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Erdély kincstári

erdőségei.

(Folytatás).

A

hivataloskodás.

A hivataloskodás mostani módja mellett lehető volt ugyan
hogy

szobában

és papíron

könyvek pontosan

vezettessenek;

az időszaki jelentések
tisztek

elég erős

a rend

fcnntartassék;

a számadások

beküldhetők

a jegyző

elkészüljenek;

legyenek; szóval : hogy a

papirbástyákat emeljenek, nehogy őket állá

sukból a szabályrendeletek értelmében kimozdítani lehessen.
De e hivataloskodás
jövedelmi
fokozni

forrásai
alkalmas

nem engedé meg, hogy a gazdaság

megnyithatók,
intézkedések

a jövedelmeket

életbeléphetők

léptenként

legyenek; nem

engedé meg, hogy a termés egészen és lehető legelőnyösebben
értékesíttessék

s hogy

ennélfogva

az

írásbeli

munkának

és

okvetlenül szükséges rendnek érdemes tárgya is legyen.
A működés ily módjának egyedüli eredménye tehát annak
folytonos kiderítéséből állott, hogy sok pénz, szorgalom és erő
volt fordítható annak bebizonyítására, miszerint az erdélyi erdők
ben

gazdaság nem létezett,

azok

kezelése

kívánt

eredményt

nem szolgáltatott, s hogy a gazdaság tárgya mindinkább pusz
tulásnak indult a nélkül, hogy az valaha, ha csak egy krajezárt
is jövedelmezett volna.

ugyanis Írásbeli

Az erdőmester
foglalva,

hogy az

erdőt

teendőkkel annyira el tolt

látogatnia ezek elhanyagolása nélkül

teljes lehetetlen volt. Abból pedig, hogy az erdőmester a hely
színén nem intézkedhetett, ismét az erdészre háromolt az írás
beli teendők

legyőzhetlen sokasága. Neki e miatt oly ügyekre

nézve, melyekről az erdőmester a helyszínén néha egy óra alatt
teljes

áttekintetet

szerezhet,

részletes jelentéseket

soha sem eléggé körülményes és

kellé készítenie,

ezeket még letisztáznia

és jegyzőkönyvbe vezetnie.
H a e mellett tekintetbe vétetik, hogy kevés ember bir az
előadás

oly

képességével,

ügyeket ugy tudjon
fogalma

melynélfogva

leírni, miszerint

gyakran

azokról

legyen, a ki a helyi viszonyokat

előttük

ugy beletalálni
ismeretlen

ugy könnyű
esetekben

is tiszta

és

gondolkodás

és beleélni, miszerint magát azokkal

tárgyakra

lesz fölfogni,

volt

annak

nem ismeri; hogy

kevés ember tudja magát mások nézpontjaiba
módjába

bonyolódott

nézve megértetni

képes legyen :

hogy az első jelentés csak ritkább

kielégítő, hogy uj meg uj pótjelentésekre volt

szükség, míg az intézkedő a tényállás minden részleteire nézve
megnyugtatva

és feljogosítva érezheté magát valami ügyet fel

jebbvalóinak is indokolva ajánlani.
A soha

el nem fogyó

írásbeli munkák alatt görnyedve,

tehát az erdész sem volt képes a gazdaság után látni s igy ez
majdnem

egészen

az erdővédre, a tudatlan

és nem

mindég

tiszta kezű kerülőre volt bizva, kinek az erdész s utána az
erdőmester Írnokait képezek. De ha a tömérdek Írásbeli munka,
mely az erdőszemébyzetet

terhelő, az ügyeknek eddig is leg

nagyobb

midőn

hátrányára

volt,

a

termelés

alig

tizedrésze

használtatott és ez is ott, a hol azt legközelebb érhetek : ugy
határozottan

állithatni,

hogy ily eljárás

folytatása

mellett a

czélba vett jobb állapot nem lesz elérhető; mert az egész termés

előnyös

használata

és

értékesítése,

valamint

az

erdőművelés

által föltételezett munka e mellett helyesen nem teljesíthető.
A meddő

tulterheltetésnek

bátorkodom fölsorolni,

főbb

okait

á

következőkben

s egyszersmind az eszközöket is fölem

líteni, melyek a bajt orvosolni nézetem szerint alkalmasak.
Először

is az erdőmester nemcsak egyszersmind pénztári

ellenőr, de számtalan peres ügyben a hatóságok előtt a kincstári
jogügyek

képviselője

viszonyokkal

is volt. Minden ily ügyre nézve a helyi

merőben

ivekre terjedő

ismeretlen jogügyi

magyarázatokat

igazgatóság számára

kellé irnia és a dolgok állását

ezekből homályosan sejtő procuratura utasításai alapján a kincs
t á r jogait
E

bajon

az ügyészek fölállítása által némileg segítve van, de

egészen
tétetik

az ellenfél körmönfont ügyvédjei ellenében védenie.

eltávolítva
a

szükségessé

teszi,

személyzet

részéről

fölmerülhető
mával

az

csak ugy leend, ha azok kötelességévé

viszonyokról,

ezt

az

ügy

természete

a helyszínén ismeretet szerezni és az erdő
szóbeli fölvilágosítást

kételyek

lesznek

a mennyiben

egy,

és legföljebb

eloszthatók;

míglen

kérni;

a midőn

is

két értekezés alkal

erre

most

hetekig

és

hónapokig tartó levelezések sem elegendők.
Második

forrása

a

sok

írásbeli

teendőnek

az, hogy az

erdőmesternek pénzbeli ügyekben hatásköre nincsen; minden 5
forintra nézve, melyet az bármire is fordítani óhajt, az igazga
tóság engedélyét kell kikérnie, s ezt minden esetben oly körül
ményes leírások és indokolások alapján, melyek idejének ismét
nagy részét igénybe veszik. E bizalmatlanságot és a
részletekig menő gyámkodást
állomások

betöltése

indokoltnak

alkalmával

legkisebb

nem látom, ha

az

csak a képesség, a képzettség

és a jellem tisztasága vétetik tekintetbe. De azontúl a jövőre
vonatkozó

intézkedéseknél

azon

föltevésből

kell

kiindulnunk,

hogy az erdőigazgató minél gyakrabban fog a helyszínén meg
jelenni

és ily alkalommal azon összegek hovafordításáról sze-
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mélycsen
rében

meggyőződni, melyeket az erdőhivatal saját hatáskö

utalványozott.

Különben

az

ügy

közvetlen

érdeke

is

megkívánja, hogy az erdőhivatal, nevezetesen építkezésekre nézve
megfelelő

hatáskörrel

láttassék

e l ; mert gyakran és főleg az

eddiginél élénkebb üzlet mellett a rögtöni helyreállítás kényszerű
elmulasztásából

eredhető

abból keletkezhetnék,

kár

sokkal nagyobb mint az, a mi

ha csekélyebb összegek egyes esetekben

talán nem egészen czélszerüen használtatnának föl.
Mindezeknél fogva az igazgatóság hatáskörének egy része
az erdőhivatalokra

ruháztatott

s ezek fölhatalmaztattak, hogy

költségvetésileg fedezett összegekből üzleti épületek föntartására
és helyreállítására

bejelentés

nélkül 1 0 0 frtot, egyidejű beje

lentés és a költségvetés utólagos fölterjesztése mellett 5 0 0 frtot,
lakházak fentartására és helyreállítására pedig 20, illetőleg 50
frtot

utalványozhassanak.
E kivül még az erdőtermények értékesítésére vonatkozólag

megengedtetett, hogy az erdőhivatal a vágásokban vagy raktá
rakban

lévő és az igazgató

által részletes eladásra megjelölt

tüzifakészletekből a venni kívánt mennyiséget

utalványozhassa;

továbbá, hogy a vágástervben e czélra megjelölt
sokból a háziszükséglet
műszerfát;

fedezésére

végül a raktárakba

tövön

kívánt

rendes vágá
épület-

és

szállított és részletes eladásra

megjelölt épület- és műszerfából, valamint a fürészárukból is a
háziszükséglet

fedezésére

vagy iparczélokra

kért

mennyiségeket

és kereskedelmi

is annyit utalványozhasson, a minek értéke

1 0 0 0 forintot tul nem halad.
Harmadik

oka az erdőtisztek Írásbeli munkával való tul-

terheltetésének az, hogy erdőhivatal és erdészek minden egyes
ügyben jelentések és rendeletek által közlekednek, a mi egyrészt
szükséges következménye volt annak, hogy erdőmester és erdész
a

hely szinén

minél ritkábban

találkozott, és a mi az ebből

folyó megszokás folytán annyira vérükké vált, hogy az még ott
is igy történt, a hol erdőmester és erdész egy helységben lakott.
Ha majd az erdőmester feladatához mérve képes is leend
sok időt künn

a kerületben

tölteni, s a szükséges eljárást a

helyszínén elrendelni; a végrehajtást ismét saját szemeivel látni
s közben megjegyzéseit szóval megtenni; akkor az irkálás ezen
nemének

szüksége

is megszűnik;

főleg

miután

elrendeltetett,

hogy minden erdésznél jegyzőkönyv nyittassék, melybe mindazt,
a miben a helyszínén megállapodás történt, lehető legrövidebben
az erdőmester, a végrehajtás módját és idejét pedig az erdész
iktatandja.
E jegyzőkönyvek
a

kerületben

az igazgatót is azon helyzetbe teendik,

megjelenése

alkalmával

meggyőződni,

hogy

az

erdőmester a helyszínén hányszor és mily módon intézkedett.

E r d ó h a s z n á l a t és e r d ő m ű v e l é s .
A tartós

évi fatermésnek

ez is legnagyobb

részben

eddig legföljebb

egy tizede s

a kincstári faművek és fémbányák

meg kohók számára igen mérsékelt áron adatott el.
E körülmény egymaga is teljesen elegendő lenne az eddigi
folytonos veszteség megfejtésére még akkor is, ha a gazdálko
dás módja

a mai kor minden igényeinek felelt volna m e g ; a

mit azonban állítani a legjobb akarat mellett sem lehet.
A

használat

melyeket
tett. Hol
bajjal

csak

azon

fakészleteknek

fordult,

a fogyasztás helyére hozni beruházások nélkül lehe
a

járható

azerdők

ugyanis

területi
utakat

mértéken

tul

viszonyok

megengedek,

hogy

ügygyei-

csekély

költséggel helyreállítsanak : ott

vannak

kihasználva;

például

a

vajda-

hunyadi uradalom területén.
Nagyobb vizek partjain álló erdők is csak ott és annyiban
képezek a használat tárgyát : a hol és a mennyiben a patakok

vadvizén azok szabályozása nélkül is lehetett úsztatni, vagy rövid
és

megbárdolt

törzsrészekből

kezdetleges módon

összetákolt

tutajokkal járni.
Tekintetbe nem vették, hogy bizonyos összegek beruházása
mellett sokkal több fát és ölenként sokkal csekélyebb költséggel
lehetett

volna a fogyasztás helyeire állítani s igy ez erdőkből

legalább

annyit

meríteni, a mennyi az elkerülhetlen költségek

fedezésére szükséges volt.
Azon elv, mely a mult korszakban az államvagyon kezelése
körül majdnem

általánosan

sokáig megtarthatónak
teljes

alkalmaztatott,

nem vélt birtokra

s melynélfogva

a

költeni irtóztak, itt

érvényre jutott és a leghihetetlenebb gazdasági művele

tekben talált kifejezést.
Igy például a szászsebesi kerület Bisztra nevü
hátuljábnn,

honnét

patakszabályozás

a fa

ható : kincstári talajon
szabadon

egy vizfogó

mellett könnyű

fölállítása

és

völgyének
megfelelő

szerrel és elég olcsón lehoz

19 idegen fürész áll, melyek birtokosai

válogatnak a körülfekvő fenyvesek fáiban, fizetvén a

kincstárnak a felhasznált rönkök első száza után 5 frtot, min
den további száza után 7 frtot.
Ily értékesítést igazolhatlan vesztegetésnek kellé még akkor
is nevezni, ha

e használat

tökéletesen

ellenőrizhető lenne, a

mi e távoleső vadonokban és a személyzet leirt minősége mellett
szembeötlőleg a lehetetlenségek közé tartozik.
Az illető szerződések különben félévi fölmoudáshoz vannak
kötve, s igy az igazgatóság odautasittatott, hogy azokat rögtön
mondja fel, és a félévi idő letelte után ez üzletet örökre szün
tesse be.
További például

a topánfalvai erdőkben szokásos dézsafa

eladását bátorkodom említeni, melynél fogva az erdőkben sza
naszét

lévő legerősebb törzsek adatnak el, 2 0 — 3 0 - s z o r annyi

fa lopására szolgáltatván alkalmat.

Köztudomású
hegylakók

ugyanis,

hogy

évenként legalább

nevezetesen

150

öl

fát

a

szkerisorai

dolgoznak

fel

dé-

pedig, a miért ily czim alatt fizetnek, évenként öt
ölet tesz.
A

mogurai

kötelezettség

havasokban

mellett,

hogy

is
a

számos
birtokosok

mielőtt azokat elvinnék, bejelentsék
kák után

A

fürész
a

dolgozik

deszkák

oly

számát,

s az igy bejelentett desz

fizessenek.

mily

kevéssé

előnyös

nézve, oly hátrányos

volt

az

értékesítés a jelenre

és igazolhatlan vala a használat a jövő

irányában is.
Ez

erdők

képezik. —

uralkodó fanemeit ugyanis a bükk és a fenyő

Ott, hol a bükköt jövőre is mesterséges művelés

nélkül föntartani szándék, az öreg erdőt csak fokozatosan sza
bad levágni.
Előszörre

annyit,

hogy

levegő szabadabb behatása
termésre képesittessenck;

a

fák

mellett

koronái
mielébb

másodszorra

a világosság és
gazdagabb makk

a fák oly részét, hogy

a kikelt csemeték növckvésükhez elegendő napfényben és leve
gőben részesülhetvén,

e mellett a fennmaradó fák árnya alatt

az idő zord viszontagságai és a teljes napfény ellen
oltalmat

leljenek;

megfelelő

a törzsek utolsó részét pedig akkor, midőn

a csemeték minden külbefolyást elviselni már eléggé erősek.
Ez eljárás a vágások igen gondos vezetését igényli és ott,
hol a fa vizén szállíttatik,
nákra

van

szükség,

s e czélra ergetyükre és csator

annyiban

hátrányos

is, a mennyiben az

első ily építkezések néha elkorhadnak, mielőtt a sor a második
vágásra

kerülne, míglen

a másodízben

készített

ergetyük

és

csatornák a végvágatot nem képesek bevárni. Igy pedig három

izben eszközölt vágások mellett ugyanazon fatömeg sokkal na
gyobb költséggel hozható ki, mint a mennyire egyszerre esz
közölt tarvágat mellett volna szükség.
Ámde a hátrányokat okszerűen csak ugy lehet kikerülni,
ha

tarvágatokat

eszközölvén,

az

erre

alkalmas

talajt

más,

kevésbé érzékeny fanem számára foglaljuk el, és azt ott mes
terséges

uton

növeljük,

vagy

ha

tarvágat

után

mesterséges

oltalmat készítünk a kézből elvetendő bükkmakk csemetéi szá
mára, a mi gyakorlatilag szintén kivihető.
Erdőművelésre
tak

és

nem

is

költeni azonban

költöttek;

Erdélyben

a bükkfaerdőt

mitsem

akar

a következmények

tudatában letarolni szintén nem merték, de ama figyelmet igénylő,
az ottani erdőőr fogalmait túlhaladó és költségesebb
vágást

sem

akarták

alkalmazni

fokozatos

s igy választottak oly módot,

melynek értéke ugyan nincsen, de a mely ugy látszik, elegendő
volt az erdészi lelkiismeret megnyugtatására.
Ők ugyanis

a fatömeg

nem rendes felosztásban,

1

/ —V -ad
i

részét állva hagyták,

3

de egyenesen

a favágó önkényének

és igy az ő kényelmének megfelelő csoportokban, s ezt azután
többé nem is használták.
Keletkeztek

pedig ezen

eljárás

alapján egyes korhadozó

és göcsös, alig feldolgozható öreg bükkfákkal diszlő tisztások;
vagy a hol a vágás idejekor már elég erős serdény borította
a talajt oly elegyes korú állabok, melyeknek fiatalja az öregek
koronája által elnyomva 60 — 8 0 éves korában is csak dorongfának

való; míglen

az öreg törzsek használhatókká lenni na

gyobbrészt már rég megszűntek.
A fenyvesekben rendszerint tarvágatokat eszközöltek és a
tér beerdősitését a jó sorsra bizták.
Ily

eljárás

mellett

ez erdőket

a végenycszettől egyedül

az óvta meg, hogy nagyobbszerü beruházások nélkül azoknak

csak

csekély

részük

volt használható,

illetőleg

elpusztítható.

Egyedül a "vizek fékezetten vadságának, az utak, sőt ösvények
majdnem

teljes

—

a Maros

főleg

hiányának

köszönhetjük,

területén

—

hogy Erdélyben, hol

majdnem minden magán- és

községi erdő rég elpusztult már, a kincstár még egy fél millió
holdnál

több

oly erdőséget

bir, melynek legnagyobb része j ó

karban van, és mely megfelelő eszközök

okszerű

felhasználása

mellett az iparnak tömérdek igen értékes anyagot, az államnak
pedig tetemes közvetlen jövedelmet szolgáltatni alkalmas.

A gazdaság alapelvei.
a)

A

használat

mennyisége.

Hogy az épen emiitett czél elérhető legyen és az erdélyi
erdőgazdaság

mielőbb t a ú ó s a n

lehető

legnagyobb tiszta jöve

delmet szolgáltasson, oda kell törekednünk, hogy az erdő egész
évi termése lehető legolcsóbban piaczra állitható és lehető leg
előnyösebben

értékesíthető

mindenekelőtt

az évi termés mennyiségét, és meg kell állapi

legyen.

—

Tudnunk

kell

tehát

tanunk

a rendet,

melyben az egyes állabok vágás alá kerül

jenek;

mert

akkor

eszközök

csak

minőségét

lehetend

és azok

a kihasználásra

alkalmazása

helyét

utánját a lehető legolcsóbb termelés és szállítás

szükséges
és

egymás

szempontjából

leghelyesebben meghatározni.
Ezek végett mindenekelőtt az erdők fölmérésére, azokban
az

egyes

állaboknak

különbségek
leir

fanem,

kor,

zárlat

szerinti különválasztására

és

egyéb

lényeges

és egyenkénti részletes

végül pedig az összes erdőnek termőhelyi viszonyok

lényeges különbségei

szerinti

felosztására

és minden ily terü

letrész termőképességének megállapítására van szükség.

Mind oly előmunkálatok, melyek bármi nagyobb és neve
zetesen hegyi erdők

termésének

és használatának meghatáro

zására nézve nélkölözhetlenek.
A
igen

felszámlált

sokfélekép

rendszert

előmunkálatok

puhatolható

alapján

azonban

ki. A tudomány

a

termés

e részt számos

állított fel és természetes, hogy mindenik iskola a

magáét állitja leghelyesebbnek.
Saját

viszonyainkat

tekintve,

ezek közül azt bátorkodom

ajánlani, mely legkevesebb költségbe kerül, gyakorlatilag teljesen
kielégítő

eredményeket

szolgáltat

és a jövő kort minden oly

túlhasználat ellen biztosítja, mely nem szántszándékos, de tudo
mányos feltevések alaptalanságából keletkezhetnék.
E z eljárás szerint a különböző termőképességü térségeket
azok

egyikére kell visszavezetni, például

mőképessége

a

legnagyobb.

Ha tehát

azéra, melynek ter

300

holdunk volna, s

ebből 1 0 0 holdnak évi és holdankénti termőképessége egy ölet,
a többi 2 0 0 holdé pedig fél ölet tenne, e 3 0 0 hold 2 0 0 egy
ölnyi fatermésü holdnak felelne meg.
Az
vábbá

egy

az

termőképességre

visszaszámított

térségnek

to

előre megállapított vágásrend szerint oly részét kell

különválasztani,

mely a termőképesség

szerint megállapított

és a gazdaság czéljai

forda vagy használati időszak nyomán tiz

évre esik.
E térség fakészlete pontosan megbecsültetvén,
tiz

s ahhoz a

év alatt várható növekvés hozzáadatván, az első tiz évben

e fatömegnek évenként egyenlő része használtatnék fel.
A fenyveseknél
tutajfák

és rönkök

kell terjednie;

e becslésnek nemcsak a fatömegre, de a
számára

és azok

átlagos méreteire is ki

mert az üzem berendezése itt leginkább a fák

számához és átlagos méreteihez van kötve.

A
erdők
az

fentebbi

eljárás

tiz

évről tiz

évre ismételtetvén, az

szabályos korosztályzata rendszeres erdőművelés mellett

első

forda

fentartott

alatt

aránylagos

helyreállítható
térség

és az utókor a számára

által tökéletesen

biztosítva

van,

hogy az őt illető örökség birtokába jutand.
Ily módon

az egyes tiz évi korszakok minden évében a

használat nagysága már
és mostani

állabjaink

az első forda alatt egyforma leend,

szabálytalansága

mellett csak arról kell

lemondanunk, hogy az első forda korszakaiban is, tehát 1 0 — 1 0
évenként egészen egyenlő tömegeket használhassunk.

De e baj

a többi sokkal bonyolóclottabb és költségesebb rendszerek mel
lett sem egészen

mellőzhető

és gyakorlati hátrányait kikerül

hetni, ha a vágásrend megállapításakor figyelem fordittatik arra,
hogy a

tiz évi korszakok mindenikébe jobb és roszabb minő

ségű állabok aránylagosan osztassanak be.
Az igazgatóság tehát ez eljárás követésére utasíttatott.
Miután

azonban

ily munka

oly nagy erdőségekre

nézve

minők birtokában a kincstár Erdélyben van, éveket vesz igénybe,
míglen a használatról

a fölötte terhelt nemzedék egy perczig

sem mondhat l e ; a fentebbi munkálatok

befejezéséig is kellett

még pedig oly módon intézkedni, hogy a jelen jogos igényei
kielégíthetők legyenek, az utódokéi csorbát ne
Az
kintvén,
külön

erdélyi erdőket bejárván és e szempontból is megte
pagonyonként

állapítottam

tekintettel

szenvedjenek.

és ezekben

egyes erdőrészekre

nézve

meg az időszakot, melyben az illető erdők

a talaj termőerejére, és az állabok jelen állapotára

egyszer végig használandók lennének.
E részt a következő nézetekből indultam ki :
A gazdaság
pénzjövedelem

czélja

a lehető legnagyobb tartós évi tiszta

elérése lévén,

oda kell törekednünk, miszerint

az egyes állabok akkor kerüljenek fejsze alá, midőn azok hol
danként és évenként legértékesebb tömeget szolgáltatnak; mely
állapot

a legnagyobb

átlagnövekvés korában akkor áll be, ha

o korban az egyes fák, méreteiknél fogva legkeresettebb áruczikket szolgáltatni képesek.
Miután

a lúczfenyő

vése Erdélyben
miután

e

valószínűen

korban

legkeresettebb
zsekben,

és a

a

bükk

minőségű

melyekből

a

bükk

legnagyobb

80 — 1 0 0

éves korra esik; és

szép hasábfát,

tutajfát

a lúczfenyő pedig

szolgáltat

a leginkább

kivan

átlagnövek

oly

méretű

10—12"-es

tör

deszka

készíthető : használati időszakul általában véve 8 0 évet bátor
kodom ajánlani.
A

legnagyobb

átlagnövekvés

korszakának

alsó

határát

pedig a z é r t ; mert az állabok nagyobb része már is tulvágható
és mert az első 8 0 évben e mellett is majdnem csupa 1 2 0 —
200

éves

lúczfenyő

fák

kerülendnek

növekvése

már

fejsze

alá.

Oly

kor, melyben a

nagyon is lefelé száll; számos törzs

redvessé s igy használhatlanná válik, míglen a tartósabb bükk
méretei is olyakká fejlődnek, hogy ezeknél fogva a földolgozás
bajosabb

és költségesebb a nélkül, hogy a növekvés folytonos

csökkenése mellett a fa értékben fokozódnék.
Ha

különben

vizsgálódásokból
vagy

a

a tudományos

kitűnnék,

legértékesebb

alapokra

hogy

méretek

fektetett

a legnagyobb
csak

részletes

átlagnövekvés

a föntirt kor magasabb

határán érhetők el : az átmenet a 8 0 éves használati időszak
ról hosszabbra,
miután

10

minden áldozat

év múlva

relve, és a fának

nélkül lesz létesíthető; főleg

a gazdaság már teljesen fel leend sze

akkori

ára azt, mely most alapul vétetett,

felül fogja haladni.
Hogy rendkívüli
csekély

mennyiségekre

nagyméretű
terjedő

fák

után

való kivételes és

tudakozódásnak

is

megfelel-

hessünk:
res

minden

fordában

kerületben

néhány száz holdnyi tér kétsze

fog keltetni, nevezetesen a vizfogok közelében;

miután azok építése és esetleges javítása is erős méretű fákat
igényel.
Hol a

80

szakot tartok

évestől

fel vagy lefelé eltérő használati idő

előnyösehbnek,

üzleti kérdéseinek

tárgyalása

ott

azt

az egyes erdőhivatalok

alkalmával

minden egyes esetre

nézve külön fogom indokolni.
Az
rűség

erdőrendezési

kedveért

használati
lyezni;

munkálatok

egyes

üzemosztályok

korszaknak

mely módon

befejezéséig

megfelelő
nem

részt

tehát egysze

térségéből

évenként

a

kellene vágás alá he

használandunk

sem

sokkal

többet,

mint a mennyit az erdőrendezés befejezése után annak netalán
eltérő

adatjai

használat, vagy

alapján,
annak

a legközelebbik

10 év alatt nagyobb

megszorítása utján, érzékeny veszteség

nélkül kiegyenlíteni képesek leszünk.
A fentebbi elvek nyomán és egyelőre szembeeslés alapján
kiszámított

évi termés nagyságát a következő táblázatban bá

torkodom bemutatni.*)

*) A részletes kimutatásnak csak összevonatát közöljük.
Szerk.

Ebből a szolgálmányosoknak kihasí
tandó rész

Az erdők területe

Az
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nyok megvál
tása

erdőhivatal
fenyves bükk

töl
gyes

|

ö1 n y i

össze feny
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•
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h o l d a k-

30565 45000

642 40358 15157

15624 53000 22376

180

9400 23504

Összegek összege . 235165 260491 25842 521498 19852 36073 70 55995 215313 224418

után a kincs
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köblábnyi
tölgy

össze
össze
fenyő bükk tölgy
sen
sen

t.

9530

41859

10320

20781

4256

35357

1400

90GOO

39000

50200

462

89662

3239

82081

37690

35956

1594

75240

4000

79565

30565

45000

2666

78231

1289

56804

40358

25261

966

66585

75376

53000

22376

89218

7049

10069

G314

ölekben

7 1 4 7 1299

187 1 2 4 4 0

2705

12627

•

6 2 2 1 1138 10064

•

3233

8446

•

200
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2107

6

2113

6125 28115 2443 36683

E

táblázatban

szcs erdőtér,

erdőhivatalonként

van

kimutatva

az ösz-

továbbá annak a szolgálmányok számára valószí

nűen még kihasítandó része, a fennmaradó terület évi fatermése
és az eddigi használat.
Egészben véve kitűnik, hogy a kincstár
erdőterületéből

55.995

holdat

valószinüen

5 2 1 . 4 9 8 holdnyi
a volt

úrbéresek

számára kellend kihasítani; hogy a fennmaradó 4G5.503 hold
nyi tér

440.820

fatömegből

eddig

ölet képes
átlagosan

évenként
évenként

szolgáltatni, s hogy e
csak

36.683

öl hasz

náltatott.
b) A h a s z n á l a t

módja

Meglévén ideiglenesen
annak

módjára

és az

állapítva

és a kiélt térségek

erdőművelés.

a használat

mennyisége,

újraerdősítésére

nézve a

következőket bátorkodom ajánlani.
A lúczfenyőt minden tekintetben legelőnyösebb tarvágatok
utján használni. A tölgyszálerdőre nézve ott, hol a talaj mező
gazdasági

használatra

is

alkalmas,

szintén

igen czélszerü a

tarvágat, még előnyösb az irtás, a talajnak 2 — 5 évi szántás
vetése és az utolsó vetéssel összekötött beerdősitése.
A bükköt

és tölgyet ott, a hol a talaj, fekvés és klima

más fanemre nézve nem előnyös, a hol tehát ezek helyén pél
dául

fenyvest

állandó

utak

alapítani

nem tanácsos, és a hol az erdőkben

és egyéb szállítóeszközök léteznek : újraerdősítés

szempontjából okvetlenül legbiztosabb és legolcsóbb a már leirt
fokozatos vágások utján használni.
De a hol ily tekintetek vagy körülmények nem forognak
fenn,

tehát

Erdélyben

a

tarvágat

alkalmazása

e

fanemekre

nézve is egyedül czélszerü.
Nézetem

szerint ugyanis

a bükk-

s tölgyerdők

10 évi

vágásterén a legeltetés teljesen betiltandó; minek következtében

az ottani állabok

legtöbbjeiben

több-kevesebb serdény okvet

lenül fog keletkezni.
Tarvágat után ott, hol a vágás fekvésénél fogva a fenyőművelés is j(> eredménynyel kecsegtet, az üres tér vagy a vágás
egyes hézagjai,

fenyőmaggal

délnyugati fekvés

hevetendők. Déli, délkeleti vagy

mellett pedig a vágás vagy annak nagyobb

tisztásai pasztánként erdei fenyővel bevetendők, és ha ezek elég
nagyra nőttek, a sorok közötti tér a nevezett fanemek

makk

jaival beültetendő.
(Folytatása

következik.)

Fokozatos felújító vágás.
Mutatvány Illés Nándor

„Erdőtenyésztéstan"-ából*).

Vágásfokozátok.
A fokozatos

felujitó

vágás három különböző és egymás

után rövidebb vagy hosszabb időközben következő vágásformá
ból áll; ú g y m i n t : e l ő k é s z í t ő ,
1. a z
a fákat

előkészítő

nagyobb

vető

és

taroló

vágásból

v á g á s (Vorbereitungshieb**) czélja

világosság és téresebb

állás

következtében

koronáik kiterjesztésére, virágzásra és magtermésre ingerelni.
*) Illés ur, kit t. olvasóink mint lapunknak évek óta szorgalmas, derék
munkatársát ismerik, közelebb áll lapunkhoz, semhogy részrehajlás gyanúja nélkül
szólhatnánk, az orsz. erd. egyesület kiadásában most megjelent „Erdőtenyésztéstan"
czimfí művéről. Azért bírálat helyett művéből csak e czikket közöljük, a miből
t. olvasóink azon meggyőződést meritendik, hogy ezen a magyar erdészeti irodalom
terén első és egyedüli erdőtenyésztéstan a tudomány jelen színvonalán állva, az
erdőművelést szabatos és oly népszerű nyelven tárgyalja, hogy azt nem szakemberek
is fennakadás nélkül használhatják. Melegen ajánljuk e könyvet t. szaktársaink s
minden földbirtokos és erdőbarát figyelmébe. Ára 4 frt, mely diszes kiállításához
képest mérsékeltnek mondható. Megrendelhető az orsz. erd. egyesület titkári hiva
talánál Budán, lánczid melletti Klusemann-ház.
Szerk.
**) Dunkelschlag.

2. A

vetővágás

(Saamenschlag)

ezélja

a vetényülést

és a csemedék eredését eszközölni;
3. a t a r o l ó - v á g á s
kénti ritkítás
felmenti :

(allmahliger Abtriebsschlag), fokon

által, a csemedéket az anyafák beárnyalása alól

ritkitó-vágás

vagy

míg végre teljesen felszabadítja,

vigályvágás

végvágás

(Lichtschlag),

(Abtriebsschlag).

Ha a végvágás után elmaradott egyes példányok eltávolíttatnak,
a vágást

takarító-vágásnak

(Raumungsschlag)

nevezzük.

Az anyafák kiválasztása.
Az anyafáknak három feladatnak kell megfelelni :
1. a vágást lehulló, vagy leszálló magjukból
2.

a

csemedéket

az

időjárás

mostohaságai

felújítani;
és elnyomó

gyomok ellen megvédelmezni;
3. a talaj elszegényedését és túlságos befüvesedését meg
akadályozni.
A két utóbbi kötelesség addig tart, míg a csemedék anynyira felserdült, hogy az időjárás mostohaságaival
s a talajt

jó karban

megküzdeni,

tartani, sőt lehulló lombjával

javítani

képes lett.
Ha
vetényités

az anyaiaknak
volna,

(magfáknak)

akkor

meglehetős

feladata csak egyedül a
keveset lenne

szükséges

meghagyni, kiváltképen a szárnyas magvu fanemek közül, mert
ezeknek magját a szél messzire elhordja. Lejtős helyen, milye
nen az erdő rendesen

áll, a nehéz mag sem marad mind az

anyafa alatt, hanem egy része tovább hengeredik, vagy az eső
tovább mossa, az olvadó hóviz tovább viszi.
De a szél által könnyen kiforgatható fanemeket igen meggyériteni nem lehet, mert mihamar a vihar áldozatjaivá esnének.
Azonkívül azon fanemek
nyités utján

újíthatok

csemedéke, a melyek kiválólag veté

fel, milyenek a bükk és foklya, zsenge

korukban
lévén,

a fagyok

és a nap forrósága ellon igen érzékenyek

csak az anyafák védelme alatt, gyengébb, vagy erősebb

árnyában

tenyésznek jól. Kezdetben

tehát

bőven kell az ár

nyalásról gondoskodni, s csak ha a csemedék serdülni kezd, a
világosságot mindinkább óhajtja, lassan-lassan szoktatandó ahhoz;
az anyafák tehát fokozatosan kivágatnak,

lassan-lassan

eltávo

líttatnak.
Tudjuk végre, hogy a fű, a gyomok, a fiatal csemedéknek
ártalmára

vannak; s az ismert dolog, hogy a zárat megszakí

tása után a napfény, légköri csapadékok jobban hozzájutván a
talajhoz,

egyrészt

pedig a talaj

a gyomok

tenyészetét

elősegítik,

másrészt

felbomlását gyorsítják. Az anyafák gyér állítása

tehát, különösen ha magtermő esztendő sokáig nem következnék
be, s ennélfogva

a csemedék a beárnyalást át nem vehetné, a

talajra igen kártékonyán hathatna.
Az anyafák
fanemek

k i v á l a s z t cl S cl 11 9/ 1 a helyi viszonyokat, a

tulajdonságait

és a talaj minőségét tekintetbe vévén,

mindenekelőtt a mennyiséget kell meghatározni, vagyis a zárat
meglazitásának fokát. E r r e nézve minden egyes vágásfokozatnál
fogjuk

tárgyalni

a közelebbi

szabályokat;

itt

csak

átalában

kívántunk a tárgyról szólani, ismétlések elkerülése végett.
Az anyafák kiválasztásánál azonban azok minősége az, a
mire főleg tekintettel kell lenni.
Anyaiaknak

egészséges, zömök termetű,

gazdag, de nem

tömött koronájú fákat kell választani. A legszebb, legnagyobb,
épület-

vagy műfának

tanácsos, mert
alkalmával

ezeknek

való fákat
levágása,

anyafáknak meghagyni nem
feldolgozása

és

kiszállítása

a csemedék igen sokat szenvedne. Ellenben a leg

gyengébb, kinyúlt

törzsek

anyaiaknak

teljesen

alkalmatlanok;

mert ezek csak hosszú idő múlva teremhetnének a vetényülésre
elegendő magot, t. i., ha koronáik kifejlődtek. E z alatt a vé
detlen talaj romlásnak indulna, a mag felvételére fogékonyságát
2*

elveszítené, a vézna, nyúlánk fák pedig lombozatuk terhe alatt
meghajolnának, vagy a szél eltörné, kiforgatná

őket.

Legkevésbé alkalmasak hagyásfáknak a hibásak, betegesek,
elgémberedettek, vagy az olyanok, melyeknek koronázata földig
ér, vagy igen tömött, s tehát tulerősen árnyal be.
Anyafáknak

tehát

sem a legerősebb, sem a leggyengébb,

hanem a középszerű fákat kell kiválasztani; az elnyomott fákat
pedig és a hibásakat, betegeket, girbe-gurbákat, vagy az olya
nokat,

melyeknek

vetényülését

nem óhajtjuk, legeslegelől kell

kiszedni.
Oly fanemek
poritani, ha

közül, melyeket kiváltkép szeretnénk elsza-

nincsen választás,

rosszabb

minőségű

anyafákat

is hagyhatunk meg, vagy a mi még legjobb, ültetvényezni kell
azokat.
A z elókészitó vágás.
H a minden tekintet nélkül arra, hogy magtermőképesek-e
a vágás
megfelelő

alá hozandó
fokig

terület

szakitanók

fái,

vagy nem, a vetény ülésnek

meg a záratot, sok veszedelemnek

tennők ki az erdőt.
A teljes zárat sűrűjében ugyanis a fák gyökérzete, szint
úgy mint a koronázat, kiterjedésében gátolva v a n ; ha tehát a
sürii állásból

egyszerre történik

az

átmenet

a térállásba, az

erdő a szélrohamoknak nem igen lesz képes ellentállani.
Azonkívül az ilyen erdőnek hosszabb időre van szüksége,
hogy koronázatát kifejleszthesse; ez pedig sikeres vetényülésnek
főfeltétele, mert csak dúsabb magtermés biztosítja azt teljesen.
Míg azonban ez megtörténik, a talaj pusztulásnak indul; ugyanis
ha kövér, fű és gyomok lepik e l ; ha silányt, teljesen elszegényül
és a vetények

mindkét

esetben rcsz csirágyra találván, vagy *

nem kelnek ki, vagy a fű és gyom által nyomatnak el, vagy
pedig csenevésznek, nyomorognak.

Végre gyakran megesik az is, hogy a magtermés hosszabb
időn át kimarad, s ennélfogva már nagy kiterjedésű területek
vannak kikezdve, s miután ezek erősebb kigyérités által veszé
lyeztetve lennénk,

kénytelenek

vagyunk

az évenként felhasz

nálandó fatömeget máshonnét venni ki.
Mindezen esetekben, hogy t. i. a fák koronázata lassanként
kifejlődjék,

a gyökérzet

megerősödjék,

s a talaj mégis védve

legyen, s végre, hogy az évi jövedék hiányzó tömegét pótoljuk,
az

előkészítő

vágáshoz

folyamodunk.

Miután

ezen

vágás

a

magtermésre osztozni a fákat, i n g e r v á g á s n a k is nevezhető.
Az előkészítő vágás különösen oly fanemeknél van helyén,
a melyek ritkábban

szoktak

magot teremni, tehát a bükknél,

lúcznál és foklyánál; oly fanemeknél ellenben, a melyek vénebb
korukban önmaguktól gyérülnek ki, mint a tölgy, közperesznye
az előkészítő vágásra nincsen szükség.
Az

előkészítő

vágás

czélja

azonban

még következő

is

lehet :
1. A

fatömeg,

a mely a területen

áll, sokkal nagyobb

lehet, minthogy vetényülés sikerültével a csemedéket idejekorán
fellehetne szabadítani. A fatömegnek ugyanis a vetényült téren
nem szabad
évek

nagyobbnak lenni az évi használatnál, sorozva az

számával,

a mely alatt a letárolást bevégezni szándéko

zunk, mert különben időre ki nem takaríthatjuk;
2. a talaj vastag lombréteggel levén borítva, a mag közte
meleg

télen

pedig a
tehát

kicsirádzik,

hideg

beáltával pedig elfagy;

vagy

csemete gyökere nem képes rajta áttörni, nyáron át

elszárad.

Ez

kivált

bükkösökben

esik meg. Itt

tehát

kevesbíteni kell a fákat, hogy a lombhullás apadjon, a földön
lévő

lombréteg

Ellenkező

pedig

elkorhadjon.

Erre

esetben, ha t. i. a lombtakaró

3—4

év

teljesen

elegendő.
elpusztult

volna, 10 évig is tilalom alá kell helyezni az alomlombnyerés
ellen.

Az

előkészítő

vágást rendesen

oly erdőrészekben alkal

mazzuk, a melyek még nem vághatok, vagy igen tömött állás
ban növekedtek fel. A vágás terjedelmére nézve pedig azt kell
szem előtt tartanunk,
mint

erősen

hogy

a

zárat

szakittassék

meg,

inkább

mert utóbbi esetben,

ha a szükség ugy hozná magával, inkább lehet
Grabner

előkészítő vágással

kevésbé,

a fatömegnek

segíteni

rajta.

1 2 — 1 5 % - á t ren

deli kivenni.
Az előkészítő vágás annyi évvel előzze meg a vető vágást,
a mennyi az anyafák eltávolítására szükséges a taroló vágás
ban : vagyis tartamosán

kezelt

erdőben

a hány évvágás van

teljes tarolás vagy takarítás alatt, annyit kezdünk ki előkészítő
vágással.
Mindazon területek, a melyeknek felujulása egy magtermő
esztendőtől várható, együvé foglaltatnak és együttesen kezeltetnek.
Magtermés

u. i. az erdőben

nem minden évben, hanem

kisebb-nagyobb közökben szokott beállani : zordonabb
alatt, hidegebb fekvésen ritkábban mély talajon,

éghajlat

kedvező

fek

vésen rövidebb időközben. Terem ugyan valami kevés mag min
den esztendőben,

de az a vetényülésre nem elegendő. Az oly

évet, melyben gazdag a magtermés, magtermő évnek, vagy csak
rövid

magesztendőnek

nevezzük.

Ha tehát magtermést csak minden ötödik esztendőben vár
hatnánk, a mi átlag véve ugy is van, akkor öt év vágása egy
vágássá, egyesül,
annyira

és

mi

ezen

területen öt évig, lassan-lassan

gyéritjük meg az erdőt, a mennyire azt az előkészítő

vágás elvei megkívánják.
hibás fákat

Legelőször

az elnyomott,

veszendő,

szedjük ki, azután azokat, a melyeket eltávolitani

kívánunk, hogy magjukat el ne vethessék és végre mindazt, a
melynek eltávolítása a zárat kellő meglazítása végett szükséges.
Azon
magát,

fanemeket,

a

melyeknek

sarjadéka

tulerősen

veri fel

a milyen a rezgőnyár, vagy igen korán kell kiszedni,

hogy az árnyék által elnyomassanak, vagy utoljára kell hagyni,
hogy

a csemedéknek

többé ne árthassanak. A fokozatos, las-

sankénti kivágás következtében,

csak

csekély hézagok fognak

támadni, a melyeket hamar benövik a szomszédos fák koronái,
ugy hogy alig vesszük

észre, s az erdő lassanként kellőleg

kigyérült, magtermésre hajlandóvá vált, a talaj pedig jó karban
maradott.
A hol az erdő tisztásokkal, vagy mezőséggel határos, hogy
a szél a vágásból a lombot ki ne hordja, a széleket sűrűbben
kell hagyni, vagy pedig sűrű lombozatú és árnyékban is jól
tenyésző fanemmel

ültetni be. E czélra igen alkalmas a lúcz.

Az erdő szélén meghagyott ily sűrűbb, vagy külön nevelt pasz
tát

szélvédnek

nevezzük.

A kiszedendő fákat legczélszerűbb azon évszakban jelölni
ki, a midőn a lomb rajtuk

van, mert ezen időben leginkább

meglehet Ítélni a zárat tömöttségét, a koronázat minőségét és a
fanemeket is könnyebb felismerni. A kijelölés pasztánként törté
nik, s mindenik levágandó fát a favágók jelenlétünkben meghajkolnak (fejszével a kérget lecsapolják). A tuskóra pedig az erdő
bélyeget veretjük rá, hogy a favágó más fát, mint a mely kije
lölve volt, le ne vághassan és igy őt ellenőrizni lehessen.
Pár

évvel előbb, mint hogy az erdőt vágás alá fognánk,

meg kell benne tiltani a legeltetést
hogy televényréteg képződhessék;

és a

ellenben

lombalomgyüjtést,
sertéseket

hajtani

bele, csak tanácsolhatjuk, mert a fölturkált föld fogékonyabb a
mag felvételére, a lomb a föld alá kerül, s hamarébb és job
ban elkorhad, s a mi fo, a sertések igen sok, az erdőre káros
rovart pusztítanak el. Meredek lejtőkön azonban, valamint vad
vizes helyeken a sertések, nem hogy használnának, sőt károsak.
Ugy

szintén

nem

valók

a

fenyvesekbe,

kivévén

a

rovarok

miatt, mert a moharéteg a fenyvesek talajának legjobb védője;
az pedig ha felszaggattatott, nehezen ujul fel.

A vető vágás.
A vetővágás

a felhasznált erdő helyét pótolandó cseme

dék megtelepítését
a midőn
mésre

vagy
vagy

czélozza; ennélfogva
biztos

kilátások

akkor helyeztetik be,
vannak

magter

a mag már megtermett.*) Azért alkalmaztatik,

hogy a megtelepülő

csemedéket

eléggé érhesse a világosság,

nehogy a mint felveri magát, kiveszszen.
A jövő évi magtermést a rügy ékről már előre megjöven
dölheti a figyelmes vizsgáló, a csernél pedig és a peresznyéknél már biztosan tudja, miután e fanemek gyümölcse csak má
sodik évben érik meg. Mindazáltal e jelenségekre bizton építeni
nem lehet, mert

a magtermés előre nem látható veszedelmek

áldozatává eshetik. A várható magtermés tehát az illető terület
vigyázatos kigyéritésére
vető-

vagy v e t é n y v á g á s

A vetővágás
peni

feljogosíthat ugyan, ele nem szabályos

ideje

tehát

alá

alá való vevésre.

való

helyezésnek

az, m i k o r

a magtermés

sajátkébiztos,

a z a z : az é r e s u t á n k ö v e t k e z ő t é l , a m i d ő n a mag
már
felé,

lehullott,
leszállani
Vetővágás

vagy

mint

a

fenyveknél,

tavasz

fog.

alá oly nagyságú területet lehet venni az elő

készítő vágásokból, a mennyit uj magtermés beálltáig annyira
remélünk kiritkithatni, hogy a serdülő csemedék addig, míg is
mét rákerül

a sor, növekvésében ne csak akadályozva ne le

legyen, hanem diszeljék is.
*) Erre különösen figyelmeztetnünk kell, különösen azon oknál fogva, mert
sokan Vetővágás alatt, bizonyos számú anyafák meghagyását értik magtermésig, sőt
azontúl. Az ily fogalmaknak és azok gyakori alkalmazásának köszönhetjük azt,
hogy hazánkban sok helyütt a felújító vágásokban oly kevés a csemedék, s az uj
erdőt a vénhedt tuskók silány sarjai képezik, s a tölgyes helyét gyertyános vagy
bükkös foglalja el.

Vetővágás alá, szintúgy mint az előkészítő vágásnál, több
év vágásterületét foglaljuk együvé, hogy a zárat

megszakítása

ne egyszerre, hanem lassanként, fokozatosan menjen végbe.
Vetényvágással a fatömegnek
ségeken egész
csak akkor

50%-át

1 5 — 3 0 , igen kedvező helyi

lehet kivenni. E z utóbbi eset azonban

engedhető meg, ha széldöntéstől épen semmi félni

valónk sincs, a talaj a magfelvételre fogékony, és a gyom nem
veszélyes, a fanem pedig igen fényigényes.
Átalában sűrűbbre hagyjuk a vágást :
1.

érzékeny,

életű,

SZÍVÓS

és

lassú

növésű

fanemeknél;
2. f i a t a l a b b

áll ab okban,

még pedig a z é r t ,

ezeknek koronázata még nincs kifejlődve

mert

és belsejében lazább,

tehát miután nem árnyal be annyira, nem is nyújt oly erős
védelmet;
3. n y ú l t

és

sima

törzsű

állabokban,

mert

az

ilyenek koronázatán áttörő fénysugarak nagyobb tért világithat
nak meg, s a széldöntés veszélye is nagyobb;
4. b u j a ,

gyomnövésre

hajlandó

talajon,

mert

a gyomok a csemedéket túlszárnyalnák, mielőtt záródhatnék;
5.

sovány,

szegényedjék

és

száraz

kevés

talajon,

nedvessége

hogy a talaj

megóvassék. A

cl

ne

vigályitás

azonban itt legkorábban eszközlendő;
6. m e r e d e k

lejtőkön,

különösen déli és keleti olda

lokon, mert itt a nap szárító melege és a száraz hideg legár
talmasabb ;
7. z o r d
ken,

fekvésű

és s z é l n e k k i t e t t

helyisége

különösen béreztetőkön, azután pedig
8. ott, a hol a hó- és zuzmaratörés, szélveszélyck, derek,

késő fagyok dulásaitól leginkább lehet félni.

Szabályszerűit inkább a sűrűbb, mint gyérebb állás ajánl
ható

e vágásfokra nézve is, mert az ebből eredő hátrányokat

az ugy is rövid időn bekövetkezendő vigályitások alkalmával
helyre lehet pótolni.
A legsűrűbb

állás az, midőn a koronák szegélyzete még

érintkezik egymással, vagy csak csekély hézagok támadnak.
Sok esetben ez már az előkészítő vágás által el van érve,
s akkor a vetővágásra szükség nincsen. Sajátképen véve e két
vágásfok, t. i. az előkészítő vágás és a vetővágás csak egymás
kiegészítésére

szolgálnak

és nem feltétlenül következnek egy

másra, hanem vagy az első, vagy

az utóbbi el is marad. A

czél a csemedék létrehozása. Ha az erdő magtermésre alkalmas,
az előkészítő vágás elmarad, s a vetővágás hitványabb fák el
távolítására

szorítkozik,

sőt ha az erdő önmagától kellőleg ki

van gyérülve, mint tölgyesekben vagy peresznyésekben, akkor
a vetővágásra sincs szükség, hanem csak a vágás addigi tilalmazására, míg magesztendő beálltával a csemedék nem létesült,
a midőn közvetlen a vigályitással kezdődik meg a vágás.
A vágás alá eső fák kijelölésére nézve ugyanazon eljárás
követendő, a mely az előkészítő vágásnál le van írva. Az irtás
itt is megengedhető,
kell

csakhogy az irtványhelyekre vagy magot

gereblyélni, vagy

szórni. A lábig ágas fák fölnyesését, a

cserjék és cserőcze (Unterholz) kivagdalását pedig annál kevésbé
szabad elmulasztani, mert mennél alantabbról jő

az

árnyalás,

vágást

tavasztól

annál erősebb, annál ártalmasabb.
A

magnak

földaláhozása

kedvéért

a

kezdve

sertések

által kell felturatni, s ezeket maghullás ideje

alatt is a vágásba kell ereszteni; természetesen csak ha már
másutt jól laktak és akkor is inkább áthajtani, nem pedig egyes
helyeken

időzni

engedni. A magnak földaláhozása kedvéért a

vágás is maghullás után történik,
rádzás megindulása

de igyekezni kell azt a csi-

előtt bevégezni, valamint a kitakarítást is,

nehogy a gyönge csirák, vagy zsenge csemeték eltördeltessenek,
vagy más kárt szenvedjenek, a mit ezen korban legnehezebben
viselnek el és képesek pótolni.

A t a r o l ó vágás.
Ezen vágásfoknak czélja az, hogy a megtelepült csemedék
fokonként felszabadittassék az anyafák nyomása alól és lassan
ként hozzászokjék

a világosság teljes élvezetéhez, és az idő

járás mostohaságaihoz
fanemeknél

később

és gyorsabban

és viszontagságaihoz. E z t az érzékeny

és lassabban, a fényigényeseknél korábban

lehet elérni. Átalában a taroló, illetőleg ritkító

vagy vigályvágás behelyezésének ideje a csemedéknek világos
ság után

való vágyakozásától

vágyakozás éles kifejezéséig
még pedig azért

függ
várni

ugyan,

mindazáltal

ezen

semmi esetre sem szabad;

sem, mert ha korábban szabadul fel a cse

medék a nyomás alól, nincs annyira okunk félni attól, hogy meg
rontanák azon veszélyek, melyek különösen az anyafák döntése
alkalmával érik, s a melyek gyakran az egyéves csemedéket
nagy részt tönkretenni szokták.
A korai vigályitás károsabb ott, a hol gyér a csemedék,
avagy a fanem
rukban

csemetéi nem eresztenek mindjárt zsenge ko

oldalhajtásokat,

és átalában, a melyeknél a visszapótló

képesség csekélyebb. A lombos fenéinek korábban vigályithatók
a fenyveknél, csak a bükk tesz kivételt, a mely első éves ko
rában elvesztvén csúcsrügyét, azt pótolni nem képes többé.
A vigályitásnak
nem szabad, mert

korán

akkor

kezdése

szabály, melytől

eltérni

vigályitani, midőn a csemedéken a

nyomás jelei mutatkozni kezdenek annyi, mint erőszakosan be
teges állapotba hozni azt,
De valamint

czélszerü a vigályitás korán kezdése, szint

úgy előnyös annak többszöri s inkább mérsékeltebb ismétlése.
Különben e tekintetben a fanemek természeti tulajdonságai és a

fekvés határoznak, s mig a tölgyet mielőbb és mennél teljeseb
ben kell felszabadítani, addig a bükkre nézve a fokonkénti lassú,
óvatos vigályitgatás ajánlható. Zord fekvés vagy verőfényes
oldalak szintén kíméletes és fokozatos vigályitást igényelnek.
A vágások ismétlése és a letárolás tartama részint a fa
nemtől, részint a termőhelytől függ. Mennél kényesebb és las
súbb növésű valamely fanem, annál lassabban, többször ismételt
vágással tarolgatjuk le az anyafákat, míg a fényigényeseket,
gyors növésüeket és az érzéketlenebb fanemeket korábban és
gyorsabban lehet, vagy kell felszabadítani. Átalában azonban a
teljes letárolással tovább késni, mint a míg a csemedék
3— 4'-nyira nőtt, nem tanácsos, mert különben az anyafák
döntése alkalmával igen sokat szenvedne.
:

Azt sem kell hinni, hogy a tarolás tartamára, vagy a
vágások számára oszthatjuk cl a fatömeget, pl. 5 évi tarolást
feltéve, évente a fatömeg V - é t veszszük k i ; hanem a mint a
csemedék kívánja : itt többet, ott kevesebbet, hogy a hézagok
még vetényülhessenek is. Kezdetben kevesebbet, később pedig
többet lehet vágni. Ha a zárat erős megszakítása következté
ben vihardulásoktól lehet félni, teljes letárolással segítünk a
dolgon. Ha ezt a nagy terület, vagy fatömeg miatt egyszerre
eszközölni nem lehetne : több részre osztandó a terület és
évente a megfelelő rész tarolandó le.
5

Egyes fákat a csemedék felett tultartani nem ajánlható, mert
ezek nem hogy védelmet nyújtanának, hanem elzárván a légköri
csapadékokat, az alattuk netalán magát felvert csemedéket is
elölik, és koronájuk túlságosan kiteijedvén, a többi fiatalost is
nyomják, elöntés alkalmával pedig igen is sok kárt okoznak.
Azon czélból azonban, hogy a jövő vágás számára kiváló
méretű fák neveltessenek, gyakran szokás egyes fákat tultartani *).
*) Ezeket hagyásfáknak, mig a vetényülés számára hagyottakat anyafáknak
nevezzük.

Evvel

azonban

meghasgatja,

ritkán

érünk

czélt, mert az ily fákat a fagy

vagy pedig fattyuhajtásokkal húzódik be a törzs,

melyek, ha el nem távolittatnak, gyakran csúcsszáradást vonnak
maguk után. Nyesés

által a fattyuhajtásokat

el lehet ugyan

távolítani, de ez igen is költséges munka, s a fa mégis vészit
használhatóságából. Ha azonban mégis szükség volna ily vastag
fákra, pl. göröndünek (Welle), akkor válaszszunk e czélra vé
konyabb, karcsú és szép növésű fákat, vagy pedig fenyőfát, ha
a széldöntésnek ellentállani képes.
A

fiatalost

folytonosan

tilalom

alatt

kell tartani, míg a

marha szájától biztosítva nincs; természetes, hogy e tekintetben
azon részére
mert

kell tekintettel

a már felserdült

lenni, a mely a záratot képezi,

fiatalosban,

a

serdényben

is akad

mindig még apró

elmaradt

csemedék,

ele ez már a tér után

való küzdelemben

elmaradt

és eltávolítása nemcsak hogy nem

kár, hanem haszon. A csemedéket mindig hosszabb ideig kell
tilalom alatt tartani, mint az ültetvényt.
Az alomlombnyerés szintúgy mint vágás előtt

folytonosan

tilalmazandó.
A

sertések

behajtása

az

egerek

és rovarok

pusztítása

kedvéért a kétévesnél idősebb vágásban igen jó szolgálatot tesz,
mert

a sertések

nem

sok kárt tesznek, míg az egerek száz

szor annyit.
A hézagokat,
3
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/ D -nél
2

nagyobbak,

kell beültetni. E z t
gyitésére;

melyek itt-ott

mire

az anyafák

majd

mindig maradnak, ha

kivágása után

suhángokkal

fel lehet használni más fanemek közbeele-

nézve

átalában

az ültetés mindig

biztosabb

eredményre vezet, mint a magnak elszórása vetényvágás alkal
mával, vagy bár később is.

Erdészeti-ösztöndíj aink.
E

lapok mult évi VI. füzetében

töndijakat

ismertetvén, behatóbban

a hazai erdészeti ösz

emlékeztünk

meg az úgy

nevezett erdélyi erdészeti ösztöndíj alapról is.
Ezen ösztöndíj alap akkori használatához képest, tekintet
tel arra, hogy a

68.000

frtot meghaladó tőkének 2.800 frt

tisztajövedelméből

évenként

300

frttal

javadalmazott

ösztön

69

dijakból az 1 8 / . tanév kezdetétől három üresedésben
70

állott,

s hogy Erdély erdészeti viszonyainak gyökeres javítása a szak
képzett
igényli,

munkaerő

szaporítását

amaz óhajtásunkat

érdemes

erdésznövendékek

is

első

sorban

és

kiválóan

fejeztük ki, hogy azon ösztöndijak
számára

mielébb

kiadandók

len

nének.
Később

fájdalommal

kellett

meggyőződnünk

az erdélyi ösztöndíj alap jövedelme a földmivelési

arról,

hogy

ministerium

1 8 7 1 . évi költségvetésében a kolozsmonostori gazdasági közép
tanintézet

kiadásainak

fedezésére

tervezett

bevételek

közé

vétetett fel.
Helyesléssel
amaz intézkedését,
rendkivüli

kérést

kérdésben

megegyezőleg

azért

melyszerint

közgyűlés

minister úrhoz
kép a

fogadtuk

az orsz. erdészeti egyesület

a Pesten

alkalmával

megtartott mult évi

elhatározta

a

földművelési

intézni az iránt, hogy intézkednék, mi-

forgó

az erdészeti

ösztöndij-alap

eredeti rendeltetésével

szakképzés előmozdítására használ

tassák.
Az egyesület kérelme a földművelési minister urnák elő
terjesztetvén,

az alapos és Erdély

erdészeti

által is élénken indokolt kívánatnak teljesítését
tartottuk,

minélfogva

a földművelési-

demia költségét magában

ügyeinek állása
kétségkivülinek

és a selmeczi erdőaka-

foglaló pénzügyministeriumi költség-

vetéseknek

törvényhozási

tárgyalását,

mint a felmerült kérdés

megoldásának természetes határidejét nagy figyelemmel és érdek
kel vártuk.
Teljes bizalmunk volt pedig abban, hogy az erdélyi ösz
töndíj alap, vagy visszaadatik eredeti rendeltetésének, vagy ha
ez, — ama körülmény folytán, hogy időközben nyert értesülésünk
szerint

Ő Felségének

a

földművelési

ministerium

ajánlatára

történt beleegyezésével lett gazdasági ösztöndijakra szánva,

—

nem lenne lehetséges, akkor azon alap helyett az országgyűlés
megfelelő ösztöndíj összeget engedélyez.
Várakozásunkban
ségünk

méltó

képviselőház

nem is

elismerésére
f.

csalódtunk és erdészeti közön

örömmel jegyezzük

ide, hogy a t.

évi márczius 8-án, midőn a selmeczi erdőaka-

demia költségvetését

tárgyalta, K e g l e v i c h

Béla gróf indít

ványára a selmeczi erdőakadcmián tanuló szorgalmas és szegény
ifjak

részére

a jövő

1877

2

tanévtől

kezdve évi 4 0 0 0

frt

ösztöndíj összeget szavazott meg.
Ha tehát

az erdélyi

erdészeti

erdélyi ifjú

ösztöndíj alap jövedelme,

melyből évenként

9

a kolozsmonostori

gazdasági tanintézetnél

nyerhetett volna ösztöndijat,
használtatik is fel :

általános erdészeti szempontból mégis nyertünk, mert az előbbi
intézkedés

alapján

magyar

birodalombeli

ifjak

számára

300

frttal számítva, 13 ösztöndíj lesz adható.
A selmeczi m. kir. erdőakadcmián tanuló szegény sorsú
szorgalmas ifjak számára tehát, a folyó évi októberben kezdődő
tanévtől kezdve, következő ösztöndijak vannak rendszeresítve :
2 1 erdészi ösztöndíj évi 3 0 0 frttal,
2 erdő-számvivőségi

évi 3 0 0

frttal

és a közalapítványi

birtokokon alkalmazott hivatalnokok gyermekei számára 2 ösz
töndíj évi 2 0 0 frttal.

Indítvány az erdészeti pályázatok kiírásának
ügyében.
Nem csak magam meggyőződéséből, de igen számos szak
társam

nyilatkozatából

nagyobbrészt

a

központi

postaállomásoktól
legjobb

is tudom, hogy az erdészek, kik leg

is

helyektől

több

esetben 7 — 1 0

távol,

mértföldnyi

sőt sokan még a

meszszeségre

laknak,

napi időközökben juthatnak a világgal

őket összekötő hírlapok birtokába.
Igy történik
és hiteles

aztán

meg, hogy akkor, midőn bizalmasabb

szellemi barátunk az „Erdészeti Lapok" kezünkhöz

jutnak, s midőn abból családi vagy más körülményeink folytán
szükségessé vagy kívánatossá vált állomás változtathatás iránt
tájékozást óhajtanánk szerezni, igen gyakran akkor tudjuk meg,
hogy ez vagy amaz

állomás betöltésére

pályázat

nyittatott,

midőn a folyamodási határidőből alig van pár nap hátra, úgy
annyira, hogy már
pályázattól

e körülmény nem egyikünket kénytelen a

a miatt visszatartani, mert előre látjuk, hogy vagy

a távolság, vagy a felettes hivatal utján történő folyamodásnál
az ügy átmenetére szükséges hosszabb idő következtében kérel
münk kellő időben nem juthat rendeltetési helyére; s ha marad
is fenn számunkra annyi valószínűség, hogy ha később is bár,
de néhány
a

napra a határidő

rendeltetési

családos ember

helyre jutnak,
létünkre

hogy a gyors betöltés

letelte után bizonyítványaink a
még ilyenkor is

a bélyegkiadást,

meggondoljuk

mert eszünkbe jut,

szükséges lehet, s igy hasztalanul ko

pogtatunk az engedélyre adott időn tul. — É s ha még mind
ehhez hozzá veszszük azon nehézségeket, melyek ugy a hegyi,
mint

a

rónás

vidékeken

is

közlekedési

sokszor és sajnosán tapasztalhatók,

tekintetben

nálunk

továbbá azon phisicai időt,

mely a kérelemhez melléklendő bizonyítványoknak kiállítására

és illetőleg egy és más helyről való megszerzésére szükséges,
teljes bizalommal merjük elmondani, hogy nem csak azon szak
társaink, kikkel a jelen tárgy felett eszmecserébe bocsátkoztunk,
hanem

összes

hazai

erdészeink

osztani

fogják

az

erdészeti

pályázatok kiírását illető következő indítványunkat:
1. A kiírandó pályázatoknál a folyamodási határidő napja,
t. i. hogy mely hónap hányadik napjáig lehet pályázni, hatá
rozottan jelöltessék meg;
2. azon naptól kezdve, melyen az illető főbb hivatalnok
vagy

erdőbirtokos a pályázati hirdetményt az újságokban való

közlés végett postára adatja, pályázati időül legalább hat héti
időköz számíttassák.
Lehet, hogy találkozni fog valaki, a ki ez indítványra azt
mondja, hogy tárgya igen természetes és önként érthető. Magam
is azt mondom erre, hogy ugy van, de a mindennapi

tapasz

talat arról győzött meg, hogy ennek elmondása és az illetőknek
követés végett

való

figyelmébe

ajánlása

ugy az ügynek mint

szaktársainknak érdekében kívánatos.
Indítványunk

első pontjának indokolásául felemiitjük

hogy akármennyi

pályázatot

azt,

s még királyi hivataloktól szár

mazókat is olvastunk, melyekben ekként volt a határidő jelezve:
„folyamodványok e hirdetésnek első megjelenése óta számítandó
négy

hét

általában

alatt

benyújtandók".

az olvasottabb

nem tarthatva,
értesülünk,

a pályázatok

miután

a

pedig

17-én
annak

mikor jelent

és

a

is,

hogy

épen
a

kik

s a hivatalos közlönyt
„Erdészeti Lapok"-ból

kimondott

a hónap

harmadikban

megtudása

most mi erdészek,

felől az

hirdetésben

nés egyik lapban, p é l d á u l
ban

Már

napi lapokat

első

megjele

10-ik

napján, másik

20-án

lehet,

miután

hirdetés itt vagy amott

meg először, sok esetben és mindazokra, kik az

illető lapokat nem bírják, nagy körülményességgel jár, kérdem,
3

lehetünk-e a folyamodási határidő felől kellően tájékozva, ha a
határnap világosan nem Íratott k i ?
A hat heti határidő

a pályázati hirdetés

elküldésének

napjától számítva azért szükséges, mert abból legalább egy hét,
sőt

többször

kettő

is

eltelik, míg a hirdetés napvilágot lát,

négy vagy öt heti határidő pedig épen nem hosszú arra, hogy
Buda-Pestről valamely hirdetés az „Erdészeti Lapok" utján az
árvamegyei vagy maramarosi erdész szerény hajlékába jusson.
Legyen szabad tehát azon kérésünket kifejezni, hogy mind
azok, kik erdőtiszti
indítványunkat

állomások

tekintetbe

nyival inkább, mert nem
désben

lévő állomásnak

betöltése
s

mert

betöltésérc pályázatot nyitnak,

venni szíveskedjenek, és pedig anylehet kétség abban, hogy az ürese
pár héttel előbb vagy később

való

a szolgálat érdekén legtöbb esetben nem ejt csorbát,
alkalmasabb

határidő

pályázó, s igy nagyobb

kitűzése

mellett

számosabb

a

a valószínűség is, hogy a betöltendő

hivatalra képesebb egyén lesz választható.

H. S.

A búbos kemenczék és a fapazarlás.
A magyarországi földműves, szegényebb iparos, bánya- és
erdőmunkás

szobájába

kályha vonja

magára

lépve,

rendesen

figyelmünket,

egy

idomtalan

mely a szobának gyakran

egy negyedrészét foglalván el, a különben igen csinos
elrutitja.

Ezen

nagy
szobát

két hibán kivül még egy más, és pedig igen

rosz sajátsága van ezen kályháknak, hogy t. i. aránytalan

sok

fát fogyasztanak.
A nagy kályha

egyetlen jó

tulajdonságául rendesen azt

hozza fel az illető háziúr, hogy abban kenyeret is lehet sütni,
s igy külön sütőkemenczének felállítása felesleges.

Ha

ezen felhozott jó

tulajdonságot

azonban közelebbről

szemügyre vesszük, az nem csak nem jónak, de igen

rosznak

fog bebizonyulni. Lássuk csak : egy gazdasszony legfeljebb négy
szer s legalább kétszer, tehát átlagosan háromszor süt

kenye

ret egy hónap lefolyta alatt, s ezen háromszori sütés miatt a
hó többi napjaiban,

tehát téli időben

szoba fűtése

a nagy kályhában

És

ha

csak

végett

felteszszük,

hogy

a

nagy

27

napig kénytelen a

a sok

kályha

fát

pazarolni.

fűtésére

naponta

2 hasáb" fával kell több, mint egy kisebb, s czélszerüen

épült kályhába, már egy tél lefolyása alatt (mely a melegebb
tájakon 100, a zordonabb vidéken 1 5 0 napra, átlagosan tehát
125 napra tehető) 2 5 0 darab hasábfa égett el Inában.
Vegyünk már most például,
községet,

s tegyük

egy kisebb

80

házból

álló

fel, hogy a házak fele csak egy szobával

s egy kályhával bir, a másik fele két szobával s két kályhával,
kapunk 120

kályhát.

Minden kályhában
tam,

250

hasábfa

egy télen

pazaroltatott

120X250=30.000

hasábfa

át, mint fennebb

kimutat

el, az egész községben tehát

vagyis

300

öl fa

égettetett el

feleslegesen a kenyérsütésre is alkalmas nagy kályha kedvéért.
A

fentebbi

község

feltételek

mellett

600X250=150.000

egy nagyobb

400

házból

álló

hasáb fa, vagyis 1 5 0 0 öl több

letet éget el idomtalan kemenczéje következtében.
Eddig csak a telet vettük
évszakokra,

bcbizonyitandók,

számba, térjünk

hogy

át

a többi

a nagy sütőkemencze gya

nánt is használható kályhák ekkor is czélszerütlenek és károsak.
Nyáron,

midőn

a

munkás

a

forró

nap sugaraitól menhelyet

akar hűvös szobájában keresni, kinyugvandó a nap fáradalmait,
a

gazdasszonynak

eszébe j u t

kenyeret

sütni;

természetesen

máshol helye nem lévén, a nagy kályhát kifüti, s a
hűvös szobát kegyetlenül
kénytelen

nyughelyét

különben

kimelegiti, ugy hogy a munkás férj

elhagyni,

s

a

meleg

napra,
3*

vagy

ha

éjszaka

van, padlásra vagy

a szabad

ég alá menekülni, hol

aztán a szúnyogok nyugodni nem hagyván, fáradtan, lankadtan
kénytelen

újonnan

munkához

fogni.

Kérdem

kellemes-e

ez?

bizonyára

nem, s gyakran jöhet kedve magának a háziúrnak

ilyen alkalommal a nagy kályha oldalát beütni.
De térjünk vissza a kenyérsütésre minden háznál szüksé
ges faanyagra. Tudva lévő dolog, hogy legtöbb fa kell a sütőkemencze kimelegitésére, míg a sütésre megkívántató hőfokot a
már

meleg kemenczében

Már most minden

egy-két

gazdasszony

hasábkával is* el lehet érni.

külön-külön

füti

kályháját

a

íryári időben is, és pazarolja a sok fát kemenczéje kimelegi
tésére, miglen közös sütőkemenczében
kisebb

költséggel

nyeret. Tegyük

egymásután

kisebb fáradtsággal és

több gazdasszony

a

külön

ke

fel, hogy a kellő számban felállítandó közös

sütőkemenczék által egy-egy háziasszony egyszeri
nél

süthetne

fütendő

kályhák

kenyérsütés

mellőzése következtében csak

2 fa hasábot takarít meg, már 20-szori kenyérsütésnél a nyári,
tavaszi

és őszi idő tartama

alatt

40

fahasábot takarít meg.

Felvéve a fentebbi példát, egy 8 0 házból álló községben tehát
40X80=3200

fahasáb,

vagyis

32

öl fa takaríttatnék meg.

Összevetve ezt a télen át kimutatott megtakarítással egy ily
községben 3 3 2 öl fa s vele tetemes pénzérték megy füstbe.
A
éven át

400

házból álló község hasonló feltételek mellett egy

1660

öl fát takaríthatna meg, a nagy kályhák eltá

volítása és közös sütőkemenczék felállítása által.
Még egy igen rosz oldalát kell a kenyérsütésre alkalmas nagy
kályháknak felemlítenem, t. i., hogy ezek a könnyelmű gazdaszszonyok után mindjárt első sorban okozói a legtöbb tűzvésznek.
Miután tehát a nagy, kenyérsütésre is alkalmas kályhák :
1. idomtalanságuknál

fogva

a

szobát elrutitják

s nagy

tért foglalnak e l ;
2. nyáron át a kenyérsütés miatt igen kellemetlenek;

3. nem lévén

tűzmentes

helyeken

(gyakran

faházakban)

építve, sok tűzvésznek okozói, és főképen
4. mivel aránytalan sok fát fogyasztanak, s igy igen költségesek:
községeink jobbléte iránti tekintetből igen kívánatos azok
nak czélszerübb kályhákkal való kicserélése. Ajánlom helyükbe
a kisebb, sok előnnyel biró kályhákat és a közös sütőkemenczék felállítását.
Kellő beosztás
számára

elegendő.

elzárható
kevés

pitvarral

mellett egy sütőkemencze 3 0 — 4 0
Felállíttathatnék
ellátva,

az

akár

külön,

család

egy

kis

akár pedig egy alkalmas házban

költséggel tűzmentesen

és czélszerüen,

s a fentebbiek

szerint beláthatóan nem csak a tőkét adná vissza, de bő kama
tokat is szolgálna a községi pénztárba a tetemes faanyag meg
takarítása következtében.
Végre megemlékezvén arról, hogy ezen jó indulatból eredő
pár szó ugyan főkép a földművesekhez van intézve, de miután
azok

az

„Erdészeti

Lapok"-at

alig olvassák, tisztelt szaktár

saimhoz kell fordulnom azon kéréssel, szíveskednének a kerü
letünkben

fekvő

községeket

ez irányban felvilágosítani s őket

ez által a gyakran kis terjedelmű községi erdők fatermésének
és pénzbeli jövedelmének

további

hasztalan pazarlásától visz-

szatartani.

Fr. L.

Erdőtermények árjegyzéke.
Ungvárott.
1 öl 6'-as bükkhasáb
1

„ 3'-as

1

„

1

„ 3'-as

16 frt —

kr

„

3'-as tölgyhasáb
fenyőhasáb

1 mérő szén .

4

„

50 „

-

» 62

„

—

1 köb láb bükkfa
1 „
„ fenyőfa
1 0 0 0 db 6 ' h. szőlőkaró
1000

.

.

.

.

—
8
10

„ zsindely

frt 05 kr
10 ! )
y>

n

50

—

»

Rékason.
1 öl cserliasáb
1

.

.

.

.

.

„ kocsános tölgy

.

.

.

.

1 köbláb tölgyépületfa

.

.

.

.

7 frt 80 kr
6 » 80 ! )
— n 16 fl

Diósgyőrt.
1 öl 3'-as bükkliasáb

.

.

.

.

9 frt

1 „ 3'-as tölgyhasáb
1 mérő faszén

.

.

.

.

8

1 0 0 0 db szőlőkaró

.

.

.

.

—
—

kr

1

»

80

»

12

n

50

»

—

i)

60

n

13 frt

—

kr

12

30

»

1 2 ' hosszú, 1 0 " széles, 1 " vastag fenyő
fa darabja

Gödöllőn.
1 öl cserhasáb
1

.

„ tölgyhasáb

1 „ puha hasábfa
1 „ dorongfa
1

.
.

.

.

.

„ selejtesfa

)>

8

30

6
9

30

—

1 köbláb tölgyfa
1 0 0 0 db szőlőkaró

.

.

.

.

12 frt

90
20

—

»
n

kr

Visegrádon.
1 öl cserhasábfa
1 „ tölgyhasábfa
1

„ bükkhasábfa

1 köhláb tölgyfa

.

15 frt 4 0 kr
13 » 30 »
40
14

—

28
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Különfélék.

E r d é s z e t i - s z e r v e z é s . Az ó-budai, kulai és zombori m. k.
jószágigazgatóságok erdőgazdaságának szervezése közelebbről fog meg
oldatni. Divald Adolf pénzügyministeri osztálytanácsos ur ebbeli műkö
dését az ó-budai jószágigazgatóság' kerületében m á r meg is kezdette.
Nem kételkedünk abban, hogy a kérdésben forgó kincstári birtokok erdé
szeti jövedelme a szervezés után szintén oly arányban fog emelkedni,
mint ez a m á r rendezett erdőségeknél történt.
E r d ő r e n d e z ő i á l l o m á s . Miként biztos forrásból értesülünk,
a vallás- és közoktatási ministerium igazgatása alá tartozó alapítványi
erdőbirtokok rendezésére még ez év folytán egy erdőrendezői állomás
fog szerveztetni a megfelelő segédszemélyzettel. •
K ü l f ö l d i f a u s z t a t ó k . A pénzügyministerium a Schwarczwaldból 200 fausztatót hozatott Erdélybe, hogy azok a hazájukban nagy
ügyességgel űzött és sok előnyt nyújtó fausztatást Erdélyben meghono
sítsák. Ezen intézkedés erdőgazdasági tekintetben igen fontos, mert általa
számos oly vidék faterménye lesz értékesithető, mely előbb kevés vagy
semmi hasznot sem adott.
C s e r ü z e m . A kincstár gödöllői birtokán e folyó tavasztól
kezdve a kerepesi pagonyból mintegy 800 holdnyi erdőterület cser
üzemben kezeltetik.
P ü s p ö k i e r d ő . A nagyváradi lat. szertart. püspökség bir
tokához tartozó 127.000 holdnyi erdőségnek egy része a helytelen keze
lés által a végenyészet pontjára juttatván, a jelenlegi püspök főtiszt.
Lipovniczky István ur, ki az erdőket rövid idő előtt vette át, a Cultusministeriumot arra kérte, hogy azok megvizsgálására, és a teendők iránti
véleményadásra egy szakértőt küldene ki. A ministerium a kérdésben
forgó erdőségek átvizsgálásával s az ennek alapján teendő vélemény
adással Hoffmann Sándor ministeri fogalmazó urat bízta meg, ki hosszabb
idő óta már a helyszínén működik.
E r d é s z e t i k i n e v e z é s e k . Az állami erdészeti személyzet
körében a folyó év első negyedében történt kinevezéseket lapjaink első
három füzetében helyszűke miatt nem vehetvén fel, most közöljük.

Kineveztettek : Wagner Károly, a pénzügyministeriumhoz osztály
tanácsosi ranggal főerdőtanácsossá.
Scholcz Rezső beszterczebányai, Klipunovszky Károly kolozs
vári, Komáromy József soóvári, és Girsik János nagybányai jószág
igazgatóvá.
Schemmel Sámuel, Böhm Gusztáv, Martiny Antal, Marséban József,
Kalmár Tivadar és Stand Bálint jószágigazgatósági titkárokká.
Almán András és Mangesius Mihály fogalmazókká.
Osterlamm Ármin és Fritz Lipót erdőreudezőkké.
Mangezius Mihály, P i t t n e r Gáspár, Samecz Vladimír, Laczkó Elek
és Müller Sándor számtisztekké.
Biró Miklós és Stief Ferencz irodatisztekké.
Heiszer Antal és Lechner Gábor számvivő pénztárnokokká.
Scholcz Gyula erdőakademiai ideiglenes tanárrá,
Fuchs Szilárd Erdőmesterré.
Binder Vilmos, Fikker Béla és Bindcr József főerdészekké.
Marczelly Gusztáv raktárgondnokká.
Göllner Antal és Heiszer Antal raktártisztekké.
Agotha Lajos, Szamecz János és Göllner Antal pénztárnokokká.
Arcz Károly, Römer Frigyes, Schillinger Adolf és Oelberg Frigyes
pénztári ellenőrökké.
Pfalcz Károly, Binder Gusztáv, Krausz József, Székely Mihály,
Legányi Géza, Vagner Gusztáv, Petraschek Károly, Speríbauer Rezső,
Leonhart Frigyes, Göbbel Gyula, Konrád Gusztáv, Szőcs Károly, Fligl
Nándor, Terbócs Bertalan, Pirkner E r n ő , Kapesius R e z s ő , Kelemen
M á r t o n , Speck Gusztáv, Prodanovics János és Leitner Elek erdé
szekké.
Pellion Lajos, Knöpfler Károly, Stengel Gusztáv, Leonhardt Károly,
Breckner József, Weisz Ferencz, Kasch Ede, Szabatovics Adolf és Prokop
Géza erdőgyakornokokká.

Lapvezetők és kiadók :

Divald Adolf és Wagner Károly.

Szerkesztő :

Bedő

Albert.

Pályázatok.
Az alólirt m. kir. jószágigazgatóság kerületében a következő állo
mások betöltendők : és pedig
1. e g y e r d é s z e t i f o g a 1 ni a z ó i állomás a IX. rangsoro
zatban 000 frt fizetéssel, 15 bécsi öl tüzifajárandósággal és 135 forint
szálláspénzzel,
2. a vajda-hunyadi k. erdőhivatalnál a z e r d ő m e s t e r i állo
más a VIII. rangsorozatban, 1200 frt fizetéssel, 20 bécsi öl tüzifailletménynyel, 100 frt irodai, 200 frt hivatalszolga-átalánynyal, 15 hold ka
szálóval, 350 frt utazási- és (500 frt ló és kocsistartási átalánynyal ós
szabad lak élvezetével,
3. h á r o m r a k t á r t i s z t i állomás és pedig a topánfálvi, a
szászsebesi és görgényi erdőhivataloknál a X. rangsorozatban és 800,
illetőleg 700 frt fizetéssel, 12 bécsi öl tűzifa, 20 frt irodai átalánynyal
és 10 hold haszálóval, végre szabad lak, esetleg a fizetésnek 10"A-ját
tevő szálláspénzzel,
4. k é t p é n z t á r - e l l e n ő r i állomás a görgényi és fogárasi
erdőhivataloknál a XI. rangsorozatban s külön-külön 500 frt fizetéssel,
10 bécsi öl tüzifajárandósággal, 8 hold kaszálóval és esetleg szabadlak
hiányában 15% szálláspézzel, végre
5. 18 e r d ő g y a k o r n o k i állomás külön-külön 360 frt segélydijjal.
A 2. 3. és 4. pont alatt nevezett állomásokat illetőleg a tiszti
óvadék a fizetés '/j-dát elérő összegben biztosítandó.
Pályázni kívánók felszólittatnak, miszerint kellőleg felszerelt sajáfkezüleg irt kérvényeiket, melyekben jó sikerrel végzett szaktudományok,
az erdészeti államvizsga letétele, az erdőüzemnél szerzett gyakorlati kép
zettség, a foga'mazásban és a pénztári állomásoknál különösen a szám
viteli szakmában nyert jártasság is, továbbá a Királyhágón innen divó
nyelvek, de főkép a magyar nyelv szó és irásbani birása kimutatandó', és
végre az állomás, melynek adományozását óhajtják, megnevezendő,
mától számítva négy bét alatt, elöljáróságaik utján ezen jószágigazgató
sághoz nyújtsák be.
Kolozsvárott, 1871. april hó 14.
/V in. kir. jószágigazgatóságtól.
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jelen évfolyamára előfizethetni pénzküldemény vagy posta
utalvány által az „ERDÉSZETI LAPOK" szerkesztőségénél

Budán.
Előfizetési dij e g y é v r e 5 forint.
Lapunk előbbi évfolyamainak néhány példánya a t. közönség
rendelkezésére

áll,

a következő árakéit : II—VII. évfolyam

példányonként 3 frt. VIII. évfolyam 4 forintért,

Az ..Erdészeti Lapok" 18(17. évfolyamának I. és II.
.füzeteit teabonként 1 forintjával szívesen visszaváltjuk.

