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jelen században, amidőn minden erővel a lehetőség szerint 
igyekezünk áttérni a házilagos kitermelésre, a természetes 
felújításra, meglevő erdőinknek minél belterjesebb kezelésére, 

nagy súlyt fektetve az áterdőlésekre és ezáltal értékesebb vágható 
korú állományok nyerésére, nem lesz érdektelen, ha a szigeti 
jószág-bánya-erdőigazgatóságnak a volt királymezői erdőhivatalhoz 
1843 márczius 16-án kelt 1791. számú német nyelvű rendeletét 
lefordítva közlöm. Érdekes ezen rendelet nemcsak az áterdőlésekre 
vonatkozó részletes utasításainál fogva, hanem azért is, mert félre-
magyarázhatlanul kitűnik belőle, hogy már akkor, amikor a köz
lekedési viszonyok a mostaniakhoz képest még silányabbak voltak, 
mégis mily erővel szorgalmazták az áterdőléseket és mily indo
kokkal és érvekkel törekedtek az erdősitések szakszerű keresztül
vitelére, kifejtve, hogy csak rendszeres szakszerű áterdőléssel nyer
hetünk szélnek ellentálló és érett korban jelentékenyen értékesebb 
erdőket. A teljes szövegű rendelet magyar fordításban a következő: 

1791. szám. 

A királymezői kir. erdőhivatal és számvevőségnek. 
Az 1840. évi április 29-én kelt 14694. számú rendelettel az 

itteni tutajfakezelés (Flossholzmanipulation) és erdőgazdaság meg
javítása czéljából kiküldött Hubényi József főerdőmester és oravicza-
bányai bányaigazgatósági ülnöknek magasabb helyre tett jelen
tése folytán és a folyó évi márczius 8-án kelt 16095/44883. számú 
magas kammeralis rendelkezés alapján a kir. hivatalnak meg
hagyom, hogy az áterdőlésekre, melyek általában sürü erdőkben 
elkerülhetetlenül szükségesek és sok esetben igen hasznot hajtók, 
különös gondja legyen. Az ilyen gyérítések elmulasztása az erdő 
jövendőbeli fejlődésére rendkívül kedvezőtlen befolyással van» 
mert a tulsürü, a világosságtól és levegőtől elzárt állomány vékony, 
karcsú és magasba törő faegyedei maguktól a jövőben nem fejlőd
hetnek ki annyira, mint azt azok használhatósága megkívánja, mit 
a tapasztalat eléggé igazol, miért is az áterdölések elkerülhetetlenül 



szükségesek. Hubényi főerdőmester és ülnöknek ezirányu, vala
mint Gombos Imre kir. biztos és udvari tanácsosnak az összes 
tulsürün záródott máramarosi fenyvesekre vonatkozó áterdőlési 
javaslatának helyességéhez tehát szó sem férhet. 

Mielőtt erre vonatkozólag további intézkedés történnék, köteles 
a kir. erdőhivatal a következő pontokra kimerítő javaslatot be
nyújtani : 

a) hogy ezen igen fontos áterdőlési és az ezekkel kapcsola
tosan kifejlődő egyéb munkálatok végrehajtásához az időről-időre 
szükséges munkások kaphatók lesznek-e; 

b) hogy ezen áterdőlc'sek folytán bőven nyerhető anyag biz
tosan volna-e értékesíthető és mely erdőrészekben volna az ter
vezhető; 

c) hogy előzetes közhirrététel utján nem akadna-e magán
vállalkozó, ki szigorú és szakszerű vezetés és ellenőrzés mellett 
ezen munkát egy vagy száz rud alapján elvállalná; 

d) továbbá, hogy ezen vállalkozóknak kellene-e néhány tutajt 
befúrni és mely erdőrészekben s hány tutaj volna Szigetig vagy 
Bustyaházáig átengedendő, hogy a nyert rudfamennyiséget le-
tutajozhassák; 

e) végül, hogy a viszonyokhoz képest kiválogatott erősebb 
rudakból magukból nem volna-e tutaj fúrható és ez részben még 
vékonyabb rudakkal meg volna-e terhelhető? 

Azonkívül jelentés teendő arról, hogy mely fiatalosokban 
(Nachwuchsforste) volna áterdőlés foganatosítandó, melyek vol
nának az alól kivonandók és mikép volna ezen művelet a leg-
czélszerübben megvalósítható? Mely sorrendben kellene az át
erdőlési foganatosítani, hány hold fiatalos volna évente áterdőlendő 
és végül a különböző korú fiatalosok áterdőlése holdanként és kor 
szerint mennyibe kerülne? 

Fentiekre köteles a hivatal egy kimerítő és részletes adatokkal 
felszerelt jelentést előterjeszteni. 

Mivel azonban az áterdőlési gazdaság Máramarosban tulaj
donképen még alkalmazva nem volt, azért a kir. hivatalnak a 
következő útmutatás adatik: Egy jóállományu 40—45 éves erdő 
területén, amely azonban a széltől védett legyen, próbaterület 
választandó, azt legalább 40 öl szélesen, de ha a terepviszonyok 



megengedik, azaz ha természetes határ, nevezetesen patak vagy 
gerincz található a közelben, akkor szélesebben is, a pataktól föl 
a gerinczig kell áterdőlni és arról a következő pontozatok szerint 
jelentést tenni: 

1. Hány kataszteri hold nagyságú ezen terület és mennyibe 
került holdanként az áterdőlési munka? 

2. Ha az egy évre eső terület a szabályszerű sorrendben 
áterdőlendő volna, mennyi felügyelő egyénre volna szükség s 
azok mely időben volnának alkalmazandók; mert ilyen felette 
fontos munkálatok a munkásra és kevésbbé képzett felügyelőre 
nem bízhatók, mivel a kivágandó faegyedeket szakszerűen ki kellene 
jelölni, nehogy a kellő körültekintés mellőzésével kijelölt törzs 
kivágása által alkalom nyujtassék széltörések keletkezésére, mert 
ilyen hézag egész erdőtestek kidülését és megsemmisülését von
hatja maga után. 

3. Miféle költségek merülhetnek itt fel és jöhetnek számí
tásba, milyen nagy a kiadás átlagban 1  kataszteri holdon és 
mennyi az évente áterdőlendő összes területen, ha azt a hivatal 
házilag szándékozná elvégezni? 

4. Ezen munkálat végzéséhez hány munkásra és mennyi 
időre volna szükség és a saját munkásaival, alárendeltjeivel és 
felügyelő személyzetével kellő ellenőrzés mellett elvégezhető-e? 

Bejelentendő azért az is, hogy melyik évszakban ejthető meg 
e munkálat a legczélszerübben, azaz a felügyelő és munkás
személyzet e munkálatokhoz legkönnyebben mikor vonható e l ? 

5. Mely törzsmennyiség mily átmérőkkel, hány s milyen erős 
rud találtatott az áterdőlt próbaterületen ? Ennek alapján felderí
tendő, hogy az egész kerületben évente milyen mennyiségű fa-
tömeg volna nyerhető, továbbá mikép volna ez értékesíthető, 
avagy hasznosan felhasználható lenne-e; ennek alapján a kihasz
nált fatömegért mely érték folyna be és mely összeget kellene 
mint feltétlen veszteséget kifizetni. 

6. Azon esetben, ha a letarlásra kerülő tarvágás és valamennyi 
érett faállomány csak erős szálfával van borítva és kisebb anyagra 
szükséges olyan mellékállomány (Unterholz), amelyből evező és 
hevederek nyerhetők, ez a körülmény a kezelésre nem volna-e 
hátrányos és mely intézkedések volnának tervezendők, hogy a 



gazdálkodás ne legyen megnehezítve és ennek folytán a kiadások 
növelve? 

7. Pontosan bejelentendő és mérlegelendő, mely előnyök és 
hátrányok származnának az egyáltalában bevezetendő áterdőlésből 
a fenyőerdőkben, először, ha az teljesen házilag eszközöltetnék, 
másodszor, ha az vállalatok utján, a fa átvétele, illetve annak 
megfizetése ellenében, kiséreltetnék meg. 

8. Az áterdőlés szigorúan az erdészet alapelvei (Forstgrund-
satz) szerint ugy teljesítendő, hogy az állományban hézag ne 
támadjon és hogy az ágak a visszamaradó fákon összeérjenek. 

9. A hivatalnak be kell jelentenie, hogy mely korfokozatbari 
(Periode von Altér zu Altér), nevezetesen 80, 100 vagy 120 éves 
forduló mellett hányszor eszközlendő az áterdőlés és miután 
most a királymezői erdők egy része a 65-ik évet elérte, pontosan 
megállapítandó, hogy jelenleg mely korú állományoknál volna az 
áterdőlés megkezdendő, nem volna-e tanácsos most ezt a gazdál
kodást két különböző korú faállományban, mely erdőrészben és 
mily nagy területen megkezdeni? 

Továbbá, mivel a hivatal 1840. évi 2414. számú rendelettel 
utasítva lett erős hajóárbocz, ászokfáknak és rönköknek nevelésére, 
de miután az ezek nevelésére kijelölt terület a  bruszturai 8-ik 
tagban a Csorti Zoloptól Hladinig nem a legmegfelelőbbnek talál
tatott, de ezen terület mégis a  rendes fordulóban hagyandó meg, 
ezért egy más ugyanily nagyságú terület jelölendő ki és a kijelölés 
indokolva ide bejelentendő. 

Tekintettel a jelentékeny haszonra, amelyet a vörösfenyő 
(Lárchenbaum) erdősítés csoportosítása Máramarosban, a tömeges 
száraz és viziépitkezésekre vonatkoztatva, ígér, ismételten meg-
hagyatik, hogy az erre alkalmas helyekre, nevezetesen a vizfogóknál, 
továbbá elegyesen a rendes erdősítésekben a magasabban fekvő 
helyeken a legnagyobb gondot fordítsa a vörösfenyő megtele
pítésére. 

Azon állítás, hogy a máramarosi éghajlat a vörösfenyőnek 
nem alkalmas, magától elesik, ha tekintetbe vesszük a rahói és 
királymezői csemetekertekben, továbbá a kabolapolyánai savanyú
víz forrásánál levő vörös fenyők legjobb növekvését, azért kétség
telen, hogy a korábbi vörösfenyőerdősitések Máramarosban nem 



az éghajlat zordságának befolyása miatt, hanem azon okból nem 
sikerültek, mert azok nem lettek felszabadítva (nicht gelichtet 
worden), tulsürü záródásban gyorsan felnyurgultak és karcsúsá
guknál fogva a reájuk nehezedő hótehernek ellentállani nem voltak 
képesek. Miután azon rendelkezés Máramarosban, hogy vörös
fenyő luczfenyővel elegyesen vetendő, az utóbbi időben el lett 
hanyagolva, annál inkább meghagyatik a hivatalnak, hogy az 
előbb emiitett két kertből (Plantage Garten), amelyek már régebbtől 
jó csiraképes magot teremnek, magot beszerezni el ne mulassza; 
és az erdősítésekben, különösen az összes vizfogók közül a lucz
fenyővel elegyesen vörösfenyő és pedig kataszteri holdanként 
1 font ( 1 8") mag a lehető legnagyobb vigyázattal elvettessék és 
az északi oldalakon, ahol a talaj nem tulnedves, köves vagy éppen 
sziklás, kell eszközölni, de mindenesetre ide bejelentendő, hogy 
miért nem lett ezen rendelkezés eddig betartva? 

Egyidejűleg arról is teendő jelentés, hogy kell-e a hivatal 
részére vörösfenyőmagot rendelni s ha igen, mennyit tart szük
ségesnek, hogy szükség esetén a megrendelés innen megtehető 
legyen. 

Felhívom az erdőhivatal figyelmét arra is, hogy a kerületében 
fekvő vörösfenyőtelepeken (Lárchenplantagen) termett csiraképes 
magvu tobozokat magszerzés szempontjából gyűjtesse össze. Egyéb
ként az is pontosan kiemelendő, hogy ezen fenyvesekben termé
szetes uton keletkezett fiatal csemeték nem találhatók-e, milyen 
korúak és hány drb. volna ezekből kiültetésre alkalmas, hol lenné
nek azok elültetendők, emellett nem hagyandó figyelmen kivül, 
hogy a vizfogók mellett ültetés utján gondoskodjon a tartós fa-
használatról. 

Továbbá a hivatal fordítson kiváló gondot arra is, ami eddig 
többször ismételve lett, hogy a havasi pásztorok, akik az erdőkben 
szükségtelenül szándékos favágásokat eszközölnek és erdőkárositá-
sokat okoznak és ezáltal a havas határokkal mindig lejebb halad
nak, hogy ezen eljárás a legszigorúbban tiltva van és hogy tüze
lésre, továbbá kunyhóik építésére tisztán feküfa szolgáltatható ki, 
ezen tilalom a havas bérleti szerződésben is kitüntetendő olykép, 
hogy határozott büntetés kötendő ki, illetve állapítandó meg min
den egyes engedély nélkül ledöntött törzsért. 



Emellett a magas hegység letárolása (Entblössung) a leg
szigorúbban és legnyomatékosabban kerülendő, mert ez a közre 
későbben igen hátrányosan ható következményekkel járhat. 

Az enélkül is fennálló rendelkezés daczára szoros miheztartás 
végett a hivatalnak ismételten meghagyatik, hogy a rendes vágások 
kihasználásánál a havasi erdők (Alpenwálder) lehetőleg egyenes 
irányban kitüzendők, a kihasználás ezen vonalig terjedhet; ily 
módon a használt (manipular) és havasi erdők szépen és feltűnően 
külön-külön kitüntetendők. 

A tutaj- és rönkfa kihasználásánál minden figyelmet arra kell 
fordítani és oda kell törekedni, hogy egészséges és tutajfának 
alkalmas törzs tövön vissza ne maradjon. 

Erre a tarolásnál a felügyelők vagy hosztolók (Ausschneider) 
az illetékes erdőőrök, alerdészek és erdészek kötelessége felügyelni. 

A mindenkori hivatalfőnöknek kötelessége gondoskodni arról, 
hogy ellenőrzések alkalmával rendelkezésére álljon egy pár ember, 
akik a tövön álló és egészségesnek látszó törzseket ledönlsék, hogy 
használhatóságuk megvizsgálható legyen. Eg) általában a vágások 
teljes kihasználása és letárolása felelősség mellett a hivatalnak 
szigorúan meghagyatik. 

A vágásterületek helyes kijelölésére, illetve azoknak az erdé
szek által a favágatási tervekbe való felvételére a kir. hivatal 
köteles ügyelni, hogy azok pontosan és esetleg régi térképek 
alapján nemcsak hozzávetőlegesen vagy felületesen irányoztassa-
nak elő. 

Miután a 44 év előtt megállapított 1796. évi máramarosi 
erdőkihágási értékszabályzat a jelenlegi viszonyoknak többé nem 
felel meg, sőt most már az egyszeres tőárt sem éri el és az erdő
károk megakadályozására nem alkalmas, utasittalik a kir. hivatal, 
hogy az erdőkárok becsléséhez a jelenlegi viszonyoknak lehetőleg 
megtelelő értékszabályzatot mielőbb állítson össze, abban ugy a 
jelenleg érvényes főárra, mint az uj törvényre tekintettel legyen 
és ezt az igy összeállított uj erdőkár-pótjavaslatot ezen magas 
rendeletre való hivatkozással további tárgyalás végett ide ter
jessze be : 
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Sziget, 1843 márcz. 16. Bolgár sk. 



Amint e rendeletből még kitűnik, már akkor nagy suly lett 
a vörösfenyőnek megtelepítésére helyezve. Hogy miként lett e 
rendelet tényleg végrehajtva, erre eddig még adatot nem leltem 
és igy meg nem állapitható, hogy tényleg történt-e áterdőlés? 
A vörösfenyő megtelepítése azonban, ha talán meg is kisérel-
tetett, ugy látszik eredménytelen maradt, legalább a bustyaházai 
erdőhivatal taraczvölgyi erdeiben, mert az itt most lelhető 60—70 
éves vörösfenyők száma igen csekély. Megemlitem a Királymező 
községben fekvő (Lárchengarten) vörösfenyőtelepet, amelynek fája 
azonban, talán alacsony fekvése miatt, nagy évgyürüjü (8—11 mm), 
taplós s a bruszturai erdőgondnoki lak előtt lévő pár vörös
fenyőtörzs is ezen időkből származhat, mert koruk 80—100 év 
körüli, de a nagykiterjedésű fenyvesekben itt-ott csak nyoma 
található. 

A hónyomás és széltörések miatt ugylátszik itt a vörösfenyő 
sikeres megtelepítése nem igér eredményt. 
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IRODALOM. 
L a p s z e m l e . 

Erdészeti Kisérletek 1912. 3—4. füzet. Központi erdészeti 
kísérleti állomásunk folyóiratának utolsó füzetében dr. Réthly Antal 
közli az erdészeti meteorológiai állomások 1911. évi adatait. 

Erdészeti meteorológiai állomásaink száma már nyolczra 
emelkedett, mert a meglevő hathoz — Kisiblye, Királyhalom, 
Oörgényszentimre, Szabéd, Vadászerdő, Liptóujvár — 1911-ben 
még két állomást létesítettünk a kincstári birtokkezelőség szíves 
engedélyével a delibláti homokpusztán, Fenyőerdőn és Pálffy-
telepen. Hozzávette Réthly még a selmeczbányai meteorológiai 
állomás adatait, amelyet központi állomásunk kezel és amely 
érdekes összehasonlítást ad Kisiblyével. 

Az 1911-ik év felette nagy szélsőségeket mutatott. Vadász
erdő 38 - 5 C foknyi hőmérsékletet jegyzett fel és Liptóujvárott is 
30° C-on felül emelkedett a maximum hőmérő. Télen viszont 
Görgényszentimre —3L0° - ig sülyedt és az Alföldön is — 2 4 fokos 
hidegek jártak. Az évi hőingadozás Görgényszentimrén 62 -6°-ot, 


