
„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". 
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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-
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szelni való fa, akkor egyszerűen áthelyezik őket máshová, lly-
képen ezek az apró fűrészek valóságos csapásai a bolgár erdők
nek, a nélkül, hogy tulajdonosaiknak kielégítő hasznot hajtanának. 

A fürészmüvektől eltekintve Bulgária faipara igen jelentékte
len. Egy papir- és két kartongyár, egy botgyár s egy gyufagyár, 
ennyi az egész fafogyasztó ipar. 

A szénégetést és kátrányfőzést a legkezdetlegesebb módon 
űzik gödrökben. Valamivel fejlettebb a házi faipar, amely zsinde
lyek, székek, szövőszékek, házi és gazdasági eszközök, ládák, 
kocsik készítésére terjed ki. 

Bulgária ez idő szerint kevés fát exportál. Még jó karban 
lévő és meg is közelíthető erdőségeinek fatermését maga használja 
fel, legnagyobbrészt tüzelőanyagul és építkezésekre. A fa kivitelé
nek nagy akadályai: az utak hiánya, a vasúthálózat fejletlensége 
és a folyók szabályozatlansága, melynek következtében a viziutat 
sem használják ki, a mely több irányban kínálkoznék. 

Az 1.377,000 leva értéket képviselő fakivitei (1901.) majdnem 
kizárólag Törökországba irányul és puhafából áll. A kivitelt vala
mivel meghaladja a fabehozatal, a melyben főrészes Ausztria-
Magyarország, kemény épületfában Szerbia és ujabban Románia 
igyekszik a bolgár fapiaczot meghódítani. 

Említésre méltó Bulgária kivitele somfában. A somfa (Cornus 
mas és C. sanguinea) a fekete tenger mellékén 4 m magas 30 cm 
vastag fává nő. Fája igen nehezen hasad, jól fényezhető. Különö
sen esztergályosmunkára, a fametszésnél, pipaszáraknak, sétabotok
nak és fogaskerekek fogainak használják. Évi kivitel mintegy 
3000 q., 20,000 leva értékben. 

Egyes kerületekben a szömörczebokor (Rhus cotinus) borit 
nagy területeket. :Leveleiből (Sumach) évi 10,000—14,000 q a 
kivitel 75,000—105,000 leva értékben. 

A fa behozatalánál a Duna nagy szerepet játszik. A mon
archiánkból és Rómániából eredő fa többnyire a Dunán- jő 
Bulgáriába. A bulgár kivitel ellenben legnagyobbrészt vasúton 
történik Harmanli török-bolgár határállomáson át Dedeagatsch 
török tengeri kikötő felé, a mely az aegei tenger partján fekszik. 
A Fekete-tenger partján Várna és Burgas bir jelentőséggel a 



fakivitei szempontjából, különösen az ott még eléggé használható 
állapotban lévő tölgyerdők termékeire vonatkozólag. 

Rendkívül érdekesek az erdők igazgatására vonatkozó adatok. 
A török uralom idején a hatóságok az erdővel csak annyiban 
törődtek, hogy az állami erdőkből kihasznált fa értéke után 
15%-nyi adót hajtottak be és a közczélokra szükséges fát köz
munkaerővel termeltették. Az ilyen közmunkára kirendelt parasztság 
állítólag napszámbérben is részesült, de ez a bér tényleg a pasák 
és egyéb hivatalnokok zsebében maradt vissza. Ez is az erdők 
pusztításához vezetett, mert Kanitz szerint, aki északi Bulgáriát 
1862. és 1879. között beutazta, sok község ezen rendszer követ
keztében a határában lévő jobb minőségű erdőket sietve pusz
tította ki saját javára, hogy igy használható fa hiányában az ingyenes 
közmunka terhét más községekre hárítsa. 

A mult század 60-as éveiben a török kormány megkísértette 
az erdőpusztitás meggátlását és az erdészeti közszolgálat szerve
zését. E végből Konstantinápolyban erdészeti akadémia létesült, a 
melyen eleinte nyugat-európai tanerők működtek. Ezeket azonban 
csakhamar törökökkel váltották fel. Erdőőrző személyzetről ellenben 
semmiféle gondoskodás nem történt, bár erre mégnagyobbszükséglett 
volna, mint erdőtisztekre. Az alkalmazott erdőfelügyelőknek ugyan 
magas fizetésük és ragyogó egyenruhájuk volt s 1868 után több 
igen jó erdőrendszabályt is bocsátottak ki, de a nép mindennek 
daczára zavartalanul pusztította továbbra is az erdőt és a porta 
azon törekvésének, hogy a gazdátlan állami erdőket birtokba 
vegye, ellenszegült. 

1877/78-ban rövid ideig orosz uralom következett be, a mely 
a döntött fa után fizetendő járulékok szigorú behajtása által 
tünt ki. 

A bulgár autonóm kormány első tette az erdőgazdaság körül 
az erdőfelügyelőségi és az erdőőrző személyzet szaporítása volt; 
1883-ban 14 alerdőfelügyelőt és 229 erdőőrt alkalmazott, melyeknek 
száma különösen Rumélia csatolása után tetemesen megszapo
rodott. 1893-ban 22 erdőfelügyelő, 45 alerdőfelügyelő és -845 
erdőőr volt alkalmazásban. Azóta az erdőőrök száma, rossz 
helyen alkalmazott takarékosságból ismét apasztatott. Számuk 
jelenleg 470, ezek közül 290 lovasitott. Erdőőrökként főleg kiszól-



gált katonák alkalmaztatnak. Parasztok alkalmazása nem vezetett 
czélhoz, mert fegyelmezetlenek voltak és a faluban többnyire 
rokonokkal és jó barátokkal birtak. Az erdőőri személyzet kikép
zése végett 1896-ban Samokov-on szakiskola állíttatott fel, melybe 
minden kerületből évenkint 1—3 erdőőr került egy évi tan
folyamra, teljes fizetésének megtartásával. Ez az iskola azonban 
néhány évi fennállás után pénzügyi okokból ismét megszűnt. 

Az erdőfelügyelői személyzet részben külföldi tanintézeteket 
hallgatott (Tharandt, Eberswalde, München, Bécs és Szt. Pétervár), 
részben a bolgár mezőgazdasági középiskolákból került ki, rész
ben pedig egyáltalában nem bir szaktanulmányokkal. A bulgár 
erdészet a földmivelésügyi-, ipar- és kereskedelmi minisztérium 
alá tartozik, a hol egy osztályfő és két osztálytanácsos működik. 
Az erdők feletti főfelügyeletet két kerületi felügyelő teljesiti, a kik 
tágabb hatáskörrel birnak, igy pl. az erdőőröket alkalmazzák és 
elbocsátják stb. Ezeknek van a többi személyzet alárendelve. 
Egészben 75 állami erdőtiszt van Bulgáriában, kik közül azonban 
15 most felmérési és erdőrendezési munkálatokkal van elfoglalva. 
Az erdőtisztek tevékenysége azonban nem igen juthat érvényre, 
mert egyfelől többnyire távol laknak az erdőtől, másfelől pedig 
irodai munkákkal vannak túlterhelve. 

Az erdőőrök száma még mindig igen kevés. Egy részüket 
lovasitották, de igy sem érvényesülhetnek kellően óriási kerüle
teikben. A legtöbb erdei kihágás tehát büntetlen marad. Egyéb
iránt az erdei kihágások büntetései is igen enyhék, az erdőőrök 
fizetése pedig csekély. A lovasitott erdőőr havi 90 levát kap s ezért 
tartozik lovat tartani. A gyalogos erdőőr 35—50 leva fizetést kap. 

A községi erdőőrök száma teljesen elégtelen, fizetésük még 
csekélyebb, ugy, hogy teljesen a jobbmódu gazdák kezében vannak. 

Az államerdészet kiadásai és bevételei a következők voltak: 

Év Kiadás 
leva 

Bevétel 
leva 

1879 
1883 
1888 
1893 
1898 
1900 

40.000 
220.000 
580.000 
920.000 
790.000 
700.000 

120.000 
220.000 
430.000 
580.000 
480.000 
450.000 



A kiadások s velük, ha nem is arányosan, a bevételek is 
1898-ig emelkednek, azóta ismét csökkenés állott be helytelen 
takarékosságból. Igy természetesen nem sokat tehet az államerdé
szeti szervezet a bolgár erdők megmentése és jövedelmük emelése 
érdekében. Ez utóbbiról mindaddig szó sem lehet, a mig az 
államerdőkből a piaczi érték 15°/o-áért, a községi erdőkben 10%-áért 
árusítják a fát, amig nem gondoskodnak szállítóeszközökről, neve
zetesen erdei vasutakról stb. Annál kevésbbé lehet szó az erdők 
házi kezeléséről, mert ennek költségeit nem engedélyezik. Nagy 
haladás, hogy a legutóbbi években évi 50.000 levát irányoztak elő 
egyes állami erdőknek kisérletképen leendő házilagos kezelésére. 
Az erdősítések keresztülvitelére természetesen szintén nincsen 
elegendő pénz. 

A nagymérvű takarékoskodás az erdőgazdaság körül nem 
csupán pénzügyi okokban leli magyarázatát, hanem a népkép
viseletnek a nép óhajából fakadó ama törekvésében, hogy 
minden korlátozást elhárítson választóitól és az eddigi szabad 
gazdálkodást továbbra is fentartsa. 

Ez az állapot azonban nemcsak a pénzügyek terén bénította 
meg a bolgár erdészet törekvéseit, hanem még az erdészeti törvény
kezést is visszafejlesztette. Megemlékeztünk már az 1868-ban 
kiadott török erdőrendszabályokról, a melyek teljesen hatálytalanok 
maradtak. Ezeket követte 1883-ban egy erdőtörvény, a mely azonban 
1889-ben, 1891-ben és 1894-ben módosíttatott és 1897-ben teljesen 
átalakíttatott. Ezek a gyakori módositások pártpoliiikai háttérrel 
birnak és rendesen arra irányultak, hogy némely szigorú rend
szabályt enyhítsenek vagy hatálytalanná tegyenek s ezáltal a nép
nek fát és korlátlan erdei legelőt biztosítsanak. A nép számos 
vidéken mindaddig, a mig a leirt módon faeladásból él és az erdei 
legeltetés takarmánynövények termesztése által feleslegessé nem 
válik, az erdőben való szabad garázdálkodásra tényleg reá van 
utalva s ezen régóta megszokott állapothoz erősen ragaszkodik. 
A ki a paraszt elé e tekintetben akadályt gördít, azt ő ellenségének 
tekinti, a ki az akadályok elhárítását ígéri, azt barátként fogadja. 
Ennek következtében az erdő a képviselő-választásoknál nagy 
szerepet visz. Az ellenzéki pártok az erdő kárára mindenféle ígéretet 
tesznek a népnek, minek következtében a kormánypártnak is engedé-



kénynek és elnézőnek kell lenni, ha nem akarja a talajt elveszteni 
lábai alól. Az erdő fentartására irányuló törvényeket a népképviselet 
nehezen szavaz meg s ha mégis létre jönnek, akkor rendszertelenül 
vagy egyáltalában nem léptetik életbe. 

Az 1883. évi erdőtörvény mindenekelőtt a birtokviszonyokon 
óhajtott javítani. Abból indulva ki, hogy a községi erdők eredetileg 
államtulajdont képeztek s hogy a községek ezen erdőkért soha 
semmit sem tettek, hanem azokat kíméletlenül pusztították, hogy 
végül egyes községek óriási erdőterülettel birtak, mások ellenben 
ilyennel egyáltalában nem rendelkeznek, az 1883. évi törvény 
valamennyi községi erdőt államtulajdonnak akarta kijelenteni és 
minden községnek háztartásonkint egy bizonyos erdőterületet 
átengedni. Ez ellen azonban oly hevesen tiltakozott a nép, hogy 
a törvény ezen rendelkezései végrehajtatlanok maradtak. 

A törvény későbbi módosításai során az erdőőröket megfosz
tották attól a jogtól, hogy az erdei kihágás tényállását ott a 
helyszínén megállapítsák és feljegyezzék. Ez a jog a községi elöl
járókra ruháztatott át. Igy természetesen sokkal nehezebbé lett az 
erdei kártételek megtorlása, sőt szinte lehetetlenné vált. Az erdő
őrnek, hogy a kihágót feljelentse, sokszor egy napi járásra kellene 
bemennie az illető falu elöljárójához. Ezt azonban annál kevésbé 
teszi meg, mert szinte biztosra veheti, hogy az előljáró a tettest 
még védi. Erre az elöljárót vagy az érdekeltség inditja, ha t. i. 
ő is fürésztulajdonos vagy fakereskedő, avagy kényelemszeretetből 
hárítja el magától az esetet, mert terhére esik a tényállást a távoli 
erdőben személyesen megállapítani, a mint azt az előírás kivánja. 
Ehhez járul még a pártpolitikai tekintet, nehogy a tettes és hozzá
tartozói a választásnál az előljáró ellen forduljanak. 

Más erdőtörvény azt kivánja, hogy minden kerületben a 
területnek legalább 5" o-a legyen erdősült s hogy ez az állapot 
laiskolák és csemetekertek telepítésével megvalósittassék. A köz
ségek kötelesek továbbá családonkint Va—3 ha erdőt telepíteni. 
Mindezen intézkedések azonban csak a papíron vannak meg. Az 
a további rendelkezés, hogy az állami erdőkben fahasználati joggal 
csakis azon községek lakói birnak, amelyeknek saját erdejök nincs, 
az őrzés lanyhasága miatt szintén nem jut kellően érvényre a 
gyakorlati életben. 



Az 1897. évi erdőtörvény ismét főképpen a birtokviszonyok 
rendezését czélozza, külön bizottságok utján. Ezek a bizottságok 
első sorban régi okiratok alapján igyekszenek a birtokkérdéseket 
eldönteni, ilyenek hiányában azonban legtöbbször tanúvallomások 
alapján kell eljárniotc^ amelyek azonban rendszerint igen meg-
bizhatlanok, mert ha a jfttnuk netalán nincsenek is megvesztegetve, 
mégis alig mondhatnak valami határozottat oly határokról, amelyek 
kitűzve sohasem voltak. Ahol az állam és a községek állanak 
egymással szemben, ott a kihallgatott tanuk majdnem mindig az 
állam ellen vallanak, ugy, hogy az állam is ritkán nyugodhatik 
meg e bizottságok végzésében, hanem szintén a peres útra kény
telen térni. Ezek a perek pedig, ily bizonytalan alapokon meg
indítva, szinte vég nélkül folynak, óriási költségbe kerülnek és 
már sok peresfél anyagi tönkrejutását eredményezték. Igy tehát ez 
a törvény sem járt a kellő eredménynyel. 

A birtokrendezés tehát továbbra is nyilt kérdés marad. Most 
egy uj törvényt terveznek, amely a birtokpereket olyképpen kor
látozná, hogy oly birtokperek megindítását, amelyek bizonyítékai 
a távoli múltba visszanyúlnak, életbelépte után bizonyos (pl. 5 évi) 
idő elteltével egyáltalában megtiltaná. 

Az állami és községi erdőket, valamint az 1 ha-nál nagyobb 
magánerdőket is állami felügyelet alá óhajtanák venni és szak
képzett erdőtisztekkel üzemterv szerint kezeltetni. Az üzemtervek 
általában a vágásosztáson alapulnának, anélkül, hogy ez akadá
lyozná, hogy minden erdő lehetőleg a neki megfelelő gazdasági 
kezelésben részesüljön. Véderdők volnának kihasitandók és foko
zott védelemben részesitendők. 

A fadöntést, áterdőlést és általában az erdei munkát az állami, 
erdész vezetése mellett külön erre a czélra alkalmazott erdei mun
kásokkal óhajtanák végezni s a népet ettől a munkától a községi 
és nagyobb magánerdőkben is eltiltandónak tartják. A fát a nép 
ezentúl és olcsón, de mégsem az eddigi árakon kapná. 

Az fa tapasztalat, hogy feddig éppen a legbuzgóbb és leg-
ügyesebbj erdőtisztek részesültek a legtöbb üldöztetésben s a 
pártpolitikának többnyire - áldozatául is estek, jövőben ugy kerül-
tetnék ki, hogy törvényileg kimondatnék, miszerint szakképzett 
erdőtiszt állásától csak akkor fosztható meg, ha valamely büntet-



tet követett el és a bíróság hivatalvesztésre ítéli. Az erdészeti 
személyzetnek az erdő közelében volnának lakások építendők és 
az irodai munkákat lehetőleg apasztani kellene. Az erdei legeltetés 
el volna tiltandó vagy legalább is az idős faállományokra szorí
tandó. E végből takarmánytermelésre tanítják a népet. Tüz által 
elpusztított erdőben a legeltetés legalább 30 évre tilalmazandó 
volna, hogy a legelőnyerés czéljából most oly gyakran gerjesztett 
tüzesetek csökkenjenek. 

A vándorfürészek által okozott károknak ugy óhajtanák elejét 
venni, hogy azokat legalább 2 km.-nyíre telepítenék ki az erdő 
szélétől. Ezzel szemben a hegyvidéken a házi faipart vándortaní
tók alkalmazása által terjeszteni és fejleszteni kellene. A fakivi-
telt olcsó vasúti tarifákkal elő kell segíteni. Végül az erdő jöve
delme hosszabb időn át tisztán az erdők állapotának javítására 
és a szükséges utak, vasutak építésére és vizszabályozások 
keresztülvitelére volna fordítandó. 

Ezek főbb vonásokban a bulgár erdészet tervei és czéljai a 
jövőben. A kevéssé biztató mult és jelen kétségtelenné teszi, hogy 
a bulgár erdők megmentésére és részben ujjáteremtésére irányuló 
minden törekvés, bármennyire megokolt is legyen az az ország 
jövője szempontjából, óriási akadályokba ütközik s ezért csak 
felette lassan érvényesülhet a gyakorlatban. 

WWW 

IRODALOM. 
I. Lapszemle . 

A porosz állami erdőigrazg-atás 1904. évi költség-előirány
zatát ismerteti a „Neue Forstliche Blátter" czimü hetilap. 

Mielőtt ezeket az érdekes s tanulságos adatokat közölnők, 
megemlítjük, hogy a porosz államerdők mintegy 2,800.746 hektár 
területet foglalnak el. Összehasonlításul közöljük továbbá, hogy a 
magyar államerdők kiterjedése ezidőszerint 1,569.727 hektár, érté
kük mintegy 207,970.000 K és az 1903. évben 17,848.906 K be
vétellel s 10,683.644 K kiadással szemben a tiszta jövedelem 
7,165.262 K-t tett ki. Egy hektár tehát jelenleg mintegy 4 -5 K tiszta 
jövedelmet hoz. 


