
Legutóbb a kincstárnak máramarosmegyei nagy erdő
birtoka növekedett meg igen jelentékeny mértékben. Az a 
hézag, a mely a Vissó-völgy felső végén fekvő kincstári 
birtok és a többi kincstári erdők között volt, a ruszpolyánai 
birtok megvásárlása által tetemesen kisebb lett s a kincs
tári erdők koszorúja Máramarosmegye hegyvidékén immár 
majdnem teljes. A 16,600 kat. hold kiterjedésű ruszpolyánai 
birtok eddig az egyesült építőipar-részvénytársaság tulajdo
nában volt, a mely azt a volt Haas és Deutsch vállalkozó 
czégtől vette át. Az eredetileg 2.436,000 K. értékű birtok 
most, a fenyvesek kihasználása után holdankint 42 K.-ért, 
összesen tehát mintegy 700 ,000 K.-ért került a kincstár 
birtokába. Ez idő szerint még 6 0 0 0 k. hold bükkerdő van 
lábon, 4 2 0 0 k. hold a jól értékesithető havasi térség és 
legelő, a mely után 2 0 — 2 4 , 0 0 0 K. évi bérösszegre szá
mithat a kincstár. A birtok többi része legnagyobbrészt 
felújítandó vágás, a melynek beültetése a környék lakossá
gát a tavaszi és őszi hónapokban tekintélyes keresethez 
fogja juttatni. 
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A vadásza t haszn a a  kincstár i erdőgazdaságokban . 
T l T z Erdészeti Lapok mult havi füzetében ismertettünk 

J^\^ nézőpontokat, melyek a külföldi államok erdőgazda
ságaiban a vadászat hasznosításánál mértékadók. 

Hivatkoztunk az osztrák örökös tartományok állami 
erdőgazdaságaira és közöltünk a nagy német birodalom több 
olyan országának kincstári erdőgazdaságaiból hiteles ada
tokat, amelyeknél a vadászat magas fokot ért el és nekünk 
mindenesetre például szolgálhat. 

A német birodalom mindegyik országára ott nem tér-



tünk ki, hogy ismétlésekbe ne essünk.*) Ismertettünk annyit, 
a mennyi megvilágítja a felfogásokat. A mennyi bizony
ságul szolgálhat ahhoz, hogy megállapodott viszonyok között 
azok a magasabb nézőpontok és állami érdekek, melyek a 
kincstári erdőgazdálkodást minden tekintetben irányítják, a 
vadászat hasznosításánál is figyelemben részesülnek. 

Közölt ismertetésünkből ugyanis élénken kiemelkedik az 
a körülmény, hogy éppen olyan országokban, ahol a 
vadászat a legmagasabb fokot érte el, ott az állami erdő
gazdaságok nem törekesznek a vadászatból várható, bár csak 
efemer értékű pénzügyi nyereségre. És figyelemre méltó az 
a széltében érvényesült irányzat, a mely szerint kincstári 
birtokon az erdőgazdaság érdekeit nem sértő vadtenyésztés 
mellett, a vadászatot vadászmódra, idegenek kizárásával, s 
a szemmel tartandó nemzetháztartási érdekek szolgálatában 
az erdőgazdaság személyzete gyakorolhatja a leghelye
sebben. 

*) Kiegészítéséü l a z ol t közlöttekne k a  dolo g irán t érdeklődő k részér e fel -
említhetjük még , hogy : 

Szászországban a  kincstár i erdőgazdaságo k vadászatá t a  gazdálkod ó erdő -
tisztek bérlik . Ház i kezelé s ot t ninc s alkalmazásban. 

Braunschweig kincstár i erdőgazdaságaiba n ház i kezelésbe n űzi k a  vadá -
szatot. 

Bajorországban 1850-be n ol y intézkedése k történtek , melye k szerin t a 
kincstári erdőgazdaságo k vadászat a a  legtöbbe t Ígérőkne k vol t bérbeadandó . D e 
már 6  é v multá n 1856-ba n a  szerzet t tapasztalato k nyomá n változtatta k e  rend -
szeren, s  a  vadásza t házilago s kezelésé t hoztá k be ; s  az t azót a alkalmazzá k is a 
következő alapelve k szerint : A  vadászá s a z erdőgazdálkodó t illeti meg , akine k 
gondját képez i egybe n a z is , hog y a  lelőt t va d megfelel ő módo n a  kincstá r 
javára értékesíttessék . A  vada t részbe n szállítás i szerződése k alapján hasznosítják, 
részben pedi g a  hely i szükségletne k engedi k á t árjegyzék i áron . A z időszakon -
ként megállapítot t árjegyzéke t a  minisztériu m erdészet i osztály a hagyj a jóv á é p 
ugy, min t a  minde n éve s lelövés i javaslato t é s a  vadászat i üzemr e vonatkozó, 
s a z u . n . erdőhivata l (= = erdőgondnokság ) részérő l tervezet t előirányzato t is. 
A vadászat i tizem  kiadásai t é p ug y számoljá k el , min t a z erdőgazdaság i üze m 
kiadásait. 



Mely körülmények indokolják ezt a felfogást, azt 
múltkori közleményünk egyáltalán, de főleg Poroszországra 
vonatkozó ismertetésünk s az abban idézett kijelentések 
eléggé megvilágítják. 

A vadászatból befolyó jövedelem arányai tekintetében 
a külföldi és főleg a német viszonyokra nálunk oly gya
korta és oly szívesen történő hivatkozások értékét pedig 
illuzóriussá teszik azok a statisztikai eredmények, a melyek 
a német birodalom egyes országai kincstári erdőgazda
ságának a vadászatból befolyó jövedelmét tüntetik fel. 

Bajorországban pl. az államerdők vadászatának tiszta 
jövedelmét az 1894/95- ik költségvetési évre 120200 márká
val irányozták elő, a melyből az erdő egy hektárára 0 i 3 
márka esik. Poroszország államerdeinek vadászata az 1893. 
évben 0 - 09 márkát jövedelmezett hektáronként. Elsass-
Lotharingiában a házilag kezelt vadászat 0*16 márka hek
táronkénti tiszta haszonnal záródott az 1887 /88 . költség
vetési évben, sőt az akkor bérbeadással hasznosított, s az 
e czélra eléggé megválogatott vadászterületek sem jövedel
meztek hektáronkénti átlagban többet 0 - 68 márkánál. 

Ez az utóbbi adat összehasonlitásul és egyben bizony
ságul is szolgálhat ahhoz, hogy a bérbeadás rendszerének 
még látszólagos pénzügyi eredményei sem sokkal nagyobbak 
a házilagos hasznosítás mellett befolyó jövedelemnél. 

Erre különben világos bizonyságul szolgálhatnak a 
Baden nagyherczegségre vonatkozó adatok is. A német 
birodalom országai közül ugyanis Hessen és Baden nagy-
herczegség azok, a melyekben a kincstári erdőgazdaságok 
vadászatának hasznosításánál annak idején a magánosok 
részére való bérbeadás elve jutott szélesebb körben 
érvényre. 

Baden nagyherczegségben azon területek egy jó részé-



ben, a melyek az uralkodó család czéljaira le nem foglal
tattak, a vadászatot még 8 — 1 0 évvel ezelőtt is a legtöbbet 
Ígérővel 6 — 1 2 évre kötött szerződések révén bérbeadás 
utján igyekeztek hasznosítani, s csak bizonyos helyeken 
engedték meg a gazdálkodó erdőtisztnek, hogy a vadász
területet bérbe vegye. 

1887-ben, amikor e rendszer még teljes egészében 
érvényesült, a kincstári erdőgazdaság vadászata hektáronként 
évente nem jövedelmezett többet 0 - 33 márkánál. 

És Baden nagyherczegségben is el kellett következnie 
a rendszerváltozásnak. 

Az 1898. évi budget-tárgyaláskor történt, hogy a badeni 
országgyűlésen az egyik képviselő kérdést intézett a pénz
ügyminiszterhez, mint a kinek ressortjába az erdőgazdaság 
tartozik, hogy mivel tudná megindokolni azt a .jelenséget, 
mely szerint a vadászatból várható és évente valamelyes 
emelkedést feltüntető bevételek előirányzatában ezúttal a 
visszaesés jelensége mutatkozik? 

A felelet az interpelláczióra nem késett és hatásában 
nem is maradt eredménytelen! 

Ez a felelet pedig reámutatott arra a körülményre, 
mely szerint a bérlőket igen bajos arra szorítani, hogy a 
bérbeadott vadászterületeken azt a vadállományt tartsák 
fenn, mely az erdőgazdálkodás károsodására nem vezet. 
Az elszaporodott vadnak az erdőben okozott károsításai 
pedig nemcsak békót vernek az erdőgazdálkodásra, de olyan 
természetűek, hogy azok értékét elbírálni s azt a vadászat 
bérlőjével megtéríttetni egyszerűen nem lehet! 

A facsemeték vezérhajtásának lerágása, a fiatal fák 
kérgének felhasítása vagy lehántása olyan károsodás, melyet 
az évszázados életre hivatott erdők fáin ugy az alakbeli 
kifejlődés, mint a sebhelyekből keletkező rákos jelenségek, 



és ekkép minőségbeli veszteség folytán elébb vagy utóbb 
felismerni igen, azonban a károsodás idején pénzértékben 
kifejezni s a vadászbérlővel megtéríttetni éppenséggel 
lehetetlen. 

Ép ugy bajos, sőt a lehetetlenséggel határos annak az 
értékveszteségnek a megállapítása, amely a csemeték csúcs
hajtásának megismétlődő *) lerágása és a fejlődésben néha 
egy évtizedig való visszamaradása folytán nagy erdőterületek 
fiatalosainak növedékveszteségében nyilvánul meg. 

Sok egyéb figyelembe veendő tekintetek mellett ezek 
a jelenségek tették kívánatossá, hogy a bérletek fokozatos 
beszüntetése kapcsán a vadászat megfelelő és arányos évi 
összeg fizetésének ellenében a gazdálkodó erdőtisztnek 
adassék bérbe. Az erdőtiszt ugyanis két irányú felelőssége 
tudatában legjobban találja el a vadnak azon helyes szám
arányát, amelyen az okszerűen tenyésztve az erdőgazdaság 
hátráltatásával és érzékeny megrövidülésével nem jár. 

Ez a nézetnyilvánulás ott természetes kifejezése az 
idők folyamán szerzett helyi tapasztalatoknak. És ez a 
felfogás az, mely hol előbb, hol pedig utóbb történt elfo
gadás mellett immár általánossá vált a német birodalomban. 

Schwappach dr. a kérdésről irván, beigazolja azt, hogy 
német földön már korábbi időkben is érezhetők voltak 
azok a hátrányok, amelyeket a mezőgazdaságban ugy, 
mint az erdők kezdetleges gazdaságában a vadnak arány
talan elszaporodása okozott. A mező- és erdőgazdaság 
fejlődése az ellentéteket csak kiélesitette s azt eredmé
nyezte, hogy az 1 8 4 8 — 1 8 5 0 . évek között a vadállományt 
széltében apasztani kellett.**) 

„Ezen idő óta a mezőgazdaságot a modern törvény-

*) Aho l ugyani s a z oldalhajtáso k a z elveszet t csúcshajtá s szerepé t átveszik . 
**) Schwappac h :  Forstpolitik , Jagd - u . Fischereipolitik . 



hozás, nevezetesen a vadkárok megtérítésére vonatkozó és 
az egész német birodalomban érvényesült intézkedések ma 
már mégis eléggé biztosították." 

„Kedvezőtlenebb azonban ilyen tekintetekben az erdő
gazdaság helyzete, mert még hiányzanak részére a meg
felelő törvényes határozatok és mert a vad által okozott 
károkat még kevés figyelemben részesitik s megfelelően nem 
is méltatják". 

„A mezőgazdasági terményeknél, ahol a vetés és aratás 
közé legfeljebb egy év szorul, a vadkár könnyen demon
strálható. Az erdőgazdaságnál azonban, ahol az erdő tele
pítése és annak letárolása között hosszú idők telnek el, a 
vadkárositás következményei aránytalanul nehezebben igazol
hatók be". „Ha mégis figyelembe vesszük, hogy csak 
némileg is számottevőbb vadállomány mellett az erdő-
mivelési költségek 200 , sőt 4 0 0 százalékkal is emelkednek, 
hogy a fiatalosok kifejlődését a vad részéről való lerágatás 
mennyire hátráltatja, hogy ilyen körülményekre való tekin
tettel az erdőfelújítás milyen költséges eljárásai választandók 
és hogy a fanemek, a melyek az adott viszonyok között 
telepítendők lennének és a jövedelmezőség emelése érde
kében figyelmen kivül hagyandók nem volnának, a vad
állományra való tekintettel mellőztetnek: — akkor a bajok 
eléggé világos képe tárul elénk." 

Valóban, ha az ember szeme elé kerülnek azok a 
fiatalosok, amelyeket a vad tett tönkre, vagy amelyeknél a 
vad ellen való védekezés érdekében nagy területeken min
den csemete csúcshajtását pl. kender-kóczczal burkolják 
be, vagy a vadnak kellemetlen szagú kenőcscsel védik, 
vagy sodronynyal, esetleg Lanz-féle csipkés bádog-rügy-
védővel övezik, — egy természetellenes kép tárul elénk, 
mely éppen nem épületes, nem aesthetikus és alászállitja 



annak a hatásnak az értékét, a melyet egy fiatalos erdő 
látásától joggal elvárhatunk. És alászállitja különösen a 
mi szemünkben, a kik az erdőnek élünk, akik az erdő
gazdaságot szolgáljuk és akik a vad készséges ápolása 
mellett a vadászatot is örömteljes kedvteléssel gyakoroljuk 
arra szokott véralkatunk révén. 

Ezek az állapotok pedig Baden nagyherczeség kincs
tári erdőgazdaságaiban ott, ahol a vadászatot bérbeadással 
hasznosították, napirenden lévő jelenségek voltak s ennek 
a rendszernek természetes következményeiként mutatkoztak 
hasonló jelenségek egyebütt is! 

Nem kívánnánk ezért a vadászat és nem óhajtanánk 
a magyar kincstár erdőgazdasága érdekében, hogy nálunk 
is az ilyen jelenségek kerüljenek napirendre és gördítsenek 
akadályokat a helyes fejlődés elé. Azért is, amikor mindezt 
leirtuk, a vadászatnak ugy, mint az erdőgazdaságnak is 
használni kívántunk. És nem szeretnők, ha mindezen körül
mények felemlitésével bárki előtt a vadászat elleneseiként 
és nem barátaiként tűnnénk fel. Hangsúlyozzuk is azért 
Schwappach dr. igazát, hogy „bár a költség és az ered
mény mérlege kulturállamokban nem kedvez a vadászat 
érdekeinek, mégis helytelen volna, ha a vadászat nemzet
gazdasági fontossága fölött mindjárt pálczát is tör
nénk!" „Mert éppen a vadászat üzésében sok olyan 
ethikai tekintet, affekcziós érték és indirekt előny mutat
kozik, amelyet figyelmen kivül hagynunk nem szabad.". 

„Amiként ugyanis a vadászatot már az ó-korban 
nagyra becsülték azért, mert a hadviseléshez megkívánt 
ügyesség és megedzés tekintetében kitűnő iskolául kínál
kozott, azonképpen ma is egy fontos tényező ahhoz, hogy 
a mai modern társadalmat az agyatfárasztó és idegbontó 
tevékenységében ellensúlyozza." 



„Az erdőgazdasági tisztviselőnek pedig, aki el van 
zárva a városi élet kellemes változatosságaitól, a vadászat 
nyújt majdnem egyedüli szórakozást és fokozza benne az 
érdeklődést az erdő és az abban űzött gazdaság iránt. A 
vadászat ugyanis vonzza őt az"erdőbe és a vadászat eltereli 
őt az erdő olyan pontjaira, is, a melyekre egyébként nem 
került volna!" 

„Azért is, ha a vadászat tulhajtásából eredő kinövé
seket meg is kell akadályoznunk, mégis nem volna a 
nemzetgazdasági érdekeknek megfelelő, ha a vadászat 
teljesen megszűnnék, mert a vadászat észszerű és az adott 
viszonyokhoz alkalmazott ápolása az állam gazdaságában 
is indokolt". 

WWW 

Bulgária erdőgazdasága . 
(Befejezés.) 

z állami erdők jövedelmezősége szintén igen csekély. A fa-^ 
termésnek többnyire csak igen csekély része kerül piaczra 
az is alacsony árakon kel el. A rendkivül hiányos és rossz 

karban lévő közlekedési utak nagyban akadályozzák e kedvezőtlen 
állapot jobbrafordulását. 

Bulgária legszebb erdei a rilai zárda tulajdonában vannak 
(30,000 ha.), de az erdőgazdasági kezelés hiánya ezeken is meg
látszik. Sok a túlkoros fa és a széldöntvény. Ennek következtében 
a szú is annyira elszaporodott, hogy helyenkint az erdő kezd 
kihalni. Ezen erdő fatermésének egy részét eddig a környéken 
lévő apró fürészmüvek vásárolták igen olcsó áron, ujabban azon
ban 6000 ha. fenyőerdő 20 évi kihasználásra bérbeadatott, vagyis 
a nagyban való, tömeges eladásra tértek át. 

A bolgár fürészmüvek ugyan igen számosak, de csak kevés bir 
tökéletes berendezéssel (Banka, Kostenecz és Kritschim). Az apró 
vizi fűrészek, a melyek többnyire csak tavaszszal dolgoznak, az 
erdőben magában épülnek és ha környezetükben fogy a|füré-

Erdészeti Lapo k 


