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Trassierung von Waldeisenbahnen. V o n L. Lángos. 
Ver i . g ibt prakt ische A n w e i s u n g e n zur Ausführung der Arbe i t , 

beschreibt die A n o r d n u n g der Weichenan lagen (normálé W e i c h e n und 
solche mit anscbl iessendem B o g é n für normales Herzstück, b z w . mit 
Kurvenherzs tück) . 

. Die v o m Verf. zusammengeste l l ten 3 Tabe l len (eine' zur unmit te l -
baren Ablesung der bei den übl ichen Kreuzungswinke ln gewünsch ten 
Abmessungen , die zwe i t e : zur Bes t immung der Loga r i t hmen der be i 
den Weichenbe rechnungen oft v o r k o m m e n d e n Kreisfunkt ionen, die 
dritte: für die A b m e s s u n g e n der Kurvenherzs tücke) sparen viel Zei t und 
Mühe . 

* 
Tracé de chemins de fer forestiers. Par L. Lángos. 
Conseils prat iques pour l ' exécut ion des tracés et l 'é tablissement 

• des bifurcations. Des tab leaux sont donnés pour la s implif icat ion des 
calculs . 

* 
Tracing of Forest Railways. B y L. Lángos. 
Pratical instructions for carrying out traces und bui ld ing var ious 

points. — For s ímpl i fying calculat ions three tables are g iven. 

A magyarországi árvizek keletkezéséről. 
írta: Stubnya Dezső oki. erdőmérnök. 

Az utóbbi két esztendő romboló árvizeinek a keletkezéséről 
a vélemények igen megoszlanak. Ezért kötelességemnek tartom, 
hogy erről ismeretemhez mérten felvilágosítást adjak azoknak, 
akik kevésbbé tudnak beletekinteni a természet nagy és felséges 
műhelyébe, ahol ezek a folyamatok kialakulnak. 

A víz körforgalma állandó, a csapadék-képződést, annak a 
földre való jutását és eloszlását a természeti tényezők befolyásol
ják, az emberi ész és erő csak kis mértékben tud erre a folyamatra 
hatást kifejteni. így esőt előidézni akkor, amikor arra szükségünk 
van, vagy hosszú esőzést megszüntetni, vagy felhőszakadást meg
állítani nem tudunk. Célunk tehát csak az lehet, hogy a csapadék 
romboló erejét tárológátakkal, a vízfolyások szabályozásával meg
törjük és vízierőmű-telepek építésével, öntöző-berendezések létesí
tésével hasznosítsuk. 

A vízre az élő szervezetnek szüksége van, mert nélküle sem 
növény, sem állat nem létezhetne, de károssá is válhat, még pedig 
akkor, ha túl nagy mennyiségben, hirtelen zúdul le valamely terü
letre és ott megfelelő védelmi berendezések nincsenek. 

A lehulló csapadék egyik része elpárolog, tehát visszakerül 
a levegőbe, a másik része beszivárog a földbe, a harmadik része 
pedig a talajon gyűlik össze és a nehézségi erő hatása alatt a 
mélyebb részek felé törekszik. 
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Az elpárolgott mennyiség, mivel ez a levegőbe emelkedik, 
bennünket csak annyiban érdekel, hogy a levegő páratartalma be
folyásolja az élőlények, különösen a növényzet működését. Egyes 
erdei fáink nagyon megkívánják a levegő bizonyos fokú páratar
talmát, nélküle csak sínylődnek, sőt el is pusztulnak. A levegőbe 
került pára egyúttal egy újabb csapadék magva. 

Az árvizek szempontjából szorosan véve tehát a beszivárgott 
és a felszínen felgyűlt, illetőleg lefutó víz jön számításba. 

A beszivárgott víz a talajban tovább mozog, mert erre is 
hat a nehézségi erő s ez adja a talajvizet, amely esetleg földalatti 
medencékben gyűlhetik össze, ha alatta vízátnembocsátó réteg van. 
Ez a víz is sok bajt okozhat, elvezetéséről igen sokszor gondoskod
nunk kell, hogy a veszélyt megelőzhessük (talajcsuszamlások). 

A talajon, vagyis a felszínen lefutó víz idézi elő a legtöbb 
kárt. Ez természetesen függ az időegységre eső csapadékmennyi
ségtől. A lassú esők sokkal kevesebb kárt okoznak, mint a záporok 
és felhőszakadások. 

Ezek a megállapítások a cseppfolyós halmazállapotban le
hulló csapadékra vonatkoznak. A téli időben lehulló hó hatása 
egészen más; közvetlenül is kárt okozhat, mint lavina, gleccser, 
a nedves hó hótörés, hónyomás alakjában károsít, de a tulajdon
képpeni veszélyt mégis közvetve, a hóolvadás, illetőleg annak 
gyors lefolyása idézi elő. Ez különösen akkor számottevő, ha a 
talaj mélyen befagy s nem tudja az elolvadt hónak még csekély 
részét sem felvenni, a keletkezett vízmennyiség pedig teljes tér
fogattal a mélyebb részek felé zúdul. Ezek a hóolvadásük azután 
a lapályos területeken tavaszi árvizek alakjában jelentkeznek. 

Ezzel azonban korántsem merítettük ki az árvizek keletke
zésének az okait, még sok mindenre kell rávilágítani, hogy azt 
teljesen megértsük. így nem hagyhatjuk figyelmen kívül a málla-
dékot és annak képződését sem. 

A víz az útjába kerülő málladékot felveszi, magával ragadja. 
A málladék képződése rendkívül fontos s ezt megakadályozni nem 
lehet, de nincs is szándékunkban, hiszen ez a törmelék alkotja a 
későbbi termőréteget s ez pótolja a felhasznált talajsókat. 

A málladékképződésnél két főtényező játszik szerepet: a víz 
és a hőmérséklet, a többi tényező ebből a kettőből' származtatható 
le. Együttes működésük annyira összetartozik, hogy különválasz
tanunk nem lehet. 

A tengerek, tavak, folyóvizek s általában a vízzel áztatott 
területek adják a párologtató felületet, ahonnan a nap melegének 
a hatása alatt a víz légnemű halmazállapotban (pára) emelkedik. 
A nap hevétől felmelegedett levegő kicserélődése következtében 
előálló levegőmozgás, a szél, továbbszállítja a párákat, a kicseré-
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lődés folytán az odakerülő levegő újból párákat tud felvenni s így 
folyik ez állandóan. 

A párák a hőmérséklet folytán vízzé sűrűsödnek és külön
böző csapadék alakjában kerülnek vissza a földre (eső, jégeső, 
hó, dara). 

A lehullott hó a napsütötte oldalakon elolvad, a kőzet repe
déseibe és pórusaiba behatol, majd éjtszaka megfagy, ezzel tér
fogatában növekszik, a kőzetet megrepeszti, vagy apró részecské
ket választ le róla. Ennek a folyamatnak még a legkeményebb 
kőzetek sem tudnak ellenállni. 

A hő egyedül is ki tudja kezdeni a kőzetet. A nappal fel
melegedett kőzet éjjel lehűl (inszoláció és radiáció), a kőzet felü
lete és belsőbb részei között feszültségkülönbség keletkezik, a 
felület megrepedezik, lepattog, vagy pedig az előző bekezdésben 
tárgyalt folyamatnak nyit utat. 

A lavinák és gleccserek is romboló munkát végeznek, de a 
később tárgyalt szállító munkában is közreműködnek. 

A megrepeszteti kőzeteken a fagy tovább dolgozik s már 
nagyobb darabokat is le tud repeszteni, amelyek az anyakőzetről 
leválva a mélyebb részek felé, a lejtőre hullanak. 

A kisebb részeket a szél is. szállítja, sőt az érdes felületű 
törmelék a sziklákat is kikezdi, a nagyobb darabokat azonban 
már csak a lavinák, gleccserek és a csapadékvíz tudják helyükről 
kimozdítani. 

A törmeléknek, málladéknak a völgybe való jutása az a 
folyamat, amely nagy méreteket öltve csapássá válik. Itt kezdődik 
tulajdonképpen a védekezés, vagyis helyesebben, itt kellene kez
dődnie, mert éppen ezt szokták elmulasztani. Ezen a részen a rom
boló munka a kezdet-kezdetén van, tehát a megelőzés is ered
ményre vezetne. 

A nagyméretű görgeteg és az altalajhoz nem kötött málla-
dék képződése a magas hegységek kopár területeire esik, habár 
sok helyen a középhegységben, sőt az alacsony hegyeken is elő
fordul. (Nem is kell olyan messzire mennünk, csak a budai hegyek 
közé s már elénk tárul a kopárosodó és kopár terület!) Az így 
képződött görgeteg legnagyobb részét a víz sodorja a völgyekbe, 
illetőleg a sík vidékekre. 

A folyók, patakok és csermelyek eredete a hegyvidéki részen 
található. Minden folyóvíznek három övezete van, bár nem mindig 
sikerül az egyes övezeteket egymástól határozott vonallal elválasz
tani. De ez nem is célunk, hanem az, hogy a romboló munkát 
csökkentsük. A három övezet: a) a termelő (felvevő), b) a szállító 
és c) a lerakó övezet. 

A meder hajlása a termelő (felvevő) övezetben a legmere
dekebb, a szállító övezetben már lankásabb, míg a lerakó övezet-
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ben a meder hajlása egyszerű szemléletre nem is figyelhető meg., 
csak műszerrel lehet megállapítani. 

Az egyes övezeteket nagy általánosságban úgy különböztet-
hethők meg, hogy a termelő (felvevő) övezet kopár területekből 
áll, a szállító övezetben már növények vannak, kopár területek 
csak hellyel-közzel fordulnak elő, míg a lerakó övezet a sík terü
letre, a alföldekre esik. Ez a meghatározás, — amint már mond
tam, — a nagy általánosságra érvényes, éles határt vonni nem 
lehet, mert vannak növényzettel borított területeken is jelentékeny 
vízmosások, ahol az anyagfelvétel igen tekintélyes. A legjellem
zőbb lerakó övezet a folyók deltája, ahol a nagytömegű lerakódás 
következtében hatalmas mocsaras területek alakulnak. 

A vadpatakok (torrensek) lerakó övezete a völgyekben van, 
ahol törmelékkúpok képződnek, úgyhogy sok esetben a völgyet 
eltorlaszolják s ezek mögött természetes tavak keletkeznek. Az. 
ilyen vadpatakok a legveszélyesebbek, mert a völgyben megtele
pült növényzettel borított területet nagyméretű törmelékkel hord
ják tele, kőmezőket, majd kavicsmezőket hoznak létre, vagy pedig 
a növényzetet teljesen eltakarják, elpusztítják. A kisebb méretű 
törmelék egy része a kövek közé rakódik, másik részét a víz 
tovább ragadja s ott rakja le, ahol a víz sebessége, illetőleg a lökő, 
mozgató és cipelő ereje, tehát erőművi hatása a továbbszállításra 
már nem elegendő. A sebesség csökkenésével a szállítható anyag 
szemnagysága is kisebb lesz, a lerakás mindig fokozatos. A sebes
ség pedig a vizsgált két pont közti vízszintkülönbség függvénye. 

Az előbbiekben mondottak alapján azt hiszem ; nem lesz 
nehéz a teendőt is meghatározni. A védekezési hely tekintetében 
sem lehet kétségünk, szinte magától adódik, hogy a termelő (fel
vevő) övezetben kell megkezdenünk. Minden bajt legjobb csírá
jában elfojtani, megelőzni s ha ezt elvégezzük, nem kell vele akkor 
megbirkóznunk, amikor már elhatalmasodott. 

Ez lenne az észszerű elgondolás, de igen sok esetben nem 
ezt látjuk és igen sokan nem erre az álláspontra helyezkednek. 

A lapályos, alföldi részeken való szabályozás vagy megelőzés 
nemcsak nálunk, hanem külföldön is sokkal nagyobb teret hódí
tott mint a felső folyásban való szabályozás, illetőleg védekezés. 
Mi ennek a magyarázata? Semmi egyéb, mint az, hogy a víz mun
kájának a káros utóhatásait az alföldeken érezték meg jobban, 
amikor a veteményeket, a kultúrterületeket víz borította el és 
nagymennyiségű hordalékot hagyott hátra, mocsaras területek ke
letkeztek, vagy legalábbis 1—2 évre hasznavehetetlenné vált a 
terület. 

Mi idézheti elő azt, hogy a folyó medréből kilép? 
Erre egész rövid választ adni igen nehéz! Az okot megint 

csak fent kell keresnünk az eredetnél, mint minden baj forrásánál. 
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Mit kell tennünk? A kopár területeken, vízmosásokban keletkezett, 
illetőleg felvett törmeléket le kell kötnünk, mert ez a törmelék 
idézi elő az áradások nagy részét. A folyamat természetesen lassú, 
de folytonos. A meder hordalékkal telik meg, zátonyok képződnek, 
a hóolvadás, hosszabb esőzések és felhőszakadások alkalmával 
lezúduló víz a feltöltött mederben nem fér el, kilép belőle, elönti 
a kultúrterületeket, házakat rombol össze, embereket tesz hajlék
talanná, embert, állatot, növényt pusztít el, de mit is magyarázom, 
elég alkalom volt ezt szemlélnünk a mult- és ezévi nagy áradások 
alkalmával. 

Az emberi ésszel és kézzel emelt védőtöltések csak ideig-óráig 
nyújtanak biztosítékot az áradások ellen, mert a folyók medre leg
több esetben a környező terep felett van, a védőtöltések pedig 
csak egyszerű földművek, amelyek alatt a víz könnyen eljuthat a 
kultúrterületekre. A vízfolyással párhuzamosan mozgó vízárjáról 
(talajvíz), amely a feláztatott talaj előtt feltorlódik és a belvizeket 
idézi elő, nem is szólok. 

A töltések tehát egyedül nem nyújtanak teljes védelmet, 
csak csökkentik az árvízveszedelmet. Sokkal célravezetőbb lenne, 
ha a szabályozást fenn kezdenők. Ez sokkal olcsóbb és hathatósabb 
is lenne, azonkívül a hegyoldaluk sem lennének olyan kifosztottak, 
mert a rajtuk keletkezett termőréteg helyén maradna és az ott 
megtelepedő növényzetnek táplálékot nyújtana. Erre a termő
rétegre ezen a területen sokkal inkább szüksége van a növények
nek, mint az alföldeken, ahová a víz azt lehordja. 

Sokan érvelnek azzal, hogy a medreket kotorni kell. A kot
rásra is szükség van, mert iszapot a víz mindig hoz magával, a 
kotrás tehát a hajózhatóság szempontjából is elengedhetetlen köve
telmény, de a mostani áldatlan viszonyok között mondhatnám 
sisifusi munka a természet erőivel szemben, akkor, amikor a víz 
nagy mennyiségű hordalékot szállít.Azt a néhány uszály kavicsot, 
amit kotrógéppel kiszednek, a víz néhány perc, vagy a legked
vezőbb esetben néhány óra alatt behordja s a költséges munka 
kárbaveszett, nem segítettünk semmit. 

A mederszabályozásokkal, mederáthelyezésekkel nagyon 
óvatosan kell bánnunk, nehogy a folyó útját túlságosan megrövi
dítsük, mert ha a meder esését növelve, a víz sebessége nagyon 
emelkedik, kimosás s ebből kifolyólag újabb anyagfelvétel ke
letkezik. 

A folyók és patakok forrásvidékén való szabályozás szüksé
gességét gróf Széchenyi István is jól átlátta, de az akkori idők 
a megvalósításra nem voltak alkalmasak. 

A Legnagyobb Magyarnak igazat kell adnunk, mert jövőbe
látásával és minden kis részletre kiterjedő alaposságával a célt 
tisztán látta, s nekünk is tisztán kell látnunk, ha azt akarjuk, hogy 
a bajon valóban segítsünk. 
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Célunk az előbbiekben mondottak alapján csak az lehet, 
hogy a törmelék lezúdulását megakadályozzuk. Ezt csak akkor 
érhetjük el, ha a mozgató erőt, a vizet is megszelídítjük s arra 
kényszerítjük, hogy a felvett törmelék javát visszahagyja. A víz, 
megszelídítése igen nehéz: élő és holt akadályokat kell az útjába 
emelnünk. A holt akadályok csak rövid ideig nyújtanak biztosíté
kot, gyorsan elpusztulnak, vagy ha igen állékonyakká építjük őket,, 
sokba kerülnek. Ezért olyan élő akadályokat kell építenünk, tele
pítenünk, amelyek az időjárással, a természet erőivel dacolni tud
nak: ezek a növények. A lágyszárú, egy évig élő növények erre 
nem alkalmasak, azért a fákat vesszük segítségül, amelyek erős 
gyökérzetükkel, törzsükkel és koronájukkal a talajnak védelmet 
nyújtanak, nem engedik a termőréteg elsodrását, lombjuk javítja 
a talajt, a lombalom pedig a legjobb víztároló. Fával borított terü
leten a csapadék nem zúdul közvetlenül a talajra, mert a korona 
a csapadék nagy részét felfogja, az lassan jut a talajra, részben el 
is párolog, a gyökerek a talajt körülölelik, elég tekintélyes meny-
nyiségű vizet vesznek fel, a lombozat pedig sok vizet párologtat el. 

Ezek mind olyan előnyök, amelyek a fás növények meg
telepítése mellett szólnak. Az ültetendő fafaj megválasztásánál 
a helyi viszonyokat is tekintetbe kell vennünk, mindamellett nem 
kell nagyon válogatnunk, mert itt a cél nem az, hogy nemes fákat 
telepítsünk, hanem olyanokat, amelyek az idő viszontagságaival 
szemben ellenállóak, tehát a másutt megtűrt, vagy tűzzel-vassal 
irtott, úgynevezett gyomfák is jó szolgálatot tehetnek, mert később 
állományátalakítással, — ha a viszonyok azt megengedik, — neme
sebb fajok termelésére térhetünk át. 

Az eddigiekben általánosságban foglalkoztam a víz okozta 
károkkal, azok okával és a teendőkkel, most a hazai viszonyokat 
sorolom fel. 

Magyarország az egyfólyamrendszeres csoporthoz tartozik. 
A Kárpátokövezte történelmi Magyarország folyói — északon a 
Poprád és Dunajec, délen az Olt és Zsil kivételével — az országon 
átfolyó Dunába ömlenek, vagyis a hegyekből az Alföld felé igyek
szenek. Ez elég világosan mutatja, hogy túlsók eső és a nagy hó
olvadás alkalmával miért van annyi áradás az Alföldön. Ilyenek 
különösen akkor következnek be, amikor a Duna vízállása is ma
gas és a Tisza, mint Magyarország főfolyója, nem tudja a vizet 
levezetni, hanem visszatorlódik. Ennek következtében a mellék
folyók is erősen megduzzadnak s rendesen ki is lépnek medrük
ből. A visszatorlódás oka lehet jégtorlasz is, amikor a víz a termé
szetes gát mögött erősen felduzzad. Ez a helyzet alakult ki a 
tavaszi dunamenti áradások alkalmával. Az okozat azonban ismét 
a hegyekben történő gyors olvadásra vezethető vissza, ahol a déli 
kitettségű oldalakon levő hó a nap melegének a hatása alatt hirte-



' 5 6 9 

len olvad és lefolyik, a hegyoldalak kopárak és így semmi aka
dály sem áll a víz útjában. 

Tehát ismét a forrásvidékre kerültünk vissza! Ha ott ele
gendő védőnövényzet, vagy megfelelő holt berendezések vannak, 
amelyek a gyors lefolyást késleltetik, árvíz nem következik be. 

Azt kérdezhetnők, miért nem volt annyi áradás a történelmi 
Magyarország területén? Erre is megadom a választ! Azért, mert 
a Duna kivételével a folyóvizek forrásvidéke mind a mi kezünk
ben volt és a magyar erdészet, az ármentesítő társulatokkal kar
öltve, mindig azon fáradozott, hogy az árvízveszedelmet csök
kentse. A nagy világégés után bekövetkezett trianoni békeparancs 
alapján hazánkat annyira megcsonkították, hogy egyetlen számot
tevő folyónk forrásvidéke sem volt a mi kezünkben és az új gaz
dák nem sokat törődtek azzal, hogy a folyók és patakok eredete 
körüli erdők kihasználása, vagy mondhatnám: letárolása, milyen 
veszedelmet rejt magában. Ők nem törődtek azzal, hogy a mere
dek lejtőkről levágott erdő helyén idővel csak kopár sziklák 
lesznek. 

Az új gazdák az ott élő lakosságnak is kedveskedni akartak. 
Olyan területekről irtották ki az erdőt, legelő és kultúrnövények 
részére, amelyek lejtési viszonyaik miatt erre a célra nem voltak 
alkalmasak. A kopárosodás nyomai ezeken a területeken már 
jelentkeznek s ha rövidesen nem indul meg az erdősítés, a termő
talaj eltűnik róluk. Erdőt irtani igen könnyű, de ilyen területen 
erdősíteni bizony nagy munkát és nagy költséget jelent. Erre azon
ban a szomszédok nem gondoltak, sőt sok helyen a szándékosság, 
a rombolás jelei is mutatkoznak. Nem tudom mit szólnának, ha«az 
okozott károkat jóvátétel alakjában nekik kellene megtéríteniök, 
mert most rajtuk a sor, mi már eleget tettünk kötelezettségeink
nek. Ez lenne az igazság! 

Miután erdőt kiirtani igen könnyű, de erdősíteni már jóval 
nehezebb, azért egyelőre sok helyen szükség-megoldásokra, holt 
berendezések telepítésére kényszerülünk, hogy a romboló munkát 
csökkentsük, mert a fiatal állományok még nem olyan ellenállóak, 
mint a középkorú, 50—60 évesek, amelyek fejlődésük virágkorában 
az idő viszontagságaival legkönnyebben dacolhatnak. A holt beren
dezések építése már meg is kezdődött, kettős célzattal: a vízben 
rejlő erő kihasználása és az öntözésre való víz tárolása céljából. 
Mindkettő nagy nemzeti vagyont jelent számunkra. A vízi erőt 
munkagépek hajtására, áramfejlesztők üzembentartására használ
hatjuk fel. Ez a mai viszonyok között nagy üzemanyag-megtakarí
tást jelent számunkra, mert a szén mindenütt fogytán van, a fát 
pedig sok minden más célra is felhasználhatjuk, nem pedig tüze
lésre. A modern technológia a fa részére is igen nagy területet biz
tosított már eddig is a műrost-gyártás és vegyi anyagok előállítása 
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terén. A tárolt víz pedig a szélsőségesen száraz Alföldünk öntözé
sére, tehát a helyes, okszerű vízgazdálkodásra, az alföldi terme
lésnek az időjárástól való függetlenítésére teremt igen kedvező 
helyzetet. 

A visszatért hegyvidéki területeken tehát nagy munka vár á 
magyar erdészetre, a magyar mérnöki karra, a magyar munká
sokra, de nem utolsó sorban a magyar adófizetőre, akinek a pén
zéből ezek a művek felépülnek. Ezt a pénzt azonban nem szabad 
sajnálnunk, mert mindnyájunk érdeke, hogy az a víz, amely 
eddig pusztulást és fájdalmat okozott, hasznos és áldásos munkát 
fejtsen ki. Ehhez azonban még igen nagy jóvátételre van szükség, 
arra, hogy a Kárpátokövezte Magyarország teljes egészében egy 
irányító kézben legyen, mert enélkül egységes munkát végezni 
nem lehet. Azt hiszem, hogy ellenségeink is belátták már azt a 
végzetes tévedést, amelyet tájékozatlanságuk vagy félrevezetettsé-
gük folytán a magyar Dunamedence ellen elkövették akkor, ami
kor a vezető magyarság kezéből kivették az irányítást és hozzá-
nemértő, kapzsi, haszonleső népek kezébe adták azt és így a ter
mészet örök törvényeivel szembehelyezkedtek. 

A mostani újabb világégés, amely természetes következ
ménye az előzőnek, sok pénzt emészt fel, a fegyverkezési verseny 
nagy anyagi áldozatokat követel az országoktól. Ebben a verseny
ben mi sem maradhatunk le, mert ez veszélyt jelentene s bizony 
nekünk is sokat kell áldoznunk arra, hogy erősek legyünk, nehogy 
a leszámolás készületlenül érjen bennünket. Ebből talán megértik 
kedves Olvasóim, hogy miért nem halad a munka abban az ütem
ben, amelyben haladnia kellene, hiszen ehhez is pénz kell! Nagyon 
sok pénz, anyag és munkaerő. 

Minden reményünk megvan, hogy a nagy világégés után mi 
is igazságosabb elbánásbán részesülünk s elrabolt területeinket tel
jes egészében visszaszerezzük. Akkor majd megindulhat a nagy ter
melő munka, amelynek hivatása lesz hazánkat naggyá tenni s ré
szére azt a helyet biztosítani, amelyet ezer éven át betöltött. 

A magyar erdészet is felkészülten várja a munka megkezdé
sét. Az egyetemen előadott Erdőműveléstan és Vadpatakszabá
lyozás c. tantárgyak a teendőket világosan és részletesen tár
gyalják és nyomatékosan felhívják a hallgatóságnak a figyelmét 
arra a kultúrmunkára, amelyet a magyar erdész akkor teljesít, 
amikor számára látszólag elveszett területeket hódít meg a 

• köznek. 
A magyar erdőtörvény, az 1935:IV. t.-c. Negyedik cím 126— 

145. §§-ban, részletesen írja elő a teendőket, amelyeket az ilyen 
közérdeket szolgáló területeken végezni kell. 

* 
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Die Entstehung der ungarischen Hochwásser. V o n D. Stubnya. 

V e r i . k o m m t auf Grund h idro log ischer und wasserbautechnischer 
E r w á g u n g e n zur Schlussfo lgerung, dass die Vorkehrungsmass rege l is erster 
Linie das Sammelgeb ie t der Wasser láufe zu erfassen habén, da w i d -
rigenfal ls das v o l l k o m m e n zentrale F luss -Sys tem Ungarns auch wei te rh in 
dauernde Ü b e r s c h w á m m u n g s g e í a h r fiir die Donau-Tbe i s sn iede rung b e -
deuten wi rd . 

Demzufo lge müssen in den unlángst he imgekehr ten Landeste i len 
Nordos tkarpa ten und S iebenbürgen die wáhrend der f r emden H e r r -
schaft ents tandenen W i l d b a c h e baldigst ve rbau t und die abget r iebenen 
Waldbes tánde mi t grösster Sorgfa l t ersetzt w e r d e n ; die H o c h w a s s e r -
frage in Ungarn ist alsó v o r w i e g e n d eine forst l iche A u f g a b e . 

# 

Sur l'origine des inondations en Hongrie. Par D. Stubnya. 

V u le caractére du réseau des cours d 'eau de Hcngr i e , qui se d i r i -
gent tous vers le bassin central, le seul m o y e n de p ro téger la P la ine 
du danger pe rmanen t des inondat ions consiste á reboiser les versants 
et á cor r iger les torrents dans les régions des sources qui, pendant le 
temps de la domina t ion étrangére, ont été pr ivées de leurs foréts. 

The Causes of Hungárián Floods. B y D. Stubnya. 

Hungary has a perfect central r iver - sys tem, in the headwa te r 
regions of wh ich large w o o d l a n d s w e r e devasta ted dur ing the fo re ign 
rég ime . That means for the Grea t Pla in a standig danger o f inundat ion, 
w h i c h can be cont ro l led on ly b y succesful afforestatt ions and d a m m i n g 
of torrents. 

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK 

Az Arellenőrzés Országos Kormánybiztosának 130.83t>V.—1941. 
számú leirata a tűzifa kedvezményes fuvardíja és forgalmiadóvált-
sága tárgyában. 

Országos Erdészeti Egyesület, 
Budapest. 

Miheztar tás és az érdekel tek megfe le lő tájékoztatása vége t t ér te
sí tem a t. Címet , h o g y a gazdasági miniszteri ér tekezlet határozata 
folytán a MÁV a tűzifa szállításánál továbbra is azokat a díjtételeket 
fogja alkalmazni, amelyek 1941 június 30-a előtt érvényben voltak. 
Ennek köve tkez tében a 108.900/1941. A . K. számú rende le t emben m e g 
állapított tűzifaárak vál tozat lanul é r v é n y b e n marad nak azzal, h o g y a 
forgalmiadóváltság 6%-ról 8%-ra történt emeléséből előálló költség
többlettel a rendelet szerint kiszámított feladóállomási árak nem, nö
velhetők. 

Budapest , 1941. évi szeptember hó 30-án. 

Illyefalvi s. k., 
az arel lenőrzés országos kormányb iz tosa . 




