
Á l l am i segél y kopá r terü le te k l> c fásítására. 
Az „állami segély kopár területek befásitására" czimen az 

1900. évi előirányzatba 200.000 K- t , vagyis az 1899. évre megálla
pított költségvetéstől eltérőleg 50.000 K.-val nagyobb kiadást azon 
okból vettem fel, mert a kopár területek erdősítéséhez szükséges cse
meték nevelésére több uj csemetekertet telepitettem, s az ebbeli mun
kálatokat a kopár erdősítések terén mind szélesebb körben megindult 
tevékenységre s illetve az ebből folyó nagymérvű csemete-szükségletre 
való tekintettel, a jövő évben is fejleszteni szándékozom, arra 
törekedvén, hogy lehetőleg mindenütt a nagyobb terjedelmű kopárok 
központján csemetekert álljon rendelkezésre. 

Bevételképpen ugy mint 1899. évben 200 koronát vettem fel. 

I R O D A L M I SZEMLE. 
„Erdészet i nyereségszámitástan" , irta Fekete Lajos m. kir. 

főerdötanácsos és akadémiai tanár. Kapható a szerzőnél, valamint 
Joerges Á . özv. és fiai könyvkereskedésében, Selmeczbányán. Ára 
4 korona. 

Mig az erdőértékszámitástannak feladata a gazdaságban 
működő tőkék kiszámítása, addig a nyereséyszcímitástan a tőkék 
működésének gazdasági eredményével s ennek a tőkékhez való 
viszonyával foglalkozik. A két tan tehát szoros kapcsolatban van 
egymással, de mégis az erdészeti tudományok két külön ágának 
tekinthető. 

Az első tudományos vizsgálatok az erdészeti nyereségszámí
tás terén Hundeshagen-tól erednek és a „Forststatik'" szót is ő 
alkalmazta először. Hundeshagen után König tárgyalta Forst-
mathematik czimü könyvében ezt a tudományágat s ő vezette be 
az erdészeti irodalomba ,,a vállalkozói nyereség" fogalmát. Taní
tásait folytatta Pressler és az övé a „mutatószázalék" megismer
tetésének és alkalmazásának érdeme. Presslerével együtt Hever 
Gusztáv munkája korszakot alkotó e téren. Judeich a nyereség
számitástan főbb elveit a gyakorlatba vitte át. Ujabb írók e téren 
még Kraft, Lehr, Stölzer, Lorey, Endres stb., mig a pénzügyi 
irány ellen Bose, Borggreve, Urich, Baur s még többen írtak, 



kimutatni iparkodván azt, hogy a nyereségszámitástannak nincsen 
meg a neki tulajdonított becse, minthogy a számításoknál felhasz
nált tényezők folytonos változásoknak vannak alávetve. Utóbb 
említett írók még annak az aggodalmuknak is adtak kifejezést, 
hogy a nyereségszámitástan elvei szerint vezetett erdőgazdaság az 
erdők gyorsabb kihasználásához fog vezetni és ezért az erdők 
fentartása szempontjából veszélyes. 

Hazánkban e szakba vágó tan- vagy kézikönyv eddig nem 
létezett s csak egyes ide tartozó dolgozat jelent meg az „Erdé
szeti Lapok"-ban. 

Szerzőé tehát az érdem, hogy hosszú tanárkodása alatt fel-
üsmervén egy erdészeti nyereségszámitástan megírásának szüksé
gességét, munkájával erdészeti szakirodalmunkat egy ujabb müvei 
gazdagította. 

Munkájának elnevezésénél Presslerrel együtt helyesen tér el 
többi szakíró által használt „Statika" elnevezéstől, mely tulaj

donképpen az erőmütan köréből vett képletes fogalom s kevésbé 
felel meg az erdészeti nyereségszámitástan fogalmának. 

A munkában — 134 oldalon — a szerző a nyereségszámi
tástan alkalmazását s illetve a nyereségnek és jö/edelmezöségnek 
kiszámítását még be nem erdősitett területekre, bizonyos korban 
lévő erdőkre és erdötestekre nézve tárgyalja, a számítás alap
jául a teljes termelési időszak előtt a puszta talajt, annak végén 
pedig a vágásra érett állabot véve. Az egyes állabokat alkotó 
fák egykoruságánál fogva a szál- és sarjerdőüzemet összefoglalja. 
Röviden tárgyalja a „jövedelmezés tekintetében legelőnyösebb 
gazdasági üzemmód megállapítását". 

A vágásfordulók nyereségszámitástani szempontból való 
tárgyalásánál közvetitő álláspontot látszik elfoglalni, amennyiben 
sem tisztán az u. n. pénzügyi, sem az erdőjáradékra alapított 
forduló mellett nem foglal állást, hanem ugylátszik az elméleti 
értékű számitások mellett a mennyiségtanilag ki nem fejezhető 
gazdasági mérlegeléseknek juttatja a döntő szerepet. Kár, hogy a 
könyv megírásánál maga elé szabott határ szigorú betartása 
gátolta szerzőt abban, hogy álláspontját ebben az irányban tüze
tesebben megjelölje. Egyébiránt az általános gazdasági mérlege
lések kifejtése maga is érdemes arra, hogy könyv Írassék róla. 



Fontosságához képest behatóan foglalkozik a pénzügyileg 
legkedvezőbb vágáskornak az u. n. mutatószázalék segítségével 
való megállapításával és több ismertetett mutatószázalék közül a 
Kraft által más alakban használt „igazi mutatószázalékot" ajánlja 
mint olyant, mely elméletileg a leghelyesebb és gyakorlati számí
tásokra a legalkalmasabb. 

Ugyanazt a mutatószázalékot használja a gyérítéseknek és 
vigályitásoknak pénzügyi szempontból legelőnyösebb voltának mér
legelésénél is és illetve egyelőre csak annak a kérdésnek meg
oldásánál, vájjon egy bizonyos adott esetben a gyérítés vagy a 
vigályitás kedvezőbb-e a gazdálkodásra nézve. 

Különös értéket kölcsönöz a könyvecskének az a körülmény, 
hogy abban a Mzéperdö és szálalóerdö is nyereségszámitástani és 
evvel együtt erdőértékszámitástani szempontból beható vizsgaled alá 
van véve. 

A közép- és szálalóerdö nem állván egykorú fákból 
értékének kiszámítása az erdészeti elmélet és gyakorlat legnehe
zebb feladatai közé tartozik. Szerző érdeme, hogy e két üzemmód 
hozadékszámitása elméletének megállapításán kivül legújabb mun
kájával ezeket az üzemmódokat is az erdészeti nyereségszámitástan 
kereteibe felvette s evvel a német szakírókat megelőzte. 

Elismerésre méltó a műben, hogy az elég röviden kifejtett 
számitások a megfelelő magyarázatokkal és példákkal vannak 
kisérve. A könyv tehát tanítási czélokra, melyekre azt a szerző 
szánta, igen alkalmas s mint ilyent, örömmel üdvözöljük hazai 
szakirodalmunkban. Cserng Ogözö. 

Az erdei fenyő tüvörösödése és az ellene való védekezés. A 
tudomány mai állása szerint, az erdei fenyő tűinek vörösödését 
(Schütte) egy gomba, a Hgsterium pinastri, okozza, szemben az 
eddigi felfogással, mely a tük vörösödésének okát a fagy, különö
sen a késői fagy hatásában kereste. Már évtizedek óta folyik a 
harcz ez ellen az erdőtelepítést sok helyen kétessé tevő betegség 
ellen, számos kutató szakember keresett védő- és ellenszereket, 
— rendesen foganatosított kísérletekkel törekedtek a betegség lé
nyegét megállapítani s az ellene való védekezési módot megtalálni. 
Különösen Bajorországban pusztított ez a betegség erősen s ennél 
fogva az ellene való védekezési módok megállapítása körül leg-



többet ott fáradoztak. Legújabban dr. Hartig Róbert, a növény
betegségek alapos ismerője, kutatásai tárgyává tette e betegséget, 
mely — tekintettel arra a rendkívüli pusztításra, melyet jelenleg 
a mi csemetekertjeinkben is véghez visz, — megérdemelné, hogy 
hazánk erdőtenyésztői vele szemben szintén állást foglaljanak. 

Mint oly gyakran, ugy a tüvörösödés kérdésének megfejtésé
ben is a véletlen működött közre. A bajorországi Rheinpfalz Bien-
wald nevü erdejében a tüvörösödés már évek óta pusztított, s az. 
ellene alkalmazott védő és óvintézkedések eredménytelenek voltak. 
Ekkor Beclc bajor kir. erdésznek, a ki mellesleg szőlőtulajdonos is 
és jól ismerte a peronospora irtásnál a bordeaux-lé permetezésé
vel elért eredményeket, az a szerenesés gondolata támadt, hogy 
megkísérli a tüvörösödésben (Schütte) sinlődő erdeifenyőcsemeték 
permetezését. Ezt a tervét Osterheli langenbergi erdőmesterrel is 
közölte, kinek hozzájárulásával már az 1894. évben néhány erdei-
fenyöculturát permeteztetett. Ezen első kísérleténél a szőlőmive-
lésnél használt permetezőt és a közönséges bordeaux-ievet alkal
mazta (réz-mész-lé). Az eredmény meglepő volt: Egyenletesen 
váltakozva, 20—20 m.-re, egymás mellett, állottak a permetezett 
és nem permetezett területrészek. Az 1895. év tavaszán a perme
tezett sávok tiszta, üde zöld szinben pompáztak, mig a nem per
metezett területeken levő csemeték, tüzvörös színükkel az előbbiek 
közül élesen kiváltak. 

A folytatólag foganatosított kísérletekből, — melyekről Üster-
feld a Forstw. Centralb. 1898. évfolyamában beszámolt — kitűnik, 
hogy a permetezésre legalkalmasabb idő a július 1-től augusztus 
15-ig terjedő időszak; különösen enyhe időjárás mellett azonban 
már június közepén lehet a permetezést előnyösen megkezdeni, 
csakhogy ilyenkor a permetezés július végén vagy augusztus ele
jén megismétlendő. 

Csemetekertekben, a hol ez az ellenszer legolcsóbban alkal
mazható, először július közepén kell permetezni, azután augusztus 
hó közepén ismételni, — és ha komoly veszély fenyeget, a cseme
ték erősen meg vannak támadva és igen gyengék — még egyszer, 
augusztus második felében lehet permetezni. A folyadék hatása 
ugyanis csak addig tart, a mig a benne foglalt réz a Útlevelekhez 
tapad. Ezért nem ajánlatos nedves, esős időben permetezni. 



Oszterheld azt is tapasztalta, hogy a bordeaux-lé nemcsak 
mint a tüvörösödés hathatós ellenszere működik: e mellett igen 
kedvezően hat a megpermetezett csemete táplálkozására és fejlő
désére is ; a permetezett csemeték bujábban nőttek, tüleveleik üdébb, 
sötétebb zöld színben diszlettek. Hasonló megfigyelést tettek a 
szöllőgazdák a permetezett szöllökben. 

Weber Beck kísérleteit az 1899. évig tervszerűen folytatta, 
és tapasztalatairól a dr. Fürst-féle Centralblattban beszámolva, a 
következőket közli: 

1. Kellő alkalmazás mellett a rézgálicz- és mészoldattal vala
mint egyéb rézpraeparatumokkal való permetezés, bizonyos fokig 
alkalmas az erdeifenyőcsemetéket a gomba okozta tüvörösödés 
ellen megoltalmazni. 

2. A védő hatás csak egy évig tart, miért is évről évre és 
addig kell permetezni, mig a csemeték annyira fölnőttek, hogy a 
tűvörösödéstöl tartani többet nem kell. 

3. Ezideig legjobbnak bizonyult a bordeaux-lé, — szemben 
a többi réz-mész (Kupferklebekalk) és rézczukor oldatokkal, — 
ámbár készítése és általában alkalmazása igen körülményes. Mind
amellett nincs kizárva, hogy a többi rézkészitmények, az adagok
nak megfelelő emelése mellett, szintén beválhatnak. 

4. Ezen óvintézkedéseknek hatása a vető-ágyakban és az 
egyéves vetéseknél, egyes kedvező kivételektől eltekintve, általá
ban még ki nem mutatható. 

5. A permetezést augusztus közepén túl nem szabad elodázni. 
Hogy mikor kell a permetezést megkezdeni, még nincsen pontosan 
megállapítva; ez valószínűleg függ a tél és tavasz időjárásától, 
illetve a vörösödést okozó gombának az időjárás által befolyásolt 
fejlődésétől. 

6. Esőben, kevéssel eső után, erősebb szélben, valamint 
akkor is, ha zivatarra van kilátás, vagy ha a csemetéket harmat 
lépi, a permetezést be kell szüntetni. 

A rézkészitményeknek közvetett óvhatását észlelték a homburgi 
erdöhivatalnál. Ez abban nyilvánult, hogy egy Pissodes notatus 
által megtámadott területen a permetezés után feltűnően megapadt 
a Pissodes által megtámadott csemeték száma. 

Ugyanis 5 drb 10—10 ár kiterjedésű területet jelöltek ki, 



melyek közül az I. és I I . jelzésűt, 1898. év július közepén, a I I I . 
és V. jelzésűt pedig augusztus közepén permetezték bordeaux-
iével, mig a IV. jelzésű érintetlen maradt. 

Ezen területeken a Pissodes által megtámadott vagy megölt 
csemeték száma a következő vol t : 

I. számú területen (a permetezés eredménye kielégítő volt) 25 drb 
II . „ „ (teljes eredmény) 10 drb 

II I . „ „ (kielégítő eredmény) . . . ___ ___ — — 15 drb 
V. „ „ (kielégítő eredmény) 5 drb 

IV . „ „ (permetezés nem történt, a tüvörösö-
dés erős) — — 172 drb 

Ujabb vizsgálatok kiderítették, hogy a rézkészitményeknek a 
•csemetékre való hatása nemcsak azért oly kedvező, mert a réz 
mérgező behatása elfojtja a gombát, hanem azért is, mert a 
csemetéket erősitik. Ez a sokfelé tapasztalt erősítő hatás a tűknek 
tetemesebb élettartamában és sötétebb üde zöld színében nyilvá
nul. Az ilyen erős alkatú csemeték minden esetre jobban ellent-
állhatnak a gombamycelium támadásának, mint a satnya egyedek. 
Dr. Adtrhold, — kinek közléseiből alábbiak vétettek, •— azt tapasz
talta, hogy a Fusicladium spórái a permetezett tüleveleken csíráz
tak ugyan, de infectios tömlőjük a levélbe be nem hatolt. Szerinte 
ez azért történhetett, mert a tülevél sejtjeinek fokozott életereje 
a sejtfalakat feloldó fermenteket kiválasztó gombaszál behatolását 
lehetetlenné tette; de az is lehetséges, hogy a permetezett lé a 
tülevelek külső sejtfalait vegyileg oly formán megváltoztatja, hogy 
a gombamycelium a sejtfalakat nem birja áttörni. Végre feltehető 
az is, hogy a szabaddá lett réz a csiratömlő fermentjeit annyira 
befolyásolja, hogy a sejtfalakat többé föl nem oldhatják. 

A permetezésre használt bordeaux-ié előállüása a következő 
módon történik: egy fadézsába (nem bádogedénybe) 40 1. tiszta 
forró vizet öntenek, melyben 1 kg. rézgáliczot feloldanak. A réz-
gáliczot czélszerü előzetesen durvára törni. Egy másik dézsában 
40 liter vizbe 1 kilogramm frissen égetett, vagy 4 kilogramm 
kövér oltott meszet kevernek; a mikor a mész a vízben lehe
tőleg egyenletesen eloszlott, finom szőrszitán keresztül, foly
tonos kavarás közben, lassan áttöltik a mésztejet a rézgálicz-
oldatba (nem megfordítva!). Ezután annyi tiszta vizet kell a keve-



rékhez tölteni, mig a keverék összes mennyisége minden 2 kg. 
rézgáliczra 100 1. Esős időben való permetezésnél az oldatot 
erősebbre csináljuk, mig száraz időjárás mellett, több viz hozzá
keverése által, az arány 2 kg. rézgálicz = 1 3 0 1. lé. A mésztej 
és rézgálicz hideg állapotban keverendő össze. Mielőtt a mésztejet 
a rézgáliczba öntenők, czélszerü azt egy finom szőrszitán átszűrni, 
úgyszintén a kész keveréket is a permetezőbe való betöltés előtt. 

Egyszerre csak annyit szabad a léből készíteni, a mennyit 
egy nap alatt elhasználunk. Régebbi keverékek hatása gyengébb 
és azok rövidebb ideig tapadnak a tűkhöz. A lé semleges legyen, 
tehát ne fesse a kék lakmuspapirt pirosra. 

Ez az általánosan használt bordeaux-lé (réz-mész-lé) készí
tési módja, és Bienwaldban Beck is igy készítette. 

Ezzel szemben JJalstedt, a newjersey-i kísérleti állomás fő
nöke, azt tapasztalta, hogy a réz-mész-lében sokkal kevesebb üile-
dék keletkezik, ha a rézgáliczoldatot a mésztejbe öntjük; és ha a 
rézgáliczoldat összekeveréskor kétszer oly tömény (concentrált) 
mint a mésztej. Halstedt szerint a lé készítése a következő módon 
történjék: 

A rézgáliczot a rendelkezésre álló viz Ve-ában, a mészt annak 
1,3-ában feloldjuk, azután a rézgáliczoldatot lassan beöntjük a 
mésztejbe, végre a kész lét felhigitjuk a fenmaradt fél víz
mennyiséggel. 

A réz-mész-keverék poralakban a kereskedelmi forgalomban, 
használatra készen is kapható, ez azonban Gould szerint keveset ér. 

Ujabban dr. Weiss a weihenstephani bajor kir. növényvé
delmi állomás főnöke, a réz-sződa-levet (burgundi lé) ajánlja minden
féle növénylevélbetegségek ellen, tehát a tüvörösödés ellen is. 
Ennek az előállítása a f.-bajorországi Heufeld chem.-gyár által 
forgalomba hozott réz-szóda-por alkalmazásával történik. Ez a lé 
a legrövidebb idő alatt és kevés keverései állitható elő, nem ad 
kemény üledéket mint a réz-mész-lé és fecskendőben való haszná
latra is előnyösebbnek látszik a bordeaux-iénál. A por, száraz 
helyen, sokáig igen jól eltartható, és olcsó, 1 kg. ára 1'50 K. Per
metezésnél, első alkalommal 100 1. vizre 1 kg. veendő, minden 
további ismétlésnél 150 1. vizre 1 klg. por. 

Ebben a két rendbeli lében a hatóanyag a keletkező ab-



solat semleges rézvegyület. A szóda vagy mésztej hozzákeverésének 
a czélja a rézgálicz kénsavának a közömbösítése és ártalmatlanná 
tétele. A heufeldi réz-szóda-pornak megvizsgálása, vájjon a készített 
lé valóban közömbös-e, fölösleges, mivel pontosan a szükséges 
mennyiségű anyagokból áll és igy a permetezett csemeték meg
károsítása be nem következhetik. Ennek daczára Seignouret (Revue 
de Viticulture 1898.) nem ajánlja, hanem szóda helyett a szénsavas 
kali alkalmazását ajánlja a következő arányokban: rézgálicz 4/a 
vagy 1 kg., szénsavas káli 1 vagy 2 kg. 100 1. vizre. 

Ennek a keveréknek előállítási költsége 72 f.— 1 K. 44 f. 
Szénsavas káli alkalmazásánál szintén képződik csapadék, de ez 
terjedelmesebb és könnyebb mint a szódából keletkezett. 

A lé annál rövidebb ideig tapad a levelekhez, minél régibb; 
azért törekvésünkazlegyen,hogylehetöleg friss keveréket használjunk. 

A bordeaux-Iének a csemetékre gyakorolt erősítő hatását 
eddig a réz-nek tulajdonították. Dr. Aderhold, végzett kísérletei és 
megfigyelései alapján, azon véleményének ad kifejezést, hogy a lé 
ezen erősítő hatása nem a réznek tulajdonítandó, hanem azon 
csekély was-tartalomnak, mely mint a rézgálicz járuléka, a bor-
deaux-lében mindig mint esetleges alkatrész előfordul. Ez a vas
mennyiség néha oly tetemes, hogy a permetezett lécseppek a tű-
leveleken igen gyorsan rozsdaszint vesznek fel; és éppen ilyen 
esetekben volt a lének a növények növekvésére és erősbödésére. 
gyakorolt előnyös hatása észlelhető. Kísérletei alkalmával azt látta, 
hogy minél nagyobb a lében a vastartalom, annál szembetűnőbb 
volt trágyázó hatása is. Azért azt ajánlja, hogy ezután a bor-
deauxi-lé készítésénél rézgálicz és mész mellett vasgáliczot is 
keverjünk a folyadékba. 10 literes keverék előállításához 5. 1. vizre 
195 gr. rézgáliczot és 5 gr. vasgáliczot vesz. Ezután 200. gr. friss 
égetett meszet, egy csésze viz lassú hozzáöntésével, olyformáu 
kever össze, hogy a mész finom porrá málljék szét; nagyobb víz
mennyiség alkalmazása gyengíti az eredményt. Az igy szétmállás 
utján nyert mészport 5 liter vizzel gyorsan megkeveri, a kelet
kezett mésztejet a rézgáliczoldattal egyidejűleg egy harmadik 
edénybe tölti áf, olyformán, hogy a két folyadék már az áttöltés 
alkalmával egyesüljön, áttöltés után pedig alaposan összekavar-
tatja. A felkavarás minden használat előtt ismétlendő. 
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Ennek a keverési módnak alkalmazása azért is előnyös és 
ajánlatos, mivel a cseppek permetezéskor a tülevelekhez minden 
ragasztó szer hozzátétele nélkül is jól ragadnak. 

Fenmarad még az a kérdés, hogy az egyik vagy másik, 
ajánlatba hozott lé mely fecskendő alkalmazása mellett permete-

. zendö az erdeifenyöcsemetékre ? Van ugyanis sokféle szerkezetű 
permetező, melyekkel a permetezés több-kevesebb eredménynyel 
eszközölhető. 

Tubeuf C. dr., ki a berlini cs. egészségügyi hivatal növény
élettani laboratóriumának vezetője, legújabban egy permetezőt 
készíttetett, mely a sokféle, alkalmazásban levő fecskendő-rend
szerek előnyeit magában egyesíti, s a mellett egyszerű szerkezete 
és könnyű kezelhetősége által kiválik. Ez az egyetemes fecskendő 
a háton hordható edényből áll, melyhez kívülről egy emelőkarral 
ellátott kis légszivattyú erősíttetik. 

Az edénybe egy rostával ellátott tölcséren át töltik be a kész 
oldatot s ennek megtörténte után lezárják a fedelet. Ezután szivaty-
tyuzás által 2 légköri nyomást idézünk elö az edényben. Az igy elő
készített permetezőt a munkás hátára veszi, és vele minden további 
szivattyúzás nélkül, az előidézett nyomás segítségével permetezhet. 
Permetezés közben az emeltyű karját 1 - 2-szer lenyomva fenn
tartja a szükséges nyomást a betöltött folyadék teljes fel
használásáig. 

Ez a Tubeuf-féle fecskendő, feltalálója által a növényvéde
lem érdekében szerkesztetvén, szabadalmazva nincsen, miért is 
az ára igen olcsó. A berlini Altmann-czég (Luisenstrasse 47.) van 
a készítéssel megbízva. A fecskendő ára 32 Márka = 38 K. 40 f. 

Dohnányi Pál. 

Sodronypályák és sodronykötélpályák könnyebb faválasztékok 
közelítésére. Sobó Jenő m. kir. bányatanácsos ur nagybecsű mü
vének az „Erdészeti épitéstan"-nak mult évben megjelent Il-ik 
része oly részletességgel tárgyalja a sodrony és sodronykötél
pályák manapság alkalmazott sokféle módozatait, hogy abból a 
fa szállításával foglalkozók a legrészletesebb műszaki útmutatást 
szerezhetik meg. E szerény sorok ezélja a fentjelzett tartalmas 
műre való hivatkozással csupán csak az. hogy a sodrony- és sod-



rónykötélpályák erdészeti alkalmaztatásának eredeti hazájából 
Svájczból néhány gyakorlati eredményt ismertessenek. 

A „Schweizerische Zeitschrift fiir Forstwesen" 1897. évi 
X. füzetében Seutter A. azt irja, hogy az Alpesek déli vonalának 
meredek hegylejtőin és szük völgyeiben Monté-Visolól le Triesztig 
25 — 30 év óta majdnem kizárólag sodrony- és sodronykötél-
pályákon közelitik az erdei terményeket a közlekedési utakhoz s 
a hol ez a módszer egyszer meghonosodott, a többi szállítási, 
illetőleg közelítési módok felett oly előnyöket biztosit, hogy 
senkinek sem jut eszébe azokra többé visszatérni. 

Meredek hegyoldalakon, ahol annakelőtte eregetéssel, von
tatással, buktatással, ledobálással stb. közelitették az erdei ter
ményeket a közlekedési utakhoz, e müveletek többé-kevésbé mindig 
azt eredményezték, hogy egyrészt tönkre ment a vágásokban levő 
magavetődött fiatalos; másrészt pedig a közelített termékek fel
szántották s helyenként lesodorták a termőföldet ugy, hogy a 
záporok és felhőszakadások a hegyoldalakat egészen az alkőzetig 
lemosták s azokat kopár, terméketlen területekké változtatták át. 
E mellett azután a közelitett fa nagy százaléka tönkrement, szét
forgácsolódott, megrongálta a szabályozott patakmedret vagy a 
drága pénzen felépített utakat. 

Többek között Tessjn kantonban is ez volt egyik főoka e 
közelítési mód elterjedésének úgyannyira, hogy ezidőszerint csak 
magában e kantonban már mintegy 165 Tcm.-i tesz ki a sodrony
os sodronykötélpályák hossza. 

Alig szükséges felemlítenem, hogy e közelítési mód mellett 
a fent jelzett hátrányok és károk mind elenyésznek s e mellett 
még az a fontos előnye is van, hogy oly faválasztékoknál és 
egyéb terményeknél is alkalmazható, amelyek lehozatalára az 
annakelőtte divó közelítési módok mellett gondolni sem lehetett. 
Ilyenek pl. az ág- és fahulladékok, a faszén, a havasi széna stb. 

A Tessin kantonban létező sodronypályák sok helyen az 
erdészeti, bányászati és építkezési érdekek mellett még a posta 
és élelemszállitás érdekeit is szolgálják. 

A sodrony- és sodronykötélpályák készítése, azok kezelése, 
valamint az összes faválasztékok termelése Tessin kantonban 
majdnem kizárólag a közép-svájczi hegyvidékek lakóinak kezében 
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van, akik ezen a téren azt a páratlan ügyességet érték el, amely 
pl. Olaszország északi részének lakóit jellemzi a facsusztatás terén. 

Önként felmerül az a kérdés, hogy hazánknak oly vidékein, 
ahol e közelítési módot mi is elönynyel alkalmazhatnók, nem 
lenne-e jó éppen ugy, mint azt annak idejében a facsusztatás érde
kében az olasz favágókkal tettük, a svájcziakat is elhozatni 
avégből, hogy honi munkásaink az ő fogásaikat elsajátítsák ? 

A tűzifa és kisebb méretű faválasztékok közelítésénél egy
szerű 7—15 mm. átmérőjű sodronyok és sodronykötelek jönnek 
alkalmazásba, amelyek keresztalakban kötött támasztóbakokon 
nyugszanak és végeik valamely szilárd tárgyhoz, szálfákhoz vagy 
tüskökhöz, avagy egyes e czélra rögzített ászkokhoz erősíttetnek 
meg. Amennyiben a pálya hosszához képest a sodronyvezeték nem 
volna elegendő erős, azt több tagra osztják fel, illetőleg több 
kisebb pályát rendeznek be, amelyekre rendesen emberi erővel 
helyeztetik át a felsőbb tagról aláfutott teher. 

A teher vascsigán, vas- vagy fahorgon, vagy villán függ, a 
melyekkel a sodrony vagy sodronykötélen leereszkedik. A vascsiga 
ott alkalmaztatik, ahol az esés csekély. A vas- és ágvilla ott, 
ahol az esés nagyobb s a sebesség csökkentésére a súrlódásnak 
kell fellépni. A nyers fából vágott ágvilla súrlódása a legtetemesebb. 

A kötél nincsen erősen kifeszítve, hanem különösen nagyobb 
esésnél ivalakban függ, s e körülmény az esést különösen a pálya 
alsó felén nagyon csökkenti. 

A csiga, hogy ki ne forduljon s a kötélről le ne essék, rugós 
záróhoroggal (u. n. karabiner-horoggal) van ellátva s erre erősítik 
a tehert vivő hálót, kosarat, vagy kötelet. Csigák meredek pályán 
csupán könnyebb tárgyak szállítására szolgálnak. 

A z ágvilla vagy ághorog igen egyszerű és igy olcsó is. Fő-
előnye az, hogy nem kell visszaczipelni a felső állomásra. 

Vascsigát alkalmaznak... . . . 5—15" o-os, 
vashorgot, vagy száraz ágvillát . . . . . . 15—25°,o 
nyers ághorgot, vagy villát ._ 25—250° o esésnél. 

Reggel, vagy nedves időjárás után a szállítás a fahorgok 
alkalmazása mellett kisebb lejteknél megnehezül, amennyiben a 
harmat és eső a sodronyt megrozsdásitja. Ez esetben a pálya 
bezsírozandó. Erre a zsirozóposztó szolgál, amely két megterhelt 
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csiga közé erősíttetik. Igy természetesen az együtt mozgó csigák 
között a zsirozóposztó az egész pályát végigjárja s azt bezsírozza. 
Szakadt sodronyok sárgarézlemezekkel forrasztatnak össze; a 
sodronykötelek pedig ugy kapcsoltatnak egybe, hogy azok végükön 
1 m. hosszúságban felbontatnak és egybefonatnak. 

Az építési költségekre vonatkozólag némi tájékozással szol
gálhat a 431. oldalon lévő kimutatás. 

Sajnos, hogy Seutter sem a munkabérekről, sem a terep
viszonyokról nem ad részletesebb felvilágosítást. Nem említi azt 
sem, hogy a sodronyok és sodronykötelek áthelyeztetnek-e vagy 
egy helyen használtatnak-e el. Kolossy Imre. 

Párisi levél. 
Tisztelt Szerkesztőség ! 

Ma még határozottan időelőtti az 1900. évi párisi nemzet
közi kiállításon tudvalevőleg szintén képviselt magyar „Erdészet" 
kiállításáról részletesen beszámolni, ámbár a rendezés munkálatai 
annyira előrehaladottak, hogy a teljes befejezéstől már csak az 
az átalános és utolsó rendezgetés választ el, mely éppen az össz
benyomásra oly rendkivül fontos. Kár volna tehát egy műről irniT 

melyről még az összhangzásra döntő utolsó ecsetvonás hiányzik; 
azt azonban már ma is ki kell emelnem, hogy az erdészeti ki
állításnak f. é. április hó 15-én megtörtént hivatalos megnyitása
kor a magyar rész a nagy közönség számára látható volt, mig a 
nemzetközi erdészeti csarnokban képviselt többi nemzet még javá
ban a tárgyak kicsomagolásán és elhelyezésén fáradozott. 

A „L'Echo forestier" czimü franczia szaklap egy régebbi 
számában ugyan röviden jelezte, hogy Magyarország erdészeti ki
állítása a többihez képest figyelemreméltó előnyben van, de azért 
egy szaklap sem foglalkozott még behatóan kiállításunkkal, a mi 
a fentjelzett körülménynél fogva ezidőszerint még nem is kívá
natos. A „Revue des Eaux et Foréts" utolsó száma azonban tárgyalja 
azokat a tájékoztató közleményeket, melyek a kiállitás alkalmából 
franczia nyelvre lefordíttattak és számos idevaló szaklap között 
szétosztattak. Nem vélek fölösleges munkát végezni, midőn a 
nevezett lap által közölt tényeket és észrevételeket szórói-szóra 


