
IRODALOM. 
I. Lapszemle. 

Szövetkezeti szervezkedés az erdőgazdaságban czim alatt 
érdekes és aktuális czikket irt Trubig "dr. a „Centralblatt für das 
gesammte Forstwesen" egyik m. é. füzetében. Trubig dr. szerint 
a tőke és a munka összpontosítása ugy az ipar valamennyi ága, 
mint a mezőgazdaság terén mindinkább több sikert mutat fel s 
jellemző vonását képezi mai gazdasági életünknek. A sokféle társas 
vállalat az egyéni vállalkozást hovatovább jobban elnyomja. 

Az erdőgazdaságban ellenben Trubig dr. szerint gyakoribb az 
egyedül való vállalkozás és a gazdálkodásnak a mai értelemben 
vett összpontositása érdekében még a kezdő lépések sem 
történtek meg. Az okszerű erdőgazdaságban már a számos 
műszaki és gazdasági előny is készteti a birtokost a nagyban 
való gazdálkodásra, ez magyarázza meg egyrészt a nagy tőke
befektetés szükségességét, valamint annak jelentőségét az erdő
gazdaság fejlődésére nézve is. A nagyban való erdőgazdaságnál 
legújabban az egyesek vállalkozásán túlterjedő magasabb gazda
sági szervezkedésnek hiányát lehet érezni s bizonyára még kézzel
foghatóbb tapasztalatokra lesz szükség, hogy majd szorosabb 
gazdasági szövetkezés jöjjön létre; bár a czikkiró szerint a német 
faiparosok által ujabb időben alapított egyes egyesületek és szövet
kezetek, továbbá az osztrák iparosoknak e tekintetben a XXI . 
osztrák erdészeti kongresszuson elfoglalt álláspontja, melyet czikk
iró is ismertetett, e tekintetben buzdításul szolgálhatna. 

A kisebb erdőgazdaságok szervezkedésének szükségességét 
czikkiró szerint már régebben belátták, tehát annak bizonyítását, hogy 
minő előnyöket nyújt a kisebb erdőbirtokosoknak a gazdasági 
együttműködés ugy a gazdálkodásnál, mint a termékek értékesí
tésénél és hogy másrészt minő károktól óvja meg azokat, mellőzi 
annál inkább, mert erre vonatkozólag elég felvilágosítást adnak*) 
az e téren megjelent munkák. 

' ) Dr. C. Heck, Szövetkezés az erdőgazdaságban. Berlin, 1887. — Lehr, 
Erdőpolitika. Lorey kézi könyvében IV. köt. 345 o. — Schollmayer. A paraszt 
erdőbirtok. Wien, 1903. — Quttenberg jelentése a paraszt erdőbirtok keze
léséről a X I X . osztrák erdőkongresszuson. 1903. 



A kisebb erdőbirtokok gazdaságának szabályozása a köz 
érdekéből is szükséges, a mennyiben az okszerűtlen gazdálkodás 
az erdő állományát is megtámadja és kisebb jövedelmet is biztosit. 
Néha az erdő áldozatává lesz a kisbirtokos pénzszomjának, 
nyereségvágyának, ugy hogy a jónövésü faállomány helyén keveset 
érő erdők, vagy éppen kopár területek keletkeznek. 

Ausztria erdőterületéből, az 1900. évre vonatkozó adatok 
szerint a kisbirtokosok erdejére kereken mintegy 41.'» millió ha 
esik, mely terület Ausztria egész erdőterületének 44%-át 
teszi ki. Ha ezen erdőterület okszerű kezelés alá kerülne s 
ha az illető birtokosok az erdei termékek közös értéke
sítésére egyesülnének, akkor a kisbirtok kezelésénél a dolog 
természeténél fogva mutatkozó hátrányok nem merülnének fel és 
az egyes birtokosok, valamint a közérdek javára eddig fel nem 
használt termékek is forgalomba kerülhetnének, másrészt értékesebb 
és mennyiségileg több termék volna előállítható. Szerző szerint 
az erdőüzemnek és kezelésnek szövetkezeti alapon való ellátása 
kiterjedhet általában a magvak, csemeték, szerszámok és gépek 
közös beszerzésére, szállítási berendezések létesítésére, közös kezelő 
és őrző személyzet tartására, vagy pedig az egész társasági vagy 
szövetkezeti erdőnek egységes terv szerint való kezelésére. Utóbbi 
esetben a szövetkezés módja többféle lehet. Ha az egyes tagok 
birtokjogaikról lemondva, ezeket a szövetkezetre ruházzák, ez esetben 
az ilyen erdő már egész terjedelmében erdőgazdasági szempontból 
kezelhető. Ezek az u. n. birtok-szövetkezetek,  mig ellenben a 
birtokjog fenntartása esetén az u. n. gazdasági szövetkezetek 
alakulnak; mindkét esetben a szövetkezés a-helyesebb erdőgazda
sági kezelés érdekében történik. 

Teljesen elütnek ezektől az értékesitő  vagy  elárusító  szövet-
kezetek, melyek az erdőterményeknek, úgymint a fának és a vadnak 
eladását szövetkezeti alapon, kereskedelmileg végzik. 

Az árusító szövetkezet — szakképzett közegei utján — biz
tosítja tagjait a tekintetben, hogy az erdőtermékek helyesen méretez-
tessenek, osztályoztassanak és minősíttessenek, vezeti az eladást a 
világpiacz árai .szerint, szóval az egész üzletet, pénzügyi és jogi 
vonatkozásaiban, a kiszállítási vállalkozóval is lebonyolítja. 

A szövetkezet a tagoknak még az eladás előtt tájékozást is 



nyújt arról, hogy a piaczi viszonyok miatt a fakihasználást, avagy 
csak bizonyos választékoknak előállítását, nem kell-e teljesen 
beszüntetni, mely esetben a szövetkezet az erdőbirtokosnak esetleg 
olcsó hitelt is nyújt vagy szerez. 

Ugyancsak a társulat feladata a már előkészített, de még el 
nem adott faanyagra előleget adni, vagy szerezni, ha kell fürész
müveket, szenitő telepeket stb. berendezni. 

A dolog természeténél fogva a szövetkezetnek tagjaival 
szemben bizonyos mértékű felelősséget is kell vállalnia, ugy mint 
az a korlátolt felelősségű szövetkezeteknél történik; ezen szavatolás 
mértékegységéül vagy a terület, vagy az évi fatermés választ
ható, ugy hogy például egy szövetkezeti részt képezhetne 25 ha 
erdőterület, vagy 50 m' A évi fahozam; a szavatolás mértéke azután 
— az elérendő czélok szerint — az egység 5—20-szorosával 
volna megállapítható. Legjobb, ha az értékesítő szövetkezetekké 
alakuló erdőbirtokok kiterjedése 30—50.000 ha,  ennél kisebb 
nem igen lehet. Az üzlet folytonossága és állandó folytathatása 
czéljából korlátolt szállítási kényszer állapítandó meg a szövet
kezetekre nézve már az alakulási szerződésben. 

Az értékesítő szövetkezet ezen, szorosan vett feladatán kivül, 
czélul tűzheti ki czikkiró szerint tagjai gazdálkodásának javítását is. 
Az ily szövetkezésnek tehát a gazdálkodásra nézve megbecsül
hetetlen jó hatása van s az tagjaira nézve mintegy gyakorlati 
szakiskolát képez. Amit a sok törvény és rendelet segítségével 
kivívni nem lehet, azt eléri a birtokosok szervezett érdekeltsége 
s ennek segítségével a gondos erdőkezelés s a tartamos használat. 

A kis erdőbirtokosok azonban jól teszik, ha a szervezkedés ezen 
első fokánál nem állnak meg, hanem követve a mezőgazdák példáját, 
országos szövetséggé alakulnak; ha ehhez a nagy erdőbirtokosok 
is csatlakoznak, akkor egészen önkormányzati szervezetet lehetne 
alkotni, amely kétségtelenül rendkívüli erkölcsi és gyakorlati 
jelentőséggel birna. 

A nagy erdőbirtokosoknak a helyi értékesítő szövetkezethez 
való csatlakozásának semmi jelentősége sincsen, mivel a szövet
kezés nyújtotta előnyöket a saját birtokaikon saját eszközeikkel is 
élvezhetik, de ha a szerző szerint a nagybirtok helyi szövetkezetekkel, 
az országos szakegyletekkel s esetleg az erdészeti tanintézetekkel 



együttesen országos szövetséggé alakulna: ezáltal oly szervezet 
keletkeznék, mely kereskedelmileg az értékesítés szempontjából is 
legjobban megvédené a birtokosok érdekeit és érvényre emelné az 
erdőbirtokosok és erdőkezelő személyzet társadalmi és szakbeli jelen
tőségét is. Hatalmas pozieziót foglalhatna el a szövetség a gazda
sági életben is, mivel kezében volna az illető erdő termékeinek 
értékesítése fölött való rendelkezési jog, véleménye pedig nem 
hangzanék el meghallgatás nélkül, miként ez az erdészeti egyesü
letek határozatainál történik, emellett képes volna az önsegélyezés 
hatalmas kifejtésére is, holott ma az e tekintetben felmerült panaszok 
eredmény nélkül hangzanak el s hasztalanul fordulnak idegen 
segítséghez. Az országos szövetség azután az egyes szövetkezeteket 
nemcsak szakbeli és pénzügyi szempontból őrizné ellen, de a 
szervezkedésre is irányitólag folynék be, közvetítené a különféle 
szükségletek nagyban való beszerzését is és szükség esetén a nagy
ban való eladásokat, leszámolásokat is lebonyolítaná, végül átvenné 
a tagok jogi képviseletét szakbeli és kereskedelmi ügyekben. 

A gazdasági élet legfőbb czéljait azonban csak ugy lehetne 
elérni, ha nagykiterjedésű termelő vidékek birtokosai egyesül
nének. Mivel pedig azok határai az egyes tartományok (Ausztriáról 
lévén szó) határaival nem esnek össze, szerző szerint a tartományi 
szövetkezeteket magábafoglaló központról kellene gondoskodni. 
Ennek a központi szervezetnek az volna a feladata, hogy az erdő
gazdasági szövetkezeteket minden felmerülhető ügyben képviselje, 
a felügyeletet a tartományi szövetkezetek felett gyakorolja és végül 
az összes szövetkezetek között s az erdőbirtokosok között erdő
terményeik eladására nézve kartell megalakulását előmozdítsa. A 
kartell megalakulásával az erdészeti szervezkedés és gazdasági össz
pontosítás legmagasabb foka éretnék el, melynek az ipar is előre 
nem sejtett sikereit köszöni. Minden kartell (egyezmény, szer
ződés) főczélja a termelés helyes beosztása által az üzemek termelő
képességét emelni s bizonyos árakat megszabni. A kartellek 
ellenségei is elismerik azt, hogy kartellekkel a termelést igen elő
nyösen lehet szervezni, pedig már magának a fatermelésnek keres
kedelmi szempontból való helyes szervezése is az erdőbirtokosra 
nézve kiváló jelentőséggel bir. A kartell utján az előrevárható 
kül- és belfogyasztást megállapítani, a kartelIbe lépett üzemek 



termelését a legolcsóbb szállítási irányra való tekintettel elosztani 
és egyforma s legegyszerűbb, a fogyasztók igényének megfelő minő
sítéséről és osztályozásáról gondoskodni lehet. Elemi csapások 
alkalmával kartell fennállása esetén a különben elmaradhatatlan 
áresés elkerülhető azáltal, hogy a rendes mérvre szorított terme
léssel az árat emeljük és hogy a tört, hibás fa feldolgozását siet
tetjük és elemi csapástól mentes vidék termelésének korlátozása 
által a kínálatot szabályozzuk. Emellett a rendes évi termés 
értékesítésére szoruló birtokosok kartell utján olcsó kölcsönnel 
is kisegithetők. 

A fakartellt czikkiró szerint kizárólag csakis védekező szerep 
illetné meg. Az erdőbirtok konzervatív természete mellett s az 
erdőgazdák szerénysége folytán, szerinte nem is kell félni attól, 
hogy ezt a kartellt is az ipari kartellek sajnálatos kinövései érnék; ha 
mégis ez az eset bekövetkeznék, ugy czikkiró szerint az állam, 
mint legnagyobb erdőbirtokos, amely természetesen sohasem fog 
kartellbe lépni *) és amely szükség szerint bármikor beleszólhat az 
ár irányításába, a félelmetes termelési kizárólagosságot meg
akadályozhatná. 

Az osztrák állami erdészet, czikkiró szerint, a kartell alakulását 
egyáltalán megakadályozni már csak azért sem képes, mivel az 
állami termelés az egész osztrák fatermelésnek terület szerint csak 
10 - 7%-á t teszi ki, továbbá mert emellett az állami erdők eloszlása 
az alpesi, az északnyugati és a kárpáti tartományokban igen egyen
lőtlen és kedvezőtlen. Nem is kívánja az állami igazgatás a kar
telleket teljesen megsemisiteni, hanem egyedül csak arra szorít
kozik, hogy a termelési ágak lefoglalását megakadályozza s más, a 
közérdekre ártalmas elfajulásuknak elejét vegye. Az állami kezelésnek 
nincs is alkalma a kartellek ellen fellépni. Az ipari központo
sítás szükségképp a kis üzemnek beolvasztására, avagy megsemmi
sítésére vezet, a fakartell azonban épp ellenkezőleg működik, mert 
csakis a szövetkezeti szervezkedés által megerősödött kisbirtokra 
támaszkodhatik, melynek ily módon fenntartását vonja maga után. 

Hogy az erdőgazdaságban kartellek alakulására sokkal ked
vezőbb feltételek vannak, mint a mezőgazdaságban, az a két 

*) Nálunk más a felfogás. Ugy tudjuk, az állam tagja a vaskartellnek. 
Közlő. 



termelési ágazat különbőzőségéből ered. A mezőgazda kénytelen 
terményeit évente learatni, a mezőn nem hagyhatja azokat, mivel 
máskép tönkre mennek; raktárban sem tarthatja el sokáig, hanem 
gyorsan értékesíteni kell azokat, mert ott is romlásnak vannak 
kitéve. A mezei termények mennyisége és minősége is annyira 
függ az időjárástól s más eshetőségektől, hogy termelésüket tetszés 
szerint szabályozni nem lehet. Mindezek a körülmények a kartellek 
alakulását egyenesen akadályozzák. 

Másképp áll a dolog czikkiró szerint az erdőgazdaságnál. Ha 
az árviszonyok pillanatnyira kedvezőtleneknek mutatkoznak, kar
tell utján a termelést a szükséglet szerint korlátozni, mi több, a 
már termelt s eladatlanul maradt faanyagot — anélkül, hogy költséges 
raktárépületeket kellene emelnie — hosszabb ideig készletben tar
tani és a fatermés értékesítésére rá utalt erdőbirtokosokat egyelőre 
olcsó kölcsönökkel kielégíteni lehet. Az erdőben tövön maradt fa 
még tovább is gyarapodik, tehát még kamatot is hoz 
miért is az erdőbirtokos lényeges megkárosodás nélkül bevárhatja 
a kedvező árviszonyokat. Az őstermelés összes ágainál, sőt az 
iparnál sem annyira kedvezők a kartellé-alakulás feltételei, mint 
az erdőgazdaságnál, hol az illető, még csak később felhasználandó 
termény már kamatozik is. Az erdőgazdák kartellé-alakulása ennél
fogva lehetséges és előnyös, mivel az áralakulásra határozott 
befolyást biztosit. Ennek a czélnak elérése nehéz ugyan, de ez 
nem lehet ok arra, hogy a munkától visszariadjunk. 

A nehézség egyedül az alapvető munkánál, nevezetesen a 
kis erdőbirtok szövetkezeti szervezésénél áll elő. A feladat meg
oldására törekedni kell tehát, mert arra társadalom-politikai szem
pontból szükség van és mert ez az egyedüli mód a kisebb, paraszt 
erdőbirtokosoknak a biztos pusztulástól való megmentésére s a teljes 
erdőjövedelemnek részökre való biztosítására. A nagybirtokosok 
csatlakozása azután elsősorban szövetkezeti érdek és pénzügyi 
előny kérdése; az ugy sem maradhat el annál kevésbé, mert 
azt a faiparosok tömörülése s a végleges kartellé-alakulás úgyis 
kifogja erőszakolni. 

Szerző szerint fontos még annak a kérdésnek eldöntése is, 
hogy miként kell a kisbirtokosokat a szövetkezeti tszmének meg
nyerni. Mindenekelőtt czéltudatos, tervszerű módon híveket kell 



ennek az eszmének toborozni s ezt a toborzást kudarczok elkerü
lése végett is valószínűleg mindjárt elejétől kezdve, valamely köz
pontból kell vezetni. Ennek a központnak különösen az volna a 
feladata, hogy a különböző fajtájú szövetkezetekre vonatko
zólag mintaszabályzatokat tervezzen az irányadó körökkel és külö
nösen az illetékes tartományi erdészeti egyleteket, helyi szervező
bizottságok alakítását stb. is az akezióba belevonja. Szóban és Írás
ban, a sajtóban és gyűléseken kellene a kisebb paraszt erdő
birtokosokat az erdőtársulatok vagy szövetkezetek szükséges és 
hasznos voltáról felvilágosítani; ebben a munkában az erdészeti 
egyesületeknek és mezőgazda-szövetkezeteknek, vándortanitóknak és 
gyakorlati erdőgazdáknak is részt kellene venni. Emellett czikkiró 
szerint az állami erdőhatóságoknak is (az osztrák erdőtörvény 
végrehajtási utasítása (1873.) alapján) alkalmas módon elő kellene 
mozdítani az ilyen erdőgazda-szövetkezeteknek vagy társula
toknak alakulását, a már megalakított szövetkezeteket pedig czél-
szerü alapszabályok elfogadására bírni és a szervezkedést minden
képpen támogatni kellene. 

A földmivelésügyi hatóságoknak czikkiró szerint feladatává 
volna teendő a szövetkezeteknek megalakítása, miként ez Alsó-
Ausztriában sikerrel történt. Emellett oda is kellene hatni, hogy 
a mezőgazdasági törvények oly irányban egészíttessenek ki, hogy 
az egyes erdőbirtokok is szövetkezetekké egyesithetők legye
nek, amiről az 1883-iki birodalmi törvény már előre gondoskodott 
Ha mindezek daczára is a kivánt siker nem következnék be, kísér
let t kellene tenni a szövetkezeti törvénykezésnek tartományon
ként való szerves átalakítására, e tekintetben mintául véve a 
bukovinai társasági erdőkben folytatandó gazdálkodásról szóló 
1897. évi törvényt. 

Ha tehát az erdőgazdaság a nemzetgazdaságban az őt meg
illető helyet megtartani kívánja és ha a kisbirtokosok erdőállo
mányainak fenntartásáról is gondoskodni akarunk s ha végül az erdő
birtokosnak az erdőtermények árképződésére elhatározó befolyást 
kívánunk biztosítani és ugy a szakszempontból, mint a keres
kedelmi politikai téren támasztható kívánalmakat teljesítve akarjuk 
látni: akkor czikkiró szerint a kis erdőbirtok kezelését mielőbb 
műszaki és a nagybirtokkal egyesülve, kereskedelmi szem-



pontból szervezni kell és pedig mindkét esetben szövetkezetek 
módjára. 

* 

A magam részéről érdekesnek tartom ezekután a világ minden 
müveit nemzete által elismert, halhatatlan mathematikusunk Bolyai 
Farkas, volt marosvásárhelyi ref. kollégiumi tanár 1820-ban 
megirt erdészeti értekezéséből *) a fenti tárgyra vonatkozó részt 
közölni: 

„Ha külön apróbb részek volnának, azokat egészszé kell tenni, 
azaz mindenik birtokos betéve mintegy, társasági kasszába a 
maga részét, azon jogáról, hogy a magáét s maradékáét elpusz
títhassa, mondjon le oly tervvel, mely szerint mind a jelen s mind 
a jövendő szüksége biztosíttassák s ahelyett, hogy a gyümölcsfa 
levágattassák, évről-évre termése minél bővebben szedettessék. 

Melyre nézve osztassék fel a köz egész annyi részekre, ahány 
év kívántatik azon a helyen a fa otti nemeinek czélszerinti meg-
növésére s évenként egymásután vágattatván télben le, egy-egy 
rész (az alább megírandó módon) mindeniknek adattassák ki a 
levágottból annyi, amennyi az ő közretett részét illeti. Igy ha 
száz részre osztatik az erdő, száz év múlva kerül vissza a vágás 
az első részre. Ezen visszafordulás ideje turnusnak neveztetik. 
Lehet 15 vagy 20 éves turnus is a tövi vágás sarjazásainál. 

Igy minden megkapja a magáét állandóul évenként, amit 
különben nem nyert volna meg s nem veszt egyebet, csak azt, 
hogy a jövendőét nem vesztegetheti el ; de nem köszöni-e meg 
a gyermek megért korában, hogy kezét, mikor himlős ábrázatját 
elvájná, megfogták. Valóban nem kapnának annyit a külön 
részekben maradó kisebb birtokosok; mert annyi vágás helyéről 
elzárni a marhát lehetetlen lévén, az erdők meg nem újulhatnának. 

Könnyen szembeötlik ugyan, hogy ha az erdők egynövésüek 
s egyáltalában milységüek: a turnusban nem kellene elébb e 
részeknek egyenlőknek lenni, hogy minden évnek egyenlő rész 
jusson, mert az utóbbi részek, amig a fejsze hozzájuk érkezik, 
nőnek. De jóllehet a fák növetét felszámítva, lehetne az első lur-

*) v. ö. Erd. L. 1901. évfolyam 998. lap. 



nusban a részek kisebbítésével az éveket illető részeket egyenlősí
teni, az azutáni rendbejövésért ezen első egyenetlenség elnézhető. 

Csakugyan a legvénebbeken kell a vágást kezdeni." 
KMses József. 

A havasi fenyő elterjedését előmozdító állatokról értekezik 
Sommereyer az „Österreichische Forst- und Jagdzeitung" f. évi 
10-ik füzetében. 

A czikkiró közvetlen megfigyelések alapján azt tapasztalta, 
hogy nemcsak az ember kedveli ennek a typikus, havasalji, ritka, 
értékes fenyőfának ízletes magvát, hanem több állat is, melyek 
mihelyt a fa szép kékesszinü, felfelé álló tobozai ősz felé érni 
kezdenek, azonnal a mag összegyűjtéséhez látnak. Az összegyűjtött 
mag egy részét azonban nem fogyasztják el ezek az állatok, hanem 
azok a tobozokból gyüjtésközben a földre hullva vagy összegyűjtve 
és ottfeledve csíráznak, életre keltve uj fácskákat. Az így akarat
lanul is erdőt művelő emlősállatok közül czikkiró szerint a mókus 
(Sciurus vulgáris L.) az, mely leginkább figyelmet érdemel, bár 
ez torkosságában nem várva be a tobozok teljes megérését, sok 
még nem érett, úgyszólván tejes magot fogyaszt el, mégis sok 
magot hord össze és ás el a földbe, melynek egy része azután 
ki is kél. 

Az egerek  működése ezen a téren kevésbbé jöhet tekintetbe, 
miután a czirbolyafenyő tenyészeti helyein már az erdei egér 
(Mus silvaticus) is csak gyér számban fordul elő. 

A havasi fenyő magját széthordó madarak közül czikkiró 
tapasztalása szerint a czinkék  és pedig a fenyőczinke (Parus ater), 
a szénczinke (Parus major) és különösen a búbos czinke (Parus 
eristatus) jöhetnek a keresztcsőrű pinty (Loxia pityopsitacus és 
curvirostra) mellett némileg figyelembe, bár ezek a madarak inkább 
rovarokkal táplálkozván, a magból nem fogyasztanak el és gyűj
tenek össze annyit, mint a mókus és a magtörő  vagy  fenyőszajkó 
(Caryocatactes nucifraga), mely madár a czikkiró szerint a havasi 
fenyő terjesztése és tenyésztése tekintetében önkéntelenül és kiváló 
szolgálatokat tesz. 

Ez az érdekes magashegységi madár ugyanis — mint ezt a 
czikkiró megfigyelte - - az alpesekben a czirbolyatobozok éréséig 
csak rovarpetékből, álcákból, zsenge rügyekből, más magvakból él. 



Szeptember közepe táján azonban, midőn a czirbolyatobozok 
már érnek, egyszerre az egész környékről, sőt távolabb vidékekről 
seregestül megindul a fenyőszajkó vándorlása a havasi fenyőfák 
és erdők felé. Először a hegyek alsóbb részét lepik el, mert ott 
előbb érik a mag, illetőleg a toboz, később feljebb vonulnak a 
madarak a magasabban fekvő erdőrészekbe, amint ott is érik a 
toboz. Hevesen, erőszakosan támadják meg a fát, czivakodva, nagy 
lármával röpködnek fel és alá, erős csőrükkel és lábaikkal letépve 
a fényes kék tobozt, melyekből szedés közben alig egy-két magot 
csipnek ki. A czikkiró a madarak erőszakosságát, hevességét, pusz
tító vágyát annak tulajdonítja, hogy jó termés a havasi fenyőnél 
több éven át csak egyszer van, mely idő alatt a madarak csak a 
földre leesett tobozokat kereshetik fel, melyeket az ily magasan 
fekvő vidéken gyérebb számban előforduló mókus és egér nagyon 
megdézsmálni nem igen szokott. A sok földre hullott toboz egy 
része, tojásdad alakjánál fogva, a hegyoldalon néha jó messzire 
legurul, ugy hogy oly helyeken is lehet havasi fenyőcsemetéket 
találni, hol az idős havasi fenyőfának nyoma sincs. 

A fenyőszajkónak erdőmüvelői szereplése azonban különösen 
abban nyilvánul, hogy akkor, amidőn a fákról már leverte a 
tobozokat, a földön keresi és feszegeti fel azokat és telerakva 
begyét a maggal, jó messzire, alacsonyabban fekvő helyekre repül 
el vele és ott kövek alatt, gyökerek alatt, faodvakban télire össze
gyűjti a magot, melyet a magasabban fekvő helyeken a nagy hó 
miatt nehezebben rejhetne el, illetőleg fedezhetne szükség esetén 
ismét fel. A czikkiró igy órákon keresztül megfigyelte a maggal 
oda- s üresen visszarepülő fáradhatatlan madarakat. 

Az elrejtett magnak jó részét a madár nem fogyasztja el, 
nem találva arra ismét rá; miért is ott, hol addig havasi fenyő 
nem fordult elő, a czikkiró mégis egész csomókban talált havasi 
fenyőcsemetéket. 

A czikkiró szerint csemetekertekben kárt tehet ugyan a madár 
a magvak kihúzása által; ez ellen azonban könnyű védekezni.' 

Egészben véve a fenyőszajkó (magtörő) erdőművelési szerep
lése sokkal jelentékenyebb, mint a mátyásé és czikkiró szerint ez 
a madár ma az alpesek magasabb régióiban a havasi fenyőnek 
úgyszólván egyedüli művelőjének tekinthető. Cserny  Gy. 
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A vadkárositások korlátozásáról gazdasági növények 
tenyésztése segítségével — érdekes köz'eményt olvastunk „a 
„Deutsche Forst-Zeitung" f. évi 18. számában. 

A legutóbbi időben a szaklapokban gyakran tárgyalták azt a 
kérdést, hogy hogyan lehetne az erdősítéseket, felújításokat a vad 
károsításai ellen a legczélszerübben megóvni. Hogy az okozott kár 
tetemes, aziránt már nincsen kétség; de hogy miképpen, mily 
eszközökkel kell a károsítások ellen védekezni — afölött a 
vélemények igen eltérők. Eddig leginkább a kellemetlen izü és 
bűzös anyagokkal való bekenést ajánlták. Ez az eljárás azonban, 
mint a gyakorlat igazolja, sokat nem használ, illetőleg csak addig 
használ, mig a kellemetlen szag tart. Az ilyen bűzös és egyáltalán 
mesterséges szereknek nagyban való használása — eltekintve attól, 
hogy az erdőnek szépségét éppenséggel nem emeli — azért sem 
alkalmas, mert mindenütt az erdőben még sem alkalmazható és 
nagyon is drága volna, mert csakis folytonos használat mellett 
felelne meg a czélnak. 

Müller József grenaui (Németország) erdész véletlenül egy igen 
jó védőszert fedezett fel. 

Egy kopár területnek erdeifenyő- és simafenyővel történt 
beerdősitése alkalmával egy, a tűzveszély elhárítására kihasított 
nyiladékot helyenkint felszántottak és a felszántott helyeket csillag
fürt (Lupinus), pohánka (tatárka) és Serradella keverékkel vetették 
be, hogy az a vad — főleg őzek és nyulak — részére majd 
táplálékul szolgáljon. Abban az évben sok csapadék volt és a 
vetemények a különben silány talajon igen jól keltek. Először kelt 
a pohánka, melyet virágzásától kezdve a vad egészen lerágott. 
Ugyanez történt a későbben kelt csillagfürttel és a még később 
kelő Serradellával, melyet leginkább már ősz felé és télen kerestek 
fel, különösen az őzek. Egyes részek már előbb is lekaszáltattak 
és boglyákba rakattak. A boglyákat azután a vad szívesen felkereste. 

Az egész  dologban  az  a  legérdekesebb,  hogy  az  említett  vete-
mények közvetlen  közelében  fekvő  erdei  fenyő  és  slmafenyő  ültetvé-
nyeket a  vad  úgyszólván  egészen  megkímélte,  ami  különösen  a 
slmafenyőnél egészen  feltűnő. 

Ebből természetesen még nem lehet arra következtetni, hogy 
az emiitett veteménykeverék feltétlenül biztosan védi meg az erdei 



ültetvényeket a vad károsításaitól, de mindenesetre buzdításul 
szolgálhat ez a péld i arra, hogy e téren tapasztalatgyűjtés céljából 
további kísérleteket tegyünk. 

Ami a most említett óvó eljárás alkalmazását illeti, legtanácso-
sabb az emiitett magkeveréket szélesebb nyiladékokon, régi utakon 
és pedig vagy az illető erdei ültetményekben vagy azok mellett 
elvetni, mi nehézséget és sok költséget nem okoz; annál kevésbbé, 
mert az emiitett növények a talaj iránt sem lépnek fel igényekkel, 
gondos megmunkálásra vagy talajelőkészitésre nincsen szükségük 
és az árnyékot is (oldalról) jól tűrik, sőt tekintettel arra, hogy 
legnagyobb része nem kaszáltatik le és a télen keresztül is a 
földön marad, a talajt védik, azt a" további müvelésre még alkal
masabbá teszik és javítják, emellett még az utak s nyiladékok 
kiegyengetése és zöld takarmány növényekkel való bevezetése folytán 
a tűzveszélyt is jelentékenyen csökkentik. 

A csillagfürtöt (Lupinus) a vad, különösen az őz — tán a 
benne foglalt kesernyés anyagok következtében — igen kedveli; 
hogy túlságos élvezetetétől ne betegedjék meg, célszerű erre a 
célra a kék szinü Lupinust alkalmazni és mindig más takarmány
félékkel, mint pl. pohánkával és Serradellával is keverni, mi a 
Lupinusok előbb jelzett okból néha fellépő rossz hatását paralizálja. 
Különben a fenyőfélék (fenyőtűk) megrágása — különösen hóban 
dús telek alkalmával — éppen ugy megárthat az őznek. 

Igen jó óvószernek bizonyult még a vadkárositások ellen a 
lágy fanemek, különösen a nyárfélék  döntése  és  pedig már  őszszel 
és a  tél  ekjén,  hogy az őzeknek még kellő időben adjunk alkalmat 
ebbeli szükségleteiknek kielégítésére. Ott, hol fenyőültetvények 
közelében nyárfákat kellő mennyiségben az őzeknek rendelkezésére 
bocsátottak, ott károsítások is alig fordultak elő. 

A gyérítéseknél erre a körülményre tehát figyelemmel kell lenni. 
Igen érdekes s érdemes volna tehát a védekezésnek ezzel a 

módjával behatóbban is foglalkozni, azt még inkább kipróbálni, 
mert akkor az eddig alkalmazott mesterséges s költséges óvószerek 
alkalmazásától el lehetne tekinteni. Cserny  Oy. 
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