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Ára egy évre azok számára, kik az Országos Erdészeti Egyesületnek nem 
tagjai, 16 kor. Az egylet azon alapitó tagjainak, kik legalább 300 koronát 
alapítottak, ingyen jár, mig azoknak, kik ezen összegnél kevesebbet 
alapítottak, az illető alapítványi kamat beküldése mellett, ára 6 kor. 
Rendes tagoknak a 16 kor. évdíj fejében szintén ingyen küldetik meg. 

Az Országos Erdészeti Egyesület időközönkint megjelenő közérdekű kiad
ványai (népszerű erdészeti ismeretek tára stb.), valamint a hirdetések 
(állandó melléklet) és az időközönkint a laphoz fűzött, műnyomópapíron 
készült képek az előfizetési ár fejében * a lappal ingyen  küldetnek meg. 
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B U S A F E S T , V., A l k o t m á n y - u t c z a 6. s z á m 

(Telefon: 37—22) 

A lapnak  legkésőbb  minden  hónap  5. és 20. napjáig  a  t.  egyesületi  tagok  vagy 
előfizetők kezeihez kell jutni. Ellenkező  esetben posta-jegygyel „reclamatio"  teendő.



Munkatársaink tájékozásául! ^ k ^ C í S Í 
erdőgazdaság összes ágainak művelésére és ismertetésére szolgáló értekezéseket s 
a gazdálkodás gyakorlati alkalmazására vonatkozó bárminemű tudósításokat, 
valamint felvesszük az erdészetet közelről érdeklő s azzal mintegy rokoni köte
lékben lévő vadászati ügyeket is. 

írói tiszteletdíj: Egy nyomtatott ivnyi eredeti értekezésért, mely a szer
kesztőség részéről átdolgozást nem igényel 40—48 K-, ha az átdolgozást igényel, 
avagy idegen nyelvből eszközölt szabatos fordításért 24—40 K., oly fordításért, 
mely átdolgozást igényel 16—24 K. 

Munkatársaink tiszteletdiját a szerkesztőség az év végével küldi meg, 
kívánatra azonban előbb is. 

Kérjük munkatársainkat, hogy dolgozataikat csak egyes félivekre, s ilyeneken 
is csak az egyik oldallapra, törött alakban írják. A czikkekhez tartozó rajzokat 
sima, fehér papíron, lehetőleg kétszer olyan nagyságban kell készíteni, mint a 
milyen nagyságban azokat a szerző a lapba felvétetni kívánja. Ugyanilyen mérték
ben nagyítva kell a rajzhoz tartozó felírásokat, betűket s egyéb jelzéseket is alkal
mazni. Tiszta és szép másolatokat csak hasonlóan kidolgozott eredeti után lehet 
várni. Kéziratok nem  küldetnek vissza. 

Az Erdészeti Lapokban megjelenő közleményekről a szerkesztőség a nyomdai 
költségek megtérítése esetén különlenyomatokat.  is készíttet a szerzők számára. 
A nyomdai költség (fűzve", de boriték nélkül) 30 példány után 16 oldalas ivenként 
7 K., 50 példány után 8, 100 példány után 10 K. 

Borítékkal ellátva, a különlenyomatok előállítása 30 példánynál 3 K. 60 fill., 
50 példánynál 4 K.-val, 100 példánynál 5 K.-val többe kerül. 

EGYESÜLETI HIRDETÉSEK. 
Figyelmeztetés. Az egyesületi kiadványokból az egyesületi tagok csak  egy 

példányt szerezhetvén meg kedvezményes  áron,  több példány megrendelése 
esetében a többi példány után a nem tagok -számára megállapított ár küldendő be. 

Az Országos Erdészeti Egyesületnél (Bpest, V., Alkotmány-utcza 6. sz.) 
a következő müvek rendelhetők meg: 

ERDÉSZETI LAPOK. Az Országos Erdészeti Egyesület közlönye. Szerkeszti 
Bund Károly.  Előfizetési ára 1 évre 16 korona. Megjelenik minden hó 1-én 
és 15-én. Mutatványszámok ingyenesen. Régi évfolyamok mérsékelt áron. 

AZ ERDÉSZETI ZSEBNAPTÁR 1908. ÉVI (27.) ÉVFOLYAMA. Ára egyesületi 
tagoknak 2 K., másoknak 3 K. Árát legczélszerübb 45  f. postaköltséggel 
együtt előre  beküldeni,  mert az utánvét aránytalanul drágítja a postaköltséget. 

AZ ERDÓŐR vagy AZ ERDÉSZET ALAPVONALAI KÉRDÉSEKBEN ÉS 
FELELETEKBEN. Irta: Bedő Albert. VIII. kiadás, 1902. Ára 6 K. 6 kn, 
55 fill. előzetes beküldése esetén bérmentve és ajánlva küldetik. 

AZ ERDŐRENDEZÉSTAN KÉZIKÖNYVE. Irta: bölcsházai Belházy Emil. Ára 
tagoknak 6 K., nem tagoknak 10 K. 

ERDÉSZETI NÖVÉNYTAN. Irta: Fekete Lajos és Mágócsi-Dietz Sándor. I. kötet. 
Általános növénytan. Teljesen elfogyott. — IL kötet: Növényrendszertan. 
Részletes növénytan. Növéfiyföldrajz. Ára tagoknak 12 K., nem tagoknak 18 tv 

A TÖLGY ÉS TENYÉSZTÉSE. Irta: Fekete Lajos. Ára tagoknak és könyv
kereskedőknek 4 K., másoknak 6 K. Kapható a szerzőnél is Selmeczbányán 

ERDEI FACSEMETÉK NEVELÉSE. Irta • Tomcsányi Gusztáv. Ára tagoknak 
3 K.,nem tagoknak 4 K. ; 4 K. 45 fill. előzetes beküldése esetén bérmentve 
küdetik. 
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Megjelenik minden hó 1-én és 15-én. ® Előfizetési dij egy évre 16 korona. 
Az Orsz. Erd. Egyes, oly alapitó tagjai, kik legalább 300 kor. alapítványt tettek, vala
mint a rendes tagok is 16 kor. évi tagsági dij fejében, ingyen kapják. Azok az alapitó 
tagok, kik 300 koronánál kevesebbet alapítottak, 6 kor. kedvezményes árért járathatják. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapesten, Lipótváros, Alkotmány-utcza 6. sz., II. em. 

»n A lap irányával nem ellenkező hirdetések mérsékelt díjéit közöltetnek. «e 
^-t, (Telefon: 37—2?.) S - ~ ^ 

A magánerdők parczellázása és irtása ellen. 
~*f^ magánkézen levő erdőknek az a tervszerű, üzér-

j £_ \^ kedési szándékból történő felaprózása és irtása, 
amelylyel az Erdészeti Lapok már ismételten foglalkoztak, 
a hivatalos körök figyelmét is felkeltette, minek eredmé
nyeként az alább következő körrendeletet bocsátotta ki a 
földmivelésügyi miniszter, melyet az Erdészeti Rendeletek 
Tárában való közlés czéljából nem kapván meg, azt köz
érdekű és tudtunkkal nem bizalmas jellegű tartalma miatt 
e helyen közlünk. 

KÖRRENDELET 
valamennyi kir. erdőfelügyelőségnek. 

(Az 1879. évi X X X I . t.-cz. 2. és 4. §-ainak hatálya alá tartozó 
erdők parczellázás utján való eladásának és kiirtásának meg
akadályozása ügyében.) 

105.821/1907 földmiv. min. sz. — Hozzám érkezett jelentések 
szerint ismételten előfordultak olyan esetek, hogy egyes magán
birtokosok, illetőleg fatermeléssel foglalkozó gyárosok és vállal
kozók a birtokukban levő s illetve kihasználás végett talajostól 

Erdészeti Lapok 



együtt megvásárolt feltétlen erdőtalajon álló, sőt véderdőjelleggel 
biró erdejüket letárolás után parczellázzák és kisebb részletekben, 
tájékozatlan kisgazdáknak jelentékeny vételár mellett üzletszerűen 
eladják, az utóbbiak pedig a megvett erdőtalajt felássák, fel
kapálják s néhány éven át, amig a talaj termőereje a csekély 
televényréteg elpusztulásával teljesen ki nem merül, rablógazdál
kodás módjára mezőgazdaságilag használják, avagy a kihasznált 
vágásterületeket a megszerzés után azonnal legeltetésre fordítják. 

Az 1879. X X X I . t.-cz. idevonatkozó rendelkezéseibe ütköző 
s ugy közgazdasági szempontból, mint a vásárló kisgazdák érde
keire is egyaránt káros és veszélyes eme gazdálkodást múlhatatla
nul s minden rendelkezésre álló törvényes eszközzel megakadá
lyozni kívánom, annyival is inkább, mert az erdők ily módon 
való pusztításának a tulajdonképeni czélja csak az, hogy egyes 
élelmes vállalkozók az erdők fakészletének előnyös kihasználását 
s a kihasznált erdők talajának minél magasabb árban való érté
kesítését, a nép tájékozatlanságának és jóhiszeműségének kihaszná
lásával a maguk javára biztosítsák, az erdősítési kötelezettség alól 
pedig kibújjanak s azt a vásárló kisgazdákra hárítsák át. 

Szigorú felelősség terhe alatt utasítom tehát a kir. erdő
felügyelőséget, hogy a kerületéhez tartozó s az idézett törvény 
2. és 4. §-ának hatálya alatt álló erdők kezelését és miként való 
használatát a jelzett visszaélések megakadályozása végett állandóan 
éber figyelemmel kisérje s amennyiben a fentebbiekhez hasonló 
törvényellenes gazdálkodást tapasztalna, vagy ilyennek tervbe
vételéről tudomást szerezne, azonnal a legerélyesebben lépjen 
közbe s intézkedjék aziránt, hogy a parczellázott erdőket vásárló, 
illetve vásárolni szándékozó kisgazdák az erdők fenntartására vonat
kozó törvényszerű rendelkezésekről s azok megszegésének követ
kezményeiről idejekorán és széles körben kellően felvilágosittassa-
nak s az érdekeiknek meg nem felelő erdővásárlásoktól lehetőleg 
visszatartassanak, az esetleg már megkezdett káros használatok 
pedig az 1883. évi 3Ó.016. sz. körrendelet értelmében azonnal 
megszüntettessenek, a törvényellenes cselekmények megtoroltas-
sanak s az erdősítési munkálatok elrendeltessenek. 

Budapest, 1908. évi márczius hó 3-án. 
A miniszter helyett: Mezó'ssy 

államtitkár. 



Érthetőnek találjuk, hogy a hivatalos hatalom első
sorban a kezében levő eszközök szigorúbb alkalmazásával 
igyekszik a mutatkozó bajon segíteni, mielőtt ujabb esz
közök megszerzésére gondol. Éppen ezért bevárandónak 
tartjuk a magunk részéről is azt, hogy a fenti rendelkezés 
a gyakorlati életben meghozza-e a kivánt eredményt, 
mielőtt továbbmenő intézkedéseket sürgetnénk, semmiesetre 
sem lehet azonban megelégedni azzal, hogy ezzel az 
intézkedéssel az ügy maga lekerüljön a napirendről. Az 
eddig törvényellenesen eszközölt irtások újraerdősítése lesz 
próbaköve a miniszteri rendelkezésnek és rövidesen ki 
fog derülni, sikerül-e a most rendelkezésre álló eszközök
kel egyfelől az eddigi irtásokat ismét az erdőterületeknek 
visszahódítani, másfelől ujabb ily visszaéléseknek elejét 
venni. 

A mezőgazdaság terén a parczellázás, ha nem üzér-
kedésí czélzattal történik, bizonyos határig mindenesetre 
jogosultsággal bir s mégis a mezőgazdaság illetékes kép
viselői is kénytelenek a parczellázásokkal űzött hallatlan 
visszaélések ellen állást foglalni; annál több okunk lehet 
nekünk erdőgazdáknak erdeink elaprózása és irtása ellen 
védekeznünk és éber figyelemmel kisérni minden olyan 
jelenséget, amely ily irányú üzérkedésre vall. 

<D£ Ú£ 

A magyar Alföld befásitása érdekében. 

Irta: Bernátsky  J. 

II. 

fák előfordulása valamint a növényzet kialakulása tekinte
tében a klima után a  talaj  a legfontosabb tényező. Hogy 
a magyar Alföld befásitása minél több sikerrel járjon, az 

alföldi klimát elviselő fák talajigényeit jól kell ismernünk. Amilyen 
36* 



nagy hiba volna a magyar Alföldön,a sima fenyőt erdészetileg 
elszaporitani (?) s a milyen nagy hiba volt paratölgyet és.olajfát 
Temesmegyében *) ültetni, olyan hiábavaló tapogatódzás; az is, ha 
a szikeseket akáczczal meg feketefenyővel próbálják befásitani. 
Pedig az akáczfa és feketefenyő a mi klímánk alatt nagyon jól 
tenyészik. Persze csak akkor, ha megfelelő talajban gyökerezik. A ma
gyar Alföld közmondásos fátlan pusztaságait sem Szabad egyes
egyedül a klímával magyarázni. A talaj is döntő befolyással van. 
Talán Debreczen vidéke a legszebb példa arra, hogy,. kiterjedt, 
fátlan pusztaság és szebbnél-szebb erdős részletek mondhatni 
egymás tőszomszédságában, egy klíma alatt vannak. Debreczentől 
nyugatra terül el a Hortobágy. A legnagyobb fátlan róna, mely
hez hasonló kiterjedésű nincs több az országban; legfölebb vízér 
mentén akad egynehány fűzfa, csárda mellett e g y ; kis akáczos. 
Debreczentől keletre van a Nyírség. Itt tölgyesekben gyönyörköd
hetünk; a- tölgyesekben s azok szélén olyan növényzet van, mely 
kárpátvidéki bükkösre emlékeztet. Mi okozza azt az éles különb
séget? A talaj. Itt az apró-cseprő lápokból kiemelkedő homokos 
vagy ritkábban agyagos partos dombok, ott pedig egy lapos 
alluviális medencze, melynek talaja többnyire szikes agyag s melyet 
lefolyást nem találó viz borit tavaszszal. A magyar alföldi gazda 
a talaj legcsekélyebb változásait is figyelembe veszi. Csongrád
megyében — de másutt is — lapályos, humuszos talajon nagy 
búzaföldek terülnek el. Mihelyest azonban a talaj csak egy kissé 
partosabb lesz, egy-két méterrel emelkedik s a talaj homokosabb: 
szőlő vagy gyümölcsös váltja fel a búzaföldeket. Ahol kissé sülyed 
s ennélfogva valamicskével nedvesebb, üdébb a talaj, kukoriczás 
következik a búzaföldre. Mélyebb helyen répaföldek s végűi ezek 
mentén rétek foglalják el a nedves területet. 

A következőkben az Alföldön eredetileg honos fák és nagyobb 
cserjék talajigényeiről emlékezem meg, saját megfigyeléseim és 
tapasztalataim alapján. Megemlitem azokat a fajokat is, amelyek 
erdészeti szempontból talán alárendelt jelentőségűek; még pedig 
azért, mert az Alföld befásitásáról lévén szó, nemcsak haszon-, 
hanem védőerdők létesítésére is gondolni kell. Sőt a befásitással 

*) Megtörtént a XIX. század első évtizedeiben; a nagy költséget okozott 
kísérlet természetesen csütörtököt mondott. 



nem mindig erdőt, hanem sok esetben fasorokat, ligeteket, parko
kat akarunk létrehozni. Ilyenkor az erdészetileg máskülönben 
haszontalan faj nagyon is értékessé válhatik. Nem utolsó kérdés 
a városok ellátása díszfákkal s tekintettel arra, hogy ez ügyben 
városi kertészeink sokszor külföldi czégekhez fordulnak, holott 
hazai faiskolák, sokkal jobb anyagot szolgáltathatnának, a magyar 
alföldi erdészet ezt is figyelembe veheti. 

Betula verrucosa.  Ismeretes, hogy a nyirfa hegyvidéken talaj
ban nem válogat. Ámde az Alföldön azt mondhatjuk, hogy 
homokhoz van kötve. Agyagos talajon az Alföldön nem fordul 
elő, de homokon annál gyakoribb. Igaz, hogy nem a legszára
zabb futóhomokot, hanem többnyire a kissé kötött s kissé nedve
sebb homokot, lápok szélét szereti. Azért a Nyírségen igen 
gyakori. Azt tartják sokan, hogy a nyirfa a Nyírségen mai nap 
pusztulófélben van. De akinek alkalma volt a Nyírség keleti 
részeit bejárni, az meggyőződhetett arról, hogy ott a nyirfa még 
nagyon is bőven terem, még pedig mindig csak homokos, eset
leg kissé lápos talajon. Száraz agyagon önként nem terem. Meg
jegyzem, hogy a Dunántúl laposabb vidékein, főként Somogy-
megyében, szintén homokon fordul elő. Ugyanazt a keleti tenger 
partvidékein is tapasztaltam, ahol homokon és lápok szélén igen 
gyakori, de száraz agyagon nem terem. Mivelhogy díszfának 
kedvelik, sőt ujabban nagyban is vásárolják (lásd Erd. Lapok 
1908., 1. füzet, VIII. lap), érdemes lesz figyelemre méltatni. El-
szaporitása alföldi faiskolában nagy bajjal fog járni, ha talajigé
nyeit számba nem veszszük. Úgyszintén tekintetbe kell venni azt, 
hogy Alföldünkre csak a B,  verrucosa,  nem pedig a B.  pubes-
cens való. 

Alnus glutinosa  és A.  Incana.  Mindakét égerfa az Alföldön 
vizek mellett, iszapos, áradásos talajon található. Agyag és homok, 
sovány vagy kövér talaj mind megfelel neki, csak állandóan viz 
áztassa azt. .. •', 

Carpinus betulus.  A  gyertyánfa jó, kötött homokot vagy 
agyagos talajt szeret. Sovány homokon nem találni. 

Corylus avellana.  A  mogyoró sem futóhomokon, sem nedves 
helyen nem terem, de máskülönben nem nagyon válogat. Kö
tött, humuszos homokon legszebben díszlik. 



Quercus sessiliflora.  Minél kötöttebb és-minél szárazabb fek
vésű a talaj, annál jobban felel az meg a kocsántalan tölgynek.-

Qu. pedunculata.  A nagy folyók mentén, a szigeteken, allu-
viális ártereken, de azonkívül partos helyeken homokon is igen 
gyakori. Ahol a talaj nagyon száraz és kötött agyag, vagy ahol 
szikes, ott nem terem, de máskülönben az Alföld egyik legelter
jedtebb s legfontosabb erdőalkotó fája. Évszázadok óta erősen 
pusztítják. A lakott, könnyen hozzáférhető területekről kiindulva s 
a lakatlan, nehezen bejárható területek felé haladva azt látjuk, 
hogy a tölgy évről-évre visszaszorul. Az Alföldön mai nap nagyobb 
erdőket még ott alkot, ahonnan a gyakori árviz tartotta távol az 
emberi kultúrát. Az árvizmentesitéssel karöltve nyomulnak előre 
a búzaföldek; a tölgyesek pedig mind kisebb és kisebb térre 
szorulnak. De ebből még nem következik az, hogy a tölgyfa az 
Alföldön csak nedves talajon nőhet meg. Ellenkezőleg, megnő az 
a legszárazabb talajon is, ha az homokos, nem túlságosan agya
gos vagy szikes. Legszívesebben megnő a kövér, humuszos 
talajban, csakhogy ezt a talajt a mezőgazdák foglalják le maguk
nak. Legújabban a homokvidékeken is pusztulás fenyegeti a 
tölgyet, mert útjában áll a szőlősgazdáknak. 

Qu. lanuginosa.  Hegyeken mészkövet szeret. Az Alföldön 
csak ott terem, ahol a talaj homokos, száraz és jól átmelegedik. 

Qu. cerris.  A cserfa olyan mélyre terjedő humuszos-agyagos 
talajt szeret, amely nyaranta túlságosan ki nem szárad, de azért 
nem mocsaras. Szárazabb homokon nem fordul elő. 

Qu. conferta.  Az alföldszéli dombvidéken mindig csak mélyre
terjedő agyagon találtam. Homokon vagy nedves helyen nem 
fordul elő. 

Az itt emiitett Q«í7ms-fajokon kivül még több, más, figye
lemreméltó tölgyfaj ismeretes; amely fajok talajigénye kevésbbé 
ismeretes, azokról itt külön megemlékezni nem lehet. 

Az Ulmus-ía.]ok  közül az U.  effusa  lehetőleg üde, nedves 
talajt kivan. Az U.  glabra  valamint a harmadik, közönségesen 
U. campestris-nek  nevezett faj a magyar Alföld befásitása tekinteté
ben rendkívül fontos. Még pedig nem azért, mert nedves és száraz 
agyagon, valamint televényes homokon és meszes löszön jól meg
terem, hanem leginkább azért, mert szikes talajon is jól megállja: 



helyét. Vadon előforduló fáink közül a szilfa az, amely szikesek 
szélén is letelepszik. Igaz, hogy vakszikre nem megy át, de az 
olyan szikes talajon, melyen sem tölgy, sem nyárfa, sem kőris 
vagy juhar meg nem terem, a szilfa pompásan zöldéi. Még a 
nagy gonddal ültetett akáczfa is sínylődik, sárgul abban a szikes 
talajban, melyen a szilfa önként terem s szépen zöldéi. Kivált
képen az Ulmus  glabra  az, amely pl. Szeged vidékén és Kun-
Szent-Miklóson Statice  Omellni,  Lepidium  crassifolium,  Crypsis 
alopecuroldes, Atropis  distans,  Hordeum  Oussoneanum,  Scirpus 
maritimus, Camphorosma  ovatum,  Aster  pannonlcus  és Artemisla 
monogyna társaságában található. Aki pedig ezeket a felsorolt 
növényeket ismeri, azt is tudja, hogy alföldi sziki növényzetünk 
jellemző tagjai közül valók. Kiemelem, hogy a szilfa a talaj száraz 
vagy nedves volta iránt meglehetősen közönyös ugyan, de ahol 
a talaj nagyon agyagos, vagy azonfelül szikes is, ott bőséges 
talajnedvesség előnyére válik. Tudvalevőleg az akáczfát szikes 
vidéken csak ugy sikerül valahogy életben tartani, ha egy kissé 
emelt helyet szemelünk ki neki, ahonnan a fölös talajvíz hamar 
lefolyik. A szilfát szikes vidéken éppen árkok mellé ültethetjük, 
árvíznek kitett helyekre; csak éppen mocsár közepébe vagy lápra 
nem való. Nem szabad megfeledkezni arról, hogy a hegyvidéki 
szilfa (U.  montana  Smith)  az alföldi klimát nem türi. Tehát a 
fajtisztaságra és fajazonosságra gondosan ügyelni kell, mert külön
ben eredményt nem érhetünk el. A faj helyes megválasztása annál 
is fontosabb, mert ebben az esetben az U.  montana  faértékesités 
tekintetében is hátrább áll. Ha erdészeti körökben a szilfa általá
ban nem valami nagy becsben áll, annak talán éppen az a magya
rázata, hogy a németországi erdészeknek vagy Magyarországon a 
kárpátvidéki erdészeknek többnyire csak az U.  montana  meglehe
tősen értéktelen fájával van dolguk, a magyar Alföldön meg az 
alföldszéli szárazabb hegyeken előforduló (bükkösben, fenyvesben 
nem igen található) U.  glabra  fájával pedig ritkábban van alkal
muk megismerkedni. 

A fűzfákról ismeretes, hogy folyók mentén, nedves helyen 
szeretnek tenyészni. A Duna partjain és szigetein a Sallx  alba 
sokszor önmagában nagykiterjedésű ligeteket alkot. A ritka Salix 
caprea nem túlságosan nedves, homokos talajon fordul elő. A Salix 



rosmarinifolia homokot kivan, de nagyon száraz buczkákra nem 
megy fel, hanem inkább csak ott szaporodik el, ahol a talajvíz, 
fenékviz közel van. A kötőfüz jó nedves, lazább talajt szeret. 

A nyárfáról valamikor az a vélemény volt elterjedve, hogy 
az az egyedüli fa, mely a magyar Alföld klímája alatt megterem. 
Mai nap tudjuk, hogy alföldünk klímája alatt számos más fa is 
jól beválik. Mindazonáltal a nyárfát," főkép a fekete nyárfát, az 
Alföld leggyakoribb vadon termő fájának kell elismerni. De 
aránylagos nagy elterjedését nem egyesegyedül annak szabad 
tulajdonítani, hogy a klímát jól tűri, hanem más tényezővel is 
kell számolni, még pedig a talajjal, nevezetesen a homokkal. 
Alföldünkön a homok igen nagy területeket borit. Vácztól le 
egészen Szabadkáig, Debreczentől és Nyíregyházától az ecsedi 
lápig, unos-untalan homokbuczkákra találunk; majd kisebb majd 
nagyobb lapos medenczék, szikesek, lápok, mocsarak stb. 
szorulnak közbe, de uralkodó talaj a homok. Azonkívül 
Temesmegyében ott van a hires deliblati homok. Nemkülön
ben Alföldünk bármelyik megyéjében akadnak kisebb-nagyobb 
homokos területek. Minél szárazabban fekszik, minél magasabbra 
emelkedik ki a környező lapályokból a homok, annál köny-
nyebben képződik rajta futóhomok. Már pedig a futóhomok
kal vajmi kevés növény bir meg. A fák közül legjobban megküzd 
vele a nyárfa. Betemetés nem árt meg neki. Ha ölnyi magasságig 
homok födi a nyárfa törzsét, a fa el nem pusztul, hanem gyöke
reket ereszt a homokba s a homokból kiemelkedő ágak üdén zöl
déinek. Ilyen félig homokba temetett nyárfa azt a benyomást kelti, 
mintha számos cserje emelkedne ki a homokból. Pedig az nem 
cserje, hanem mind egy fának a koronája, a fa törzsét a homok 
rejti magában. Kifuvás sem pusztítja el, sőt a kitemetkezett gyö
kerek uj hajtásokat eresztenek s ezek legalább zöldelő cserjékké 
fejlődnek ki. Különben nemcsak futóhomokon, hanem bármely 
homokos talajon szépen virul a nyárfa, Még folyók szélén is, ha 
homokos vagy kavicsos a talaj. Csak mocsárra, lápra nem megy 
át s minél agyagosabb a talaj, annál ritkább. A Populus  nlgra 
mellett a P.  alba  is gyakori, de futóhomokkal nem tud olyan jól 
megküzdeni s inkább nedvesebb, üde talajt szeret. Nedves helyen 
agyagos talajjal is beéri. A P.  tremula  már ritkább; üde, de nem 



nagyon vizes helyeken található, főként mélyebben fekvő ho
mokon. 

A Lonlcera  xylosteum  és L.  caprifolium  jó erdei talajon, fák 
árnyékában található; az első szárazabb, a másik áradásoknak ki
tett helyeken is megterem. 

A Viburnum  opulus,  a kányafa, üde talajt kivan. Minél szára
zabb a talaj, annál inkább sínylődik. Mélyen fekvő, áradásnak 
kitett homokon a legszebb. A Viburnum  lantana,  az ostorménfa 
ugyanott terem, ahol a molyhos tölgy (Quercus  lanuginosa): 
minél több meszet tartalmazó, száraz, kitűnően átmelegedő ho
mokon. 

Amit a molyhos tölgyre és az ostorménfára vonatkozólag 
emiitettem, azt a virágos kőrisre {Fraxlnus  ornus)  nézve csak 
ismételhetem. Egészen más a közönséges körisfa (F.  excelsior): 
Vizáztatta talajon érzi magát otthonosan. Legyen bár agyag, vagy 
homok, csak nagyon ki ne száradhasson a talaj — s a körisfa növe
kedési arányaiban a kocsános tölgygyei és szilfával vetekedik. 
Nedves agyagon a nyárfánál sokkal jobb szolgálatot tesz. Kalocsa 
és Kis-Kőrös vidékén — ahol a talaj olyan nedves, hogy való
ságos zsombékosok támadtak — kisebb erdőket alkot, melyekben 
a tölgy és a fűzfa mint alárendelt elemek jelennek meg. Az Alföld 
legszárazabb megyéiben is megterem, hacsak vizáztatta lalajra 
talál. Szikesek szélén is igen nagyra nő, ha csak elegendő nedves
ségben részesülnek gyökerei. 

A Sambucus  nigra,  a bodzafa, jelentéktelen ugyan, de tekin
tettel arra, hogy talajban nem válogatós, annyira nem, hogy szikes 
talajon is megterem, ha elegendő nedvességet kap, figyelmet ér
demel. Szikes vidéken minden fát és cserjét szívesen kell fogadni. 
Azért a bodzafa is érdemel némi felkarolást, mert nagyon kevés 
az olyan fa vagy cserje, amely a bodzafához hasonlóan szikes 
talajban annál jobban zöldéi, minél több nedvességet kap; csak 
mocsárra nem megy át. Máskülönben megjegyzendő, hogy akár
milyen kevés igényű a bodzafa, nagyon sovány homokon vala
mint futóhomokon nem találjuk, tehát ebben a tekintetben is a 
szilfához hasonlít. Megemlítem, hogy egyesek ujabban szőlőkaró 
termelésre ajánlják a bodzafát. 

A fagyai, Ligustrum  vulgare,  sem nagyon nedves, sem nagyon 



száraz talajban nem található. A jó erdei talajt szereti legjobban. 
A veresgyürű, Cornus  sanguinea,  talajban nem nagyon válogatós, 
előbbihez hasonlóan erdei talajt kedvel leginkább, de aránylag 
nedves talajon is előfordul. A Cornus  mas,  a somfa, az Alföldön 
igen ritka; talajban ez sem válogatós, de nedves vagy igen szá
raz, sovány helyen somfát nem találunk. A sóskafa, Berberis 
vulgáris, homokon a leggyakoribb. Ez különben az egyedüli faj, 
melyet inkább irtani, mint ápolni kell. 

A hársfa a hegyi erdőkben alárendelt jelentőségű. Az Alföld 
befásitása tekintetében azonban a hársfa fontos szerepet van hi
vatva betölteni, mert gyorsan növekedik, kitűnő mézelő fa s még 
a homokkötés körül is jó szolgálatot tehet. Homokkötésre az 
ezüstlevelü hárs, Tilia  tomentosa,  való; igen buján nő, tömeg
gyarapodása igen nagy, sarjadzási képességére nézve vetekedik 
bármely más fával. Igaz, hogy a befuvást és kifuvást nem birja 
el olyan jól, mint a nyárfa, de az egyszer megkötött homokot 
kitűnően féken tartja. Az ezüstlevelü hársfa azonkívül bármely 
száraz, akár homokos, akár agyagos talajon jól fejlődik; szikes 
talaj megárt neki. Mivelhogy némelykor a homokon is szikes 
foltok vannak, arra ügyelni kell, mert azokról a hársfa könnyen 
kipusztul. Vizes helyeken sem találni s árterületekre nem való. 
Ugyanezt mondhatjuk a kislevelü hársfára (T.  parvifolla)  vonat
kozólag is, csakhogy ez a faj inkább csak az Alföld északi ré
szébe való, ahol a nyári aszály és forróság nem olyan érezhető,, 
mint délen; homokkötésre sem olyan alkalmas, mint az ezüst
levelü hárs. Még kevésbbé ajánlhatom az Alföldre a nagylevelü 
hársfát. 

A mezei juhar (Acer  campestre)  szárazabb, agyagos talajra 
való, bár árvíznek kitett helyeken is megnő. Kötött homokon is 
jól megállja helyét. Az Acer  tatárkám  üde, homokos talajt szeret 
A közönséges kecskerágó (Evonymus  europaea)  homokon igen jó 
szolgálatot tesz, mert a futóhomoknak kitűnően ellentáll. Az ezüst
levelü hársfához hasonlóan olyan helyre való, ahol a homok 
meg van kötve, de futóhomok keletkezésétől félni lehet. Az Evony-
mus verrucosa  csak erdős helyen tart ki. Az Evonymus  latifolia 
bükkösbe való, az Alföld klímáját szárazabb helyen alig fogja 
elviselni. Az Evonymus  europaea-hoz  hasonlóan a varjútövis 



(Rhamnus cathartica)  és a Rhamnus  tinctoria  a legszárazabb 
homokon is igen szépen zöldéi, még akkor is, ha a nap sugarai
nak közvetlenül ki van téve. A Rhamnus  cathartica  különben 
agyagos, sőt kissé nedves talajon is megterem. A Rh.  frangula 
feltétlenül üde, egyhamar ki nem száradó talajt kivan. Lápok 
szélén, folyók mentén, sőt zsombékosokban található, ahol a 
körisfa is megterem. 

A Rhus  cotinus  és temesmegyei eltérése, a var.  arenaria, 
homokkötés tekintetében figyelmet érdemel, mert sarjadzási képes
sége rendkívül nagy s a talajt kitűnően beárnyékolja. A deliblati 
homokon sokszor több négyszögölnyi területeket borit be egy
maga, még pedig ugy, hogy alig térdig érő, vagy csak arasznyi, 
de sürün egymás mellett növő ágai össze-vissza egymásba gaba
lyodnak s olyan sűrűséget alkotnak, hogy alóla a talajt szél soha 
ki nem forgatja. 

A vad körte (Pirus  communis  var.  piraster)  száraz s lehe
tőleg meszes talajt kedvel. A közönséges („egybibés") galagonya 
Crataegus monogyna,  a homokot szereti. Minél homokosabb 
a talaj, annál jobban szaporodik el. Minél kötöttebb s ned
vesebb, főleg minél több humuszsavat tartalmaz a talaj, an
nál ritkább. Azért bármilyen közönséges is a galagonya az 
Alföldön s bármilyen jól türi a legforróbb nyarat, a folyómenti 
erdőkben ritkább s mocsár vagy láp közelében éppen nem terem 
Úgyszintén szikes talajon sem fordul elő. A Crataegus  oxyacantha 
és C. nigra  erdős helyeken terem; nyilt mezőn, száraz homokon 
nem fordul elő. Ha a közönséges galagonya a homok leggyako
ribb cserjéje, akkor a kökény (Prunus  spinosa  var.  dasyphylla) 
agyagos talajon terem legsűrűbben. Még pedig akár száraz, akár 
áradásnak kitett helyeken is. Sőt szikes talajra is átmegy. Ahol 
a növényzet a talaj sziktartalma miatt már ritkul s a szilfán kivül 
semmi fa vagy számottevő cserje vadon elő nem fordul, ott a 
kökény még mindig szívesen megtelepedik. A török meggy 
(Prunus mahaleb)  mészben bővelkedő homokos talajt szeret. Futó
homokra nem való, de kötött, száraz homokon szépen díszlik s 
nagyra nő. Hozzá hasonlóképen viselkedik a Prunus  fruticosa 
(~ P.  chamaecerasus).  A P.  avium  s még inkább a P.  padus 
üdébb talajt kivan. 



A dudafürt (Colutea  arbored)  a száraz, meleg homokot ked
veli; minél meszesebb a talaj, annál jobban szaporodik el. Sem 
sziken, sem humuszsavakban bővelkedő, nedves talajban nem 
terem. Mindez ráillik az egyetlen vadon előforduló tűlevelű fajra, 
a borókára (Juniperus  communis)  is. 

Az Alföldön előforduló fontosabb fák és cserjék talajigényé
ről lévén szó, itt egynémely idegen származású, az alföldi klima 
alatt jól tenyésző s erdészeti jelentőségre többé-kevésbbé számot
tartó fajról szintén meg kell emlékeznünk. Ilyen pl. a kanadai nyárfa 
(Populus canadensis),  mely a Populus  nlgra-ná\  üdébb talajt 
kivan, épp ugy, mint a jegenyefa. Az eperfára (Morus  alba  et 
M. nigrd)  vonatkozólag meg akarom említeni, hogy ujabban 
számos községben eperfaiskolát s eperfaligetet létesítenek, de 
nem mindig megfelelő talajon. Sokszor olyan helyet szemelnek 
ki neki, mely nagyon lapos, kissé mocsaras, fülledt, vagy 
vadvizes. Az ilyen helyen pedig az eperfa rosszul fejlődik s kloró-
zisba esik. Ez annál nagyobb baj, mert a beteg fáról való levél 
a selyemhernyónak is megárthat s a selyemhernyót pusztító beteg
ségek talán nem egyszer a rosszul kezelt eperfaligetből indulnak 
ki. Az eperfa lehetőleg kövér s száraz talajra való. Lehet az akár 
agyagos, akár homokos, csak nagyon nedves ne legyen. Szikes 
vagy futóhomokos talajon sem áll helyt. Az eperfával rokon 
Broussonetla és Maciura  szintén jól átmelegedő, lehetőleg kövér 
agyagos talajt kivan. A szilfával rokon Celtis  az alföldi erdészet 
szempontjából figyelmet érdemel, mert a klimát jól tűri s fája 
értékes. Meleg, lehetőleg humuszos talajt kivan. Mivelhogy az 
Alföldön több helyen elvadult állapotban találtam, magról való 
elszaporodása könnyű lesz; megjegyzendő, hogy főleg homokos 
talajban szeret csírázni. Nem csekély jelentőségű a platánfa 
(Platanus) sem, gyors növekedésénél fogva. Üde, folyó viztől 
áztatott, homokos talajt szeret. Jó szolgálatot tehet az Acer  negundo 
is, amely talajban nem igen válogatós, gyorsan növekedik s az 
Alföldön igen otthonosnak érzi magát. Az A.  saccharlnum  L 
kiváló gyors növekedésű; jó termőerőben lévő talajt szeret. Sziken 
a Lyclum  is némi figyelmet érdemel. A vadgesztenyefa (Aesculus 
hlppocastanum) igen értékes ugyan s gyorsan nő, de az alföldi 
klima alatt erdészeti jelentőségű fa alig lesz belőle, mert a nagyon 



száraz nyár megárt neki, még pedig annál inkább, minél szára
zabb talajon van. Viszont mocsaras, vagy szikes talajt sem tür, 
hanem csak igen jó minőségű, üde talajban áll helyt. Annál fon-
tosabb az Alföldre nézve az Ailantus  glandulosa,  a „bálványfa" 
(tévesen „eczetfa"). Az alföldi klima alatt igen otthonosnak találja 
magát, csak kissé kövér s feltétlenül száraz talajra akadjon. Mihelyest 
a talaj kissé nedves,mindjárt szenved. Száraz fekvésen pedig kitart még 
akkor is, ha a talaj kissé szikes, ami az Alföldön igen fontos. 
A Kis-Kunság sziki vidékein egészséges akáczfa vajmi kevés van, 
annál több ott a szépen diszlő Ailantus.  Tudtommal a méhészek 
igen szívesen látják, mert igen későn virit. Ahol gyorsan fejlődő, 
árnyékvető fára van szükség, első sorban az Allantus-t  szaporít
suk el. 

Az akáczfát (Roblnla  pseudacacla)  olyan jól ismerik az 
Alföldön, hogy arról talán nem kell külön megemlékezni. De 
mégis meg akarom említeni, hogy nagy hiba, ha az akáczfát 
minden talajra egyaránt alkalmasnak tartják. Nevezetesen tulságo-
san^kötött, agyagos, valamint nedves-mocsaras és szikes talajra nem 
való. Minél lazább és szárazabb talajt kivan. Azért kemény agyagon 
is megnő, de csak lejtős helyen, ahol az agyag könnyen omlik. 
Sziki vidéken kár elültetni. Vannak más fáink, melyek sziken sok
kal jobb szolgálatot tesznek, mint az akáczfa. Az akáczfa főleg 
homokra való s ott is talán kétélű fegyver a talajra való vissza
hatása miatt. Futóhomokon nem mindig válik be annyira, mint 
némely más fa. A gledicsia (Gleditschia  triacanthos)  szintén 
száraz, de nem laza, hanem kötöttebb s kövérebb talajon fejlődik 
legszebben. Sőt szikes talajon is elég jól megállja helyét. Homokos 
lazább talajon igen könnyen nő az Amorphafruticpsa. Kiváló jelen
tőséget tulajdonitok még a Sophora japonlca-nak,  melyet japán akácz-
nak vagy szoforának (tévesen kőrisfának is) neveznek. Eddigelé csak 
díszfának van elismerve; fájának értékéről vajmi keveset tudunk. Leg
újabban a méhészek nagyon megkedvelték, mert akkor nyújt mézelő 
virágot,amikor más virágaiig van, t. i. júliusban. Saját magam azért 
tartom nagyra, mert az alföldi klima alatt igen jól fejlődik és szikes 
talajon kitűnően helyt áll. Kun-Szent-Miklóson, ahol a talaj szikes 
volta miatt az akáczfa, eperfa és vadgesztenyefa csak sínylődik, a 
Sophora forró nyáron szépen zöldéi és virit. De megnő homokos, 



valamint agyagos talajon is, csak a nedvesség árt meg neki. 
Ugyancsak szikes talajon, még pedig nedves lapos fekvésen, a 
Tamarix gallica  tesz jó szolgálatot. Szikes helyen minél nedve
sebb a talaj, pl. sziki tavak szélén, annál jobban terem meg ez 
a növény, amely nagy fává ugyan nem igen nő meg, de tekintélyes 
cserjét alkot s igen buján hajt. 

A Oingko  biloba  üde homokos talajon igen szépen 
fejlődik. A fekete fenyő (Pinus  nigr.cans  =•  P.  austriaca) 
az Alföld legfontosabb tűlevelű fája, mert klímáját legjobban 
türi, ámde erre vonatkozólag ismételnem kell azt, mit az 
akáczfáról mondottam, hogy t. i. nem minden talajra való. Neve
zetesen nedves talajt nem tür. Itt külön kiemelem, hogy homok
vidéken a talaj felszíne nem mindig árulja el a talajvíz közelségét. 
Csak a vad növényzet enged arra közetkeztetni. Nevezetesen ott, 
ahol „Scirpus  holoschoenus",  Cypcrus,  Euphrasia,  Odontites,  Par-
nassia, Orchis,  Epipactis,  Equisetum  és Salix  terem, a homok 
annyira nedves, hogy tűlevelű, főleg pedig a fekete valamint 
az erdei fenyő csak sínylődik. 

Ha a vázoltak alapján tájékozódni kívánunk aziránt, hogy 
bizonyos talajon milyen fák teremnek meg legjobban, akkor 
mindenekelőtt tisztázni kell azt, hogy a talajt hogyan osztályozzuk. 

Az Alföldön kiváló szerep jut a futóhomoknak, a sziknek, 
humuszos agyagnak, mocsárnak, lápnak. Hegyvidéken a kevés 
meszet és a sok meszet tartalmazó talajnak. Majd kövér, majd 
sovány talajról esik szó. Ezek a kifejezések a talaj egy-egy szembe
ötlő tulajdonságát jelzik, de a talaj pontos jellemzésére nem elég
ségesek; hol annak kémiai, hol inkább fizikai sajátságaira vonat
koznak. A geológiai térképek többnyire a talaj geológiai jellem
zését nyújtják. Legújabban azonban az agrogeológusok belátták, 
hogy a mezőgazdának nem elég, ha a talaj geológiai múltját 
ismeri, hanem éppen a fizikai és kémiai sajátságairól kell tudomást 
vennie. Azt tartom, hogy ha a növényzet és talaj között uralkodó 
összefüggést jól meg akarjuk ismerni, a talajt mindenkor hármas 
szempontból kell megítélnünk. Legczélszerübb, ha külön-külön 
tekintetbe veszszük a talaj fizikai-mechanikai, kémiai és nedvességi 
viszonyait, akkor is, ha a tudományos részletességet s mélyebbre
ható vizsgálatot kerülni akarjuk. Mert pl. nagy különbség van 



homok és homok, vagy pedig szik és szik között. Dehát vegyük 
— egész röviden — sorra az Alföld fontosabb talajnemeit. 

Ami először is a homokot  illeti, annak kirivó sajátsága az, 
hogy laza. Lazasága azonban változik aszerint, hogy több vagy 
kevesebb agyagot s több vagy kevesebb humuszt tartalmaz. Minél 
lazább, annál könnyebben lesz belőle futóhomok. A futóhomok
nak mozgékonysága legnagyobb hibája. Azért futóhomokon minde
nekelőtt azok a fajok állják meg helyöket, amelyeknek a talaj 
ingatag volta, a befuvás és kifuvás nem árt meg. Ismeretes, hogy 
a homokkötés tekintetében a nyárfa és az akácz igen jó szolgá
latot tesznek. De a futóhomoknak még egy más kirivó sajátsága 
van, az, hogy a felszínén nagyon felmelegedik. Azért rajta nem 
minden fa terem meg, amely máskülönben homokos talajt szeret. 
Viszont számos más faj éppen azért nő meg rajta, mert az egész
séges fejlődéséhez szükséges melegben nem szenved hiányt. Ilyen 
gyanánt említhető az ezüstlevelü hársfa és a Rhus  cotinus.  Ezek 
nagyon szívesen nőnek meg a legszárazabb és legmelegebb ho
mokon, ha az némileg már meg van kötve. Itt említhető még a 
galagonya, ostorménfa, kecskerágó, varjútövis, Rhamnus  tinctoria, 
Amorpha, boróka.*) A kecskerágónak (Evonymus  europaea)  a ma
gyar Alföldön s főkép a homokon való előfordulásáról kevés 
adat van, de a deliblati homokon ismételten tapasztaltam, hogy 
a legszárazabb, legmelegebb és legsoványabb homokon kitűnően 
megállja helyét, még pedig teljesen egymagában, beárnyékolás 
nélkül. A deliblati buczkák legtetején a kocsános tölgy is remekül 
megnő. Más kérdés, hogy mennyi idő kellett ahhoz, hogy sová
nyabb homokon a tölgy terebélyes fává fejlődött ki. Természetes, 
hogy kövérebb talajon gyorsabban, sovány homokon lassabban 
nő. Száraz, de kötöttebb homokon tudvalevőleg a fekete fenyő, 
sőt az erdei fenyő is sikerrel ültethető. 

Mihelyest a  homok  humuszos  és  kevés  agyagot  tartalmaz, 
olyan fajok is teremnek meg rajta, amelyek a soványabb és nagyon 
is laza homokra nem valók. Ilyen pl. a mogyoró, szilfa, rezgő 

*) Itt ismét hangsúlyozom, hogy lényegileg csak saját megfigyeléseimre 
s tapasztalataimról emlékezem meg, anélkül, hogy a tárgyra vonatkozó irodal
mat is összefoglalnám. A homokkótésről érdekes fejezet olvasható a Vadas -féle 
Erdő müveléstanban. 



nyárfa, bodzafa, fagyai, török meggy, eperfa, Acer-fajok,  vadgesz-
tenyefa, gledicsia, Sophora. 

Nedvesebb homokon  a nyirfa és rezgő nyárfa gyönyörű lige
teket alkot s idevaló a kőris, fűzfák (homoki füzek), fehér, nyárfa, 
kányafa, Rhamnus  frangula,  platánfa; de tartózkodni kell itt az 
akácz, fenyők és hársfa ültetésétől. 

Némely faj minden homokosabb talajon nő ; ilyen pl. a kocsá-
nos tölgy s a fekete nyárfa. 

A lösztalajon  főleg azok a fajok nőnek, amelyek kötöttebb 
meszes, száraz homokon is otthonosak. 

Az agyagtalaj  a homokkal szemben kemény, kötött. Minél 
szárazabb, annál keményebb s azért minél szárazabb, annál ke
vésbbé nőnek meg rajta azok a fajok, amelyek homokon jól te
remnek. Igy pl. az akácz, nyirfa és nyárfa száraz agyagon nagyon 
rosszul nőnek. Száraz fekvésű s kissé kövér agyagon legszebben 
nő pl. a kocsántalan tölgy, a szilfa, mezei juhar, kökény, eperfa, 
Broussonetia, Maciura,  Ailantus,  gledicsia,  Sophora. 

Nedvesebb agyagon a kocsános tölgy, sőt a nyárfa is nagyon 
jól megterem. A nagy fűzfák, az égerfa, cserfa, szilfa, Lonlcera 
caprifolium, kányafa, körisfa, kökény s bodzafa nedves agyagon 
jól fejlődnek, holott a kocsántalan tölgy, a molyhos tölgy, a virá
gos kőris, a hársfa, Rhus  cotinus,  eperfa, Ailantus  rajta nemigen 
teremnek. 

Minél nedvesebb  a talaj, annál jobban nő meg rajta — egy 
bizonyos határig — az égerfa, kocsános tölgy, fehér nyárfa, 
füzek, szilfa, kányafa, körisfa, Rhamnus frangula,  Tamarix  galllca. 
Ámde ezek közül a nyárfa inkább homokos, a szilfa pedig hatá
rozottan agyagos talajt kivan. Minél kevesebb humuszsav foglal
tatik a nedvesebb talajban, annál több fa nőhet benne. 

Szikes talajon  aránylag jól terem a szilfa, kökény, bodza, 
orgonafa, fűzfa., Ailantus,  Sophora,  Oledltschia,  Fraxlnus  excelsior, 
Lycium és Tamarix.  Ámde ezek közül az Ailantus  és So-
phora feltétlenül száraz, a Tamarix  inkább nedves fekvést 
kivan. A fűzfa és körisfa csak szikes szélén, vizes helyen tart ki. 
Ellenben a talajnak már csekélyfoku sziktartalma is a nyárfának, 
tölgynek, kőrisnek, hársfának, eperfának, vadgesztenyének, akácz-



fának megárt. Utóbbinak annál inkább, minél kevesebb homok 
foglaltatik a talajban s minél laposabb helyen van. 

Végül talán említenem sem kell, hogy minél gazdagabb, 
kövérebb a talaj, annál több fa él meg rajta. Csakhogy kövér 
földdel erdésznek kevés gondja akad, mert azt a mezőgazdaság 
és kertészet foglalja le magának. 

Már föntebb is emiitettem, hogy a kövérebb és az árvíztől 
mentesített talajról a fák (főleg a kocsános tölgy) évről-évre pusz
tulnak. Az erdei vegetáczió hátrálni kénytelen; a régi tölgye
sek vagy kevert erdők áldozatul esnek a kultúrának, még pedig 
annál hamarább, minél jobb és minél hozzáférhetőbb az illető 
terület. Ezzel már is rámutattam arra, hogy az erdei vegetáczió, a 
fák és cserjék előfordulása és elszaporodása más tényezőktől is 
függ, nemcsak a klímától és talajtól. Ha a fák és cserjék, erdők 
és ligetek, egyáltalán a növényzet kifejlődését és kialakulását ala
posan meg akarjuk magyarázni, elsősorban mindenesetre a klimát 
kell szemügyre venni. Vele együtt a talajt is tekintetbe kell venni. 
De ez a két főtényező még mindig nem elégséges arra, hogy a 
növényzet kialakulását és jelenlegi képét véglegesen megmagya
rázzuk. Hogy mik azok a többi tényezők, amelyekre még hivat
kozni lehet és amelyeket gyakorlati erdészeti szempontból is számba 
venni érdemes, arról a következő fejezetben lesz röviden szó. 

ú£ rJ% 

Ujabb észleletek az ákácz pajzstetüjéről. 
Irta: Kiss  Ferencz  m. kir. erdőtanácsos. 

z ákáczfa pajzstetüjéről tudva van, hogy az álczák a téli 
szállásról az állandó megtelepedési, sza. odási helyükre 
való vonulást már márczius hó végén m ;ezdik s április 

hó elején be is fejezik. Általában ezen helyen a ..jzstetvek május 
hó közepe táján a petelerakáshoz hozzáfognak, az álczák pedig 
június hó elején kikelnek. 

Az állandó, vagyis szaporodásra kiválasztott helyüket a nős
tények nem szokták elhagyni április hó elejétől kezdve, a himek-
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tői eltekintve, tehát az ide-oda mozgást illetőleg feltétlen nyuga
lomban vannak. 

Az eddigi ismeretek szerint az ákácz-paizstetü csak egy 
nemzedéket hoz létre egy évben. Éppen ezért igen rendellenesnek 
tartom azt, hogy 1907. évben szeptember hó 19-én találtam első 
vedlés alatt álló, kelő paizstetüálczákat s petéket. 

A Szeged tulajdonát képező 42 éves Pálinkás-erdő 2 - 5 hold 
ákácz-állományát vágás alá kijelölve, nagy meglepetéssel tapasz
taltam, hogy a fák alját ellepő csalán tele van pajzstetüvel annyira, 
hogy a fellépés tömegesnek mondható. A pajzstetük többé-kevésbbé 
kifejlődtek, de mégis nagyobb részben satnyák voltak. 

Az érdekes jelenséget tovább szemlélve, meglepetéssel ész
leltem, hogy az idős fák alsó, egyéves hajtásain alig találtam 
egy-két pajzstetüt, ellenben az idei hajtások tele voltak vele, 
található volt azonban még az idei levélnyeleken is. 

Ezen rendellenesség okait kifürkészendő, megszemlélés tár
gyává tettem több erdőrészietet, igy a Kőrös-erdő 1 0 kat. hold 
kiterjedésű, 42 éves, 0'8 záródású ákáczost, mely erdő ugyanolyan 
viszonyok között van mint a Pálinkás-erdő; itt is érdekes dolog
nak jöttem nyomára, ugyanis mig az egyéves ákáczhajtásokon 
pajzstetüt nem találtam, addig az ezen erdővel szomszédos, tőle 
8 öl távolságban levő, 1907. év tavaszán telepitett csemetekertben 
ugy a magvetésen, mint az iskolázott csemetéken, különösen 
egyeseken tömegesen lépett fel a pajzstetü. 

Mintegy 18.000 volt azon csemeték száma, melyeken a pajzs
tetü fellépett. A pajzstetük a törzsecske legalsó részén voltak, 
helyenkint homoktól ellepve; 11 cm.-nél magasabban pajzstetüt 
a csemetéken nem találtam. 

A felsőásotthalmi és Dugonics-erdő 20 éves faállományainak 
határa mellett a közlegelőn az erdő szélétől mintegy 10—15 méter 
távolságban lévő csaláncsoportokban szórványosan szintén találtam 
pajzstetüt. 

A Horgos község határában lévő s a Kárász-örökösök tulaj
donát képező, mintegy 3 holdnyi, egy legelőn elszigetelve álló, 
15 éves ákáczerdőben az 1907. évi hajtások tömegesen voltak 
ellepve a pajzstetüktől; aljnövet azonban itt sem volt. 

Megszemléltem a Pilich-erdő 20 éves sarjról eredő ákáczost 



is, hol 1 és 2 éves aljnövet igen bőven van s az erdő nagyobb 
területű zárt állományokból áll; itt az aljnövet 1 éves hajtásain 
tömegesen lépett fel a pajzstetü, ellenben az 1907. évi hajtásokon 
egyáltalán nem találtam pajzstetüt, csalánaljnöveten is csak egyet-
kettőt. 

Szabadkán a királyhalmi Keresztes, radanováczi felsőerdőben, 
melyek előbbi erdővel hasonminőségüek, szintén nem találtam 
idei hajtáson pajzstetüt, a radanováczi alsó, 16 éves, nagyobb 
kiterjedésű erdőben az aljnövet 1 éves hajtásai tömegesen voltak 
ellepve, idei hajtásain azonban egyet sem találtam, csalánon is 
csak egy-kettőt. 

A csalánon és idei ákáczhajtásokon előforduló pajzstetük 
nagyságra nézve is különböztek az 1 éves hajtásokon levőktől, 
mert a csalánon és ákácz levélnyélen levők csak félnagyságuak, 
sőt ennél kisebbek is voltak, az idei ákáczhajtásokon lévők pedig 
a rendesnél 1 U nagysággal voltak kisebbek. 

Az idei ákáczhajtásokon talált pajzstetükből a peték már mind 
kikeltek volt, sőt voltak 1 hónapos álczák is, mig a csalánon 
s ákáczlevélnyélen előforduló pajzstetük petéi legnagyobb részben 
szeptember hó 19-én éppen kelésben voltak. Az egyéves haj
tásokon előforduló pajzstetüknél legnagyobb részben rendellenes
séget nem tapasztaltam, a pajzs alatt csak peteburkot találtam, 
a gályákon pedig rendes növésű álczákat; csak elvétve találtam 
o!y egyedre, mely az előbbiekben ismertetett rendellenes fejlő
désben volt. 

Első pillanatban, tekintve, hogy a Mytilaspisok is két nem
zedéket szülnek egy évben, arra gondoltam, hogy a szeptember 
közepén talált kelő álczák egy második generácziónak egyedei; 
azonban szorgosabb körültekintés és a tapasztalatok összevetése 
után arra a meggyőződésre jutottam, hogy a fejlődést megakasztó 
körülmények játszottak közre ezen rendellenességnél; s csak az 
1906. évben szült egyedek mintegy 3 lA hónappal eltolt szapo
rodásával állunk szemben. 

Az elől felsorolt mindazon erdők, hol a rendellenességet 
nagyobb mérvben tapasztaltam, kis területen fekvő, magánosan 
álló, szélnek kitett idősebb faállományokból állanak; a Pálinkás-
és Kőrös-erdő nagyobb területből 1907. év tavaszán megmaradt 
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erdőrész, mely előbbi évben még nagyobb összefüggő egészet 
képezett; ákáczaljnövet egyik erdőben sem volt, vagy csak elvétve 
akadt egy-egy sarjbokor. 

Az 1907. év márczius hava, a meteorológiai feljegyzések 
szerint, rendes jellegéből teljesen kivetkőzött és zord időjárásával 
meg gyakori havazásaival egészen télbe illő hónap volt. A hideg 
a keleti részekben nagyobb volt; míg délnyugaton a meleg
hiány 1—2°, az Alföld keleti részén már 4° volt. Mig márcziusban 
az Alföldön 18—20°-ra szokott a hőmérő emelkedni, addig az 
idén alig ment 10—13°-ra, egészen 25-éig szeles időjárás ural
kodott. 

Április hónap rendkívülien zord, borús és csapadékos volt; 
időjárásunk történetében páratlan dolog, hogy a két hónap ily 
zordsággal egymásután következett volna. A hosszú utótél hatása 
meg is látszott a növényzeten, mely fejlődésében szerfelett elmaradt.*) 

Az április havi átlagos hőmérsék a 30 évi átlagnál 2'9 C°-kal 
kisebb. 

De nemcsak hidegebb volt ezen két hónap, hanem a szelek 
tekintetében is nagyon eltérő a normális évektől, ugyanis Szeged-
Királyhalmán volt: 

1906. évben márcz. havában reggel 35, a déli órákban 50, este 34 szélegység 
1907. . „ „ » 66, . » 90, „ 60 
1906. „ ápril. , , 33, „ „ 38, „ 32 
1907. „ „ „ „ 58, „ „ 87, „ 59 
1906. . május „ . 33, » „ 38, „ 32 
1907. „ . . . 50, „ „ 70, „ 43 

Csapadék 1906. április havában 41 -7 mm, mig 1907. április 
havában 1484 mm volt. 

Ha most már figyelembe veszszük azt, hogy a rendellenes 
hideg idő miatt a fatenyészet is visszamaradt, nagyon természe
tesnek látszik, hogy az 1907. évben a pajzstetük nem márczius 
hóban fejezték be tavaszi vándorlásukat, hanem az későbbre maradt. 

Tekintve, hogy ugy a márczius, mint április hó szelek tekin
tetében a rendestől nagyon eltérő volt, sőt éppen a déli napos 
órákban, midőn a pajzstetük tömeges vándorlásukat leginkább 

*) Term. tud. Közlöny 1907. évfolyam, 303. kp. 



végzik, 1907. évben kétszernél nagyobb szél volt április havában 
mint 1906. évben, ezenkívül 1907. év április havában rendellenes 
148 -1 mm csapadék volt az 1906. évi április havi 41 - 7 mm-vt\ 
szemben: igen valószínűnek látszik, hogy a tömeges vonulásban 
lévő vagy még teljesen el nem helyezkedett pajzstetü-álczákat 
a szeles esők nem is egyszer, hanem többször leverték, ami annál 
inkább lehetséges volt, mert a zord időjárás miatt e hónapban a 
fák még teljesen csupaszok voltak, a szeles esők egész erejükkel 
hatolhattak a galyak közé, mert a kérdéses magas erdők kitett 
helyeken vannak s a vágás felől minden védelem nélkül ki voltak 
téve a szeleknek. 

Miután még 1907. év május havában is a déli órákban majd
nem kétszeres erősségű szél fujt mint az 1906. évben, természetes, 
hogy még e hónapban is igen sok álczát levert a szél. 

A földrevert álczák a fára való vándorlás többszöri eredmény
telensége folytán nagyrészben elhelyezkedtek a fák alját ellepő 
csalánon, részben az erdőből kivándorolva, a Kőrös-erdő mellett 
lévő csemetéken ; azok pedig, melyek újból a fára másztak, létfenntar
tásukat biztosítva találták már a tavaszi hajtásokon és levélnyeleken. 

Miután a körösi csemetekertben a mult évi zord idő miatt 
a magvetés is későbben eszközöltetett, a kikelő csemeték csak 
május hó közepe táján voltak akkorák, hogy a pajzstetü-álczák 
rajtuk elhelyezkedhettek. 

Megjegyzem még, hogy mint előbb emiitettem, a csalánon 
lévő pajzstetük általában fejletlenebbek voltak a normálisnál, 
miután azonban a csalán igen korai növény, itt tehát a fejletlenség 
és későbbi petelerakás oka nem abban rejlik, hogy a tenyész-
évad rövid lett volna, hanem talán abban, hogy a csalán a pajzs-
tetüknek az ákácznál kevésbbé felel meg mint gazdanövény. 

Hogy a leirt rendellenesság oka a fent előadottakban kere
sendő, bizonyítékul szolgál az, hogy sem Szegeden, sem Szabadkán 
nagyobb zárt erdőket képező s aljnövettel ellátott erdőben e rend
ellenességet nem találtam fel. 

ú£ ú% ú% 



Az ákácz tenyésztésének kérdéséhez. 
Irta: Lenhard  Antal  urad. erdőmester. 

z ákáczról legutóbb igen érdekes ujabb észleletek voltak a 
szaklapokban olvashatók s abból bizonyára igen sok hasznot 
is merített a hazai szakközönség épp ugy, mint bárki más 

érdeklődő is. 
Vannak azonban e fejtegetések között olyanok is, amelyek 

azt hiszem még vita tárgyát képezhetik; ezekre akarom a szak
közönség figyelmét felhívni s talán mások is fognak e fontos 
tárgyhoz tapasztalatuk és tudásuk szerint hozzászólani. 

A „Magyar  Erdész"  1908. évi márczius hó 15. számában 
5. főerdész szaktárs tollából irt czikkben olvastam a következőket: 
„Az avatatlan  megteheti,  de  az  erdésznek  tudnia  kell,  hogy  a 

feltétlen erdőtalajon  az  ákáczfa  tenyészetét  egyetlen  tényező  sem 
támogatja.'1 Másik helyen pedig az foglaltatik: „De  arról  egyszers-
mindenkorra tegyen  le  minden  hivatásos  eráész,  hogy  az  ákácz-
fánál feltétlen  eráőtalajon  kísérletezzek,  mert  ez  a  lutrizóhoz 
tenné őt  hasonlatossá." 

Ezen 2 pont az, mi kényszeritett arra, hogy a tollat kezembe 
fogjam. 

Kezelésem alatt ilyen feltétlen erdőtalajon álló homoki erdők álla-
nak,amelyek legnagyobb része silány minőségű sárgás,csigás homok
talajon áll s a rajta levő faállományt alig lehet 0 -4-re záródott 
nyárfára becsülni, melynek kora 40—50 év körül van. 

Az üzemterv rendelkezése szerint a kihasználás évente 75 kat. 
hold ilyen silány talajú és faállományt! sárgás területen történik. 

A letarolt vágásterületeken maradt tüskök igen gyéren sar-
jadzanak, ha pedig kiásatnak, ugy a még bentmaradt futógyökerek 
hajtanak ugyan sarjakat, csakhogy azok 2—3 év múlva teljesen 
elhalnak s az egész vágásterület sarjban igen szegény, sivár terü-
le.et mutat. 

A felújítások terve szerint ezen vágásterületek 4 m  távolra 
ásott 60 cm  mély, 1 m széles árkokkal látandók el és ezen árkokba 
ültetjük az ákáczesemetéket. 

Már közel 7 évi tapasztalás azt mutatja, hogy ezen nagy 
költséggel végrehajtott erdősítés sikere oly csekély, hogy azt alig 



lehet eredménynek nevezni, de mivel a földmivelésügyi minisz
térium ezen módot minden tiltakozás ellenére is elrendelte, tehát 
végre kellett azt hajtani, amennyire a viszonyok megengedték, 
mig jelenleg a munkáskéz hiánya miatt ezen erdősítési mód 
teljesen megakadt. 

A csekély eredményre való tekintettel az a nézet merült fel, 
a talajt egészben kell felforgattatni s abba kell az ákáczot ültetni, 
lehetőleg mezőgazdasági közteshasználattal kapcsolatosan. 

A kézierő hiánya miatt s mert a mezőgazdasági használatot 
ily silány helyen senki sem vállalja, ez a módozat sem vihető 
keresztül; pedig közel 30 évi homoki erdőgazdálkodás után bőven 
állanak rendelkezésemre kísérleti tapasztalatok, amelyek amellett 
bizonyítanak, hogy a homoki erdőkben az erdészetnek igen fontos 
fája az ákácz. 

Megkísérlem ezt kissé bővebben kifejteni. 
Ott, ahol a homoki erdőkben az ákácz nem tenyészik jól, 

bizony más fanem sem fog másként mint sinlődve tenyészni, 
igy pl. a völgyes helyekre az ákácz nem igen való, ezért oda 
ültettem nyárt, juhart (negundot) és kaliforniai juhart szintén, 
fekete fenyőt, Pinus Banksiánát, de ezek sem sikerültek, viszont 
ahol az ákácz jól fejlődött, ott az emiitett fanemek kivétel nélkül 
jól megéltek, de valamennyi között az ákácz mutatott legtöbb 
életképességet, mert mig amazok gyenge évi hajtásokat hoztak, 
addig az ákácznak majdnem öles évi hajtása volt. 

Még egy körülményre akarom szaktársaim figyelmét felhívni, 
ez pedig az ákácznak talajjavító képessége. Az ákácz, ha kellőleg 
záródva van, a korhanynak oly nagy mennyiségét képes össze
halmozni, hogy az a talaj termőképességét rendkívül módon 
fokozza.*) 

A sovány homoktalajban igaz, hogy a záródás gyér, de ily 
helyeken a szakember azáltal segit a helyzeten, ha az ily silány 
növekvést mutató 8—10 éves ákáczot tőre vágatja s az ezután 

*) A t. szerzőnek evvel a nézetével bizonyára sokan nem értenek egészen 
egyet, ha távol is állanak attól a szélsőséges nézettől, hogy az ákácz nem való 
feltétlen erdőtalajra. Egyáltalában megállapítható, hogy az ákáczgazdaságnak 
még sok függő kérdése van, amelyek közül sok csak exakt tudományos kísér
letekkel dönthető el; a talajra való befolyás pl. pontos talajvizsgálatok nélkül 
teljesen el nem bírálható. Szerk. 



előtörő sarjakat gondos ápolásban részesiti az által, hogy a legel
tetéstől teljesen és szigorúan tilalmazza. 

Az ily helyeken ugyan nem nő különösen szép erdő, de a 
záródás sűrűbbé lévén, a talaj mégis jobban be fog árnyékoltatni 
s a sűrűbb lombhullás mellett a talaj termőereje is, bár csekély 
mértékben is, de javulni fog. Az ákáczlevél szárának és leveleinek 
az a jó tulajdonsága van, hogy a szél azokat nem hordja ugy el 
mint pl. a nyárfáét, amely összegöngyölődve a szél által tova 
sodortatik. 

Ha ezen sarjakat 10 év múlva újból tőre vágjuk, bizonyára 
sűrűbb ujulatot kapunk s igy a beárnyékolást csak fokozzuk s 
természetesen a bővebb humuszképződés folytán a talaj termő
erőben is emelkedni fog. 

Ezeket figyelembe véve én az ákáczot a homoki erdőkben 
az erdészet értékes fájának tartom. 

A tapasztalás azonban azt bizonyítja, hogy az oly helyeken leg
jobban tenyészik az ákácz, ahova a szél termőerőben gazdag homokot 
összehordott, itt a legnagyobb könnyűséggel történnek a beerdő-
sitések. Viszont azonban ahonnét a szél elhordta a termő homok
réteget, ott a legnehezebben hajtható végre sikeresen az erdősítés 
az ákáczczal, avagy bárminő fanemmel is, de itt a talaj termő
erőben való szegénysége az oka az erdősítéssel járó nehézségeknek. 

Innét van az a határvonal nélkül való gyakori eltérés a 
homoki erdők talajának termőerejében s ezért oly nehéz a határ
vonalat kijelölni az egyes fanemek számára is. Mert nem minden 
buczka hordott buczka, sok van olyan, amelyről a termő homok
talaj elhordatott a szél által, mig sok oly völgy van, amely ter
mékeny, oda a szél összehordta a televénydus homokot, mig 
legnagyobb részük a fatermelésre alkalmatlan silány termőerejü 
homokból áll. 

Mégis ezen sokféle talajkülönbséget tekintetbe véve, az ily 
erdőknek beerdősitése képezi a jövő egyik legnehezebb feladatát, 
amennyiben az ákáczczal való erdősítés sikerrel csak a kellő 
lazasággal biró homoktalajban alkalmazható, igy természetes, hogy 
a sok évtizeden át bolygattatlanul álló homokerdőkben másként 
erdősiteni nem igen lehet, ha csak azok kellő mélységre fel nem 
forgattatnak. 



Lássuk már most ennek is a majdnem legyőzhetetlen nehéz
ségeit. 

A nagymérvű szőlőtelepítés majdnem kivétel nélkül a homoki 
talajokban végeztetik igen megerőltetett munka mellett, már pedig 
ezen munka igen nagy munkaerőt von el őszszel, télen és tavasz
szal, igy épp azon időben, amikor az erdősítési munkákhoz is leg
jobban kellene a munkáskéz, de ilyenkor hol kap az erdőgazdaság 
forgatót és ültetőket. A legtöbb helyen bizony sehol sem s az 
erdőtisztnek összetett kézzel kell várnia, mikor jön az erdősítésre 
a sor. 

Ezen helyzeten változtatandó, a legközelebbi jövőben már 
kísérletek fognak megindulni néhány erdőgazdaságban a Kőszegi
féle motoros talajművelő ekével, de hogy minő sikerrel fog ez 
járni, azt előre tudni nem lehet, majd a jövő mutatja meg annak 
az erdészetre vonatkozó életképességét. 

Mivel pedig az ákácz a homoki erdőknek a fája erdészeti 
szempontból is, azért ezen áldozatok is meghozatnak, a talaj 
gépek segítségével is meglazittatik, hogy abban az ákácz jobban 
tenyészhessek. Így az ákácz talán mégis az erdészet fája ugy a 
jelenben, mint a jövőre nézve is. 

ú£ ó& 

IRODALOM. 
Lapszemle. 

Gyakorlati tapasztalatok a esusztató-utak terén. Miklitz 
Tivadar cs. és kir. főerdész ezen a czimen előadást tartott 
az osztrák mérnök- és építész-egylet kultúrmérnöki szakosztályá
ban, amelyben rámutatott a csusztató-utaknak az osztrák Alpesek-
ben való elterjedésére és arra a biztos kilátásra, hogy ez a szál-
litó-eszköz még jobban fog elterjedni, mert lehetségessé teszi a 
haszonfának raczionális kihasználását s különösen pénzügyi szem
pontból bir elsőséggel, ha a térszin csúsztató építésére egyáltalá
ban alkalmas, az erdei utak fölött. Ezt az előadó számbeli ada
tokkal is illusztrálja. Ezután, hivatkozással Kubelka  A. erdőtaná
csosnak „Der Riesweg als Holzbringungsanstalt im Hochgebirge" 



czimü jeles müvére, behatóan tárgyalja a szálfacsusztatók építé
sére és üzemére vonatkozó gyakorlati elveket saját tapasztalatai 
alapján. 

1. Elsősorban figyelembe veendő az a viszony, mely az 
esés, a talaj, az évszak és az Időjárás (nedvesség, hótakaró) között 
van. E tekintetben kivánatos, hogy oly csusztató-utaknál, amelyek 
különleges talpfa-szerkezettel nem birnak, a megengedhető esés 
ne legyen kisebb: nyári nedves időben és agyagtalajon 17° o-nál, 
kavicscsal vegyes agyagos talajon 24%-nál, száraz időben mind 
a kettőnél 45° o-nál, mig téli szállításnál a megengedhető leg
kisebb esés jeges pályán mintegy 5 % , havas uton 1 3 % . A maxi
mális esés ellenben igen nagyra vehető s nyári szállításnál, ha a 
csúsztató egyenes és nem nagyon hosszú, 80—90° o-ra, sőt e fölé 
is emelkedhetik. 

2. Legalkalmasabb keresztszelvény gyanánt előadó az u. n. 
schwarzwaldi szelvényt ajánlja, háritó szegélyfákkal és kevés 
keresztászokkal (talpfával); a csatornaszerü szelvény és sok kereszt
ászok alkalmazása csak akkor van megokolva, ha a térszín, a talaj 
és az esés megkívánja. 

3. A megengedhető legkisebb sugár tekintetében ott, ahol a 
kanyarulat homorú oldala a lejtőhöz simul és ennélfogva a szál
fák a csusztatóból ki nem ugorhatnak, kivételesen 30 m-es sugár 
is megfelel, mert ilyen kanyarulatba még a vastagabb szálfa is 
beleilleszkedik (a kanyarulatnak megfelelően görbül) és akadály 
nélkül csúszik le. Egyébképpen 50—60 m-es sugár tekintendő 
minimumnak. 

4. A csúsztatásra szánt Ja hosszúsága, alakja és sebessége 
az üzem folytonosságára és biztosságára, valamint a fa minőség
beli veszteségére van befolyással. Erre nézve a következő gyakor
lati szabályok érvényesek: Minden sudaras szálfa egészben csúsz
tatandó le; hosszú szálfák jobban és biztosabban csúsznak, habár 
lassabban, mint a rövidek. A szálfacsusztatás lehetségessé teszi, 
hogy a választékolás és kialakítás a vágásból, amelynek állandó 
ellenőrzése nehézséggel jár, oda tétessék át, ahol az ellenőrzés 
kényelmesen végrehajtható. Legelőször, esetleg már őszszel, rend
szerint a nehezebb szálfát kell lecsúsztatni s csak azután, esetleg 
télen, a könnyebbet és a rövidebbet, de semmi esetre sem a 



hosszút a röviddel vegyesen és egyszerre. A fák kiugrásának 
veszélye a sebességgel arányosan növekszik, különösen akkor, ha 
a kisebb esésű szakaszra meredekebb következik és a szakasz 
kanyarulatban fekszik, ahol a centrifugális erő is érvényesül. Ha 
a csúsztató jól van szerkesztve és épitve, a fa még akkor sem 
vészit minőségéből, ha az esés, illetőleg a sebesség igen nagy és 
a kanyarulatok sugara kicsiny. A fa megsérülése, különösen a hosz-
szanti tengely irányában való megrepedése mindig csak a csúsz
tató végső szakaszán (Verleerplatz) következik be, midőn a leér
kező szálfa a már ottlevőbe ütközik; ezt tehát el kell kerülni s 
az lehetséges is. 

5. A  fa  előkészítése  a  csúsztatásra  abban áll, hogy a fát 
teljesen legalyazzuk és a törzsvégeket paraboloidszerüen lekere
kítjük; a bütük minden más alakja elősegíti a fa megrepedését s 
azért mellőzendő. 

6. A  sebesség  csökkentésére  szolgáló  eszközök  közül, neveze
tesen, hogy a szálfa a csúsztató alsó szakaszán megállittassék, 
egyedül csak az felel meg kifogástalanul, ha a csúsztató végső 
szakasza mintegy 80—100 m  hosszúságban vízszintes vagy éppen 
ellenes emelkedésű. Segitő eszközök gyanánt alkalmazhatók: 
a csuszó-pálya jó bekavicsolása, a kifutó térnek földtöltéssel való 
elzárása s ha a fa már lassabban megy, annak megfelelően elhe
lyezett fák közé való terelése. 

Ezzel kapcsolatban előadó, rámutatva a milliókra menő 
haszonra, mely a szálfacsusztatás általánosabb elterjedésével a 
magashegységben elérhető, azt az indítványt terjeszti elő, hogy az 
osztrák mérnök- és épitész-egylet tegyen aziránt előterjesztést a 
földmüvelésügyi minisztériumhoz, utasítsa a máriabrunni erdészeti 
kísérleti állomást, hogy a csúsztatok elméletének megkonstruálá
sára, amivel eddig, elégtelen eszközökkel, csak a gyakorlati fér
fiak foglalkoztak, beható és pontos kísérleteket tegyen. 

(Ztschr. des österr. Ingenieur u. Architekten-Vereines, 1908.3 . sz.) 
—ó. 

Szélesebb erde i u tak létesítését ajánlja Junack főerdész a 
„Deutsche Forst-Zeitung" m. évi 4-ik számában. 

Az északnémetországi alföldi erdőkben a főutak szélessége 



8 m,  a mellékutaké 6 m.  Esős időben ezek az utak a hiányos 
szellőztetés következtében annyira átáznak s megrongálódnak, hogy 
a szállítás igen sokba kerül, sőt időnkint azt be is kell szüntetni. 
Az ilyen utak, leginkább csak a szállítás befejezése után javíthatók 
ki alaposan s elképzelhető, hogy a szállítás tartama alatt mennyi 
költséget okoz egy-egy fuvarnak a leszállítása az ilyen megrongált 
utakon s mennyit szenvednek a szállításra igénybe vett állatok. 

Az utaknak kavicsolása és kikövezése sok helyt a költségek 
miatt nem vihető keresztül, miért is igen ajánlatos az utak jókarban 
tartása czéljából az utakat  szélesebbre  tervezni. 

Legczélszerübb az utakat 12—14/ra-nyi szélességben kijelölni. 
Tapasztalás szerint az ilyen utak igen jól száradtak ki és kevés 
tatarozást igényeltek. 

A fatermelés a kiszélesítés következtében Junack főerdész 
szerint nem csökken, sőt ellenkezőleg, az utak kiszélesítése folytán 
az erdőjövedelem emelkedik nem tekintve azt, hogy a szélesebb 
utaknak sok haszna van. 

Az erdőmivelés alól kivont terület, ha egy ut ő /n-nyire 
kiszélesittetnék, 1700 m  uthossznál 1 ha-i  tenne ki. Miután ez a 
terület nem erdősittetnék be, csak a talajérték kamatai mennének 
veszendőbe. Talajérték gyanánt pedig, ha pontosan akarunk számí
tani, a talaj gazdasági értékét kell vennünk. Ez az érték azonban, 
a tényleg igénybevett erdősítési költségeket számítva, silány vagy 
igen kedvezőtlen alkatú és fekvésű talajnál gyakran nemlegessé 
válik. Ha tehát hektáronkint 200 márka gazdasági értékkel számí
tunk, ebben az esetben a legtöbb vidéken a valóságos gazdasági 
értéket felül fogjuk múlni. Ezzel az értékkel számítva a veszteség 
1700 m  uthossznál évenkint 6 márkát tenne ki, feltéve, hogy ez 
az egész terület csakugyan „terméketlen" marad. A valóságban 
azonban ez tényleg nincs igy, mert a talaj addig mégis kihasz-
náltnak tekinthető, amennyire fölötte az ágak elnyúlnak. 50 éves 
tölgynél eszerint az ágak rendszerint összenyulnak. 

A dolgot tehát ugy kell venni, hogy 14 m  széles ut részben 
mégis termel fát. A közvetetten fatermelésnél azonban fontosabb 
a közvetett pénzjövedelem. A szélesebb utat könnyebben járhatja 
a szél, jobb karban marad, mi a szállítási költségeket is apasztja. 
A költségek kisebbek, ha a meglévő utak csak helyenkint ki-



szélesittetnek; ha egész szélességükben kiszélesittetnek, ez persze 
több költséget igényel, látszólag, mert a szélesebb utakon 2—3 
kerékvágás is haladhat egymás mellett ugy, hogy akkor, midőn 
az egyik már ki van járva s használhatatlanná válik, a forgalom 
a másodikban s azután a harmadik kerékvágáson lebonyolítható 
és ezalatt az idő alatt az előbb használt utnyom egyengethető 
s tatarozható jelentékenyebb költség nélkül. 

Igy megtörténik, hogy a szélesebb utak gyakran kevesebb 
költséggel tarthatók jó karban mint a keskenyebbek, mert előbbieknél 
az egyes kerékvágások nem vétetnek oly nagy mérvben igénybe. 

A szélesebb utak rendesen jobbak és azoknak a csekélyebb 
szállítási költségeken kivül még számos más hasznuk is van, 
úgymint: 

1. Szélesebb utakon az erdőlések alkalmával kitermelt faanyag 
czélszerüen elhelyezhető. 

2. A 12—14 tn széles utak lehetővé teszik azt, hogy az erdő
állományt egészen a későbbi korig mintegy védőövvel meg
óvhassuk. Különösen fontos ez a kihasználásra kerülő erdőállomány 
kiválasztásánál, valamint a széltöréseknél. Széles utak az utóbbi 
károktól inkább megóvják az erdőt. 

3. Szélesebb utak alkalmazása mellett az erdőtüzek is köny-
nyebben felfedezhetők és elolthatok. 

4. Szélesebb utakon az erdészeti személyzet és famunkások 
részére is könnyen létesíthetők gyalog vagy kerékpárral járható 
utak és a hordozható erdei vasutak is csekélyebb költséggel 
helyezhetők el. 

5. Szélesebb utak az egyes tagok, üzemosztályok átnézetét, 
valamint a tájékozódást megkönnyítik. 

ö. Szélesebb utak a vad táplálását is elősegítik s azt némileg 
elvonják a fás növényektől, másrészt a vadászat gyakorlását is meg-
könm 

7. Mesebb utak a vad táplálását elősegítő magfák ültetését 
is lehet vé teszik és egyáltalán szépészeti szempontból is kedvezően 
hatnak. 

Igen sok körülmény szól tehát a szélesebb erdei utak alkal
mazása mellett és az egyetlen ellenérv — a fatermés csökkenése — 
annyira háttérbe szorul, hogy nem ajánlható eléggé a szélesebb 



utak alkalmazása. (A szász állami erdőgazdaság uj gazdasági szabály
zata a nyiladékoknak 9 m  szélességben való kihasitását rendeli el.) 

Sajnos azonban, hogy az erdei utak azonnali kiszélesítésének 
több akadálya van. Amint egyrészről a szélesebb erdei ut a vihar 
elleni biztosságot növeli abban az esetben, ha az az illető erdő 
telepítésénél létesíttetett, ugy másfelől éppen ellenkező hatása van 
annak, ha egy erdei utat már fennálló, idősebb erdőrészeken 
keresztül nyitunk. Az utak kiszélesítését ennélfogva az  egyes  erdő-
részek felújításánál  és  újraerdősítéseknél  kell elővenni és a gazda
sági tervek elkészítésénél az utak kiszélesitését és uj utak létesítését 
is külön tervszerűen megállapítani. 

Hogy mennyi és melyik utat kell kiszélesíteni, ez természe
tesen a terepviszonyoktól és a szállítandó erdei termékek mennyi
ségétől függ. 

A főfigyelem arra fordítandó, hogy a fuvaros a teljes fuvarral, 
elérhesse a jó utat, mielőtt még a vonóállatok a túlságos erő
feszítéstől kifáradtak. Tehát a távolság a jó uton mintegy 350 /K-nél 
nagyobb ne legyen. Ott hol szélesebb közutak szelik át az erdőt, 
ott a kiszélesítendő utak száma is apadni fog. 

Kísérletek azt mutatták, hogy egy 1000 ha  kiterjedésű erdő
részben, melynek jelenleg 40 /za-nyi utterülete volt, a jövőben 
mintegy 55 ha-t  kellene az utak területének kitennie. 

Cserny Gy. 

rj£ ú£ 

K Ü L Ö N F É L É K . 

Törvényjavaslat a bir tokrendezésről . Csak a közelmúltban 
emelkedett törvényerőre az a javaslat, amely az erdélyrészi 
megyékben a birtokrendezési eljárást újból szabályozza s az erdő
gazdaságot illetőleg főleg az arányosításokkal történt óriási vissza
élések megszüntetése miatt nagyjelentőségű volt. Most ujabb 
birtokrendezési javaslatot helyezett Günther Antal dr. igazságügy
miniszter a képviselőház asztalára, amely az arányosítás megenged-
hetőségét az ország többi részeiben is okszerű korlátok közé 
szorítja s ezzel sok közbirtokossági erdő elaprózódásának elejét 
veszi. A törvényjavaslatot közelebbről bővebben ismertetjük. 



Uj erdőtörvények. A franczia földmivelésügyi miniszter az 
erdők pusztításának meggátlását czélzó törvényjavaslatot terjesztett 
az ottani képviselőház elé, melynek főbb intézkedései a „Gazda
sági Lapok" szerint a következők: Ha a magánerdőtulajdonos erdőt 
irtani akar, tartozik e szándékát a közigazgatási hatóságnak beje
lenteni. Ez megtörténvén, az erdészeti hatóság kiküldi szakközegét, 
aki a következő szempontokból ítéli meg a dolgot. Véderdő-e 
1. a hegyek földjének fenntartása végett, 2. a partvédelem, 3. a 
források megmaradása, 4. a tenger vízmosása és a futóhomoko-
sodás, 5. az országhatárok fenntartásának, 6. a közügynek, 7. a 
létező helyi fafogyasztási szükségletek ellátása szempontjából. 

Ha az erdészeti hatóság a bejelentésről 6 hóra nem intézkedik, 
a tulajdonos szabadon rendelkezhetik erdejével. Az áthágás hektá
ronkint 500—1500 frankkal lesz sújtva. 

A levágott erdő felújítása után a legeltetés, mely az erdő 
pusztulását vonja maga után, hasonló büntetéssel sujtatik. Ugyan
ezen elbánás alá esik az az erdőtulajdonos is, aki az erdő évi 
hozamának ötszörösét tarolja le. 

Az erdészeti hatóság parlagterületek beerdősitésére is köte
lezheti a tulajdonosokat. 

A törvényjavaslatot a parlamenten kivül álló bizottság készí
tette. Jelenleg a franczia képviselőház mezőgazdasági bizottságához 
van utasítva. 

Hasonlóan a kanadai  erdőségek megóvásáról a „Köztelek"-ben 
a következőket olvassuk: Az ottani törvényhozás legújabb, idevonat
kozó törvényével (Dominion Forest Reserves Act) végre komolyan 
hozzálátott a hajdan óriási kiterjedésű, de ma már legnagyobb
részt kiirtott erdőségekből megmenteni, amit még lehet. Rend
kívül szomorú látvány tárul az utazó szeme elé. ki e roppant 
nagy és fényes jövővel biró országot az Atlanti-oczeántól a 
Csendes-tenger partjáig végigszeli, amidőn a vasúttól jobbról
balról feketére kiégetett, kiirtott fenyvesromokon száguld végig. 
Ez a lelkiismeretlen pazarlás, amit az ország jövőjével semmit, de 
saját gyors, bár a nemzet károsításával járó meggazdagodásukkal 
annál többet törődő amerikai „fabárók" itt véghezvittek, végre is 
tovább tűrhető nem volt és a kanadai kormány, követve ebben 
az Egyesült-Államokat, de különösen Európa kormányait, keményen 



*) Bizony erre a megtisztelő jelzőre vajmi kevéssé szolgáltunk reá. Szerk. 

megszoritja ez uraknak a közgazdaság terén kifejtett tevékeny
ségét. 

Az uj törvény elsősorban nagy nemzeti (állami) erdőségeket 
alakított Manitoba, Saskatchewan, Alberta és British Columbia 
tartományokban, hogy a nemzetnek fakészleteit állandóan biztosítsa. 
Igy Manitobában hat ily rezervácziót, összesen 3575 angol négyzet
mérföldnyi terjedelemben, Saskatchewanban négyet 740, Albertában 
hármat 168 és British-Columbiában nyolczat 890 angol négyzet-
mértföldnyi területtel. E négy tartományban tehát összesen 21 
rezervácziót létesített 5373 angol négyzetmértföld, vagyis 3,438.720 
acre, azaz magyar hold terjedelemben. Mindenesetre igen dicsé
retes kezdet. 

Hogy mennyit használt evvel a kanadai kormány saját népé
nek az esőviz konzerválásával, a folyóvizek egyenletesebb lefolyá
sának biztositásával, a klima mérséklésével, azt itt részletezni szük
ségtelen, mert nálunk, az erdőségek megóvásának klasszikus 
hazájában ezek szerencsére ismert és méltányolt igazságok.*) 

Az uj törvény az összes rezervácziók felügyeletével és keze
lésével egy erdőfelügyelőt biz meg, ki az erdőségek védelmére, 
hasznosítására és kezelésére vonatkozó szabályzatot kidolgozza és 
végrehajtatja. Érdekes, hogy az állami erdészekre kerületeikben az 
uj törvény értelmében a békebirák jogai és hatásköre is áthárult. 
A törvény egyúttal az erdőségekben fenntartandó utakról, a tüzek 
elleni védekezésről és az erdőségek területein belüli földbirtokosok 
jogairól is intézkedik. 

Uj gesz tenyefa -be tegség . A Castanea  dentata-nak  élő és 
közvetlenül megelőzőleg elhalt ágain New-York City sok részében 
uj betegség lépett föl járványszerüen, melyet a Diaporthe  parasitica 
n. spec. (Pyrenomycetes) nevü gomba okoz és amely Észak-
Amerikának több államában észleltetett. W.  A.  Murrlll  tiszta 
tenyészeteket készített e gombafajból, amelyekkel azután tavaszszal 
sikerült fiatal gesztenyefákat eredményesen fertőznie. A gombának 
micéliuma nagy mértékben ellentálló és olyan jól védett állapot
ban ágazik szét a kéreg alatt, hogy a betegség leküzdésére irá-



nyúló rendszabályokat meghiusítja vagy legalább is azoknak 
gyakorlati jelentőségét lehetetlenné teszi. A fertőzött ágaknak 
kíméletlen lenyesése, valamint az öreg beteg fáknak kivágása a 
betegség továbbterjedésének leginkább gátat fog vethetni. 

Tétényi. 

Központi dijszabáselárusitó iroda. Kossuth Ferenc keres
kedelmi miniszter ur a szállító közönségnek megkönnyíteni óhaj
totta a vasuti árudijszabások beszerzését és intézkedése folytán 
a magyar szent korona országainak területén üzemben levő 
vasutak, valamint a bosznia-herczegovinai államvasutak Buda
pesten központi dijszabáselárusitó irodát létesítettek. 

Ezt a központi irodát a m. kir. Kereskedelmi Múzeum igaz
gatósága vezeti és ehhez képest f. é. május 1 -tői kezdve ezen 
irodánál (Budapest, Akadémia-u. 3. II. emelet) lesznek megszerez
hetők, az illető díjszabásokon feltüntetett árakon, a magyar, 
osztrák és bosznia-herczegovinai vasutakon érvényes díjszabás 
I. rész A)  és B)  szakasza, továbbá a magyar szent korona országai 
területén levő vasutaknak és a boszna-hercegovinai államvasutak
nak kiadásában megjelenő helyi és köteléki árudijszabások, valamint 
a külföldi vasutak kiadásában megjelenő azok a köteléki árudij
szabások is, amelyekben magyarországi vasuti állomásokra vonat
kozó díjtételek foglaltatnak. 

Ezen iroda czime: „A magyar vasutak és a boszna-hercze-
govinai államvasutak díjszabásokat elárusító központi irodája". 

F. é. május 1-től kezdve a díjszabásokra vonatkozó közvetlen 
megrendelések tehát oda intézendők. • 

Az iroda nyitva lesz minden hétköznap d. e. 9—12 és d. u. 
3—6-ig; ünnepnapokon pedig (a vasárnap kivételével) d. e. 
9—12-ig. 

A vasuti állomások utján megrendelt díjszabásokat a mondott 
naptól kezdve szintén ez az iroda fogja a megrendelők rendelke
zésére bocsátani, ugy hogy czélszerübb lesz, ha a vidéki felek a 
díjszabásokat közvetlenül a nevezett irodánál rendelik meg. 

Az uj központi dijszabáselárusitó iroda arra is be fog ren
dezkedni, hogy az osztrák vasutak helyi árudijszabásai, valamint 
ezek pótlékai és függelékei nála szintén megkaphatok legyenek. 

erdészeti Lapok. 38 



A kereskedelmi miniszter urnák ez az intézkedése azt az 
előnyt is biztosítja a feleknek, hogy a Kereskedelmi Múzeumnál 
működő díjszabási előadóktól szakszerű és egyúttal megbízható 
útbaigazításokat és felvilágosításokat kaphatnak minden vasuti, 
folyam- és tengerhajózási díjszabási ügyben, amennyiben a m. kir. 
Kereskedelmi Múzeumnál pontos nyilvántartást vezetnek az összes 
hazai vagy ausztriai vasutaknál érvényes díjkedvezményekről, nagy 
körültekintéssel rendszeresen gyűjtik a külföldi vasutak összes áru-
dijszabásait és a nagy folyam- és tengerhajózási vállalatok hirdet
ményeit. A m. kir. Kereskedelmi Múzeum, mely 1890 óta ad 
dijszabási értesítéseket, a lefolyt 1907. évben 8648 belföldi és 
7944 külföldi, összesen 16.592 viszonylatra (1897-ben 3680 viszony
latra) számította ki díjtalanul az érvényben levő díjtételeket és ezek 
közül 1107 belföldi és 964 külföldi díjtételt élőszóval vagy telefonon 
közölt még aznap délután a felekkel. 

A hajtó gazdasági munkás. A földmivelésügyi miniszter 
1907. évi 86.874. szám alatt kimondotta, hogy a hajtó a vadá
szatnál gazdasági munkát végez, az e munka teljesítése körüli 
jogviszonyok tehát az 1898. évi II. t.-cz. alapján birálandók el. 

Fölhivás a pusztai talpastyuk (Syrrhaptes paradoxus |Pall.|) 
megfigyelésére. Menzbier Mihály, moszkvai egyetemi tanár táv
iratilag értesítette a Magyar Ornithologiai Központot arról, hogy 
az utolsó napokban néhány pusztai talpastyuk mutatkozott Közép
oroszországban. Ez az ázsiai nagy sivatagokban élő madárfaj 
némely évben tömegesen otthagyja rendes tartózkodási helyét, 
végigvándorol egész Európán, helyenkint fészkel is, azután lassan
kint eltűnik és sokszor évtizedek múlnak el, amig ismét meg
jelenik. 

Az oroszországi megjelenés alapján valószínű, hogy az idén 
is megtörténhetik ilyen ritka és érdekes invázió, amelynek lehető 
alapos és széleskörű megfigyelése nagy érdeke a tudománynak. 
Hogy Magyarország is méltóan legyen ebben képviselve, egyrészt 
előre bejelentjük a várható eseményt, másrészt felkérünk mindenkit, 
akinek alkalma lesz e ritka vendégek megfigyelésére, szíveskedjék 
idevágó adatait, esetleg egy elejtett példányt a Magyar Ornithologiai 



Központhoz (Budapest, VIII., József-körút 65., I.) beküldeni. Külö
nösen kérjük a szives értesítést az esetleges fészkelésről. 

A pusztai talpastyuk fölismerését rendkívül megkönnyíti a láb 
sajátságos alakulása: a lábujjak össze vannak nőve és egészen a 
körmökig finom szőrszerü tollakkal borítva, ugy hogy a láb nagyon 
hasonlít valami ürge- vagy hörcsöglábhoz. A magyar nép a 
korábbi inváziók alkalmával tényleg ürgelábu, néhol hörcsöglábu 
tyúkoknak is nevezte őket. Röptében is elárulja hosszú ékalaku 
farka, melynek középső tolla nyilszerüen van meghosszabbítva. 
Nagyságra nézve kisebb a fogolynál. Röpülése gyors. Szine agyagos. 

Hermán Ottó,  a M. O. K. igazgatója. 

Halálozás. Kern György érs. urad. főerdész, az Orsz. Erdészeti 
Egyesület alapitó tagja (Sólymos) f. év január hó 1-én meghalt. 

Prohaszka Lajos  ny. erdőmester, az Országos Erdészeti Egye
sület alapitó tagja, Nagybányán f. hó 1-én hosszas szenvedés után 
elhunyt. 

Ónodi Ferencz  m. kir erdőmester, az Országos Erdészeti 
Egyesület rendes tagja, Budapesten f. hó 9-én elhunyt. 

Béke hamvaikra! 

ú% t > í 

VÁLTOZÁSOK ÉS KITÜNTETÉSEK AZ ERDÉSZETI 
SZOLGÁLAT KÖRÉBŐL. 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter Véssei Mihály m. kir. erdészt a liptó
ujvári főerdőhivataltól, Cseleji József m. kir. erdészjelöltet a szászsebtsi erdő
hivataltól, Puksa  Endre m. kir. erdőgyakornokot pedig a máramarosszigeti 
erdőigazgatóságtól áthelyezte Lúgosra az ottani m. kir. erdőigazgatósághoz. 

• 
A m. kir. földmivelésügyi miniszter a horvát-szlavonországi kincstári 

erdőket kezelő erdőtisztek létszámában áthelyezte Braxator  Hellmuth kir. erdészt 
a zágrábi kir. erdőigazgatóság kerületéből a vinkovczei kir. főerdőhivatal 
kerületébe. 

A bolgár fejedelem Ő kir. fensége legutóbbi Magyarországon való tartóz
kodása alkalmával okolicsnói Okolicsányi Lajosnak, Fülöp szász coburg-gothai 
herczeg Ő fensége erdőtnesterének a bolgár polgári érdemrend tiszti keresztjét, 
Iván János erdőőrnek pedig a r,pour Services" ezüstérmét adományozta. 
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ERDÉSZETI RENDELETEK TARA. 

U T A S Í T Á S 

a m. kir. földmivelésügyi minisztérium szolgálati ügyköréhez tar
tozó államerdészeti tisztviselők gyermekeinek nevelését segélyező 
alap jövedelmeinek beszedéséről, vagyonának kezeléséről és ellen

őrzéséről. 

Az a lap j ö v e d e l m e i n e k beszedése. 

1. §. Az alap szabályzatának 3. §-a 1. pontjában emiitett 
járandóságokat — kivévén azokat, amelyek a m. kir. földmivelés
ügyi minisztérium számvevőségének erdészeti csoportja által érvé
nyesítendő számlák összege után fizetendők — a külső erdészeti 
hivatalok és az erdészeti tanintézetek szedik be s a beszedett 
járandóságokat az „Államerdészeti tisztviselők gyermekeinek neve
lését segélyező alap" czimen nyitandó naplóban tartják nyilván 
és számolják el; még pedig: a naplót minden hó végén lezárják 
s a havi összes bevételként mutatkozó összeget egyúttal kiadásba 
tévén, azt mindenkor a következő hó 2-ig a m. kir. postatakarék
pénztárnál az alap részére nyitott cheque-számla javára, a nekik 
az intéző bizottság által megküldött befizetési lapok felhasználá
sával a székhelyükön lévő m. kir. postahivatalnál készpénzben 
befizetik. 

A befizetés megtörténte után a befizetési lap „Elismervény"-
szelvényével felszerelt havi naplókat szigorlat és megőrzés végett 
a számvevőséggel biró hivatalok számvevőségüknek, a számvevő
séggel nem biró hivatalok és tanintézetek pedig az intéző bizott
ságnak azonnal megküldik. 

A m. kir. földmivelésügyi minisztérium számvevőségének 
erdészeti csoportja által érvényesítendő számlák összegei után 
fizetendő járandóságokat i illető számlatulajdonos az utalványo
zásról szóló értesítéssel í ki egyidejűleg megküldendő befizetési 
lap felhasználásával valamely m. kir. postahivatalnál az alap javára 
befizeti s kereseti összegéről kiállított nyugtája csak akkor liquí-
dálható, ha az alap javára szóló befizetés megtörténtét a befize
tési lap elismervény-szelvényével igazolja, illetőleg a befizetés a 



m. kir. postatakarékpénztár által az intéző bizottságnak megkül
dött számlakivonattal, illetőleg az annak mellékletét képező befize
tési lappal beigazolást nyert. 

2. §. Az államerdészet szolgálati kötelékében álló külső köze
gekre rendbüntetésképpen, vagy fegyelmi uton kiszabott pénz
bírságok, továbbá az alap javára a külső erdészeti hivatalok és 
az erdészeti tanintézetek utján tett adományok és hagyományok 
beszedése az előbbeni §-ban említett naplóba való bevételezése 
és elszámolása a külső erdészeti hivatalok és az erdészeti tan
intézetek feladatát képezi; mig az államerdészet szolgálati kötelé
kében álló központi közegekre rendbüntetésképpen, vagy fegyelmi 
uton kiszabott pénzbírságok, továbbá az alap javára az intéző 
bizottság utján tett adományok és hagyományok, valamint az 
állami segélyadományok beszedéséről, illetőleg felvételéről és az 
alap javára történő befizetéséről az intéző bizottság gondoskodik. 

Az adományok és hagyományokról ellennyugta állítandó ki 
s az a naplóhoz csatolandó. 

3. §. Az alap szabályzatának 3. §-a 3. pontjában emiitett 
pénzbüntetéseknek beszedését és a jelen utasitás 1. §-a szerinti 
naplószerü bevételezését és elszámolását az a külső erdészeti hiva
tal, illetve erdészeti tanintézet teljesiti, amely az illető szerződés 
végrehajtásával meg van bizva. 

4. §. Az alap tulajdonát képező állampapírok kamatjövedel
mei az esedékes szelvények beváltása után azonnal, a gyümöl-
csözőleg elhelyezett összegek után járó kamatok pedig az illető 
pénzintézet szabályaiban megállapított időközökben tőkésitendők. 

Az illetéktelenül felvett segélyösszeget az alap szabályzatának 
26. §-a értelmében visszatérítésre kötelezett fél a neki a vissza
térítésre vonatkozó felhívással egyidejűleg megküldendő befizetési 
lap felhasználásával valamely m. kir. postahivatalnál fizeti be. 

Az alap vagyonának elhelyezése. 

5. §. Az alap vagyonának az a része, amely a folyó kiadá
sok fedezéséhez szükséges, az intéző bizottság által az alapszabály
zat 8. §-a 7. pontja alapján időről-időre meghatározandó vala
mely fővárosi pénzintézetnél az alap czimére nyitott folyószámlán 



gyümölcsözőleg elhelyezendő, mig az alap vagyonának a folyó 
kiadások fedezésére visszatartandó összeg levonása után fenn
maradó része, az alap szabályzatának 16. §-a szerint magyar 
állampapírokba fektetendő. 

Az állampapírok vásárlását és eladását, az intéző bizottság 
felhívására, az előző bekezdésben emiitett pénzintézet teljesiti s a 
vásárolt állampapírok is nála helyeztetnek el, mig a pénzintézet 
által a nála elhelyezett állampapírokról kiállított elismervények a 
m. kir. földmivelésügyi minisztérium házi pénztárában őriztetnek. 

Ezek az elismervények az intéző bizottság elnökének, illető
leg helyettesének és előadójának együttesen aláirt és az alap ned
ves bélyegzőjével ellátott átvételi elismervénye ellenében csak a 
m. kir. földmivelésügyi miniszter rendeletére szolgáltathatók ki. 

Az a l a p v a g y o n á n a k pénztár i kezelése . 

6. §. Az alap vagyonának pénztári kezelését a m. kir. posta
takarékpénztár, a reá nézve érvényes szabályok szerint bonyo
lítja le. 

S z á m v i t e l . 

7. §. A számviteli teendőket a m. kir. földmivelésügyi minisz
térium számvevőségének erdészeti csoportjából a földmivelésügyi 
miniszter által kijelölt tisztviselő a hivatalos teendőkkel egyenlő 
felelősség mellett teljesiti. 

8. §. A számvivő vezeti a naplót, a segélyek nyilvántartását 
és a főkönyvet; ellenőrzi a m. kir. postatakarékpénztár által kiál
lított számlakivonatokat, továbbá az 5. §. szerint meghatározott 
pénzintézet számlakivonatait s a letétállományra vonatkozó kimu
tatásait összeállítja az évi zárószámadást és felülvizsgálja a külső 
számvevőséggel nem biró erdészeti hivatalok és az erdészeti tan
intézetek által a jelen utasítás értelmében az intéző bizottsághoz 
felterjesztett naplókat és elkészíti az alap vagyonának álladékáról 
szóló évnegyedes kimutatást. 

A) A  napló. 

9. §. Az alap javára befolyt összegekről s az alap terhére 
teljesített kifizetésekről, valamint a hitel és pénztári műveletekről 



napló vezetendő, melynek baloldalán a bevételek, jobboldalán 
pedig a kiadások időrendben jegyzendők fel. (A. minta.*) 

A naplónak ugy bevételi, mint kiadási oldalán hasábok nyi-
tandók a folyó tételszámok, a mellékletek darabszáma, a kezelés 
kelte, a kezelés tárgya, a számlakivonat száma, a postatakarék
pénztári kezelés, az 5. §-ban meghatározott pénzintézet kezelése, 
az értékpapirkezelés és a könyvelési adatok bejegyzésére. 

A napló folyó tételszáma minden év kezdetén ugy a bevé
teleknél, mint a kiadásoknál 1 -el kezdődik és az év végéig sza
kadatlan sorban folytattatik. 

A bevételnél az első tételt a megelőző évi maradvány képezi. 
A napló mellékleteit képező okmányokra a tételszám, illetve 

amennyiben több tételre vonatkoznak, az illető tételszámok pon
tosan feljegyzendők s az összetartozó okmányok összefüzendők. 

A napló havonkint lezárandó olyképpen, hogy a bevételi 
összegből levonatik a kiadás összege, s a maradvány megálla-
pittatik. 

A maradvány a következő hóra tételszámmal átvezetendő. 

B) Segélyek  nyilvántartása. 
(Számfejtő könyv.) 

10. §. E nyilvántartás az évi segélykiosztás megtörténte után 
évről-évre összeállítandó, s abba a szülők, illetőleg gyámok neve, 
állása és pontos lakczime, valamint a segélyben részesített gyer
mekek neve és a részükre engedélyezett egészévi segélyösszegek 
pontosan bevezetendők és nyilvántartandók. (B. minta.) 

Ezen nyilvántartásba havonkint bevezetendők továbbá az évi 
segélyösszegeknek az alapszabályzat 22. §-a értelmében minden 
év szeptember havától kezdve tizhavi egyenlő részletekben kiszol
gáltatandó és tényleg felvett részletei is. 

A nyilvántartás alaki beosztását a B. minta mutatja. 
A számvivő az évi segélyösszegek esedékes havi részleteiről 

a szülők, illetőleg a gyámok által kiállított s az intéző bizottság
hoz a hó utolsóelőtti napjáig felérkező nyugtákat felülvizsgálja s 

*) A nyomtatványminták nem bocsáttattak rendelkezésünkre. Szerk. 



a kifogás alá nem eső nyugták alapján az illető szülő vagy gyám 
részére kifizetendő havi részletösszeget bejegyzi a nyilvántartásba 
s ennek megtörténte után összeállítja a nyilvántartás adataival 
teljesen megegyezően a „havi segélyjegyzék"-et (C. minta), melyet 
aláir, s minden hó utolsó napján az intéző bizottság jegyzőjé
nek átad. 

C) A  főkönyv. 

11. §. Az alap teljes kezelésének nyilvántartására a „főkönyv" 
szolgál, mely az állami számvitelről szóló 1897. évi X X . t.-cz. 
végrehajtása tárgyában kiadott utasítás határozmányainak meg
felelően vezetendő. (D. minta.) 

A főkönyvben az „alaptőke" és „pénzmaradvány", a „valódi 
kezelés", a „hitel és pénztárműveleti kezelés", az „átfutó kezelés", 
s az „értékpapirkezelés" külön-külön csoportokban tartandó nyil
ván, s ehhez képest a főkönyvben a következő rovatok nyitandók: 

B E V É T E L . 

I. Nyilvántartás. 

1. Az alaptőke nyilvántartása. 
2. Kezdőleges pénzmaradvány a folyó kezelésnél. 

II. Valódi bevételek. 

1. Járulékok és adományok. 
2. Gyümölcsöző tőkék kamatai. 
3. Különféle bevételek. 

III. Hitel- és pénztárműveleti bevételek. 

1. Az 5. §-ban meghatározott pénzintézettől a m. kir. posta
takarékpénztárhoz átutalt összegek. 

2. A m. kir. postatakarékpénztártól az 5. §-ban meghatáro
zott pénzintézethez átutalt összegek. 

3. Értékpapírok eladásából befolyt összegek. 

IV. Átfutó bevételek. 

1. Visszatérített előlegek. 
2. Idegen pénzek. 



V. Ér tékpapí rok . 

1. Vásárolt értékpapírok nyilvántartása. 

K I A D Á S . 

I. Nyilvántartás. 

1. A kezelési év folyamán az alaptőkéhez csatolt összegek. 
2. Végleges pénzmaradvány a folyó kezelésnél. 

II . Valódi kiadások. 

1. Kiadás az alaptőkéből. 
2. Kifizetett segélydijak. 
3. Kezelési kiadások. 
4. Különféle kiadások. 

III. Hitel- és pénztárművelet í kiadások. 

1. Az 5. §-ban meghatározott pénzintézettől a m. kir. posta
takarékpénztárhoz átutalt összegek. 

2. A m. kir. postatakarékpénztártól az 5. §-ban meghatáro
zott pénzintézethez átutalt összegek. 

3. Ertékpapirok vásárlására fordított összegek. 

IV. Átfutó kiadások. 

1. Adott előlegek. 
2. Visszafizetett idegen pénzek. 

V. Er tékpapirok. 

1. Eladott értékpapírok nyilvántartása. 
A könyvelés a főkönyvben a fentebb hivatkozott számviteli 

utasitás határozmányai értelmében teljesitendő. 
A főkönyv az évi kezelés elkönyvelése után az év végén 

lezárandó és a zárszámadás legkésőbb a következő év január havá
nak végéig elkészítendő s az intéző bizottság elé terjesztendő. 

D) Számlakivonatok  ellenőrzése. 

12. §. A számvivő a m. kir. postatakarékpénztár számlakivo
natain a betéteknek és jóváírásoknak a befizetési lapok, illetőleg 



az 5. §-ban meghatározott pénzintézet idevonatkozó értesítése 
adataival, továbbá a megterheléseknek az ezek alapját képező 
fizetési jegyzékek és az előbb emiitett pénzintézet értesítése ada
taival való egybevetésén kivül a postatakarékpénztár által felszá
mított dij és jutalék helyességét is felülvizsgálja. 

13. §. E)  A külső hivatalok és erdészeti tanintézetek által 
beterjesztett naplók felülvizsgálása és elkönyvelése az 1897: X X . 
t.-cz. végrehajtása tárgyában kiadott utasitás szerint történik. 

EJ A  vagyon  álladékáról  szóló  évnegyedes  kimutatás. 

14. §. A szám vivő ezt a kimutatást az ide csatolt E. minta 
szerint minden naptári évnegyedről elkészíti és az intéző bizott
ság legközelebbi ülésén való előterjesztés czéljából a jegyzőnek 
adja át. 

15. §. A naplóba, a nyilvántartásba és a főkönyvbe esetleg 
tévesen bejegyzett adatokat kitörülni, kivakarni nem szabad, hanem 
a téves adat áthúzandó, ugy hogy az eredeti bejegyzés is olvas
ható legyen, s az áthúzott adat fölé irandó a helyes adat. 

16. §. A számvivő minden ténykedéséért vagy mulasztásáért, 
s az alap számviteli ügyeinek a jelen utasitás értelmében való 
pontos és lelkiismeretes ellátásáért a m. kir. földmivelésügyi 
miniszternek felelős. 

Utalványozás. 

17. §. Az alap terhére utalványozni csak az intéző bizottság 
elnöke, illetőleg helyettese és előadója, illetőleg az előadó aka
dályoztatása esetén a m. kir. földmivelésügyi minisztérium vala
melyik erdészeti ügyosztályának vezetője együttesen vannak jogo
sítva, miért is ezek nevei és aláírásai ugy az 5. §-ban meghatá
rozott pénzintézettel, mint a m. kir. postatakarékpénztárral köz
lendők és pedig mindannyiszor, ahányszor azokban változások 
állanak elő. 

Minden utalvány a megkövetelt két aláíráson kivül ellátandó 
még az alap nedves bélyegzőjével is, mihez képest az előbb 
emiitett pénzintézetekkel a bélyegző lenyomata is közlendő. 

18. §. A m. kir. postatakarékpénztárnál az utalványozás cheque-
vel történik. 



A cheque-lapok szigorú elszámolás tárgyát képezvén, a m. kir. 
postatakarékpénztártól átvett cheque-füzetekről, valamint a felhasz
nált cheque-lapokról a jegyző megfelelő nyilvántartást vezet, annak 
alapján évenkint számadást készit s azt a zárszámadáshoz csatolja. 

A cheque-füzetek megőrzéséért, valamint a cheque-utalványok 
lelkiismeretes kiállításáért a jegyző a m. kir. földmivelésügyi 
miniszternek felelős. 

19. §. Az intéző bizottság jegyzője a havi segélyrészletekről 
a számvivő által kiállított és aláirt havi segélyjegyzék alapján 
megfelelően kitölti a m. kir. postatakarékpénztár által kiadott 
utasítások szigorú betartásával minden hónap 1-én a m. kir. 
postatakarékpénztárhoz intézendő cheque-ket. 

Az államerdészet szolgálati kötelékében álló központi köze
gek segélyrészletei egy közös bemutatóra szóló cheque-el utalvá-
nyoztatnak, melynek összegét a számvivő veszi fel és az átvétel
nek a havi segélyjegyzékben való nyugtázása ellenében az előbb 
említetteknek kifizeti. 

A havi segélyjegyzék szerint kifizetendő többi segélyrész
letek kiutalványozása összesített (cumulativ) cheque-ekkel és az 
ezek tartozékát képező jegyzékekkel történik. 

A jegyző a havi segélyjegyzékben annak minden egyes téte
lénél bejegyzi a vonatkozó bemutatóra szóló cheque folyószám
lát, illetőleg az összesített cheque-ek tartozékát képező jegyzékek 
folyószámát és vonatkozó tételszámát. 

Egyúttal feljegyzi a havi segélyjegyzék végén az annak 
alapján kiállított bemutatóra szóló cheque és az összesített 
cheque-ek és e hozzájuk tartozó jegyzékek folyószámait, valamint 
az egyes cheque-ekkel kiutalt összegeket, melyek végösszegének 
egyezni kell a havi segélyjegyzéknek a számvivő által lezárt 
végösszegével. 

Az utalványozásra jogosítottak a cheque-eket és az össze
sített cheque-ekhez tartozó jegyzékeket csak akkor írhatják alá, ha 
előzetesen meggyőződést szereztek arról, hogy a chequek, vala
mint az összesített cheque-ekhez tartozó jegyzékek adatai, ugy 
egyenkint, mint összesen a havi segélyjegyzék megfelelő adatai
val teljesen megegyeznek, minek igazolásául a havi segélyjegy
zéket is aláírják. 



20. §. A segélyrészleteknek más nevére vagy az előző §. 
3-ik bekezdésétől eltérőleg bemutatóra szóló cheque alapján leendő 
kiutalványozása csak a felvételre jogosítottnak Írásbeli kérelme 
alapján történhetik. 

21. §. A jegyző a m. kir. postatakarékpénztárnál az alap 
javára befolyt összegeket a számlakivonatok alapján figyelemmel 
kiséri s amennyiben azt állapithatná meg, hogy a befolyt pénz
összeg meghaladja a következő hóban kifizetendő összegeket, a 
feleslegnek a m. kir. postatakarékpénztártól az 5. §-ban meghatá
rozott pénzintézet részére leendő átutalása iránt javaslatot tesz, 
illetőleg a vonatkozó cheque-et aláirásra bemutatja. 

Viszont abban az esetben, ha a postatakarékpénztárnál az 
alap javára befolyt pénzösszeg a következő hó 1-én kifizetendő 
összegek fedezésére előreláthatólag elég nem lenne, a jegyző 
javaslatot tesz a hiányzó összegnek az 5. §-ban meghatározott 
pénzintézettől a m. kir. postatakarékpénztár részére leendő átuta
lása iránt. 

Az átutalások a clearing utján foganatosíttatnak. 
22. §. Minden utalványozás, átutalás a jegyző által az „F" 

minta szerint utalványozási jegyzékbe bevezetendő s azután a 
számvivő által a főkönyvben, illetőleg számfejtőkönyvben feljegy
zendő s ennek megtörténte az utalványjegyzék illető tételénél a 
főkönyv, illetőleg számfejtőkönyvi lap- s tétel-szám bejegyzése 
által igazolandó. 

Ugyancsak felveendők az utalványozási jegyzékbe a m. kir. 
postatakarékpénztár s esetleg az 5. §-ban meghatározott pénz
intézet által felszámított illetékek is. 

E l l e n ő r z é s . 

23. §. A földmivelésügyi minisztérium számvevőségének 
erdészeti csoportja a számvitelt az intéző bizottság elnökének 
bármikor hozzá intézendő felhívására, évenként azonban legalább 
egyszer felhivás nélkül is felülvizsgálni köteles. 



Az 1898  :  XIX. t.-cz.  alapján  szervezkedett  volt  úrbéresek és  közbir-
tokosságok tulajdonát  képező  erdők  vadászati  jogának  bérbeadása. 

M. kir. belügyminiszter 1904. évi 9847. számú körrendelete, 
valamennyi vármegyei törvényhatósághoz. — Az 1898 : X I X . t.-cz. 
a volt úrbéreseket és a közbirtokosságokat, mint erdőbirtokosokat 
erdeik gazdasági ügyeinek intézésére és az ettől el nem választ
ható vagyon- és pénzkezelésre nézve önálló szervezettel látja el. 
Ebből önként következik, hogy a volt úrbéresek és közbirtokos
ságok erdeik vadászati jogát — ha t. i. az 1883 : X X . t.-cz. által 
az önálló bérbeadásra vonatkozólag megkívánt feltételek megvan
nak — önállóan adhatják bérbe, a vadászati bérösszeget saját 
pénztárukba vételezik be s ott számolják el; és egyáltalában ezen 
erdők vadászati joga a községi vadászterülettel együttesen csak 
abban az esetben adható bérbe, ha az önálló bérbeadáshoz szük
séges feltételek meg nem lennének, amely esetben azonban köte
les a község a vadászati bérösszegnek a volt úrbéres és a köz
birtokossági erdők területére eső részét a volt úrbéres és közbir
tokossági pénztár részére átszolgáltatni. Mindazonáltal az 1898 : X I X . 
t.-cz. hatályba lépte óta is többször előfordult, hogy a községek 
a vadászati jog önálló bérbeadására jogositott volt úrbéresek és 
közbirtokosságok tulajdonát képező erdőket a községi vadászterü
lettel együtt adják bérbe, az alispán pedig a volt úrbéres és a 
közbirtokossági vadászterületek haszonbérszerződéseinek felülbírá
lására magának jogot tulajdonit. Miután azonban ujabbi időben 
a m. kir. közigazgatási bíróságnak 1903. évi 1025. sz. alatt hozott 
elvi jelentőségű határozatával (1. „A m. kir. közigazgatási biróság 
ált. közigazgatási osztályának döntvényei és elvi jelentőségű hatá
rozatai" cz. gyűjteményes munka 1903. évfolyam, 57. lap) most 
már végleg tisztázottnak tekinthető az, hogy a volt úrbéresek 
egyetemének mint jogi személynek osztatlan tulajdonát képező 
erdő- és legelőterület, a törvény által megkívánt kellékek megléte 
esetében önálló vadászterületet képezhet, mely területen a „bir
tokosság a vadászati jogot önállóan gyakorolni, vagy azzal más
képpen rendelkezni minden hatósági beavatkozás nélkül kétség
telenül jogosult", továbbá, hogy az ily bérleti szerződés felül
bírálására az alispán hatáskörrel nem bir : immár elérkezettnek 
látom az időt arra, hogy a községi vadászati jog bérlete szem-



pontjából az 1898 : X I X . t.-cz. által teremtett uj helyzet megfelelő 
figyelembe vételére (a czimet) s általa a hatósága alá tartozó köz
ségeket figyelmeztessem. Ezzel összefüggésben megjegyzem még, 
hogy az 1898 : X I X . t.-cz. által teremtett uj helyzethez alkalma-
zottan az önálló vadászbérletre jogositott volt úrbéres birtokos
ságoknál és közbirtokosságoknál most már nem lehet megköve
telni azt, hogy a vadászat bérlője az előbb emiitett területtulaj
donosokat önállóan megillető vadászati bérösszegeket a község 
pénztárába fizesse be s a község pénztára azt átfutó tételként 
számolja el; mert a nevezett erdőbirtokosságck ma már a tulaj
donukat képező erdők gazdasági ügyeinek intézésére s az ettől 
el nem választható vagyon- és pénzkezelésre nézve egészen önálló 
törvényes szervezettel birnak, miből következik, hogy a községek 
vadászati bérjövedelmének kezelése tárgyában 1885. évi október 
11-én 53093. szám alatt kibocsátott belügyminiszteri körrendelet 
a volt úrbéresek és közbirtokosságok tulajdonát képező önálló 
vadászterületekre s azok bérjövedelmére egyáltalán nem alkal
mazható. 

KÖRRENDELET 
valamennyi m. kir. állami erdőhivatalnak. 

(A volt úrbéres közbirtokosságok erdeiben az ügyviteli sza
bályzatok rendelkezései ellenére gyakorolt legeltetés ügyében.) 

38796 1908. földmiv. min. - - Tudomásomra jutottak olyan 
esetek, amidőn a 1898. évi X I X . t.-cz. II. czime alá tartozó közbirtokos
ságok egyes jogosultjai a közbirtokossági erdő jóváhagyott gazda
sági ügyviteli szabályzatának a legeltetés gyakorlására nézve meg
állapított rendszabályait be nem tartották. A jóváhagyott ügyviteli 
szabályzatok külön rendelkezéseket foglalnak magukban arra 
nézve, hogy a szabályzatokban a természetbeni haszonvételek 
gyakorlására nézve megállapított rendszabályokat a közös birtokosok 
szigorúan megtartani kötelesek és hogy ezen szabályok áthágása 
által elkövetett károsítások erdei  küiágást  képeznek. 

Ezekre való figyelemmel felhívom az állami erdőhivatalt és 
az állami erdőhivatal utján a m. kir. járási erdőgondnokságokat 
hogy az 1893. XIX. t.-cz. II. czime alá tartozó közb-irtokosságok 



nál szigorúan ellenőrizzék azt is, hogy a jóváhagyott gazdasági 
ügyviteli szabályzatoknak a természetbeni haszonvételek gyakor
lására vonatkozó rendszabályait a jogosultak pontosan betartják-e 
vagy sem és amennyiben azt tapasztalnák, hogy egyes jogosul
tak ezeket a rendszabályokat áthágják és ezáltal károkat okoznak, 
az áthágást elkövető jogosult ellen erdei kihágás czimén — és a 
szabályzat illető §-ára való hivatkozással — feltétlenül tegyék 
meg a megfelelő feljelentést az illetékes erdei kihágási bíróságnál. 

Budapest, 1908. évi április hó 12-én. 
A miniszter megbízásából: 

Horváth Sándor 
miniszteri tanácsos. 

KÖRRENDELET 
valamennyi közigazgatási erdészeti bizotttságnak. 

(Az 1898. évi X I X . t.-cz. II. czime alá tartozó közbirtokossági 
erdők ügyviteli szabályzatainak figyelembevétele ügyében.) 

38797/908. földmiv. min. — Felhívom a bizottságot, hogy az 
1898 : X I X . t.-cz. II. czime alá tartozó közbirtokosságok erdő
gazdasági ügyeinek elintézése körül felmerülő s a bizottság el
bírálása alá kerülő minden kérdés tárgyalásánál a  jóváhagyott 
szabályzatoknak, továbbá az azokhoz tartozó névjegyzékeknek a 
bizottság által visszatartott példányát vegye alapul s amennyiben 
oly kérdésben kell hozzám felterjesztést tennie, amely kérdés 
csak a szabályzatok alapján dönthető el, ily esetben felterjesz
téséhez az illető jóváhagyott  szabályzatnak  és a hozzá tartozó 
névjegyzéknek a bizottság által őrzött példányát mindig  csatolja. 

Felhívom továbbá a bizottságot, hogy a birtokosságok elnö
kének a bizottsághoz bejelentett nevét a m. kir. állami erdő
hivatallal esetről-esetre mindig közölje. 

Budapest, 1908. évi április hó 12-én. 
A miniszter megbízásából: 

Horváth Sándor 
miniszteri tanácsos. 

Fenti körrendelet másolatán hátiratilag: 
Valamennyi ni. kir. állami erdőhivatalnak. 

Tudomásvétel és miheztartás végett kiadom. 
Ezzel kapcsolatosan szigorúan utasítom az állami erdőhivatal 



főnökét és az állami erdőhivatalnak alárendelt erdőgondnokságoK 
vezetőit, hogy a jóváhagyva visszaérkező szabályzatokat alaposan 
tanulmányozzák át s annak alapján a birtokosságokat erdő
gazdasági ügyeik szabályszerű intézésében mindenkor és minden 
kínálkozó alkalommal hathatósan támogassák. 

Kapcsolatban az 1907. évi 34030. számú körrendelet 1. pont
jával, különösen is kötelességévé teszem az erdőtiszteknek, hogy 
kerületükben a közbirtokossági gyűléseken és pedig a birtokos
ságok végleges szervezkedését követő első években lehetőleg 
minden gyűlésen részt vegyenek, ott a szükséges tanácsokat, 
útbaigazításokat mindig megadják, a költségelőirányzatok, pénz
számadások, kivetési lajstromok stb. összeállítására és szerkesz
tésére nézve mintákat készítsenek s azokat a végrehajtó közegek
nek a legközelebbi gyűlésen adják át s azok szerkesztését magya
rázzák meg nekik. 

Budapest, 1908. évi április hó 12-én. 

A miniszter megbízásából: 
Horváth Sándor 
miniszteri tanácsos. 

ó% ú% ú% 



Az Országos Erdészeti Egyesület pénztáránál telje
sített befizetések 1908. évi április hóban. 

A röviditések m a g y a r á z a t a : 

Alapítványi kamat = ak. Hazánk házi faipara (Qaul Károly) = r j . F. 
Alapítványi tőketörlesztés = att. Értekezések az erdőrendezés köréből = Ee. 
Altiszti segélyalap = Asa. Hirdetési dij az E . L. = hd. 
Átfutó bevétel— = áb. Hirdetési dij az „Erdö"-ben = Ehd. 
Bedő Albert alapítvány = BAa. Időközi kamatok (takarékpénztári) = ík. 
Bükktüzifa romlása stb = Btr. Kedvezményes lapdij = kid. 
Egyéb bevétel - = Egy. Készpénz alapítvány _ — = k. a 
Erdei facsemeték nevelése = Ecs. Külföldi fanemek tenyésztése = Kft. 
Erdészeti épitéstan I. rész (középi- Lakbér = lb. 

téstan) I. kötet - = E é p . I . l . Lapdij (Erd. Lapok) = ld. 
Erdészeti épitéstan I. rész 2. köt. = Eép. 1.2. Legelő-erdők (Földes J . ) = F L . 
Erdészeti épitéstan II. rész (Ut-, Legelő erdők berendezése = M. L . 

vasút- és hidépitéstan) = Eép. II. Magyar Erdészeti Oklevéltár = EOT. 
Erdészeti Géptan — = Egt. Népszerű növénytan = N. Nv , 
Erdészeti Lapok egyes füzetei = E L . O Felsége fénynyomatu arczképe _ = OFa. 
Erdészeti Növénytan II. rész = Nvt. II. Perköltség = Prk. 
Erdészeti Nyereségszámitástan = Enyt. Postaköltség = pk. 
Erdészeti rendeletek tára = Ert. Rendkivüli bevétel = rb. 
Erdészeti zsebnaptár = Npt. Szalaló Erdők Berendezése — = Szeb. 
„Erdő" czimü lap . — — Eld. Számtan erdőőri szakiskolák részére — Sz. 
Erdőbecsléstan II. kiadás . - — _ = Ebt. Tagsági dij = td. 
Erdöértékszámitástan II. kiadás ... = Eét. Tangens-táblázatok = Tt . 
ErdŐŐr - = Eő. Gr- Tisza Lajos-alapitvány = T L a . 
Erdőrendezéstan = Rz. Titkári nyugdijalap = t. ny. -. 
Erdörendezéstan (Fekete) = Rzf. Tölgy es Tenyésztése = Tot. 
Erdők berendezése = Eb. Vadászati ismeretek kézikönyve — = Vik. 
Erzsébet királyné alapítvány = E. a. Wagner Károly alapítvány = WKa. 
Értékpapírok kamatai .. . — — Ék. 

Antony Károly td. 
Aradi erdőhiv. Ert. 36.30, pk 

—.78 
Alsókubini erdőhiv. Ert 

Befizetések K 
1 6 . — 

Bund Károly t. ny. a. ._ 
Bradofka Károly td. 
Bobrói közbirt. hd. 
Böhm Vilmos td. 
Bedő Zoltán td. — 
Barthos Gyula td. 
Borbát Qerő ak. . 16.-
Benczkó József td. 
Békefi Miklós Eép '1. 11.20, 

Eép. 1/2. 11.21. "ép. II. 
12.—, pk. — . 7 2 

Borbáth András Eh 
Barskapronczai közbirt. hd. . . . 
Bedőházai közbirt. hd. 
Béky Albert Ert. 2.—, pk. — . 4 5 

37.08 
36.10 

46.66 
8.— 
7.47 

16.— 
16.— 
1 6 . -

8.-

35.12 
2 .— 

30-95 
13.35 
2.45 

Átvitel 307.18 

Befizetések K 
Áttétel 307.18 

Br. Babarczy László Eép. I. 2. 
11.20, pk. —.12 11.32 

Birtyaházai erdőhiv. hd.... . . . 40.65 

Cou^.i Honorat td. 5 .— 

Derzsi Gábor ak. .. . . . . . 12.— 
Dohnányi Pál td. . . . . . . — 16.— 
Debreczen város hd. . . . 8 '43 
Dévai adóhiv. hd.... 32.80 
Darvas Bélatd.— . . . — 16.— 

Egyed György td. 
Egri adóhiv. hd. 
Engel Géza td. 
Endersz Frigyes td. 

Fekete Máté hd. .. 
Földhitelintézet Ék. 

1.34 
29.93 
16.— 

•16.— 

__ 18.15 
. 2 0 4 0 . — 

Átvitel 2570.80 
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Áttétel 2570.80 
Befizetések K 

F.öhlich György td. ': - 16.— 
Franklin-Társulat Éld 5690,02 
Földhitelintézet Ék. 9.80 
Fehér Pál ak. . 5.— 

Gellért József td. „ 16.— 
Gyótölgyesi erdőgond. npt. 

A.—, pk. —.45 4.45 
Günther József td.— 20 .— 
Geitner és Rausch hd. — 33.60 
Görgényi szakiskola Egy. 192. 

36. áb. 4 5 . - - 237.36 
Gaal Károly td. 16.— 

Hedbawny József td. — . . . — 4 .— 
Hesz Ágoston td. . . . 16.— 
Hibbján János ak— . . . ._ 7.— 
Hoffmann Sándor ak. .. . . . 10.— 
Hesz Ágoston Vik. 13.—, pk. 

- . 1 2 . . . 13.12 
Huszár-féle hitbiz. att. 60.—, 

ak. 12.50. . . 72.50 
Heim Károly td. . . . 20 .— 
Dr. Hammt-rsberg Géza td. 

20.—, pk. —.16- ' . 20.16 

Irinyi Aurél td. .. . . . 10.— 

Jószka István td. . . . 16.— 
Jaszeniczai közbirt. hd. . . . 7.59 
Br. Jósika hitbiz. Asa. ... 7.— 
Jánosi Pál td. 16.— 
Kadácsi Bálint Eö. 6.—, pk. 

—.55, td. 16.— 22.55 
Kovordányi Tamás td. . . . . . . 16.— 
Keleti Lajos td. . . . . . . 16.— 
Kozma István td. ... ... 24 .— 
Kroknai körjegyzőség hd. 17.35 
KrauseKároly Ert. 1.50, pk.— .45 1.95 
Kerpán János Eö. 6.—, Sz. 

4.80 10.80 
Kontsek György hd. 26.95 

Átvitel 8974.— 

Áttétel 8974.— 
Befizetések K 

Körösmezői v. urb. hd. 30.15 
Kroknai közjegyző hd. 21.35 
Krusetniczai közbirt. hd.— . . . 12.55 
Kacsanovszky J. A. td. 10.— 
Knyazsai közbirt. hd 27.75 
Kolozsvári erdőig. Ert. 35.50 

László Miksa lb. 57. — áb. 2.40 59.40 
Libohorszky József tnya.... 3.33 
Lachmann József ld. . . . .... 14.40 
Lányi Aladár td. 16.— 
Lehoczky György td. 16.— 
Lipcsey László td.— .. . . . . ... 8.— 
Lugosi erdőig. W. K. a 19.90 
Lóránt Géza npt. . . . . . . 3 .— 
Lampel Róbert Eö. . . . —. 12.— 

Mezey Arthur td. . . . 16. . . . 
Muraszombati erdészet npt. 9.— 

pk. - . 1 2 9.12 
Mikes János ak. . . . . . . . . 12.— 
M.-szigeti erdőig. hd._ .. . . . 51.74 
Michna Bertalan td. . . . 16.— 
Mármaros vm. gazd. egyes. td. 16.— 
M.-szigeti erdőig, hd . . . ... 15.55 

Nagy László ak. . . . . . . . . . . 16.— 
Lovag Nechay Oszvald td. . . . 8.— 
Nagylucskai közbirt. hd. . . . . . 44.30 
Nováki erdészet npt. 3.—, pk. 

—.12 . . . . . . . 3.12 
Nagy Sándor hd. . . . . . . . . . . . . 7.75 

Ondrus Gyula td . . . 8.— 
Ország Róbert áb. . . . 13.— 
Özörényi papírgyár npt. 3.—, 

pk. —.12 3.12 
Ostadaljenő Ecs. 3.—, npt. 2.— 

Eép.I/1.11.20, Eép. 1/2. 11.20 27.40 

Polnisch Árpád npt. . . . 2.— 
Podbjeli közbirt hd. 7.59 

Átvitel 9540.02 



Áttétel 9540.02 
Befizetések K 

Persián Iván lb. ___ 50 .— 
Papp Béla td. 16.— 
Pászthy Ferenc td.— 5.— 
Plachy János Eő. 6 . - , pk. —,12 6.12 
Piatsek János npt. 2.—, pk. 

—.12 . . . 2.12 
Polakovits György td. . . . 50 .— 
Pátria nyomda Tt..._ . . . 2 .— 
Papp László td. . . . . . . . 8.— 
Petruss József Eő. 6.—, npt. 

3 . - .. . » . — 
Pálffi Mária Eő. 6.—, pk. —.56 6.56 

Rónai György npt. 82.— pk. 
—.12 . . . . . . 82.12 

Ritter Károly td. . . . 16.— 
Rochlitz Gyula td.... 16.— 
Ráth Mór Btr. 1. — 
Reithofer Ferencz hd. ._ 3.75 

Simonffy Gyula td. ... ... 16.— 
Színik Gábor td. 8.— 
Szőllősi Rezső td. . . . . . . 20 .— 
Tóthi Szabó Sándor td. . . . 16.— 
Sopron város hd. ... — ... 15.75 
Steller Ede td.. 4 . — 
Schmidt Román npt. 2.—, pk. 

—.45 ._. . . . 2-45 
Szabó Béla td. ._ 16.— 
Szabó Kálmán (battonyai) td. 10.— 
S'vetelszky Géza td. 8.— 
Somogyi Béla Eő. 6.—, pk. 

—.55 6.55 
Szauer Oszkár hd. ... ... 2.15 
Szelényi Tamás td. 16.— 

Áttétel 9954.59 
Befizetések K 

Schenk F. Eő. 6 .— 
Scheunitz József Eő 6.—, pk. 

- . 5 5 . . . 6.55 
Sterba Szabolcs Eő. 6.—, npt. 

5 . - , pk. —.55 . 11.55 
Scheunitz J . npt. 3.—, pk. —.12 3.12 
Spissák Gyula td. . . . . . . . . . ... 32 .— 
Szepessy Elek td. . . . . . . . . . 10.— 
Sekl Ignácz hd. . . . 12.— 
Br. Stummer urad. hd. 5.35 

Tichy Kálmán td. ... . . . — 16.— 
Török Ödön td. 4 . — 
Török László hd 12.55 
Tóth János Eö. 6.—, pk. —.55 6.55 
Takács Miklós Ecs. ... 3 . — 

Ulreich Gyula td 8.— 

Várnai Sándor ak.___ ... — 6 .— 
Vörös Gyula Eö. . . . 6 .— 
Velics Rezső td. 8.— 
Vidos Miklós td. 10.— 
Vaitzik Emil td. 8.— 
Vaitzik Gyula Eö. 6.—, pk. 

- . 5 5 - 6.55 
Vészeiéi V. urb. hd. 7.59 

Wiener Ferenc td. ... . . . 

Zsarnóczai erdőhiv. hd. 
Zimay János td. 8.—, 

2.—, pk. - . 4 5 
npt. 

16.— 

23.75 

10-45 

Átvitel y954.59 

Április havi bevétel 10193.60 
Január — márcziusibevétel... 24576.81 

Összesen 34770.41 

c > í a? 





Az E R D É S Z E T I L A P O K mellett mérsékelt közlési díjért 

a lap irányával nem ellenkező hirdetések kiadatnak. 

Díjszabályzat. Egész oldal 32 K, féloldal 16 K, negyedoldal 8 K, nyolczad-
oldal 4 K. Sorok szerint: Az első negyven (40) sorért soronkint nyolczvan (80) 
fillér, az erre következő husz (20) sorért, illetőleg a 41 egész 60-ik sorig soron
kint hatvan (60) fillér, mig a 60-ik soron felül következő minden sorért egyen
kint negyven (40) fillér számíttatik. Legalább háromszori és ennél többszöri 
beiktatásnál megfelelő engedmény. Egy oldalt meghaladó hirdetéseknél ismételt 
megjelenés esetén is csak az első oldal után nyújtunk engedményt. 

Táblázatok, nyomdai szabály szerint, kétszeres árral számittatnak. 
Külön mellékletek 25 gramm súlyig 70 koronáért, azontúl 25 grammon-

kint 25 koronával magasabb árért mellékeltetnek. 

(1. X I I . 5) 

Egyetemes bnsszóla-múszereket 
és erdei bosszólákat 

99T~optikai t á v o l s á g r n é r é s s e l . T P t 
A r 6 5 í r t t ó i f e l f e l é . 

M é r A - a a s t a l o I i a t n é a g - ú t t v o n a l z t i k k a l , utfrO-
i i n l i i c o k n l , f a a t l a l é h n t , r a J B e s z f e ö a & t i e t , icrfi-
l e t i n l i - A k e t (planimeter), valamint mindennemű földmé
rési műszereket készít a legpontosabb kivitel biztosításával 

N E U H Ö F E R é s F I A 
üsftbi. és kir. udvari látszerész- és műszergyároa 

Wien: raktár: 1., Kohlmarkt 8., 
gyár és iroda; V„ Hartmanngasse 5. 

Az 1900. évi párisi világkiállításon aranyéremmel 
kitüntetve. 1 

Kimerítő illusztrált árjegyzék ingyen és bérmentve. 
Javításokat leggyorsabban és legpontosabban teljééit. Minden
féle mfl«zprbfil készletftt tart. 

Vatlöri állás betöltendő a szerencsi ezukorgyár monoki bér
gazdaságában. Akik ezen állást elnyerni óhajtják, küldjék kérvé
nyeiket bizonyítvány-másolatokkal felszerelve a gyárvezetőség 
czimére Szerencsre. (7. III. 3.) 

Az „Erdészeti Lapok" 1908. évi X. füzetének 
HIRDETÉSEI. 



ROESSEMANN és KÜHNEMANN 
Koppéi A r t h u r - f é l e vasutak 

B U D A P E S T , VI . ker . , Váczi-ut 113. s z . 
E r d e i vasutak nyom
je lzése, te rvezése és 
épitése. ( i . v i i i : 8 ) 

Erdészi állás azonnal betöltendő; folyamodhatnak akadémiát 
végzett 4—5 évi praxissal biró nőtlen egyének; előnyben részesül
nek, kik a magyar nyelv mellett a németet is bírják. — Javadal
mazás évi 800 korona, teljes ellátás és 5°/o az eladott fa árából. 
Folyamodványok Bánffy Albert báró őméltóságához czimzendők 
és fénykép melléklendő; a folyamodványok az uradalmi intéző-
séghez küldendők, Szilágynagyfalu. (5. V. 3.) 

Faeladási hirdetmény. 445—908. sz. A csikszentkirályi 
közbirtokosság nevében alulirottak ezennel közhírré teszik, hogy 
a birtokosság tulajdonát képező „Sugófeje" nevü erdőrészekben 
üzemterv szerint esedékes megtakarított 42 - 53 kat. hold területű 
becslés szerint 7798 m 3 gömbölyű lucz haszonfenyőfát, 851 m 3 

luczfenyőkérget, 908 m 3 fenyő tűzifát tartalmazó fakészletet 
50.500 K, azaz ötvenezerötszáz korona kikiáltási árban 1908. évi 
május hó 21-én délelőtt 9 órakor a községházánál megtartandó 
zárt írásbeli ajánlattal egybekötött nyilvános árverésen a legtöbbet 
Ígérőnek el fogja adni. 

Árverezők az árverést vezető elnök kezéhez még az árverés 
megkezdése előtt a kikiáltási ár 10°/o-át bánatpénzképpen kötelesek 
letenni. Az 1 koronás bélyeggel ellátott írásbeli zárt ajánlatok a 
megajánlott összeg 10°/o-ának megfelelő összeggel vagy óvadék
képes értékpapírral látandók el és abban kijelentendő, hogy 
ajánlattevő az árverési és szerződési feltételeket ismeri, azoknak 
magát aláveti. 

Utóajánlatok nem fogadtatnak el. 



Az erdő fatömege becsértéken alul eladatni nem fog. 
Az árverési és szerződési feltételek, valamint a becslésre 

vonatkozó közelebbi adatok a községi elöljáróságnál a hivatalos 
órák alatt megtekinthetők. 

Csikszentkirály, 1908. évi április hó 12-én. 
(8. II. 2.) A  birtokossági  elnök. 

Az egykerekű kézikapáló és töltögető eke. Minden faiskolában 
nélkülözhetetlen az egykerekű kézikapáló és töltögető eke. 

Súlya 8 kiló, sortávolság tetszésszerint állitható — súlypont 
kerékre esik — igen nagy munkaeredményével tetemes kézierőt 

takaríthatunk meg. Könnyű és 
biztos kezelés tekintetében min
den más hasonló eszközt fölülmúl, 
jó, gyors és szép munkát végez, 
maga után barázdát nem hagy, 
csemetesorokat földdel nem bo
rítja, a nagyobb gyomokat az 
ekevas elvágja, azok az eke előtt 

nem torlódnak össze, csemetesorokban károsítás úgyszólván elő 
nem fordulhat, kézzel gyomlálás csak a csemetesorokban szükséges. 
Ezen készülék olcsósága feltűnő, ára 16  korona,  töltögetőfejjel 20 
korona. Stádel  Károly örökösei gépgyára Oyó'rött.  (3. V. 3.) 

Faeladási hirdetmény. Közhírré tétetik, hogy a Karczfalvi 
közbirtokosság tulajdonát képező, Csikmadaras II. részben fekvő, 
„Susuj" magyaros „Hosszuhavas" nevü befásult legelőterületen 
mintegy 150 kat. holdon törzsenkinti lemérés utján 32460 köb
méterre becsült fenyőhaszonfatömeg értékesítése czéljából folyó 
évi június hó 9-én délelőtt 11 órakor Karczfalva községházánál 
zárt Írásbeli ajánlatokkal egybekötött nyilvános szóbeli verseny
tárgyalás fog tartatni. 

Kikiáltási ár 149500 kor., azaz egyszáznegyvenkilenczezeröt-
száz korona. 

Utóajánlatok nem fogadtatnak el. 
Fatömeg becsáron alul nem fog eladatni. 
Megjegyeztetik, hogy az értékesítés alá bocsátott fás legelő 



Danuk patak fejébe, Jókaiban levő erdei ut mellett terül el, a 
Gyimes-Középloki vasútállomástól mintegy 18 kilométerre fekszik. 

Az árverési és szerződési feltételek megtekinthetők Karczfalva 
községházánál hivatalos órák alatt. 

Karczfalva, 1908 április hó 25-én. 
Mihály Mátyás  s. k., (9. II. 1.) Mihály  István  s. k., 

jegyző. birt. elnök. 

Szaktekintélyek által bőrápoláshoz melegen ajánlva! 
• Q W Q A * T U T C R E M E hüve lyekben 
« D X I v U l J l J N " s z a p p a n . (3- ni. 3.) 

biztos ant i sept ikus s zer mindenféle sérüléseknél , horzsolásoknál 
és a kezek érdességénéi vagy vörösségénéi. Mindenféle bőr?ebzéseknél, 
horzsolásoknál és égéseknél, ugyszinte fölfekvésnél és izzadtság okozta bajok
nál. Kapható minden gyógyszertárban vagy drogériában, ugyszinte közvetlenül: 

Dr. Gráf & Kompagnie, Wien, VI., Kopernikusgasse 10. 

Az egri főkáptalan erdőhivatalánál egy erdő-segédtiszti állás 
betöltendő. Évi fizetés 900 K, élelmezés, egyszobás lakás, fűtés. 
Pályázati kérvények a méltóságos és főtisztelendő egri főkáptalan-
nak czimezve, fentirt erdőhivatalhoz intézendők (Sajóvárkony, 
Borsod vármegye). Keresztlevél és index egyszerű másolata csato
landó. (11) 

Pályázat. 902. sz. — A selmeczbányai m. kir. bányászati és 
erdészeti főiskola erdészeti földméréstani tanszékénél felmerülő 
tanársegédi teendők további ellátása czéljából egy a X. fizetési 
osztályba sorozott, évi egyezerhatszáz (1600) korona fizetéssel, az 
1904. évi I. törvényczikk alapján járó négyszáz (400) korona sze
mélyi pótlékkal, négyszázhúsz (420) korona lakpénzzel és ötven
négy (54) ürköbméter tüzifajárandósággal javadalmazott asszistensi 
állásra ezennel pályázatot hirdetek. 

Felhívom ennélfogva mindazokat az okleveles erdészeket, 
akik a fennebbiekben jelzett állásra pályázni óhajtanak, hogy a 
nagyméltóságú m. kir. földmivelésügyi minisztériumhoz czimzett, 
kellőleg felszerelt és szabályszerűen bélyegzett folyamodványaikat 
ha állami szolgálatban vannak, felettes hatóságuk, különben pedig 



az egészségi állapotnak közhatósági orvos által való igazolása 
mellett az illető főispán — székesfővárosi főpolgármester — utján 
ezen pályázati hirdetménynek a Budapesti Közlönyben való első 
megjelenésétől számított három (3) hét alatt a selmeczbányai m. 
kir. bányászati és erdészeti főiskola rektorához nyújtsák be. 

Elkésve érkezett, avagy kellőleg nem okmányolt kérvények 
nem fognak figyelembe vétetni. 

Selmeczbányán, 1908. évi május hó 3-án. 
A m. kir. bányászati és erdészeti főiskola ezidőszerinti rektora : 
(10) Hermann. 

B W * D í j m e n t e s e n p r ó b á r a . *"^WS 
A u s z t r i a — H u n g á r i a 

költögép foglyok és fáczánok részére 
szaporításra és kaszáláskor talált fészekaljak kiköltésére k ivá ló . Egyetlen 
200 tyúktojásra beiendezett géppel egy idény alatt 1000 2000 toiás költ
hető ki. Bizonylatok nagy számban rendelkezésre állanak. G. M Ü C K E , 
R e i s e n b e r g 112 , bei W i e n . (6. n. 2.) 

Faeladási hirdetmény 82 1908. sz. — Ditró község köz
birtokossága tulajdonát képező „Közreszfarka" nevü (A. „ü" 
„o" III. V. s. 67. osztag) a „Kétág patak"-ra, tehát a Kisbesz-
tercze folyóra hajló 63-59 kat. holdnyi vágástér mintegy 9686 m s 

fenyőmű és 242 nfi  fenyő rudfa készlete, továbbá a Ditró község 
közbirtokosság tulajdonát képező .,Tászok" nevü („A." „ü" „o" 
12, 12/a és 13 osztag) a r, Halaság" patakra, tehát a Maros folyóra 
hajló 41, 45 kat. h  vágástér, 6765 m s fenyőmű és 315 m 3 fenyő 
rudfára becsült fakészlete zárt Írásbeli ajánlattal egybekötött nyil
vános szóbeli versenytárgyalás utján Ditró községházánál 1908. évi 
május hó 20-án d. e. 10 órakor egymástól elkülönítve el fog 
adatni. 

Kikiáltási ár: a közreszfarki vágástérnél 67.067 (hatvanhétezer
hatvanhét) korona, a tászoki vágástérnél 46.573 (negyvenhatezer
ötszázhetvenhárom) koronában állapittatik meg. A fatömegek ki
kiáltási áron alól is el fognak adatni. 

Árverezni szándékozók kötelesek a kikiáltási ár 10 százalékát 



az árverés megkezdése előtt készpénzben vagy óvadékképes érték
papírokban az árverező biztos kezében letétbe helyezni. 

Zárt írásbeli ajánlatok, melyek a megajánlandó vételárnak 
10 százalékával mint bánatpénzzel vagy megfelelő értékű óvadék
képes értékpapírral ellátandók s melyekben a megajánlott vételár 
számjegyekkel és betűkkel is tisztán kiírandó, a szóbeli verseny
tárgyalás megkezdése előtt benyújthatók. Ezen ajánlatokban hatá
rozottan kijelentendő az is, hogy ajánlattevő az árverési és szer
ződési feltételeket elfogadja és azoknak magát aláveti. 

Utóajánlatok, avagy az árverési és szerződési feltételektől 
eltérő kikötéseket tartalmazó ajánlatok figyelembe nem vétetnek. 

Megjegyeztetik, hogy az ajánlatok mindkét vágástérre külön-
külön teendők, a zárt Írásbeli ajánlatok pedig minden egyes 
vágástérre külön borítékban adandók be. 

Egyébiránt a részletes árverési és szerződési feltételek Ditró 
község közbirtokossága alantirt elnökénél megtekinthetők. A szer
ződés akkor válik érvényessé eladásra, ha azt a közbirtokosság 
közgyűlése s illetékes felsőbb hatóság helybenhagyta. 

Kelt Ditróban, 1908. április 5-én. 
Mezei Mihály  s. k. (12) Józsa  Sándor  s. k. 

elnök. jegyző. 

Fenyötutajfa eladás. (1000 és 500 köbméteres részletekben. 
(Alkutárgyalás.) 39.739. 1/8/1. — A bustyaházai m. kir. erdőhivatal 
irodájában 1908. évi május hó 12-én délelőtt 10 órakor a felső-
szinevéri m. kir. erdőgondnokságból származó és az 1908. év 
folyamán a bustyaházai rakpartokra letutajozandó mintegy 24.000 ms 

fenyő haszonfából 8000 m 3 mult évi famaradványnak két részlet
ben, az uj fából 11.000 A/z3-nek egyezer, 5000 m 3-nek 500 köb
méteres részletekben való eladása czéljából zárt írásbeli ajánla
tok tárgyalásával kapcsolatos nyilvános szóbeli alkutárgyalás fog 
tartatni. 

Az alkutárgyalási és szerződési feltételek a m. kir. föld
mivelésügyi minisztérium erdészeti osztályában, a máramaros
szigeti m. kir. erdőigazgatóságnál, a bustyaházai m. k. erdőhiva
talnál és az összes gazdasági egyesületeknél a hivatalos órák 
alatt megtekinthetők. 



Az írásbeli ajánlatokhoz használandó űrlap és boríték a 
bustyaházai m. kir. erdőhivatalnál a jelentkezőknek díjtalanul 
adatik ki. 
(14) Magyar  királyi  földmivelésügyi  miniszter. 

Vasúti kocsi szállítási hirdetmény. 2471/1908. sz. — A fekete
garamvölgyi korlátolt közforgalmú 760 mm  nyomtávolságú gőz
üzemű erdei vasúthoz szükséges jármüvek szállítására nyilvános 
versenytárgyalást hirdetek. 

A szállítás  tárgyát  képezi: 

a) 3 darab személyszállító kocsi 24 személy befogadására, 
beállítható tengelyekkel és kézi fékkel, 

b) 2  darab fedett (zárt) fékes teherkocsi 6 - 0 t hordképességgel, 
c) 15 darab erdei vasúti kocsi 6-0 t  használati hordképességgel, 

forgó zsámolylyal, kézi fékkel és biztonsági rakoncza kicsatolással, • 
d) 15 darab erdei vasúti kocsi, mint az előbbi c)  pont alattiak, 

de fék nélk ül. 
Az ivenkint egykoronás bélyeggel ellátott, s a pályázati fel

tételekben körülirt módon kiállított ajánlatok a beszterczebányai 
m. kir. erdőigazgatóságnál folyó évi május hó 27-ikén délelőtt 
11 óráig nyújtandók be. 

Az ajánlatok akár az a—d)  pontok alatt felsorolt összes vasúti 
járómüvekre, akár pedig külön-külön az alábbi két  csoportra  és 
pedig külön a személy- és fedett teherkocsik és külön az erdei 
vasúti kocsik szállítására tehetők meg. 

Az ajánlatok alapjául szolgáló pályázati feltételek, a kötlevél, 
ajánlati minta és az egyes tárgyak leírását tartalmazó részletes 
szállítási feltételek a beszterczebányai m. kir. erdőigazgatóság 
(székhelye Beszterczebánya, IV., Béla király tere 8. szám) hivatalos 
helyiségeiben a hivatalos órák alatt megtekinthetők, illetőleg 
ugyanott minden egyes csoportra nézve 5 (öt) koronáért meg
szerezhetők. 

Beszterczebányán, 1908. évi április hóban. 

(13) M.  kir.  erdőigazgatóság. 



Tölgyfaeladási hirdetmény. 1837 1908. szám. — A beszterczei 
m. kir. erdőigazgatóság Gledény és Monor községek képviseletében 
közhírré teszi, hogy: 

1. Besztercze-Naszód vármegye Gledény község I-ső határ
részében fekvő Gudera nevü erdőrészben 7'93 k. hold területen 
kijelölt tövön álló 435 drb 559'59 ma tölgyfa 11317 K 81 f. 
kikiáltási ár mellett, 

2. és Monor község I-ső határrészében a Gudera nevü erdő
részben kihasználandó 7'90 k. hold területen kijelölt 537 drb 
6 6 2 8 7 ms. A kitevő tölgyfa 17798 K 69 f. kikiáltási ár mellett a 
m. kir. erdőigazgatóság hivatalos helyiségében 1908. évi június 
hó 23-án d. e. 11 órakor zárt írásbeli ajánlatok utján megtartandó 
nyilvános árverésen értékesítés alá bocsájtatik. 

Az árverés tárgyát képező tölgyfák legnagyobbrészt műszaki 
czélokra alkalmasak 

Az 1 (egy) koronás, bélyeggel ellátott, az ajánlati összeget 
számmal és betűvel feltüntető s a kikiáltási ár 10%-át kitevő 
bánatpénzt tartalmazó zárt Írásbeli ajánlatok az árverés napjának 
d. e. 11 órájáig fogadtatnak el. 

Ajánlat az árverés tárgyát képező fakészletekre egy ajánlatba 
is tehető, de az ajánlati összeg külön-külön megjelölendő a hasz
nálati területek szerint. 

Az ajánlatban kitüntetendő, hogy ajánlattevő az árverési és 
szerződési feltételeket ismeri, s azokat magára nézve kötelezőknek 
elfogadja. 

Az árverési és szerződési feltételek és becslési adatok az erdő
igazgatóságnál tekinthetők meg. 

Besziercze, 1908. évi május hó 7-én. 
(15) M.  kir.  erdőigazgatóság. 

Vékony fenyó'haszonfa eladás. 2710 1908. sz. — A besztercze-
bányai m. kir. erdőigazgatósághoz tartozó alább nevezett m. kir. 
erdőgondnokságok kerületében gyérítések utján termelt, alább 
részletesebb választékú faanyagok Beszterczebányán  1908.  évi 
május hó  27-én  délelőtt  10  órakor  az erdőigazgatóság tanács
termében zárt írásbeli versenytárgyalás utján el fognak adatni: 
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darab drb cm drb m8 mB Kor. fill. Kor. fill. 

1 Erdőbádony 2594 2400 3240 2712 16137 — — — 2275 62 228 — 

2 „ . . . 425 63-47 26-78 809 10 81 — 

3 Zólyomlipcse ._. . . . 3406 5657 7410 6216 42687 — — — 5086 62 509 — 

4 — — — — — 3250 492-63 296-37 6823 67 6S3 — 

5 Lucatő — . 2590 2437 3026 2726 17468 — — — 1973 72 197 — 

6 M . . . , „ 1114 165-75 33-60 1470 74 147 — 

7 Garamszentandrás— .__ . . . 1614 2104 2333 1665 11215 — — — 1379 65 138 — 

8 „ . . . . . . . . . . — — — — — 313 51-08 57-20 736 30 74 — 

9 Jeczenye ... 2300 1848 1419 1307 8821 — — — 1060 71 106 — 

10 „ — — — — — 293 42-52 16-77 420 — 42 — 

11 Garamptteri 561 — 135 296 2144 — — — 223 66 25 — 

12 374 58-84 1 - - 538 56 54 — 
13 Rezsőpart ... . . .. 13693 — 19933 547 2541 14 1-16 3-38 5174 75 518 — 

14 Kisgaram .... . . ... . . . 395 685 2088 417 2095 93 5-11 3-89 771 71 77 — 
15 Mihálytelek_ . . ... . . . . . 4277 3149 8958 2258 12359 — — — 3350 99 335 — -

16 — — — — — 752 122-14 45-24 1506 42 150 — 

17 Benesháza . . . . . . . . . . . . . 9335 14770 19346 20882 137282 — — — 16645 98 1665 — 

18 „ . . . . . . . . . . . . . . 5159 608-34 48-81 5914 35 590 — 
19 Vaczok . . . ._. . 247 2233 31362 19087 129665 — — — 16594 92 1660 — 

20 ••• - - 831 105-72 3-90 916 79 92 — 



Az összes választékok kérgezett, a karók hegyezett állapotban 
hozzáférhető ut mentén erdei rakodókra, kisebb részben a Garam 
folyó partjára vannak kihozva. — Méretek: 

1. Karók: l 'ó m  hosszúságban, 3 - 5—6 cm  alsó átmérővel. 
2. „ 2 a  a  5*0—7 a  a  a 
3. Erdei lécz; 6 m hosszúságtól felfelé 5— 8 cm felső átmérővel. 
4. Vékony rud: 4 1—1 a  hosszkülönbö

zetben; felső átmérő 7—11 cm,  középátmérő 12 cmxg. 
5. Vastag rud 4 m  hosszúságtól felfelé 1—1 m  hosszkülön

bözetben; középátmérő 12 cm-tn  felül. 
6. Egyéb haszonfa 1, 1*5, 2 és több méter hosszúságban ter

melt bánya- és épületfa, 10 cm  legkisebb átmérővel. 
A vacski erdőgondnokságnál a vékony rudak kivételesen teljes 

hosszban 3 cm  legkisebb felső átmérőig vannak kitermelve. 
Az ajánlatok minden csoportra, tehát karók, erdei lécz és 

vékony rud csoportjára külön, a vastag rud és egyéb haszonfa 
csoportra szintén külön összegben tüntetendők ki, de egy ajánlati 
lapon tehetők. 

A faanyagok rakodónkénti részletes kimutatása, az árverési 
feltételek, úgyszintén ajánlati űrlapok és boríték az erdőigazgató
ságnál szerezhetők be. 

Távirati, vagy utóajánlatok el nem fogadtatnak. 
Beszterczebánya, 1908. évi április hóban. 

(17) M.  kir.  erdőigazgatóság. 

Faeladási hirdetmény. 39045. I. B 1. 1908. sz. — A liptó
ujvári magy. kir. főerdőhivatal kerületéhez tartozó alább meg
nevezett magy. kir. erdőgondnokságokban 1908. évtől kezdődőleg, 
bezárólag 1912. évig, tehát egymásután következő öt éven át ter
melhető fenyő- és esetleg szil-, juhar- és kőris- épületi- és mű
szerfának, valamint lágy és kemény tűzifának tövön az erdőben, 
kataszteri holdankénti egységárak mellett, illetve a kincstár által 
házilag kitermelt és a farakodókra leszállított szálfa- és rönkő 
fatömegnek köbméterenkénti egységárak mellett való értékesítése 
iránt a liptóujvári magy. kir. főerdőhivatal irodájában zárt Írás
beli versenytárgyalás fog 1908. évi június hó 1-én délelőtti 
10 órakor tartatni, és pedig: 



1. Il/a. csoport. Az oszadai vizifürész használatával az oszada-
revuczai erdőgondnokság A)  üzemosztályának IV. vágássorozatá
ban és a B)  és D)  üzemosztályaiban a fentebbi 5 év alatt kihasz
nálandó 504-9 kat. holdon termelhető mintegy 53.300 m 3 fenyő 
épületi- és műszerfára és mintegy 4600 m 3 lágy- és 15.300 m 3 

kemény tűzifára. 
Kikiáltási ár kat. holdanként 1255 korona. 
Bánatpénz 12000 korona; és 
2. II/c. Il/d. és Il/e. csoport. A likavai magy. kir. erdő

gondnokságban a fent megjelölt 5 év alatt a Csebrád és pod 
Szokole nevü vágásterületeken kihasználandó 54*55 illetve 41 - 4 kat. 
holdon a kincstár által kitermelendő és a Vág melletti rakpartokra 
s a „Lucska" nevü vágásterületen kihasználandó 5 4 2 kat. holdon 
ugyancsak a kincstár által kitermelendő és a lucskii erdei farak-
helyre leszállítandó mintegy 5700, 5500 illetve 8600 m 3 fenyő 
szál- és rönkőfára. Minden csoportra külön adandó ajánlat. 

Kikiáltási ár : 

a) A  II/c. és II d. csoportnál a Rózsahegyen a Vág melletti 
rakhelyen átadandó fa után: 

10—19 cm középátmérőig köbméterenként 13 K — f. 
20—28 . „ , 16 n  —  n 
29 és több cm tt  tt 1 0 v  tt 

b) A  II e. csoportnál a lucski-i erdei rakhelyen átadandó fa 
után: 

10—19 cm középátmérőig köbméterenként 11 K 40 f. 
20—28 . „ „ 14 „ 40 „ 
29 és több cm „ „ 16 „ 90 „ 

Bánatpénz a II/c. és II d. csoportnál 1500—1500 és a II e. 
csoportnál 2000 korona. 

Az eladásra kerülő összes vágások a helyszínén ki vannak 
tűzve és az érdeklődők által bármikor megtekinthetők és becsül
hetők is. Bővebb felvilágosítással a liptóujvári m. kir. főerdő
hivatal szolgál, ahol az általános árverési és a szerződési feltételek 



is megtekinthetők. Ezek a feltételek ugy a m. kir. földmivelésügyi 
minisztérium erdészeti főosztályában (Budapest, V., Zoltán-utcza 16.), 
valamint a liptóujvári m. kir. főerdőhivatalban átvehetők. 

Kelt Budapesten, 1908. május hóban. 
(16) M. kir.  földmivelésügyi  minisztérium. 
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ERDÉSZETI ÉPITÉSTAN. Irta: Sobó Jenő. I. rész 1. és 2. kötet: Középitéstar. 
Egy-egy kötet ára tagoknak 11 K. 20 fill., nem tagoknak 16 K. — II. rész i 
Ut-, vasút- és hidépitéstan. Ára tagoknak 12 K., nem tagoknak 16 K. 

MAGYAR ERDÉSZETI OKLEVÉLTÁR. Szerkesztette és történeti bevezetéssel 
ellátta: Tagányi Károly. 3. kötet. 1896. Ára tagoknak 20 K., nem tagoknak 40 K. 

ERDÉSZETI RENDELETEK TARA. 1880—1884, (I—IV.) és az 1885-89 (V—IX.) 
évfolyam teljesen elfogyott. (Ezen évfolyamokat az egyesület mérsékelt áron 
visszaváltja.) Elfogyott továbbá az 1890. (X.), 1892. (XII.) és 1899. (XIX.) 
évfolyam. 

Az 1891. (XI.) évfolyam ára tagoknak 60 fill., nem tagoknak 1 K. 20 fill. 
Az 1893—94. (XIII. és XIV.) évfolyam ára tagoknak 1 K. 20 fill. nem tagoknak 

2 K. 40 fill. 
Az 1895. (XV.) évfolyam ára tagoknak 60 fill., nem tagoknak 1 K. 20 fill. 
Az 1896. (XVI.) évfolyam ára tagoknak 50 fill., nem tagoknak 1 K. 
Az 1897. (XVII.) évfolyam ára tagoknak 60 fill., nem tagoknak 1 K. 20 fill. 
Az 1898. (XVIII.) évfolyam ára tagoknak 70 fill., nem tagoknak 1 K. 40 fill. 
Az 1900. évfolyam ára tagoknak 60 fill., nem tagoknak 1 K- 20 fíll. 
Az 1901—1903. (XXI—XXIII.) évfolyam ára tagoknak 3 K-, nem tagoknak 5 K. 
Az 1904. évi (XXIV.) évfolyam ára tagoknak 1 K 50 fill., másoknak 2 K 40 fill. 
Az 1905. évi (XXV.) évfolyam ára tagoknak 50 fillér, másoknak 1 korona. 
Az 1906. és 1907. évi egyesitett füzet ára tagoknak 1 K50f , másoknak 2 K 5 0 f . 
Az Erdészeti Rendeletek Tára egyes füzetei 45 fill. postaköltség beküldése esetén 

bérmentve küldetnek. 
TANQENS-TÁBLAZATOK. Összeállította Pohl János. Ára tagoknak 1 K, nem 

tagoknak 2 K. (Kapható a szerzőnél is Oraviczán.) 
A LEOELÖERDŐK. Irta: Földes János. (Külön kiadása az Erdészeti Lapok 

1895. évi I—V. füzetében közölt munkának.) Ára tagoknak 1 K. 60 fill., 
nem tagoknak 2 K 40 f; 55 f postaköltség beküldése esetén bérmentve küldhető. 

A VADÁSZATI ISMERETEK KÉZIKÖNYVE. írták: Belházy J. , Szécsi Zs. és 
Illés N.; négy kötet ára az O. Erd. E. tagjainak fűzve 9 K., kötve 13 K. 

HAZÁNK HÁZI FAIPARA. Irta Qaul Károly. Ára tagoknak és könyvkereskedők
nek 1 K. 40 fill., másoknak 2 K. Bérmentesítésre 45 fill. küldendő. 

A BÜKKTÜZIFA ROMLÁSA ÉS AZ ELLENE VALÓ VÉDEKEZÉS. Irta: 
Gellért József. Ára tagoknak 60 fill., másoknak 1 K. Bérmentesítésre 35 fill. 
küldendő. 

A KÜLFÖLDI FANEMEK MEGTELEPÍTÉSE STB. Irta: Pech Dezső. Ára 
tagoknak és könyvkereskedőknek 3 K., másoknak 4 K. Bérmentesítésre 
45 fill. küldendő. 

SZÁMTAN. Erdőőrök részére irta Béky Albert. Ára tagoknak 1 K 50 f., mások
nak 2 K 40 f. Bérmentesítésre 45 f. küldendő. 

ÉRTEKEZÉSEK AZ ERDŐRENDEZÉS KÖRÉBŐL. Irta: Bund Károly. Ára 4 K. 
ERDÉSZETI GÉPTAN. Irta: Kövesi Antal. Ára tagoknak 4 K., másoknak 5 K 
Ó FELSÉGE NAGY FÉNYNYOMATU ARCZKÉPE. Ára tagoknak 7 K., nem 

tagoknak 8 K. Bérmentve küldetik. 
Népszerű nyelven irt müvek, melyek, ha a t. megrendelők árukon kivül 

egyenkint 45 fill. postaköltséget beküldenek, bérmentve küldhetők: 
AZ ERDŐK BERENDEZÉSE. Ára 2 K. 
NÉPSZERŰ ERDÉSZETI NÖVÉNYTAN. I. füzet. Spórás növények. Elfogyott. 

II. f. Mohok, edényes virágtalanok, tűlevelűek. Ára 2 K. III. füzet. Magházas 
növények. Ara 3 K. 
Valamennyit Fekete Lajos irta. 



Az Országos  Erdészeti  Egyesületnél  és Fekete  Lajos ny. min. tanácsos urnái 
(Selmeczbánya), mint szerzőnél egyaránt megrendelhetők a következő müvek, 
melyek után egyesületi  tagok  és  könyvkereskedők,  ha  az  egyesületnél 
rendelik meg  azokat,  25  százalék  árengedményben  részesülnek: 
ERDŐRENDEZÉSTAN. Ára 12 K., ül, 9 K. 
ERDŐÉRTÉKSZÁMITÁSTAN. II. kiadás. Ára 6 K., ill. 4-50 K. 
ERDÉSZETI NYERESÉGSZÁMÍTÁSTAN. Ára 4 K., ill. 3 K. 
A SZÁLALÓ ERDŐK BERENDEZÉSE. Ara 1 K. 20 fill., ill. 90 fill. 
ERDŐBECSLÉSTAN. II. kiadás. Irta: Sóltz Gyula és Fekete Lajos. Ára 8 K., 

ill. 6 K. 
„AZ ERDŐ" kiadóhivatalában 

Budapest, IV. Egyetem-utcza, Franklin Társulatnál megrendelhető „AZ 
ERDŐ" cz. erd. és vad. szaklap kisebb erdők birtokosai és kezelői, erdé
szeti altisztek, erdőőrök és vadőrök részére. Előfizetési ára egész évre 
4 K. Megjelenik minden hó 1-én és 15-én. Szerkesztik: Sugár Károly 

és Balogh Ernő m. kir. erdőmesterek. 

A szerzőknél rendelhetők meg: 
ERDŐMIVELÉSTAN. Irta: Vadas Jenő (Selmeczbánya). Ára tagoknak 7 K. 

nem tagoknak 10 K. 
A SELMECZBÁNYAI M. K. ERDÖAKADÉMIA TÖRTÉNETE ÉS ISMER-

TETŐJE. Irta: Vadas Jenő. Ára 4 K. (erdőgyakornokoknak 3 K-, akadémia1 

hallgatóknak 2 K.) Kapható a szerzőnél (Selmeczbányán). 
A LEGELŐERDŐK BERENDEZÉSE, KEZELESE ÉS HASZNOSÍTÁSA. Irta: 

Márton Sándor (Nagy-Károly). Ára tagoknak 4 K. 80 fill., másoknak 6 K. 

Egyebütt megrendelhető m a g y a r erdészeti müvek: 
A MAGYAR ÁLLAM ERDŐSÉGEINEK GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMI 

LEÍRÁSA. Szerkesztette : dr. Bedő Albert. 4 kötet, egy térképpel. Kiadta a 
földmivelésügyi minisztérium. 1896. Magyar, német és franczia nyelven. 

A BÜKKFA KORHADÁSA ÉS KONZERVÁLÁSA. Irta: dr. Tuzson János. 
Kapható Kilián Frigyes utódánál. Budapest, Váczi-utcza. Ára 4 K. 

AZ ERDÓHASZNALATTAN KÉZIKÖNYVE. Irta: Szécsi Zsigmond. II. kiadás. 
Ára tagoknak 12 K., nem tagoknak 16 K. (Kapható Joerges A. özv. és fiánál 
Selmeczbánya.) 

ÁLTALÁNOS FÖLDMÉRÉSTAN. Irta: Cséti Ottó. II. kiadás. (Kapható ugyanott.) 
Ara 9 K. 

ERDŐVÉDELEMTAN. Irta: Téglás Károly. (Kapható ugyanott.) Ára 5 K. 40 f. 
ERDÉSZETI TALAJTAN. Irta • Fekete Lajos. II. kiadás. 1891. (Kapható ugyanott.) 
BETUSOROS TÁRGYMUTATÓ AZ ERDÉSZETI RENDELETEK TÁRA I— 

XXIV. ÉVFOLYAMAIHOZ. Összeállította Tomasovszky Imre. (Kapható 
ugyanott) Ara 1 K. 

ERDÉSZETI SEGÉDTÁBLÁK. Ara: 8 K. és ERDEI ROVATOS NAPLÓ. 
Ára 1 K. 20 fill. 
Megrendelhetők a földmivelésügyi minisztériumnál Budapest. 

TERMESI TÁBLÁK. 1886. Kiadta Fülöp Szász-Coburg herczeg erdőrendezősége. 
(Jolsva, Gömörm.) Ára 2 K. 

AZ ÁRVÉDELMI FÜZESEK TELEPÍTÉSE ES MÜVELÉSE. Irta: Vadas fenő 
Ara 50 f. Megrendelhető a földmivelésügyi minisztériumnál és Nagel Ottó 
könyvkereskedésében, Budapest, Muzeum-körut 2. szám. 
KEDVEZMÉNY. Dr. F a r k a s Márton vízgyógyintézétének (Budapest, 

V., Báthory-u. 3. sz.) hévizi iszapkezelési osztályában az Országos 
Erdészeti Egyesület tagjai 3 5 % árkedvezményben részesülnek. 




