
II. A vörösfenyö ültetése csoportokban. 

a) Egyenkint körülbelül 9 darabból álló 30—40 csoport 
hektáronkint, a csoporton belül 2"6/2'6 m-es hálózattal. A vörös
fenyö közé és a csoportok közötti üres térre jegenyefenyő telepít
tetik fenn leirt módon. 

b) Egyenkint körülbelül 9 darabból álló, mintegy 20 csoport 
vörösfenyő hektáronkint fenti hálózatban; 4—4 ily csoport közé 
egy csoport (mintegy 6 darab) bükksuháng és felváltva ezek helyet 
luczfenyőcsoportok (9—12 db); ezenkivül itt—ott alkalmas hely 
kinálkozhatik a juhar közbeelegyitésére (2 m-es, vagy még nagyobb 
csemeték használatával), de nem a vörösfenyő tőszomszédságában; 
a közöket ismét jegenyefenyővel kellene kitölteni. A bükksuhán-
gok költségkímélés végett 3"9/3'9 m-es hálózatban, a luczfenyö-
csemeték a jegenyefenyőhöz hasonlóan 1'3 m-es közökben tele
pítendők. Ilyképen egy hektáron mintegy 180 vörösfenyő, 60 bükk
suháng, 50 juhar, 90—120 luczfenyö és 5510—5540 jegenyefenyő 
ültettetik ki (esetleg több luczfenyö a jegenyefenyő rovására). Ez az 
elegy különösen a Kárpátokban találhat sokszor czélszerü alkal
mazást. 

Önként értetik, hogy mindemellett az állabápolásnak idejekorán 
kell kezdetét vennie. 

Számos egyéb változat is lehetséges. Gyakran a mesterséges 
felújítás a természetessel kapcsolatosan alkalmazható, a midőn a 
vörösfenyöt a fénynek eléggé kitett helyeken az egészen fiatal 
jegenyefenyő vagy bükk-alserdény közé ültetjük. Alkalmas helyek 
létesítésére sokszor néhány anyafának az eltávolittása elegendő. 

(Közli: Bund K.) 

Hivatalos közlemények. 

Felhívás a folyó év tavaszán tartandó erdészeti államvizsgák 
tárgyában. 

1/97. sz. — A folyó év tavaszán erdészeti államvizsgát tenni 
szándékozók figyelmeztetnek, hogy a vizsgatétel engedélyezéseért 



a fennálló vizsgálati szabályzat értelmében beadandó folyamodvá
nyaikat a szabályszerüleg szükséges okmányokkal és szakbeli le
írással felszerelve, legkésőbb folyó évi márczius hó lO.-éig az 
erdészeti államvizsgáló bizottság elnökéhez (Budapest, földmivelés-
ügyi m. kir. ministerium, erdészeti főosztály) bérmentve küldjék be. 

A z erdészeti államvizsgáló bizottság elnöke: 

Sóltz Gyula. 

II. 

M á s o l a t . 

Az 1896. évi erdősítési jutalmak kiosztása. 

72.541/96. szám. Az 1891. évben közgazdasági érdekből tel
jesített erdősítések jutalmazására vonatkozó pályázat határideje 
lejárván, az idei 44.232. szám alatt kiadott rendelettel intézked
tem az iránt, hogy az 1891. évi 10.508. számú pályázati hirdet
mény alapján pályázat alá bocsátott erdősítések a helyszínén 
megvizsgáltassanak s a vizsgálatok megejtésénél az erdősítésre 
vonatkozó összes körülmények figyelembe vétessenek. 

A helyszíni vizsgálatok eredményéről szóló jelentést, az 
erdősítésekre vonatkozó összes ügyiratokkal s nevezetesen a hely
színén az illető erdőbirtokosok jelenlétében felvett jegyzőkönyvek
kel együtt, az emiitett pályázati hirdetmény értelmében alakított 
bíráló-bizottságnak kiadtam a végett, hogy ez az országos föerdő
mester helyettesének elnöklete alatt tartandó ülésén, a jutalmak 
odaítélésére vonatkozó határozatát hozza meg s azt jóváhagyásom 
elé terjeszsze. 

A biráló-bizottság az összes tényezőknek s nevezetesen az 
1891. évi erdősítések közérdekű becsének és értékének kellő meg
állapítása után, 

az elsőrendű első nagyjutalmat, — azaz 1000 (egyezer) 
frankot aranyban — a nyitravármegyei Brezova községnek, a saját 
határában 30.850., 10.864. és 30.865. kat. helyrajzi számok alatt 
fekvő 76 (hetvenhat) kat. hold kiterjedésű teljesen kopár, helyen
ként kavicsos, igen meredek legelőterületen, teljes zárlat mellett, 



kiváló gonddal és szakértelemmel foganatosított erdősítésért, mely 
erdősítés által nemcsak az évtizedek óta terméketlenül heverő- érték
telen teriiletek lettek tökéletesen befásitva és az elkopárosodástól 
megmentve, hanem a beerdősitett terület alatt fekvő nagyobb ter
jedelmű mezőgazdasági területek termőképessége is lett emelve és 
a közlekedési ut, valamint az azon közlekedő emberek és állatok 
élete megvédve; 

az elsőrendű második nagyjutalmát, azaz 1000 (egyezer) fran
kot aranyban, a zalavármegyei Tihany község volt úrbéres közbir
tokosságának a saját határában, a „Visszhangoldal"' dűlőben 26"2 
(huszonhat egész és kettő tized) kiterjedésű meredek és kőtörme-
lékes vízmosásokkal átszelt s helyenként csuszamlásos kopár terü
leten kiváló szorgalommal és sok nehézséggel teljesített erdősí
tésért, mely erdősítés által nemcsak a terület maga, hanem a 
község és az ottani -zárda is megvédve lettek; 

a másodrendű első nagyjutalmat, azaz 800 (nyolcszáz) frankot 
aranyban a máramarosvármegyei Borsa község közbirtokosságánál-
a saját határában 4848. kat. helyrajzi szám alatt fekvő 50 (ötven) 
kat. holdnyi kögörgeteges, vízmosásos, meredek kopár területen, 
teljes zárlat mellett eszközölt erdősítésért, mely erdősítés és az 
előforduló vízmosások s csuszamlások megkötése által nemcsak a 
terület maga, hanem a közvetlenül alatta fekvő állami ut is meg
védve lett; 

« másodrendű második nagyjutalmat, azaz 800 (nyolczszáz) 
frankot aranyban, a Todesko báró örököseinek a Veszprémvármegye 
Nagy-Vázsony község határában, 2272. kat. helyrajzi szám alatt 
36'83 (harminczhat egész és nyolczvanhárom század) kat. hold 
kiterjedésű egészen elkopárosodott meszes és köves talajú terüle
ten kiváló szakértelemmel, teljes zárlat mellett foganatosított erdő
sítésért, mely erdősítés által terméketlenül heverő, valóságos kő
tenger lett befásitva és az elkopárosodástól megvédve; 

a harmadrendű első nagyjutalmát, azaz 500 (ötszáz) frankot 
aranyban az udvarhelyvármegyeí Kis-Oalambfalva község közbirtokos
ságának a saját határában 6550/1. és 6553/1. uj kat. helyrajzi 
számok alatt fekvő 33"8 (harminczhárom egész és nyoicztized) kat. 
holdnyi meredek, kögörgeteges, napnak és szélnek kitett területen 
teljesített erdősítésért, mely erdősítés által nemcsak a beerdősitett 



terület, hanem a közvetlen alant fekvő vasút és állami ut is meg
védettek ; 

a harmadrendű másodili nagy jutalmat, azaz 500 (ötszáz) 
frankot aranyban, a Szász-Coburg-Gothai Fülöp berezeg 0 fensége 
hitbizományi uradalmának, a Gömör-Kishont vármegye Sumjacz 
község határában, a Királyhegyen, 1500 m tengerszin feletti ma
gasságban, 80 (nyolczvan) kat. holdnyi meredek, kögörgeteges^ 
kopár havasi legelőn kiváló gonddal és szakértelemmel, teljes zár
lat mellett eszközölt erdősítésért, mely erdősítés által nemcsak az 
eddig értéktelen terület lett hasznosítva, hanem az erdő felső 
tenyészeti határa is emelve, minek következtében az alantabb 
fekvő területek a kőgörgetegektől való behordás ellen megvédettek ; 

az elsőrendű első elismerő jutalmat, azaz 400 (négyszáz) frankot 
aranyban a vasvármegyei Rohoncz község volt úrbéres közbirtokos
ságának, a saját határában 6640 kat. helyrajzi szám alatt fekvő 
34 (harmincznégy) kat. holdnyi meredek, köves, kopár területen 
teljes zárlat mellett teljesített erdősítésért, mely erdősítés által 
ugy a beerdősitett terület, mint az alatta fekvő mezőgazdasági 
földek is megvédettek; 

az elsőrendű második elismerő jutalmat, azaz 400 (négyszáz) 
frankot aranyban Nyitra, városnak, a saját határában 1950 és 
1955 telekjegyzőkönyvi számok alatt fekvő 15 (tizenöt) kat. holdnyi, 
igen sekély talajú, kavicsos és vízmosásos kopár területen, teljes 
zárlat mellett kiváló szakértelemmel teljesített erdősítésért, mely 
erdősítés által nemcsak a beerdősitett terület, hanem az alatta 
fekvő értékes mezőgazdasági földek, valamint a vasút is a kőtör
melékkel való behordás ellen megvédettek; 

a másodrendű első elismerő jutalmat, azaz 200 (kettöszá,z) 
frankot aranyban a Maros-Torda vármegyei Bazéd közséynek, a 
saját határában 1770/a és 1770/6 kat. helyrajzi számok alatt fekvő 
11 '6 (tizenegyegész és hattized) kat. hold kiterjedésű meredek víz
mosásos kopár területen, teljes zárlat mellett nagy szorgalommal 
és fáradsággal eszközölt erdősítésért, mely erdősítés által nem
csak a beerdősitett terület, hanem a közvetlen alatta fekvő belső
ségek, községi lakóházak, templom, mezőgazdasági földek, sőt 
ember és állatélet is megvédettek; 

a másodrendű második elismerő jutalmat, azaz 200 (kettőszáz) 



frankot aranyban a Thonet családnak, a Barsvármegye területén 
Nagy-Ugrócz község határában 2058/a kat. helyrajzi szám alatt 
fekvő 36 kat. holdnyi területnek közvetlenül a törvényhatósági 
közút felett elterülő meredek, kögörgeteges részén teljesített erdő
sítésért, mely erdősítés által, nemcsak a kérdéses terület, hanem 
a törvényhatósági ut is megvédetett; 

a harmadrendű első elismerő jutalmat, azaz 100 (egyszáz) 
frankot aranyban a máramarosvármegyei felső-közép-visói köz
birtokosságnak a saját határában az 1740 sz. telekjegyzökönyvben 
foglalt 7393 helyrajzi szám alatt 20 (husz) kat. holdnyi meredek, 
szakadásos területen teljesített erdősítésért, mely erdősítés által 
nemcsak a beerdősitett terület, hanem az alatta fekvő kaszálók és 
vizfogó gát is megvédetett; 

a harmadrendű második elismerő jutalmat, azaz 100 (egyszáz) 
frankot aranyban a maros-tordavármegyei Görgény-Orsova község 
volt úrbéres közbirtokosságának, a „Dealu arsica" nevü dűlőben 
fekvő 10'2 (tizegész és kettőtized) kat. hold kiterjedésű véderdő
ben teljesített erdősítésért ítélte oda s egyidejűleg azon javasla
tának adott kifejezést, hogy Winkler Jánosnak a Hont vármegye 
Jíóri község határában 19"5 kat. hold kopár területen teljesített 
erdősítéseknél kifejtett szorgalomért és az elért szép eredménye
kért Írásbeli elismerés nyilvánittassék. 

A biráló bizottság fentebbi határozatát ezennel jóváhagyván 
és javaslatát elfogadván, értesítem a közigazgatási bizottságot, 
miszerint egyidejűleg intézkedtem az iránt, hogy a megítélt jutal
mak és a Winkler Jánosnak kiállított elismerő okmány az illető 
vármegyék főispánjainak megküldessenek s hogy az illetékes 
főispán urakat megbíztam azzal, hogy az utalványozott jutalom
dijakat a közhírré tett pályázati hirdetmény értelmében fizessék 
ki s illetve, hogy a Winkler János részére kiállított elismerő 
okmányt az illetőnek küldje meg. 

Budapest, 1896. évi deczember hó 31.-én. 

Darányi s. k. 


