  t e r m é s h a tá r o z ó ja .  Ára 1 K 60 £ 
(Kapható Joerges A. özv. és fiainál Selmeczbánya.)

S t a r k  D e z s ő :  A  v a d á s z -v iz s la . Gyakorlati útmutató a vizsla—  
nevelés, tanítás, használat és gyógykezeléshez. II I . kiadás. 
Ára 2 K. (Kapható a • Pátria» irodalmi vállalatnál, Budapest, 
IX. kér., UUői-út 25 szám.)

S z é c s i  Z s i g m o n d : A z e r d ő h a s z n á l a t ta n  k é z ik ö n y v e . Ara 
16 K. (Kapható Joerges A  özv. és fiainál Selmeczbányán.)

T é g l á s  K á r o l y : E rd ő v é d e le m ta n . Ára 5 K 40 £ (Kapható u. o.)
T o m a s o v s z k y  I m r e :  B e tű s o ro s  tá r g y m u ta tó  az (E rd é s z e ti  

R e n d e le te k  T ára> . I—X X IV . é v fo ly a m a ih o z . Ara 1 K. 
(Kapható ugyanott)

T u z s o n  J á t io s  d r . : A  b ü k k fa  k o r h a d á s a  é s  k o n z e rv á lá s a .  
Ára 4 K. (Kapható Kilián Frigyes utódainál Budapest, Yáci-u.)

V a d a s  J e n ő :  A z á r v é d e lm i  fü z e s e k  te le p í té s e  é s  m ű v e 
lé s e . Ára 50 £ (Megrendelhető a m. kir. földmívelésügyi 
ministerinmnál és Nagel Ottó könyvkereskedésében, Buda
pesten, Ferencziek tere.)

E r d é s z e t i  s e g é d tá b lá k . Ára 8 K. (Megrendelhető a m. kir. 
földmívelésügyi ministeriumnál.)

E r d e i  r o v a to s  n a p ló .  Ára 1 K 2Ó £ (Megrendelhető ugyanott.)
T e r m é s i  tá b lá k  1886. Ára 2 K. (Kiadta Fülöp Szász-Coburg 

hg. erdőrendezősége, Jolsva, Gömör-megye.)

Budapest, 1917. Franklin-Társulat nyomdája.
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