Fabehozatalunk értéke az 1934. és 1935. év első 9 hónapjában,
Érték 1.000 pengőkben:
1934

1935

I-IX.

I-IX.

A z 1934 évivet
szemben
több

Tűzifa
Faszén
Bányafa
_ _ _ _ _
G ö m b ö l y ű fenyőfa
Gömbölyű lomofa
H e g y e z e t t karó _
Bárdolt fenyőfa __
Vasúti talpfa _
Kádárfa. _
_ _
Bognárfa
Fűrészelt f e n y ő f a .
_
Fűrészeit l o m b f a .

-

_ —
—

__
_ _ _
—
__

Összesen:

2.709
1.440
1.3-54
4.824
400
21
2.872
33
45
13
16.561
642

1750
1.195
1.943
4.010
4.6
17
2.370
70
89
42
14.423
751)

30.944

27:125

—
559
—:

66

—
—

37
44
29

—

kevesebb

959
245

—

814

—4
502
—.

—
. —

2.138

108

—

843

4.662

Amint a számadatokból kitűnik mennyiségileg 10.069
vasúti kocsirakománnyal, értékben pedig 4,662.000 P-vel csök
kent a behozatal, ami azonban a maga 27 milliót meghaladó ér
tékével sajnos még mindig első helyen áll behozatalunkban.
Mennyiségileg a legerősebb a visszaesés (33%) a tűzifá
nál éspedig elsősorban a román viszonylatban.
A behozott 10.041 vagonból kb. 8 ezer vagon esik a Fafor
galmi Rt. behozatalaira, a többi úgynevezett határmenti forga
lom, ami ebben a 9 hónapbán Ausztria felé 1150 vagon, Cseh
szlovákia felé pedig 7—800 vagont tett ki.
_A bányafában és egyes lombfatermékekben mutatkozó be
hozatali többlet jórészt annak a tanúsága, hogy a rendkívüli
használatokból ma már jóval kevesebb műfa kerül ki s a tűzifa
számottevő részét olyan alárendelt választékok adják, amelyek
ből már műfát nem lehet termelni.
2. A tűzifa árdrágulása.
Szeptember hó végefelé egyes napilapok egész cikksoroza
tot hoztak a tűzifa áremelkedéséről s talán jórésát ennek a kö
vetkezménye volt az, hogy á tűzifa drágulásának a kérdésével
maga a kormányzat is szükségesnek tartotta foglalkozni.
A kormányzati tényezők a piaci jelentésekből állapították

meg azt, hogy ez év szeptemberében a tűzifa úgy a gőzfavágó
és a kiskereskedő, mint a gőzfavágó és fogyasztó, valamint a kis
kereskedő és fogyasztó között lebonyolódó forgalomban q-ként
40 fillérrel drágult.
Maga a kormányzat vizsgálat tárgyává is tette a dolgot s
mivel a kérdéssel az árelemző bizottság és más hivatalos szer
vek is foglalkoznak, szükségesnek tartjuk a kérdéssel a magunk
részéről is foglalkozni.
Elsősorban megállapítani kívánjuk, hogy itt idénycikkről
van szó, amelyiknek a kereslete ezekben az időkben a legna
gyobb.
A 40 filléres áremelkedés, még ha tényleg meg volt is, a
gőzfavágók forgalmánál kb. 9 % , a kiskereskedői forgalomban
pedig nem egészen 8% -át teszi a mult évi eladási áraknak.
Nem értjük a felzúdulást és vizsgálatnak ezt a mértékét
teljesen meg akkor, amikor más, szintén elsőrendű fogyasztási
cikkek (tojás, hús, zsír, szalonna) nem egy év, de akárhány
szor néhány hónap alatt 50, sőt 100%-os, vagy még ennél is na
gyobb árhullámzást mutatnak anélkül, hogy akár óriási hírlapi
kampányról, akár a hivatalos apparátus ilyen mértékű megmoz
dulásáról szó esnék.
H a azonban már benne vagyunk ebben a megmozdulásban,
a kérdéssel, mégis foglalkoznunk kell.
Elsősorban meg kell állapítanunk azt, hogy maguk a gőz
favágók és a kiskereskedelem a szeptemberi árakra vonatkozó
lag 10—30 filléres áremelkedést a különböző választékok q-jánál
elismertek, amely áremelkedés azonban azóta már a múlté.
Kétségtelenül meg lehet tehát állapítani azt, hogy itt egy
rövid ideig tartó emelkedésről, árhullámzásról volt szó, amelyik
akkorra, mikorra a hivatalos eljárás be fog fejeződni, már ré
gen a múlté.
De rá kell mutatnunk egy igen jelentős körülményre, ame
lyik szeptember hónapra ezt az áremelkedést már egymagában
100%-ig indokolttá tette.
A mult év szeptemberében a kormányzat már meglehetős
mértékben hozzáférhetővé tette a friss tűzifát magánfogyasztás

részére is, amivel szemben ez év szeptemberében a magánfo
gyasztás céljaira csak száraz tűzifa állott rendelkezésre.
H a összehasonlítjuk azokat az átvételi árakat, amelyeket
az 1933—34. évi tűzifára a kormányrendelet a Faforgalmi Rt.
részére megállapít, akkor azt látjuk, hogy az 1934. évi szeptem
beri és 1935. évi szeptemberi árak között a különböző választé
koknál 20-tól egész 56 pengőig menő árkülönbség van s a két
legkeresettebb választéknál a bükkhasábnál 36, a cserhasábnái
56 pengő árkülönbség mutatkozik.
Mivel pedig a közbeiktatott kereskedelem kiadási tényezői
és terhei ez alatt az idő alatt úgyszólván semmit sem változtak,
a 40 filléres áremelkedésért már ezen az alapon sem érheti a
budapesti kereskedelmet az árdrágítás vádja.
Fölmerül itt azonban az a kérdés, hogy drágított-e a ter
melő és tényleg károsodott-e a fogyasztó.
M i n d a két kérdésre csak nemmel válaszolhatunk.
Vizsgáljuk elsősorban a termelő szempontjából a dolgot.
Kétségtelen, hogy a termefési és egyéb költségeknek igen
jelentős része egy évvel tovább hevert a termelt tűzifában ez év
szeptemberéig, mint az előző év szeptember haváig.
M i azt hisszük, hogy a valamely árucikkben bennfekvő tőke
befektetés kamatára még az erdőgazdaságnak is igénye van,
nemcsak a banknak, a vállakozó tőkének, a magánhitelezőnek,
vagy akár az államkincstárnak.
A z őrzés, a raktározás szintén pénzbe kerül, mert hiszen
az erdőgazdaság sem kap senkitől ingyenszolgáltatást.
Igen mérsékelten számítunk, ha ezt' a kamatot és költséget
5% -kai, vasúti kocsirakományonként kb. 8 pengővel vesszük
számításba.
De van egy ezeknél jóval jelentősebb tényező is és ez a beszáradás.
A z egy évi raktáron tartás, különsen az elmúlt év rendkí
vül száraz időjárása mellett, 10—18%-ig menő súlyveszteséget
okozott a különböző választékoknál, sőt vannak esetek, amikor
még ennél többet is.
Mivel pedig az eladás súly szerint történik, azt hisszük, j o 
gos az erdőgazdaságnak az a kívánsága, hogy ezt a beállott vesz
teséget nem hajlandó 100%-ig elszenvedni.

Ezek a tényezők magukban is indokolják az előbb már em
lített áremelkedést.
De teljesen indokolt ez az áremelkedés a fogyasztó szemé
vel nézve is.
A tűzifa célja az elégés útján megfelelő meleg szolgálta
tása s ebből a szempontból a tűzifának vegyileg le nem kötött
víztartalma nem érték, hanem káros tényező.
A fogyasztó, amikor a friss termelésű f a helyett száraz fát
vásárolt, 12—20% -kai több fát kapott és nem volt kénytelen
ugyanennyi vizet tüzifaárban megfizetni.
De a tüzelőerő szempontjából még egy további nyereséghez
is jutott, amennyiben használható érték gyanánt megmentette
azt a kalóriamennyiséget, amit egyébként a tűzifa elégetésénél
a felesleges 12—20%-os víztartalom elpárologtatására kellett
^olna felhasználnia.
A józanul gondolkozó fogyasztó, ha megnézi egymás mel
lett a 8—10 q száraz és ugyanannyi súlyú friss tűzifát, már a
köbtartalom szemmellátható különbségéből meg fogja állapítani
azt, hogy — dacára a magasabb árnak —, a súy szerint jóval
drágább száraz tűzifa vásárlásánál csinálta a jobb üzletet.
Anélkül tehát, hogy bármilyen egyéb tényezőt kutatnánk,
megállapíthatjuk azt, hogy a szeptemberi áremelkedést már
maga ez az egy tényező is indokolttá tette; de egyúttal megál
lapíthatjuk azt is, hogy ez a 100%-ig jogos áremelkedés nem
járt a fogyasztó sérelmével.
Mivel azonban a vizsgálat folytatólag az októberi és novem
beri árakra is kiterjedt, itt már az egyéb tényezőket is figye
lembe kell venni.
A z első tényező az, hogy a Faforgalmi Rt. ez év októberé
ben az egyes választékoknál 1—13 pengővel magasabb árakat
fizetett a termelőknek, mint az előző évben. (Vagononként 4
pengő ebből is az államnak jutott, a szállítási igazolványok díjá
nak felemelése révén).
Meg kell azonban állapítanunk egyidejleg azt is, hogy más
választékoknál viszont 2—9 pengővel alacsonyabb ár jutott a]
Faforgalmi eladójának, mint az előző év októberében.
' j
Természetes következménye volt ez annak az eljárásnak,

hogy eltérolég az 1933—34. évi termelésű tűzifára megállapított,
fokozatosan emekedő áraktól, az 1934—35. évi tűzifára a kor
mányzat 1935 szeptemberétől 1936 áprilisáig, tehát az egész
téli tüzelő időszakra egyforma ártételt állapított meg.
Véleményünk szerint tehát mindenkinek, aki igazságosan
akarja ennek az ármegállapításnak a kérdését vizsgálni, össze
kell hasonlítania egymással nemcsak a szeptember—októberi,
hanem a tél végén érvényes árakat is.
Hogy olvasóinknak teljesen tiszta képet adjunk, ide csa
tolunk egy kimutatást, amely a Faforgalmi átvételi árainak a
változását mutatja az 1934—35. és 1935—36. évi tüzelési idény
alatt szeptembertől áprilisig.

Kimutatás
a faforgalmi rt. által az 1934—35. évi idény alatt fizetett és az 1935—36.
évi tüzelőidény alatt fizetendő árak között mutatkozó különbségekről
budapesti paritásban.
Szeptember hó
Fafaj és
választék

November hó

Október hó

1934/35 1935/36 193 /36-ban 1934/35 1935/34 19 5/36-ban 1934/35 1935 36 1935'36-baD
ár ülömbs.
évi
évi
évi
évi
évi árkolom os.
évi árnüiömbs.
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több keve
sebb

árak

több keve
sebb
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több keve
sebb

10.000 kg-ként Pengőben

Bükk hasáb
, h dor.
, dorong
. v. dor.

280
270
250
210

292
278
255
214

12
8
5
4

Gyertyán has„ h. dorong
* dorong
„ v. dorong

260
250
230
200

282
267
2i3
207

22
17
13
7

Cser has b 240 258 18
Tölgy h. dor. 230 240 10
216
6
Köris dorong 210
181
1
v v. dor. 180
Cser
275 278
3
Tölgy hántott
Akác hasáb
„ h. dor„ dorong
„ v. dor.

280
270
250
210

280
266
246
206

—

2

6

290 292
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260 255
220 •214
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243
207

2

3

280
270
250
215
250

258

8

220
185

216
181

4
4

— 280 278 — _ 2 285 278

7

—

—

4
4
4

285
275
255
220

292
278
2J5
214

7
3

270
260
240
210

282
267
243
207

12
7
3

245
235
215
180

258
240
216
181

13
5
1
1

285
275
255
215

280
266
246
206

—

— 240 240

5
9
9
9

290
280
260
220

—

2
5
6
3
7
8

—

—

December nó

Január hó

Feoruár hó

1934/35 1935/36 1935/36-ban 1934/35 1935/36 935/3li-ban 1934/35 1935/36 1935/36-ban
évi
évi
évi
évi
árkülönus
árkülönbs.
arkülönbs.
évi
évi

Fafaj és
választék

árak

több keve
sebb

árak

több keve
sebb

árak

több keve
sebb

10.000 Kg-ként pengőben
Bükk hasáb
„ h. dor.
11 dorong
„ v.dorona

295
285
265
220

292
278
255
214

E

Gyertyán has» h. dorong
„ dorong
„ v. dorong

290
280
260
215

282
267
243
207

— 13 285

hasáb
<h. dor
dor.
v. dor.

255
245
225
185

258
240
216
181

290

278

Cser
Tölgy
Kőris
C s e r

' hánt
Tölgy 1 -

3
7
10
6

300
290
270
220

292
278
255
214

8

295

17
8

265
215

282
267
243
207

5
9
4

260
250
230
190

258
240
216
181

12

290

278

3

—

• — •

—
—

8
12
15
6

305
295
270
220

292
278
255
214

— 17

13
18
22
8

300
290
265
215

282
267
243
207

18
23
22
8

2
10
14
9

265
255
235
190

258
240
216
181

12

290

2^8

13
15
6

—

7
15
10
9
—

12

n a n t

Március hó
Fafaj és
választék

Április hó

Május hó

1934/35 1935/36 1935/36-ban 1934/35 1035/36 1935/36-ban 1934/35 1935/36 1935/36-bnn
évi
évi
évi
arkülönb.
évi
áiküiönbs.
evi
évi
arkülönb.

árak

több keve
sebb

árak

több keve
tebb

árak

több

keve
sebb

10.000 kg-ként pengőben
Bükk hasáb
. h. dor.
„ dorong
. v. dor.

310
300
270
220

292
278
255
214

Gyertyán has.
„ n. dor„ dorong
„ y. dor.

305
295
265
215

18
22
15
6

310
300
270
220

292
278
255
214

282
267
243
207

23
28
22
8

305
295
265
215

282
267
243
207

Gser (hasáb 270
Tölgy {5- tor.260
240
Kőris /dor
\ t. dor 190

258
240
216
181

12
20
24
9

275
265
240
190

258
240
216
181

fgjhántott 290

278

12

290

278

i

—

—

—

—

—

—

18
22
15
6

310
300
270
220

295
281
258
217

23
28
22
8

305
295
265
215

285
270
246
210

17
25
24
9

280
270
240
190

261
243
219
184

12

290

281

—

—

15
19
12
3
20
25
19
5
19
27
21
6

— •

9
1

A kimutatásból világosan látható; h o g y már decemberben,
az egyetlen cserhasábot kivéve, m i n d e n választéknál jelentős ár
csökkenés m u t a t k o z i k (vagononként 3—17 p e n g ő ) s ez az ár-

csökkenés áprilisban már az összes választékoknál 10.000 kg.ként 6—28 pengőre emelkedik.
Őszitén megvalljuk, hogy annakidején, amikor a Fagaz
dasági Tanács ezt a javasatot tette, termelői szempontból bizo
nyos aggodalommal láttuk azt, hogy a beszáradás, kamatveszte
ség, stb.-ért ezekben a hónapokban a termelő semmi ellenszol
gáltatást sem kap.
Meg kellett hajolnunk azonban két érv előtt.
Az egyik érv az volt, hogy a szállítóknak jelentékeny része,
különösen a hónap második felében vonakodik a lehívások tel
jesítésétől és iparkodik a szállítást a következő hónapra kitolni,
mert a vagononkénti árakban mutatkozó 5—10 pengős ár
különbség sokkal több volt annál a beszáradási és kamatveszte
ségnél, amit 10—15 nap alatt a fánál el kellett szenvedni.
E l kellett ismernünk ennek a kifogásnak a jogosultságát,
azonban mi még ezzel szemben is a havi különbségek csök
kentése mellett harcoltunk.
A másik indok azután az volt, hogy a mult évi rendszer,
különösen decembertől kezdve a legszegényebb néposztály tüze
lőjét drágította meg, akik úgyszólván napról-napra kénytele
nek a tűzifát vásárolni.
E z ellen azután nem lehetett semmi érvet sem felhozni,
mert amint a táblázat is igazolja, az ilyen napi vásárlásokat
egyes kivételes választékoktól eltekintve az új ármegállapítás
már november hótól számottevően olcsóbbá tette az előző év
áraival szemben.
Nem lehet itt ellenérvnek fehasználni azt sem, hogy ebben
az évben valamivel drágábban vásárolt az, aki tüzelőszükségle
tét teljes egészében szeptemberben szerezte be.
Hiszen már az előbb megállapítottuk, hogy a szeptemberi
áremelkedésnek egészen más komoly indoka volt és, hogy arra
a fogyasztó egyáltalán nem fizetett rá, októberben pedig ez az
ármegállapítás, mint áremelő tényező egyes választékoknál egy
általán nem, de a legkeresettebb választékoknál is legfeljebb
2—3 százalékos emelkedést okozhatott a gőzfavágók vagy kiske
reskedők forgalmában is.
;

A további hónapokban pedig az új ármegállapítás már
nem áremelő, de erősen csökkentő hatású.
H a tehát az egy tételben vásárló fogyasztó szükségletét
2—3 részletben szerezte be, a későbbi részleteknél annyi vagy
több megtakarítást ért el, mint amennyivel az elsőért többet
fizetett.
Panasza ebből a szempontból nem a fogyasztónak, de a
termelőnek lehet, mert az árak kiegyenlítése címén szeptem
berre tervezett áremeléstől úgyszólván teljes mértékben el
esett, amivel szemben 100 százalékig kellett viselnie a már a
következő hónaptól kezdve mind erősebben érvényesülő és
decemberben már a cserhasáb kivételével minden választékra
kiterjedő jelentős árcsökkenést.
M i n t további árdrágító tényezőt állították be azt, hogy a
Faforgalmi Rt., amelynek megengedett keresetét fanemekre és
választékokra való tekintet nélkül országos átlagban szabta
meg a kormányzat, a keresettebb választékoknál, így különösen
a bükkhasábnál a 18 pengős átlagos haszontétellel szemben 25
pengős felárat számít.
A mi véleményünk szerint a kormányzat akkor, amikor
átlagos felárat, illetőeg átlagos kereseti lehetőséget állapított
meg, már számolt azzal, hogy ezek" a felárak, illetőleg kerese
tek nem lesznek egyes vásárlóknál vagy egyes választékoknál
egyformák.
M i a magunk részéről meg tudjuk érteni azt, ha egy keres
kedelmi vállalkozás a többezer vagónos vásárlónak, aki maga
is jórészben nagykereskedői munkakört tölt be, olcsóbb árat szá
mít, mint a kisebb tételben vásárlónak.
A magyar gazdaság szempontjából pedig nem hogy k i 
fogásolhatónak, de kifejezetten helyesnek ismerjük el azt az
eljárást, ha a kereskedő saját hasznának emelése nélkül fokozza
az árkülönbséget a keresett, de a magyar erdőgazdaság által
csak kisebb mértékben termelhető bükk tűzifa és a kevésbé
keresett, de a magyar termelésben sokkal nagyobb mennyiség
ben szereplő egyéb választékok között.
A z engedélyező kormányrendelet a megengedett 18 pengőn
felüli esetléges keresetet teljes egészében az államkincstár ré-

szere foglalja le s így véleményünk szerint a Faforgalminak
semmi érdeke nem fűződik ahhoz, hogy ennél nagyobb átlagos
hasznot érjen el.
Viszont a másik oldalról meg tudjuk érteni azt, ha a sok
kal keresettebb bükkfát vásárolni kívánó kereskedőt rá akarja
szorítani arra, hogy a kevésbbé keresett választékokból is vásá
roljon s ennek az eljárásnak az érdekében a bükk tűzifa árának
emelése mellett az egyéb választékok árát a maga haszna ter
hére csökkenti.
Hiszen a lehívási kötelezettség a Faforgalmi Rt.-ot minden
eladóval, tehát az olyannal szemben is terheli, akinek egy szál
bükkfája sincsen.
Érthető tehát, ha ennek a termékeit is el akarja adni és
le akarja hívni.
A z t pedig, ha a kormány által engedélyezett vagononkénti keresetet a maga részére k i akarja használni, mint keres
kedelmi vállalkozásnak, neki sem igen lehet fölhányni, mert
hiszen ugyanebben az időben egyéb kereskedők a keresett bükk
tűzifánál még további 5—13 pengővel magasabb árakat köve
teltek és sok esetben kaptak is, mint a Faforgalmi eladási árai.
őszintén megvalljuk, hogy még ezeknek a kereskedőknek
az eljárását sem hibáztatjuk.
A bükk tűzifa az ország termelésének alig 25 százalékát
teszi k i s mivel tüzelőértékében semmivel sem jobb a száraz
cser, tölgy, gyertyán vagy akác tűzifánál, amelyek sokkal na
gyobb mennyiségben bőségesen állanak rendelkezésre, egész
nyugodtan minősíthető fényűzési cikknek,' amiért mindenki elő
szereteti árat fizet.
Hogy ebből a fogyasztónak kára nincsen, annak a legjobb
bizonyítéka az, hogy a nyári és őszi tüzelőanyag-fogyasztásnak
jelentékenyen nagyobb részét más fanemekkel elégítette k i a
fakereskedelem anélkül, hogy ezért a fogyasztók, részéről csak
egy hang panasz is merült volna fel.
A bükk tűzifa áremelkedését tehát ebből a szempontból
sem lehet valami nagyon elítélni;
Drágítási tényező gyanánt hozták fel azt is, hogy a Fa-

forgalmi egyes vételeinél a kormányrendeletben megállapított
átvételi áraknál magasabb árakat fizetett az eladóknak.
Véleményünk szerint a Faforgalminak erre 100 százalékig
joga van, mert hiszen a kormányrendelet kifejezetten meg
mondja, hogy a megállapított szerződés, egységárak, lehívási
arány, stb. abban az esetben kötelezők a Faforgalmira, ha a
birtokossal másképen megállapodni nem tud.
A z Országos Fagazdasági Tanács is úgy értelmezte ezt a
rendelkezést — véleményünk szerint helyesen — , hogy a kor
mány azokat a minimális árakat és feltételeket kívánta meg
szabni, amelyéket a Faforgalmi a termelőnek vagy birtokos
nak minden körülmények
között megadni köteles és nem
kívánta korlátozni abban a jogában, hogy az eladónak ennél
elönyösebb feltételeket is biztosíthasson.
A magunk részéről ebben az erdőgazdaságra nézve sérel
met nem látunk.
Ennyit a kérdés általános részéről.
Mivel azonban legutóbb egyik tekintélyes köztestületben,
ahol a földmívelésügyi kormányzat s az erdőgazdasági érde
keltség kifejezetten képviselve nincsenek, szintén szó esett a
tűzifa árdrágulásáról és a mai rendszerről, valahogy szükségét
érezzük annak, hogy ennek a szóvátételnek egyes részeivel itt
foglalkozzunk és rámutassunk annak bizonyos mértékig nem
teljesen helyes információn alapuló tévedéseire és egyes olyan
megállapításaira, amelyekkel nem tudunk 100 százalékig egyet
érteni.
Nem osztjuk azt a megállapítást, hogy 2—3 évvel ezelőtt
„részben a túlméretezett import, részben a rendkívüli haszná
latok túlkönnyű engedélyezése folytán keletkezett derout a tűzi
fapiacon".
Gsak úgy értelmezhetjük ezt a kijelentést, hogy ennek
következtében sokkal nagyobb mennyiségű tűzifa állott rendel
kezésre, mint amennyi az évi fogyasztás, mert derout ilyenkor
keletkezik.
A z import túlméretezésére nézve csak számadatokat
iktatunk ide.
Fabehozatalunk mennyisége évenként: 1928-ban 169.243
:

vagon, 1929-ben 169.666 vagon, 1930-ban 121.056 vagon,
1931-ben 59.992 vagon, 1932-ben 37.197 vagon, 1933-ban 14.071
vagon, 1934-ben 20.499 vagon.*
A fabehozatal a legkisebb mennyiséget 1933. évben érte el
s ugyanekkorra esik a tűzifaárak mélypontja is.
A z import túlméretezése tehát nem lehetett az árcsökke
nés oka. .
A m i már most a rendkívüli használatok kérdését illeti,
megint csak kétféle adattal kell számolnunk.
Véleményünk szerint a magyar erdőgazdaság egy évi ter
melésének az a feladata, hogy az importtal együttesen ellássa
a magyar piac szükségletét a termelés befejezését követő év
szeptember-októberéig, amikorra már a friss termelésű tűzifa
is fogyasztásra alkalmassá válik.
A hivatalos adatokból meg tudjuk
állapítani azt, hogy
1934. és 1935. év tavaszi hónapjaiban, amikor a friss terme
lések még folytak, az előző évi termelésű tűzifából 40—45 ezer
vasúti kocsirakománynak megfelelő mennyiség állott a fogyasz
tás rendelkezésére.
Ezzel szemben az 1928—30. évek statisztikájából, amikor
még az import játszotta a magyar tűzifa-ellátás szempontjá
ból a főszerepet, megállapíthatjuk azt, hogy áprilistól szeptem
berig tisztán külföldi fából ennél sokkal nogyobb mennyisé
get hoztak be.
De meg tudjuk állapítani a hivatalos adatokból azt is, hogy
szeptember, október hónapokra nemcsak a száraz tűzifának fo
gyott el 96—98 százaléka, de a friss termésű akácnak 65—70
százaléka is, s ezenkívül a közszállítások betudásával a friss
tűzifának 25—30 százaléka is piacra került.
Nem volt tehát túltermelés és.a rendkívüli használatok, a
mi véleményünk szerint, csak túltermelés esetén lehettek volna
a tűzifa áresésének okozói.
Bizonyos ellentmondást is látunk az elhangzottakban, mert
míg egyrészről azt hangoztatták, hogy a Faforgalmi „minden
ellenérték nélkül" kapta meg a tűzifabehozatal monopóliumát,
a következő második mondat már így kezdődik: „ezzel szem* L . Lesen.yi •¥.: Die Láge der Tirig'. Porstwirtschaft • iind das
Forstgesetz.

neue

ben azonban kötelezték a vállalatot, Jiogy a belföldi tűzifát
bizonyos áron a termelöktől átvegye".
Úgy látjuk, hogy már ebben a kötelezettségben is van
bizonyos ellenszolgáltatás,, különösen, ha figyelembe vesszük,
hogy az átvételi árakat a kormányzat egyoldalúlag állapítja
meg. De ezenkívül mi még más kötelezettségről is tudunk. így
megállapított kamatláb mellett, sőt, bizonyos időn túl kamat
mentesen szolgáltatandó készpénzelőlegről is, valamint arról a
biztonságról is, hogy a vásárló vállalat minden kötelezettségért
három, az első kategóriába tartozó pénzintézetnek kellett a
készfizető-kezességet vállalnia.
Nem ismerhetjük el helyesnek azt a kijelentést, ami pedig
két ízben is elhangzott, hogy „ameddig ő (t. i. a Faforgalmi
Rt.) a saját maga fáját el nem adta, senki más fára igazol
ványt nem kap".
Hiszen a kijelentések elhangzása idején a tényleges hely
zet az volt, hogy a közszállítás címén kiadott 14.747 vagonra
érvényes szállítási igazolványon kívül fanem és választék sze
rint készleteinek 30—70 százalékára, összesen majdnem 47 ezer
vagon tűzifára kaphattak a Faforgalmin kívülállók az
1934-—1935. évi termelésből szállítási igazolványt akkor, ami
kor a Faforgami Rt. a 3019 vagon közszállításon kívül meg
vásárolt készleteinek 25 százalékára vett igénybe szállítási iga
zolványt s ebből is csak 21 százalékot tudott leszállítani.
Ugyancsak nem oszthatjuk azt a kijelentést sem, hogy a
Faforgalminak módjában állana „az importfának minél na
gyobb piacot biztosítani és pedig két okból egyrészt, mert az
importfának a megengedett spannungja szemben a belföldi
fánál megengedett 15—18 pengővel, 20—30 pengő között
mozog".
A Faforgalmi külföldi vételi szerződéseinek a jóváhagyá
sánál a kormányzat kikötötte, hogy minden hónapban csak
annyi százalékra kaphat szállítási igazoványt, ahány százalé
kot az általa felvásárolt belföldi fából az előző hónapban tény
leg leszállított.
Megállapítjuk azt, hogy a Faforgalmi még eddig a mér
tékig sem tudja az importfát elhelyezni és lehívni.

H a tehát az előbbi százalékos számokat is figyelembe
vesszük, akkor megállapíthatjuk azt is, hogy a magyar fa vé
delmét a kormányzat megfelelően biztosította és biztosítja.
Mivel pedig a külföldi tűzifa árát a kormányzat állapítja
meg, sőt, bizonyítani tudjuk azt is, hogy nemcsak a kormány,,
de az erdészeti érdekeltség túlnyomó többsége is másfél évvel
ezelőtt megtagadta a kereskedői oldalról elhangzott azt a ké
rést, amellyel a külföldi tűzifa árának 30 pengővel való föl
emelését kérték, sőt, ezzel szemben a megállapított legmagasabb
árhatárt a kormányzat által kiküldött ellenőrzőbizottság le
szállította, akkor úgy véljük, nem lehet ezeket a körülménye
ket az árdrágítás tényezői gyanánt teljes joggal beállítani.
Éppen így, már az előbb felhozott adatokra való tekintettel
is, úgy véljük, joggal kifogásolhatjuk azt a kitételt, hogy „a F a forgalmin kívülálló 3—4 hónappal későbben és lassabban jut
azokhoz az igazolványokhoz, amelyeket a Faforgalmi megkap",
mert a homlokegyenest ellenkezőjét éppen az őszi és téli idő
szakra vonatkoztatva, számszerű adatokkal tudjuk bármikor
igazolni.
Nem értjük teljesen azt a kijelentést, hogy a budapesti
szállításra a Faforgalmi Rt.-nak van meg az elsőbbsége.
Minden alkalommal megállapították az intézőkörök azt,
hogy az összes kívülállóknak mennyi budapesti szállítási iga
zolványra lehet igényük.
Hogy az 1934—35. évi termelésű tűzifára legutóbb megál
lapított 14%-os budapesti kontingens kicsi-e vagy nagy, kevés-e
vagy sok, erre nézve megint egy adatot idézünk.
A kérdés szóvátétele idején a Faforgalmi érdekkörén kívül
álló szállítók kezén még 3450 vasúti kocsirakományra szóló föl
használatlan budapesti igazolvány volt és 8159 vagonra szóló
budapesti szállítási igazolványt nem vettek igénybe, dacára an
nak, hogy ez részükre bármikor kiadható volt.
Nem tudjuk megérteni azt a szemrehányást sem, hogy „a
magyar fa egyrésze természetesen lekerült az Alföldre és olyan
helyre, ahol azelőtt soha sem volt alkalom a fát elhelyezni,
semmiféle kereskedelmi összeköttetés nem volt azon a részen

csak azért, mert a Faforgalmi koncessziója értelmében ezek a
részek neki igen szép piacot biztosítottak."
Hiszen a Faforgalmi koncessziója előtt a kormányzatnak
azért volt igen súlyos támadásokban része, mert az Alföldnek
a magyar termelésektől legtávolabb eső részén, a Tiszán-túlon,
a magyar fa elhelyezését bizonyos mértékig megnehezítette.
A kereskedelmi összeköttetésekre nézve csak azt jegyezzük
meg, hogy a Tiszán-túli külön terület életbeléptetése idején há
rom nap alatt 15 ezer vasúti kocsirakományt meghaladó oda irá
nyuló szállításokról mutattak be a minisztériumban kötleveleket,
sőt, volt olyan vállalat, amelyik egymaga több, mint háromezer
vasúti kocsirakományról mutatott be ilyen szerződést. Mindezt
a rendeletben megszabott 3 napon belül!
:

De van két másik indok is, amiért még kevésbbé értjük ezt
a kifogást. Egyrészt csak természetesnek tartjuk, hogy a ma
gyar fának csak úgy lehet a belföldön nagyobb piacot biztosí
tani, ha a kormányzat lehetővé teszi, hogy felkeresse azokat a
távoli helyeket, ahol eddig csak külföldi fát fogyasztottakr
A másik szempont pedig az, hogy hiszen ezzel a Faforgalmin kívülállók, tehát a versenytársak fáját tereli a kormány
zat arra a piacra, ahol a Faforgalminak a jóval nagyobb hasz
not nyújtó külföldi fát kellene elhelyeznie.
Tehát a magasra szabott áron értékesíthető külföldi fával
úgyszólván korlátlan mértékben állítja szembe a versenytársak
ár tekintetében nem korlátozott magyar fáját.
Ugy véljük, ez az intézkedés sem árdrágítást céloz és nem
is szolgálja túlságosan a Faforgalmi Rt. külföldi famonopóliumának az érdekét.
A szállítási igazoványok díjának a felemeléséről is szó
esett azzal a hozzáadással, hogy: „ezt valakinek szintén meg
kell fizetni, mert nem hiszem, hogy a vasút fizetné meg stb."
A termelés szempontjából a magunk véleményét erről a
kérdésről már a mult alkalommal elmondottuk.
Itt csak utalunk a rendeletnek arra a kitételére, hogy azt
a négy pengőt az köteles fizetni, aki a szállítási igazolványt be
szerezni jogosult, vagyis a termelő.
A z t is meg tudjuk kétséget kizái'ó módon állapítani, hogy

a Faforgalmi Rt.-on keresztül lebonyolódó üzleteknél ezt tény
leg a termelő viselte és viseli és hogy mindazoknál, akik a ren
deletben foglaltakat betartják, ez, mint árdrágító tényező a
fogyasztóval szemben nem érvényesülhet.
Olyan értelmű kijelentés is hangzott el, hogy míg az 1933.
és 1934-ik évi tüzelési idényben fokozatosan emelkedő skála volt
megállapítva az egyes fanemekre, az 1934—35-ik évi idényben
már észbekaptak és az egészet felemelték egy pár pengővel ará
nyosan, de végig egyformán.
E r r e a felemelésre vonatkozólag csak utalunk az összeha
sonlító táblázatra, valamint arra, amit a két idényben szeptem
bertől áprilisig érvényben volt árakra nézve már előbb mon
dottunk.
Ugyancsak tévesnek tartjuk azt a beállítást is, hogy „ennek
a következménye, hogy a kereskedőknek és a Faforgalminak is
az az érdekük, hogy minél későbben vásároljanak, mert hiszen
a beszáradás és kamatveszteség akkor a termelőé vagy az eladóé.
Azután pedig a fogyasztóközönség ezáltal drágább fához jut,
ha előbb vásárol ősszel végzi beszerzését, mert hiszen szeptem
bertől áprilisig egyformán emelkedik az ár. E z tehát a drágítás
nak az ötödik komponense."
E r r e az állítássorozatra egynémely adatot már az előzők
ben is közöltünk. Most csak két tételt kívánunk megállapítani.
A Főforgalminak akármi is az érdeke, vásárolni akkor kö
teles, amikor a termelő vagy kereskedő a fát neki felajánlja.
Hogy az előrevásáiió szenved-e drágulást akkor, amikor a
beállítás szerint a beszára*dás és kamatveszteséget ez a módszer
tejesen a termelőre hárítja át és amikor az árak szeptembertől
márciusig nem „egyformán emelkednek", hanem ugyanazon az
egyszinten változatlanul megmaradnak, ezt már igazán nem
értjük.
Hiszen az előrevásárló nem azért vásárolt előre, mintha
jobb anyagot kapott volna, hanem azért, mert később az ár
emelkedésével kellett számolnia.
M a ez a kényszerítő indok elesik, mert 6 hónappal később
a szárazabb, tehát jobb fát ugyanazon az áron kaphatja meg,
mint szeptemberben a félig nyers fát.

Semmi sem kényszeríti tehát őt az előre vásárlásra, de ez
zel szemben megmenti a télen át való áremelkedéstől azt a leg
kisebb fogyasztót, aki azért nem tud egytételben vásárolni,
mert nincs meg hozzá az anyagi ereje.
Pedig ezekből a kisegzisztenciákból éppen a fővárosban van
a legtöbb.
Kifogás alá esik sokszor és esett ez alkalommal is a fővá
rosi szállításoknál a kívülállók részére november hó végéig meg
állapított 14%-os arányszám és pedig azzal, hogy „Budapest
tüzifafogyasztása 40—50.000 vagon s a 15:—18 község fafogyasztása pedig, azt hiszem, közel jár a 10.000-hez, de legalább
is 8000 vagon, ez tehát az egész ország fafogyasztásának lénye
gesen magasabb percentjét jelenti, mint ezek a számok, ame
lyekre most voltam bátor hivatkozni". (40%-ból 14% Buda
pesten.
Elfogadtuk a magunk részéről nagy Budapestre az 58.000
vagónos fogyasztást, azonban itt is kell valamelyes korrekciót
tenni. Ebből a fogyasztásból több mint 10.000 vagon a közszál
lítás, amit a kvótába való betudás nélkül mindenki megkap.
M a tehát a budapesti % terhére eső szállítás gyanánt csak
a 48.000 vagónos szükségletet számolhatjuk.
A vasúton és hajón szállítandó tüzifakészletek bejelentett
mennyisége 163.000 vagon.
H a ebből a közszállításokra 20.000 vagont leütünk a magán
szükségletek kielégítésére, 143.000 vagon bejelentett készlet
marad.
A budapesti közszállítások mennyisége egy év alatt körül
belül 12.000 vagon.
A
46.000 vagónos
budapesti
magánszállítás tehát
(58—12 = 46) a magánszükségletek fedezésére fennmaradt
143.000 vasúti kocsirakomány 32.2%-a.
Ezzel szemben a kívülállók részére 40% igazolványból
Budapestre eladott 14% 35%-os arányszámnak felel meg.
Itt sem érte tehát semmi méltánytalanság a kívülállókat,
de a fővárost sem, mert hiszen az előbbiek nagyobb mennyiség
ben jutottak budapesti szállítási igazolványhoz, mint amennyi
a budapesti fogyasztás átlagos arányszáma, a főváros pedig

nagyobb mértékben lesz hozzáférhetővé téve az eladók részére,
mint amennyire az itteni fogyasztás alapján szükség volna.
Egyébként a kívülállókkal történt méltánytalan elbánásra
vonatkoztatva csak azt jegyezzük meg, hogy ezévi január hó
1-étől közszállítás címén a kívülállók 10.273.5 vasúti kocsirako
mány, a Faforgalmi pedig 259 vasúti kocsirakomány tűzifát
szállítottak Budapestre.
Hogy már most ezek után az adatok után mi módon lehet
azt a következtetést levonni: „ez a körülmény is azt mutatja,
hogy a külföldi fával bizonyos faszukét idéznek elő s természe
tes, hogy az így bejövő fa drágábban adható el, mert hiszen
drágább ab határállomás, de meg a Spannung a külföldi fánál
nem 15—18 pengő, hanem ezen az áron is felül van", azt máiigazán nem értjük.
A külföldi fából ebben az évben mindössze 2000 vagon, te
hát a fogyasztásnak nem egészen 4%-a jött fel Budapestre.
Feltesszük a kérdést, szerepelhetett-e ez a 4% már drágító
tényező gyanánt akkor, amikor megállapítottuk azt, hogy a bel
földi termelők részére, k i k a F a f orgalmin kívül állanak, még ma
is a magánfogyasztásnak több, mint 23 % -ával felérő, eddig
igénybe nem vett szállítási lehetőség áll a budapesti piac céljaira
rendelkezésre ?
És vájjon ráhárítható-e az árdrágítás vádja még az elősze
reteti árban árusított bükk tűzifánál is a Faforgalmi Rt.-ra
akkor, amikor a Gőzfavágók kötlevéllel igazolták azt, hogy a
kívülállók a belföldi bükk tűzifáért 5—13 pengővel magasabb
árakat kértek és kaptak 10.000 kg-ként, mint a Faforgalmi?
Iparkodtunk az egész kérdést lehetőleg tárgyilagosan bí
rálni, hiszen mindenütt a statisztika megdönthetetlen szám
adataira hivatkoztunk.
A magunk részéről a helyzetet mint termelői érdekképvi
selet, aggodalommal nézzük.
H a egyébből nem is, a kereskedelem információiból tudja
a fogyasztóközönség azt, hogy ma a tűzifa árából jelentéke
nyen nagyobb rész jut a termelőnek, mint ami azelőtt jutott s
így ma aligha vádolja drágítással az árak emelkedéséért a ke
reskedőt, akinek a panaszait napról-napra hallja.

Vájjon szolgálta-e a magyar erdőgazdaság, a magyar ter
melői érdekeltség ügyét az a tény, hogy a legnagyobb fogyasztó
érdekeltség hivatalos képviselete előtt hangzottak el az álta
lunk itt felsorakoztatott vádak, amelyekhez pedig a mi igényte
len véleményünk szerint legalább is szó fér?
A l i g hisszük.
M a ott tartunk, hogy hivatalos részről mind gyakrabban
halljuk feszegetni az erdőgazdaság részére megmaradó tőár kér
dését és félünk attól, hogy ennek a kérdésnek az elbírálása
laikus kezekbe fog átcsúszni.
Őszintén kívánjuk, hogy az aggodalmunk alaptalan legyen.
A z t azonban előre is elmondhatjuk, hogy ha ez az elbírálás
a fogyasztóérdekeltségek kezébe kerül, akiknél a ma amúgysem
túlságosan szimpatikus nagybirtokkal, erdőgazdálkodással szem
ben sohasem volt túlságos mértékű a megértés és a jóindulat;
akkor nem lesz többet hatalom, amelyik a magyar erdőgazdaság
részére védelmi intézkedéseket tudjon kiharcolni, mert az erdő
gazdasági érdekeltség a fogyasztókkal szemben törpe minoritás.
Ennek a következményeivel m i százszázalékig tisztában
vagyunk.
Itt elsősorban azért kívántuk ezeket a tényeket és adatokat
leszögezni, hogy amikor itt lesznek a következmények, akkor
tisztázni lehessen a felelősség kérdését is.
Biró Zoltán.

A zuzmarakérdés
erdészeti vonatkozásai
D r . Aujeszky László k i r . osztálymeteorológus.
Mióta az elektromos távvezetékeken nagy felületű és nagy
fesztávolságú huzalokat alkalmaznak, azóta roppant gyakorlati
fontosságra tett szert a zúzmaraképződés kérdése. A z alkalma
zott meteorológia mívelői világszerte behatóan foglalkozni kezd
tek ezzel a jelenségcsoporttal és sok érdekes megállapításra j u 
tottak. Miután a felszínre került eredmények
erdészeti szem
szempontból is nagy jelentőségűek,
azért a következőkben rövid
összefoglalást kívánunk róluk nyújtani.
/. Mi a zúzmara? „Jégbevonat, amely magas páratartalmú
maritim légtömegek beáramlása alkalmával keletkezik 0 foknál
hidegebb testeken." E z a jégbevonat állhat laza kristályhalmaz
ból és állhat tömör jégből is. Közelebbi szerkezete azokon a
hőmérsékleti- és szélviszonyokon múlik, amelyek keletkezésekor
uralkodtak, illetőleg keletkezésétől kezdve a jégbevonat leolva
dásáig felléptek. E tényezők hatása foytán a zúzmarának több
féle alfaja különböztethető meg. A részletekbe ezen a helyen
nem hatolhatunk be.
//, A zúzmara keletkezése. A zúzmara a légköri vízpára
halmazállapotváltozásainak eredménye. Egyik keletkezési módja
az, hogy a légköri párából először apró cseppek képződnek, ame
lyek később a hideg tárgyakra kifagynak. Másik keletkezési
esete, amikor a víz a cseppfolyós halmazállapot teljes átugrásá
val, a gázállapotból azonnal a szilárd halmazállapotba lép át
(szublimáció). Utóbbi eset fennforgását a zúzmara szabályos

kristályszerkezete árulja el. Mindkét halmazállapotváltozásnak
az a melegveszteség az oka, amelyet a hozzánkáramló párás maritim légtömeg a talaj menti igen hideg tárgyakkal való érint
kezés következtében elszenved. A zuzmaraképződést tehát vég
eredményben a talajmenti hideg tárgyak idézik elő, törvényei
hez pedig a víz halmazállapotváltozásairól és túlhüléséről szóló
fizikai tételek adják meg a kulcsot.
-77. A zumaraképződés arányai. Köztudomású, hogy a sú
lyosabb zuzmarahelyzetek alkalmával óriási jégtömegek rakód
hatnak le a szabadban lévő tárgyakra. Milliméteres átmérőjű
távbeszélőhuzalok karvastagságú jégbevonatot vesznek ma
gukra, míg annak súlya alatt elszakadnak. Fák, bokrok, épüle
tek finomabb körvonalai eltűnnek és formátlan jégóriásokká
változnak. Villamos távvezetékeken igen gyakran 2—3 k g jég
telepszik a vezeték minden folyóméterére.
A zuzmaralerakódás annál bőségesebb lesz, mentől élén
kebb a zuzmaraképző rétegben a szél, minél magasabb hőmér
sékletű az érkező zuzmaraképes maritim légtömeg, mennél éle
sebb a hőmérsékleti ellentét az új enyhe levegő és a környezet
hideg tárgyai között, és mennél hosszabb ideig állnak fenn a
zúzmara keletkezésére kedvező meteorológiai viszonyok. Ezekszerint legsúlyosabb zuzmarakárok akkor következnek be, ami
kor egy igen kemény téli hideghullámot nagyerejű enyhülési
hullám vált fel. A kicsiny és gyors hőmérsékletváltozással járó
iclőfordulásokat csak gyenge zúzmaraképződés kíséri. A nagy
enyhülési folyamatok ellenben súlyos zuzmarahelyzettel járnak
karöltve, feltéve, hogy a megelőző időjárás eléggé hideg volt és
hogy az enyhülést nem napsütés, hanem tengeri légtömegek
nagyarányú beáramlása hozza létre.
Ismételten hangsúlyoznunk kell, hogy a zuzmaraképzésre
akalmas meteorológiai helyzet huzamossága az a tényező, amely
á zúzmara mennyiségére és szerkezetére különösen nagy befo
lyással van.
IV. A zuzmarateher rohamos növekedése állandó meteoro
lógiai térben. A zuzmaracsapadék gyarapodásának van egy igen
érdekes törvénye, amely semmiféle más csapadékalaknál nem

jelentkezik. A z esőnél, hónál az időegységben lehulló csapadék
(az ú. n. csapadékintenzitás) csakis a meteorológiai folyamat
állandóitól függ, pl. eső alkalmával a cseppek méretétől és köb
centiméterenkénti számától, továbbá a szélsebességtől. H a ezek
az állandók az idő folyamán meg nem változnak, akkor a csapa
dékképződés mértéke sem változik, egyforma idő alatt egyforma
mennyiségű csapadék hull le és pl. a leesett esővíz mennyisége
arányos lesz az esőzés időtartamával.
Egészen más a helyzet a zúzmara mennyiségénél, mert ez a
nem-szakember számára valóságos meglepetéssel szolgál. A le
rakodó zúzmara mennyisége ugyanis nemcsak a meteorológiai
állandóktól függ; a ködcseppek nagyságától, számától és a szél
sebességtől. Ezekkel a mennyiségekkel a zúzmaraképződés ép
pen úgy egyenes arányban áll, mint az eső mennyisége a felso
rolt tényezőkkel. Ámde ha e tényezők állandók maradnak, akkor
a zúzmaraképződés még mindig nem fog az idővel arányosan
történni, hanem azzal az érdekes esettel találjuk magunkat szem
ben, hogy a zúzmara az idő multával egyre rohamosabban gya
rapodik. A zúzmaraképződés tehát nem lesz arányos a csapadék
keletkezés tartamával, hanem gyorsuló folyamat, melynek se
bessége annál fokozottabb lesz, mentől tovább állnak fenn a zúz
marát létrehozó körülmények.
A zúzmara esetében tehát nemcsak a csapadék mennyisége
lesz folyton nagyobb, amint a folyamat előrehalad, hanem a csa
padék képződési sebessége (intenzitása)
szintén növekszik, a
meteorológiai tényezők állandósága esetén is, egyedül csak az
idő előhaladása következtében.
Ezt a különös jelenséget a következőképpen értjük meg.
Tekintsük a zúzmaraképződés legegyszerűbb esetét, amikor a
zúzmara keletkezésére alkalmat adó tárgy gömbalakú, pl. tanul
mányozzuk a zuzmarabevonatot egy kerti díszgolyón. Egyforma
meteorológai tényezők (ugyanoly sűrű köd, ugyanakkora csep
pekből és állandó szélsebesség) esetében a golyót csakhamar
gömbhéjalakú jégbevonat veszi körül, amely az idő folyamán
egyenletesen vastagodik. Vastagodása közben a gömbhéj külső
felülete folyton nagyobb lesz, és pedig a gömbsugár négyzetével

arányosan. Egyre nagyobb felületen történik tehát a jéglerakó
dás, mindig egyforma vastagságban. Ennek következtében a jég
bevonat összsúlya a felület nagyságával lesz arányos, vagyis
szintén az idő négyzetével
növekedik. H a egy óra alatt a gömbre
Z gram súlyú zúzmara telepedett, akkor a következő óra végén
már Z súlyú zuzmarateher fog reá nehezedni.
A z előadottakból válik érthetővé, miért oly veszélyesek a
hosszabb zuzmaraperiódusok és hogyan halmozódhatik fel egyes
testeken oly félelmetesen nagy jégteher.
Egyben azonban megkaptuk annak magyarázatát is, hogy
a zuzmarabevonat miért gyarapodik állandó meteorológiai tér
ben is egyre rohamosabban, míg a csapadék összes többi alakjai
állandó meteorológai viszonyok közt változatlan csapadékinten
zitást és az idővel csupán egyenes arányban növekedő csapadék
összeget adnak. Ugyanis a zúzmara esetében mufatkozó kivéte
les viszonyok abból származnak, hogy itt a képződő csapadék
megnöveli magát a felfogó felületet és ezáltal olyan csapadék-*
tömegek súlyát is a felfogó testnek kell viselnie, amelyek kelet
kezésére csak a már megnagyobbodott felszín ad alkalmat. E n 
nek a ténynek pedig az a mélyebb oka, hogy az eső és hó eseté
ben a csapadékképződés folyamata teljesen független a csapa
dékot felfogó tárgyaktól: az eső és hó fent a magasban keletke
zik és a kondenzáció arányaira semmiféle befolyással sincsen
az, hogy idelent minő tárgyak foglalnak helyet. A zúzmara el
lenben a legalsó légrétegben keletkezik és képződésére éppen a
felfogó tárgyak adnak alkalmat. H a azok nem volnának jelen,
zúzmara nem is képződhetne, ha pedig más alakúak volnának,
akkor a zúzmara mennyisége és keletkezési sebessége is meg
változna, így a zúzmara felületnövelő hatása révén önmaga szá
mára teremt egyre kedvezőbb keletkezési alkalmakat és a le
rakodó jégteher mennyiségének mindaddig rohamosan növe
kednie kell, amíg a meteorológiai feltételek kedvező irányban
meg nem változnak.
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V. Zuzmara-mikroklimatológia.
Régi tapasztalat, hogy nem
minden telek vagy erdőrész forog egyforma zuzmaraveszedelemben. A zúzmara is az úgynevezetz mikroklimatikusan
érzé
keny folyamatok közé tartozik. E z annyit tesz, hogy már igen

nagy eltérések lehetnek egyes par
cellák közt a zuzmaravalószínűségük tekintetében.
csekély

távolságon

belül

is

A zúzmara mennyisége ugyanis egyrészt a felfogó test
alakjától függ, másrészt pedig a pillanatnyi időjárás meteoro
lógiai állandóitól. Ugyanolyan felfogó test (pl. egy fa) tehát
különböző zuzmaraterheket fog kapni aszerint, hogy milyen
mikroklímájú ponton fekszik. U g y a ködcseppek méretei, mint
azok száma és áramlási sebességük is helyenként erősen válto
zik, különösen hullámos, hegyes terpen. így például a kényszerű
felszálló mozgás erősen növeli a cseppek számát és méreteit, ve
lük együtt pedig a zúzmaraképződés súlyosságát. Ugyanis a fel
szálló levegő nyomáscsökkenést szenved, kitágul és a fizika tör
vényei szerint ezzel adiabatikus lehűlés jár együtt. A lehűlés
párakondenzációra ad alkalmat, az okozati lánc végén tehát fo
kozott köd- és zuzmaraveszély foglal helyet.
A szél erőssége is nagyon függ a domborzati viszonyoktól,
amelyek egyes helyeken szélvédelmet (és vele együtt bizonyos
fokú zuzmaramentességet) teremtenek, völgyszorosokban és
szűk átjárókban ellenben fokozott sebességű áramlást erősza
kolnak k i és ezzel a zuzmarakockázatot megsokszorozzák.
Legsúlyosabb a helyzet olyan lejtőszakaszokon, amelyek a
zuzmaraképző széllel szemben néznek és zuzmaraveszélyes leve
gőt gyors emelkedésre kényszerítik. Ilyen helyeken úgy a szél
klíma, mint a ködklíma a lehető legkedvezőtlenebb.
Mivel a zuzmaraveszélyes maritim levegő hozzánk legtöbb
ször vagy Nyugatról (az óceán felől), vagy Délről (a Földközi
tenger irányából) érkezik, azért kézenfekvő magyarázatot kap
tunk arra a megfigyelésre, hogy nálunk a legsúlyosabb zúzmarakárok' azokban az erdőségekben keletkeznek, amelyek a hegy
vonulatok déli és nyugati lejtőin, különösen pedig ilyen hegy
vonulatok meredeken kiemelkedő és a szélnek jól kitett szaka
szain fekszenek. Világos ezekből, hogy a zuzmaraveszély kis tá
volságon belül is erősen ingadozhatik aszerint, hogy a mikroklímatikus tényezők alkalmasak-e a zuzmaraképződésre vagy
nem. Ennek a körülménynek nagy szerepe lesz a zúzmara ellen
való védekezés, illetőleg a zuzmarakárok csökkentésének kér
désénél.

VI. A zúzmarával rokon jelenségek. Ugyancsak jégkonden
záció útján keletkeznek, de a zúzmarától fogalmilag külön válasz
tandók a repülőgépeken mutatkozó jéglerakódások és a dér.. A z
elsőnek keletkezésében a repülőgép saját mozgása és rétegvál
toztatásai játszanak közre. Különösen gyakran tévesztik össze
a zúzmarát a dérrel. E két fogalom szigorú különválasztására
ügyelnünk kell, többek között azért is, mert a zúzmara roppant
gyakorlati jelentőségével szemben (úgy erdőgazdasági, mint
elektrotechnikai tekintetben) a dér ártalmatlan és hatástalan
jelenség.
VII. Különbség dér és zúzmara között. A dér csekély menynyiségű jéglerakodás, amely csendes, derült éjszakákon a talajmenti sugárzási lehűlés folytán keletkezik. Ebből folynak az
alábbi lényeges eltérések:* A dér csakis derült és csendes idő
ben (ú. n. sugárzási időjáráskor), a zúzmara mindig ködös idő
ben és mozgó levegőben keletkezik; a dér a talajközeli réteg je
lensége és gyakran csak pár cm. vastag rétegben mutatkozik, a
zúzmaraképződés többszáz, esetleg ezer méter vastagságú lég
térre kiterjedő folyamat; a dérlerakódás súlya a legkisebb fű
szálat is alig terheli meg, a zúzmara roppant tömegei ellenben
hatalmas faágakat törnek le és fatörzseket roppantának ketté;
a dér éjjel és főleg a hajnali órákban keletkezik, a zúzmarakép
ződés a nap bármely részében lehetséges; a dér csak pár óráig,
a zúzmara, gyakran napokig, sőt hetekig nehezedik a természeti
tárgyakra; a dér szublimáció (szálladás) révén szokott meg
szűnni, a zúzmara ellenben legtöbbször leolvadás vagy lehullás
útján távozik el a keletkezési alkalmat szolgáltató testekről; a
dér (a legmelegebb nyári Hónapok kivételével) minden évszak
hideg éjszakáin felléphet, zúzmara ellenben a mi éghajlatunk
alatt csak novembertől februárig keletkezik; a dér kontinentálszubpoláris eredetű levegőtestekben, a zúzmara ellenben maritim-szubtrópikus légfajtákban szokott jelentkezni (fontos kü
lönbség a prognóziskészítő meteorológus számára!); a dérkép
ződés a hideg légbetöréseket szokta követni, a zúzmara ellenben
a téli enyhülési hullámok bevezető jelensége.
* L . bővebben: Természettudományi Közlöny, 1935.. 81—84. o.

E fizikai és meteorológiai eltérések együttes folyománya
kép jelentkezik az a legfontosabb különbség, hogy a dér gyakor
lati szempontból igen csekély hatású jelenség, a zúzmarának
ellenben nagyarányú következményei vannak.
VIII. A zúzmara erömjivi kártevései. E lapok hasábjain
felesleges bővebben foglalkoznom a zuzmaraokozta erdei károk
jelentőségével. Csak adatrögzítés céljából kell megemlítenem,
hogy az elmúlt évek súlyos zuzmarahelyzetei alkalmával a Pilis,
Börzsöny és Mecsek erdőségeiben hitelesnek látszó megfigyelé
sek szerint 50—60 cm törzsvastagságú fák dőltek k i a roppant
zuzmarateher súlya alatt.A meteorológusok előtt hosszú ideig
emlékezetesek maradnak az 1933. esztendő első napjai, midőn az
említett hegységek erdeiben életveszélyes volt a járás a zuzmaratömeg súlya alatt végbemenő pusztulás következtében és
az összes hegyi észlelőállomások telefonhuzalai egyetlen napon
elszakadtak, úgyhogy a szükséges megfigyelések hiányában az
időjárási szolgálatot alig lehetett fenntartani. Meg kell továbbá
jegyeznünk ezen a helyen, hogy a különböző fák zuzmaraérzékenysége között nagy eltérések vannak. Ezek az eltérések egy
részt az egyes fajok különböző erőművi teherbírásából, más
részt a fa alakjával kapcsolatos terhelési eloszlásból, harmad
szor a zúzmara lerakódására alkalmat szolgáltató fafelület mé
reteiből, negyedszer a fák függőleges terjedelméből származnak.
E hatások közül csak az utolsóról kívánunk még külön is emlí
tést tenni, hangsúlyozva, hogy kivált meredek hegyoldalakon a
kimagasló fáknak különösen nagy zuzmarakockázatot kell v i 
selniük.
Hrudicka szemlét tartva az egyes fák tulajdonságain a
zuzmarakockázat szempontjából, arra az eredményre jut, hogy
a zuzmaraterhelést általában elég jól bírják a tűlevelű fák. Leg
jobban viseli el a zuzmaraveszélyes mikroklímát ugyancsak
Hrudicka megállpaítása szerint a Pseudotsuga Douglasi.
A zúzmara kártevései természetesen nem szorítkoznak csak
a szemmel messziről látható, nagyarányú brutális rombolásra.
Már egészen kismennyiségű zúzmara is észrevétlen káros mun
kát végezhet, pl. az irodalom megemlékezik róla, hogy a fiatal
fenyők tűinek csúcsát letördeli. Erőművi károk tehát nemcsak

a sokkilogramos jégtömegektől, hanem a gramnál könnyebb kis
zuzmaradarabkáktól is származhatnak-.
IX. A szél szerepe a zuzmarakárok
keletkezésében. Régi
tapasztalat, hogy a legsúlyosabb zuzmarakárok élénk szél alkal
mával lépnek fel. A szélnek négyféle szerepe van a zuzmara
károk katasztrofálissá fokozásában.
Először is a kiváló jég mennyisége arányos az átáramló
levegőmennyiséggel, vagyis a szél sebességével. Élénk szélben
tehát pár óra alatt akkora zuzmaratömeg rakódhatik a fákra,
mint csendesebb időben csak napok, vagy hetek folyamán.
Másodszor a zuzmarateherokozta nagyfokú statikus igény
bevételhez szélben még hozzájárul a légáramlásokozta dina
mikus igénybevétel, úgyhogy a fák erőművi ellenállása kétféle
irányban is próbára van téve. Szélviharnak zuzmarateher nélkül
és a zuzmaratömegek roppant súlyának szélnyomás nélkül talán
még ellenállhatna a növényzet, de a két súlyos igénybevételt
egyszerre már nem képes elviselni.
Harmadszor a zúzmara az erőművi terhelésen kívül még
más tekintetben is alkalmatlanná teszi a fákat a szélnyomás el
viselésére. Mert hiszen a szélnyomásból származó nyomóerő
arányos annak a felületnek a nagyságával, amely a szél útjában
áll. Mármost a zuzmarabevonatú ágak felülete többszörösen
nagyobb lehet, mint a csupasz faágaké. így a zúzmarás fára
ható szélnyomási erő is nagyságrendszerűen nagyobbá válik és
súlyos következményekre vezethet.
Vannak persze esetek, amikor a heves széllökések leválaszt
ják a zúzmarát és ezzel megszabadítják a fákat a súlyos meg
terheléstől. Ámde ez csak akkor történik meg, ha a fák a leg
első széllökések erejének ellent tudnak még állni. Iyen előnyös
hatást tehát csak fokozatosan erősödő szél alkalmával remélhe
tünk, hirtelen szélbetörések alkalmával azonban nem. Különben
is a szélokozta leválás csak olyan zuzmarabevonat esetében tör
ténik meg könnyen, amely újonnan keletkezett és laza szerke
zetű. E z pedig a zúzmarának legkevésbé ártalmas fajtája.
Végül negyedszer fennáll a már fentebb említett effektus,
hogy a szél bizonyos domborzati viszonyok között hirtelen emel-

kedésre kényszerül és az emelkedéssel járó adiabatikus lehűlés
fokozott párakiválásra vezet.
X. A zúzmara előnyös hatásai. A szakirodalom sokat fog
lalkozik, érthető okokból, a- zuzmaralerakódásokozta nagy
arányú károkkal. Sokkal kevesebb figyelmet szokás fordítani a
zúzmara előnyös hatásaira. Amíg az elektrotechnikában a zúz
mara mindig csak káros és nagymértékben veszedelmes tényező,
addig az erdőségek finom és bonyolult szerkezetű életjelenségei
között a súlyos erőművi kártételeken felül még más szerep is
vár a zúzmarára és ez már az előnyös oldalon fekszik. A zúzma
rával járó előnyök mindenesetre jóval kisebbek, semhogy az
erőművi kártevéseket ellensúlyozhatnák. Még sem hagyhatjuk
megemelítés nélkül, hogy ilyenek is vannak.
XI. A zúzmara, mint hőtároló és hőszigetelő. Először is a
zuzmarabevonat kitűnő hőszigetelő. A jég hővezetőképessége
még tömör állapotban sem valami nagy, a zúzmara többékevésbé laza kristályhalmazában pedig bőséges légüregek van
nak, amelyek bebörtönzött levegője úgyszólván teljes hőszige
telést biztosít. A lazább szerkezetű zúzmarák légtartalma 80
térfogatszázalékot is kitehet. E z a fajtája a zúzmarának majd
nem oly tökéletes hőszigetelő, mint a hótakaró. A zuzmarabevo
nat tehát nagymértékben védheti a növényzetet a túlságos hő
mérsékletingadozásokkal szemben.
Már a zúzmara keletkezése folyamán is érvényesül kedvező
hőmérsékleti hatása. Amíg a bevonat még nem elég vastag ah
hoz, h,ogy teljes hőszigetelést nyújtson, addig a zuzmaraképződéssel járó hőnyereségben részesíti a növényzetet. E z a hőképződés igen jelentékeny: egyetlen gram zúzmara kiválása kere
ken 700 kiskalória szublimációs hő felszabadulásával jár együtt.
A dúsabb zúzmaraképződés tehát hatalmas hőadagokat is szál
lít. E z a hőszállítás a Nyugatról vagy Délről érkező enyhébb
tengeri levegő hőkészletének rovására és a rni vidékeink téli hőháztartásának javára történik.
XII. A zúzmara védőhatása az élősdiekkel szemben. A me
teorológiai irodalomban Hrudicka mutatott rá arra a körül
ményre, hogy a zúzmara bizonyos fokú hasznot hajthat a kéreg
hasadékokban időző élősdiék elpusztítása révén. A magunk ré-

széről óvni szeretnénk ennek a véleménynek a fenntartás nélküli
elfogadásától, mert nem látjuk teljesen bizonyítottnak, hogy a
kéregrepedésekben meghúzódó parazitáknak, ha be is fedi őket
a zúzmara, okvetlenül károsodniok kellene. A zúzmara vegyi
szempontból ártalmatlan, hőmérsékletileg elég jól szigetel, a ké
reg alá behatolni alig tud. Általában mint légzáró réteg sem sze
repelhet, mert amint említettük, legtöbbször nagy légtartalma
van. Legfeljebb a tömörebb zuzmaralerakódás aránylag r i t k a
eseteinél lehetne szó ilyen hatásról. Éppen ezért a zúzmara para
zitapusztító értékét csak abban az esetben tudnók elfogadni, ha
azt teljesen megnyugtató, minden kételyt kizáró kíséi-eti bizo
nyítékok társaságában terjesztik elénk.
XIII. A zúzmara keletkezésének, erősségének és elmúlásá
nak előrejelzése. Amíg a meteorológiai prognózisok a légnyomás
(izobárok) módszere alapján készültek, addig sokkal pontatla
nabbak és bizonytalanabbak voltak, semhogy kiterjeszkedhettek
volna olyan finom és bonyolult légköri folyamatokra, mint a
zúzmara keletkezése és elmúlása.
Másfél évtizeddel ezelőtt a repülés és rádió nyújtotta kuta
tási lehetőségek kihasználásával új korszak nyilt meg a meteo
rológiában, amely a légnyomás tanulmányozása mellett a lég
kör összes többi fizikai sajátságait is figyelembe veszi és előre
jelzéseit elsősorban az egyes légtömegek fizikai tulajdonságaira,
különösen pedig az egyes légtömegeket elválasztó határfelüle
tek, (ú. n. frontok és lesiklófelületek) viselkedésére építi fel.
A légkör szerkezetébe és törvényeibe való mélyebb betekin
tés segítségével először Thüringiában, majd kevéssel utóbb M a 
gyarországon is megindult a zúzmara-prognózisok készítése. A
zúzmara jelzések ma már nemcsak a zuzmarakeletkezés tenyéré
és annak megszűnésére, hanem a várható zuzmarateher mére
teire is kiterjeszkednek és igyekeznek megjelölni azokat a pon
tokat, ahol a jéglerakódás a legközelebbi órákban legveszedel
mesebb arányokkal fenyeget.
Ezek a prognózisok a villamos távvezetékek üzembiztonsága
és gazdaságos ^kezelése szempontjából roppant fontosságúak.
Erdővédelmi szempontból azonban csak alárendeltebb szerepük
lehet, miután az erdei zuzmarakárok leküzdése elsősorban csak

állandó jellegű megelőző intézkedéseken alapszik, nem pedig
olyan pillanatnyi beavatkozásokon, aminők a távvezetékek zúz
mara védelmében rendkívül nagy jelentőségre tettek szert.
XIV. A zuzmarakárok megelőzése. A zuzmarakárok meg
előzése terén az elektrotechnikában igen sokat, az erdővédelem
ben azonban viszonylag keveset sikerült tenni. Röviden ismer
tetjük az elektromos vezetékek oltalmazására igénybevehető
intézkedéseket és egyben feltüntetjük, hogy az egyes megoldási
módok mennyiben vihetők át az erdészeti zuzmaraproblémára.
Nem ok nélkül hangsúlyoztuk, hogy a zúzmara mikroklímatikusan nagyon érzékeny jelenség, vagyis egészen csekély távol
ságon belül a zuzmarakockázat lényegesen változhatik. Ebből
adódik ugyanis a védekezésnek egyik legértékesebb módja: H a
kis helyváltoztatás árán zuzmaraveszedelmes fekvésekből sokkal
veszélytelenebb fekvésű helyekre juthatunk át, akkor e tények
nek ismerete alapján a zúzmara iránt érzékeny tárgyakat olyan
pontokra kell telepítenünk, ahol a veszélynek kevésbé vannak
kitéve. Ezért a távvezetékek építése előtt „mikroklímatikus be
járást" kell tartani, mely megállapítja, milyen vonalvezetés mel
lett lehet a vezetéket lehetőleg zuzmaramentes mikroklímában
elhelyezni. A távvezeték tervezőinek kisebb kerülőktől sem sza
bad visszariadniok, ha arról van szó, hogy a vezeték zúzmarabiztonságát ezáltal lényegesen növelni tudják. A hosszabb veze
ték megépítése tőkebefektetést kíván ugyan, de viszonylag oly
keveset, amelyért a zuzmaraokozta folytonos üzemzavarok el
maradása és a vezetékek hosszabb élettartama bőséges kárpót
lást nyújt.
A mikroklímatikus megelőzés elvét erdészetileg is alkal
mazni lehetne abban az alakban, hogy a beültetési tervek készí
tésénél tekintettel vagyunk az egyes fanemek zuzmaraállóságára. Miután a zuzmarakockázat helyeként erősen változik, az,
egyes fanemek zuzmaraérzékenysége pedig szintén igen eltérő,
azért úgy véljük, gondoskodni lehetne arról, hogy a zúzmarának
legerősebben kitett fekvésekre, pl. a Délnyugat felé nyitott kat
lanszerű mélyedésekbe ne kerüljenek olyan fák, amelyek a zúz
mara iránt fokozottan érzékenyek és már eleve nagyobb zuzmarakárosodás veszedelmét hordozzák magukban.

A zuzmarakárok mikroklímatikus megelőzésének igen érde
kes módját hozta javaslatba Hrudícka. Miután a zúzmara a leg
erősebben a déli, délnyugati és nyugati lejtőkön és az erdők
ilyen égtájak felé néző szélein jelentkezik, azért a károkat csök
kenteni lehetne azáltal, hogy a különlegesen exponált zúzmarafekvésekbe értéktelenebb növényzetet ültetünk. Ennek éppen az
volna a célja, hogy a legnagyobb arányú zuzmaraképződést k i 
váltsa és annak következményeit elszenvedje. E z a megoldás
lényegében rokon a villámhárító eszméjével, mert ennek a be
rendezésnek is az a célja, hogy egy olyan természeti eseményt,
melyet megakadályozni nem áll hatalmunkban, magára vállaljon
és a környezet károsodása nélkül elintézzen. A Hrudicka-féle
zuzmara-hárító alkalmazására mindenesetre meredek, mikroklímatikusan kedvezőtlen hegyoldalakon vár hálás szerep.
A mikroklímatikus megelőzésen kívül az elektrotechniká
ban igen jól bevált eltávolító eljárások is vannak, amelyek a ve
zetékeket megszabadítják a már reárakodott zuzmaratehertől.
Régebben mechanikus beavatkozásokat használtak erre a célra,
újabban pedig thermikusat: a vezetékek melegítését. Erdőbir
tokon azonban egyik eljárás sem látszik alkalmazhatónak.
Negyedszer felmerülhetne az a gondolat, hogy a fák felü
leti kezeléssel olyan felszíni viszonyokat teremtsünk, amelyek
a zúzmara keletkezését megnehezítik, vagy a zúzmara korai lepattogzását biztosítják. Ilyenféle kísérleteket igen nagy szám
ban végeztek az aviatikában, a repülőgéptestre rakodó igen ve
szedelmes jégbevonat leküzdése érdekében. A sokféle felületbe
vonó anyag (fagypontcsökkentő oldatok, viasz, faggyú, ricinus
olaj, petróleum, paraffin, glycerin) közül egyik sem vált be.
Pillanatnyilag tehát nyitva marad a kérdés, vájjon ilyen úton
lehet-e egyáltalában eredményeket elérni. A z eszme teljes fel
adását azonban nem látjuk indokoltnak, még pedig azért nem,
mert az aviatikában sokkal súlyosabb a jégképződési veszély,
mint az erő védelemben. A rendkívül nagy sebességgel mozgó
repülőgépek behatolnak a felhők belsejébe és az útjukban elgá
zolt összes túlhűlt cseppek kifagynak reájuk. A földön nyugvó
tárgyak zuzmaraveszélye koránt sem olyan arányú, mint a ma
gas rétegeken átrohanó repülőgép jégképződési veszélye. Kitűnik

ez abból is, hogy a földi tárgyakon órák és nem egyszer napok
kellenek a veszedelmesebb zuzmarateher megjelenéséhez, a re
pülőgépeket ellenben olykor percek alatt is nagy jégtömegek
borítják el. Éppen ezért nem lehetetlen, hogy a felületi kezelés
nek olyan módszerei, amelyek az aviatikában csak kevés ered
ményt adtak, az erdővédelemben még egészen jól gyümölcsöztethetők lehessenek.
Ezek szerint az erdőségek zúzmara ellen való védelmezésére pillanatnyilag csak a mikroklímatikus megelőzés bizonyul
járható útnak, ami az erdészeti üzemtervnek az egyes erdőré
szek zúzmara-mikroklímájához való alkalmazásán nyugszik.
A zuzmarakérdés újabb meteorológiai irodalma.
Hille A.: A repülés eleme. Légkörtani ismeretek. Buda
pest, 1926.
W. J. Humphreys: Physics of the air. New-York, 1929.
R. Geiger: Das K l i m a der bodennahen Luftschicht. Braunschweig, 1927.
B. Hrudicka: Zum Problem der Messung der Nebelfrostablagerungen. — Zeitschrift f. angewandte Meteorologie, 1934.,
174_178. 1.
B. Hrudicka: über Nebelfrostablagerungen in MáhrenSchlesien. TJ. ott, 1935., 81—87. 1.
Aujeszky L.: Jéglerakódás a repülőgépen. Aviatika. 1931.,
III—IV. — Beszámoló a zuzmarakérdés újabb fejlődéséről. —
A z időjárás 1934., 234—242. 1. — A zúzmara ellen való véde
kezés alapelvei. Elektrotechnika, 1935., 36—39. 1.

A fokozatos felújító vágásmód
múltjából a régi Magyarországon
(Befejezés.)
írta: Muzsnay Géza.
A tölgyesek fokozatos kihasználásánál a r r a
törekedtünk,
hogy a tölgyet megfelelő arányban fenntartsuk a jövő számára,
legalább a jobb termőhelyeken. Elegyetlen tölgyfaállományok
nevelése a jövőre nézve n e m igen volt célunk. Sőt a r r a a leg
több esetben n e m is gondolhattunk.
Egyébként különböző volt az eljárás aszerint, h o g y ele
gyetlen, illetőleg o l y a n faállománnyal volt-e dolgunk, amely
ben a bükk, gyertyán csak elszórva fordult elő, avagy pedig
o l y a n tölgyes fokozatos kihasználásáról volt szó, a m e l y b e n
ezek a fafajok jelentékeny arányban voltak képviselve.
A ritkító vágások a tölgyesekben többnyire elmaradtak s a
vetővágást rendszerint a tarolóvágás
követte, m i h e l y t a felújulás, illetőleg az alátelepítés útján végzett mesterséges
fel
újítás eredményét biztosítottnak véltük.
A z o l y a n tölgyesek kihasználásánál, a m e l y e k b e n a bükk
és a gyertyán jelentékenyebb arányban volt elegyedve a tölgy
közé, az előkészítő vágás rendszerint elmaradt s a vető vágás
foganatosításánál igyekeztünk a bükk és gyertyán térfoglalását
minél kisebb mértékre szorítani. H o g y miképpen, azt esetről
esetre állapítottuk meg.
A jegenyefenyővel elegyes tölgyfaállományok kihasználá
sánál azt a célt tartottuk szem előtt, hogy e két fafaj a termő
h e l y i v i s z o n y o k n a k leginkább megfelelő elegyarányban legyen
jelen a jövendőbeli faállományban.
. A gyengébb talajú tölgyeseket sok esetben jegenyefenyővel,
avagy (a n a p n a k erősen kitett déli oldalakon) erdei és fekete
fenyővel telepítettük alá, egyrészt talajjavítás, másrészt
érté-

kesébb, elegyes faállományok nevelése céljából. A jegenye
fenyővel való alátelepítésnél rendszerint vetést alkalmaztunk,
míg az erdei- és a feketefenyőt ültelés útján telepítettük a fa
állomány alá.
A fokozatos felújító vágásmód sikeres végrehajtását úgy a
fenyveseknél, m i n t a bükkösöknél és a tölgyeseknél a többi
akadály
mellett (a megfelelő úthálózat hiánya, a
faértékesítés a k k o r i módjai stb.) sok esetben nagyon megnehezítette
az értékesítés sokfélesége is, amit a fafajok, a termelendő faválasztékok és a kielégítésre váró nagyobb fafogyasztók arány
l a g nagy száma idézett elő. Mindezeknek akárhányszor az volt
a következménye, hogy a kihasználás során a levágandó tör
zsek kijelölése elsietve, ötletszerűleg, s p i l l a n a t n y i szükséglet
hez mérten történt, a természetes felújítás követelményeinek
a szem elől tévesztésével.

Az üzemnyilvániartási könyvek vezetésénél az egyes erdő
részletekből kihasznált h o z a m b a beszámítandó területet eleinte
a kitermelt fatömegnek az erdőrészlet becsült fatömegével való
egybevetése útján számították k i . E z az eljárás azonban oda
vezetett, hogy a 90-es évek elején sok olyan erdőrészietet talál
tam, amely a természetben már teljesen k i volt basználva,
holott az üzemnyilvántartás szerint részben még kihasználat
l a n volt, vagy megfordítva.
Ezért később a faállománynak az illető évi vágatás meg
kezdése előtt és befejezése után megbecsült átlagos
sűrűségi
viszonyszámainak egymással való egybevetése segélyével szá
mítottuk k i az illető évre elkönyvelendő h o z a m b a beszámítandó
területet.
A z erdőrendezés részéről m i n d i g a r r a törekedtünk, hogy
semmiféle akadályt ne gördítsünk a fokozatos felújító vágás
m ó d a k k o r i b a n helyesnek talált végrehajtása elé. És korántsem
gondoltunk arra, hogy az ellenőrzés megkönnyítése kedvéért a
sablonok útjára tereljük magát a végrehajtást.
Viszont az erdőgondnokok is teljes megértésre törekedtek
az erdőrendezéssel szemben. így elsősorban is az ő ügybuzgóságuknak volt köszönhető, hogy dacára a sokféle nehézségnek,
a zsarnócai erdők természetes felújításánál s illetőleg az ezzel

kapcsolatos mesterséges alátelepitéseknél már
az 1900. évig,
vagyis az erdőtörvény életbeléptét követő két évtized alatt is,
eléggé szép eredmény volt elérhető.
A z 1900. évben már foglalkoztunk
egy az erdőmívelés
körébe tartozó másik fontos kérdéssel is, abból i n d u l v a k i , hogy
középhegységi tölgyerdeink
jövedelmezés tekintetében
nem
igen vehetik fel a versenyt a fenyőfélékkel, nevezetesen a jegenyefenyővel. A z erre vonatkozólag közölt pénzügyi számításom
eredmém e nagy mértékben
támogatta azt a tervünket, hogy
tölgyeseinket 50—60 éves k o r u k b a n jegenyefenyővel telepítsük
alá s ekkép tölgy- és jegenyefenyő elegyéből álló kétkorú
fa
állományokat igyekezzünk nevelni elegyetlen tölgyesek helyett.
A z erdőművelési szempontból különösen érdekes, szebbnélszebb erdei képeknek egész sokaságát
tudnám felsorolni itt
abból az időből. E z azonban nagyon messzire vezetne célomtól.
r

s

A m i t a fokozatos felújító vágásmód alkalmazásáról a zsarnócai kerületet illetőleg elmondottam, az az 1879. évi erdőtör
vény életbeléptetésétől bezárólag az 1900. évig terjedő
idő
szakra s ezen belül is főképpen az 1891-től 1900-ig terjedő év
tizedre vonatkozik.

4. A rendszer továbbfejlődése Zsarnócán és egyebütt. Tanulságok a jövőre nézve.
E g y további évtized telt el addig, a m i k o r (191 l-ben) vissza
kerültem Zsarnócára s most már nagyobb hatáskörrel (s talán
valamivel szélesebb látókörrel is) vehettem kezembe a többek
között a kihasználás és felújítás irányítását. Időközben a foko
zatos kihasználás terén az a lényeges változás történt, hogy az
esedékessé vált második üzemátvizsgálás alkalmával az üzem
tervekben a kihasználást formailag is 20 évre terjesztették k i ,
amennyiben az üzemátvizsgálási munkálatokban szabad moz
gást biztosítottak a következő egész fordulószaki területen.
A z addigi rendszer továbbfejlesztése, illetőleg módosítása a
zsarnócai kerületben a jegenyefenyvesek fokozatos kihasználá
sánál mutatkozott a legsürgősebbnek. E tekintetben most azt ál
lítottuk fel irányadó elv gyanánt, hogy eltérve a fokozatos fel
újító vágásmód közönséges' alakjától, elsősorban ott vágjunk,

a h o l máris v a n felszabadításra váró fiatalosunk. És ehhez ké
pest anélkül, hogy kifejezetten ú. n . csoportos felújító vágást,
avagy szegélyező vágást alkalmaznánk, a r r a törekedjünk, hogy
a koros faállomány védelme alatt megfelelő záródású, élet
képes csoportok, illetőleg szegélyek a l a k u l j a n a k k i , amelyek
azután lassan-lassan bővítendők, illetőleg szélesbítendők lesz
nek. .Ott ellenben, ahol fiatalos még nincsen, egyelőre inkább
csak g}'érítésszerű, mérsékelt ritkítást végezzünk, figyelemmel
a faállomány tömeg- és értékgyarapodásának az előmozdítá
sára, vigyázva azonban, nehogy a talaj begyomosodjék az
erősebb ritkítás következtében. A kihasználás menete általá
b a n lassú legyen s alkalmazkodjék azokhoz a
korlátokhoz,
amelyeket a fiatalos megtelepülésének és óvatos felszabadítá
sának az érdekei élénkbe szabnak.
Ily m ó d o n a fokozatos kihasználás időtartamát hosszúra
(20—30, esetleg még több évre) kinyújtani terveztük, a m i elé
üzemterveink a k k o r már n e m igen gördítettek akadályt.
A bükkösök kihasználásánál azt a célt, hogy
helyükön
jegenyefenyővel elegyes faállományokat
neveljünk, az eddig
követett és bizonyos mértékig tökéletesített alátelepítési eljá
rással sem értük el o l y a n mértékben, m i n t szerettük volna,
dacára annak, hogy az ültetésre való áttéréssel és a csemeték
nek az álló fák, tuskók és kövek mellé való ültetésével számot
tevő k o r b e l i előnyt értünk el a jegenyefenyő javára. Mert a
fokozatos kihasználás
során
természetes úton
keletkezett
bükk fiatalos az alátelepítés alkalmával a bükk közé egyesé
vel elegyített jegenyefenyő-csemetéket így is legtÖbbnyire csak
h a m a r túlszárnyalta s vele teljes sikerrel megküzdeni n e m igen
állott módunkban
a
rendelkezésünkre
állott
eszközökkel.
E m e l l e t t rájöttünk a r r a is, hogy a csemetéknek az álló
fák
tövébe való ültetése hátrányos, a m e n n y i b e n itt a
csemeték
kevesebb csapadékhoz jutnak, m i n t a fák között lévő terüle
ten. Ezért 1914-ben az alátelepítéssel kapcsolatos vetővágásos,
rendszerről a csoportos kihasználásra tértünk át.
E z az új eljárás lényegében abból állott, hogy az illető
bükkösben,
lehetőleg
egyenletesen elosztva, kisebb foltokat
tarra vágattunk, az ekképpen keletkezett lékekről kitermelt f a -

anyagot a lékek széleire rakattuk, illetőleg mindjárt
le is
közelítettük ?t völgyekbe és az utak mellé, a lékeket pedig a
következő tavaszon átiskolázás útján nevelt, erőteljes jegenye
fenyő csemetékkel ültettük be, a normális sűrűségnek megfelelő
hálózatban. A lékek közé eső részét a faállománynak egyelőre
csak gyérítésszerű használatnak vetettük alá.
A z így csoportosan megtelepített csemeték kevésbbé voltak
kitéve az elnyomatás veszélyének és emellett több csapadékhoz
is jutottak.
A további célunk az volt, hogy néhány év múlva a lékeket
megnagyobbítjuk és azután jegenyefenyővel ültetjük be az
ebből a célból letarolt gyűrűket is.
A lékek nagyságának a megállapításánál
többé-kevésbbé
a l k a l m a z k o d t u n k a faállomány magasságához. A lék középső
részén lévő legnagyobb szélességet megközelítőleg egyenlőnek
vettük a szomszédos fák magasságával, a lék hosszóságát pedig
ennek másfélszeresével.
H o g y az első használatot és a lékeknek ezzel kapcsolatos
beültetését hány év múlva kövesse a lékek kibővítése, s illető
leg, hogy ennek a kibővítésnek később m i k o r és hányszor k e l l
m a j d megismétlődnie, s m i k o r kerülhet a sor m a j d a közbeeső
területrészeknek a letárolására, ezt a kiültetett csemeték fejlő
désétől tettük függővé.
Rákerült v o l n a a sor később a r r a is, hogy a csoportos k i 
használásnak ez a rendszere ne csak a bükkösökben nyerjen
alkalmazást, h a n e m a silányabb talajú o l y a n tölgyesekben is,
a m e l y e k b e n faállomány-átalakítás
lesz tervbe véve jegenye
fenyővel.
M i n d e z e k a tervek és elgondolások a z o n b a n dugába dőltek
az 1918. év végén bekövetkezett események következtében.

*
E z e k b e n kívántam vázlatosan ismertetni a zsarnócai rend
szert és a n n a k fejlődését.
N a g y o n természetes, h o g y azalatt az idő alatt, amelyet
fenti leírásom felölel, a régi Magyarországon másutt is történt
haladás ezen a téren. A kincstárnál p l . szép eredményeket értek
e l t u d t o m m a l még a besztercebányai, l i p p a i , lugosi, tótsóvári

kerületekben is. A m i n t általánosan ismeretes, nagy érdemeket
szerzett e tekintetben Kaán Károly, a k i nemcsak a szakirodalom
terén volt lelkes propagálóija a természetes felújításnak, hanem
e század második évtizedében, m i n t a kincstári erdészet
feje,
m i n d e n tőle telhető eszközzel igyekezett elhárítani a természe
tes felújítás elé gördülő akadályokat, a többek között az erdők
feltárására és a házilagos kitermelés mindenhová való kiter
jesztésére irányuló tevékenységével.
A haladásnak számottevő mértékben segítségére volt az
erdőrendezésnél fent és lent megnyilvánult újabb,
gyakorla
tiasabb szellem is. E n n e k a kialakulását lényegesen előmozdí
tották Bund Károlynak, az Erdészeti Lapok-hon megjelent köz
leményei is, akinél lelkesebb híve alig volt a természetes
fel
újításnak s akinél több hozzáértéssel alig foglalkozott valaki
közülünk a természetes felújítás körébe tartozó kérdésekkel.
helyzet m egeresét és előnyös kialakulását már ezt meg
előzőleg elősegítette az erdészeti kísérleti állomás ezirányú tevé
kenysége is, bár az itt elért eredmények érvényesítésére a gya
korlatban a k k o r i b a n már n e m kerülhetett sor. A kísérleti állo
más részéről Vadas Jenő mellett Róth G y u l a foglalkozott beha
tóan a szálerdők természetes
felújításának a kérdésével már
1918. előtt is. R o t h volt a legelső, a k i határozott és világos for
mában domborította k i előttünk, hogy m i l y e n nagy fontosság
gal bír a természetes felújításnál az erre befolyással bíró ter
mészeti tényezők (talaj, csapadék, napfény és levegő) hatásá
n a k az alapos ismerete s hogy a siker kulcsa úgyszólván abban
rejlik, miképpen tudjuk e négy tényezőnek a kedvező érvénye
sülését emberi beavatkozással elősegíteni, figyelemmel az illető
fafaj, helyesebben fafajok csemetéinek az igényeire.

Lássuk ezekután még, minő tanulságokat vonhatunk le a
múltnak fenti ismertetéséből s általában a múltban szerzett ta
pasztalatokból? Ezeket a tanulságokat
megkísérlem röviden
összefoglalni az alábbiakban.
1. Igyekezzünk megteremteni a fokozatos felújító vágás
mód s általában a természetes felújítás helyes végrehajtásának
az alapfeltételeit. A legelső helyen áll ezek között az erdők fel-

tárása. Honosítsuk meg továbbá a fának házilagos kitermelését
és kiszállítását mindenütt.
2. A d d i g is, amíg ezek az alapfeltételek meg n e m valósul
nak, ne erőszakoljuk a természetes
felújítás szövevényesebb
alakjainak a meghonosítását. Elégedjünk meg egyelőre azzal,
h a az azokban kifejezésre jutó főbb elveket áttudjuk v i n n i a

gyakorlatba. Mindenekfelett kerüljük a kezeinket
sablonok és szigorú szabályok felállítását.

megkötő

3. Sablonok felállítása helyett inkább törekedjünk
arra
m i n d e n erőnkkel, hogy tanulmányozzuk a természet tényezői
nek a hatását a természetes felújításra. És hogy emellett esetről-esetre helyesen a l k a l m a z n i is tudjuk az e téren szerzett ta
pasztalatainkat és elméleti ismereteinket.
4. A fokozatos felújító vágásmód alkalmazásánál általában
kettős célunk k e l l hogy legyen. T u d n i i l l i k a felújítás mellett egy
úttal a faállomány tömeg- és értékgyarapodásának a lehelő k i 
aknázására is törekednünk kell. E z a kétféle cél egymással akár
hányszor ellentétes lehet. I l y e n k o r természetesen
a két cél
közül v a l a m e l y i k n e k okvetlenül. áldozatot k e l l h o z n i a másik
kedvéért. H o g y m e l y i k n e k , azt csak esetről-esetre lehet eldön
teni. E r r e vonatkozóan csak örömmel fogadhatjuk és tehetjük
, magunkévá azt

Schwarzwald

az

irányzatot, amely

Kaán

Károlynak: „A

szálalóvágásos haszonfa-gazdaságáról" cím alatt

1903-ban és „Szálalóvágásos gazdaság lombfaerdőkben" c. alatt
1921-ben megjelent közleményeiben kifejezésre jut a fatömegés értékgyarapodás kiaknázása tekintetében s amely
irányzat
és a vele kapcsolatban leírt gazdasági rendszer hivatva v a n n a 
gyobb és nagyobb tért hódítani, h a n e m is a m a g a egészében,
legalább egyes részleteiben.
5. A h o l az üzemtervek intézkedései n e m megfelelőek, n e m
szabad visszariadni a sérelmes intézkedések megváltoztatására
irányuló lépések megtételétől.

A bakonyvidéki lucfenyő
erdőhasználati értéke
( A Széchenyi Tudományos Társaság támogatásával végzett
vizsgálat.)
Irta

:

D r . P a l l a y (Plauder) Nándor.

Csonkahazánknak, Sopron, Miskolc és Kőszeg vidékéről szár
mazó lucfenyőinek műszaki tulajdonságait, illetőleg ezek alapján
használhatóságát boldogult dr. vitéz Török Béla főisk. adjunktus
„A Magyar Alpok és Bükkhegység lúcfenyőállományainak erdő
használati értéke" címmel ismertette az Erdészeti Kísérletek 1932.
évf. 1—4. sz.-ban. Jelen munkám ennek tulajdonképpen folytatását
képezi. Annak idején közösen kértük és kaptuk a Széchenyi Tudo
mányos Társaság anyagi támogatását a csonkamagyarországi luc
fenyők műszaki tulajdonságainak megállapítását célzó terjedelmes
vizsgálatok lefolytatására. A közösen megindított vizsgálatot ketté
választottuk, nekem a megállapodás értelmében a Bakonyhegység
lucfenyőinek vizsgálata jutott.
A műszaki tulajdonságok közül a bakonyi, valamint a soproni
lucfenyők összeaszás-vizsgálatának eredményeit (t. i . az összeaszás
vizsgálatával dr. Török nem foglalkozott) már az Erdészeti Kísér
letek és az Erdészeti Lapok hasábjain ismertettem volt. E dol
gozat keretében ezzel bővebben nem foglalkozom, csak a végső
eredmények összefoglalásánál térek erre vissza.
A vizsgálathoz szükséges próbatörzseket a „Pápa—Ugodi hit
bizomány", a „Veszprémi Püspökség", a „Zirci Apátság" és a
nagyvázsonyi gr. Zichy uradalmak bocsátották rendelkezésünkre.
A próbatörzseket már 1932 márciusában döntettük és a kiválasz
tott próbadarabokat még ugyanazon év nyarán Sopronba szállíttat
tuk. A vizsgálatok természeténél fogva a fák döntése után köz
vetlenül csak az összeaszás vizsgálatokat lehetett lefolytatni, míg
1
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Erdészeti Kísérletek 1934. évf. 1—4. sz.
Erdészeti Lapok 1934. évi VIII., IX. és X . füz.

a többi műszaki tulajdonság: keménység, nyomószilárdság és r u 
galmasság, hajlítószilárdság és hajlítórugalmasság megállapításá
hoz való próbadarabok vizsgálatát csak a légszáraz állapotig való
kiszáradás után kezdhettem meg. A kiszárítás feltétlenül szüksé
ges volt, mivel az anyagvizsgálati szabványok előírásai szerint a
próbatesteket a. légszárazságot megközelítő állapotban kell levizs
gálni, t. i . azért, hogy az eredmények egymással összehasonlít
hatók legyenek. A próbadarabokat negyedfákká fűrészeltettük fel
és i l y e n alakban szárítottuk mintegy másfél évig (természetes
úton). Részben tehát a kiszárításhoz szükséges aránylag hosszú
idő, másrészt a más irányú vizgálatok torlódása következtében a
vizsgálati eredmények feldolgozása és nyilvánosságra való hozása
késedelmet szenvedett.
A vizsgálat tárgyát képező lucfenyő a Bakonyhegységben nem
képezett nagyobb összefüggő állományokat, inkább csak szórvá
nyosan, foltokban fordult elő. Sajnos, ma már a helyezet az, hogy
azok a lúcosok, amelyekből a próbatörzseket kitermeltük, teljesen
eltűntek. A z 1930-as évekbn előforduló nagy hótörések s rendkívül
mostoha időjárás következtében betegeskedni kezdő lúcállományokban nagymérvű szúkárosítás lépett fel, amiért is azokat sürgősen
k i kellett termelni.
Teljesen tisztában vagyok azzal, hogy a lucfenyő, mint ma
gashegységi fafaj, Osonkamagyarország előhegységeiben és főleg
a dombvidékeken a kedvezőtlen éghajlatviszonyok mellett nem
mutat olyan kedvező fejlődést (értve alatta a fa belső felépítését)
és főleg nem tartható fenn olyan hosszú ideig, mint a neki meg
felelő termőhelyen. A n n a k a problémának az eldöntése, hogy en
nek okát a száraz és aránylag meleg éghajlatban, avagy a talaj
tápanyagviszonyaiban kell-e keresnünk, e vizsgálat keretein kívül
esik. Én éppúgy, mint Török kolléga a lucfenyőt tisztán abból a
szempontból veszem vizsgálat alá, hogy a m i viszonyaink között
elérhető legnagyobb
vágásforduló mellett (40—60 év) milyen
minőségű, ennek következtében tehát milyen használhatóságú fát szol
gáltat. A z erdőművelési és védelmi szempontokat é vizsgálatnál tel
jesen kikapcsolom, egyrészt azért, mert mint anyagvizsgáló kihasz
nálásra érett termék alaki és szöveti, fizikai és mechanikai tulajdon
ságai alapján kutatom annak használhatóságát, tekintet nélkül az ere
detére, fejlődésére és a mostoha termőhelyi tényezőkkel szemben való
ellenállóképességére, másrészt az említett szempontok
elbírálására
magamat illetéktelennek tartom.

Vizsgálati

módszer.

A próbatörzsek származási helye, alaki és szöveti tulajdon
ságok.
A műszaki tulajdonságok vizsgálatához szükséges próbatör-

zsek tágabb származási helyét már a bevezetésben megemlítettem.
Azokat az általános szempontokat, amelyeket a próbatörzseknek az
egyes állományokból való kiválasztásánál, úgyszintén a próbada
raboknak a törzsből való kivágásánál szemelőtt kell tartanunk,
szükségtelennek tartom ismételni, elegendő utalni dr. vitéz Török
hasonló' tárgyú értekezésére.
A m i k o r kisebb-nagyobb állományokban nőtt fák műszaki tu
lajdonságát akarjuk megállapítani, kell, hogy olyan és annyi
próbatörzset vegyünk vizsgálat alá, amelyek alak, fejlődés és
méret tekintetében valóban az állomány átlagát képviselik és
számuk az állomány terjedelméhez igazodik. A z állományonkint
vizsgálandó próbatörzsek számát a nemzetközi előírások legalább
3 darabban állapítják meg olyan állományokon belül, amelyek a
termőhelyet, illetőleg nagyobb eltérést nem' mutatnak. A próba
törzsek kijelölésénél is ilyen értelemben jártunk el.
A vizsgálathoz használt próbatörzsek pontos származási he
lyét, termőhelyi viszonyait és az állományok leírását az 1. számú
táblázatban mutatom k i . A próbatörzsek korát közvetlenül a dön
tés után >a tuskón állapítottam meg, míg a termőhelyre és az állo
mányra vonatkozó adatokat: talaj, fekvés, kitettség, lejtszög, ten
gerszín feletti magasság, stb. az illető erdőgondnokságok bocsátot
ták rendelkezésemre. A részletes kimutatás szerint a V I — I X . sz.
kísérleti állományokból csak egy-egy próbatörzset vágattunk k i , el
térően az előbb említett általános szabálytól. Ennek oka abban
keresendő, hogy az illető erdőrészletek, tengerszint feletti magas
ság, talaj, éghajlat és kor tekintetében különbséget nem mutatnak
és emellett ezek a foltok annyira közel feküdtek egymáshoz, hogy
szükségtelennek látszott mindegyikből az előírt számú törzset k i 
termelni.
A kísérleti állományok az északi szélesség 47—48° között és
a keleti hosszúság 18°-tól Keletre és Nyugatra terülnek el. Éghajla
tuk nagyjában megegyező, általában mérsékelt. A tél , aránylag
hosszú és zord; a tavasz hűvös és esős; a nyár meleg, gyakori
zivatarral; az ősz száraz és hűvös.
Alaki tulajdonságok.
Gyakorlati szempontból, azaz a használhatóság tekintetében
az alaki tulajdonságok közül bennünket főleg a törzs alaki tulaj
donságai érdekelnek. Ezek: a hosszúság, vastagság, hengeresség
és ágasság. A. jelzett tulajdonságok megállapítására a próbatörZ'seket használtam fel, amelyeknek adatait közvetlenül a döntés
után vettük f e l : A z idevonatkozó adatok felvételének módja anynyira kézenfekvő', hogy azok leírásával nem i s foglalkozom, egye
dül csak a hengeresség meghatározásának módját tartom szüksé
gesnek ismertetni.

A hengeresség olyan alaki tulajdonság, amely azt mutatja,
hogy a paraboloidhoz hasonló törzs mennyire közelíti meg a hen
ger alakját. Hengeres növésű fánál az alsó és felső átmérő közötti
különbség kicsiny. A hengeresség mértékének kifejezésére szol
gál: az erdőbecsléstanban az ú. n. törzs alakszám; az anyagvizs
gálatoknál az alakhányados és a fakereskedelemben pedig a vékonyosodási százalék.
A z alakhányados értelmező képlete:
/

c

— *^<v

ahol D»i a famagasság felében mért átmérő, D i a mellékmagasságí
átmérő. Ennek használata a gyakorlat számára nem bír jelentőség
gel, már csak azért sem, mert az egész famagasság felét veszi szá
mításba. H a már alakhányadossal akarnók a hengerességet kife
jezni, célszerűbb volna a szerfamagasság felében mért átmérővel
dolgozni.
o
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Én a hengeresség megállapítására a fakereskedelemben haszná
latos vékonyodási százalékot tartom megfelelőnek. A budapesti
fakeres'kedelmi szokványok hengeres fa alatt fenyőknél olyan
„rendesnövésű" fát értenek, amelyeknek vastagsági apadása a
csúcs felé hosszméterenkint IV4 cm-nél nem nagyobb.
A vizsgálat alá vont próbatörzsek alaki tulajdonságait könynyebb áttekinthetés céljából táblázatba foglaltam. A táblázatban
megadom a próbatörzsek származási helyét, egész magasságát,
szerfahosszat, mellmagassági és a famagasság felében mért át
mérőket, vékonyodási százalékot kiegészítve a koronára és az ágtisztaságra vonatkozó adatokat. 2. sz. táblázat.
A vékonyodási százalék kiszámításához a mellmagassági és a
famagasság felében mért átmérőket használtam f e l . A hosszúsá
got, amelyre a vékonyodási százalékot vonatkoztattam, a fél fa
magasság és a mellmagassági átmérőnek a földtől való távolságá
nak különbségével vettem egyenlőnek. A vékonyodási százaléknak
i l y módon való megállapítása nem felel meg egészen a gyakorlat
követelményeinek, mivel ennél az eljárásnál a mellmagassági és a
famagasság felében mért átmérőkkel számítunk. M a már, az újaibb
vizsgálataimnál ezt a módtszert nem használomi, mivel nekünk csak a
szerfára alkalma® rész vékonyodási százalékára van szükségünk.
Ebből viszont az következik, hogy a száizaléfcok (kiszámításához a
szerfára alkalmas rész alsó és felső átmérőjét kell számításba venni.
Sajnos, ennél a vizsgálatnál nem minden próbatörzsnél állanak ezek
az adatok rendelkeaésemre s így (kényszerűségből kellett a táblázat-

1. táblázat. A vizsgálatokhoz használt próbatörések származása, termőhely
és állomány viszonyai.
A próba
törzsek

Termőheiyi viszonyok

A iaállomány leírása'
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55
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107

56

3.
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60

4.

109

55

5.

110

6.

111

7.

112

1.

Talaj, fekvés, kitettség,
lejtszög stb.

J80

8.

122

46

9.

123

48

10.

124

50

11.
12.

125
126

50
49

13.

127

50
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I. sz. kis. állomány. (Ugod, Somhegy-)
Középmélységű,
üde humusztalaj.
Az
altalaj
mindenütt
mészkő.
Északi kitettségű. A talaj lejtése
0 - 1 0 ° között változik

45J

II. sz. kis. állomány. (Zirc, Szarvaskút.)
Középmély,
vizenyős,
délnyugati
részén köves mészkőtalaj. Kitett
ség ÉK. Enyhe északkeleti lejtő

490

III. sz. kis. állomány. (Farkasgyepű,
A. gazd. oszt. 76/a. és b. e. részlet).
Mély,
üde, kavicsos homoktalaj
konglomeráton. Nyugati kitettség.
A talaj lejtése 0 10" között

360

I V . sz. kis. állomány. (Farkasgyepű,
A gazd. osztály 37/a. erdőrészlet).
Középmély,
homokos
agyagtalaj

410—

435

"Ö)

^

O

^

® ő
H

io

köze
pes

jó

c

Fafaj, elegyarány, keletkezési mód,
fejlődés stb.

>3

>s
co

év

Lucfenyő 0:7, feketefenyő 0-2, és 0:1
rész erdei- és veresfenyő. Szálerdő,
fok. felvágások ültetés

Hárs 0-5, B 0-2, Gy 0:3. Csoportosan
lucfenyő.
Szálerdőiiltetéssel
(a

49

Lucfenyő

1:0. Szálerdő

0-9

8 0 0-6

90

Lucfenyő 1-0. Szálerdő favágással.
Ültetés szépen fejlődött, de ágas

VSZ.

43

10

47

10

tarvágás-

14. 128 44
15. 129 45
16. 130 46

V . sz. kis. állomány. (Farkasgyepű,
A. g. o. 110/a.).
Mély, homokos, humuszos agyag
talaj mészkövön. Délnyugati fek-

350372

jó

B 0-6, G-y 0-1, L f 0-3. Szálerdő tar
vágással. Ültetés. A 0-3-et kitevő
lucfenyő tkp. csoportokat képez

56 1-0

VI.sz. kis. állomány. (Nagyvázsony,
Kabhegycsúcstól K . É. K . D. 8-a erdő
részlet).
17. 121 50

Készben mély, részben sekélyebb,
mészkőtörmelékkel elegyes agyag
talaj. Kitettség ÉK, enyhe lejtő ..

430— köze
450
pes

VII. sz. kis. állomány. Nagyvázsony,
Kabhegycsúcstól É. K . C. 8-d e. részlet).
430—
18. 118 50
Mély,
mészkőtörmelékkel
elegyes
450
agyag. Kitettség ÉK. Enyhe lejtő

jó

VIII. sz. kis. állomány, (Nagyvázsony,
Kabhegycsúcstól É. K . C. 8a erdőrészlet).
Mély,
mészkőtörmelékkel elegyes,
19. 120 50
üde agyagtalaj.
Kitettség K .
430440

jó

T 0-2, Cs O-l, Gy 0:3 L f 0-4.

Szál-

T 0-2, Gy 0-4, L f 0-4. Szálerdő, ülte-

-

Lúcfenyő l 0. Szálerdő, ültetéssel ..

53 0-9

52 10

44 1-0

I X . sz. kis. állomány. Nagyvázsony,
Kabhegycsúcstól É. E . K . A . 8-b erdő
részlet).
20. 119 50

Mély, homokos, televényes agyag
talaj mészkövön. Kitettség ÉK—N.
Envhe lejtő

430—
450

B 0-4, Gy 0-4, L f 0-2. Szálerdő, ülteió

42 1-0

Sorszám

Laboratóriumi
szám

2. sz. táblázat. A vizsgálathoz felhasznált próbatörzsek alaki tulajdonságai.

1.
2.
3.
4.

108
107
108
109

A .amaFa

Származási
hely
Ugod, Somhegy
fi

Zirc, Szarvaskút
átlag

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16

122
123
124
125
126
127
128
129
130

Farkasgyepű

átlag
17. 121
18. 118
19. 120
20. 119

magas
ság

Nagyvázsony

. cm

14-00 43 00
14-60 4100
1550 44-00
14-70 46-00
14-70 43 50
20-00 51-00
14-00 36-00
17-00 57-00
3'l-tK) 17-00 48-00
25-65 16- 65 32- 00
25-50 18-20 25-00
24 40 17- 10 27-00
24-00 18- 00 29-00
23 60 14-60 33- 10
22-60 1460 25-00
17- 80 12-80 29-00
18- 60 14- 1:0 2tv00
24-00 15- 00 2800
22 93 15-73 28-22
2r60 14 70 Z4-00
22-20 !2'40 28-00
2400 13 60 36-10
19-80 11-20 28 00
22-15 | 12 98 | 2910

28'60
>9-20
31-00
29-40
29-.Í0
31-00
28 00
31 00

A
korona

viellma- gas á g V é k o A
gassági t e l é b e
nyodási
s z á z a  kor o n a
mert
átmérő

m

átlag
5. 110
6. 111
7. 112

Szerfa
hosszú
ság

lék

Megjegyzés

mérője
o/o

24-00
28-00
30H0
26-00
27-00
36-00
25-00
39-00
33-33
21-00
14- 00
16-00
1900
23-00
15- 00
21 00
20-00
18(0
1855
1500
17 00
24 00
20 00
1910

legnagjoDb
át

hossza

m

1-43 14-60 5- 00
0-96 14-60 6- 00
0- 97 1550 5-00
1- 46 14-70 600
1-21
1-03 11-00 6-00
0- 85 14 00 14-01)
1- 24 1400 12-CO
104
3- 00
0-92 9-20
0-94 7-30
4- 00
0-96 7- 30 4 00
091 6-00
4-00
0- 93 900
6-00
094
8- 00 4- 00
1- 01 5-00
5- 00
0-7 i 4-(0
4-00
091 9- 00
8-00
091
0- 87 7-ÜO 300
108 9-80 600
1- 09 10-40 6 00
0 90 8 60 5-00
099 |

A

vékonyodási

mező

egyenlete:
da
e

'
ahol

A
a

mellmagassági,
felében

szerfára

Úgy

a

törzsei

tetében

gyenge

„df"

a

átmérő.

rész

korona

hosszát
kezdetéig

vettem

próbatörzsek,

mányok
tatnak.

mért

alkalmas

távolsággal
a

df

h

vágáslaptól

terjedő

—

-

„da" a

famagasság

értel

százalék

mint

fel.
az

ágtisztaság
eredményt

állo
tekin
mu

béli számítási módot választanom. Nagyon természetes, hogy a véko
nyodási százaléknak ily módon kiszámított értéke különbözik attól a
vékonyodási százaléktól, melyet a szerfára alkalmas rész hosszából és
annak alsó és felső átmérőjéből állapítunk meg, mert a folyóméterre
eső átmérőcsökkenés, a mért résznek a földtől, ill. a vágásilaptól való
távolságával változik. H a a szerfahosszt a vágáslaptól számítom, ami
természetes is, mert a legértékesebb részét a fának nem dolgoztat
hatom fal tűzifának (hacsak a f a egészségi vagy épségi állapota erre
nem kényszerít), akkor az alsó terpesz erősen nagyobbítja a véko
nyodási százalék nagyságáit. E z t az alábbiakban példával kívánom
bemutatni. Egypár törzsre nézve rendelkezésemre állanak a szerfára
alkalmas rész alsó és felső átmérőjének méretei. Ezekből és a szerfahosszból kiszámított vékonyodási százalékok:
1.
2.
3.
5.
6.
7.

sz.
sz.
se.
sz.
sz.
sz.

próbatörzsnél
próbatörzsnél
.próbatörzsnél
próbatörzsnél
próbatörzsnél
próbatörzsnél

.

1.43%
1.50 „
1.30 ,,
2.19 „
1.43,,
2.80 „

A toakonyvidéiki lucfenyők magassági és vastagsági növekedés
tekintetében kedvező eredményt mutatnak. A z ugodi, farkasgyepűi
és nagyvázsonyi próbatörzsek átlagos magassága 24 m, átlagos mellmagassági átmérőjük 33 cm. Zircről, a szarvaskúti állományból szár
mazó átlag 80 éves törzsiek átl. magassága 30 m, átl. mellmag. át
mérőjük 48 cm. A z állományok termőhely tekintetében a „ j ó " termő
helyi osztályba sorozhatok, amely megfelel a fatermési táblák I. és
II. termőhelyi osztályának. Ezzel szemben Schwappach fatermeiési
táblája szerint az I. és II. termőhelyi osztályon nőtt lucfenyők átlagois famagassága 45—60 éves korban 19.9 m, 80 éves korban 27.7 m.
Hasonló a helyzet a mellmagassági átmérők tekintetében: az I. és II.
termőhelyi osztály átlagos mellmag. átmérője 45—60 éves komban
18.2 cm, 80 éves korban 29.4 cm. Eíbből az összehasonlításból követ
kezik, hogy a Bakony hegységben nőtt lucfenyők magassági és vas
tagsági fejlődése jóval kedvezőbb eredményt mutat, mint amilyent ha
sonló korban, Schwappach szerint, a magas hegységi lucfenyőknél
taláilunk. Ennek természetes következménye a nagyobb fatömeg. E z
a körülmény a hazai lucfenyőre nézve kedvező volna, ha a nagymérvű
fatömegnövekedéssel együtt kedvező évgyűrűszerkez'etet is mutatna.
Mivel teljesen egyező korban a hazai lucfenyők nagyobb vastagságot
érnek el, szükségképpen szélesebb évgyűrűkkel kell bírnioik. E z még
nem volna hiba, ha az évgyűrűszerkezet és azon belül a korai és
késői paszta kialakulásában egyenletesség mutatkozna. Ennek azon
ban, sajnos — amint azt a szöveti tulajdonságok tárgyalásánál látni

fogjuk —, éppen az ellenkezője áll fenn, ami minőség tekintetében
a hazai lucfenyő értékét nagy mértékben leszállítja.
A hengerességet illetőleg a mellmagassági és a
famagasság
feliében mért átmérők közötti hosszra a táblázatbeli vékonyodási
százalékok megfelelnek a kereskedelmi .szokványok követelményeinek,
elleniben a közölt pár adatból, amelyek a szerfahosszra vonatkoznak,
arra a következtetésre kell jutnunk, hogy a bakonyi lucfenyő magas
sági növekadési tekintetéiben a megengedettnél jóval sudarlősabb.
Végül pedig, ami az ágtisztaságot illeti, sajnos, a bakonyi luc
fenyők igen kedvezőtlen képet nyújtanak, a feltisztulás csaik későn
következik be és csak kis mértében.
Szöveti

tulajdonságok.

A gyakorlati élet szempontjából a fának valamilyen célra való'
alkalmasságát a külső alaki tulajdonságok mellett a belső szöveti
szerkezet határozza meg. A szöveti szerkezet meghatározói: a bél
helyzete, évgyűrűszélesség, a rostok lefutásának iránya, az évgyűrű
kön belül a késői paszta aránya és a gesiztesedés mérteiké.
A bél helyzetét tekintve, lehet központos vagy külpontos, asze
rint, hogy a fa keresztmetszetének geometriai középpontjába vagy
kívül esik. A fára ható külső mechanikai hatásoknál fogva (szél
nyomás) központos belet nagyon ritkán lehet találni, bármilyen kis
mértékben, de többnyire külpontos lesz. A külpontosság vizsgálatát
minden próbatörzsnél az egyöntetűség kedvéért az ú. n. külpontossági
átmérőn határoztam meg, amely tudvalevőleg magában foglalja az
átlagosan legkisebb és legnagyobb bélsugarat.
A z évgyűrűszélességaket az összeaszási és egyúttal keménységi
vizsgálatra használt legkisebb és 'legnagyobb sugarú negyedekből
kialakított kb. 5 cm vastag négyzetlapok sugárátlóin mértem le, 0.1
rrim-es pontossággal. Mivel a négyzetlapok sugárátlói azonosaik, a
küUpontossági átmérő kisebb, iill. nagyobb sugarával, az évgyűrűszélesiség, azután a késői paszta vonalas arányának meghatározása a fa
keresztmetszetének ugyanegy helyén történik.
A késői paszta vonalas arányát minden egyes próbatestnél az
Erdészeti Lapok 1934. évi V I I I — X . füzetében ismertetett módon
számítottam k i , azzal az eltéréssel, hogy a jelen, gyakorlati vizsgá
latokhoz használt négyzetlapok sugárátlóján mértem a késői paszta
abszolút nagyságiát.
A fa csavarossága alatt értjük azt a jelenséget, amikor a fa
rostok lefutása nem egyközű a fa tengelyével. A esavarosság nagy
ságának megállapítására ismeretes többféle eljárás közül gyakorlati
szempontból legegyszerűbb eljárást alkalmaztam, t. i . a esavarosság.
nagyságát a csavarossági százalékkal fejeztem k i .

A szöveti tulajdonságokhoz tartozik még a ©eset, i l l . a szíjács
nagysága is. Lucfenyőnél, mint színtelen gesztű fánál,
ezt mak
roszkopikus úton megállapítani nem lehet, legfeljebb hozzávetőlege
sen, közvetlenül a döntés után, a belső és külső részek nedvesséigfcülönfeságóből. Éppen ezért, mert megállapítása nem biztos, ezzel itt
nem foglalkozom.
A szöveti tulajdonságokra vonatkozó megfigyeléseik részletes
eredményeit a 3. sz. táblázatban foglaltam össze, míg az évgyűrűszélességeiknek vidiékenkénti átlagos értékét összehasonlítva a sop
roni, kőszegi és miskolci lácfenyálományofcból származó adatokkal
és Jankának dr. Török által ismertetett adataival, a 4. sz. táblázat
ban mutatom k i .
A szöveti szerkezetre vonatkozó eredményekről megállapíthatjuk,
hogy a bakonyi lucfenyők a béli helyzetét és a rostok lefutását illető
leg normális fejlődést mutatnak. A külpontossági viszonyszám leg
nagyobb értéke '0.16, átlaga 0.08, amiből következik, hogy a legked
vezőtlenebb esetben is a ikülpontosság abszolút nagysága

a külpontossági átmérő felének osak 0.16 része, tehát a f a kereszt
metszetén belül az évgyűrűk kialakulásában nagyobb eltérések nem
mutatkoznak. Ugyanis, minél nagyobb a külpontossági viszonyszám
értéke, a fakeresztnietszeten belül a legkisebb és legnagyobb bél
sugarak irányában elhelyezkedő évgyűrűk szélességei között, annál
nagyobb lesz a különbségi, s így a fát kényesebb választékok készíté
sére alkalmatlanná teszik, másrészt az erősen külpontos béllel bíró
fából készülő választékok kihozatali százaléka is csökken.
A felhasználhatóság tekintetében rendkívül fontos a rostlefutás
irányát jelző csavarossági százalék nagysága. Jó minőségű deszkaárut készíthetünk a fából, ha a rostok csavarossáiga 3%-nál nem na
gyobb, viszont még 6%-os osavarosság kevésbé jóminőségű deszkák
nál megengedhető. Gerendafcészítésnél már nem támasztunk akkora
igényeket, jóminősiégűhöz 4.5%, silányabb gerendákhoz még 9%-os
csavarosságú fákat is felhasználhatunk.
A vizsgált próhatöirzsek
átlagos csavarossági százaléka 1.07% és legnagyobb értéke 1.8%.
Tehát csavarosság tekintetében a bakonyi lucfenyő kifogástalannak
mondható.
Évgyűrűszélesség tekintetében a Bakony hegység vizsgált lúcfenyőállományai közül legkedvezőbb eredményt a szarvaskúti (Zirc)
állomány törzsei mutatnak, 2.87 mm-es évgyűrűszélességigel. E z leg
inkább megközelíti Janka által vizsgált magashegységi lucfenyők
átlagát (2.19 mm). Sajnos, ezt a kedvező átlagot teljesen lerontja a
legkisebb és legnagyobb évgyűrűszélességek között lévő nagy különb-
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ség, ami a zirci állománynál 0.2—9.5 mm között változik, míg ai
magashegységi lucfenyők évgyűrűszélességei egyenletesnek mondha
tók, mivel értékei 0.79—3.7 m m között váltakoznak. A z ugodi (Som
hegy) állomány 4.6 mm-es, farkasgyepűi 3.87 mm-es és a nagyvá
zsonyi állományok 4.18 mm-es átl. évgyűrűszélességei messze mögötte
maradnak, a magashegységi átlagnak. Ugyanez a helyzet clr. vitéz
Török kolléga által vizsgált kőszegi, miskolci és soproni állományok-nál (3.49, 3.54 és 4.50 mm), mind az átlag, mind a szélsőségek
tekintetében.
A késői paszta vonalas aránya az összes vizsgált bakonyi állo
mányokban nagy átlagban 0.24-nak vehető. A magashegységi átlag
Janka szerint 0.17. E z utóbbi azonban nem a vonalas arányra vonat
kozik, hanem a területire. Általában a 3. táblázat szerint laz egyes
állományokon belül az őszi paszta tekintetében nagyobb eltérések
nem tapasztalhatók. Ebből azonban korántsem lehet az egyes törzse
ken belül a késői paszta egyenletességére következtetni. Sőt, amint
azt az alább bemutatott, pár törzs adataiból készített grafikonokon
látni fogjuk, a negyedfa keresztmetszetén belül, sugárirányban mérve,
az egyes évgyűrűk késői pasztájának aránya nagyon is nagy szélső
séget mutat. 1—5. ábrák.
A grafikonokkal a szélsőségek közötti nagy különbséget szán
dékozom bemutatni. A Bakony hegység 4 vidékéről egy-egy próba
törzs, i l l . a próbatörzs negyedfájából készített próbatest
adatait
hordtam feli. Mivel a szöveti szerkezet jellemzői között az évgyűrűszélesség első helyet foglal el, az évgyűrűszélességek változását is
feltüntettem. Összehasonlítás céljából a 4. ábrán egy magashegységi
(gyergyói) lucfenyő évgyűrűszélességének és késői pasztája vonalas
aranyának változását is bemutatom. M e g kell azonban jegyeznem,
hogy a gyergyói lucfenyő adatai egy kiváló minőségű hangszerfára.
vonatkozik és így ez a kép a legfinomabb évgyűrűjű lúc szerkezetét
mutatja. Mindamellett az összehasonlításból tisztán látható a valódi
lúcfenyőtermőhelyen nőtt s ideális évgyűrűszerkezettel bíró gyergyói
és csonkamagyarországi termőhelyeken nőtt lucfenyők szerkezete
közötti különbség.
Végeredményben összefoglalásképpen megállapíthatjuk, hogy a
bakonyi lúcfenyőállományokból vizsgált próbatörzsiek belső szöveti
szerkezetét illetőleg, külpontosság és a csavarosság átlagos értékei
tekintetében, kedvező eredményt mutatnak, ellenben az évgyűrűszé
lességnek mind az átlagos, mind a szélső értekei mesze mögötte ma
radnak a magashegységi lucfenyőknek. A z egyes törzseken belül az
évgyűrűszélességek, .alamint a késői paszta vonalas arányának rend
kívüli egyenlőtlensége következtében használhatósági körük is csak
a kevésbé igényes deszka, épületfa, papírfa és gyapotfa készítésére
szorítkozhatik.

1—3. ábra. Zirczröl (1. ábra), Ugodról (Somhegy) (2. ábra) és Nagyvázsonyiról
(3. ábra) származó lucfenyők évgyűrűszélességének és a késői paszta vonalas
arányának változása az évgyűrűk száma szerint. A z abszcissa tengelyen az év
gyűrűk száma, az ordinátán a késői paszta vonalas aránya (teljes vonal) és az
évgyűrűszélességek vannak ábrázolva (pontozott vonal).
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1—5. ábra. A gyergyói (4. ábra) és farkasgyepüi (5. ábra) lucfenyő évgyűrű
szélességének és a késői paszta vonalas arányának változása az évgyűrűk száma
szerint. Az abszcissatengelyen az évgyűrűk száma, az ordinátán a késői paszta
vonalas aránya (teljes vonal) és az évgyűrűszélességek (pontozott vonal)
vannak ábrázolva.

A vadkár kérdése
I r t a : Péterfay József
A legutóbbi években igen sokszor hallottunk a vadállomány által
okozott karokról pro és kontra. Tárgyalták az Erdészeti Lapok, a va
dászlapok foglalkoztak és foglalkoznak vele; a parlamentben, törvény
hatósági gyűléseken szólalnak fel miatta, a napi sajtó tárgyadja és
ami a legsajnálaitosabb: a nagyközönség elé kerülő hozzászólások
legnagyobb része nélkülözi a komoly biológiai vizsgálatokat, sőt, ezek
ről —• mintha nem is történtek volna — még csak meg sem emlékez• nek, hanem a külsőségek, sokszor avatatlan véleménynyilvánítások
után mondanak bírálatot olyan kérdésekről, minek alapja csak igen
kiterjedt és mindent felölelő, részletes, komoly vizsgálat lehet.
Elsősorban tisztázzuk a fogalmakat: minden oldalról vadtenyész
tésről hallunk; jóllehet a mesterséges tenyésztést jelentő keltetés, tehát
a legnagyobbmérvű elszaporítás ma Magyarországon igen ritka, mert
annyi költséggel jár, olyan terheket kell vele kapcsolatosan viselni,
hogy a régi tenyésztők legnagyobb része felhagyott vele. Érthető a
mai nehéz gazdasági viszonyok között, mert lehetetlen erre a célra na
gyobb összeget fordítani — tyúkok, anyagbeszerzés, felügyelet, stb.;
a természetes elszaporítás pedig csak addig a mértékig történhetik,
amíg táplálkozási szempontokból a terület elérte a telítettségi pontot.
Hogy egy vadászterületen a vad nagy mennyiségben legyen elszaporít
ható természetes úton, olyan terület szükséges, ahol a megfelelő táp
anyagokon kívül a vad keltése, a fiatal szaporulat felnevelése az elér
hető legnagyobb mértékig biztosítva van. E r r e a célra a sokat emlege
tett és az ország területének mintegy %-ed részét kitevő községi terüle
tek — kisbirtokok a maguk 1—2 holdas megosztásával — alkalmasak a
legkevésbé. A legkorábbi — tehát a legjobb keltést és szaporodást biz
tosító — fészkelések leginkább a korai takarmányfélékbe kerülnek,
ami rendszerint már május végén betakarításra kerül. A benne lévő
fészkek kitakarva elsősorban a községi lakosság, másodsorban a kó
bor kutyák, macskák és a nagy számban előforduló szárnyas ragado
zók — főként a varjú, szarkafélék — martalékává válnak. A lakos
ság igen sok vidéken táplálkozási célra szedi össze, ha ugyan nem
tiporja el az egész fészket. Megfigyeléseim közben igen sokszor ta
pasztaltam,^ hogy megy tönkre sok-sok fészekalj ilyen módon.

A vad elszaporodásához zavartalanság, nyugalom szükséges, hogy
felesleges zaklatás el ne űzze a szaporodási helyéről, főként a fészke
lés ideje alatt. H a elgondoljuk, hogy mennyi zavarásnak van kitéve
a vad a községi területeken, már is tisztában vagyunk vele — ha a
vad biológiai körülményeit, a vele járó következményeket nyitott
szemmel látjuk —, hogy ilyen területeken nagy vadállomány nem
lehet. H a a vadat sokszor zavarjuk, akkor nyugalmasabb területet ke
res magának, hol zavartalanul fészkelhet és keresheti takarmányát.
A túlszaparodás már csak azért is k i van zárva, mert ha egy terüle
ten eok a vad és takarmányozásáról nem gondoskodunk, akkor okvet
lenül elvándorol nagy része. Élelemszerzés közben a kisvadállománynak mintegy 20—25% -a elhagyja a keltési területét még abban az
esetben is, ha a kóborlást megakadályozandó, már augusztus végén
megkezdjük magszórással a helyhezkötést. H a ez a körülmény fennáll
vadgazdaságokban, ahol a vad minden életmegnyilvánulását, megmoz
dulását szemmel tartják és a zavaró hatásokat a lehetőséghez mérten
kiküszöbölik; mennyire fennáll ott, ahol ezen a téren, mondhatnánk,
semmi sem történik. Nem akarom folytatni ezt a gondolatfuttatást,
arra kívántam rámutatni, hogy a vadgazdaságnak, nagymérvű elszaporításnak nem lehet helye csak igen kedvező viszonyok között; a köz
ségi területeken. A z ország vadászterületeinek — mint már említet
tem — majdnem %-ed részét pedig ezek teszik.
A vadgazdaságnak, a vad fokozott elszaporításának helye a nagy
birtok, az egykézben lévő, tehát tulajdonjogilag is kiterjedt terület. H a
számításba vesszük, hogy ezeken a birtokokon is csak részben foglal
koznak intenzívebben a vaddal, úgy nem is sok marad, mi vadgazdaságilag hasznosíttatik, illetve hol a tulajdonos vadtenyésztéssel, elszaporítással foglalkozik. De ezekkel a területekkel nincs is sok baj, mert
ezek nemcsak ma szolgálják ezt a célt, hanem hosszú évtizedeken vol
tak a vadászat fáklyahordói. A községi területek — bérletek — legfelj"bb annyiban számíthatók ide, ha több vadtenyésztő — vadat védő
nagybirtok veszi körül. E z az eset azonban aránylag ritka, ahol igen
magas vadászati haszonbérben (holdanként 1—1.50 Pengő!) látja a
község a vadászterület hasznát. Marad tehát az átlagbérlet, ahol a vad
a lehetőséghez mérten szaporodhatik, ami függ az időjárástól, függ
a lakosság magatartásától és ragadozóktól, leginkább azonban a zavar
talanság mértékétől, mit községi területen soha sem lehet biztosítani.
H a a vad szaporodási viszonyait tesszük vizsgálat tárgyává, ak
kor leszögezhetjük, hogy nincs olyan vadászterület — mesterséges kel
tetést figyelmen kívül hagyva —, hol a tyúkok 50'—00%-ánál több
tényleges szaporodást tudnának életre hozni —, értve a fácánt és a
foglyot. H a ez fokozottabb vadvédelem esetében is fennáll, akkor ott,
hol a vadvédelem gyengén fizetett, sokszor avatatlan vadőrben és fe
lületes ellenőrzésben nyilvánul meg, a szaporodás még kisebb lesz.

Igaz, hogy még így is elég szép állomány fejlődhetik abban az érte
lemben, mihez ezeken a területeken hozzá szoktunk.
Egy másik jelenség, mire k i akarok térni: a vadbecslés. Hányszor
halljuk, hogy egy területen ezrekben számolják a vadat. Több alka
lommal végére jártam ilyen bizonytalan számoknak hajnali és esti
megfigyelésekkel, az egész területen végzett próbahajtásokkal. Ahol
4—5000 darab fogolyról volt szó, ott bizony jó volt, ha 1600—2000 da
rabot találtunk — ha ez is megvolt. Egyik évben egy 2400 k. holdas
területről jeleztek „rengeteg, több ezer" foglyot. Alapos utánajárással
kihoztam 900—1000 darabot és a vadászatnál bebizonyosodott, hogy
majdnem túlbecsültem ezt is. Ugyanott ez évben 650—700 darabra
becsülhető az állomány. Vegyünk ezekhez még 600—800 darab nyulat;
kat. holdanként nem éri el az egy darabot átlagban. így vannak a
vadbecslés-sel sokan, pedig a vadászati ismeretek egyik legnehezebb
és legtöbb gyakorlatot kívánó ténykedése ez, mihez a hivatásos vadá
szok nagy része sem ért a kívánt mértékben. A „sok" vadat mindig
pesszimisztikusan kell megítélnünk, mert a becslésnél óriási tévedé
sek szoktak történni.
Összegezve az eddig elmondottakat: az átlagos községi vadász
bérleteken ma olyan nagy mennyiségű vadat, mi kat. holdanként átlag
ban az 1—1.5 drbnál többet jelentene, nem igen találunk. Kivétel
van mindkét irányban, jóllehet meggyőződésem az, hogy a holdan
kinti egy darab átlagnál igen sok helyütt nincs több, sőt, ennyit sem
igen ér el. E z a vadmennyiség a háború előtt is megvolt, mégis akkor
nem hallottunk annyit „vadkárokról".
H a a mult és a jelen vadászati eredményeit
összehasonlítjuk,
akkor megállapíthatjuk azt, hogy egyes kivételes esetektől eltekintve,
a világháború előtti idők vadmennyi-sége nagyobb volt a mainál, fő
ként a nagybirtokokon. Vegyünk csak néhány példát: Illés N . Vadá
szati Kézikönyvének 188. oldala szerint a parádi szarvasállomány
1888-ban 8092 kat. holdon 424 darab — egy darabra eső átlagterület
nyiltvadasban 19.08 kat. hold. A gödöllői vada-sokban 1881—1890
években lövetett 563 darab agancsár, 24 darab villás, 916 darab
szarvastehén, 86 darab borjú; összesen: 1589 darab, évi átlagban 159
darab. H a az állomány 20% -át képezi a teríték, az állomány mintegy
700—750 darabra tehető. Vagy vegyük a fácánállományt: Il'és sze
rint — 198. oldal — a pöstyéni gróf Erdődy-féle fácános területe 143
hold és évről-évre 900—1200 darab fácánt tenyésztettek benne. Ugyan
így hivatkozhatunk a morvaszentjánosi Báró Hirsch — később Herceg
Hohenlohe — vadászterületre, hol évi 18—20.000 darab fogoly esett
egy vadászati évad alatt s annakidején a kontinens legszebb és legvaddúsabb területe — mesterséges úton —, illetve vadászata volt.
Vagy nézzük a gödöllői vadászati eredményeket: 1900-ban 66 darab
erős, 36 darab gyenge agancsár, 4 darab nyársas, 88 szarvastehén, 18

darab borjú, összesen: 212 darab szarvas; 55 darab különböző'vad
disznó; 76 darab őzbak és suta; 4962 darab mezei nyúl; 2457 darab
üregi nyúl; 1286 darab fácán, 4125 darab fogoly esett. Ragad
junk k i ugyaninnét pár évet a fácánterítékre vonatkozóan: 1894-ben:
2289; 1895-ben: 3005 darab; 1896-ban: 3494 darab; 1897-ben 3418
darab. Ezekkel szemben ilyen terítéket felmutatni ma, legfeljebb a
gróf Károlyi Alajos tótmegyeri vadászterülete tud s megközelíti a
pusztaszeri, bár a nagykiterjedésű területre eső kat. holdankénti átlag
alatta marad az előbbinek. Nem szabad megfeledkezni arról, hogy pl.
a gödöllői fácános területe mintegy 7000 hold, 4500 k. hold erdő és
cca 2500 k. hold mezőgazdasági terület, tehát aránylag kicsiny.
Felesleges volna adathalmazt egybegyűjteni; egyet nem hagyha
tunk figyelmen kívül: a világháború után sokkal elterjedtebb a fácán,
ami 20—25 évvel ezelőtt még — mondhatnók — a nagybirtok specia
litása volt. A fácán kártétele elvitathatatlanul nagyobb a fogolyénál,
ezt mindenkinek el kell ismerni, de tagadhatatlan a nagyobb hasz
nos munkássága is, úgy az erdő, mint a mezőgazdaság terén.

*
Térjünk át a vadkárokra. A károkozás kétféle: nagyvadtól és k i s vadtól származó. A z előbbiek károsítása értékben aránytalanul na
gyobb, mert kis állomány is okozhat nagy kárt, hol egyes mezőgazda
sági veteményeket állandóan és következetesen felkeres. A háború
előtti nagyvadállományunk majd mindenütt nagyobb számú volt, mint
a jelenlegi, tehát, a múlttal való összehasonlítás kedvező volna; ha a
mezőgazdasági termelés nemzetközi válsága nem kényszerítené a ter
melőt a morzsák összegyűjtésére is. M a egy cső tengerinek, egy burgo
nyának is „értéke" van, mit nem hagyhat számításon kívül a gazda,
főként, ha a termése még gyenge is.
Nagyvadunk közül a szarvas és a vaddisznó okozza a legnagyobb
kárt. H a arányba állítjuk ezek pusztítását a kisvadéval, akkor 10
szarvas 1500—2000 darab kisvad károsításával ér fel. A nagyvad
lomb, fű-takarmánnyal, szemesterménnyel és gumósnövényekkel él,
ahol hozzáférhet és legjobban a tengerit keresi fel. 10—30%-os kár
állandó állománynál majdnem mindennapi, még ott is, hol nincs sok
vad. Ugyanígy vagyunk a zabbal is, hogy más mezőgazdasági termé
nyeket ne sorolják fel. A z őz károsítása aránytalanul kisebb. A z érő
tengeriben bont k i csöveket; megfelelő tenyészterületén azonban nagy
károkat nem okoz. Amíg minden elejtett szarvasgyomorban nagy
mennyiségben találtam tengerit, kölest, burgonyát; addig az őz gyo
mortartalma majdnem mindig zöld, leveles vagy szálas lomb és takar
mányféle volt. Természetesen ezekben kultúrnövények is vannak, fő
ként hol kevés az erdő (pl. Sárosd vidékén az őzállomány a kevés erdő
miatt az év legnagyobb részében a mezőgazdasági földeken tartózko
dik). Vizsgálataim száznál többre terjedtek k i , tehát vizsgálati anya-

gom volt bőven, ha nem is országos viszonylatban. A kultúrnövé
nyek fogyasztása arányban áll a kultúrterületek terjeszkedésével,, ami.
ugyanott a nagyvadállomány csökkenését is okozza.
Megfigyeléseim során a következtőket szűrtem le: szarvas, vad
disznó éjjel jár, amikor nagy területen keresik fel a legjobb cseme
gét, a legízesebb falatokat. H a nem zavarják meg közben, úgy rövid
idő alatt nagy károkat okozhatnak nemcsak, a megevett, hanem a le
tört és letiport mennyiséggel is. Nagyobb állomány mellett a kár ter
mészetesen megsokszorozódhatok. Mégis vigasztaló, hogy a szarvast,
vaddisznót természetes tenyésző körülményei kiterjedtebb erdőségek
hez kötik, hol károsításuknak mintegy 60%-a az erdőre esik, tehát a
károsítás nagyobb része a saját kézben lévő erdő, illetve nem mezőgaz
dasági művelés alatt álló területet érint. A z őz nyáron — főként a
legyek és szúnyogok elől menekülve —, előszeretettel fekszik meg a
vetésekben, főként a lábonálló gabonákban. A z érés alatt mozgásával
szemet ver k i a kalászokból, és abban természetesen legel is, mégis
károsítása alig vehető észre. Marad az érő tengeri, amiben főként a
megoszlott községi területeken 1—5%-nál nagyobb kárt sohasem lát
tam. A magasabb % is csak abban az esetben fordul elő, ha a tengeri
erdőhöz van közel és ahol rendszeresen kiváltanak. A z érett kalászok
ból vesznek magukhoz táplálékot, de ne felejtsük el a természet bölcs
elrendezettségét, hogy mint az embernek vegyes táplálékra van szük
sége az egészséges életfenntartáshoz, a vad is erre van kényszerítve.
Végeredményben összehasonlítva a nagyvad különböző fajait, általá
ban a következő arányt állapítanám meg, ha a teljes kárt 100%-ra
tesszük, akkor a nem túlszaporodott állománynál nagyobb területen —
nemcsak a kisebb pár holdas részeket értve —,
az állandó szarvas
vaddisznó
tengeriben, burgonyában, nagyobb állománynál

10—30%,
15—20%,

30—50%,
2— 5%-ot károoz
sít. Eltérések vannak a természetes életlehetőségek és tápanyagviszo
nyok szerint, valamint az állomány nagyságához mérten, de ezek rész
letezése nagyon messze vezetne.
Kisvadaink közül a nyúl károsítása leginkább a kéreghántásban
— erdősítések, gyümölcsösökben — nyilvánul meg; a fiatal babszárt
rágja le, valamint a káposzta, tök, dinnye és az uborka szenved tőle,,
bár az ürge tenyészterületéről a két állatfajnak a károsítása nehezen
választható el. Mezőgazdasági károsítási százalékát az átlagos vad
mennyiség szerint 2—3%-ra teszem. Tudjuk nagyon jól, hogy táplá
lékának nagy részét zsenge növényi részek képezik és rágása, kéreg
hántása télen a fogkoptatás eredménye legnagyobb részben. Kísérleti
leg kellene igazolni vágy megcáfolni egyes vadászok állítását, hogy a.

kéreghántás a foszforsavasmész szükséglet kielégítésével járna együtt.
Tapasztalatom szerint nagyvad-sózókra — miben foszforsavasmeszet
adunk —, előszeretettel és sűrűn jár a nyúl, mégis ennek a kérdésnek
az elbírálásához hosszabb kísérletekre, elemzésekre volna szükség.
Több éven tapasztaltam az akác kéreghántását augusztusban, főként
száraz időjárás alkalmával, esetleg kapcsolatban állhat a vízhiánnyal is.
Mielőtt a kisvadkárokozók legkifogásoltabb fajaira: a fogoly- és
fácánra rátérnék, röviden nézzük végig, hogy a különböző szakemberek
természetrajzi szempontbői mit mondanak:
Fogoly: Szécsi Zs. Vadászati Ismeretek Kézikönyve, II. köt. 120.
oldal: „Tápláléka zsenge életkorában kizárólag, később is nagyobb
részt különféle rovarokból áll; t. i . sáskákból, tücskökből, csigákból,
hernyókból stb., másodsorban búza, árpa, borsó, tatárka, köles, boróka,
mindenféle gyommag képezi táplálékát. Végül pedig mindenféle zsege
fű és növénylevél, valamint zöld. vetés egészíti k i a táplálékát." D r .
Keller Oszkár gazd. akad. r. tanár Gazdasági Állattanának 280. oldala
szerint: „Tápláléka rovarokból, apró csigákból, magvakból, bogyókból
és zsenge növényi hajtásokból áll. A csibék kezdetben csaknem kizáró
lag puha állati eledellel, férgekkel, rovarokkal, hangyatojásokkal, apró
meztelen csigákkal élnek. Megerősödve, különféle magvakat, nagyobb
rovarokat szedegetnek s ezek közül igen sok kártékony gyommagvat
is elpusztítanak. Gabonamagvakat csak aratás idején esznek s ekkor
is csak az elhullottakat szedegetik össze a tarlón... a fogoly tehát
nagy szolgálatot tesz a gazdának." Diezel-Mika Fogoly és Fácán va
dászata 14. oldalán a következőket olvashatj.uk: A foglyok tápláléka
vegyesen növényi és állati anyagokból áll. A tojásokból kikelt csirké
ket szülőik kezdetben hangyatojással, apró rovarokkal s főleg mezei
meztelen csigákkal táplálják. A növényi anyagok közül főkép a gabona,
különösen a búza és másféle magvak, fiatal zöld növények hajtásai,
további bogyók szolgálnak rendes táplálékául."
Fácán: Szécsi: V a d . isrn. Kézik. II., 127. old. „ A fácán tápláléka
mindenekelőtt gabona, tatárka, köles s más magvakból és zöld növé
nyekből á l l . . . sok csigát, szöcskét, másféle rovart s hangyabábot
e s z i k . . . " D r . K e l l e 0. állattana 281. oldala: „Mindenevő, a csirkék
főleg hangyatojást, rovarálcákat, férgeket, hernyókat, bábokat, mez
telen csigákat, keményszárnyú rovarokat, magvakat, bogyókat, gyö
kereket, friss hajtásokat esznek. A z öregek mindazt megeszik, amit a
fiatalok és a gabonára, kölesre, bükkönvre is rájárnak. Ezzel tesznek
némi kárt." Diezel-Mika: Fogoly és fácán 49. oldal: „Táplálékukat
részben növényi anyagok, főleg magvak, bogyók, fiatal levelek és rü
gyek, részben rovarok, férgek, csigák képezik." 61. oldal: „Landois
tanár egyetlen fácán begyében 250-nél több mezei kártékony csigát
talált és Neurath báró észleletei szerint olyan években, midőn sok a
cserebogár, a fácánnak ezek képezik majdnem kizárólagos eledelét."
r

H a s z n a v a g y károsságára a következőket idézhetjük: D r . K e l l e r
Állattan 280. o l d a l : „ A fogoly tehát n a g y szolgálatot tesz a gazdának,
a m i kárt okoz a f r i s s hajtások lecsipegetésével, azt bőségesen ellen
súlyozza a g y o m o k és kártékony r o v a r o k pusztításával." Fácánra a
282. o l d a l o n : „Tesznek némi kárt, de ezt bőségesen ellensúlyozzák a
káros r o v a r o k és g y o m o k gyérítésével. Különösen h a s z n o s a k cserebo
g a r a s esztendőkben, m e r t ez a kedvenc eledelük. Némelyik még az ege
r e t és a dögöt is megeszi." F ó n a g y : Fácán és f o g o l y 4. oldalán: a kö
vetkezőket í r j a : , , . . . mindentfaló állat, táplálkozik r o v a r o k k a l , fér
gekkel, álcákkal, lepkékkel, hernyókkal, mindenféle zöld fűfélével, rü
g y e k k e l , bogyókkal és m a g v a k k a l . N e u m a n n a következő ételek f o 
gyasztását állapította m e g : állandó táplálkozás a különböző m a g v a k ,
gyümölcsök, bogyók, zöld füvek, r o v a r o k és férgek váltakozván az év
szakok szerint. Hangyák és azok tojásai a legkedvesebb eledele, vala
m i n t a k i c s i n y e k felnevelésére a legszükségesebb táplálék . . . F ö l d m L
velési szempontból a fácán rendkívül h a s z n o s ; igaz, hogy a kukoricá
ban, az új vetésben némi kevés kárt szokott t e n n i a fácán, de elenyésző
csekélység ahhoz képest, a m e n n y i r o v a r t pusztít el április, május hó
napokban, a m i k o r a legtöbb féreg szaporít; a fácánnak főtápláléka
i l y e n k o r többnyire férgekből á l l . . . M i n d e n kétségen felül áll, h o g y a
fácán az állati táplálékot fölébe helyezi m i n d e n másféle tápláléknak.
Ősszel lövött fácán begyében a következő táplálékot találtak: hétszáz
huszonhat drótférget, egy makkot, k i l e n c b o g y ó t , nyolc szem búzát és
e g y csigát. T e g e t m a y e r könyvében azt írja, hogy egy fácán begyében
négyszáznegyven kukacot, csigát, legyet, hosszúlábú férget talált, me
lyek a legelőn lévő füveknek és ezek gyökereinek rendkívül ártalma
sak . . . A z z a l a falánk természettel, a m i v e l a kártékony r o v a r o k a t , fér
geket pusztítja, a b s z u r d u m lenne ezt m o n d a n i , hogy a fácánnak a g a 
b o n a lenne a k e d v e n c eledele; ezt mindenesetre megeszi, de csak szük
ségből . . . fácánokban akárhányszor találtak egeret. „ A z Erdészeti L a 
pok 1934. V . füzt, 419. oldalán Róth G y u l a : „ S o k a vadrepce ( S i n a p i s
a r v e n s i s ) és a nemes repce ( S . a l b a ) , m e l y n e k magvát, az utóbbinak
zöldjét is, a fogoly n a g y o n s z e r e t i . . . kukoricát a f o g o l y n e m eszi,
talán az aprószeműt i g e n , e r r e nincs adatom, de n a g y szerepe s e m m i 
esetre s i n c s " . 420. o l d a l o n : „ . . . a fogoly begyében is g y a k o r i a répa
bogár, drótféreg, különféle szöcskék, sáskák, a cserebogár, utóbbit a
fácán is n a g y o n szereti, de a f o g o l y is e s z i " . A z Erdészeti L a p o k 1932.
év 381. oldalon báró I n k e y P á l : „ . . . megkülönböztessünk o l y a n vadat,
amely tényleg közömbösnek mondható, m i n t p l . a fogoly, amely talán
még ott sem okoz számottevő kárt, ahol n a g y mennyiségben f o r d u l
elő". 386. o l d a l o n : „ H o g y a fácán a kukoricában b i z o n y kárt tesz, azt,
a k i egyszer látta a fácánt „munkában", n e m t a g a d h a t j a l e . . . H a
összehasonlítjuk p l . a fácán és a varjú által kukoricában okozott kárt,
a k k o r m e g kell v a l l a n i , h o g y g y a k r a n szinte lehetetlen m e g m o n d a n i ,

melyik csinálta a kárt, sőt, gyakori eset az, hogy együtt károsítanak
k e t t e n . . . " 391. oldalon gróf Széchenyi Bertalan: „ A túlszaporodott
fácán feltétlenül -nagy károkat okoz! Gabona érésétől kezdve az új
mag elvetésekor és tengeri érésekor stb. s t b . . . . Szarvas, vaddisznó,
fácán túlszaporítva károkozóvá, elkeseredést szülő vadnemmé válhat!
Sem az őz, nyúl, fogoly ezek sorába nem vonható . . . " 399. oldalon
gróf Apponyi Károly: „Az egyes vadászterületeken a bérlők által erő
sen elszaporított apróvad által okozott károkat egyáltalán tagadom,
mert itt csak nyúl és fogolyról lehet szó, mely részint említésre ér
demes kárt nem o k o z . . . Tagadhatatlan, hogy fácánt túlszaporítani
lehet, tagadhatatlan, hogy fácán csak erdőbirtokon tanyázik és hogy
erdőséggel határos mezőgazdasági területeken mennyiségéhez ké
pest kisebb-nagyobb kárt okozhat. . ." 799. oldalon báró Prónay Gá
bor : „Azt elismerem, hogy kárt tesz . . . a fácán a tengeriben, sőt az
érett gabonákban, még arról is lehetne beszélni, hogy a fogoly is kárt
tesz a learatott gabonakeresztekben. Azonban ez számításba alig jöhet
a vadkár-kérdésnél. Mégis azt hiszem, hogy a fácán kártételénél számí
tásba kell venni azt a hasznot is, amit az év legnagyobb részében csi
nál a sok rovar, gyomnövénymag pusztításával."
Hivatalos vizsgálatokra is kiterjeszkedhetünk, bár ezidő szerint
rendszeres gyomortartalom vizsgálatról a fácánnál nem tudok és nem
történhetik a tilalmi idő következtében. Igen tanácsos volna minisz
teri engedéllyel megbízható vadgazdaságokban ilyen gyomortartalom
vizsgálatokat végezni kora tavasztól, késő őszig, hogy pontos adatok
ból győződjünk meg a károsság vagy hasznosság mértékéről. Nézzük
mit ír a fogolyra B r e h m : 10 kötet, 97. oldalon: „ A fogoly nemcsak
m i n t . . . vad hasznos, hanem mint rovarpusztító is. Csirkéit kezdet
ben majdnem kizárólag puha hernyókkal táplálja, később rovarokkal
és ha a rovarvilág elfogy, kap rá a szemre, amikor azonban szintén
főleg gyommagvakat pusztít. Állati táplálékát Lósy József és Csiki
Ernő, növényit Thaisz Lajos vizsgálta meg sok gyomortartalom alap
ján. Lósy a foglyot a gazda szemével nézve, nagyon hasznos madár
nak becsüli. „Szinte azt mondhatnám, a rovarsereg rosszakaratú káro
sítása ellen mezőrendőri szolgálatot teljesít" . . . Csiki szerint „ . . . azon
nal feltűnik madarunk kiváló gazdasági haszna, mert éppen a gazda
ságilag kártékony rovarok seregéből veszi rovartáplálékának nagy
részét" . . . Thaisz szerint: „....táplálékát nagy részben vetés közti
kártékony gyomnövények magvai képezik. Igen gyakran találjuk
ugyan begyében a gabonafélék magvait is, de ezek legtöbb esetben
úgy is veszendőbe ment hullott magvak, melyeket a tarlón szed össze."
A fácánra ezt írja B r e h m : 10. kötet, 76. oldalon: „Gazdaságilag nem
jelentéktelen, mert igen sok rovart pusztít, cserebogaras esztendők
ben jelentékeny mértékben pusztítja ezeket a veszedelmes kártevőket.
Gazdasági jelentőség szempontjából leginkább a fogollyal lehet össze
hasonlítani. Éltmódja révén hasznos."

A nemrégen bevezetett ilyenirányú gyomortartalomvizsgálataim
közül felemlítek néhány érdekesebb eredményt. Fogoly: II. sz. 3 darab
mezei poloska, 5 darab feketehangya, 76 gyommag (paraj). X . sz.
Begy: 220 szem búza (tarlóról V I I I . 27.), 1 darab még élő álca, 35
darab feketehangya, 3 darab répabogár, 1 darab csiga, 6 darab Chrysomelidae; gyomor: 4 búzaszem, megemésztett rostanyag, X I I . Begy:
120 szem köles, 4 szem éretlen tengeri. Gyomor: 30 szem köles, 2 szem
tengeri. X I V . Begy: 956 gyommag és 1 szem tengeri. Gyomor: 227
különböző gyom és fűmag. X V I I I . Begy: 3 szem félig érett szőlőszem,
1 babszem, 3 szem rozs, 1 növényi hagyma (gyöngyike), 21 szem
búza, 16 fűszál és levélrész. Gyomor: othelló szőlőtől az egész gyomor
tartalom piros színű, 1 szőlőszem, 7 szőlőmag, 2 baltacinmag, 9 gyom
mag, 1 zöldlevél rész. X X I X . Begy: 86 darab mezei poloska, zöld levél
részek. Gyomor: már emésztett-rost. X X X I I . Begy: 250 vadmoharmag, 571 fűmag, 72 gyommag, 2 levélrész. Gyomor: 220 vadmoharmag, 42 parajmag, 52 egyéb gyommag. X X X I V . Begy: 310 vadmoharmag, 279 fűmag. Gyomor: 24 parajmag, 70 vadmoharmag — részben
emésztett — és fűmagmaradványok. Fácán: I. sz. 46 szem tengeri,
56 vadmoharmag, 84 darab kukac. Gyomor: tengeri és gyommagma
radványok. III. Begy: 13 szem tengeri, 102 kukac, 10 gyommag. Gyo
mor: 2 szem tengeri, kukac 5 darab, megemésztett gyommagmarad
ványok az egész gyomortartalomra vonatkoztatva 0.3. V I . Begy: 2 szem
tengeri, 18 vadmoharmag, 3 levélrész. Gyomor: rovarmaradványok,
vadmoharmag 279. D r . Komlóssy vizsgált meg egy fácánt, minek a
begyében 87 darab sáska volt.
Mint látjuk, általánosságban minden vizsgálat, megfigyelés meg
egyezik abban, hogy a fogoly és a fácán életmódja révén nem káros,
sőt, hasznos. A vélemények és a vizsgálatok közötti eltérés a helyi v i 
szonyokból származva igazolhatók; a foglyot inkább hasznos, mint ká
rosnak fogadhatjuk el. A fácánt, miután nagyobb testű lévén, több
tápanyagra van szüksége, túlszaporítva károsnak mondhatjuk, azon
ban még mindig kérdés az, hogy milyen mértékben?
Fogoly károsításáról — fácánnal együtt inkább rovar-, mint
magevők lévén —, leginkább a szőlőkben beszélhetünk, hol nagyobb
mennyiségben károsítása észrevehető. Szőlőérés idejében a szőlők tele
vannak foglyokkal és 10—15%-os kárt is könnyen okozhatnak, ha nem
őrizzük. De itt sem írható minden a fogolyra, mert a seregély, a rigó
félék, a méhészgyurgyalag szinte rajokban szállják meg érés idején
a szőlőket. Vetett gabonákban, tengeriben a szem kiszedésével anynyira kevés kárt okoz, hogy szóra sem érdemes.
Fácán: szárnyas vadjaink közül ellene merül fel a legtöbb pa
nasz. Megfigyelésem alapja olyan vadgazdaság, hol a fácán túlszapo
rítva 6—7 darab holdankénti átlagban fordul elő. A z okozott kárt te
hát maximálisnak vehetjük, mit vadgazdaságban meg lehet állapítani
természetes elszaporítás mellett.

A fácán károsítását három részre oszthatjuk: magvetésekben,,
lábon álló és learatott gabonákban, valamint kapásokban okozottakra.
Nézzük sorjában:
Magvetés:
Hosszú éveken keresztül történt megfigyeléseim sze
rint a fácán, bár bogarászik a vetéseken, természetes élelme a rovar,
ami szántott földön gyakori, mégis jól — takarással — vetett gabonaneműekben alig csinál kárt. Többet semmiesetre sem, mint amennyit
az ürge, a vetési varjú, a vad- és házigalambok csinálnak, melyek kö
zül az örvösgalamb károsítása a legnagyobb. Rosszul vetett, kellően
be nem takart vetéseken, ahol a szemből sok marad fent, bizony ha
mar megtalálják a szemet, amire rákapva, esetleg a soron is végig
mennek. Rossz gazda vessen magára, ha kára van ilyen szempontból,
de még akkor se varrjon mindent a fácán nyakára. Vetéseinkben
— bárki meggyőződhetik róla — kár alig van, tehát ebből a szem
pontból nem a n n y i r a fekete a posztó, mint sokan szeretnék h i n n i .
Tengerivetéseknél már nagyobb a kár, ha a fácán rákapott a
földszínen maradt szemekre. Kárt okoz főként akkor, ha nagyobb
területen csak kis tengerivetés történt. Ebben az esetben képes
kiszedni a szemet még újravetés esetén is. Védelem ellene — be
vált mód — a tengerit szántáskor eke után vetni. M i n t említettem,
állományunk nagy és rendszeres tengeritermelés folyik minden
zökkenő nélkül a vadászterületünkön.
Lábon álló gabona. A m i szem kipereg a kalászból, az mindig
elég a vadnak, sőt, hogy ezt sem bírja fölszedni, bizonyítja az, hogy
augusztus végén igen sok hullott mag csírázik k i , miről bárki meg
győződhetik. E z úgyis veszendőbe menne, tehát kárnak nem számít
hatjuk. Inkább rovarokat keres benne a csibéjét nevelő tojó, lévén a.
csibenevelés ideje. Ilyenkor még nem igen eszik szemet az alig k i 
kelt csibe. Kepékre inkább tollászkodni szállanak; jó gazda azonban
egy hét után — ha kiszáradtak a kepék — úgyis asztagba hordja az
áldást. Mennyi lehet a kár? 1 max. 3%. A k i pedig nem siet a takarodással és mégis a fácánt okolja, az nézzen párszor körül a kepéjé
nél, mennyi másféle szárnyas is, főként galamb jár rá, hogy az ür
géket ne említsük meg. Azokon természetesen perelni nem igen le
het, sőt, az esetleges új vadászati törvény sem intézkedhetik róla.
Őszi kapások. Kivéve a törpe tengerit, amit könnyen elérhet a
fácán, számbavehető kárt csak akkor okoznak, ha a nagyvad letöri
a csöveket. A magas száron álló tengeriben — normális fejlődés mel
lett — a kár nem haladja meg a 3—5%-ot a legrosszabb körülmé
nyek között sem, ha nagyvad nincs és a tengeri érése, törése rendes
időben történik, de feltétlenül figyelemmel kell lenni a tengericsőre
is szálló varjú- és galambfélék károsítására, mit a fácán megfigye
léseim szerint csak igen ritkán tesz meg. Burgonyánál panaszkodnak

néha, hogy a fészkeket kibontja, azonban könnyen megállapítható,
hogy rovarokat keres ott, tehát a kár egyúttal haszon is.
Alacsony növények termelésénél — mohar, köles stb. — kára
már nagyobb, mert a kalászt vagy termést elérve, sokat ver k i az
érett szemekből. Itt a kár könnyen elérheti a 10—15%-ot is, s ha
sokáig kint marad, akkor bár nagyobb a maghullás, mégis ez a ter
mészetes túlérés következménye.
Összefoglalva az elmondottakat: fácánkár nagyobb
mértékben
csak ott állapítható meg, ahol nagyobb területen kis mennyiségben
termelnek olyan gazdasági növényt, amit a fácán előszeretettel vesz
fel és ez a termény csenderesekhez is közel fekszik. Légyen az búza,
tengerivetés vagy lábon álló gabona, a fácán felkeresi azt. Védekezni
megfelelő vetésmóddal lehet itt is — ha megértésen nyugszik a köl
csönös viszony -—, de ajánlatos a tényleges károkat peren kívül, a
saját érdekünkben megtéríteni. Így mindig kevesebbe kerül, ha jó
indulatot tanúsítunk. Még egy lehetőség van a vadkár megelőzésére:
a természetes élelem fogytával gondoskodjunk állományunk megfelelő
élelmezéséről.
Normális termelési megoszlásnál nagy vadkárról a már elmon
dottakra hivatkozva, nem lehet szó, mert maximális vadmennyiség
nél — természetes szaporodás esetén — sem tehetem többre az öszszehasonlítást 5—8%-nál. Alacsony növényeknél esetleg felmehet
10—20%-ra is, ez azonban elkerülhetetlen tétel, mivel számolni kell
mindenkinek, nagy kiadást úgy sem igen jelent.
Nem lehet és nem szabad figyelmen kívül hagyni az ürge, a ve
tési varjú, galambfélék kártékonyságát; szőlőkben a rigókat, mert a
vadkárt kifogásolók ezeket is szeretnék a vadaknak tulajdonítani.
H a összehasonlítjuk a mai, ide vonatkozó ismereteinket, akkor
bizony a legnagyobb elfogulatlansággal le kell szögeznünk, hogy a
kisvadállománynak tulajdonított károk mintegy 40—45%-át, — ott,
ahol van, — ezek a nem vadászati vonatkozású állatfajok okozzák
A fácán legkedvezőbb tenyészterül'ete a homok, de ezen szaporodik az
ürge is a legnagyobb mértékben. Kártékonyságára dr. Keller azt
mondja: „Zsenge növényi részekből, gyökerekből, gumókból, magvak
ból, különösen gabonafélék és hüvelyesek magvaiból táplálkozik. . .
mezőgazdasági szempontból nagyon kártékony".
Mezei pocokra:
„Minden ehető növényi részt megeszik. H a teheti, akkor csak a kalá
szosok magját eszi". Nézzzük a galambféléket: A fiókák fészeklakók
teljes kifejlődésig és a fejlődés alatt az öregek a begyben képződő
pépszerű anyaggal, majd felpuhított magvakkal táplálják őket. A
galambfélék táplálkozására Brehm (9 kötet) - a következőket mondja:
„a kár, mit kendermag, lenmag, köles, répamag, repcemag, borsó,
lencse és bükköny elköltésével okoz, alighanem számottevőbb, mint
a gyommagvak fogyasztásával előálló haszon".

Legyen szabad saját megfigyeléseimet is leközölni: A z ürge, hör
csög és egérfélék táplálékát a felbontott ko torékok, fészkek alapján
65—70%-ban gazdasági magvak: gabona, here, stb, félék szolgáltat
ják mezőgazdasági földeken vagy azok közelében. Szaporaságuk révén
egy évben — kedvező körülmények között — nagy mértékben el tud
nak szaporodni, amikor károsításuk már szemmel látható eredmény
nyel jár. Természetes, hogy ilyenkor sokkal eredményesebb az egész
károsítást a kisvadra, főként a fácánra fogni, minek a károsítását
a jóindulatú vadászati jogtulajdonos eddig is valamilyen formában
megtérítette.
A galambfélék az utóbbi években — valószínű a kedvező szapo
rodási viszonyok következtében •—• erősen szaporodnak s nemcsak a
vetett magvakban, főként a búza és a tengeriben, hanem a lábon álló
tengeriben is számottevő károkat okozhatnak az elvonulásig. Károsí
tásukra a következőket figyeltem meg: költési és nevelési időszak
ban — ami egybe esik nálunk a tengeri vetésével — úgy a házi ga
lambok, mint az örvös galamb és gerle, előszeretettel szedik fel a nem
mélyre vetett esirázó tengerit (csőrrel). Oka valószínűleg a fiatalok
táplálására szükséges pépszerű anyag előállításában keresendő, mert
a második költés idején is ezekben a veteményekben (csalamádék)
okoz számottevő károkat. E g y csalamádévetésen —• 3 kat. hold —
július közepén mintegy 120 darab gerlét és házi galambot figyeltem
meg egyidőben, amint a csírázó tengerit szedegették k i . Hasonlóan
észleltem április második felében és május elején. Ezeket minden
esetre könnyebb vadkárnak minősíteni, főként, ha kártérítésről is le
het szó. N e feledkezzünk meg arról sem (házityúk-károkra vonatko
zóan), hogy a fogoly és a fácán nem kapar, hanem mindig csőrrel
vájja ki a magvakat. Kaparást sohasem tudtam, megfigyelni.
Nem azt állítom, hogy vadkár nincs, mert a szarvas- és vaddisz
nóállomány feltétlenül okoz károkat az állomány nagyságához mér
ten; nem azt vitatom, hogy a kisvadállomány nem okozhat károkat
bizonyos körülmények között, nem azt biznyítom, hogy vadkár nem
lehet, hanem hozzá akarok járulni annak a megállapításához, hogy
vadkár milyen körülmények között állhat elő és hogy ez a kár milyen
nagyságú lehet. Szeretnék hozzájárulni ahhoz, hogy a vadkárok köz
tudatba vitt nagysága végre tényleges értékre szállítttassék le és
ezzel elejét vegyük azoknak a nagyhangú kijelentéseknek, amik a
magyar vadászat jövőjét akarják kikezdeni.

EGYESÜLETI KÖZLEMÉNYEK
Jegyzőkönyv
az Országos Erdészeti Egyesület igazgató-választmányának Budapesten,
1935. évi november hó 25-én az egyesület székházában tartott rendes
üléséről.
Megjelentek: báró Waldbott Kelemen elnök, Térfi Béla alelnök, Biró
Zoltán ügyvezető, Ajtay Jenő, Balogh Ernő, Béky Albert, Beyer Jenő,
Czillinger János, Kallivoda Andor, Kársai Károly, Kovács Gábor, Miha
lovits Sándor. Molcsány Gábor, Onczay László, Osztroluczky Miklós, Papp
Béla, őrgr. Pallavicini Alfonz Károly, báró Prónay György,, báró Prónay
Gábor, Véssei Mihály, Vuk Gyula, Walla Ferenc, gróf Zelensky Róbert
vál. tak Urak és Lengeyl Sándor segédtitkár.
báró Waldbott Kelemen elnök: Üdvözlöm a megjelent Urakat és az
Országos Erdészeti Egyesület igazgató-választmányának a mai napra
kitűzött ülését megnyitom.
Megá'lapítom, hogy az ülés határidejéről a választmányi tag Urak
a kellő időben írásos értesítést kaptak, és hogy az ülés a megjelentek
számára való tekintettel határozatképes.
Távolmaradásukat kimentették: gr. Esterházy Móric, Séhenkengel
László, Földváry Miksa, Takács Zsigmond, Matusovits Péter, hg. Montenuovó Nándor, Papp-Szász Tamás, Róth Gyula, ifj. gr. Teleki József,
Zügn Nándor, Kiss Ferenc, Ivanich Ferenc, báró Biedermann Imre,
Urbánfy Ignác, gróf Keglevich Gyula, gróf Károlyi Gyula, gróf Festetich Kristóf, Lady Géza választmányi tag Urak.
A jegyzőkönyv hitelesítésére Osztroluczky Miklós és Kársai Károly
választmányi tag Urakat kérem fel.
Az ülés összehívását az a körülmény tette szükségessé, hogy az
Országos Fagazdasági Tanács mandátuma ez év végével lejár, s így a
földmívelésügyi miniszter Úr az új tagok kijelölésére vonatkozó javas
lat tételére hívta fel az Egyesületet. De ezenkívül egy tagot kell jelöl
nünk az Országos Középítési Tanácsba is.
Ezenkívül az Ügyvezető Úr néhány kisebb folyóügyet fog még elő
terjeszteni.
Felkérem Ügyvezető Urat, hogy ezeket az ügyeket előterjeszteni szí
veskedjék,
y
Ügyvezető: mindenekelőtt kéri, hogy az erdőtisztek özvegyei és árvái
úgy m nt az előző években, az idén is az elnökség által megállapítandó
minimális kulcs szerint segélyben részesíttessenek. Á karácsonyig beér;

kező mintegy 95 kérelemre való figyelemmel az eddigi gyakorlatnak
megfelelően 700 P engedélyezését javasolja.
Az igazgató-választmány egyhangúan a javaslat értelmében határoz.
Ügyvezető' ezután a m. kir. Tisza István Tudományegyetem Növény
tani Intézetének megkeresése alapján javasolja, hogy az Erdészeti Lapok
lépjenek csereviszonyba a Tisza István Tud. Társaság természettudományi
szakosztálya által kiadott folyóirattal. Az 1930-tól visszamenőleg átadandó
Erdészeti Lapokért az Intézet az eddig megjelent összes erdészeti vo
natkozású kiadványait megküldené az egyesületnek s így az egyesület
könyvtára ezúton mintegy 30—40 kötettel gyarapítható volna.
Az igazgató-választmány egyhangúan a javaslat értelmében határoz.
Ügyvezető ezután a Magyar Nemzeti Múzeum állattárának a rendel
kezésükre bocsátott Erdészeti Lapokért az egyesülethez intézett köszönő
átiratát ismertei.
Egyhangúan tudomásul szolgál.
Ügyvezető' az egyesület anyagi helyzetét ismertetve megjegyzi, hogy
az alaptőkével szemben mintegy 12.000 P tartozás áll fenn. Ezzel szem
ben 5000 P az egyesületet illető fedezet áll rendelkezésre. Reméli, hogy
a különbözet is fedezetet fog találni. Beavatkozásra nem lát szükséget.
Egyhangúan tudomásul szolgál.
Ügyvezető közli továbbá, hogy az új segédtitkár december 1-én fog
jelentkezni. Magánügyeinek rendezésére azonban még négy heti szabad
ságot kellett részére engedélyezni. Bejelenti egyben, hogy a székház föld
szintjén lévő kétszobás lakást a segédtitkárnak engedték át. A lakást
karba kellett hozni. A z átalakítás festés, kályhaátrakás, gázóraáthelye
zés, villanyvezetéknek a falba való süllyesztése, fürdőszoba stb. kb. 600
pengőbe került. A költségek engedélyezéséhez a választmány utólagos
hozzájárulását kéri. A lakás évi bérét, az eddigi 960 P helyett, figye
lemmel arra, hogy alkalmazottról van szó, kedvezményesen 600 pengőben
javasolja megállapítani.
A z igazgató-választmány a bejelentéseket tudomásul veszi s a javas
lathoz is egyhangúan hozzájárul.
Ügyvezető ezután a földmívelésügyi miniszter Úrnak az Országos
Fagazdasági Tanácsba új tagok küldésére vonatkozó leiratát ismerteti.
Miután a kiküldött tagok megbízatása 1935. évi december hó végével le
jár, a földmívelésügyi miniszter Úr az Országos Fagazdasági Tanácsba
1936. évi január hó 1-től számított 3 évre kinevezendő 11 rendes és 7
póttag nevének közlését kérte. Ügyvezető közli, hogy a tagsági helyek
ben üresedés nincsen. A pótagságoknál az egyik erdőbirtokost illető hely
nem volt betöltve.
Elnök véleménye szerint a jelenlegi tagok kicserélésére nincsen
semmi indok s ezért azok újraválasztását javasolja.
Véssei Mihály a választmányt nem tartja illetékesnek a jelölésre, tu
domása szerint a legutóbb a közgyűlés választotta a tagokat.
Vuk Gyula a választmány illetékessége mellett foglal állást.
Ügyvezető úgy tudja, hogy - legutóbb a választmány jelölte a tago
kat. Véleménye szerint semmiféle rendelkezés nincsen arra, hogy a köz
gyűlésnek kellene a választást megejtenie. Semmiféle indokot nem lát
a közgyűlés összehívására.
Véssei Mihály ismételten a közgyűlés illetékességét hangsúlyozza.
Papp Béla a rövid határidőre való figyelemmel tekintet nélkül arra,
hogy a jelölés a választmány vagy a közgyűlés hatáskörébe tartozik-e,
az elnök indítványának elfogadását javasolja.

. Elnök véleménye szerint a közgyűlés bizalmából megválasztott vá
lasztmánynak kell a felmerülő ügyekben az egyesület képviseletében ha
tároznia. Miután a jelölés sürgős, a választmánynak kell döntenie.
Ügyvezető szerint még a közgyűlés elé tartozó ügyekről is sürgős
esetekben a választmánynak kell döntenie.
Onczay László annak a megállapítását kéri, hogy az első választást
ki ejtette meg?
Ügyvezető megállapítja, hogy 11988. évi január hó 2i8-án tartott igaz
gató-választmányi ülésen felvett jegyzőkönyv szerint a jelölést az igaz
gató-választmány végezte.
Elnök ez alapon a jelenlegi tagok megválasztását újból javasolja.
A póttagságra oly birtokos jelölését javasolja, aki az ülésekre el is jön.
Az igazgató-választmány ezután egyhangúan a következő Urakat
választja meg az Országos Fagazdasági Tanács tagjaiul:
Rendes tagok: gróf Apponyi Károly, báró Biedermann Imre, gróf
Festetieh Kristóf, gróf Mailáth György, Osztroluczky Miklós, báró Prónay
György, ifj. gróf Teleki József, báró Waldbott Kelemen, Onczay László,
Rimler Pál, Biró Zoltán.
Póttagok: gróf Hadik-Barkóczy Endre, ifj. gróf Mailáth József,
Márffy Elemér, Walla Ferenc, Horváth Miklós, Schenkengel László, gróf
Eszterházy János.
Ügyvezető ezután a kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter Úr
leiratát ismerteti, amelyben az Országos Középítési Tanács újjáalakítása
alkalmából az egyesület képviseletére kinevezés céljából egy tagnak je
lölését kéri.
Kallivoda Andor az ügyvezetőt javasolja.
Papp Béla ugyancsak az ügyvezetőt ajánlja, kinek az építészeti ügyek
ben is meg van a kellő jártassága.
Az igazgatóválasztmány egyhangúan ügyvezetőt jelöli
Mihalovits Sándor ezután a posta-, telefon- és távirdaoszlopok szál
lítására vonatkozó versenytárgyalásra hívja fel a választmány figyelmét.
Tudomása szerint a posta külföldről is kíván oszlopokat vásárolni. Indít
ványozza, hogy az egyesület forduljon a legsürgősebben megfelelő felter
jesztéssel az illetékes kereskedelmi és földmívelésügyi miniszter urakhoz,
hogy mint a Máv. tüzifa-szállításnál, itt is igazolják a hazai származást.
Véleménye szerint, amíg az országban hazai termelésű fa van, addig a
magyar erdőbirtokos osztály joggal elvárhatja, hogy fáját megvásárolják.
Kallivoda Andor Mihalovits indítványának kiegészítéséül javasolja,
hogy a posta versenytárgyalásába az akác-oszlopokat is. vegye fel.
Onczay László figyelemmel arra, hogy nagyon kevés hazai uradalom
vehet részt a versenytárgyaláson, mert az 1500 drb minimális mennyi
ségű tölgy-oszlop kitermelésére képtelen, Mihalovits indítványának kiegé
szítéseképpen javasolja, hogy a posta minimális mennyiségként 500 drb
oszlop szállítását írja elő, mert így a kisebb birtokosok is tehetnek
ajánlatot.
Ügyvezetőnek az a gyanúja, hogy a határmenti állomásokról osztrák
árút akarnak magyar árú címén a postának eladni. A maga részéről is
szükségesnek tartja a hazai származás kikötését.
Mihalovits Sándor tekintettel arra, hogy a feltételek a szállítandó
oszlopok arányát is előírják, pótlólag azt indítványozza, hogy a Jnrtokos
osztály részére olyan mennyiségben és méretarányban állapítsák meg,
hogy azokat szállítani tudják, mert ha az arányt pontosan előírják, a bir
tokos osztály megint ki fog esni.

Az igazgatóválasztmány az indítványokat elfogadva, egyhangúan
azok értelmében határoz.
Onczay László ezután a rendkívüli használatok ügyét teszi szóvá.
Már három ízben tett megfelelő indítványt azok korlátozása iránt. A fel
terjesztésekre, részint írásban, részint szóban, megnyugtató kijelentéseket
kaptak. A földmívelésügyi minisztérium a Faforgalmi koncessiós iratával
kapcsolatban arra kötelezte magát, hogy 16%-nál nagyobb rendkívüli
használatokra nem fog engedélyt adni; a készletbejelentések során meg
döbbentő adatok kerültek napvilágra. A z előző évi készletbejelentéssel
szemben mintegy 43.000 vagont tesz k i a többlet, amelyből 16.000 vágón
a hántott fára esik. A hántottfa termeléssel kapcsolatban azt tapasztalta,
hogy a termelést nem az erdőművelés szabályai szerint április-május
hónapokban, hanem július-augusztusban folytatjuk, amikor az erdőnek
sarjról való felújulásáról már alig lehet szó. Elsősorban az erdészeti cso
port vezetőjéhez fordul azzal a kéréssel, hogy a termelési engedélyek
ben a jövőben feltétlenül kösse k i azt, hogy a hántottfa-termelést május
hó végéig be kell fejezni.
A 43.000 vagónos többlettermeléssel kapcsolatban pedig, amely megálla
pítása szerint 73%-os többletnek felel meg, azt a kérdést intézi az erdészeti
csoport vezetőjéhez, hogy tájékoztassa az új erdőtörvény életbelépése óta
a rendkívüli használatoknak az alakulásáról, továbbá a használatokra
vonatkozó tapasztalatáról, és egyben kéri azok lehetetlenné tételét, mert
véleménye szerint az erdőgazdaság érdekében a nagy használatok enge
délyezését most már be kell szüntetni.
Ügyvezető' tájékozásul közli, hogy a bejelentett készletekben a mellék
használatokból kikerült vékony gyérítési faanyag is tekintélyes mennyi
séggel szerepel. Ezt a dorong, vékony-dorong anyagot mintegy 50.000
vagonra becsüli. A hántottfára vonatkozóan megjegyzi, hogy nemcsak tar
vágás útján termelt fiatal tölgyet hántják, hanem a gyérítésekből kike
rülő tölgyet is, sőt hántják a csert is, amelynek kérge ugyan nem érté
kesíthető, de hántott fája a piacon jobb áron kel el.
Elnök Onczay indítványát nem tartja- teljesen helytállónak.
Onczay László közli, hogy indítványa nem az előhasználatokra, ha
nem főhasználatokra vonatkozik, véleménye szerint a magyar erdőt min
denképpen védeni kell, s ezért a cserző-üzemek visszaszorítását szüksé
gesnek tartja.
Ajtay Jenő megjegyzi, hogy mióta a tűzifa a faforgalmi útján elő
nyösen értékesíthető, az erdőkből a régi böhöncöket is kitermelik. A kész
letkilengések innen is származhatnak.
Onczay László a kilengést túl nagynak tartja. A nagy készletek jog
gal felkeltik az aggodalmat, hogy ily nagy tömegek miként kerültek
a piacra?
Ügyvezető a tényleges eltérést a helyi szükségletre s;.ánt készlet,
valamint a hajón és vasúton szállításra kerülő mennyiségek figyelembe
vételével reálisan csak 8000 vagonra becsüli a mult évi bejelentésekkel
szemben. A hántás tekintetében a május végéig való termelést rövidnek
tartja, mert ha a hosszabb tél miatt a mezőgazdasági munka elmarad,
nem áll elegendő munkás rendelkezésre. A hántás határidejét rendes
körülmények között május hó, kivételesen június hó végéig javasolja
megállapítani.
Mihalovits Sándor száz százalékig osztja Onczay aggályait. A z ügy
vezető magyarázatát is elfogadja. A kijelentést azonban ő is soknak
tartja. Közli, hogy az általa képviselt hitbizományi uradalom szomszédsá
gában már alig áll erdő. A magyar < rdők fenntartása érdekében kéri a

rendkívüli használatok megszorítását, mert különben az erdők elpusztu
lásától tart.
Czillinger János a maga résziről felhívja a földmívelésügyi kormány
figyelmét a Mátrában az idősebb csór sarjerdökben is divattá vált cser
hántásokra. A z ilyen cser-állományok hántolását erdőgazdasági szempont
ból veszedelmesnek tartja a visszaélések miatt. Javasolja, hogy a rendes
tölgyhántásokon kívül cserhániá&ekat ne engedélyezzenek.
báró Prónay György az erdészeti csoport vezetőjéhez kíván a követ
kező kéréssel fordulni. A hallott adatok ugyanis, amelyek nem fix adatok,
csak következtetések levonására alkalmasak. Azokból nem lehet sem a
tavalyi, sem az idei rendkívüli használatok mértékét megállapítani.
A z erdőgazdasági üzemek szempontjából nagyon fontos a rendkívüli hasz
nálatokra vonatkozó adatok ismerete. A z adatok, véleménye szerint, a
minisztériumban feltétlenül meg vannak. Azokat csak kimutatásba kellene
foglalni. Nem arra kíváncsi, hogy kik kapták, hanem hogy mennyi és
milyen mérvű rendkívüli használatot engedélyeztek. Kéri az engedélye
zett rendkívüli használatoknak visszamenően öt évre való évenkénti kimu
tatását. A második kérése pedig arra vonatkozik, hogy mutassák k i a
rendkívüli használatokat elkülönítve, úgy a kötött (állami, egyházi, hit
bizományi, stb.), mint a szabadforgalmú birtokokra vonatkozóan is. Tudo
mása szerint a kötött birtokon csak kivételesen, főleg a szabad birtoko
kon fordultak elő nagy használatok. Véleménye szerint az erdőhivatalokat
kellene az adatok összegyűjtésére utasítani. Az adatok rendkívül szomorú
képet fognak nyújtani a jövőre vonatkozólag.
Papp Béla közli, hogy a rendkívüli használatok szolgáltak indító okul
arra, hogy az új erdőtörvénybe oly rendelkezés került, amely e téren a
földmívelésügyi kormány kezét is megköti. Ily esetek a jövőben már nem
fordulhatnak elő. A hántásokat illetően, tiszta cser állományok hántására
a földmívelésügyi minisztérium nem adott k i engedélyeket.
Prónay György báró nem szeretne félreértést, nem a felelősség kér
dését kutatja. Jól tudja, hogy Papp Béla, mint az erdők lelkes barátja,
mily harcot folytatott az erdők érdekéiben. A maga részéről csak tiszta
képet szeretne látni.
Onczay László megemlíti még, hogy környékükön két rendkívüli
használatot vizsgáltak felül, mind a kettőnél túlhasználatot állapítottak
meg. Véleménye szerint nemcsak a rendkívüli használatokat kell megszo
rítani, hanem az ellenőrzést is lehetővé kell tenni. Indítványát kiegészíti
azzal, hogy az ellenőrzés anyagi lehetősége adassék meg.
Ügyvezető közli, hogy az egyesületnek már négy ilyen irányú fel
terjesztése fekszik a minisztériumban. Az eredmény az, hogy a kiszállási
költségeket évről-évre leszállították, csak az utolsó költségvetési évben
emelték 10.000 pengővel. Felveti a gondolatot, hogy mivel a rendkívüli
használat elsősorban a kérelmező fél érdekében történik, nem volna-e indo
kolt, ha az ellenőrzés a fél költségére történnék, ami a birtokosra is meg
nyugtató volna.
Báró Prónay György a kiszállási költségek fedezésére átalány kiveté
sét hozza javaslatba.
Molcsányi Gábor az elhangzottakhoz csak azt fűzi hozzá, hogy a
minisztérium a vonatkozó felterjesztést, mely az erdők megvédését cé
lozza, örömmel fogja venni, a kért adatokat készséggel fogja összeállít
tatni és rendelkezésre bocsátani, hogy a felvetett kérdésben tisztán lehes
sen látni. A minisztérium az új erdőtörvény 38. §-a alapján a rendkívüli
használatokra vonatkozó kérelmeket a leghatározottabban elutasítja, igaz,
hogy ezzel ellenszenvessé válik a birtokosok nagy része előtt, de az két-

ségtelen, hogy az új törvény végrehajtása során ily nagymérvű rendkívüli
használatok nem fordulhatnak elő.
A z igazgatóválasztmány az; indítványok összefoglalása után egyhan
gúan az indítványokat elfogadva, azok értelmében a földmívelésügyi mi
niszter úrhoz megfelelő felterjesztés intézését határozza el.
Több tárgy nem lévén, elnök az ülést berekeszti.
Kmf.
írói tiszteletdíjak! A z Országos Erdészeti Egyesület 1930. évi
május hó 30-án tartott igazgatóválasztmányi ülésében elhatározta,
hogy az egyesület 193Ö. évi július 1-től kezdődően az Erdészeti
Lapokban megjelenő cikkekért írói tiszteletdíjat fizessen. És pedig:
a szerkesztő részéről átdolgozást nem igénylő cikkekért 16 oldalas
ívenként 64 pengőt, fordításokért vagy átdolgozást igénylő cik
kekért 16 oldalas ívenként 32 pengőt, egyszerű közleményekért
16 oldalas ívenként 24 pengőt. Szíves tudomásulvétel végett közli:
a kiadóhivatal.

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK
84.576/1935. I1I.-I. sz.

M . k i r . Földmívelésügyi
Miniszter.

A m. k i r . földmívelésügyi miniszter úrnak 84.576/1935. III.-l.
számú rendelete a 76.313/III.-1. 1935. számú, a Mavad útján kül
földre élővadat szállító vadászterület tuíajdonosok és bérlők vad
állományának a kötelező vérfelfrissítése tárgyában kiadott rende
letének (megjelent a Budapesti Közlöny 1935. évi 187. számában)
a módosítása és kigészítése tárgyában. A külföldi élénk élővad
kereslet múlhatatlanul megköveteli hazánk évtizedes beltenyésztésü
fogolyállományának a további és rendszeres minőségű feljavítását,
amit csupán idegen országbeli vérfelfrissítő anyagnak a felhaszná
lása által lehet biztosítani.
Ennek következtében a vérfelfrissítés fokozottabb módon való
elősegítése éredkében, idegen országbeli foglyoknak a Mavad útján
való beszerzését határoztam el.
Ezért azon vadászterület tulajdonosokat (bérlőket), akik külföldre
való exportálás céljából élőfoglyot a Mavadnak átadnak, arra kötele
zem, hogy az átadott fogolyállomány 5%-át (öt), fogolypáronként
nevezett R. T. rendelkezésére bocsátani tartoznak, a részükre cse
rébe kiosztandó idegen országbeli ugyancsak fogolypárok elle
nében.
A kötelező cserét a Mavad a szállítási és csomagolási önkölt
ségek kivételével díjmentesen bonyolítja le, egyben a foglyok élve
érkezéséért is szavatol és az elhullott foglyot díjmentesen, újabbi
élőfogoly költségmentes leszállítása által átcserélni, avagy, ha az
elhullott foglyot pótolni nem tudja, annak értékét megtéríteni tar
tozik. A térítési költség azonos összegű a kedvezményes kiosztású
élőfogoly árával (lásd: 76.311/1935. III. l . - F . M . sz. rendelet). A z
elhullás tényét és mértékét az érkezési vasúti állomáson az átvé
telkor felveendő jegyzőkönyvben kell hivatalosan megállapítani. ••
A vérfelfrissítés érdekében megtörtént kötelező cseréről, a
Mavad pontos jegyzéket tartozik vezetni, amely a csereakció tel
jes lebonyolítása után hozzám felterjesztendő.

Egyben felhatalmazom a Mavadot, hogy a beszerzés, csoma
golás és a szállításból származó önköltségtöbbletet, az élőfoglyot
exportáló vadászterület-tulajdonosok (bérlők) évvégi végjárandó
sága terhére — aránylagosan — elszámolhassa.
Budapest, 1935 november 15-én.
A miniszter helyett:
Dr. Mayer,
államtitkár.
A m. k i r . földmívelésügyi miniszter 89.900/1935. V I . — 3 . számú
rendelete: az Országos Gazdasági Munkáspénztárnál az 1936. évre
eszközlendő kötelező balesetbiztosítások tárgyában. A z Országos
Gazdasági Munkáspénztárnál a folyó évben eszközlendő balesetbizto
sítások tekintetében a 70.00011934. VI. 3. szám alatt kiadott itteni
rendeletben (közzétéve a Budapesti Közlöny 1934. évi november hó
16-iki 258. számában) foglalt szabályok az 1936. évre is megfelelően
alkalmazandók lesznek; tehát a biztosítandók körére, valamint a biz
tosítás módjára vonatkozólag az 1936. évben is az idézett rendelet
szabályai szerint kell mindenben eljárni.
Ezzel kapcsolatban még a következőkre tartom szükségesnek az
érdekeltek figyelmét külön felhívni:
I. A z elmúlt években tapasztalható volt, hogy a fentemlített ren
deletben is foglalt világos rendelkezések ellenére az erdőmunkások
balesetbiztosítása gyakran nem a szabályoknak megfelelő módon tör
tént. Ezért újból hangsúlyozandónak tartom, hogy a pénztár helyi
szervei az erdei munkavállalók kötelező balesetbiztosításánál a fenntebb felhívott itteni rendelet 23. pontjában foglaltak szoros szem előtt
tartásával kötelesek eljárni. Ebből folyik, hogy erdei munkások
(1900 : X X V I I I . t. c.) módjára szerződött munkavállaló az A ) jelű
összeírási lajstromba fel nem vehető.
Tájékozásul még megjegyzem, hogy az őstermelésszerű erdei ter
melésnél alkalmazott munkavállalók közül kötelező balesetbiztosítás
alá csak azok esnek, akik
egyébként gazdasági cselédeknek minősülnek (tehát alkalmaztatá
suk minőségét illetőleg az előlhivatkozott 70.000/1934. F , M . számú
rendelet 4. pontjában felsorolt feltételeknek megfelelnek), vagy pedig
az őstermelésszerű erdőüzemekben alkalmazott gazdasági gépek
mellett dolgoznak, s így az 1912:VIII. t. c. 5. §-a alapján, mint gaz
dasági gépmunkások kötelezettek balesetbiztosításra. A z őstermelésszerű erdei munkálatoknál nem a most felsorolt minőségben alkal
mazottak (napszámosok, szakmánybéresek, részesek stb.) kötelező bal
esetbiztosítás alá nem esnek s így a gazdasági cselédek összeírására
szolgáló A ) mintájú lajstromba sem vehetők fel. Ezek az utóbb emlí
tett erdőmunkások csakis önkéntes biztosítás útján, mint rendkívüli
tagok biztosíthatók az Országos Gazdasági Munkáspénztárnál ugyan-

olyan biztosítási díj fizetése mellett, mint amennyi az éves gazdasági
cselédek hozzájárulási díja (naptári évre 1 P 44 f.). Ezek az erdő
munkások tehát személy szerint, mint rendkívüli tagok jelenthetők
be az Országos Gazdasági Munkáspénztár helyi szerveinél (a községi
elöljáróságoknál stb.) s a biztosítási díj is egyidejűleg azonnal lefi
zetendő, mert a biztosítás érvénye ilyen esetekben csak a díj lefizetése
után kezdődik.
II. A z 1935:11. t. c. a gazdasági cseléd-kategóriák legnagyobb
része szolgálatának végződését március 31-ére tette, s így a gazdasági
cselédváltozások, — a juhászt (juhászbojtárt), a .szőlő- vagy kert
gazdaságban (dohánykertészetben) alkalmazott gazdasági cselédeket
kivéve (1. 1935:11. t. c. 3. § . ) , most már minden év április 1-én
történnek. Ennek kapcsán felhívom úgy a pénztári helyi szervek (köz
ségi elöljáróságok stb.), mint a gazdasági cselédtartó gazdák figyel
mét arra, hogy tartsák szem előtt a gazdasági cselédváltozások beje
lentésére vonatkozólag hatályos jogszabályokat. Nevezetesen a gazda
sági cselédek (szegődményes iparosok) létszámában, vagy sz'emélyében
beállott változás annak megtörténtétől számított 15 napon belül a
pénztár helyi szervénél bejelentendő, s ha az még nem történt volna
meg, úgy a hozzájárulási díj azonnal befizetendő. Miután pedig a
gazdasági cselédek biztosítása naptári évekre szól, amennyiben a gaz
dasági cselédek december 31-én túl a következő év április l - i g álla
nak szolgálatban, értük a hozzájárulási díj az utóbbi évre is szabály
szerű időben külön megfizetendő. Természetes, hogy amennyiben az
április 1-én kilépő gazdasági cseléd helyébe másik gazdasági cseléd
fogadtatik fel, s a személyváltozás a községi elöljáróságnál kellő idő
ben bejelentetik, az illető naptári évre már megfizetett hozzájárulási
díjat újból nem kell befizetni, mert ily esetben az illető naptári évre
már befizetett díj az eltávozott gazdasági cseléd helyébe belépő új
gazdasági cselédre is érvényes lesz a naptári év végéig.
Budapest, 1935. október 31.
A miniszter helyett:
Marschall
államtitkár.
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A z 577—768 olldalszámozású, 12 nyomtatott ívre terjedő, sok
képpel díszített füzetben három nagyobb közlemény, továbbá a „Nem
zetiközi erdőgazdasági tudósítás" közleményei és végül a „Nemzetközi
Irodalmi Szemle" rovatában közöltek foglaltatnak.
A z első nagyobb közleményben Dr. A. Ebner, a
bajorországi
erdészeti kutató intézet (München) asszisztense folytatja „Az ame
rikai faternteUs kritikai megvilágításban, jövője és alakulása a jelen
kor kérdései szempontjából" című nagy tanulmányát. Tanulmiányánafc e részéiben szerző az amerikai fadöntésnek különféle módjait
írja de és 134, részben általa felvett képben mutatja be azok techni
kai kivitelét. A képek egy részéből a motoros fűrészekkel, majd a
különféle közelítési, vontatási és szállítási módokkal ismerkedünk
meg. A képekből továbbá látjuk, hogy az ily erdőgazdasági mun
káknál Amerikában hovatovább a lánctalpas (hernyószalagos) trakto
roknak) jut igen nagy szerep. Biagger-igépeket, 'drótkötélpályákat,
erdei vasutakat, traktorvontatású szánkókat, folyami gőzhajövontatású szállítási módokat, csúsztatókat látunk a következő képeken.
Tanulmányát szerző az általa felhasznált 165 irodalmi forrás felso
rolásával zárja be.
A második nagyobb, Dr. Fritz Stumpf, Karlsruha i Bd. „Erdő
tűzbiztosítás a Német Birodalomban"
című közleményből a német
országi erdőbiztosítás jelenlegi állását ismerjük meg.
Harmadik nagyobb közlemény Ing. Ham
Schwarz, Wien, „A
Hickory-fajták
németországi műveilésének klímái lehetőségei" című
tanulmány.
A „Nemzetközi Erdőgazdasági Tudósítás" rovatában (a Tha-

radti Erdészeti Főiskola „Külföldi és Gyarmatügyi' Erdőgazdasági
Intézet"-ének Közleményei) a következő közlemények vannak: „ A z
erdészet egyes államok napisajtóinak megvilágításában". (Tudósí
tás: 1935. május és június. D r . Inig. W . Junghans, München). A
papírgyártáshoz kókuszanyagról. A parafáról. (Waltmann.)
Európa. Németország, Angolország, Franciaország, Olaszország :
A „Comité International du Bois, W i e n " tudósításai.
Norvégia: Közlemények az erdészeti kutatásból. ( D r .
Francke.)
Románia: Kisebb közlemények. (Dr. S. Duschek.)
Oroszország: Tudósítás 1935 június hóról. I. Erdőgaz
daság. — II. Fagazdálkodás. (Ing. W . Gemtzoff.)
Svédország: A z erdészettudomány és az erdőgazdaság
Svédországban az 1933. és 1934. évben. (Dr. Ing. W .
Junghans, München.)
Schweicz és Csehszlovákia: A „Comité International du
Bois, W i e n " tudósításai.
Ázsia. Ázsia erdőbirtokai: Ozeánia erdőgazdasága.
Holland India: A „Comité International du Bois, W i e n "
tudósítása.
Palesztina:
Palesztina újraerdősítési problémája. (Dr. S.
Duschek.)
India: A debra-duni erdészeti főiskola újbóli megnyitása.
(Dr. Heske.)
Egyesült Államok, Kanada: A „Comité International du
Bois, W i e n " tudósításai.
Ibero—Ameriká-nak fatermelése.
Tunidad és Tobago: Fafajták. (Dr. Francke.)
Délamerika: Kisebb közlemények. ( D r . S. Duschek.)
Ausztrália. Tűlevelűek telepítése Ausztráliában . ( D r . Heske.)
A „Comité Internationale du Bois, W i e n " tudósítása.
A „Nemzetközi Irodalmi Szemle" rovatában Krutzsch—Weck:
„Barenthoren 1934." és „Bárenthoren 1924." munkái vannak ismer
tetve.
Dr. Tomasovszky Imre.
„Aquila". Madártani folyóirat. Kiadja a M . k i r . Madártani In
tézet. X X X V I I I — X L I . 1931—1934. évi négyes kötet, 493 oldal, 2
táblával (12 fénykép) és 17 szövegábrával. Szerkeszti dr. Csörgey
Titusz. Megjelenik 600 példányban; ára belföldön 15 pengő.
Ez a hatalmas, tudományos értekezésekkel, tanulmányokkal és
rendkívül érdekes és tanulságos kisebb közleményekkel telt kötet
méltó folytatása az eddigi évfolyamoknak.

Bevezető cikkében igen érdekesen tárgyalj a dr. Csörgey Titusz
a gyakorlati madárvédelmi kérdést, különös figyelemmel a házi macs
kára és a tolakodó verebekre, továbbá a gyümölcsfáknak mérgező
anyagokkal való permetezésének a rovarevő madarak védelmével való
összeegyeztetésével.
Szemléltető rajzokkal bemutatja mindazokat az újításokat, kísér
leteket, miként lehetne a tolakodó verébsereg ellen hathatósabban vé
dekezni és félelmetesen elszaporodott tömegüket apasztani.
Ugyancsak dr. Csörgey a gabona-poloskák madárellenségeiről írt
tanulmányában — gyomortartalmak vizsgálata alapján — rámutat
arra, hogy nevezett gabonakártevőket számos rovarévő madarunk —
közülük különösen a fácán, fogoly, danka sirály és a vetési varjú —
mily hathatósan pusztítja.
Rendkívül érdekes Schenk Jakab beszámolója az 1931—1932. évi
madárjelölésekről, amelyből megtudjuk, hogy az 1931. évben — re
kordszámban — 8500-nál több madár gyűrűztetett meg.
Különösen érdekfeszítők a hozzáfűzött táblázatos kimutatások a
gyűrűsök nagy táborának névsoráról, a meggyűrűzött fajok jegyzé
kével és a kézrekerültek számával, az évenként — 1908-tól 1932-ig
— megjelöltek számáról, végül a gólyaszaporodás statisztikájáról.
A táblázatokat most is Warga Kálmán főadjunktus állította öszsze, a megszokott gondossággal és alapossággal.

Ugyancsak Schenk Jakab számol be a pásztormadár 1932. és
1933. évi fészkelési inváziójáról, amely szerint 1932-ben — 4 helyen
— kb. csak 300 pár fészkelt, míg 1933-ban mar mintegy 1000 pár
fészkelt Karcagon, az ottani téglagyár telepén, leginkább a téglara
kások réseiben, üregeiben, törmelékhalmazokban, az égetőkemence
és szárító pajták ereszaljaiban.
Miután a madarakat ittartózkodásuk egész időtartamán a leg
nagyobb alapossággal figyelték meg, ezzel jelentékenyen bővítették
a pásztormadár oekologiájára stb. vonatkozó ismereteinket, de szerző
szerint „maradt azonban még annyi felderítésre váró részletkérdés,
hogy a legnagyobb érdeklődéssel várhatjuk az újabb inváziót".
Megemlíti még szerző, hogy 1934 tavaszán nagyarányúnak Ígér
kező beözönlés indult meg, amely azonban nem fejeződött be fészke
léssel és rohamos lefolyású volt.

A továbbiakban ugyancsak Schenk Jakab beszámol a gége- és
Buturlin-ludnák hazánkban való újabb előfordulásairól. A rendszer
tani kérdésekkel kapcsolatosak még dr. Nagy Jenő tanulmánya:

„Vetési ludak újabb rendszertani beosztásáról"; továbbá Grote Hermann, Buturlin Sergius és Kamner Alfréd idevonatkozó cikkei.
Jól eső, de egyben fájó érzéssel töltenek el Warga Kálmán-nak
a nagy- és kiskócsag-nak a Kisbalatonon való) előfordulásáról és
fészkeléséről írott — pompás fényképfelvételekkel illusztrált — cik-

kei azért, mert ezekből a legmesszebbmenő részletességgel megírt ta
nulmányokból megtudjuk, hogy mindkét ritka madárfaj még mindig
felkeresi a Kisbalaton hajdan híres fészkelő telepeit, de egyben szo
rongó érzéssel kell a r r a is gondolnunk, vájjon megmenthető-e a terv
bevett lecsapolástól, amivel örökre lakatlané válna ez az úgyszólván
már utolsó kócsagfészkelő telepünk is.
Féltő gondunkat némileg eloszlatja Schenk Jakab: „Kócsagvé
delem — Természetvédelem" címen közölt 1932—34. évi jelentése,
amelyben a többi között kifejti, hogy az 1934. évi természetvédelmi
törvény lehetőséget nyújt ugyan, „hogy azok a vidékek, ahol még
eredeti madárélet van, — így a Kisbalaton is —• mint madárvédelmi
terület, védelemre ajánltassék", de ennek megvalósulása még sok más
körülménytől függ.
Hogy a madártani intézetnek a negvalósulás terén követett és
követendő fáradozásait siker koronázza, ez — szemben egyes rossz
akaratú gáncsvetők és akarnokok törekvéseivel — minden igaz termé
szet- és madárbarátnak legfőbb óhaja.
Mint igen érdekes és rendkívül türelmet igénylő megfigyelés
eredményeként megemlítendő még Warga Kálmán: „Egy cinkepár
fiókaetetésének pozitív megfigyelése" címen leírt tanulmánya, amely
bői megtudjuk, hogy egy öreg cinkepár 16 órából álló egy napi ete
tési idő alatt 496-szor, vagyis 14 napos fiókanevelési idő alatt ke
reken 7000-szer visz eledelt fiókáinak és hogy ez az etetési tevékeny
ség kereken 15.000 rovar, báb, vagy hernyó pusztulásával egyenlő.
Bámulatos eredmény egyetlen egy cinkepárnak a káros rovarság
stb. pusztítása terén.
A többi között még rá kell mutatnom dr. Vasvári Miklós: „Avifaunánk néhány új és ritka alakjáról" cím alatt írott cikkére, vala
mint ugyancsak az ő tollát dicsérő: „A hamvas réti héja táplálkozá
sáról" című tanulmányára, amelyben 81 példány gyomortartalmának,
valamint 27 fészeknél gyűjtött köpetek tartalmának megvizsgálásáról
és elemzéséről számol be, amely vizsgálatokból megtudjuk, hogy a
„hamvas réti héja főleg pocokkal, apró madarakkal és gyíkokkal táp
lálkozik, és hogy rátermettségénél fogva egyaránt képes megkeresni
és felszedni a pacsirtafiókát és pacsirtatojást, a fűben és sásban
bujkáló apró madarat, a fogoly- és fácáncsibét, valamint a kis nyulat
és gyíkot is, amiből következik, hogy vadgazdasági szempontból ott
ahol különösebb gonddal tenyésztik az apró vadat, kárt tehet.
Másfelől azonban hézagpótló szerepet visz bizonyos mértékig apró
Emlősök fogásában . . . "
Folytathatnám még az Ismertetést, mert a felsoroltakon kívül
még számtalan, mindvégig érdekes tanulmány, értekezés, apróbb köz
lemény, megfigyelés foglaltatik a hatalmas kötetben, mindmegannyi

neves ornithologus, természetbúvár tollából, de a helyszűke nem en
gedi, hogy mindezekre kitérjek.
A kötethez — adományként — mellékelve van Warga Kálmán
tanulmánya: „A kisbalatoní kócsagtelep múltja és jövője" címen és
dr. Kleiner Endre: „A sárga billegető Magyarországon előforduló
fajtái" címen írott összefoglaló értekezése.
(V. P.)
W r i g h t George és Thompson B e n . F a u n a of the N a t i o n a l
Parks. Fauna Series 2. Washington. Government P r i n t i n g office.
1935. 142. lap.
E folyóirat 1935. évi 96. lapján ismertetett munka második
kötete az első kötetben kifejtett alapelveket dolgozza részleteseb
ben k i . A z első részben foglalkozik az embernek a madár- és állat
világra gyakorolt hatásával a nemzeti parkokban. Hosszasan tár
gyalja a madárvilágnak eredeti mivoltában leendő fennmaradását
a Yellowstone-parkban. Végül 2 fejezetben tárgyalja a vad vidé
kek feltárásának technikáját. Gyakorlati példákkal mutatja be,
hogy például az útépítésnél hogyan kell eljárni, hogy az állatvilá
got, így különösen a madarak fészkelési és költési területeit ne
bántsák. A második részben foglalkozik a nemzeti parkok jelenlegi
helyzetével és az állatvilág helyreállításának programmjával. Tár
gyalja a nagy emlősök jelenlegi állapotát a nemzeti parkokban,
minden egyes állatfajra részletesen kitérve. Sajnálattal állapítja
meg egyes ragadozók (puma, farkas, hiúz) állandó csökkenését és
az ebből származó károkat. Végtelen tanulságosak
a Grand
Canyon n. parkkal összefüggő Kaibab nemzeti erdőben (506.000)
kat. hold) tett megfigyelések és ennek alapján levont következ
tetések. Eredetileg ezen a n . erdőterületen a szarvas és a puma
honos állat volt. Évezredeken keresztül együtt éltek ezen a terüle
ten, anélkül, hogy a szarvas kipusztult volna. Talán éppen a raga
dozó puma tette a szarvast gyors és kecses mozgásúvá és nem tette
lassúvá, m i n t a szarvasmarhát. Állandó és eredményes vadászata
az állományt majdnem teljesen k i i r t o t t a úgy, hogy Ima már csak
egynéhány él még eldugott és nehezen megközelíthető részeken.
Ennek következményeként a szarvasállomány oly mértékben sza
porodott el, hogy ez a terület, amelyen még szarvasmarha- és juhlegeltetés is rontotta a helyzetet, a meglévő szarvasállomány élel
mét nem tudja adni. A szarvasok minden bokrot, fát és új növést
leesznek oly annyira, hogy ez az erdőgazdálkodást veszélyezteti.
Amíg a puma megvolt, a szarvas sem szaporodott túlságosan el.
Ismét élénk példája annak, hogy a biológiai egyensúlynak az
ember beavatkozásával beálló megváltoztatása milyen hatást hoz
létre. Néhány fénykép igazolja a megállapításait. Nagyon érdeke-

sek megállapításai a bölényt és w a p i t i t illetőleg. A Yellowstoneparkban 1900. évben kb. 40 bölény élt. 1902-ben 15.000 dollárt
adott a törvényhozás a bölény fenntartása érdekében, 3 bikát és
18 tehenet vettek és helyeztek el a parkban. Ebből a magbób fej
lődött k i a bölényállomány, amely 2279 darabra szaporodott. 297
állatot élve elszállítottak más területekre és állatkertekbe, 682
darabot levágtak, 48 darab nyomorékot elpusztítottak, a többi
elhullott. Jelenleg 1118 darab v a n a parkban. M i n t h o g y i l y körül
mények közt a bison fennmaradását biztosítottnak látják, az eddigi
rendszabályokat megváltoztatják és leszállítják
a létszámot
1000-re, mert a parkban levő legelők többet nem bírnak el. H a a
parkszolgálat által már évek óta sürgetett határkiigazítás bekövet
kezne, úgy a legelők is megnagyobbodnának és több bölényt tud
nának a parkban t a r t a n i . Alaposan foglalkozik a Yellowstonepark w a p i t i szarvas kérdésével, i t t is t. i . az a helyzet, hogy áz
állomány szaporodásával a rendelkezésre álló legelők nem elegen
dők, úgy hogy az állatokat télen mesterségesen kell takarmányozni,
aminek ismét hátrányai vannak. Egyes nagyobb parkok állatvilá
gának helyreállítását
részletesen írja le és erre vonatkozólag
javaslatokat is tesz. Rendkívül becsesek a kürtös hattyú fennmara
dása érdekében tett javaslatai. Három fejezetben tárgyalja az állat
világra vonatkozó igazgatási problémákat és pedig a túllegeltetésnek a tájra gyakorolt hatását, tudományos kutatás céljára szol
gáló reservatiókat és az u. n. ütköző területeket. Shelford V i k t o r
megállapítása nyomán a természeti szentélyek (nature sanctuaries)
osztályozását az allábbiak szerint j a v a s o l j a :
1. Primitív aera. A n. parkok és emlékek azon területrészei,
amelyekben sem utakat, sem állandó tartózkodási helyeket nem
szabad építeni, gyalogösvényt és a szükséges tűzvédelmi eszközö
ket szabad építeni és amelyekben
az állativilág helyreállítási
programmját keresztül lehet v i n n i . A nemzeti parkok teljes terü
letét, kivéve az utak és tartózkodási területeket, ilyen ősterületnek k e l l örök időkre fenntartani.
2. Kutatási terület (Research area) egyezik az előbbivel, azzal
a különbséggel, hogy ilyen területen t i l o s a halkultúra. Ezeket a
területeket is 3 csoportba osztja. És pedig 1, Primitív research
area. Olyan terület, amely Shelford meghatározása szerint elsőosztályú természeti szentély és amely örök időkre érintetlen és az
ősterület határain belül állandóan ugyanazon a helyen maradjon.
3. Specific research area, oly terület, amely valamely külön
állatfaj vagy állatfajok, Vagy valamely különleges probléma (ta
nulmányozására szolgál.
• t 4 . ' Biotic and floraí succession research area. Olyan területek,
amelyek az állat és növényvilág természetes utánpótlásának tanul-

mányozására
szolgálnak. Rajzban
is bemutatja elgondolását.
Lassen Volcanic n. parkban kísérletképpen már jelöltek k i 4 kuta
tási területet.
A nemzeti parkok állatvilágának megvédése végett javasolja
u. n. ütköző területek (buffer area) létesítését a n . park határai
körül néhány mérföld szélességben, amelyekben nem szabad be
telepíteni axoticumokat (nem ős honos állat), nem szabad fogni
csapdával prémes állatot, nem szabad i r t a n i a ragadozókat, nem
szabad legeltetni juhokat és amelyeken vadászható állatot csak a
n. parkszolgálat engedélyével lehet vadászni. Ezzel a parkok állat
világának fennmaradása érdekében jelentős eredményt lehet biz
tosítani. Mindent egybefoglalva, igen értékes munka, amely a
nagytudású szerzők igen alapos gyakorlati megfigyelésén alapul.
A természetvédelemmel különösen az állatvilág megőrzésének kér
désével foglalkozó sok olyant tanulhat, amelyet természetvédő té
rületek létesítése során gyakorlatilag is fel lehet használni. A
parkszolgálat igazgatója előszavában hangsúlyozza is ezt kiemelve,
hogy az eddigi irodalomban ezeket a kérdéseket nem tárgyalták,
így tehát munkájuk úttörő ezen a téren. A könyvet 61 a szöveget
pompásan kiegészítő fénykép díszíti. Kiállítása elsőrangú, ára 20
cent. A könyv előszava szerint még 3 kötet kerül kiadásra, ame
lyek főleg zoológiai részletkérdéseket fognak feldolgozni. B r . W . I.
Forstliche Rundschau der Zeitschrift für Weltforstwirtschaft.
Herausgeber: Prof. dr. i n g . F . Heske, Prof. dr. K . Abetz, Prof. dr.
A . Röhrl. V e r l a g von I. Neumann, 'Neudamm.
Ebből az időszaki folyóiratból most egyszerre két szám jelent
meg: a 7. kötet 2. és 3. füzete.
A 2. füzetet 1935 július, a 3. füzetet pedig október havában
zárták le.
Mindkét fűzet a világirodalom 1934. évi erdészeti termékeit is
merteti és nemcsak a könyvalakban megjelent erdészeti művekről
emlékezik meg, hanem az egyes erdészeti folyóiratokban közzétett
nevesebb értekezéseket is tárgyalja és azok tartalmát kivonatosan
közli.
Nemcsak a kutató tudós veszi nagy hasznát ennek az erdőgaz
dasági szemlének akkor, amikor a legújabbi erdészeti forrásmun
kákat keresi, hanem a gyakorlati szakember is, hisz a napi kérdé
sekről bő anyagot talál a különböző nemzetek nyelvén megírt erdé
szeti irodalmában.
A z anyag beosztásában változás nincsen. A németnyelvű rész
természetesen ismét a legnagyobb. E z t követi a többi nemzet iro
dalma.
A magyar erclészeti irodalom termékeiről Mayer Zoltán emlé
kezik meg..
F. M .

Naturschutz-Kalender 1936. Herausgegeben von der Staatlichen Stelle für Naturdenkmalpflege i n Preussen. Verlag von I.
Neumann, Neudamm. Preis 2.50 R. M .
Immár kilencedik évfolyamában jelent meg a német képes ter
mészetvédelmi naptár, mely gyönyörű képeivel és magyarázó, han
gulatos cikkeivel és költeményeivel nemcsak a szorosan vett ter
mészetvédelem eszméit hirdeti, hanem a szülőföld iránti szeretetet
is erősíti és a nemzeti érzést ápolja.
Németországban nemrég alkották meg a természetvédelmi tör
vényt, melynek végrehajtási utasítása most jelent meg s 5gy a
természet és a szülőföld, az otthon védelme és szeretete intézmé
nyesen kap ösztönzést.
Ebben a munkában j ó tanácsadó és segítő társ az új termé
szetvédelmi képes naptár. *
F. M .
Jagd-Abreisskalender 1936. Verlag von I, Neuman, Neu
damm. 22. Jahrgang. Preis 2.50 R. M .
E z a képes naptár a hírneves Neumann-cég kiadásában 22.
évfolyamát érte meg és vaskos kötetet alkot. Címlapját M . Kiefer
festőművész olajfestményének színes másolata díszíti, az egyes
lapok pedig 168 szebbnél-szebb képből állanak a vadászat minden
részéből. A finom papíroson pompásan érvényesülnek a különböző
fényképfelvételek és rajzoki, melyek tárgyát nemcsak a szorosan
vett vadászat, hanem a lövészet, halászat, fegyvertechnika stb.
köréből válogatta k i nagy gonddal a szerkesztő.
F. M .

fi Ü L Ö ÍM F É L É K
HALÁLOZÁS.
Muzsnay Géza 1865—1936-ig. Megszállott területről érkezett
gyászjelentés tudatta velünk, hogy Muzsnay Géza ny. főerdőtanácsos,
volt főiskolai tanár, egyesületünknek hosszú időn át volt alapító tagja,
ez év november hó 19-én, életének 70-ik évében rövid szenvedés után
csendesen elhunyt.
Újból egyike tűnt el vele azoknak a férfiaknak, akik jelentős szere
pet töltöttek be Nagy-Magyarország erdőgazdasági életében,
c . 1865 augusztusában született a Tordaaranyos megyei Keresed
községben. A főiskolát 1886-ban végezte és 1888-ban tette le az erdé
szeti államvizsgát.
Állami szolgálatát 1886-ban mint műszaki díjnok kezdte meg a
lippai m. k i r : főerdőhivatalnál, itt lett 1887-ben erdőgyakornok s mint
ilyen, került 1890-ben a földmívelésügyi minisztériumba. 1891-ben
már mint erdészt, a zsarhócai m. k i r . erdőrendezőség vezetésével bíz
ták meg s itt érte 1897-ben a főerdészi kinevezés.
1901-ben veszi át a kolozsvári erdőrendezőség vezetését, 1903-ban
erdőmesterré nevezik k i és mint ilyen kerül 1905-ben a földmívelés
ügyi minisztérium I. B-3. ügyosztályába. 1906 szeptemberében őfel
sége főiskolai rendes tanárrá nevezi k i . 1911-ben, mint m. k i r . erdő
tanácsos, visszakerül az üzemhez, a zsarnóczai erdőhivatal főnöke gya
nánt.
Itt éri 1912-ben a főerdőtanácsosi kinevezés és innen vonul 1918
augusztus 3-ával végleges nyugalomba.
Emlékei és az az előszeretet, amellyel Aradmegyéhez ragaszko
dott, ugyanide vitték őt vissza s a megszállás tartama alatt is állan
dóan meleg összeköttetést tartott fenn nemcsak az Egyesülettel, de
itteni kartársaival is.
Nagytudású, higgadt gondolkozású, széleslátókörű saakembert
vesztettünk el benne, aki különösen az erdőrendezési kérdésekkel rend
kívüli előszeretettel foglalkozott még ma is.
M i n t ember, mint kartárs és mint barát, a legkiválóbbak és leg
értékesebbek egyike volt s ezért őszinte részvéttel és mély fájdalom
mal kísérjük őt végső nyugvóhelyére.
Béke hamvaira!

SZEMÉLYI HÍREK. A m. kir. földmívelésügyi miniszter Botos
Sándor m. kir. főerdőmérnököt a győri és vitéz Kiss Lajos m. kir.
főerdőmérnököt a zalaegerszegi m. kir. erdőfelügyelőség vezetésével
megbízta.
Zimits Ferenc hercegi uradalmi főerdőmérnök családi nevét
belügyminiszteri engedéllyel „Bontay"-ra változtatta s a Vitézi
Szék a Vitézi Rend tagjai közé sorolta.
Tervezett erdőmérnökszövetkezet. Az erdőtörvény megjelenése
új munkaalkalmakat helyezett kilátásba, a törvény közeljövőben meg
jelenő végrehajtási utasítása ezen munkaalkalmakat megnyitja.
Részben új erdőmérnöki állások létesülnek, részben pedig kibő
vül agy munkalehetőság: az erdőmérnöki magángyakorlat munkatere.
E z a magánmérnöki munkatér azonban teljesen szabályozatlan.
Úgy a munkára szoruló erdőgazdaságoknak, mint munkát kereső
kollégainknak közös és eminens érddke, hogy létesüljön egy olyan
szerv, vagy keret, ami a munkálatokat és a mérnököket nyilvántartja,
a munka nívóját ellenőrzi és garantálja, az anyagiakban iszükölködő
vagy gyakorlat hiányában tengő erdőmérnököket segítse, az erdő
gazdaságoknak (könnyen- hozzáférhető módon szolgálatára
álljon,
szóval úgy az erdőgazdáknak, mint az erdőmérnököknek érdiekeit
helyesen szolgálja.
•
Sőt rendelkezésre kellene állnia arra a célra is, hogy a kormány-zat, az állam által elkészítendő üzemtervek munkálatait vele elvégez
tethesse.
Bár az Országos Erdészeti Egyesület ezen munkaterületen a
legérzékenyebben képviselte a két érdeket, mégis szükségesnek lát
szik itt egy hézagpótló intézmény felállítása.
Ezt a célt szolgálná a tervezett Erdőmérnökszövetkezet amely
nek alapszabály vázlatát az alábbiakban bátorkodom bemutatni.
1. A szövetkezel címe: Erdőmérnökök Országos Szövetkezete.
2. Székhelye: Budapest.
3. A szövetkezet célja: a magyar erdőmérnökök erkölcsi és
anyagi súlyú társulatának megalapítása az országos jelentőségű
erdészeti feladatok megoldására, különösen az új erdőtörvény által
nyújtott munkák végrehajtásában való közreműködés.
4. A szövetkezet tagja lehet minden magyar erdőmérnöík, a k i a
Budapesti Mérnöki Kannáira tágja és egy nyilatkozatban belépését
bejelenti.
Minden tag legalább egy szövetkezeti üzletrészt köteles jegyezni,
amelynek árát az igazgatóság által maghatározott idő alatt 10%-os
bejegyzési díjjal együtt; befizetni tartozik. E g y üzletrész ára 50—80
pengő körüli összeg volna.
Az üzletrész névre szól, nem zálogosítható el és csak tagokra ru
házható át.
- .

Tagok felvételiéről] az igazgatóság határoz.
Minden tagnak aktív és passzív Választójoga van, amelyet *
közgyűlésen maga, vagy megibiizottja útján gyakorol.
Minden tagnak igénye van arra, hogy a szövetkezet útján mun
káihoz jusson.
Az igazgatóság tagjai azonban a szövetkezettől nem kaphatnak
miunkamiegblzást.
A tagok kiizáratnak, ha a mérnöki etilkába, vagy közerkölcsbe,
vagy törvénybe ütköző cselekményt követnek el, ha a rájuk bízott
munkát lelkiismeretlenül végzik, vaigy gondnokság, csőd alá jutnak.
5. A szövetkezet ügyköre kiterjed az erdőgazdiasáigban előforduló
minden munkaterületre. A szövetkezet hatóságoktól, jogi személyek
től, vagy magánosoktól munkát vállal.
A vállalt megbízásokat az igazgatóság a szövetkezet tagjai kö
zött szétosztja.
A tagok iparkodnak a megbízásokat a szövetkezethez irányítani,
aiz ilyen munkát a szövetkezet annak a tagnak juttatja, aki a mun
kában kezdeményező volt.
A z igazgatóság a munkaelosztásnál a legmesszebbmenőén kolle
giális, a r r a törekszik, hogy minden tagja munkához jusson, lkét mun
kát addig senki sem kaphat a szövetkezettől, míg minden működni
kívánó tag el nem láttatott munkával.
A szövetkezet a vállalt és kiadott munka jóságát mindenben ga
rantálja, tagjainak tanácsot, anyagi támogatást nyújt, de a munká
ban ellenőrző hatásköre is teljes.
A már kiadott munkát is megvonhatja a megbízott tagtól, ha
aikár erkölcsi, akár anyagi veszteség esetét látja fennforogni.
6. A szövetkezet vagyonát a befizetett üzletrészek és az évente
tartalékolt összegek alkotják,
A bejegyzési díj a szövetkezet alapítási költségeit'fedezi, amely
ből a megmaradó összeg a szövetkezet vagyonát növeli.
A szövetkezet üzleti évenként mérleget készít a kereskedelmi
törvények 19©. §-a szerint, általában pedig a szövetkezet vagyonát a
kereskedelmi törvénynek a szövetkezetekre előírt szabályai szerint
kezeli,
A tagok anyagi felelőssége csak üzletrészeik
értékhatáráig
terjed.
7. A szövetkezet szervei:
I. Közgyűlés (rendes és rendkívüli).
II. Igazgatóság.
III. Feilügyelőbizottság.
Ezen szervek a szokásos módoni, a kereskedelmi törvények utasí
tásai szerint volnának megszervezendők, nehézkes és költséges appa
rátus mellőzése mellett

8. A szövetkezet hirdetményei az Erdészeti Lapokban jelenné
nek meg, míg a Budapesti Közlönyben a törvény szerint köteles hir
detményeket adnánk közzé.
9. A szövetkezet feloszlása a kereskedelmi törvényben, 247—248.
§-okiban meghatározott esetben következik be.
Az itt előadott tervezet ismerteti nagy vonásokban a létesítendő
szövetkezet), működését.
Felhívok minden magángyakorlatot folytató eridőmérnököt és
nyugdíjas erdömiérnöiköt, aki. magánmunkát kíván végezni, hogy ezen
alapítandó szövetkezetbe egyelőre feltételesen jelentkezni szívesked
jenek, felkérem egyben, hogy ugyanakkor szíves tanácsaikkal segít
ségünkre legyenek. Ezen előzetes jelentkezéstől] tesszük függővé a
társulat megalapítását.
Mély tisztelettel felkérem az Országos Erdészeti Egyesületet és
erdészeti hatóságokat, hogy ezen törekvésünkben
támogassanak
bennünket.
A feltételes jelentkezéseket és szíves hozzászólásokat az Erdé
szeti Lapok címére, vagy alanti címemre küldjék.
Jászai Béla
oki. erdőmérnök, birtokrendező mérnök,
Budapest, X I . , Kelenhegyi-út 2S/a.
1

A z európai fátexportáló államok megegyezése. Egy hivatalos
közlemény értelmében, amely röviddel ezelőtt a napilapokban is
megjelent, az európai fátexportáló államok Kopenhágában fakonferenciát tartottak, amelyen Ausztria fagazdasági tanácsának k i 
küldöttei is résztvettek. A konferencián elhatározták, hogy az ex
port mennyiségeket az 1934, és 1935. évi mennyiségek alá szorítják.
A jelentésből megállapítható, hogy a C. I. B.-nek most elsőízben
sikerült az északi faexportáló államokat az európai fapiac meggyó
gyítása érdekében kötelező együttműködésre rábírni. Talán sikerülni
fog a mértéktelen konkurenciát némileg megfékezni és a piac na
gyobb állékonyságát biztosítani. ( A Wiener Allgemeine Forst und
Jagd-Zeitung ez évi 47. számából.)
A lengyel állami erdők aktív mérlegéről. Értesülésünk szerint
a lengyel állami erdők igazgatósága az 1934—35. évben 20,048.455
Zloty tiszta bevételi felesleget mutatott ki, amelynél az összes üzemi
költségeket, beruházásokat, adókat és nyugdíjakat is figyelembe
vették.
Egyedül adókra 6 millió Zlotyt fizettek k i . Miután az eredeti
költségvetésben az 1934/35. évre 13 millió Zloty jövedelmet irányoz
tak elő, a lengyel állami erdők az előirányzattal szemben 7 millió
Zlotynál több jövedelmet értek el. Tekintettel arra, hogy a költség-

vetésben tárgyalt adatokat és körülményeket nem ismerjük, a lengyel
erdőgazdaság elért eredményét a mostani kedvező helyzet ellenére
sem bírálhatjuk él. ( A Wiener Allgemeine Forst und Jagd-Zeitung
ez évi 46. számából.)
N
A tűzifa, mint adófizetési eszköz. Reither országos kapitány rö
viddel ezelőtt a fának adófizetési eszközként való használatára hívta
fel a figyelmet. Már régóta gyakorolják a megoldásnak azt a mód
ját, hogy a kisbirtokosok tetszésük szerint az adók fejében tűzifát
szolgáltatnak be. A z állam ezeket a famennyiségeket rendszerint sa
ját üzemeiben, illetve más nyilvános célokra használja fel. A z adó
fizetésnek ez a módja midezideig nagyobb mértékben nem terjedt el.
A z átvétel .az érdekelt helyiségekben elért normális kereskedelmi
árakon történik. ( A Wiener Allgemeine Forst- és Jagd-Zeitung ezévi
45. számából.)
A z egész világ cellulose, papír és nemezpapír termelése. A ber
lini gazdasági statisztikai osztály 22 államnak cellulose, papír, nemez
papír és faszövet termelésére vonatkozó adatait az ú. n. világpapírstatiszíikát hozta mostanában nyilvánosságra. A terjedelmes elaboratumnak legfontosabb adatait csak kivonatosan közöljük. A termelés
1000 tonnákban a következő volt:
Papíp
Nemezpapír
Cellulose
Faszövet

1913.
8840
2580
4502
3983

1929.
16600
6500
10010
6110

1930
15450
6150
9700
6970

1931.
14200
5550
8800
6380

1932.
13720
4700
8330
5890

1933. évben a következő államok termeltek papírost (a nemez
papíros beszámításával 1000 tonnánként) az Egyesült Államok 4610,
Kanada 1981, Németország 1730, Japán 695, Svédország 605, Orosz
ország 423, Finnország 376, Olaszország 364, Norvégia 314, Ausztria
201, Csehszlovákia 175, Hollandia 190, Svájc 87, Lengyelország 121,
Dánia 54, Argentinia 47, Chile 17, Görögország 14 ezer tonnát.
1935-ben Törökország is a papírtgyártó államok között fog szerepelni.
ÍA Wiener Allgeimeine Forst und Jagd-Zeitung ez évi 45. számából).
Töltőállomások fagázautók részére Berlinben. Értesülésünk
szerint Berlinben már több oly nyilvános töltőállomást állítottak fel,,
amelyek a fagázzal hajtott autók részére aprított fát tartanak készlet
ben. A készletben tartott fa legnagyobb része bükkfa, amelyhez erdei
fenyőt is kevernek. ( A Wiener Allgeimeine Forst und Jagd-Zeitung
ez évi 45. számából).
Helyreigazítás. A z „Erdészeti Lapok" 1935. évi X I . füzetében
Dr. Tomasovszky /raré-nek a „Zeitschrift für
Weltforstwirtschaft"
című közleményében: a fűzet 875. oldalán, a 13. sorban „Közép- és
Kelet-Afrikában" helyett „Közép- és Kelet-Ázsiában" írandó.

Fa- és építési anyagok tájékoztató árai
december hónapban.
I. Faárak:
termelők és nagykereskedők közötti forgalomban:
A) Lombfaanyagok.
2. Fűrészelt lombfaanyag.
1. Gömbfa m -ként
m
-ként budapesti paritásban
ab feladóállomás.
reng«
+ forgalmi adó.
1 ölgy 30 cm felül
25—40
Tölgyfournier 45 cm felül. 50—80
Pengfi
BüKk 30 cm felül
20—30
Tölgy, merkantil, széle
Gyertyán 25 cm felül. . . . 20—30
zetlen . .
100—110
Kőris 40 cm felül
30—50
Kőris I . o
110-130
Jávor 30 cm felül
35-50
Szil.
—
Szil
10-15
Gyertyán jobb . . . . 80-100
Éger 30 cm felül
20-50
Jávor I. o
130—140
Nyár (gyulafa)
17—22
Éger merkantil . . . . 90—120
Nyár 50 cm felül
30-40
Nyár
—
Kőris bognárfa 10 t vg. 281'—290
Hárs, merkantil . . . 100-110
Szil
„
10
200-240
Bükk gőzölt, I. o. szél. 110 -120
Akác
„
10 „ „ . 280-29U
Bükk „ I.o.szélezetlen 100-110
Akácoszlop . 10 „ „ . 270-290
Bükk gőzöletlen „
—
s

3

3.

Tűzifa.

A Faforgalmi Rt. által a termelőknek dec. hóban 10.000 kg-ként fizetendő
átvételi árak pengőben
budapesti paritásban, I. osztályú áruért a következők:
Hasáb
Bükk
1934/35. évi
Gyertyán
„
Cser, tölgy, kőris
„
Ejyéb keményfa
„
Fenyő
„
Légy lombfa
„
Hántolt cser,tölgy
Belföldi

292
282
258
244
263
214
—

Hasított
dorong
278
267
240
230
—
—

Dorong Vékony
dorong
255
214
243
207
216
181
206
171
214
184
—
278
—

Tuskó

lűzifaárak
kisebb vételeknél, 10.000 kg-ként, pengőben,
pesti paritásban, mintegy 80 pengős fuvarral:
1933/34 évi
1934/35 évi
Bükk, hasáb
„ dorong
Gyertyán, hasáb
dorong

355-360
295-305
325-330
290-300

325—330
280-290
300—3115
275 -280

252
235
216
206
184
—
buda

Cser és tölgy, hasáb
320-325
285-290
„ dorong _
290—295
255—260
305-310
Akác, hasán
300—305
285—295
„
dorong
280-290
340-345
315—320
Hántolt ía
(Nagyobb tételeküél a mennyiség, szállítási határidő és előleg szerint
az árak megfelelően alacsonyabbak)
Komán tűzifaárak helyt leadóállomás, 10.000 kg-ként, pengőben:
I. árkörzet
II. árkörzet
I. o. bükk, hasáb
270-310
315 - 340
Egyéb bükkfa
255- 295
300-325
Tölgy, cser stb. ...
25U—290
300-325
Hantolt tölgy
_.
270 - 310
315-340
Az árkörzetek beosztását lásd 1935. évi július augusztusi lapszámunk
ul, jelzésű oldalán.)
4. Egyéb

-

faanyagok:

Bükk keréktalp db (f)
32—34 f
Kőris
„ 1.80-2.Nyírfarúd

Tölgydonga 1-a akója 2 50—5 —
Tölgy donga 11-a
„
—
I. o.tölgyparketta,méretszerint7—9
II. o. „
„
„
„ 6—8
I. o. bükkparketta . . 500—£'50
II. o. „
„
4-50-5-üt)

B) Fenyőfaanyagok.
Román V . oszt. jegenye
Pengő
6. Buda-pesti
fenyőfa-detailárak
széles
42
m -kent:
Léc,
zárléc
30—44
ab raktár.
Zsaluzó áru VI. o
34—36
rengő
Faragott fa
26—30
Válogatott lucfenyő . . . 110—120
Fenyőrúd 7 - 8 cm. fm. 0-19-0-20
9—11 „ „ 0-24 0-25
I. oszt. áru 24 mm
alapon
100—110
o) Osztrák áru:
II. oszt. áru 24 mm
Helyt Buda pesten.
Peng*
alapon
80-91)
Széles építési anyag . . 48—50
III. oszt. áru 24 mm
Keskeny „
„
. . 39—40
alapon
65-70
Léc, zárléc
48-50
Léc, hosszú
60—65
8. Faszén:
Zárléc lucfenyő
60—65
Fengő
Faragott fa alapára . . .
42-45
Belföldi I-a 10.000 kg . . 550-600
Román faszén I- alO.OOO kg 550—600
Fűrészelt fa 6 m-ig . . . 54—60
Retortaszén ab m. h. á. 650—730
Zsindely ezre, 18 collos.
7. Import fenyőin anyagok, nagy
bani árak m -ként ab magyar
II. Építési anyagok árai:
határ.
Budapest ab gyártelep.
a) Erdélyi áru:
3

3

Hengő

Ltíc, építési anyag, széles 80-85
Román IV. oszt. lúc — széles
65—68
Román V. oszt. lúc, széles
54
Román VI. oszt. lúc, széles
44

Égetett agyagtégla ezre
nagyméretű
35—38 P
kisméretű
28—30 „
1 q égetett mész . . . 2.40-3.10 ,
100 kg. portlandcement
kb. 5.20—5.91)

Az „Erdészeti Lapok" 1935. évi XII. füzetének
HIRDETÉSEI.
Az ERDÉSZETI L A P O K mellett mérsékelt közlési díjért
a lap irányával nem ellenkező hirdetések kiadatnak
Díjszabás. Kéthasábos szélességben (107 mm) garmond betűvel vagy
ennél nagyobb betűfajtával szedett hirdetés milliméterenkint 20 fillér.
(Egyszeri megjelenés mellett egész oldal 32 P.) Táblázatos és garmond
betűnél kisebb betűfajtával szedett hirdetések másfélszeres egységárral
számíttatnak. Ismételt megjelenés esetén megfelelő árkedvezmény.
Apróhirdetéseknél egy szó 12 fill., álláskeresleti hirdetéseknél 6 fill.
Külön mellékletek megegyezés szerint.
Adóügyekben előfizetőinknek díjmentesen szolgál felvilágosí
tással az Adó és Könyvvitel szerkesztősége, I X . , Ferenc-körút 37.
szám. Telefon: 32-2-60.
Tűzifát keres megvételre, értékesítést, üzemtervkészítést, szak
tanácsadói tisztséget vállal erdőgazdaságban Platthy Béla oki. erdő
mérnök Székesfehérvár, Széchenyi-utca 28. Tel.: 197.
(6. IV—1.)

Erdőbirtokosok és Fakereskeúök
|
Faforgalmi Részvénytársasága • K í t i K i ^
a z ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET s z é k h á z á b a n
Sürgönycím: Faforgalmi.

Telefon: *14-6-49.

A M. Kir. Földmívelésügyi Min. 65450/1933. és 65700/1933. számú
rendeletei alapján állami ellenőrzés alatt működő vállalat.

Rendeltetése:
1. A

belföldi tűzifa megvásárlása,

megelő
legezése és átvételétől számított 14 napon belül
teljes kifizetése.

2. Bel- és külföldi tűzifának a takereskedelem útján való é r t é k e s í t é s e .

n

E r d e i - , f e k e t e - , lúc-,
jegenyefenyőt,
vékony gömbfát vezetékoszlopok
céljaira 7—8 méter hosszúságtól felfelé
minden hosszban készpénzfizetés ellenében
magas áron vásárolunk. Ajánlatokat kérjük

„Und" Faértékesítő
V., N á d o r - u t c a 2 1 .

rt., B u d a p e s t

T e l e f o n : 2 7 8 - 5 9 * szám aíá

MAGYAR TŰZIFÁT
előnyös

áron,

minden
vásáiol

mennyiségben

WINTER HERRMANN
R.-T.
Budapest,

V., Vilmos császár-úi

Telefon:

dut.

72

11-2-69.

Termelések financirozását elvállaljuk!
(1.

XXXIII—33.)

Főerdőor, vagy erdészeti segédtiszt kerestetik. Olyan nős, kiscsaládú egyének, akik egyhelyben eltöltött hosszú szolgálati időről
jó bizonyítványokkal és referenciákkal rendelkeznek, hasonló szolgá
latban már alkalmazva voltak, bizonyítványmásolataikat egyszerű le
vélben küldjék: „Hevessy Uradalom, Tápiószecső, Pest megye"
címre.
(6)
Uradalomba erdőőrnek kerestetik oly megbízható egyén, aki
egyhelyben eltöltött hosszú szolgálati időről, jó bizonyítványokkal és
referenciákkal rendelkezik. Bizonyítványaik másolatát egyszerű levél
ben küldjék „Hevessy Uradalom, Tápiószecső, Pest megye" címre. (5)
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VI—7. k. 1935.
VERSENYTÁRGYALÁSI HIRDETMÉNY.
A m. kir. honvédelmi minisztérium gömbölyű és fűrészelt fa
anyag szállítására nyilvános versenytárgyalást hirdet.
A kiírás részletei (közszállítási feltételek, ajánlati űrlap az aján
lathoz) a m. kir. honvédelmi minisztérium VI—7. k. osztályában I.,
Színház-utca 7. sz. II. 125. sz. alatt 12—14 óra között 50 filléres áron
megszerezhetők, illetve megtekinthetők.
Az ajánlatokat 1936. évi január hó 8-án, 11 óráig kell benyújtani.
Bánatpénzt le kell tenni.
Budapest, 1935. évi december hó 5-én.
M. kir. honvédelmi minisztérium.

A z „Erdészeti L a p o k " 1935. évi XII. füzetének t a r t a l m a
Oldal
Krónika
887
Dr. Aujeszky László: A zuzmarakérdés erdészeti vonatkozásai .. .. 90(i
Muzsnay Géza: A fokozatos felújító vágásmód múltjából a régi
Magyarországon. (Befejezés)
ÍW'
Dr. Pallag (Plauder) Nándor: A bakonyvidéki lucfenyő erdőhasz
nálati értéke
926
Péterfay József: A vadkár kérdése
'. .. .. 941
Egyesületi közlemények: Jegyzőkönyv az 0. E. E . igazgató választ
mányának Budapesten, 1935. évi november hó 25-én az egye
sület székházában tartott rendes üléséről
953
írói tiszteletdíjak
958
Hivatalos közlemények: A m. kir. F. M . úrnak 84.576/1935/111.—1. sz.
rendelete a 75.313/IIL—1. 1935. számú, a MAVAD útján kül
földre élővadat szállító vadászterülettulajdonosok és bér
lők vadállományának a kötelező vérfelfrissítése tárgyában
kiadott rendeletének módosítása és kiegészítése tárgyában. —
A m. kir. földmívelésügyi miniszter 89.900/1935. VI—3. sz.
rendelete: az Országos Gazdasági Mimkáspénztárnál az 1936.
évre eszközlendő kötelező balesetbiztosítások tárgyában
.. 959
Irodalom, könyvismertetés: „Zeitschrift für Weltforstwirtschaft"
(Dr. Tomasovszky Imre,) — „Aquila." Madártani folyóirat.
(V. P.) — Wright George és Thompson Ben. Fauna of the
National Parks of the United States. Wildlife management
in the National Parks, Fauna Series 2. Washington.
(Br. W. J.) — Forstliehe Rundschau der Zeitschrift für Welt
forstwirtschaft. (F. M.) — Naturschutz-Kalender 1936. (F. M.)
— Jagd-Abreisskalender 1936. (F. M.)
962
Különfélék: Halálozás. — Személyi hírek. — Tervezett erdőmérnök
szövetkezet. — Az európai fát exportáló államok megegye
zése. — A lengyel állami erdők aktív mérlegéről. — A tűzifa,
mint adófizetési eszköz. — Az egész világ cellulose-, papír- és
lemezpapír termelése. — Töltő állomások a fagázautók ré
szére Berlinben
97Ü
Helyreigazítás
974
Faanyagok és építési anyagok tájékoztató ára 1935. évi december
hónapban
775
Hirdetések
I—III.
Mellékletek:
1. Az új erdőtörvényjavaslat képviselőházi tárgyalása (9-ik
rész).
2. Az 1935. évi I—XII. füzetek tartalma.

Stádium Sajtóvállalat RT, Budapest. Felelős üzemvezető:. Győry Aladár.

ERDÉSZETI LAPOK
AZ

O R S Z Á G O S ERDÉSZETI

EGYESÜLET

KÖZLÖNYE
ERDŐ- ÉS F Ö L D B I R T O K O S O K , ERDÉSZETI

ÜGYEKKEL FOGLALKOZÓK

ÉS ERDŐTISZTEK S Z Á M Á R A
Megindították 1862-ben W A G N E R

K Á R O L Y és D I V A L D

ADOLF

Szerkeszti:

BIRÓ

1935.

év

ZOLTÁN

XII. FÜZET

Megjelenik minden hó

L X X I V . évfolyam

15-én

Szerkesztőség és kiadóhivatal:

BUDAPEST, V . , Alkotmány-utca 6. szám
(Telefon! 237—22)
(Postatakarékpénztári csekkszámla: 23.602)

Stádium Sajtóvállalat R . - T . , Budapest, Rózsa-utca 111.

TARTALOM
CIKKEK:
Füzet Old.
Krónika: I. 3, II. 119, III. 217, IV. 305, , V. 413, VI. 499,
VII—VIII. 590, I X . 675, X . 749, X I . 821.
X I I . 387
Ajtay Jenő: A csonka-bellyei uradalom erdőgazdasági ered
ményei, erdőmőriiök, erdőtulajdonos, erdőtörvény, erdő
II. 154
Ágfalvi Imre: Az erdészeti szakoktatás az erdőtörvényben
Y. 461
Aujeszky László: A zuzmarakérdés erdészeti vonatkozásai
X I I . 906
Dr. Fehér Dániel: A talajsavanyúság biológiai alapjelen
ségeiről. (Befejezés)
I. 32
Észak-Afrika erdőgazdasági viszonyairól
II. 122
• Vizsgálatok az alföldi homokos erdőtalajok phosphorés káligazdálkodásáról, különös tekintettel az alföldfásításra
V. 419
VI. 510
Vizsgálatok az alföldi homoktalajok növényszövetke
zeteinek talajjellemző értékeiről
VII—VIII. 598,
I X . 699
Az erdőtalaj gombáinak jelentősége az erdő életében
X . 766
Fodor Gyula: A légi fotogrammetria térhódítása s várható
jelentősége az erdőrendezési munkálatok szempont
jából
,
I. 41,
V. 454
Földváry Miksa: Felsődunántúli természeti emlékek II. 171,
III. 272
Györffy János: A menyétfélék erdőgazdasági jelentő
sége
X . 793,
X I . 857
Kallivoda Andor: Az Alföld fásítása gazdasági szempontból
I X . 689
Kállay Árpád: A tűzifa fajsúlyának változása (tábla)
II. 163
Król Oszvald: Belső telepítés a Duna-Tisza-közén
IV. 327
Dr. Magyar Pál: A magaskőris középhegységeinkben
III. 251
— •— Nüvényszociológia és az erdőmüvelés
V. 433
V I . 520
Mayer Zoltán: Tanulmányút! pillanatfelvételek
IV. 362
Mezey Rezső: Az erdőgazdasági üzemtervekről
X I . 847
Muzsnay Géza: A fokozatos felújító vágásmód múltjából a
régi Magyarországon
X I . 826,
X I I . 919
Pallay (Plauder) Nándor: A bakonyvidéki lucfenyő
erdőhasználati értéke
s
X I I . 928i
Pászthory Ödön: Fásítsuk az Alföldet
X . 759
'Petri János: Puszcza és BiaJovieza írásban és képen
III. 232, IV. 313,
V. 445
Péterfay József: Az időjárás vadszaporodási kihatásai . . . .
VI. 540
— — A vadállomány ivararánya
I X . 707
A vadkár kérdése
.
' X I I . 941
lloth Gyula: Az ebtartásról
• X I I . 941
Az északamerikai erdőgazdasági viszonyokról
IIT. 226
ftcherg Károlyi A bajor Spessart; tölgyeiről
IV. 353
Vitéz Turi Elemér: Gyakorlati adatok a kötött szikes agyag
talajok erdősítési és erdőápolási költségeihez
III. 287

Dr. Varga Lajos: Az erdőtalajban élő állati véglények (pro
tozoák) mennyiségének évi változásai
VII—VIII.
Vági István: Van-e hazánkban ezeréves puszta, vagy azt a
török hódoltság- okozta. Megváltozott-e a Nagy-Alföld
éghajlata a török hódoltság miatt aszályosabb irány
ban, továbbá a talajok is alig javíthatóan megrom
lottak-e a valóságban. (Befejezés)
II.
Báró Weissenbach Iván: Az Amerikai Egyesült Államok vé
dekezése az erdőtüzek ellen
I.
Dr. Ing. Worschitz Frigyes: Röntgentechnikai cellulóz- és
rostvizsgálatok. IV
III.
A tünkszalagfűrészek a Negent sur Marne-i gyakor
latban
,
VI. 529, VII—VIII.
A faanyagvizsgálat okszerűsítése és nemzetközi sza
bályozása
X . 779,
XI.
Zalavári: Még egyszer az „Ebtartásról"
IV.
Miniszterválság
*T.
Pech Kálmán (1864—1935)
II.
Kiss Ferenc ünneplése
II.
Lapzárta előtt
II'.
Papp Béla miniszteri tanácsos július 1-ével nyugalomba
vonult
VII—VIII.
Pályázati hirdetmény
VII—VIII.
Nyilt levél erdész szakközönségünkhöz
X.

605

142
10
264
613
834
376
1
111
115
120
585
589
757

EGYESÜLETI KÖZLEMÉNYEK:
Jegyzőkönyv az 0. E. E . igazgató-választmányának Buda-,
pesten, az Egyesület székházában, 1934. évi december
hó 21-én tartott rendes üléséről
I.
Jegyzőkönyv az O. E . E.-nek Budapesten, 1934. évi december
hó 21-én az Egyesület székházában tartott közgyűléséről
I.
Írói tiszteletdíjak. I. 87, III. 293, IV. 383, V I . 562, VII—VIII.
644, I X . 724, X . 801, X I . 874,
XII.
Jegyzőkönyv az O. E. E. igazgató-választmányának Buda
pesten, 1935. évi január hó 11-én az Egyesület székházá
ivá n tartott üléséről
IT.
Kedvezményes tüzifaszállításokra jogosult újabb feladó
vasúti állomások
III.
Meghívó az 0. E . E.-nek 1935. évi július hó 28-án, délután
16 órakor Pécsett, a városi székház dísztermében tar
tandó évi rendes közgyűlésre
V. 407,
VI.
Jegyzőkönyv az O. E. E. igazgató-választmányának Buda
pesten, 1935. évi március hó 14-én az Egyesület szék
házában tartott rendes üléséről
"
V.
Meghívó az O. E. E. igazgató-választmányának 1935. évi
július hó 28-án, pénteken d. u. VaS órakor Pécsett tar
tandó ülésére
VI.
Jegyzőkönyv az O. E. E . igazgató-választmányának Buda
pesten, 1935. évi május hó 6-án az Egyesület székházá
ban tartott rendes üléséről
VI.
Jegyzőkönyv az O. E . E. igazgató-választmányának Pécsett,
1935. évi július hó 28-án tartott rendes üléséről
VII—VIII.
Jegyzőkönyv az O. E. E.-nek Pécsett, 1935. évi június hó

63
72
958
198
293
493
467
499
549
621

28-án, a város közgyűlési termében tartott évi rendes
közgyűléséről
VII—VIII.
Lapunk legközelebbi száma
VII—VIII.
Jegyzőkönyv az O. E. E. igazgató-választmányának 1935. évi
július hó 15-én, az Egyesület székházában tartott ren
des üléséről
IX.
Meghívó az O. E. E. igazgató-választmányának október hó
16-án az Egyesület székházában tartandó <ilésére
X.
Jegyzőkönyv az 0. E. E. igazgató-választmányának Buda
pesten, 1935. évi október hó 16-án az Egyesület szék
házában tartott rendes üléséről
XI.
Jegyzőkönyv az 0. E. E. igazgató-választmányának Buda
pesten, 1935. évi november hó 25-én az Egyesület szék
házában tartott rendes üléséről
XII.

628
644
713
801
866
953

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK:
A m. kir. földmívelésügyi miniszternek a Magyar Vad
tenyésztői Kiviteli és Kereskedelmi lit.-hoz intézett
22.070/1935. F. M . számú rendelete a hazai élővadállo
mány véríeli'rissítése céljából kedvezményes
áru
tenyésztörzsek kiosztása tárgyában
A m. kir. földmívelésügyi miniszter 86.911/1934. F. M .
számú rendelete a Faforgalmi Ilt. által megvásárolt
1934—1935. évi termelésű magyar tűzifa átvételi árának
megállapítása tárgyában
Horváth János részére erdőőri vizsga bizonyítvány másod
latot szolgáltattak ki
Az Államerdészeti Tisztviselők Gyermekeinek N^evelését
Segélyező Alap 1933/34. évi zárószámadása
A m. kir. földmívelésügyi miniszter 25.900/1935. III—I. sz.
rendelete az erdei szalonkára vonatkozólag fennálló
tavaszi hajtóvadászati tilalom ideiglenes felfüggesztése
tárgyában
A m. kir. földmívelésügyi miniszter 52.200/1935. számú ren
delete az 1934—35. évi termelésű idényből származó
tüzifakészletek bejelentése és a tüzifaszállítási igazol
ványok felhasználásával kapcsolatos egyes intézkedé
sek módosítása tárgyában
,
A m. kir. kereskedelemügyi miniszter úr 16.667/1. 1935. sz.
leirata a hazai tüzifaküldeniények vasúti fuvardíj
kedvezménye tárgyában
A m. kir. kereskedelemügyi miniszter úr 24.195/1. 1935. sz.
leirata a magyar műfaküldemények vasúti fuvardíj
kedvezménye tárgyában
A ni. kir. pénzügyminiszter úr 21.607/1935. V l l l / b . sz. rende
lete az 1934. évi 88.000. sz. pénzügyminiszteri rendelet
10. §. (2), bekezdésének módosítása tárgyában
A m. kir. földmívelésügyi miniszter 52.419/1935. I—1. számú
hirdetménye az erdőőri és vadőri szakvizsgák meg
tartásáról
A m. kir. földmívelésügyi miniszter 52.300/1935. I—1. számú
hirdetménye az állami erdei facsemete- és suhángkiszolgáltatás feltételeiről

\

I.

88

I.

89

III..

293

III.

291

IV.

383

IV. 3S3
V . 476
V. 476
V. 477
V I . 563
V I . 564

Az 1934. évi 88.000. sz. pénzügyminiszteri rendelet 10. §. (2)
bekezdésének módosítása
VI.
A m. kir. földmívelésügyi miniszter úr ad 53.043/1935. I—1.
számú felhívása az államerdészeti Tisztviselők Gyer
mekeinek Nevelését Segélyező alapból az 1935/36. tan
évben kiosztható segélyek ügyében
VI.
A m. kir. földmívelésügyi miniszternek 53.250/1935. I—1. sz.
rendelete az erdőkről és a természet védelemről szóló
1935. IV. t.-c. hatálybaléptetése tárgyában
VII—VIII.
A m. kir. földmívelésügyi miniszternek 53.300/1935. I—1. sz.
körrendelete az 1935. évi IV. t.-e. értelmében az erdé
szeti igazgatás ellátására hivatott erdőigazgatóságok,
erdőfelügyelőségek ós erdőhivatalok szervezéséről VII—VIII.
A m. kir. földmívelésügyi miniszternek a vadászati tudó
sítókhoz intézett 77.684/1935. III. 1. számú rendelete a
vadásztársulatok és önálló vadászterülettulajdonosok
ellenőrzése tárgyában
VII—VIII.
A m. kir. földmívelésügyi miniszter 54.930/1935. számú ren
delete a tüzifaszállitási igazolványok után fizetendő
díjak újabb megállapítására
IX.
A ni. kir. földmívelésügyi miniszter 74.039/1935. 111. 1. számú
rendelete a fennálló vadászati tilalmi idők részbeni
módosítása tárgyában
IX.
A m. kir. földmívelésügyi miniszter 76.311/1935. III. 1. számú
rendelete vei-felfrissítés céljaira kedvezményes áru élő
vad juttatása tárgyában
IX.
A m. kir. földmívelésügyi miniszter 76.312/1935. III. 1. számú
rendelete az élővadbefogás tárgyában
IX.
A m. kir. földmívelésügyi miniszter 76.313/1935. III. 1. számú
rendelete a M A V A D útján külföldre élővadat szállító
vadászterülettulajdonosok és bérlők vadállományának
a kötelező vérfelfrissítése tárgyában
IX.
A in. kir. földmívelésügyi miniszter 80.649/1935. III. 1. számú
rendelete a vadásztársulatok működésének ellenőrzésé
ről szóló 74.684/1935. III. 1. számú F. M . rendelet módo
sítása, illetve kiegészítése tárgyában
IX.
Molnár József részére az erdőgazdasági szakvizsga letételé
ről bizonyítványmásolat adatott ki
IX.
A m. kir. földmívelésügyi miniszter 81.462/1935. III. 1. számú
rendelete a szarvastehén tilalmi idejének módosítása
tárgyában
Az új m. kir. alerdész szakiskolák
IX.
A m. kir. földmívelésügyi miniszter úr 53.627/1935. 1—2. sz.
rendelete
A in. kir. földmívelésügyi miniszter úr 55.578/1935. 1—2. sz.
rendelete
A m. kir. földmívelésügyi miniszter úr 55.823/1935. 1—2. sz.
rendelete
A szállítási igazolvány kirendeltség felhívása a tüzifakészlettulajdonosokhoz
X.
Bejelentőlap a közszállítások bejelentésére
X.
A in. kir. földmívelésügyi miniszter úr 84.650/1935. III—1. sz.
rendelete a szarvasbikák ezévi lolövési idejének módo
sítása tárgyában
IX.

565

568
644

(ill

648
725
726
726
728

729

730
731
731
731

x
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x
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x
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803
805
874

A m. kir. földmívelésügyi miniszter úrnak 84.576/1935. III—1.
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