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Táj ékozásul . 
Munkatársaink s azokká lenni kivánó ügybaráta ink tá jékozására 

a következőket jegyezzük ide: 
Az „Erdészeti Lapok" eddigi t a r t a lmában nyilvánult elveket 

jövőre is megtartjuk, közleményeink körébe fogadjuk az erdőgazda
ság összes ágainak müvelésére és i smer te tésére szolgáló ér tekezése
ket s a gazdálkodás gyakorlati a lka lmazására vonatkozó bá rminemű 
tudósí tásokat , valamint felvesszük az erdészetet közelről érdeklő s 
azzal mintegy rokoni kötelékben lévő vadásza t i ügyeket is. 

Az e lapokban megjelenő közlemények szerzői megfelelő irói 
díjban részesi t tetnek és ped ig : 

Egy nyomatot t ívnyi eredeti ér tekezésért , mely 
a szerkesztőség részéről átdolgozást n e m igényel . 20—24 frtban. 

Egy nyomatot t ívnyi eredeti értekezésért , mely 
a szerkesztőség részéről átdolgozást igényel, avagy 
idegen nyelvből eszközölt szabatos fordításért . . 12—16 frtban. 

Egy nyomatot t ívnyi oly fordításért, mely a 
szerkesztőség részéről átdolgozást igényel . . . . 8  frtban. 

Munkatársaink tiszteletidiját a szerkesztőség az év végével 
küldi meg, kívánatra azonban előbb is. 

Azokat, kik minket lapunk feladatának megoldásában munká
latokkal támogatn i kivannak, kérjük, hogy dolgozataikat a nyom
dában való könnyebb és gyorsabb kiszedhetés végett csak egyes 
félivekre, s i lyeneken is csak az egyik oldallapra, mint mondani 
szokták, töröt t a lakban irják. A ki czikkét ugy kívánja közöltetni, 
hogy azon v á l t o z t a t á s ne té tessék : ebbeli feltételét a kézirat 
beküldése alkalmával szíveskedjék kijelenteni. Kéziratok n e m kül
detnek vissza. 

A lapunknak szánt dolgozatok bérmentve ezen czim alatt 
küldendők: „Az „Erdészeti Lapok" szerkesztőségének B u d a p e s 
t e n Lipótváros, Alkotmány-utcza 10 . szám." 

Óhajtjuk, hogy a magyar birodalom minden egyes vidékéről, 
minél számosabb munka tá r sa t bírjunk, kik a körükben felmerülő 
erdészet i napikérdésekről , műszaki és üzleti vállalatokról, faárakról 
s előforduló eseményekről , habá r ezek az illető helyi viszonyok közt 
még olyan je lentékteleneknek is lá tszanának, lapunknak gyors és 
lehető alapos tudósítást tegyenek. A szerkesztő. 
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A herczegovina i karsztvidé k s  a z erdészet i v iszo -
nyok Boszniába n é s Herczegovinában . 

Irta: Muzsnay Géza, m . kir . föerdész . 

A mult 1896. év augusztus havában a reám rótt 
négy heti katonai fegyvergyakorlatot Herczegovinában kel
lett teljesítenem. Égve a vágytól, hogy megismerjem Bosz
niát és Herczegovinát idegenszerű, sajátságos jellegével, 
s népét különös szokásaival, nagy örömmel léptem át 
Magyarország határát, annyival inkább, mert reméltem, 
hogy mint erdész is sok ujat, sok érdekeset fogok látni. 

És ebben nem is csalódtam. Igaz, hogy nem volt 
alkalmam látni az okkupált tartományok fában gazdag, 
szép erdőségeit, a melyeknek egynémelyikében, a mint 
egyes leírásokból és a mult évi ezredéves országos ki
állítás bosnyák erdészeti pavülonjában látottak után kö
vetkeztettem, valóban szép, mintaszerű gazdálkodás foly-
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hátik s a melyek együttvéve még mindig nagy kiterjedéssel 
bírnak és sok kincset rejtenek magukban. De láttam 
ezek helyett sok pusztulásnak indult, szomorú kinézésű 
erdőt és ugyanannyi, vagy tán még több kopár avagy 
elkopárosodásnak indult területet, a melyeknek közvetlen 
látásából szintén sok, talán még több tanulságot merít
hettem, mint a mennyit a szép erdők nyújthattak volna. 
E mellett mégis bepillantást nyerhettem Bosznia és Her-
czegovina általános erdészeti viszonyaiba is, a melyek, 
ha egészben véve nem is oly kedvezőtlenek, a mint azt 
alábbi szerény leírásomból sokan következtetni hajlandók 
lesznek, valami nagyon megnyugtatóknak bizonyára nem 
mondhatók. 

Utam Boszna-Bródon, Dobojon át s innen tovább a 
Boszna folyó mentén vezetett, Szerajevó felé. Az éjjeli 
sötétség miatt csak valamivel Mcu/lajou alul láthattam 
meg Bosznia földjét. Eléggé termékeny kukoriczaföldek 
között haladt eleinte vonatunk. Tovább magas hegy
oldalak meredeztek le ránk; nagyobb részük a legeltetés 
nyomait mutató s — a mennyire a vonatról kivettem 
főleg tölgyből és lágy lomb fanemekből álló fiatalosokkal 
volt borítva, melyeket helyenkint kopárosodásnak indult, 
mészkőtömbökkel borított részletek, helyenkint a lefolyó 
esőviz által felszakgatott silány szántóföldek tarkáztak. A 
hegy tövében, bekerített helyeken, apró bosnyák-fajta 
szarvasmarhák gunnyasztottak. Vágható erdőt csak a Boszna 
mellékvölgyeinek távol eső részeiben sejthettem. 

Zepce állomáson felül a hegyoldalak helyenkint már 
annyira kopárak, hogy a felületükön lévő kőgörgeteg 
néhol közvetlenül a hegy tövében elvonuló országutat is 
veszélyezteti. Nemila közelében egy ilyen, a vasutat is 
fenyegető, görgeteges, fával csak gyéren borított hegy-
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oldalon szarvasmarhák legeltek; tovább a már kevésbbé 
meredek, de szintén kímélet után vágyó bokros lejtőket 
birka- és kecskenyájak leple k el. Az elbokrosodott fiatalo
sok között összevissza nyesegetett koros tölgy-, bükk-, 
gyertyán-, juhar- és diófák voltak, többnyire csak elszórtan, 
a mellékvölgyekben azonban olyan zárlatban, hogy ki -
szálalt idős erdő képét mutatták. Egyes helyeken bizonyára 
huzamosabb idő óta nagyobb kíméletben részesült s már-
már emelkedni kezdő fiatalos részletek vonták magukra figyel
memet. 

Egyébiránt, ha nem az erdész szemeivel nézzük, 
leinészeti szépségekben gazdag a Boszna völgyének eme 
része. Megragadóan szép különösen a vranduki völgy-
szoros, a baloldalán kinyúló sziklafokon török modorban 
épült régi váracskával s a völgy mélyén kigyódzó, tiszta átlátszó 
vizű folyóval, melynek majdnem egész hosszában szikla
tömbökkel borított s sok helyen lépcsőzetes medre csak 
igen nagy áldozatok árán volna bárminemű vizi szállításra 
alkalmassá tehető. 

Zenica városkát levágott fiatalosokkal, boróka s 
•egyéb cserjékkel borított tág völgykatlan veszi körül. 
Egészen kopár területet itt még csak imitt-amott lehet 
látni; a talajt a rajta lévő bokrok és cserjék többnyire 
eltakarják a szem elől. Fennebb az ország fővárosa 
&eraj(-có felé közeledve, a bokrok mind gyérebbek-gyé
rebbek, s még a messzire felnyúló es a vonatról is jól 
látható mellékvölgyekben is ki-kiszürkéllik közőlük a mészkő-
dolomit altalaj. Közvetlenül Szerajevó közelében már egy
hangú, csaknem egészen kopár hegyek komor képe fo
gadja az utast s csak a főváros körül elterülő széles 
sikság, eléggé jól müveit szántóföldjeivel s rétjeivel, köl
csönöz némileg barátságosabb külsőt a vidéknek. 

48* 



718 

Szerajevón tul a vasútvonaltól délkeletre az Igman 
hegység belsejében jó zárlatu erdőrészletek vonták ma
gukra figyelmemet. A Hadsici állomásról kiinduló erdei 
vasút és az ugyanitt lévő gőzfürész azt sejtették, hogy 
a közelben nagyobb kiterjedésű erdőségek lehetnek. Innen 
kezdve vonatunk szük völgyben vitt tovább, honnan jól 
láthattuk a 2000 m.-nél magasabb Bjelasnica hegység 
égnek meredő kopasz csúcsait, az alattuk elterülő, szálalt 
kinézésű, szakgatott erdőkkel és legelőkkel. A 76 cm, 
nyomtávolu hegyi vasút, melynek egy része itt fogas
kerekű rendszer szerint épült, Ivau állomáson 876 m. 
tengerszinfeletli magasságban éri el a Boszna és Narenta 
folyók és egyúttal az Adriai tenger és Duna folyó viz-
környéke közti vízválasztó legmagasabb pontját, honnan 
számos alagúton keresztül, merész kanyarulatokkal száll 
alá a Narenta folyó völgyébe. 

Uj világ tárult fel itt előttem: a hercsegovinai karszt
vidék, mely jellegére nézve egészen elüt Bosznia azon 
részeitől, melyek eddig utamba estek. E jelleget alkalmam 
volt közelebbről is megismerni néhány nap múlva, s 
főleg az alatt a négy napig tartó gyaloglás alatt, melyet 
Konjicáról az elkarasztosodott hegyek között, meredek 
sziklaösvényeken, utunk vég czélja, Nevesinje felé meg
tettünk. 

A Kovjkától délre emelkedő meredek hegyoldal alsó 
részén főkép keleti gyertyánból (Garpinus orientális), de e 
mellett csertölgy-, virágos kőris-, mezei és tompa levelű 
juharból (Acer oUusatum) álló, legeltetett gyér bokroso
kon keresztül haladtunk, melyeket csak helyenkint vál
tottak fel a legeltetés ellen való kímélet következtében 
már emelkedni kezdő fiatal állatok, de annál gyakrabban 
talajuktól teljesen megfosztott terméketlenné vált, csupasz 
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részletek. A felső talajréteg a bokrokkal fedett helyeken 
is hiányzott; tönkre tette a birka és a kecske, melyek a 
földön semmi táplálékot sem találva most már csupán 
az elnyomorodott bokrok levelein és rügyein tengődnek. 
Fennebb korosabb bükkből és közte néhány jegenye
fenyőből álló erdőfoszlányokon át teljesen elkarsztosodott, 
kőtengerré vált területre értünk. 

Örökre felejthetetlen marad előttem a kép, mely 
a 2004 wi-nyire emelkedő Velika-Jcopa hegycsúcs alatt, 
egyik hegygerinczről elembe tárult. Óriási, talán 60—80.000 
kat. holdnyi területet lehet innen belátni. Égnek meredő 
kopasz sziklák, szürke kőtenger, sivár pusztaság minden
felé, melyet csak imitt-amott szakit meg egy-egy erdő 
vagy rétfolt. A maguk borzalmasságában állottak előttem 
az emberi kéz és a legelő állatok pusztításának szomorú 
következményei. 

Mert, hogy — kivéve a legmeredekebb sziklarészle
teket és a tenyészet határán felül emelkedő területeket — 
itt valaha erdők diszlettek, ezt nemcsak a krónika állítja, 
de határozottan mutatják a szikla- és kőtengerben imitt-
amott elszórtan látható fák és facsoportok, melyek épen 
azokat a helyeket foglalják el, a hová, megközelít
hetetlenségük mialt az ember és a legelő állat úgyszólván 
el sem juthatott. 

Ott állottam az igazi karsztvidék kellő közepében, 
mely néma egyhangúságával a*halál gondolatát kell, hogy 
felébreszsze a legerősebb idegzetű férfiban is. Önkéntelenül 
is azon töprengtem : hány évszázad lehetett szükséges 
ahoz, hogy ily óriási terület annyira elpusztuljon; mily 
alacsony műveltségi fokon állhatott az a nép, mely a 
maga és utóda érdekét annyira fel nem fogta, hogy e 
mérléknélküli pusziitásnak eszközévé válhatott! És még 
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jobban megerősödött bennem az erdő szeretetének érzése 
és szerettem volna ide hivni azokat, a kik még becsmé
relni is tudják az erdészt, az erdők fentartására, jó karba 
hozására, ápolására és a kopár területek befásitására 
irányuló munkáj áb an ! 

A pusztítás folyamata még mindig nem szűnt meg 
itt teljesen. Nyár vége lévén, a birkákat és kecskéket 
most épen az alant fekvő tarlókra és rétekre hajtották 
le, de hogy kevéssel azelőtt itt legeltek, annak két
ségbevonhatatlan bizonyitékai mindenfelé láthatók voltak. 
A mi fogalmunk szerint tulaj donképen alig érthető, hogyan 
élhet meg ott legelő állat, mikor csak minden tiz lépés
nyire található egy-egy tincs fü a kövek között. Körül
gyűrűzött kihaló félben lévő fák mutatják, hogy az emberi 
kéz sem hagyott fel még teljesen pusztító munkájával. 

Meredek sziklaösvényeken haladtunk tovább. A pod-
gyászainkat és élelmi szereinket czipelő kis bosnyák lovak 
bámulatos kitartással és biztossággal követtek bennünket 
mindenütt a nyaktörő utakon; pedig egész négy napi 
utunk alatt őszes táplálékuk abból a kevés fűből állott, 
a mit az éjjeli tanyáink körül lévő silány legelőkön 
találtak. A kánikula daczára, egyik sziklacsúcs északi 
oldalán havat láttunk, s hogy még érdekesebb legyen a 
kép, mellette egy öt tagból álló zergecsoport kapaszko
dott felfelé. 

A meredek lejtők között helyenkint kisebb-nagyobb, 
teknőalaku völgyeletek (poljék) tették némileg válozatossá 
utunkat; minden oldalról hegyekkel elzárt völgyeletek, 
fenekükön a felülről lefolyó eső- és hóviz által vájt, de 
most teljesen száraz patakmedrekkel, melyekben csupán 
a tavaszi és őszi esőzések és hóolvadás alkalmakor 
található viz és ez is csakhamar elpárolog a nagy szá-
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razság következtében, avagy a föld mélyében levő üre
gekben tűnik el, hogy más földalatti vizekkel egyesülve 
valahol egyebütt törjön elő. A völgyfenéken lévő sik 
részletek, a hol valaha gazdag rétek lehettek, szintén 
csak kőtömbökkel és sziklatuskókkal vannak boritva, s 
csak elvétve látható rajtuk egy-egy füvei fedett zöld 
foltocska. Forrásra csak minden 5—6 óra járásra buk
kantunk ; rendesen egy-egy ilyen zöldelő poljé-n mely 
ugy tünt fel előttünk, mint a sivatag utasa előtt az oáz. 

Az erdőfoszlányok fő-faneme a magasabb régiókban 
a fehér kérgü fenyő (Pinus leucodermis, németül : Weissrin-
diger Kiefer, némelyek szerint Panzerkiefer), Herczegovi-
nának ez az érdekes faneme, mely itt a mi havasi fe
nyőnket helyetesiti. Termetére a lombfákhoz hasonlít, 
elannyira, hogy első csoportját, melyet egy 1600 m-nyi 
magas hegy-kup tetején láttam, messziről bükknek néztem. 
Még 1900 m-nyi tengerszinfeletti magasságban is találtam 
belőle néhány példányt, eltörpülve a kegyetlen Bórá-val 
folytatott küzdelemtől. Ugyanez a fanem tovább egész 
hegyoldalakat lep el, gyér zárlatu erdőt képezve. Fája 
nagyon finom szövetű és tartósságra nézve állítólag a 
tölgyei versenyez. 

Egyik ottani szaktársam állítása szerint 35—40 m. 
magas példányai nem tartoznak a nagy ritkaságok közé. 
30 méter magas törzseket magam is láttam. A száraz, 
sziklás helyeket kedveli s már természeténél fogva is 
csak gyér zárlatban tenyészik. Kár, hogv ma már csak a 
legnehezebben hozzáférhető helyeken található. 

Nevesinje felé közeledve, valamivel jobb karban lévő 
erdőket is láttam. Különösen kellemesen lepett meg, mi
dőn egy jelző baltával megbélyegzett és megszámozott 
fehérkérgü fenyörönkő akadt utamba, mintegy figyelmez-
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tetésül, hogy ezek az erdők erdész gondjai alatt állanak. 
Még nagyobb leli örömem később, a midőn egy gyér 
zárlatu, idősebb, bükk, juhai', szil és külömböző tölgy
fajok keverékéből álló koros állabban magas füvet talál
tam, jeléül annak, hogy itt a legeltetés tilalmazva van. 

A 900 m tengerszint feletti magasságban elterülő, 
mintegy 25 km hosszú és átlag 8 km széles nevesinjei 
fensikon, melyei hűvösebb éghajlatánál fogva, az augusz-
lusi napokban elviselhetetlenül forró Narenta-völgye he
lyett katoni gyakorlataink szünhelyéül választottak, silány 
szántóföldek és rétek, többnyire elbokrosodott erdőterü
letekkel és bokros legelőkkel váltakoztak. A hegyekről 
lefutó viz által vájt patakmedrek nyáron itt is szárazak; 
az egész vidék nagy költséggel épített cysternák vizéből 
táplálkozik. Leggyakoribb fanemek és cserjék itt: a cser
tölgy, virágos kőris, közönséges és keleti gyertyán, mezei 
és tompalevelü juhar, vadkörte, közönséges mogyoró és 
galagonya. Jól esett szemeimnek midőn egyes helyeken, 
a legeltetés ellen legalább is egy évtized óta megkímélt, 
túlnyomóan csertölgyből álló erdőrészleteket láttam, me
lyek meglehetősen jó kaiban lévő sarjerdő képét mu
tatják. 

A nevesinjei sikság körül emelkedő hegyek lejtői 
néhol teljesen kopárak, néhol gyér bokrokkal, nagy 
részükön azonban erősen szálalt kinézésű, talajuktól 
nagyobbrészt megfosztott, de olyan erdőkkel vannak 
borítva, a melyek ha, a mire most már kilátás is van, 
kellő kíméletben fognak részesülni, idővel, még ismét jó 
karba juthatnak. 

Ezeknek az erdőknek főfanemei: a bükk, a csertölgy, a 
jegenyefenyő, a különböző juhai' és kőris fajok. A bükk 
mintegy 1 (300 m. magasságig emelkedik. A csertölgyből a 
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Vele? hegyláncz keleti oldalún 1300 m. magasságban 
találtam néhány 12—15 m. magas példányt, a mi arra 
mutat, hogy e fanem természetes határa üt legalább is 
1400 m-ig nyúlik fel. A bükknek előbb emlitett felső 
haláláig láttam felnyúlni egyes jegenyefenyő állabokat 
is, melyekbe eljutni azonban nem volt alkalmam. A 
jegenyefenyők nagy része vörös volt, mintha kiszáradásnak 
indult volna. Midőn később az «Erdészeti Lapok» 1896. 
évi augusztus havi füzetében dr. Horváth Gézának a 
^jegenyefenyő uj rovarellenségéről» a Steganoptycha abie-
gam-tÓl szóló ismertetéséi olvastam, önkéntelenül is az 
a gyanú merült fel bennem, hogy a vörösödés itt is e 
rovar faj károsításának következménye. Valószínű ez azért 
is, mert a Steganoptycha abiegana fellépése dr. Horváth 
közleménye szerint a hasonló jellegű módrus-fiume-
megyei karszt jegenyefenyőin is észleltetett. 

Ugy itt, mint Bosznia és Herczegovina más részeiben 
is, feltűnően sok olyan korosabb bükköt, juhart, kőrist 
találtam, a melyeknek törzse 10—15 m-nyi magasságban 
le volt vágva. A mint hallottam, e károsításokat a nép 
abból a czélból követi el, hogy a törzs alsó könnyebben 
elérhető részén neveljen lomtakarmánynak használható 
fiatal ágakat. Egyébiránt a lakottabb helyektől még tá
volabb eső többi erdőben is mindenfelé találtam össze
vissza nyesegetett lombfákat. Ily viszontagságok közt nőtt 
juhar és kőris fákból kerülhettek ki azok a szép, fodros 
szövetű deszkák, melyek a mult évi ezredéves országos kiállítás 
bosnyák erdészeti pavillonjában vonták magukra a figyelmei. 

Bendszeres kihasználásról ezekben az erdőkben szó 
sincs. Az összes használat a gyéren elszórt lakosság 
tüzifaszükségletére és saját építkezéseihez szükséges, 
kisebb mértékű kevés épületi fára és deszkára terjed, 
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melyet a nép az erdőben termel és lovai hálán szállit 
haza. A rendszeresebb kihasználás egyébiránt rendkivül 
sok nehézséggel is járna itt, főleg mert a vízhiány 
miatt nagyobb számú munkás ezekben az erdőkben 
nem dolgozhatik. Ez az oka annak, hogy a Nevesinje 
közelében épülő boistyei barakk tábor faépületeihez a 
szükséges fenyő épületi fát és deszkát Konjica vidékéről 
nagy költséggel Mostarig vasúton s innen több mint 
40 &m-riyire tengelyen szállítják, holott e czélra alkalmas 
jegenyefenyő közelben is található volna. A nép arra 
a rövid időre, mig a maga részére szükséges fát feldol
gozza, vizről akkép gondoskodik, hogy télen a hegyoda-
lokon található üregeknek (Karstlöcher), melyek az itteni 
mészkőalapkőzetben nagyon gyakoriak, fenekét hóval 
döngöli le s Í» Z ekkép előkészített víztartóba havat hord; 
az ebből származó hőiével fedezi aztán vízszükségletét. 

A fentebb leirt területekéhez hasonló jellege van 
kevés kivétellel egész Herczegovinának. A kevés kivétel közé 
tartozik maga a Narenta völgye, mely eléggé termékeny. 
Legalább ezt a benyomást tette reám, midőn Konjicáról 
vissza Metkovic felé jövet kukoriczával és dohánnyal borított 
szántóföldek, zöldelő rétek és szőllők között robogott 
végig vonatunk. Alsó részének, hol füge- és olajfák dísz
lenek, egészen délvidéki flórája van. (Az első fügefát 
Mostar mellett, Buna vasúti állomás kertjében láttam.) A 
hegyoldalak azonban itt is többnyire kopárak vagy leg
feljebb gyér bokrokkal vannak benőve, melyek közül a 
felső talajrétegtől megfosztott mészkőalapkőzet messzire 
kilátszik. Helyenkint a kőgörgeteg a Narenta medrébe 
folyik és ezt eltorlaszolással fenyegeti; néhol — de meg 
kell jegyeznem, hogy csak egy-két helyen — kecske 
rágja a törpe bokrokat s viszi végveszély felé a talajt. 
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Természeti szépségben különben olyan gazdag a Na-
renta völgye, hogy némelyek Svájcz mellé állítják. Leg
inkább elragadott szépségével Jablanka környéke. Közel 
2000 m. viszonylagos magassággal biró lépcsö'zetes, sziklás 
hegyek meredeznek itt a szük völgyre, messzire látszó 
barlangüregekkel és sziklahasadékokkal, melyekből sok 
helyen viz tör elő, gyönyörű vízesést képezve néhol 
nem egy, de számos vizsugárral. A hozzáférheteten szikla 
lépcsőkön facsoportok díszlenek s teszik tarkává az óriási 
szürke tömeget. A sziklák közölt gazdag zergeállomány 
tanyázik, melyet távoli országok zergevadászai is gyakran 
felkeresnek. Ha egyéb látni valót nem is nyújtana e 
remek vidék, már csak természeti szépségeiért is feltét
lenül megérdemelné, hogy az idegen turisták minél na
gyobb számban seregeijenek oda. 

* 
Az erdőp tisztításnak s ezzel a talaj tönkretevésének 

kegyetlen munkáját Herczegovinában és Boszniában is 
az ember romboló keze kezdte s a legelő állatok, főleg 
a kecskék folytatták, ép ugy, mint az ép olyan szomorú 
kinézésű dahnácziai és horvátországi karsztvidéken, me
lyek egyrészét Metkovicról Fiumébe jövet a tengerről 
szintén alkalmam volt látni, Herczegovinának a tenger
parthoz közelebb eső s könnyebben hozzáférhető részei
ben az erdők kipusztítását leginkább a veleczeieknek 
tulajdonítják. Óriási famennyiségre volt szükségük a lagúnák 
városa lakóinak a hatalmas czölöpépitményekhez, melye
ken az egész, 2100 utczával biró város nyugszik, valamit 
az ezrekremenő hajóhoz, melyekkel az egykor oly virágzó 
kereskedő város lakói az egész világot bejárták. És mind
ezekhez a fát főkép a dahnácziai, horvátországi és her-
czegovinai erdőkből szerezték be. 
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A Ország belső részeiben nem igen segédkezhettek 
idegenek az erdő pusztításban a lakosságnak, melyet nem 
annyira amúgy is csekély faszükséglete, mint az a czél 
ösztönzött erre, hogy mennél több legeltetésre alkalmas 
térületet nyerjen. E pusztító munkánál a fejsze nem 
volt az egyedüli eszköz; közreműködött a tűz is. Sok 
helyen a folytonos háborúságoknak tulaj donitható a pusz
títás ; a községek közelében nagy területeken főleg azért 
vágta ki a lakosság nz erdőt, nehogy az ellenség őket 
könnyen és észrevétlenül megközelíthesse. Sőt ebből a 
czélből a török malom idején néhol, pb Toca környékén, 
nagy erdőterületek kiirtása a. török kormánynak egyenes 
parancsára történt, mely egész községekél rendeli ki erre 
a munkára. 

A fejszét mindenütt nyomban követte a legelő marha, 
juh s főleg a kecske. Ezek a kivágott fák tuskóiból és 
gyökereiből felverődő sarjakat ismételten lerágták, melyek 
ennek következtében bokrokká vállak. A bokrok azután 
a folytonos rágás következtében mind inkább-inkább gyé
rüllek, néhol leljesen ki is vesztek. Ehhez járult még, 
hogy a pásztorok sok helyen a tuskókat irtották, a 
visszamaradt, összekuszált idősebb erdőkben a fákat körül
gyűrűzték s tűzzel égették fel. 

Hogy a legeltetés mily nagy szerepet vihetett és visz 
még most is Boszniában s főleg Herczegovinában, fogal
mai alkothatunk erről az alábbi statisztikai adatokból, 
melyek a mult évi ezredéves országos kiállításon voltak 
bemutatva. Ezen adatok szerint az okkupált tartományok
ban az állatok létszáma az 1895 év végén a jelenlegi 
politikai kerületek szerint a következő volt: 
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K e r ü l e t ló szarvas-
marha juh kecsk e 

Szerajevo ._ _ .. . ._ _ 35,609 230.571 397.408 240.143 
Banjaluka _  . 42.848 323.033 385.079 123.224 
Bihaő ._ . ._ _ .. . __ _ .. . .. . .. . 25.460 101.641 388.223 136.57 1 
Donja Tusla .  .. . 51.214 308.318 306.709 121.828 
Travnik .. . .  . . . . . .  .  . . . .. . .. . . . . 43.938 217.730 771.334 241.fc98 
Mostar . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . .. . 34.258 109.092 981.907 577.38 5 
Összesen . . . . . . . . 233 32 2 1,416.394 3,230.720 1,447.049 

Az elfoglalt tartományok 51,027 • km. (8.87D mértföld) 
területéből 1D km-re, illetve összesen 1,568,092 lakosából 
1000 lélekre eső állatok létszáma a következő: 

1 •  kmr e esi k 1 0 0 0 lakosr a esi k 

K e r ü l e t ló szarw-
marha juh kecske ló szarv.-

marha juh kecske 

Szerajevo . . . . . . .. . 4 28 47 29 151 1005 1689 1046 
Banjaluka .. . . . . .. . 5 36 43 14 129 975 1162 372 
Bihaő . . . .  _  . . . . . . 5 29 70 25 132 840 2017 709 
Donja Tusl a .. . .. . 35 34 14 142 853 849 337 
Travnik. . 4 22 77 24 182 903 3197 1008 
Mostar _  . .. . ,i. ... 4 1.9 108 63 149 738 4285 2519 

Átlag 5 28 03 28 147 890 2031 910 

Csak egy pillantást kell vetnünk a fentebbi ada
tokra, mindjárt feli kell tűnnie az erdőkre nézve leg
veszélyesebb két állat, a kecske és juh, aránylag óriási 
létszámának. Ha összehasonlítjuk a kecskére vonatkozó 
adatokat a Magyarországban illetve az egész Magyar 
birodalomban a nyolezvanas években történt állatössze-
irás alkalmával szerzett idevágó adatokkal,*) ugy találjuk, 

*) „ A magya r álla m erdőségeine k gazdaság i é s kereskedelm i leirása " 
e z . m ü másodi k kiadás a I . köteténe k 271 . lapján közöl t adato k szerin t Magyar -
országon 281,88 5 db. , a z egés z Magyarbirodalomba n pedi g 812,89 5 db . kecsk e 
találtatott. 
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hogy az elfoglalt tartományokban, daczára annak, hogy 
összes területük Magyarország területének csak 18%-át, 
az egész Magyar birodalomnak 16%-át, lakosaik száma 
pedig ezek lakosainak csak 1 0 3 illetve 9%-át teszi, több, 
mint ötször annyi kecske van, mint Magyarországban s 
körülbelül négy és félszer annyi mint az egész Magyar 
birodalomban, tehát Horvát-Szlavonországot is beleszámítva. 

És ha az egyes kerületek kecske és juh-lélszámát 
hasonlítjuk össze egymással, kitűnik, hogy az okkupált 
tartományokban lévő összes "kecskeállományból 4 0 % , 
az összes juhállományból pedig 3 0 % esik csupán a 
mostari kerületre vagyis Herczegovinára, hol minden 3 kat. 
holdnyi kerületre körülbelül 1 kecske, 2 juh jut. Megtaláljuk 
továbbá ezen összehasonlítás folyamán az összefüggést 
a kecske és juh létszáma és az erdők minősége közölt 
is, a mennyiben az erdők minősége s általában termé
kenység tekintetében az egyes kerületek körülbelül ebben, 
az állatok létszámához mérve fordított rendben sorakoznak 
egymás mellé. 

Hogy az elfoglalt tartományokban az állattenyésztés 
mindezideig oly nagy szerepet vitt, ennek magyarázatát 
adja ezen országok történelme. Bosznia és Herczegovina, 
a mennyire csak a történelmi adatok visszanyúlnak, a 
legújabb korig szakadatlanul kül- és belháboruktól szen
vedeti. Nem csoda tehát, ha e nyomasztó viszonyok 
között a múltban a mezőgazdaság nem fejlődhetett s a 
nép a marhatenyésztésben kereste a megélhetéséhez szük
séges eszközöket, annyival inkább, mert ellenséges betö
rések idején, ha menekülnie kellett, marháit magával 
vihette, földjét ellenben nem. De másfelől a marhatenyész
tést a régi jobbágyi viszony is fokozta, a mennyiben a 
jobbágyi viszonyban lévő paraszt (kmet) földes urának 
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csak a föld terményeiből volt köteles bizonyos hányadot 
beszolgáltatni, marháiból ellenben nem adott semmit. 
Ehez járult, hogy a török kormány egykoron, ha az 
erdők irtását nem is engedte meg mindenütt, a legelte
tést sehol sem korlátozta. 

Igen természetes, hogy épen a fentebb vázolt vi
szonyok következtében a marhatenyésztés is csak kezdet
leges lehetett. Tényleg — mint sok helyen most is — 
úgyszólván csak a szabadban való marhatartásra szo
rítkozott, melynél az állatok istállót nem is ismertek. 
Ennek, valamint annak a körülménynek, hogy az erdők 
és a talaj pusztításával a jó legelő is folyton apadt, 
nem lehetett más következménye, mint az, hogy a marha
állomány elsilányodott, s hogy a nép ezért azután az 
állatok számában igyekezett kárpótlást találni. 

Ily körülmények tették lehetővé, illetve idézték elő 
a marhaállomány oly nagy mérvű felszaporodását. S  hogy 
az állatok között főleg a kecske Herczegovinában oly 
nagy szerepet vitt, ezt is természetesnek kell találnunk, 
ha figyelembe veszszük, hogy igényei a legelő iránt a 
legcsekélyebbek, hogy még télen át is fenn tudja tartani 
magát a bokros legelőkön található rügyekből, s hogy a 
rendkivül meredek, sziklás hegyoldalakon fel bir mászni 
még az oly helyekre is, a hová más állat eljutni nem 
birna. 

Az erdő pusztításának és a talaj tönkretevésének 
munkájában magának a talajnak természete, valamint az 
éghajlati viszonyok is segítségére voltak, főleg Heczegovi-
nában; az embernek és legelő állatoknak. 

Az alapkőzet úgyszólván az egész Herczegovinában 
és Bosznia jelentékeny részében mészkő és dolomit, melyek 
számos hasadékaikkal és üregeikkel a lehulló csapadékokat 
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gyorsan elnyelik, különösen ha hiányzik a viz beszivárgását 
lassitó felső talajréteg és az ezt boritő növényzet. E mellett 
mivel rendkívül lassan mállanak, nagyon hosszú idő kell 
ahoz, hogy felületükön uj talajréteg képződjék. Mindezek
nél fogva az elkarsztosodásra is sokkal hajlandóbbak, 
mint másnemű alapkőzetek. 

Mig Boszniának a Száva folyó vizkörnyékéhez tartozó 
részeiben az időjárás eléggé nedves és Közép-Európa déli-
részeinek éghajlatához hasonlít; az Adriai tenger felé hajló 
Herczegovinának középtengervidéki éghajlata van, melyet a 
forró es száraz nyár, sok eső a tavaszi és őszi napéj
egyenlőség idején, és a Bóra jellemeznek. A nyári nagy 
szárazság kedvezőtlen befolyását a növényzetre lényegesen 
fokozza itt még a nappali és éjjeli hőmérséklet közti 
nagy különbség is, melyet az a körülmény idéz elő, 
hogy épen az erdők és talajt boritó egyéb növényzet 
hiánya miatt a kopasz sziklás talaj nappal gyorsan föl
melegszik és éjjel nagyon lehűl. Fokozza továbbá az év 
minden szakában uralkodó száraz Bóra is, mely a növé
nyeket és fákat folytonos mozgatás által fejlődésükben hát
ráltatja, az erdőtől megfosztott s a legeltetés által felszagga
tott talajréteget, valamint a sziklák felületén lassan képződő 
málladékot elhordja, amit a tavaszi és őszi nagy eső
zések is elősegítenek. 

-X-

Nagyon természetes, hogy az évszázadok során ennyire 
tönkre ment talajt és erdőket csak évszázadok alatt 
lehet ismét annyira a mennyire jókarba hozni. Merészség 
volna még csak gondolni is arra, hogy itt legelső sorban 
a mesterséges erdősítéssel lehetne a bajon segiteni. Meg
mérhetetlen munka és pénz s a mellett még mindig 
nagyon hosszú idő kellene ehez. A legnagyobb feladat a 
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természetre, ennek visszaszerzi) képességére háramlik itt. 
Midőn megláttam a részben elkarsztosodott, részben karszto
sodásnak indult óriási területeket, mint már sok másnak, 
nekem is az a gondolatom támadt, hogy a legbiztosabb 
orvosság az lenne, ha néhány évszázadra vagy talán egész 
évezredre kiköltöztetnének onnan minden embert és állatot. 
.Mivel azonban ezt tenni nem lehet, nem marad más 
hátra, mint legalább minden kitelhető eszközzel támogatni 
a természetet lassú, de biztos, nagy munkájában. 

«A népet a műveltség magasabb fokára emelni, a mező- és 
erdőgazdaságot iparral támogatni s az erdőgazdaságot akkép 
rendezni be, hogy lehetőleg a mezőgazdaság, főleg pedig az 
állattenyésztés érdekeit is szolgálja/» E szavakkal jelöli meg 
Vessely József Das «Karstgebiet Militár Kroatiens und 
seine Rettung» czimü munkájában,*) a horvát karszt
vidék beerdösitésének s a müvelés számára való vissza-
hóditásának útját. Ráillenek e szavak a herczegovinai 
karsztvidékre is. 

A viszonyok javítását czélzó nagy munkában igen 
természetesen az államhatalomnak jut a legnagyobb s 
legszebb feladat, melynek megoldásánál körültekintő s a 
nép létérdekeit minden irányban lehetőleg figyelembe vevő 
helyes politika tehet a legtöbbet. Mert egyoldalúan csupán 
a végczélt tartani szem előtt s ennek érdekében a népet 
legfőbb keresetforrásától, a marhatenyésztéstől meg
fosztani, egyértelmű volna a nép szándékos tönkretevésé
vel. Más megélhetési módot kell előbb létesíteni a nép 
számára s csak azután szabad az állattenyésztést a 
kívánatos mértékig korlátozni; addig pedig cs?k annyi 
megszorítást czélszerű alkalmazni e tekintetben, a mennyit 

*) Zágrá b 1876 . 

EIIDÉSZETI LAPOK. 49 



732 

a nép nagyon meg nem érez. Csak .annyit szabad akarni 
kezdetben, a mennyi nagyobb visszahatás nélkül keresztül 
is vihető; a viszonyokkal nem számoló erőszakos eljárás 
súlyos következményeket vonhatna maga után. 

Ezeket az elveket tartja szem előtt Bosznia és Her-
czegovina kormánya is. Vasutak és jó országutak építésével 
kezdte az ország fölvirágozlalásának munkáját, utat nyitván 
az által a czivilizáczió számára, melytől a megszállott 
tartományok azelőtt olyannyira el voltak zárva. Mig 
1878 előtt a dqherlin-banjalukai volt az egyetlen vasut
vonala az elfoglalt tartományoknak, ma már összesen 
664 - 5 Zcm-nyi vasúthálózattal bírnak. Mig a megszállás 
előtt rendesen kiépített uf az egész országban alig volt s 
ugy a teher-, mint a személyszállításnak legfőbb eszköze a 
hátasló volt, most mái' mintegy 5700 Awi-nyi úthálózat 
szeli át az országot minden irányban, melynek felépítésénél 
kiváló szerep jutott katonáinknak. 

Hogy a mezőgazdaság, ipar, kereskedelem, népnevelés 
terén mit tett az országos kormány, alkalmunk volt 
fogalmat szerezni erről a mult évi ezredévi országos 
kiállításon. 

Sok történt az erdészet lerén is. Az állami erdők 
kezelését s a erdők feletti felügyeletet szervezték, az erdő
területeket felmérték, az állami erdőknek a magán erdőktől 
való elkülönítését már csaknem befejezték, az erdei szol
galmakat szabályozták, sőt egyes rendszeres kezelésre 
alkalmasabb állami erdőkről már üzemterveket is készí
tettek. A legeltetési jogokat a nép által elviselhető mér
tékig korlátozták; ezzel szemben, a hol szükségesnek 
látszott, az állattenyésztés érdekében az erdőgazdaságot 
oly irányba terelték, hogy a nép loml(takarmányszükségle
tét lehetőleg kielégíthessék. A tönkre jutott erdők jókarba 
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tiozására s az elkarsztosodás tovább terjedésének meg
váltására az első lépéseket megtették, sőt helyenkint az 
•elkarsztosodott területek mesterséges beerdősitését is meg
kezdték. Hogy az Ausztriából és Magyarországból behozott 
^erdészeti közegeket az ország viszonyaival ismerős segéd
személyzet támogassa, Szerajevóban erdészeti középiskolát 
alapítottak. 

Mielőtt az erdészeti viszonyok részletesebb tárgyalá
sába bocsátkoznám, szükségesnek vélem, hogy néhány 
statisztikai adatot felemlítsek. 

Bosznia és Herczegovina összes területe, az országos 
kormány által a mult évi kiállítás alkalmából kiadott «Bos-
nyákország és Herczegovina az 1896. évi ezredéves 
•országos kiállításon» czimü leirás szerint: 5,102.700 hektár 
<8,868.493 k. h.), melyből 53%*) (2,709.039 hektár vagyis 
4,708.309 k. h.) erdő, 2 0 % szántó, 1 8 % legelő, 7 % 
kert, rét és szőlő, 2 % terméketlen.**) 

Az összes erdőterületből 58%-ot szálerdőnek, 37%-ot 
sarjerdőnek és bokrosterületnek, 5%-ot havasi legelőnek 

<(Alpenweide) vett fel a kataszter. Az állami erdők kiter
jedése 2., 157.269 hektár, s igy ezek az összes erdőknek 
•80%-ára rúgnak. Nagyon örvendetes körülmény ez az 
>erdők jókarba hozására és okszerű kezelésére irányuló 
intézkedések könnyebb végrehajtása tekintetéből. 

Az összes erdők feletti felügyeletet, az állami erdők 
kezelését a szarajevói országos kormány kebelében lévő 
erdészeti osztály, s a kerületi hatóságokhoz és a járási 

*) Az erdőhö z számította k so k olya n területe t is , a  melye n csupá n elszór -
stan találhat ó a  fa , a  melye k tehá t a  szoro s értelmébe n vév e ne m képez -
aiek erdőt . 

**) A terméketlen terüle t azér t szerepe l olya n ki s %-kal, mer t a  kopársá -
gok túlnyom ó részé t a z erdőb e é s legelőb e sorozták . 

40* 
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hivatalokhoz*) beosztott erdőtiszti személyzet teljesiti. Az~. 
országos kormány erdőtiszti személyzete 2 erdőtanácsosból,. 
3 erdőmesterből, 1 erdőmérnökből, 3 főerdészből, 1 
fogalmazóból, 1 erdészből és 4 gyakornokból áll. Minde
nik kerületi hatóságnál 1—1 föerdész s melletle néhol 1—1 
gyakornok, s mindegyik járási hivatalnál egy, néhol két 
erdőtiszt (erdész vagy erdészjelölt,) mint erdészeti előadó-
(Forstreferent) van alkalmazva. 

A járási erdészeti előadók kezelik a járásukban lévő
összes állami erdőket. Csak egyes nagyobb kiterjedésű 
s élénkebb üzemmel biró erdők képeznek kivételt e 
tekintetben; melyeket külön birtoktestbe foglalva, közvet
lenül a kerületi hatóságnak alárendelt külön erdőliszt 
kezel. 

Az állami erdők kezelésénél valamint a magán erdők 
felett való felügyeletnél követendő eljárás az országos, 
kormány által, a járási hivatalok részére, az állami e r 
dők kezelésére nézve 1890-ben kiadott «Erdészeti szol
gálati utasitás»-ban s az ennek kiegészítését képező, az, 
állami erdőkben elkövetett erdőkárok tárgyalására és a. 
magán erdők feletti felügyeletre nézve, ugyancsak az, 
1890 évben kibocsátott rendeletekben van szabályozva; 
a melyek mindannyian az 1869. évi török erdőtörvény 
intézkedéseinek figyelembe vételével vannak összeállítva. 

Ezekben az utasításokban és rendeletekben az erdő-
pusztitás tovább terjedésének megakadályozását s az erdők 
és a talaj jobb karba hozását czélzó összes főbb inlézke-

*) A z egés z Boszni a é s Hcrczegovin a 6  kerületre (u . m. a  szerajevói , ban -
jalukai, bihaci , donjatuzlai , travnik i é s mostari ) s  összesen 5 2 járásra van felosztva. . 
A közigazgatás t mindeni k kerületbe n eg y kerület i hatósá g (Kreisbehörde ) s -
minden járásba n eg y járás i hivata l (Bezirksamt ) végzi , melye k a  közigazgatás- , 
minden ágár a megfelel ő személyzette l birnak . 
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•déseket megtaláljuk, nem tartom tehát feleslegesnek az 
alábbiakban kivonatosan ismertetni annyival inkább, meri 

•egyébként is eléggé érdekes tájékozást nyújtanak Bosznia 
és Herczegovina erdészeti viszonyai felől. 

A járási hivatalok részére kiadott «Erdészeti szolgálati 
utasitás» elsősorban a járási hivatalnak, illetve az ennek 
kötelékébe tartozó erdőtisztnek, az erdészeti előadónak 
teendőit az állami erdők kezelését, illetőleg írja körül. Mint 
legfontosabb teendőket, a szolgalmak gyakorlásának ellen
őrzését, az erdei termékek kiszolgáltalását, a faértékesi-
tést, az állami erdőbirtok határainak rendben tartását, a 
felújítások foganatosítását, az erdő védelmet, az erdőőri 
személyzet kioktatását és ellenőrzését emliti föl. 

Előre kell bocsátanom, hogy az 1869. évben hozott 
török erdőtörvény értelmében a községi lakosok lakóházaik 
istállóik, éléskamráik s egyéb gazdasági épületeik felépíté
séhez és tatarozásához, továbbá szekereik és gazdasági 
•eszközeik készítéséhez és javításához s egyéb házi szük
ségleteikre a szükséges épületi és műszerfát, valamint a 
házi szükségletüket fedező összes tűzifát az állami erdők
ből ingyen kapják; sőt ingyen kapják azt a tűzifát is, a 
mit a közeli piaczokra lovaikon — de csakis lovaikon — 
háti teherként eladni visznek. 

Az összes famennyiség a jogosultak részére első sor
ban saját községük határában jelölendő ki; más község ha
tárából, csak az országos kormány külön engedélyével 
adható ki fa, a mely engedély csak olyan esetekben szo
kott megadatni, ha saját határukból az állabviszonyok 
vagy más okok miatt elegendő fa egyáltalában ki nem 
szolgáltatható s viszont az illető idegen határban levő er
dők kihasználásának tartamossága ezáltal nincs veszélyez
tetve. A szolgalomra jogosultak épületi és müszerfa szűk-
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ségletüket, joguk különbeni elvesztése mellett, kötelesek 
évente márczius végéig bejelenleni a járási hivatalnál^ 
mely a bejelentett adatok valódisága felől az erdészeti 
előadó utján meggyőződést szerezvén, előzetesen megálla
pítja s közhírré téteti a napokat, a melyeken a fa számukra, 
az erdőben ki fog jelöltetni. Az ily czimen kiadott épületi 
és müszerfa eladása szigorúan tiltva van. 

A n é p ' szükségleteinek kielégítése után fenmaradő* 
fának értékesítése történhetik: tőár mellett szabadkézből,, 
írásbeli ajánlatok, árverés avagy szerződés alapján. 

Szabadkézből tőár mellett ugyanannak a vevőnek egy 
évben 50 frt értékű fánál többet eladni a járási hivatal
nak nem áll jogában, indokolt esetekben ezt a kerületi 
hatóság engedélyezheti. A tőárakat évről-évre az országos; 
kormány által jóváhagyott árszabály állapítja meg. 

Nem lesz talán érdektelen a nevesinjei és konjicab 
járásokban fennálló árszabályok főbb adatait ide jegyeznem.. 
Az erdőrészek távolság és hozzáférhetőség szerint nyolcz,. 
értékosztályba vannak sorozva s ennek megfelelően a tő-
árak a következő határok között mozognak. Épületi és 
müszerfa: tölgy 3—8 frt, szil, juhar, kőris, szelid gesz
tenye és hárs 2 frt 50 kr. — 7 frt; bükk, csertölgy, nyír, 
nyár, füz, éger 27 k r . — 2 frt; lucz-, jegenye-, erdei- és 
feketefenyő 1.20—4 frt m 3-enkint. Tűzifa: tölgy, szil,, 
juhar, kőris, szelid gesztenye, hárs 10—80 kr.; bükk, 
csertölgy, nyir, 15—60 kr . ; nyár, füz, éger 10—30 kr,. 
lucz,-jegenye-, erdei- és feketefenyő 10—45 kr. ürm 3-kint. 

Egyes fanemeknek, u. mi dió, cseresznye, tölgy, (a-
csertölgyet kivéve) a szil, kőris (a gyérítés utján kihasz
nálandó egyedek kivételével), fürtös és korai juhar, szelid 
gesztenye, alma, körte, hárs, fehérkérgü fenyő (Pinus le-
ucodermis) eladására esetről-esetre az országos kormánytól 
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kell engedélyt kérni. Üdvös intézkedés ez az emiitett ér
tékesebb fanemek megkímélése s fenimiradásuk biztosítása 
érdekében. 

A müfát rendszerint a tűzifával együtt adják el s 
utóbbi csak abban az esetben hagyható vissza a vágások
ban, ha biztos kilátás van arra, hogy a szolgalomra jo
gosultak egy évén belül el fogják vinni. 

A kihasználás csak a legritkább esetekben történik 
tarvágás utján, rendszerint szálalás vagy hosszú időre ter
jedő fokozatos felujitó vágásmód mellett. A fakijelölést az 
utasítás a járási erdőtiszt legfontosabb leendői közé so
rozza, ki ezt csak rendkívüli akadályoztatása esetén biz
hatja az erdőőrre. A kijelölt törzsek mellmagasságban, 
valamint tövükön jelző baltával bélyegeztetnek meg, s 
ezenkívül erdőőri kerületenkint folyó számmal láttatnak el. 

A termelt fát az erdőőr méretezi s az általa össze
állított méretjegyzéket az erdőtiszt a helyszínén megvizs
gálni köteles. A szálfát 4 méteres szakaszokban köbözik; 
a lucz- és jegenyefenyő kéreg nélkül, a többi kéreg
gel együtt. A fakiadást az erdőőr, a járási hivatal által 
kiadott utalvány alapján teljesiti. Az ugyanazon törzsből 
termelt részletek (pl. rönkök) egyszerre adandók át, külön
böző törzsekből származó darabokat összekeverni szigorúan 
tiltva van. 

Hogy a rovarkároknak eleje vétessék, a jegenye- és 
luczfenyő törzsek egész hosszukban (tehát csúcsukkal 
együtt) lekérgezendők; hogy a kéreg és a galyak eléget
tessenek-e vagy ne, azt a viszonyok figyelembe vételével 
az erdő tiszt szabja meg. 

Fontos intézkedéseket tartalmaz ez az utasítás a legel
tetés korlátozására nézve is. A lakosság bizonyos mennyi
ségű maihát a részére e czélra kijelölt erdőkben illetve 
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havasi legelőkön ingyen legeltethet. Kereskedés czéljából 
tartott marháért már bizonyos legeltetési bér, pl. a kornyicai 
járásban szarvasmarháért 1 frt, lóért 70 kr., kecskéért 
50 kr., juhért 10 kr, fizetendő darabonkint. Ilyenek 
egyébiránt csakis olyan helyeken legeltethetők, a hol ezt 
a legeltetésre alkalmas terület kiterjedése és állapota meg
engedi. Legeltetésre nem jogosultak kecskéi semmiesetre 
sem bocsáthatók az erdőbe. 

A legeltetés korlátozása czéljából továbbá a juh és 
kecske az egész országban meg van adóztatva. A fizetendő 
adó a juh után 10 krra, a kecske után 10 darabon alul 
15 krra, 10-től 50 drbig 25 krra, 50 drbon felül 50 krra 
rug darabonkint. Kivételt csak Herczegovina s egyes 
szomszédos részek képeznek, a hol a kormány a túlsá
gos kecskelegeltetés ellensúlyozása czéljából az erdőre 
nézve még sem oly káros juhtenyésztését igyekszik elő
mozdítani aként, hogy a juhra nézve 10 drbon alul adó
mentességet mondott ki, a kecskére nézve ellenben 
10 drbon alul az adót 15 krról 20 krra emelte dbonkint. 

Hogy a magasabb fekvésű erdők további pusztításá
nak lehetőleg eleje vétessék, az erdészeti személyzetnek 
szigorúan kötelességévé van téve, hogy a havasi legelők 
körül lévő erdőket a legeltetési időszak alatt ellenőrzés 
czéljából többször gondosan járja be s a pásztorok ré
szére a tüzelő fát, rendszerint hulladék vagy más cse
kélyebb értékű fából előzetesen adja ki. A ki más fához 
nyul, mint erdei kihágó büntettetik. 

A felújítást illetőleg nagyobb súlyt helyez az utasítás 
a használatok és legeltetés ellen való tilahnazásra, mint a 
mesterséges erdősítésre. És ez igen természetes is, mert a 
kopárrá vált területek mesterséges beerdősitése rendkívül 
S o k b a kerül. Igy pl. a nevesinjei járásban, hol 1878 óta 
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•összesen mintegy 150 hektárt erdősitettek erdei-, jegenye
fenyővel és tölgygyei, az erdősítés költségei csemeteérték
kel együtt hektáronkint a 100 frtot megközelítik. 

Tilalmasok (Schonung) első sorban az olyan erdőkben 
jelöltetnek ki, a melyekben a pusztítás nem haladt annyira, 
hogy kellő kímélet mellett még Jókaiba hozhatók ne volná
nak. Igen természetes még ez idő szerint, hogy a tilalmasok 
kijelölésével szük korlátok közé szorítkoznak, mert figye
lembe kell venniök a nép létérdekeit. A legeltetési tilalmat 
•egyelőre csak azokra az erdőrészekre mondják ki, a hol 
a nép legelőszükségletének kielégítése érdekében nem ok
vetlenül szükséges az erdei legeltetés. A nevesinjei járásban 
pl. az összes erdőknek csak mintegy 10%-a von ez idő sze
rint legeltetési tilalom alatt. Nem egy helyen láttam magam 
is a szép eredményt, amit a tilalmazással elértek. 

Mindennemű erdöirtáshoz felsőbb engedély szükséges, 
mely azonban legfeljebb csak a nagyobb erdőterületek 
szélére nézve s csak olyan esetekben szokott megadatni, 
ha az illető község halárában amúgy is elegendő erdő 
van. Az irtások megakadályozása érdekében az is ki van 
mondva, hogy az erdők belsejében előforduló irtások nem 
adhatók bérbe s ha valaki ilyennek bérbeadása iránt fo
lyamodnék, azt kérésével feltétlenül el kell utasítani. 

A halászatra csak megfelelő illeték lefizetése mellett 
adnak engedélyt. Ez az illeték az egyes járások halgazda
sága szerint változik s pl. a konjicai járásban a csupán 
saját szükségletre való halászatnál évente 50 krra, eladás 
czéljából való halászatnál 15 frtra rug. A halnak dinamit 
vagy egyéb robbanó anyag, mére g vagy egyéb bóditó szer 
segélyével való fogása, valamint az ivás ideje alatt való 
halászás szigorúan tilos. 

A vadászatot illetőleg az 1893-ban életbe lépett vada-
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szati törvény intézkedik, mely az E. L. 1895. évi X. fü
zetében van kivonatosan ismertetve. 

Minthogy a lakosságnak saját szükségletei kielégitésére-
amugy is elegendő fahasználati és legeltetési jogosultsága 
van, az erdei kihágások, tekintettél az erdők nagy részének 
kedvezőtlen állapotára, nagy szigorral büntettetnek. Hogy 
a büntetéseknek nagyobb foganatja legyen, az erdei kihá
gások tárgyalásánál és a hozott Ítéletek végrehajtásánál 
gyorsan járnak el. Az állami avagy állami kezelés alatt 
álló erdőkben elkövetett kihágások megtorlásánál követendő 
eljárás tárgyában kiadott rendelet főbb intézkedései a kö
vetkezők. 

Ha valamely szolgalomra jogosult, avagy valamelyik 
favevő az állami, illetve állami kezelés alatt lévő erdőben 
neki át nem adott fát dönt vagy feldolgoz, 1—10 frt bir
sággal, fizetésképtelenség esetében 2 — 8 napi elzárással; 
ha más erdei terményt meg nem engedett helyen vagy 
időben termel vagy elvisz az erdőből, 1—5 frt birsággal 
vagy 2—5 napi elzárással; a ki ugyanezen kihágások 
valamelyikét karszton vagy más rossz termőhelyen követi 
el, 50 frtig terjedhető birsággal vagy 14 napig terjedhető 
elzárással, illetve 10 frtig terjedhető birsággal vagy 8  napig 
terjedhető elzárással büntettetik. 

Tuskók és gyökerek irtásáért vagy kivágásért, élő
fáknak hajkolás vagy körülgyürüzés által való megrongá
lásáért 1—10 frt birság, vagy 2 — 8 napi elzárás (karszton 
vagy más rossz termőhelyen 50 frtig terjedő birság vagy 
14 napig terjedő elzárás) tilalmi vagy más jelek eltávolí
tásáért vagy felismerhetlenné tételéért 1 —5 frt birság vagy 
2—5 napi elzárás, (Karszton 10 frtig terjedő birság vagy 
8 napig terjedő elzárás) képezi a büntetést, bárki légyért 
is a tettes. 



741 

A ki marhát hajt olyan helyre, a hol legeltetni joga: 
nincs, 1—5 frt büntetést fizet vagy 2—5 napra elzáratik 
(karszton a büntetés 10 frtig, az elzárás 8 napig terjed
het) ; ha pedig bárki is tilalmasba vagy kimélet alatt lévő 
területre hajt marhát 2—20 frttal vagy 2—14 napi elzárás
sal (karszton 50 frtig terjedhető birsággal vagy 21 napig 
terjedhető elzárással) snjtatik. Az erdőőri személyzetnek 
joga van annyi marhát lefoglalni, a mennyi fedezi a bün
tetést és kártérítést, sőt a kecskére nézve meg van en
gedve az is, hogy ha elfogni nem lehet, lelövessék. 

Szigorú büntetés éri azokat is, a kik az erdőben 
szándékosan avagy gondatlanságból tüzet okoznak, illetve 
a tüz ellen az óvóintézkedéseket megtenni elmulasztják. 
A büntetés abban az esetben, ha tűzveszély nem támad 
5—30 frt vagy 1—3 heti elzárás, ha tűzveszély támad 
25—300 frt vagy 8 naptól 3 havi elzárás. Ha a tettes 
fel nem fedeztetik, az egész község, melynek határában a 
tüzeset előfordult, büntettetik azzal, hogy a kárt megtéríteni,, 
a leégett helyet bekeríteni s a kerítést fentartani tartozik, 
ha pedig hasonló eset több izben ismétlődik, még ezen
kívül 100—300 frt bírságot is fizet. 

Az erdei kihágások elkövetőit a csendőrök és pénz
ügyőrök is kötelesek elfogni. 

A felsorolt büntetéseken kivül a kihágást elkövető. 
kártérítés fejében, az engedély nélkül döntött, valamint a 
lopott fáért, az illető távolsági osztálynak megfelelő, ár
szabályszerinti legmagasabb árt, ha pedig a fa döntése a. 
zárlat megszakítását vonja maga után, valamint a termé
szetes felújítás czéljából visszahagyott magfákért, kímélés 
alatt lévő erdőrészekben a növekvésképes fákért, ezen ár 
kétszeresét tartozik megfizetni. Tuskó és gyökérirtásért, ha. 
ez a talajra nem káros, 10-szeres, ha káros, 20—30-szoros,. 
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lombtakarmányért a szerint, hogy ez fenyőről, tölgyről, 
•avagy más lombfáról, illetve fiatal tölgyről, fiatal fenyőről 
vagy kímélet alatt lévő erdőben termeltetett, 10-szeres, 
5-szörös, illetve 20-szoros kártérítés fizetendő. Hajkolás 
•által okozott kárért a fa értékének V 3 - a , lekérgezésért, 
körülgyürüzésért a fa egész értéke, ha a körülgyürüzés 
egész csoportokra terjed, valamint tüz által való károsítás 
esetén is, a fák értékének kétszerese fizetendő kártérítés 
fejében. 

Tilos helyen való legeltetésért a kártérítési összeg: 
ló, öszvér, szamár után 15 kr., szarvasmarha után 10 kr., 
kecske után 50 kr., juh és sertés után 5 kr. drbonkint; 
ha természetes uton létrejött, avagy mesterségesen telepi
tett fiatalosban történt a legeltetés, ezen összegeknek a 
kétszerese. 

A ki fizetni nem képes, a kártérítés helyett megfelelő 
napszámot köteles teljesíteni. Az ilyen napszámos csakis 
erdei munkáknál (erdősítéseknél, csemetekertekben való 
munkáknál, tilalmasok bekerítésénél, erdei utak helyre
állításánál) használhatók fel. 

A fentebb elmondottak az állami erdőkre vonatkoz
tak. Lássuk még röviden a magánerdőket is. A magán-
erdők kétfélék: az illető birtokos kizárólagos tulajdonát 
képező erdők és olyan erdők, a melyeknek használatában 
a birtokos a még fönnálló jobbágyi viszony által van 
korlátozva. Előbbiek között vannak olyanok, a melyek 
szolgalommal vannak terhelve és olyanok, melyek min
dennemű szolgalomtól mentesek. 

A birtokviszonyok szabályozásával s illetve a 
magánerdőknek az államiaktól való elkülönítésével, a 
mi még nincsen mindenütt befejezve, egy országos 
bizottság van megbízva, mely gondos puhatolódzás, neve-
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zetesen tanuknak és szakértőknek kihallgatása s annak 
megállapítása után, vájjon a kérdéses erdőt az illető igény
jogosult, illetve ennek elődei egyedül maguk-e vagy má
sokkal együttesen és mekkora mértékben használták, dönt 
a kihasitandó erdő kiterjedése és a felett, vájjon az erdő 
az illetőnek tulajdonába kizárólagos használati joggal vagy 
pedig mások jogosultságával terhelten adassék-e át. 

A magánerdőbirtokosok erdeik használatában csak 
addig a mértékig vannak korlátozva, a mennyire ezt a 
közérdek, avagy ha vannak jobbágyok vagy szolgalom
jogosultak, ezeknek érdeke megkívánja. 

A közérdek szempontjából ki van mondva, hogy azok 
az erdők, a melyek alantabb fekvő területeket, utakat, 
vasutakat, épületeket, forráskörnyéket vannak hivatva meg
védeni, avagy a melyeknek talaja elkarsztosodásra haj
landó, véderdökül jelölendők ki s mint ilyenek akép keze
lendők, hogy lételük veszélyeztetve ne legyen. A véderdők 
kijelölése és használatuk szabályozása a járási hivatalok, 
illetve az ezekhez beosztott szakközegek feladata; kik a 
kijelölésnél a kezdetleges viszonyokra való tekintettel, kellő 
óvatossággal tartoznak eljárni. Igy pl. szálerdőkben, 
egyelőre csak ott szabad véderdőt kijelölniök, a hol a ke
zelés különös gondot igényel, avagy a hol a haszon
élvező személye nem nyújt elegendő biztosítékot a keze
lés helyességére nézve. 

Ugyancsak a járási hivatalokhoz beosztott szakközegek 
kötelességét képezi, felügyelni arra is, hogy a többi magán
erdők is okszerűen kezeltessenek; nevezetesen megakadá
lyozni az erdők pusztítását túlságos nagymérvű használat 
vagy legeltetés által, ellenőrizni s ha kell, elrendelni a vá
gásterületek felújítását; mások jogosultságaival terhelt er
dőkben megvédeni a birtokossal szemben a többi haszna-
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latra jogosult egyén érdekeit. Az okszerű kezelés érdekében 
többek közölt ki van mondva az is, hogy lombtakarmányt 
szálerdőkben csak a fák alsó Vs -részéről nyerhető gályák
ból, sarjerdőkben és bokrosokban pedig csak az elnyomott 
egyedekből szabad termelni. 

Bárminemű irtás csak a járási hivatal engedélyével 
történhetik, sőt ennek engedélye kérendő ki a mások jo
gosultságaival terhelt erdőkben tervezett faeladásokoz is. 

A fenti tilalmak ellen vétők, mint erdőrendészeti át
hágást elkövetők, szigorú büntetésben részesülnek. Igy pl. 
ha a birtokos vagy szolgalomjogosult engedély nélkül 
erdőt irt, minden kataszteri dunum (Vi o hektár) után 
3—6 frt büntetést fizet. Az elrendelt erdősítés elmulasz
tásáért 3—15 frt büntetés jár s ezenkívül a járási hiva
tal a legközelebbi erre alkalmas időszakban a birtokos 
költségére foganatosíttatja az erdősítést. Ha ezek, vagy 
ezekhez hasonló más erdőrendészeti áthágások véderdőben 
követtetnek el, a büntetés a rendesnek kétszerese. 

A magánerdőkben elkövetett erdei kihágások némi 
•eltéréssel akép büntettetnek, mint az állami erdőkben el
követettek. 

Ezekben igyekeztem vázolni azokat az elveket, a 
melyeket az okkupált tartományok országos kormánya az 
erdők és az erdőtalaj jobb karba hozását s általában a 
viszonyok javítását czélzó munkájában szem előtt tart. 
Igen természetes, hogy ezeket az elveket megvalósítani s 
az utasításokban és rendeletekben foglalt intézkedéseket 
mereven végrehajtani egyszerre nem lehet, nem szabad. 

Számolni kell a nép múltjával, eddigi életmódjával s 
általában a kezdetleges viszonyokkal. Csak sok tapintattal 
s az erélyességnek a maga idejében való alkalmazásával 
biztosithatják munkájuk részére a sikert Bosznia és Her-
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•czegovina erdészei, kiknek nagyobb és fontosabb feladat 
.jut az erdészeti politika, mint a szorosabb értelemben 
vett erdőgazdaság terén s kik — főleg a herczegovinaiak 
-— ez idő szerint valóságos missziót teljesítenek. 

A fürészár u termelésről . 
Irta :  Csorna Gusztáv, Coburg4ierczeg i erdész . 

A fürész alá kerülő tönkfa lehető gazdaságos kihasz
nálásának elérésére többféle módszer és eszköz van már 
gyakorlati alkalmazásban. Ilyen módszer a következő is. 
Tekintettel arra, hogy csak bizonyos méretű szelvények 
képeznek keresett árút, czélszerű ezeket a szelvényeket 
vonalas-félnagyságban megszerkeszteni és papirból kivágni. 
A kivánt vastagsági méretbe be kell tudni a pengevastag
ságot és terpesztést, illetve pengeélt i s ; a szélességi 
.méretet pedig oly nagynak kell venni, mint a milyen 
szélesnek a körfürész alól kikerült szelvénynek lennie kell. 

Hogy a további tervezés lehetséges legyen, az át
mérők félnagyságával meg kell rajzolnunk a 2—2 cw-nyi 
különbséggel osztályozott tönkfa korongjait. Igaz, hogy a 
valóságban legritkább esetben lesz kör a tönkfa kereszt
metszete, de ha az osztályozás a legkisebb felső átmérő 
nagysága szerint történik s e mellett a görbe vagy más 
hibával biró törzsek görbeségük vagy hibájok fokához 
mérten egy vagy két osztálylyal lejebb soroztainak: a 
tervezésnél legkedvezőbbnek talált pengebeállitási terv 
megfelelőnek illetve kedvezőnek fog bizonyulni a való
ságban is. 

Mit lehet a tönkök egyes vastagsági osztályaiból 
-előnynyel kifűrészelni, azt most már aként tudhatjuk meg, 
ha a különféle fürészáruk papirból kivágott keresztszelvé-




