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Bükkösök és erdei fenyvesek elegyítése tölgygyei. 

I r t a : Bund Károly. 

Hazánk és a külföld erdőségeiben több izben tett tanulmány-
utaim közben tanulságos példáit láttam annak, hogy a 
bükkösök magassági elterjedésének alsó harmadában mily 

módon igyekeznek a tölgyet több-kevesebb sikerrel közbeelegyi-
teni s ezzel a mostani tiszta bükkös helyett a jövő számára ennél 
értékesebb elegyes erdőt nevelni. S bár távolról sem tartom a 
bükkfatenyésztést a távolabbi jövő szempontiából oly pénzügyileg 
hátrányos dolognak, amilyennek sok mostani bükkgazdaságunknak 
silány eredményei után következtetni lehetne, — mert hiszen ezeknél 
a jelenben is vajmi sokszor nem egyedül a bükkfa ismert tulaj
donságaiban és csekély átlagos értékében, hanem inkább a gazda
ság bizonyos alapvető hiányaiban ismerjük fel a balsiker valódi 
okát, a távoli jövőben pedig a bükkfa értéke is valószínűleg nem 
várt mértékben emelkedni fog — mégis a tiszta bükkösöknek 
elterjedési övezetük felső kétharmadában lucz- és jegenyefenyő
vel, alsó harmadában pedig főként tölgyfélékkel, végül elsilányo
dott talajokon erdei és feketefenyővel való elegyítése különösen 
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hazánkban, amely bükkösökben annyira bővelkedik, kétségtelenül 
nagy jelentőséggel bir. Ezúttal különösen a tölgyféléknek elegyí
tésével foglalkozom, mellesleg megemlítve a tölgynek oly helyen 
való megtelepítését is, ahonnan azt régebben az erdei fenyő 
mesterséges megtelepítése kiszorította. 

Általánosan tölgyről szólok, feltételezve, hogy a kocsános 
és kocsántalan tölgy különféle termőhelyi igényei eléggé isme
retesek s igy mindegyik a maga helyén kerül alkalmazásra. 
Legyen tehát elég annyit megjegyezni, hogy a kocsános tölgy 
nagyobb igényekkel bir a talaj termőereje, üdesége és a fekvés 
melegsége tekintetében, mint a kocsántalan. Hazai viszonyaink 
között tehát az emelkedések tömegességéhez mérten 3—400 
m-nél magasabban fekvő termőhelyen nem czélszerü alkalmazni, 
ezen a határon belül is csak a sík vagy mérséketlen, főként 
dél és nyugatfelé lejtő, mély és üde talajú területek jönnek első
sorban tekintetbe. 

A kocsántalan tölgy ellenben a kevésbbé mély s emellett 
köves és száraz talajjal is megelégszik, ha az egyébként eléggé 
erőteljes; meredekebb fekvésű, déli és nyugati lejtőkön is jól 
tenyészik és ezeken 600, sőt elszigetelt hegycsoportokban 700 m 
t. sz. f. magasságig tenyészthető. Ennél magasabb termőhelyeken 
való erőszakolása pénzügyi tekintetben már nem indokolt, ott már 
a fenyőfélék lépnek jogaikba. 

Ezekből következtetve, bükköseink elegyítésénél túlnyomóan 
a kocsántalan tölgyet használjuk, de vannak jelentékeny oly terü
letek is, különösen Horvátország és Szlavónia dombvidékén, ahol 
régebbi helytelen gazdálkodás következtében a bükk (és gyertyán) 
az alacsonyabb fekvésű dombvidéket is elhódította az egykori 
tölgytenyészettől s ahol a kocsános tölgy telepítésének is van 
jogosultsága. 

A tölgy közbeelegyitésének mindig azokra a területekre vagy 
területrészekre kell szorítkozni, amelyek a tölgy tenyészetének 
kiválóan megfelelnek. Hideg északi vagy keleti oldalakat bátran 
átengedhetünk a bükknek és más odavaló fafajoknak, a tölgy
tenyésztés ott jó eredménynyel nem jár. Legfeljebb arról lehet 
szó, hogy alacsonyabb hegyvidék igen csekély lejttel biró, ily 
kitettségü hegyoldalainak felső, a napsugarak hatásának még eléggé 



kitett részein kíséreljük meg a tölgy telepítését, erősebben árnyas, 
va amennyire meredekebb északi és keleti lejtőkön ellenben erről 
teljesen le kell mondani. 

A közbeelegyités aszerint, hogy nagyobb terület minden részé
ben egyaránt megfelel a tölgynek, avagy csak kisebb foltok mutat
koznak erre alkalmasnak, továbbá ahhoz képest, hogy az elegyes 
erdőt mily fokig részesíthetjük a kellő ápolásban, más és más 
módon történik. 

Ha néhány hektárnyi, sőt több ezer hektárnyi oly bükkös és 
gyertyános elegyítéséről van szó, amely szelid dombvidék fen-
sikjain terül el, mint pl. a zágrábi erdőigazgatóság több erdő
gondnoksága, s emellett számítani lehet arra, hogy az uj erdőben 
a tölgy léte tisztító és gyéritő vágásokkal mindig biztosíttatni fog 
a bükk és gyertyán részéről fenyegető elnyomatás ellen, akkor 
a tölgyet bőséges mértékben az egész területen egyenletesen 
telepitjük s arra a czéljának legjobban megfelelő elegyre töreked
hetünk, amelynél a magasabb korban a tölgy és bükk (gyertyán) 
egyesével elegyedik s az árnykedvelő társak a fényigényes tölgy 
alaki kifejlődésére és a talaj jókarbantartására üdvös hatásukat a 
legteljesebb mértékben gyakorolhatják. 

Ha ellenben csak egyes kisebb területrészletek felelnek meg 
a tölgy igényeinek, avagy nincs kilátás arra, hogy az elegyes fa
állomány abban a beható és folytonos ápolásban részesül, amelyre 
a tölgy és bükk (gyertyán) törzsenkénti elegyénél feltétlenül szük
ség van, akkor a kisebb-nagyobb csoportokban való elegyítés 
még mindig megfelelő módot nyújt a tölgynek, bár kisebb mérvű 
tenyésztésére. 

Maga a tölgytelepítés mindkét esetben a bükkös állomány 
teljes kihasználását több évvel megelőző alávetésből áll. A ültetés 
csupán a csoportos elegyítésnél alkalmazható czélszerüen, amikor 
makktermő évek hiányában reá vagyunk utalva. 

Az első esetre, amidőn nagy, összefüggő területeken törzsen
ként keverhető a tölgy a bükk közé, klasszikus példát nyújtanak 
a zágrábi kir. erdőigazgatóságnak már említett dombvidéki erdei, 
nevezetesen a draganaczi és szokolováczi erdőgondnokságok. 
A tölgymakk alátelepitése ott kapa után, hektáronként 035—2"1 hl 
(holdanként 0 - 2—1-25 hl) felhasználásával történt, még pedig rész-
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ben az eredeti záródásban maradt, részben a vetőre vágott bükkös 
alatt. Az alávetett területek teljes felszabadítása a bevetés után 
1—10 év múlva következett be ; a későn való felszabadítás egyes 
esetekben a bükk kedvezőtlen értékesítési viszonyaiban lelte 
magyarázatát. 

Az ily uton keletkezett fiatalosokban, amelyek a régebbi, 
egyébként nem czélszerü vágásösszpontositás következtében igen 
nagy összefüggő területeket foglalnak el, igen örvendetes módon 
bizonyítják az eljárás sikerességét: a tölgy ott ismét jelentékeny 
mértékben elegyül a bükk és gyertyán közé. Ez utóbbi árnyigé
nyes fafajok az ottani kiválóan jó termőhelyi viszonyok között 
(120—400 m t. sz. feletti magasság, igen mély agyagos talaj) 
előzetesen mindenütt kellő mértékben bevetik a vágható korú 
faállományok alját, úgyhogy a bükk és gyertyán fenmaradása 
szempontjából a vetővágásra nincsen szükség, sőt a tölgy érdeké
ben éppenséggel az eredetileg 0 7 — 0 - 8 záródású faállományok alá-
telepitése és néhány év multán való teljes tarolása előnyösebb, 
mert a tölgy, amely az ottani kiváló termőhelyeken alig észre
vehető módon a teljes záródású bükkös alján is eltengődik néhány 
évig, főként gyökérzetében fejlődve, a felszabadulás után azonnal 
vidor növekedésnek indul és ezzel bizonyos előnyt nyer az őt 
elnyomással fenyegető, nálánál esetleg idősebb bükk- és gyertyán-
ujulattal szemben, mely a hirtelen felszabadítását 2—3 éven át 
sinli. Természetes, hogy 5—10 évig a tölgycsemetést normális 
viszonyok között nem szabad a bükkös nyomásának kitenni, mert 
ebben az esetben sok tölgycsemete mégis csak kivész, hanem 
2—3, legfeljebb 4 évvel az alátelepités után a bükköst le kell tarolni. 

Az előzetesen vetővágás módjára megritkított bükkös alá-
telepitése annyiban hátrányosabb, hogy az igy keletkező félárnyék 
a bükk- és gyertyán-ujulat fejlődését sokkal jobban elősegíti, mint 
a tölgyét s a teljes felszabadítás után a bükk és gyertyán nem 
sinlődik, hanem mindjárt felveszi a versenyt a tölgygyei. A vető
vágással kapcsolatosan alátelepitett tölgyest már 10 éves korában 
erősen szorongatja a különben is nagyobb mennyiségű bükk és 
gyertyán, mig a tarvágás esetén a szorongás csak mintegy 5 évvel 
későbben áll be, amikor a mulhatlanul szükséges tisztító vágás 
fatermése már inkább értékesíthető. 



Vetővágásos eljárásnak tehát, a bükknek és gyertyánnak tel
jesen átengedett északi oldalakon kivül, csak ott lehet helye, ahol 
igen sürü, aránylag még fiatal, 70—90 éves bükkösöket kell alá-
telepiteni, amelyek alatt ujulatnak még nyoma sincs. Ekkor czél
szerü azokat 0*7 záródásig megritkítva, tölgygyei alátelepiteni ; 

azután három év multán vetőre vágni és a bükkmakktermés 
beálltához képest további 2—5 év multán teljesen letarolni. Szóval 
ebben az esetben is lehetőleg az alátelepitett tölgy igényeihez 
alkalmazkodunk s a téres állással járó növedékgyarapodásról, amely 
hosszabb felújítási idő a bükkösben is várható, le kell mondanunk. 

Nem hangsúlyozhatjuk eléggé, hogy az alátelepitésnél bősé
gesen kell a makkot vetni, ami a tölgy fenmaradásának egyik 
legfőbb biztositéka. A tölgy egyébiránt tiszta állományban is sürü 
állást kedvel s csak ilyenben fejleszt szép törzseket (különösen 
az elterebélyesedésre nagyon hajlamos kocsános tölgy). Hektáron
ként 1/7 (holdanként 1) hl-i annak a minimumnak tekinthetjük, 
amely igen jó magminőség mellett megfelel, ha azonban gyen
gébb makkal van dolgunk, 2—3-szor ennyit is kell alkalmaznunk. 

Ebből a fejtegetésből, amely az emiitett igen tanulságos 
horvátországi példán alapul, könnyen megállapíthatja ki-ki a fen-
forgó helyi viszonyokhoz mérten azt az eljárást, amely a tölgy 
és bükk törzsenkénti elegyéhez vezet. 

Néhol az erdei fenyő is foglal el oly területeket, amelyeket 
részben vagy egészen a tölgynek czélszerü átengedni vagy újra 
meghóditani. Hazánkban Vas, Zala, Sopron megyékben vannak 
nézetünk szerint ily területek, a német birodalomban többek között 
a Majna melletti Frankfurt táján. Az erdei fenyő laza lombsátra 
alatt természetesen még sokkal könnyebb folt- vagy sorvetés utján 
a tölgyet megtelepíteni, mint a bükkös alatt s a netalán meg
települő erdei fenyő fiatalost is rendkívül könnyű oly korlátok 
között tartani, hogy a tölgyet sohasem veszélyeztesse. A mai lap
számhoz fűzött egyik műmelléklet ily tölgygyei alátelepitett erdei 
fenyvest mutat.*) 

Másként állanak a viszonyok akkor, ha a változó talajminőség 

*) Ezt a képet, valamint a szöveg közötti kisebb képet de Pottere Qerard 
m. kir. főerdőmérnök szívességének köszönhetjük. Fogadja azok átengedéséért e 
helyen is őszinte köszönetünket. Szerző. 



miatt csak apró foltokban indokolt a tölgynek a bükkös közé való 
keverése, avagy ha a törzsenkénti elegygyel járó igen beható és 
a faállomány egész életén át szükséges állományápolás keresztül-
vihetőségében valamely helyi körülmény miatt nem bizva, ezt a 
műveletet csoportos elegyítés által egyszerűbbé kívánjuk tenni, 
vagy végül, ha költségkímélésből, avagy azért, mert a tölgytenyé
szet felső határához közel (500—600 m magasságban) a tölgynek 
0"2—0'3 arányban való elegyítésével beérjük, ily okból nyulunk 
a csoportos, térbelileg már többé-kevésbbé elkülönített telepítés
hez. Le kell ilyenkor mondanunk a törzsenkénti elegy törzsnevelő 
előnyéről, mely csak kevésbbé érvényesül, még pedig annál kisebb 
mértékben, minél nagyobbra készítjük a tölgycsoportokat. A tölgy
tenyészet felső határához közel, ahol ez a fanem- fokozott mérték
ben igényli a melegítő napsugarat, nagyobbra kell szabni a tölgy
csoportok terjedelmét. A Spessartban egy hektár és ennél nagyobb 
területet adnak, másutt azonban szűkebb határok között maradnak. 

A tölgynek más fanemü állományokban való előzetes, csoportos 
alátelepitése mint Mortzfeldt-féle eljárás ismeretes az irodalomban 
s az Erdészeti Lapok is foglalkoztak vele (1896. II. 135.). Akkori 
közleményünk lényegét röviden a következőkben foglaljuk össze. 
A következő 10—20 évi vágásterületen a terep- és talajviszonyok 
szerint többé-kevésbbé egyenletes eloszlással 10—15 ar (300—400 
• - ö l ) nagyságú foltokon az összes fatörzsek kivágatnak s e foltok 
jól megművelt talajába vetik vagy ültetik a tölgyet. A foltok alakja 
a sikon és csekély lejten kör, hegygerinczek, fensikok felső pere
mén lefelé irányuló ékalak, meredekebb hegyoldalokon kerülék, 
melynek hossztengelye a lejt irányával egybeesik (a közelítésnél 
előforduló károsítások lehető csökkentése végett). A hézagok déli 
és nyugati árnyékosabb szélén 4—5 évvel a megtelepítés után a 
körülálló törzsekből néhányat dönteni kell, hogy a tölgycsemeték 
kellő világossághoz jussanak. Mintegy 10 évvel a tölgy telepítése 
után a faállomány többi része fokozatos felujitó vágással fel-
ujittatik. 

Szövegközti képünk ily módon megtelepített tölgycsoportokat 
mutat a már erősebben megritkított bükkösben, amelyek a vad 
rágása ellen el vannak kerítve. Ez a kép a német birodalomból 
származik. Második műmellékletünk egy ily tölgycsoportot köze-



Iebbről szemléltet. A tölgy erőteljes fejlődése szembeszökő. Ez a 
képünk Románia bacau-i kerületéből, Schönburg-Waldenburg 
herczeg fontanele-i birtokáról való, amelyen Adolph porosz szár
mazású erdőmester 30 év óta mintaszerűen gazdálkodik, bizony
ságául annak, hogy fejletlen gazdasági viszonyok között is lehet 
egy annak idején tönkretett birtokot mintagazdasággá fejleszteni, 
csak a birtokosban legyen meg a hajlandóság az evvel, különösen 
kezdetben járó, de idővel elenyésző, majd pedig busásan kamatozó 
áldozatok meghozatalára, a gazdaság intézőjében pedig párosuljon 
a S Z Í V Ó S kitartás és erély alapos tudással és gazdasági érzékkel, 
amelyek érvényesülése elé formalizmus és kicsinyesség akadályokat 
ne gördítsen. 

Tölgycsoportok bükkös alatt. 

Végül még a tölgyelegyités két másik módjáról kell meg
emlékezni. Ezek közül az egyik avult s abban állott, hogy nyiladék-
szerü, letarolt pasztákon telepitették meg a tölgyet a bükkös
ben. A szél azonban ezeket a pasztákat, sőt a közbül eső bükkös 
részeket is, gyorsan kiszárította, ugy hogy sem a tölgy megtelepítése, 
sem a bükkös felújítása nem sikerült tökéletesen. 

A másik eljárás a törzsenkénti elegyet czélozza s abban áll, 
hogy az erősen kiritkitott (0 - 6— 0 - 4 záródású) bükkös azon rész
letein, ahol a tölgy megtelepítése megokolt, ezt a fafajt egymás
tól 2 m távolságban vonuló, 30 cm széles és jól megművelt pasz
tákba vetik, mig a bükk felujulása a meg nem művelt részeken, 
későbben következik be. A tölgynek ez a korbeli előnye kap-



csolatosan azzal, hogy első éveiben a talajművelés előnyeit élvezi, 
mig a bükk a meg nem művelt pasztákon telepszik meg, kezdet
ben eléggé biztosítja létét, később pedig az ápoló vágásokra 
ebben az esetben is szükség van, melyeket a tölgy soros elhelye
zése egy ideig némileg talán megkönnyit. Amint látjuk tehát ez 
az eljárás, amely Poroszország nyugati részében (Wiesbaden) 
ujabban a Mortzfeldt-féle csoportos telepítést felváltotta, csak 
módosulata a törzsenkénti elegyítésnek, amelyet az említett horvát
országi példa kapcsán tárgyaltunk. 

c>? r > ? c£ ? 

Legelőerdö és fáslegelő. 
I r ta : Gegesi Kiss Ernő m. kir. főerdőmérnök, az erdélyrészi kirendeltség 

csikvármegyei megbízottja. 

Földes János m. kir. erdőtanácsos ur, a „Legelőerdők" czimű 
könyv érdemes írója, a Köztelek f. évi 25. számában czikket 
ir a legelőerdőkről s czikkében állást foglalni látszik a 

„ligetes legelők" ellen. 
Hét éve foglalkozom a székely akczió keretében, mint az 

erdélyrészi kirendeltség helyi megbízottja, gyakorlatilag legelő-
javitással és legelőlétesitéssel. Engedtessék meg tehát, hogy e 
kérdéshez, mint az uttörésben résztvett munkás, anélkül, hogy 
polemizálni akarnék, csupán ügyszeretetből, néhány igénytelen 
szóval én is hozzászólhassak. 

* 
Kezdem először is az elnevezésen. Nézetem szerint ez a 

kifejezés: „legelőerdö" nem fedi eléggé azt a fogalmat, melynek 
kifejezésére az erdészeti irodalmunkban használtatni szokott! Ha 
jól értelmezem, e szóval azon legelőteriiletek*) neveztetnek meg, 

*) Szerző szerintünk itt téved. T . i. legelőeidő alatt oly erdőterületeket 
értettünk eddig, amelyeken a viszonyok kényszere alatt az erdőgazdasági hasz
nosítás a gazdasági viszonyok fejlődéséig háttérbe, a legelőként való haszon
vétel pedig előtérbe lép. Viszont fáslegelő alatt már eredetileg legelőnek alkal
mas és csak a kívánatos csekély beárnyalás vagy az itt-ott szükséges talajkötés 
stb. miatt fásitott területet értettünk. 

A ligetes legelő nézetünk szerint a fáslegelőhöz áll közelebb, ha t. i. azon 
aránylag sok az erdőként fentartandó részlet. Szerk. 



melyeken fa is van, de mégsem csupán oly mértékben, mint ezt a 
legelőgazdasági üzem feltételezi, s mely területek elsőrendű haszon
vételét nem az erdőgazdaság, jobban mondva a fából nyerendő 
haszon, hanem a legeltetés szolgáltatja. 

Az ilyen területek nézetem szerint első helyen legelőt képeznek 
s azokon a fa csak mint talajvédő, s a fűtermést árnyékolásával 
s csapadékmegosztó erejével, továbbá mint az állatvédelmet szolgáló 
védőeszköz szerepel. Ha van népünknél általában elterjedt ilyen 
kifejezés „gyeplegelő", mely oly legelőnek neve, hol fák nincsenek, 
vagy alig vannak, már pedig élő nyelvünkben szerepel a közhasz
nálatban e kifejezés, akkor, azt hiszem, arra a fogalomra, melyet eddig 
a „legelőerdő"-vei fejeztünk ki, önkényt kínálkozik már csak az 
analógiánál fogva is ezen kifejezés: „fáslegelő". E szóból mindenki 
megérti, hogy az, amit ez kifejez, elsősorban legelő s a fa azon 
csak másodlagos szerepet tölt be. 

Ha azután meg akarjuk különböztetni a fával többé-kevésbbé 
borított legelők válfajait is, én azt hiszem, egész helyesen a bizonyos 
záródásban fával borított legelőt „legelőerdő"-nek nevezzük el, 
mert az inkább közelíti meg az erdőjelleget, a foltonként tisztást 
képező legelőket pedig „fáslegelő"-neki 

* 

Mikor hét évvel ezelőtt jelen állásomat elfoglalni szerencsés 
voltam s a székely akcziónak, vezetőink bölcs előrelátásával, a 
legelőlétesités és javitás tétetett egyik fő feladatává, kerestük a 
gyakorlati példákat, melyeket követhetnénk ezirányu munkál
kodásunkban, de sajnos, nem találtuk sehol e hazában. A meg
levő könyveket elolvastam, mondhatom a legkomolyabb figye
lemmel áttanulmányoztam, hamar rájöttem azonban, hogy ámbár 
sok üdvös, okos és szép dolog Íratott meg bennük, de a gyakor
latban követendő s illetőleg az elérendő haszonnal arányban álló 
költséggel keresztül is vihető munkálatok azok nyomán az életben, 
legalább a csikmegyei viszonyok között, a siker reményével meg 
nem kezdhetők! 

Nyitott szemmel gondolkozva a helyi viszonyok (tengerszint 
feletti magasság, égtájak felé hajlás, a területen álló fák és bokrok 
faja és kora, azok záródása, épsége, használhatósága, a talaj- és 
terepviszonyok, az al- és feltalaj anyaga, összetétele, a munkás-



viszonyok, a birtokos vagyoni körülményei, intelligencziája, áldozat
készsége, a befekteti munka és tőke s végül az elérhető ered
mény) felett, kezdtünk a munkához, beismerem részemről kezdet
ben néha-néha a járni tanuló természetszerű bizonytalanságával. 
Ma már hátunk mögött van Csík megyében 6 évi ezirányu munkás
ság eredményeként 30 birtokosságnál mintegy 4000 hold legelő 
létesítése és javítása. Ez okon veszem a jogczimet magamnak 
e kérdéshez való hozzászóláshoz. 

Szeretném a legelőlétesítés és javítás terén szerzett összes tapasz
talataimat a gyakorlati adatok közlésével ismertetni e lapok hasáb
jain ; de félek, hogy mint nem tisztán erdészeti dolgoknak nem 
lenne nekik itt hely szorítható,*) éppen azért csak a fenti két 
legelőalakzat létesítése köriili tapasztalataim előadására szorít
kozom s alábbiakban nem terjeszkedem ki a gyeplegelők javí
tására és a 0 5 — 0 ' 9 záródású borókásokból létesített legelőkre, 
hanem csupán az erdőkből való legelőlétesitésről értekezem. 

Előrebocsátom, hogy Csik megyében 900—1100 m tengerszin 
feletti magasságban fekvő s részint lombfával (bükk, nyir, nyár, 
éger), részint pedig fenyővel (lucz, csekély jegenye), de nagy
részben fiatal 20—60 éves állományokkal borított erdőterületek 
alakíttattak át legelővé. A fák közül átlagban 30—50 százalék lerágott, 
elbokrosodott volt. Az altalaj a lomberdőknél kárpáti homokkő, 
a fenyőerdőknél trachyt, a feltalaj mindenütt elég jó erőben levő 
homokos agyag, falevéllel borítva, mely kőzött az állomány záró
dásához képest kisebb-nagyobb mértékben árnyékot nemcsak tűrő, 
de azt nagy mérvben igényelő szál-fű volt. 

Természetes, hogy már a dolog kezdetén tisztában voltunk 
azzal, — ámbár a területek feltétlen legelőnek voltak engedélyezve 
— hogy fákat már csak állatvédelmi szempontból is kisebb-nagyobb 
mértékben meg kell hagynunk azokon. 

Megpróbáltuk az egész területen egyenlő elosztással (0*2—0 -3 
záródásban) hagyni meg a fákat, vagyis a Földes és Márton értel
mezésében vett „legelőerdőt" létesíteni, azonban az „exercitatio 

*) A legelőkérdés közvetlenül és közvetve annyira érdekli az erdészetet, 
hogy készséggel helyt adunk szerző ily irányú fejtegetéseinek is. Szerk-



mater studiorum" elvére hivatkozva, határozottan ki kell jelente
nem, hogy ez az alak sem a fenyő-, sem a lombfaerdőkből létesített 
legelőinknél be nem vált, legalább itt Csik megyében nem! Nagyon 
szívesen látom tisztelt szaktársaimat, tessék róla a helyszínén meg
győződni ! 

Így tértünk át az élet parancsa folytán a „fáslegelő" (ligetes 
legelő) alakzatra, s az előbbi módon létesített legelőket is eképen 
kellett átalakítanunk! 

Tartozom vele, elmondom hát, hogy mely hátrányait tapasz
taltam a „legelőerdő'1 alakzatnak. 

* ' 

1. Rendkívül körülményes s nagy munkát s különösen szigorú 
és a közmunka rendszernél ki sem vihető ellenőrizést igényel már 
maga a levágandó vagy meghagyandó fák kijelölése, aminek pedig 
feltétlenül szálanként kell megtörténnie. E jelölést ügyes és jószemű 
szakembernek kell végeznie, mert ha olyan egyén eszközli azt, 
ki „nem látja a fától az erdőt", veszélyeztetve van a „legelőerdő" 
alapfeltétele, a fáknak az egész területen való egyenletes eloszlása. 

2. A levágandó fák döntésénél a meghagyandók rendszerint 
nagy számban, de mindenesetre az egyenletes eloszlást megzava-
rólag megsértetnek! 

3. A takarítás és a területnek előkészítése fűmaggal való be
vetésre gereblyéléssel is nagyon nehézkes, lánczboronával való 
tökéletes megművelés pedig az álló fák miatt kivihetetlen, a 
fahulladékot s gazt az elégetés végett ki kell a területről hordatni, 
még pedig kézi és fuvarerővel, mert a fák között, azok veszélyez
tetése nélkül, főleg fenyőnél, az égetés lehetetlen. Mindezek 
aránytalanul nagy költséget okoznak. Közbirtokossági közmunkával 
egyszerűen keresztül sem vihetők. 

4. Lomberdőnél az 1—2 évig meg-megujuló sarjhajtások nyári 
időben valő megsemmisítése ily alakzatnál feltétlenül kézzel való 
lehasogatás által eszközlendő, miután az olcsó perzseléssel az álló fák 
miatt magunkon nem segíthetünk. E munka pedig a legnagyobb 
nyári dologidőben lévén eszközlendő, szintén aránytalanul nagy 
költséget okoz. 

5. Egyenesen és határozottan állítom, hogy a Földes tanácsos ur 
czikkében említett 0 5 — 0 7 záródásban meghagyott fák alatt szóra 



érdemes fűtenyészet nem lesz, főleg lomberdőben nem. Ha nagyon 
jól megmunkáltuk, illetve feltakarítottuk a területet, a ritkítás utáni 
évben meg fog jelenni a fák között egy-egy vékony szálfa, mely
nek takarmányértéke azonban alig több a semminél. 

A következő években elöli azt is egészen a burján s az őszszel 
lehulló lomb, melynek ujabb évenkénti összegereblyélése, kihordása 
és elégetése ismét csak aránytalan nagy költséget okoz! 

Ilyen záródás mellett mesterséges fűvetést eszközölni tisztán 
kárbaveszett munka és költség, mert a fűmag, ha ki is kel, nap 
nélkül azon fiatalon kipusztul, s helyét a gyomoknak adja át. Már 
pedig egy hold teljes vetése, a mag árával s munkával együtt 50—60 
korona, nagyon is lényeges költséget jelent! 

6. 0 -2, nagyon napos helyen legfennebb 0'3 záródásnál lehet 
reményünk fűnövésre 5 némi sikerrel megpróbálkozhatunk a 
mesterséges füvesítéssel is, de csak az árnyékot tűrő és az árnyék
igényes szálfűfélékkel. Ezen fűfélék azonban a rágást és tiprást 
csak csekély mértékben tűrik s vékony szálaikat a marha sem 
szereti, takarmányértékük pedig nagyon csekély s a rájuk fordított 
költséggel semmiesetre sem arányban álló! 

A legelőre alkalmas, rágást, tiprást nagyon jól tűrő s a jószág 
által kedvelt hereféléknek (korcs, fehér komló, biborhere, szarvas-
kerep, sárkerep) nap kell, nem pedig árnyék, ezek még a 0 - 2 záródást 
sem tűrik. Ha a vetés éve száraz, ugy kikelnek bár, de a követ
kező 1—2 év alatt ki is vesznek. A vetés pedig nagyon költséges 
lévén, az gazdaságosan csak minél nagyobb időközökben ismételhető, 
különben nagyon megdrágítja a legelőt! 

7. Trágyázás nélkül nincs legelő karbantartás; mert bárhogy 
rendeztük is be azt kezdetben, ha nem trágyázzuk, elveszti termő
erejét, elkopik. Trágyázni czélszerűen csak kosarazás s az elhullott 
trágya szétgereblyélése által lehet. Mindkettőt akadályozzák a fák, 
sőt előbbit szinte lehetetlenné is teszik. 

8. Hogy ne legyek nagyon hosszadalmas, még csak azt az egy 
okot említem fel, hogy a „legelőerdőn" a szétszórtan álló fák 
a pásztor állandóan egész terület járására lévén utalva, s a fák 
jóformán csak szálanként lévén ellenőrizhetők, a károsításoktól 
nehezen óvhatok meg. 



Lássuk most előbbiekkel szemben a fáslegelő (ligetes legelő) 
előnyeit a tapasztalat szerint fenti sorrendben. 

1. Az irtásnál nem kell a levágandó fákat külön-külön meg
jelölni. Elég ha a munka értelmi vezetője a talajviszonyokhoz képest 
körüljelöli az épen hagyandó foltokat, azzal az utasítással, hogy 
abból vágni semmit sem szabad. 

2. A tisztítandó területről minden fa levágandó lévén, mehet 
a vágás minden különös kímélet nélkül s igy gyorsan s lehető 
legolcsóbb munkással! Csupán arra kell ügyelni — ami különben 
a másik alakzatnál is szükséges, de itt könnyebb, — hogy a fák 
földszintben vágassanak! 

3. A takarítás helybeni égetés utján, minden különösebb 
vigyázat nélkül, olcsón történhetik, sőt a galyak a tuskókra hány
hatók s igy azok is egészen kiégethetők. 

Miután a lánczborona a földszinten vágott tuskókon, különösen 
ha azok ki is égettettek, tapasztalatom szerint, egy kis vigyázattal 
könnyen átcsúszik, a talaj vetésre való előkészitése ezzel s igy a 
drága emberi munka nagyrészben való megtakarításával történhetik. 

4. Ha talán, a tuskóégetés daczára is, a lombfák tövei ki-
sarjaznának, azok nyári lepusztítása kaszával s igy olcsón eszkö
zölhető, sőt azok megszikkadás után helyben a töveken el is 
égethetők minden akadály nélkül. 

5. A füvek maguktól való megjelenése a teljesen kitisztitott 
területeken, tapasztalatom szerint, bekövetkezik és pedig különö
sen az égési foltokon a legjobb herefélék jelennek meg! Az árnyékot 
szerető, nagylevelü, s nehezen irtható gyomok azonban rend
szerint nem jelennek meg. 

6. A vetéshez választhatunk a talaj és tenger feletti magasságnak 
megfelelőleg, a siker biztos reményében, a legjobb, napigényes 
(a legelőre legalkalmasabb here- és fűfélék legnagyobbrészt nap
igényesek) szál- és aljfüvekből álló magkeveréket. 

7. A kosarazás utján való trágyázás akadály nélkül vihető 
keresztül s könnyen ellenőrizhető, nemkülönben az elhullott trágya
lepények szétgereblyélése is. 

8. A pásztoroknak meghagyható, hogy az erdős foltokról 
fát nem vághatnak, ezért szerződésileg is büntethetők s ebben 
nagyon könnyen ellen is őrizhetők, sőt kiköthető szerződésükben, 



hogy az erdőfoltokon levágott vagy megsértett minden egyes 
fákért ők a felelősek. 

9. Ami az állatoknak az időjárás viszontagságai elleni védel
mét illeti, ezt is megtalálják azok a „fáslegelőn" (ligetes legelő) 
meghagyandó foltokon, még pedig jobban, mint a másik legelő
alakzatnál, mert itt a fák sürün állanak s a legyet s más élős-
dieket jobban lesúrolják az állatokról, mint a ritkás állásban lévők! 

Végül még egyet! Az egész területen egyenletes szétosztásban 
álló fákkal biró „legelőerdö"-n a jószág állandóan árnyékban sétál, 
jóformán nélkülözi a legeltetési időszak legnagyobb részében, főleg 
ősz felé s különösen a felsőbb régiókban az éltető nap melegét, 
enélkül pedig nincsen edzettség és ellentálló képesség a (tüdővész 
stb.) nagyon is elharapódzott állati betegségekkel szemben. A legel
tetés egyik főczélja pedig, főleg a fiatal állatoknál, éppen ennek a 
megszerzése! 

Ezekkel t. szaktársaimat remélhetőleg sikerült meggyőznöm 
arról, hogy mi itt a Székelyföldön „nem utánoztuk majmolva a 
művelt külföldet", mikor a gyakorlati élet s nem a könyvek tanácsa 
alapján állást foglaltunk a „fáslegelő" (ligetes legelő) alakzat 
mellett! 

Azt hiszem, arról is sikerült meggyőznöm őket, hogy a fent kifej
tett gyakorlati okokból éppen inkább a Földes-féle „legelőerdő" 
való a műveltebb külföldnek s a könnyebben képezhető és fentartható 
„fáslegelő" (ligetes) való a mi hegyvidéki közbirtokosságainknak.*) 

* 
Hosszas együttműködésünk alatt általam szeretni és tisztelni 

tanult T. Nagy Imre csikvármegyei gazdasági egyesületi titkár és 
vármegyei gazdasági előadó kedves urambátyámnak, Földes taná
csos ur által b. czikkében idézett a legelők alakí
tására, fentartására és feljavítására bárhonnan jövő támogatás, 
buzgóság és anyagi áldozat egy-két év múlva füstbe megy az 
érdekeltség fásult közönye miatt" sem keserítenek el, nem pedig 
azért, mert mig hat év előtt Csik vármegyében lényeges állami 

*) A „művelt" külföldön a viszonyok megállapodottak és nincs szükség a 
„legelőerdőre". Ott a hasonló gazdasági szükségeszközök a régmúlt idők emlékei 
közé tartoznak, a legelő és erdő ligetes eloszlása ellenben ott is megvan és 
teljes jogosultsággal bir. Szerk. 



támogatás kilátásba helyezésével nagy kapaczitáczió mellett is alig 
sikerült rávennünk egyetlen birtokosságot a legelőjavitásra, ma 
már igaz, hogy az ügynek a gazdakörökben állandó felszínen 
tartása s a helyi példákra való hivatkozás mellett, éppen a példák 
hatása alatt, ugyancsak e vármegyében 30 birtokosságnál van folya
matban vezetésünk alatt, csekély államsegély mellett a legelőjavitás, 
5 ma már nem én kapaczitálok, de maguk a birtokosságok keresnek 

jel önként minden rábeszélés nélkül ez ügyben isi Sőt olyan 
birtokosságok is vannak, hol már 4—5 év óta állandóan éven
ként 1—2000 közmunkanapszámot teljesítenek a jogosultak e 
czélra szó nélkül. Egyes birtokosságok pedig már be is fejezték 
egész legelőjükön a javítási muukálatokat s állandóan végezik 
minden évben utasításaink szerint a karbantartást, trágyázást és 
a felelős pásztorok melletti soros legeltetést. Mindez nem világra 
szóló eredmény, de ha tekintetbe veszszük, hogy e téren azelőtt 
soha semmi sem történt, talán mégis valami, még pedig a jövő
beni nagy eredményekre reményt nyújtó biztos valami. 

Abban én is teljesen egyetértek Földes erdőtanácsos, T. Nagy 
Imre és Biró János urakkal, hogy az emberileg elérhető „eszményi 
állapot" a legelőjavitás, karbantartás és okszerű legelőgazdaság 
terén legalább is a hegyvidéken csak akkor fog eléretni, ha a 
hegyi legelők javítása, a legelőkérdés megoldása az erdészetre 
bízatnék. De igy kerülne az a legolcsóbba is!*) 

E vidékeken a legelők közvetlenül az erdők mellett terülnek el, 
legtöbb helyütt azokból hasittattak ki. Keresztüljár azokon az 
erdőtiszt és erdőőr egyaránt, még ha nem akar, úgyis. Ismeri az 

*) Sok körülmény szól amellett, hogy mint a Svájczban, ugy nálunk is 
az erdős hegyvidéken, ahol a legelők jókarbantartása sok fásítást és talajápolást 
igényel, s ahol a mezőgazdaság egyébként kevés szervvel bir, a legelők kezelése 
az erdőgazdákra bizassék, s mező- és erdőgazdák e téren összhangzatosan együtt
működjenek : a mezőgazdák a lapályon és erdőtlen dombvidéken, az erdőgazdák 
a hegyvidéken. Ámde az erdőgazdák közreműködésének sarkalatos előfeltétele — 
a havasi legelőktől eltekintve, amelyeket az erdészeti kezelés alól kivonni fek
vésüknél fogva nem szabad — az, hogy a legelőgondozás miatt az erdőgazdaság 
ne szenvedjen kárt, tehát az egy emberre bizott terület ezzel czélszerütlen módon 
ne szaporodjék. Szerk. 



erdész a viszonyokat teljesen. Ő érintkezik a legtöbbet a legelő
birtokossággal azonos erdőközbirtokossággal. Sok alkalma és 
eszköze van hatni az emberekre. 

Kis munkával csinálhatná meg a javítási, karbantartási ter
veket, megállapíthatná a legeltetés sorrendjét, a legelők állat-
birását stb. s ellen is őrizhetné a munkálatok foganatosítását, erdőőri 
személyzetével pedig ellenőriztethetné a zuglegeltetést, trágyázást stb. 
E czélra legfennebb 1 — 1 legelőmesterrel, milyeneket a kirendeltség 
erdőőri és földmivesiskolát végzett egyénekből gyakorlatilag képezett 
ki magának, lenne a járási erdőgondnokságok személyzete szaporí
tandó, ami évenként és gondnokságonként legfennebb 1000—1500 K, 
eredményeiben bőségesen megtérülő kiadási többletet okozna. 

A madárvonulás Magyarországon a madárjelölési 
kísérletek eredményei alapján. 

I r t a : SchenkJakab, a Kir. Magyar Ornith. Központ adjunktusa, 

mikor az államerdészeti tisztikar által 10 éven át gyűjtött 
madárvonulási anyag földolgozása*) révén először sikerült 

**" '" egyes jobban megfigyelt madárfajok tavaszi fölvonulását 
tüzetesebben megismerni, a gyönyörű problémáért való minden 
lelkesedésem és a siker fölött érzett örömöm mellett is maradt 
bennem valamelyes rejtett aggodalom, hogy a jövő kutatások 
nem hoznak-e majd napvilágra oly tényeket, amelyek halomra 
dönthetik, vagy legalább is lényegesen módosíthatják az annyi 
fáradsággal gyűjtött megfigyelések s annyi gonddal és tárgy
szeretettel végzett vizsgálatok eredményét. Bár semmi kétség sem 
merült fel arra nézve, hogy a megfigyelések, melyekre az eddigi 
eredményeket alapítottam, teljesen megbízhatók, — amit beigazoKak 
azok a megfigyelések is, melyeket azóta még nagyobb mennyiség
ben gyűjtött az államerdészeti tisztikar, — mégis aggodalmaim 
voltak, hogy hátha esetleg a módszer volt elhibázva, hátha egyes 

*) Az államerdészeti tisztikar 10 éves működése a magyar madártan szolgá
latában. Erdészeti Lapok. X L I V . 1905. p. 2 6 — 6 8 . 
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törvényszerűségek megállapításánál ismeretesnek vettem oly dol
gokat, amelyek tulajdonképpen csak ismereteseknek voltak el
fogadva ? ! Meg azután tényleg kiegészítésre szorultak-e az emiitett 
adatok és eredmények? Hiszen a megfigyelések csak Magyar
országra vonatkoztak, ez pedig csak picziny szigetke ahhoz az 
óriási területhez képest, hol a madárvonulás ténye lefolyik. Hol 
van a biztosíték arra nézve, hogy az, amit erre a picziny szigetre 
törvényszerűségként megállapíthatunk, tényleg általánosan érvé
nyes i s ? ! 

Az ujabb kutatási módszerek, nevezetesen a madárjelölési 
kísérletek alkalmazása sok tekintetben megfelelt a fölmerült két
ségekre. Már előre is ki lehet mondani azt, hogy az eddigi ered
mények nemcsak megerősítették, hanem ki is bővítették és álta
lánosították az érkezési adatok alapján kimutatott törvényszerű
ségeket. 

A madárjelölési eljárás nagyjában ismeretes. A madarak túl
nyomó részben még fióka korukban — tehát amikor még köny-
nyen elfoghatok — könnyű aluminiumgyürüt kapnak a lábukra. 
Erre a czélra a kísérlet szükséges központosítása érdekében csakis 
a Kir. Magyar Ornith. Központ gyűrűi szolgáinak, melyeket az 
intézet szívesen megküld a komoly érdeklődőknek. A gyűrűre — 
annak nagyságához mérten — az intézet többé-kevésbbé rövidített 
cime, valamint egy folyószám van rávésve. Előbbi arra szolgál, 
hogy a kézrekerülendő madárról hirt lehessen adni, utóbbi pedig 
az intézet nyilvántartási száma, melynek alapján a jelölési törzs
könyvben mindenkor megtalálhatók a szükséges adatok. 

A Kir. M. O. K. 1908 óta végzi a kísérleteket, főleg azokon 
a madárfajokon, melyekből lehetőleg sok fiókát lehet jelölni. 
A kísérlet t. i. csak akkor eredményes, csak akkor nyújthat lény
eges törvényszerűségeket, ha minél több megjelölt madár sorsa 

jut köztudomásra. Már pedig kevés remény van arra, hogy a meg
jelölt madarak közül egyet-egyet kézrekeritsenek s még ilyenkor 
is sokszor kétséges, hogy adnak e hirt róla. Egy-egy fajból tehát 
minél több példányt kell jelölni, mert csak ugy várhatjuk a véletlen
től is, hogy elegendő adatot juttat a kutatás kezére. Ilyképen 
tehát az emberi hajlékokon fészkelő madarak — fecskék, gólyák — 
valamint a nagy telepekben együttfészkelő fajok — dankasirályok 



gémek — jelölése kecsegtetett a legtöbb sikerrel. Az emiitett 
fajokból az elmúlt három esztendő folyamán a következő mennyi
séget jelölte a Kir. M. O. K.: 

Ezek közül különösen két faj érdekes a magyarországi madár-
vonulási viszonyok szempontjából, t. i. a füsti fecske és fehér 
gólya, és pedig azért, mert már a korábbi vizsgálatok révén is 
ezek vonulási viszonyai vannak a legjobban föltárva. 

A füsti fecske tavaszi fölvonulására nézve emiitett közle
ményemben azt a törvényszerűséget sikerült megállapítani, hogy 
az párhuzamosan halad a tavaszi izothermák menetével, vagyis 
fokozatos késéssel délről észak felé és a síkságokról a hegyvidékre. 
E törvényszerűség létrejövetelét csak avval a föltevéssel tudtam 
érthetővé tenni, hogy a fajnak minden egyéne a régi fészkelő 
helyére tér vissza, ahol a faj föntartásához a legkedvezőbb föl
tételeket találja meg. Ugy kell érteni a dolgot, hogy ezek a leg
kedvezőbb föltételek — igy különösen a specziális táplálék — 
szintén csak a megfelelő izothermákkal együtt következhetnek be 
s ezért a fészkelő területet benépesítő egyének csakis a megfelelő 
izothermával haladhatnak előre, ha létüket és evvel utódaikat 
biztosítani akarják. 

Evvel a füsti fecske tavaszi fölvonulása megoldottnak látszott. 
Minden oly egyszerűnek és természetesnek tűnt föl, hogy való
sággal már ad akta lehetett volna tenni a kérdést. Pedig volt 
benne egyfelől egy be nem bizonyított rész, az t. i. vájjon tényleg 
a régi fészkelő területre, a régi fészekhez térnek-e vissza az öreg 
madarak s volt benne másrészt egy első tekintetre föl se tünő 
hiány — hová tér vissza s hol telepszik meg az előző évi 
nemzedék. 

Mert hiszen, ha ezek a fiatal példányok is nemzedékről-nemze-
dékre mindig a szülőföldjükre térnének vissza, akkor idővel már 
okvetlenül kifejlődött volna valamelyes különbség a sokféle ég
hajlati viszonyok alatt élő egyének között. Nem valószínű, hogy 
a Magyarországon és Norvégia végvidékén a tundrák határán 
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fészkelő egyének az idők folyamán teljesen hasonlók maradtak 
volna egymáshoz. Hogyan van az mégis, hogy ily különbségek 
eddigelé nem tudtak kifejlődni, hogy az angol füsti fecske töké
letes mása a szibériainak s a spanyolországi ugyancsak nem külön
bözik a sarkkörön tul fészkelő fajtársától? 

Kiderült mindezekből, hogy ebben a látszólag már ad akta 
tehető kérdésben tulajdonképen uj bizonyító eljárás válik szük
ségessé s hogy bizony igen nagy zavarba jutnánk, mert mindent 
elülről kellene kezdenünk, ha ez az uj vizsgálat nem igazolná a 
régebbi inkább megsejtett, mint bebizonyított eredményeket. 

Ezek alapján az volt az első s legfontosabb feladat: kimutatni 
azt a régtől fogva bebizonyított, tényként elfogadott feltevést, hogy 
az öreg füsti fecskék mindig a régi fészkelő területre térnek vissza, 
sőt, hogy lehetőleg még a régi fészküket is elfoglalják. 

Ez a bizonyítás a jelölési kisérletek révén, több esetben sike
rült is. Az idevágó, eddigi kísérleti eredmények a következők. 

1. Az 1908 augusztus 13-án 334 . számú fecskegyürüvel megjelölt öreg füsti 
fecske, 1909 április 24-én a mult évben elfoglalt fészkét újra megszállotta. (Jelölte 
Szeöts Béla, Tavarna, Zemplén m.) 

2. Az 1908 augusztus 18-án 3 3 5 . számú fecskegyürüvel megjelölt öreg füsti 
fecske, 1909 június 1-én szintén a mult évi fészkében volt letelepülve. (Jelölte 
Szeöts Béla, Tavarna.) 

3. Az 1908 július 26-án 8 5 5 . számú fecskegyürüvel megjelölt öreg füsti 
fecske, 1909 július 13-án újra a régi fészkében költött. (Jelölte Mutter Péter, 
Ujbessenyő, Torontál m.) 

4. Az 1909 június 22-én 2406 . számú fecskegyürüvel megjelölt öreg füsti 
fecske, 1910 május 5-én ugyanabban a tehénistállóban fészkelt, amelyben az 
előző évben megjelöltetett. (Jelölte Szeöts Béla, Tavarna.) 

5. Az 1909 június 22-én 2407. számú fecskegyürüvel megjelölt öreg füsti 
fecskét Szeöts Béla 1910 május 8-án szintén a régi fészkében lelte meg. 

Ezzel szemben a megjelölt öreg füsti fecskék közül eddigelé 
egyetlen egyet sem találtak más vidéken mint fészkelőt, s ezért 
már az eddigi eredmények alapján is bebizonyított tényként vehet
jük azt, hogy az öreg füsti fecskék legalább túlnyomó nagy rész
ben visszatérnek a régi fészkelő területre s ott lehetőleg újra a 
mult évben is elfoglalt fészekben telepednek meg. 

A kísérleti eredmény tehát tökéletesen igazolta azt a feltevést, 
melyre a füsti fecske tavaszi fölvonulásának megértéséhez szük
ségünk volt. 



Meg kell itt jegyezni azt, hogy a fészkelő területnek ily módon 
való megszállása az egyetlen, amelylyel a fészkelő terület leg
kedvezőbb kihasználása s evvel a legmagasabb fajlétszám elérhető. 
A fészkelő területnek csak találomra való benépesítése egyes 
helyeken kétségtelenül túlzsúfoltságot okozna, minek következtében 
sok költés meghiúsulna, ami a fajlétszámot csökkentené. 

Ennél a pontnál merül föl azután az a kérdés, hogy miké-
pen szállja meg a fészkelő területet az előző évi nemzedék. Itt is 
okvetlenül van valamelyes törvényszerűség, mert a találomra való 
letelepülés az emiitett tulzsufolódások következtében már rövid 
idő múlva is igen lényegesen csökkentené a faj létszámát, állan
dóan megakadályozná a nagyobb méretű elszaporodást és evvel 
komolyan veszélyeztetné a faj fönmaradását. 

Ezt a föltételezett törvényszerűséget az adatok elégtelensége 
következtében nem ismerjük még egész pontosan. Csak sejtjük, 
hogy a folyamat valószínűleg a következő: a fiatal példányok 
túlnyomó nagy részben az özvegységre jutott öregekkel társulnak 
és ily módon jutnak el valamelyik fészkelő területre, illetőleg valamely 
alkalmas fészkelő hely birtokába. Ha ez a társulás még az elköltözés 
előtt a szülőföldön történik, illetőleg ha a fiatal fecske a szülőkkel 
visszatért s csak itt társul, akkor természetesen a szülőföldön 
telepszik meg; ha azonban a téli szálláson vagy útközben történik 
ez a társulás, akkor előállhat az az eset is, hogy a szülőföldtől 
nagyon távol eső fészkelő területre vezeti a párja. Az a tény, 
hogy a füsti fecske valóban óriási területen nem alkot semmiféle 
földrajzi varietást, arra enged következtetni, hogy ez az utóbbi 
eset igen gyakori. Tudvalevő dolog ugyanis, hogy az izoláltan 
csakis beltenyésztésre utalt fajoknál valósággal szabály a válfajok 
keletkezése, mig a folytonos vérkeverődés állandóan nivellálja a 
variácziós hajlam következtében föllépő eltéréseket és evvel állandó-
sitja a faji jellegeket. 

Pozitív bizonyítékokat azonban erre vonatkozólag eddigelé: 
még nem adtak a jelölési kísérletek, mert még azt se sikerült 
megtudni, hogy füsti fecskéink tulajdonképen, hol is töltik a telet 
és tényleg lehetséges-e ott a különböző fészkelő területekről szár
mazó egyének elvegyülése és társulása. Sőt ellenkezőleg: éppen 



arra vannak bizonyítékok, hogy a fiatal füsti fecskék visszatértek 
a szülőföldre és ott fészkeltek is. Eddig két ilyen eset ismeretes. 

1. Az 1909 június 23-án 2403 . számú fecskegyürüvel Tavarnán megjelölt 
füsti fecskefióka, 1910 július 9-én fészkelő madár volt ugyancsak Tavarnán. 
(Szeöts Béla kísérlete.) 

2. Az 1909 június 27-én Szerepen 1463. számú fecskegyürüvel megjelölt 
füsti fecskefióka 1910 június 22-én fészkelt Szerepen; a fészek körülbelül 2 5 0 
méternyire volt a szülők fészkétől. (Rácz Béla kísérlete.) 

A bizonytalanságot még növeli az a körülmény, hogy a meg
jelölt füsti fecskefiókák közül eddigelé még egyetlen egyet se 
találtak másutt, szülőföldjétől nagyobb távolságban mint fészkelő 
madarat. Valóban gondolkodóba ejtenek ezek az eredmények, 
amelyek sehogyanse akarják támogatni az annyira egyszerűnek és 
természetesnek látszó elméleti törvényszerűséget. 

Nem szabad azonban figyelmen kivül hagyni azt a körülményt, 
hogy mig a jelölők keresve-keresték és az egész falu népével 
kerestették a visszatért jelölt fecskéket, addig másutt csak igen 
szerencsés véletlennek volna köszönhető ily jelölt fecskének a 
fölfedezése. Mert hiszen hányadik embernek jutna eszébe utána
nézni, hogy a portáján vagy a falujában fészkelő fecskék között 
van-e olyan, amelyik gyürüt visel a lábán? 

Ezt a negatív eredményt annál kevésbbé szabad véglegesnek 
elfogadnunk, mert viszont egyéb fajokra vonatkozó kísérletek 
egészen más eredményeket nyújtottak. Igy pl. Thienemann azt 
találta, hogy a rossitteni dankasirály-te\epen megjelölt rengeteg 
fióka közül évek során át egyetlen egy példány se települt meg 
a szülőtelepen, ellenben az egyik példányt egy oroszországi tele
pen lelték meg mint fészkelő madarat. A velenczei tavi danka
sirálytelepen megjelölt fiókákról nagyjában ugyanezt mondhatjuk, 
bár itt az ellenőrző vizsgálat nem volt annyira pontos. 

Nagyon sajátságos ebből a szempontból a fehér gólya visel
kedése. Ismeretes dolog, hogy ennek a fiatal példányai csak életük 
második évében érik el az ivarérettséget s így a fészkelök elhelyez
kedése szempontjából meglehetősen közömbös, hogy hol járnak 
az egyéves fiókák. Dán, német és magyar kísérletek eddigelé azt 
eredményezték, hogy ezek az egyéves gólyafiókok igen csekély 
részben a szülőföldre térnek vissza és sokszor véres, halállal vég
ződő verekedéseket folytatnak szülőikkel a fészek birtokáért. Már 



a kétéves gólyafiókok közül eddigelé egyetlen egyet se találtak 
meg a szülőföldön, hanem ettől kisebb nagyobb, sokszor több 
száz kilométernyi távolságban. Igy pl. egy Dániában megjelölt 
gólya Riga mellett, Oroszországban került kézre, egy Németország 
nyugati részén született példány keleti Poroszországban lelte halálát, 
mig egy Brassó megyében Apacsán megjelölt gólyánkat két év 
múlva a bukovinai Andrásfalva közelében találták meg. Mind
ezeknél az adatoknál hiányzanak ugyan a közelebbi részletek, 
nevezetesen hiányzik annak a megállapítása, hogy ezek a madarak 
tényleg fészkeltek volna a lelőhelyeken, de mégis félreérthetetlenül 
látható, hogy ezek az ivarérett példányok a szülőföldtől 200—700 
kilométernyi távolságban helyezkedtek el a rendelkezésre álló 
fészkelő területen. 

A dolog természetéből folyik, hogy mindezekre a viszonyokra 
nézve még oly kevés a közvetlen bizonyíték. Nagyon kevesen 
ismerik még ezeket a kísérleteket és még ezek közül is hányan 
gondolnak velük! Remélhető azonban, hogy a következetesen és 
legalább egy ideig tömegesen végzett jelölési kísérletek az idők 
folyamán mégis csak eredményre vezetnek, és fényt derítenek majd 
ezekre az eladdig csak kevéssé bolygatott kérdésekre, melyek nem
csak a vonulás, hanem a madárélet egyéb jelenségeinek meg
értéséhez is oly fontos adalékokat szolgáltatnak. 

E szükségessé vált kitérés után visszatérve a füsti fecske tavaszi 
fölvonulására, vagyis a fenti fejtegetések kiindulási pontjára, meg
állapítható az a tény, hogy a kísérleti vizsgálatok eddigi eredményei 
tökéletesen igazolják azokat, amelyeket az érkezési adatokra alapitott 
kutatások nyújtottak. A füsti fecske tavaszi fölvonulására s ennek 
alapján a madárvonulásra általában megállapított törvényszerűségek 
a kísérleti eredmények alapján is érvényesek maradnak. Tán nem 
szükséges külön kiemelnem, hogy e két különböző módszer alkal
mazása révén elért eredmények egyezése mily nagy mértékben 
emeli az eddig megállapított törvényszerűségek megbízhatóságát. 

A kísérleti vizsgálatok az itt vázolt viszonyok értelmében a 
füsti fecskére vonatkozólag csak szélesebb alapokra helyezték, 
mélyítették és uj problémákkal bővítették a vonulási adatok alapján 
megindított kutatásokat, de ezek eredményein lényegileg nem 
változtattak. Megvallom, hogy őszinte örömömre szolgált össze-



hasonlító vizsgálataimnak ez az előre sejtett és várt eredménye, 
mert igazolja egyrészt a módszert, másrészt pedig azt a föltétlen 
bizalmat, amelylyel annak idején földolgoztam a 10 éven át gyűj
tött valóban óriási madárvonulási anyagot, s a Kir. Magyar Ornith-
Központ nevében örömmel adok hirt róla annak a lelkes gárdá
nak, a m. kir. államerdészeti tisztikarnak, amely már annyi év óta 
kitartó nagyrabecsült munkatársa a vizsgálatokat végző intézetnek. 

A füsti fecskére vonatkozó kísérletek a fentemiitettek értelmé
ben még koránt sincsenek befejezve, javarészt már azért sem, 
mert eddigelé még egyetlen egy adat sem került arra nézve, hogy 
hol telelnek füsti fecskéink és mily utakon érik el a téli szállást. 
Valóban csodálatos dolog, hogy a már eddig megjelölt 2000 fecske 
közül eddigelé még egyetlen egyet sem találtak meg a régi fész
kelő terület, illetőleg a szülőföld határain tul. A magyarázatot 
egyrészt tán abban a körülményben kell keresnünk, hogy a gyűrűn 
csak Budapest fölirat fér el, — tehát, ha véletlenül kézre is kerül 
egy példány, a megtaláló nem ad hirt róla abban a hiszemben, 
hogy a czim úgyis elégtelen, — másrészt pedig abban az örven
detes tényben, hogy a fecskéket nem vadászszák; akik pedig tán 
mégis vadászszák, aligha dicsekednek el a pecsenyeszerzésnek, 
evvel a művelt emberiség előtt éppen nem szimpatikus mód
jával. 

A füsti fecskére nézve vázolt viszonyoknak tökéletes ellentétét 
alkotják azok az eredmények, amelyeket a kisérleti vizsgálatok 
eddigelé a fehér gólyára nézve szolgáltattak. Ennél a fajnál ugyanis 
még nem sikerült megállapítani a fiatal és öreg példányoknak 
a fészkelő területen való elhelyezkedését, de annál többet tudunk 
már az átvonulási területekről és a téli szállásokról. Különösen 
az utóbbi kérdés az, amelyet jelenleg már szinte véglegesen eldön
tődnek vehetünk. A Magyarországon honos gólyák közül ugyanis 
eddigelé már 11 példányt találtak meg a téli szálláson. Tájékoz
tatás czéljából, éppen csak a legszükségesebb adatokra szorítkozva, 
fölsorolom az eddig tudomásra jutott adatokat, már csak azért is, 
hogy ezáltal is szembetűnjék a lelőhelyeknek egy aránylag kis 
területen való halmozódása a téli hónapokban, ami megadja a 
terület téliszállás jellegét. Megjegyzem még, hogy az összes 
esetekben fiókakorukban jelölt gólyákról van szó. 



1. Jelöltetett 1908 július 10-én Hidvégen, Háromszék m. Lelőhely : Seaforth, 
Natal, Délafrika 1909 janndr 30-cln ; távolság — levegővonalban véve — 8600 km. 

2. Jelöltetett 1908 július 2-án az alsósági Vas m. erdei gólyatelepén. Lelő
he ly : Cradock, Kapföld, Délafrika 1910 január 20-án; távolság 8900 km. 

3. Jelöltetett 1908 július 8-án Batizon, Szatmár m. Lelőhely: Cana, Bazutó-
föld, Délafrika 1909 deczember 31-én; távolság 8700 km. 

4. Jelöltetett 1908 július 8-án Egri szatmármegyei községben. Lelőhely: 
Okonjati, Német-Délnyugat-Afrika 1910 február elején; távolság 7800 km. 

5. Jelöltetett 1909 június 26-án Bogyánban, Bácsbodrog m. Le lőhe ly : 
Banagher-tó, Tranzvál, Délafrika 1909 november 22-én; távolság 8100 km. 

6. Jelöltetett ugyanakkor és ugyanott, mint az előbbi. Lelőhely: Qlencoe, 
Junction, Natal, Délafrika 1909 november 28-án; távolság 8300 km. 

7. Jelöltetett 1909 június 27-én Dunaörsön, Komárom m.-ben, Darányi 
Ignácz volt m. kir. földmiv. miniszter birtokán. Lelőhely : Boshof, Oranje állam, 
Délafrika 1909 deczember 23-án; távolság 8700 km. 

8. Jelöltetett 1909 július 3-án Tiszakeszin, Borsod m. Lelőhely: Utrecht, 
Tranzvál, Délafrika 1910 február 28-án; távolság 8400 km. 

9. Jelöltetett 1909 július 5-én Rakamazon, Szabolcs m. Lelőhely: Mórija, 
Bazutóföld, Délafrika 1909 deczember 14-én; távolság 8750 km. 

10. Jelöltetett 1909 július 13-án Rétyen, Háromszék m. Lelőhely: Senekal, 
Oranje állam, Délafrika 1909 deczember 18-án; távolság 8500 km. 

11. Jelöltetett 1909 július 8-án Deregnyőn, Zemplén m.-ben. Lelőhely: 
Glencairn, Natal, Délafrika 1910 július havában; távolság 8900 km. A bejelentő 
szerint ez a példány valami sérülés következtében nem tudott elmenni, s mikor 
Natálban beköszöntött a tél (július hava), megölte a hideg. 

A fölsorolt kísérleti eredmények egyöntetűen Délafrikát jelölik 
meg, mint a magyar gólyák jelenlegi téli szállását. A külföldön 
végzett kísérletek eredményei szerint azonban Dánia és Német
ország gólyáinak nagy része is itt telel, s nagyon valószínű, hogy 
idejárnak Oroszország, Galiczia, Románia, a balkán félsziget és 
Kisázsia gólyái is. Délafrikából származó közvetlen megfigyelések 
szerint ugyanis a mi telünk idején óriási gólyatömegek lepik el 
Délafrikát. A tudósítások javarészét a délafrikai sáskairtó állomásnak 
köszönjük, mely a mi gólyánkban — a délafrikai népies elnevezés 
szerint — a nagy sáskamadár-bm egyik legjelentékenyebb munka
társát dicséri. 

Evvel a megállapítással azonnal érthetővé ís válik, hogy miért 
telelnek a mi gólyáink ezen a messzefekvő területen. Ezt a rend
kívül falánk, valósággal hihetetlen étvágygyal*) megáldott madarun-

*) A Kir. M. O. K. gyűjteményében vannak egyes gólyagyomortartalmak, 
melyekben 1000-ig való sáskatömegek vannak. 



kat, ugy látszik, a tömegesen föllépő sáskatáplálék csábítja erre a 
területre, melynek eléréséhez legkevesebb 10.000 kilométernyi utat 
kell megtennie. Ebből viszont megérthető az is, hogy miért kell 
tőlünk oly korán elvonulnia. Már régi problémája ez a madár-
vonulási kutatásnak. Hiszen a gólyák sokszor már február végén, 
igen gyakran márczius elején érkeznek hozzánk, a hideg ellen 
tehát edzve vannak, hogyan van az mégis, hogy már augusztusban 
eltávoznak, tehát olyan időben, amikor még alig érezhető a be
következő tél, s még jó ideig meg tudna nálunk élni? 

A kísérleti eredmények alapján most már bebizonyítható, 
hogy ezt a korai utrakelést javarészében a hosszú ut teszi szük
ségessé. Mert nem kell ám azt hinni, hogy amilyen jól tud 
röpülni a gólya, hát két-három hét alatt megteszi ezt a rengeteg 
hosszú utat! Nem szabad elfeledni azt, hogy a fiatal madarak még 
éppen csak hogy megtanulták a röpülést s igy képtelenek még 
arra, hogy egyhuzamban hosszabb utakat megtegyenek. A kísér
letek különben — mintegy mellékterményként — abban a néhány 
esetben, amikor a jelölt és később kézrekerült gólya utrakelését 
pontosan megállapították, teljesen megbízható adatokat nyújtottak 
arra nézve is, hogy a téli szállásba való utazás legelején mekkora 
átlagos napi utakat tesznek meg a vonuló gólyák. Az idevágó adatok 
a következők: 

1. Egy Viborg (Dánia) közelében jelölt gólya augusztus 26-án vonult el s 
augusztus 28-án Németországban, Dieckowban került kézre. Három nap alatt 
500 kilométernyi utat tett m e g ; átlagos napi utja tehát 167 kilométer. 

2. Weseramból (Berlin közelében) augusztus 19-én indult egy jelölt gólya-
fióka, melyet augusztus 24-én Nagyszeben közelében ejtettek e l ; hat nap alatt 
1200 kilométert, naponta tehát átlag 200 kilométernyi utat tett meg. 

3. Egy Oeschendorfban — Észak-Németország — megjelölt gólya augusztus 
24-én vonult e l ; kézrekerült augusztus 25-án Michelwitzben, Porosz-Sziléziában, 
az Odera völgyében. Három nap alatt 670 kilométert tett meg, naponta tehát 
átlag 223 kilométert. 

4 . Berkából — Közép-Németország — augusztus 20-án vonult el a meg
jelölt gólya, melyet augusztus 24-én Fornellsben, Spanyolország északkeleti 
zugában lőttek le. Öt nap alatt 1200 kilométernyi utat tett meg, naponta tehát 
átlag 240 kilométert. 

A maximális sebesség tehát 240 kilométer naponta, az átlag 
pedig kb. 200 kilométer. Tekintetbe veendő azonban az a lénye
ges körülmény, hogy ez a sebesség az utazás első napjaira vonat-



kőzik, tehát arra az időre, mikor a madarat még nem fárasztotta, 
még nem erőtlenitette el a hosszadalmas utazás, melynek folyamán 
bizony akárhányszor csak igen sovány táplálkozással kell beérnie. 

A valóságban jóval lassabban haladnak a vonuló gólyák. 

Átlagos 200 kilométeres napi út mellett a Délafrikába vezető 
kb. 10,000 kilométeres utat 50 nap alatt tudnák megtenni, tehát 
— augusztus 20-ikát véve az elvonulás napjául — október első 
felében érkeznének meg a téli szállásba. Ezzel szemben a jelölési 
kísérletek, valamint a Délafrikában végzett megfigyelések egy
öntetűen azt az eredményt szolgáltatják, hogy az első gólyák 
november vége felé érik el a téli szállás északi részét, vagyis Transz
vált. Az utazás tehát közelítőleg 100 napot vesz igénybe. 

Tavaszszal már jóval gyorsabban történik az utazás. A fiatal 
madarak akkorára már megerősödtek, úgyhogy kevesebb pihenő 
nap közbeszurásával is meg tudnak küzdeni a hosszú utazás 
nehézségeivel. 

A gólyák által megtett utat e fejtegetések, során mindig 
kb. 10.000 kilométernek vettem, holott a fölsorolt kísérleti ered
mények szerint a levegővonalban vett legnagyobb távolság se éri 
el a 9.000 kilométert. Ez azért történt igy, mert a kísérletek már 
arra nézve is nyújtottak adatokat, hogy mily utakon jutnak el a 
gólyák a fészkelési területről, illetőleg a szülőföldről a téli szál
lásba és vissza. A legfontosabb idevágó eredmény annak a meg
állapítása, hogy a gólyák nem repülik át a Földközi-tengert, 
hanem megkerülik azt és annak keleti partvidéke mentében vonulnak. 

Az idevágó bizonyító adatok a következők: 

1. Az 1908 július 2-án az alsósági erdei gólyatelepen megjelölt gólyafiókát 
1909 július 17-én Akserben Kisázsiában találták, 1500 kilométernyire délkeleti 
irányban a szülőföldjétől. Ez az egyéves gólyafiók, amely életének első évében 
még nem költött, bizonyára már másodszor volt útban a téli szállás felé. A fióka-
neveléssel nem lévén gondjai, jóval korábban indult, mint a gólyák zöme. 

2. Az 1908 július 8-án Egri szatmármegyei községben megjelölt gólyafiókát 
1909 április 5-én Jeruzsálem mellett fogták el egy 2000 darabot számláló csapatból. 
Távolsága a szülőföldtől 2100 kilométer délkeleti irányban. Bizonyításra nem 
szorul, hogy ez a példány a téli szállásból visszatérő gólyák utjának egy pontját 
jelöli meg. 

3. Az 1909 június 21-én Titelben megjelölt gólyafiókát 1910 április havában 
elevenen fogták el Malula szíriai községben, Damaszkus közelében, 1900 kilo-



méternyire délkeleti irányban a szülőföldjétől. Kétségtelen dolog, hogy ez a 
példány is visszatérőben volt a téli szállásból — talán a szülőföld felé. 

Ugyanezeken a területeken Németországból származó gólyákat is találtak. 
Keleti Poroszországban jelölt példányokat találtak Acco mellett, a Földközi
tenger keleti partján, továbbá Damaszkus városában és a szíriai sivatag határán. 

Ezekkel az adatokkal egybehangzóan a közvetlen megfigyelések 
is arról tanúskodnak, hogy a Földközi-tengeren a hajósok sohase 
találkoznak vonuló gólyákkal. Fecskék, pacsirták, sőt czinegék és 
más apró madarak elég gyakran látogatják a nyilt tengeren járó 
hajókat, ellenben gólyákat sohase figyelnek meg másutt, csak 
közvetlenül a partok közelében. Igy pl. Lynes ti. angol sorhajó
hadnagy 1905 augusztus 1908 január haváig csak egy izben talál
kozott fehér gólyákkal a Földközi-tengeren s akkor se a nyilt 
vizén, hanem a tenger északkeleti zugát alkotó Iszkanderun öböl
ben (Alexandrette város mellett). Az átvonuló gólyák — körülbelül 
5000 darab — délkeleti irányban szelték át az öblöt és legföljebb 
40 kilométernyi utat tettek meg a tenger fölött. 

Miként a téli szállás kérdése, ugy a gólyák vonulási utjának 
ez a részlete is közelítőleg eldöntöttnek tekinthető. 

A közvetlen megfigyelés révén még azt is tudjuk, hogy a 
vonuló gólyatömegek túlnyomó nagy része a Földközi-tenger 
emiitett pontjánál délre fordul s Palesztinán keresztül a sinai fél
szigetnek véve útját, átkel a Vörös-tengeren, majd a Nilus folyamot 
követve éri el a téli szállást. Visszafelé is ez a rendes útvonal. 

Legkevésbbé ismeretes az útnak az a része, amely Magyar
ország délkeleti zugától, a Tömösi-, illetőleg Vöröstorony-sorostól 
a Földközi-tenger emiitett pontjáig terjed. Itt csak egy tájékoztató 
pont van, a már emiitett Aksev, Kisázsiában. Ennek alapján 
arra szabad következtetni, hogy a gólyák általában délkeleti irány
ban haladnak, míg elérik utazásuk első s tán legfontosabb forduló
pontját, a Földközi-tenger északkeleti sarkát. 

Magyarország délkeleti szorosaitól egészen Dánia legészakibb 
csücskéig megint ismeretesnek vehető az ut, mert szinte szakadat
lanul következnek egymásután azok a lelőhelyek, amelyeken Német
országban vagy Dániában jelölt gólyák kerültek kézre. Mindezek 
a lelőhelyek kivétel nélkül délkeleti irányban vannak a jelölő állo
másoktól. A vonulás menete ezeken a területeken tehát nem lehet 



kétséges. Őszszel fölkerekedik az egész állomány és nagyjában 
délkeleti irányban halad addig, amig előtűnik az emiitett forduló
pont, a Földközi-tenger északkeleti szöglete. 

Az elmondottak alapján most már akár térképileg is szemlél
tethető a gólyák vonulási utja. Az egész egy fához hasonlítható, 
melynek gyökérzete Délafrikát — a téli szállást — borítja, törzse 
innen felnyúlik a Földközi-tenger északkeleti sarkáig, ahol az el-
gazás kezdődik; a koronája a fészkelő területen oszlik szét. A kép 
teljessége kedvéért még ! fölemlítendő, hogy a Földközi-tenger 
emiitett pontjánál indul ki az északnyugati főág, melyből a Bosz-
porus táján egy másik hatalmas ág nyúlik föl a Fekete-tenger 
nyugati pontja mentén — innen kapja Oroszország a gólyáit. Az 
ujabb vizsgálatok szerint ugyanis Oroszországban a gólyák tavaszi 
fölvonulási iránya északkeleti, tehát éppen merőleges a Magyar
országon megállapitott északnyugati főirányra. Vájjon az észak
nyugati főág mellett van-e egy északkeleti is, amely a szibériai 
fészkelő területeket borítaná be lombozatával, arról jelenleg még 
nincs pozitív tudomásunk. 

Az útvonal eme vázolása után még az a kérdés merülhet föl, 
hogy miért vonulnak éppen erre a gólyák és hogyan találják meg 
ily pontosan az utat? 

Az első kérdésre válaszolva arra kell hivatkozni, hogy a téli 
szállást főképen a szükségelt táplálék mennyisége szabja meg. 
Ebből a szempontból a délafrikai nagy kiterjedésű sáskajárásos 
területek valóban ideálisoknak mondhatók. Ha egy pillantást 
vetünk a térképre, ugy legott szembeötlik, hogy az emiitett 
területről induló gólyák a vázolt útvonalon érik el legkönnyebben 
és legbiztosabban a nekik megfelelő téli szállást. Ha a német
országi gólyák pl. egyenesen dél felé mennének, ugy csakhamar 
utjokat állanak az Alpesek örök hóval födött gerinczei, majd ezek 
leküzdése után a Földközi-tenger végtelenbe vesző tükre kény
szerítené őket vagy a biztos halált igérő átkelésre, vagy pedig 
hosszú kerülő utakra. Akármerre is haladnának, mindenképen 
nagyobb erőkifejtést igényelne a vonulás és túlnyomó részben oly 
vidékeket érnének, ahol kedvezőtlenek volnának a táplálkozási 
viszonyok. Különösen az utóbbi tényező rendkívül fontos a gólyá
nál, mely igen sok táplálékot igényel s valószínűleg csak azért 



végez oly aránylag csekély napi utakat — átlag 100 km — hogy 
mindig maradjon elég ideje a táplálkozásra és emésztésre s hogy 
állandóan jó erőben legyen a hosszú utazás tartama alatt, amikor 
szervezete a legnagyobb erőkifejtésre van kényszerítve. 

Ilyen nézőpontokból vizsgálva a gólya vonulási útjait, rövidesen 
mindenki arra a tapasztalatra jut, hogy a Dániában, Németország
nak az Elbe folyamtól keletre eső vidékein, valamint a Magyar
országon fészkelő gólyák azt az utvonalat használják, melyen 
legbiztosabban érik el a táplálkozási viszonyoktól megszabott dél
afrikai téli szállást. A gólyák átvonulásánál tehát láthatólag az a 
czélzatosság érvényesül, hogy lehetőleg elkerültessenek a túlságos 
erőkifejtést igénylő akadályok, melyek a téli szállás elérését 
komolyan veszélyeztethetnék. 

Ez a tény azt a nagyjelentőségű eredményt szolgáltatja, hogy 
a vonuló madaraknál nemcsak a megtelepedést, hanem egyúttal 
az átvonulási folyamata is a faj fönmaradása elvének megfelelően 
megy végbe. Más szóval, ugy történik az átvonulás, hogy a faj 
minél több egyedére nézve tétessék lehetővé a fészkelő területre 
való visszatérés a maximális faj-létszám elérhetése czéljából. 

Az a kérdés, hogy miképen találják meg ezt a rájuk nézve 
legkedvezőbb utat, a tájékozódás rendkívül bonyolódott és eddig
elé még szinte tökéletesen megoldatlan kérdését állítja elénk. 
Döntő bizonyítékaink még nincsenek, de egyes körülményekből 
valószínű, hogy a gólyák a látás segélyével és az utvonul Ismerete 
alapján tájékozódnak. Erre vall főleg az a tény, hogy a gólya 
csak nappal és ritka kivétellel mindig csapatosan vonul. Ezek a 
csapatok annál nagyobbak, minél közelebb jutnak a gólya fészkelési 
területének déli határához, úgyhogy a tisztán csak átvonulási 
területeken már ezerekre menő tömegekben vonulnak együtt. 

Ezek alapján valószínű az a föltevés, hogy a vonuló csapatok 
vezetése mindig az ujabb csatlakozókra száll át, amelyek a maguk 
környékét bizonyos távolságra jól ismerik. Attól a ponttól, ahol 
a déli irányt kell fölvenni, oly jellegzetes földrajzi alakulatok jelzik 
a további utat, hogy emberi fölfogás szerint, már el se tévedhet
nek. Az útmutató először a Földközi-tenger partszegélye, később 
pedig a Nilus folyam. Az ettől való elkalandozást egyrészt a 
Szahara, másrészt pedig az Óczeán teszik lehetetlenné. 



Ilyen fölfogás mellett a téli szállás megtalálásához, illetőleg a 
hazataláláshoz egyáltalában nem szükséges a sokszor hangoztatott 
tájékozódási és irány-érzék valami csodálatos fejlettségének a föl
tételezése. Hogy a valóságban tényleg igy történik-e a gólyák 
utazása — ki tudná! Annyi azonban bizonyos, hogy a tájékozódás
nak ez a módja egyszerűbb és természetesebb, mintha valami 
rejtélyes, emberi észszel föl nem fogható állati tehetséggel kellene 
azt megmagyarázni. A legtöbb madárfajnál jelenleg még, sajnos, 
teljesen az utóbbira szorulunk. 

A gólyavándorlásnak ezen ismertetése után még csak arra 
akarok röviden kiterjeszkedni, mennyiben igazolják az eddigi 
kísérleti eredmények azt a gólyatipust, melyet annak idején a 
madárvonulási adatok alapján sikerült megállapítani. Miként a füsti 
fecskénél, ugy a fehér gólyánál is teljes a megegyezés a kétféle 
módszerrel elért eredmények között, de a kísérlet itt is mélyítette a 
kutatást és választ adott oly kérdésekben is, amelyekben az érke
zési adatokra alapított vizsgálat elégtelennek bizonyult. 

Említett közleményemnek a fehér gólyára vonatkozó ered
ménye az volt, hogy a hazánk területén kifejezésre jutott gólya
tipust az átvonulási jelenségek idézik elő. A tavaszi átvonulásnak 
viszont az volt egyik legjellegzetesebb tüneménye, hogy a dél
keleti hegyvidéken, nevezetesen a Tömösi- és Vöröstorony-szoros
nál egyrészt rendkívül korai volt a gólyák érkezése, másrészt 
pedig óriási tömegekben vonultak főként délkelet-északnyugati 
irányban. Annak idején a gólya elterjedési adatai alapján oly-
képen igyekeztem megmagyarázni ezt a feltűnő jelenséget, hogy 
„a hazánk fölött elhömpölygő vonulási hullám főirányában dél
kelet-északnyugati irányban halad tovább, aminek megfelelően 
a vonulásnak délkeleten kell legkorábbinak és legtömegesebbnek 
lennie". 

A kísérleti adatok teljesen igazolták e felfogás helyességét, 
mert bebizonyult, hogy hazánk délkeleti része valóságos országútja 
a vonuló gólyáknak, ahol megfordulnak a Dániában, Német
országban és Magyarországon fészkelő gólyák egyesült csapatai. 
Evvel szemben a nyugati vidékek teljesen kiesnek a gólya fővonu-
lási útjából s ennek megfelelően csak szórványos az átvonulok 

^mennyisége és túlnyomóan igen késői az érkezés. Tudván azt, hogy 



az egyéves korban levő gólyák még nem ivarérettek, hogy tehát 
ezeknek nem sürgős a hazatérés — illetőleg egyelőre még tán 
nincs is hazájuk — föltehető, hogy ezek a késői átvonulok nagyob-
bára ilyen fiatal, éretlen példányok, melyek inkább csak kóborolnak, 
mint vonulnak. 

Annak idején a vonulási adatok alapján még a fehér barázda
billegető, kakuk és erdei szalonka tavaszi fölvonulását sikerült 
fölismerni. Ezekre nézve kísérleti adataink még nincsenek. A kakuk-
fiókák jelölése szinte kilátástalan, mert a kakuk ismeretes fészke-
lési viszonyai következtében csak minimális számban lehetne azokat 
kézrekeriteni. Több sikerrel kecsegtetne a barázdabillegetők jelö
lése, de munkatársaink eddigelé csak szórványosan tudták azok 
fiókáit megjelölni, mert tulajdonképen seholse fészkelnek töme
gesen. 

Sajnos, igy vagyunk az erdei szalonkával is. Pedig széltében 
űzött vadászata révén éppen ez a faj — a sokat üldözött fürjjel 
együtt — adhatná a legszebb eredményeket, mert a gyűrűs példá
nyok legnagyobb része ahhoz értő intelligens emberek kezébe 
jutna, akik gondoskodnának róla, hogy azok a kutatás számára 
megmentessenek. Minthogy azonban az erdei szalonka hazánkban 
csak szórványosan fészkel és fészke különben is nehezen található 
meg, azért kevés a remény, hogy vonulásáról számbavehető kisér-
leti anyagot nyerjünk. Külföldön, igy nevezetesen Angliában, már 
több sikerrel végezhetők e jelölések s eddigelé már vannak némi 
eredmények is; igy pl. egy Skócziában jelölt példányt Portugáliá
ban lőttek le. 

A többi jelölési eredmény közül megemlithetők még a szürke 
gémre vonatkozók, melyek szintén igazolták a megfigyelések alapján 
fölismert vonulási módot. A szürke gémre vonatkozó adatok 
ugyanis semmiféle törvényszerűséget se juttattak kifejezésre, hanem 
a madár kóborló természetének megfelelően, igen szabálytalan 
volt a korai és késői adatok elhelyezkedése a területen. A kísérlet 
szerint a Kisbalaton gémtelepén megjelölt szürke gémek Porosz-
Sziléziában, Styriában és Belovár-Körös megyében kerültek kézre. 
Az elvonulásban tehát semmiféle szabályszerűség sem látható, 
éppen ugy, mint a tavaszi felvonulásban sem. 

Jelentősebb adatokat — különösen a vonulás elméleti kérdé-



seire nézve — nyújtott a dankasirály-íiókak jelölése. Nagy kár 
azonban, hogy csak egyetlenegy ilyen fészkelő telepet ismerünk. 
A legszélesebb körű tudakozódás daczára se kaptunk hirt más 
telepekről; különösen feltűnő ez a tiszántúli vidékeknél. A danka
sirályra vonatkozó eredményeket azonban egyébként is nagyon 
befolyásolja az a körülmény, hogy nem ismerjük a vonulási viszo
nyait érkezési és tavaszi adatok alapján. 

A madárvonulási kutatás előrehaladásának és ujabb eredmé
nyeinek ez a főbb vonásokra szorítkozó vázlata kétségtelenül 
arról tanúskodik, hogy a kérdés megoldása az ismertetett mód 
szerek együttes alkalmazása révén valóban elérhető. A tisztán csak 
vonulási adatokra alapított vizsgálat az eredmények ellenőrzése 
és kiegészítése szempontjából nem nélkülözheti a kísérleti adato
kat, viszont a vonulás lefolyásának ismerete nélkül a kísérleti uton 
megállapított tények se elegendők a keresett törvényszerűségek 
pontos felismeréséhez. Teljes eredményt csakis a két módszer 
együttes és lehetőleg egyidejű alkalmazása révén lehet elérni, ugy 
ahogyan ezt eddig is megcselekedte a Kir. Magyar Ornithologiai 
Központ, mely ehhez a kiterjesztett, sok sikerrel kecsegtető munka-
programmhoz a jövőben is kéri az államerdészeti tisztikarnak az 
eddigihez hasonló lelkes és hathatós közreműködését. 

ú$ <J£ 

IRODALOM. 
K ö n y v i s m e r t e t é s e k . 

Muzsnay Géza: Erdó'rendezésiink fejlesztése. Selmeczbánya, 
1911. Ára 5 K. Kapható szerzőnél (5 K 45 fillér beküldése esetén 
bérmentve). 

Régen jelent meg munka, amely annyira hivatott volna arra, 
hogy a magyar erdőgazdaságra termékenyítőleg hasson, mint 
Muzsnaynak önállóan kiadott ez a tekintélyes füzete, amelyben 
szerző több kincstári erdőhatóságnál, a földmivelésügyi miniszté
riumban és a főiskolai tanszéken két évtizeden át az erdőrendezés 
körül szerzett tapasztalatai és külföldi tanulmányútjai alapján össze
foglalta mindazt, amit elavult erdőrendezésünk fejlesztésére szüksé
gesnek tart. Ismételten foglalkoztak az Erdészeti Lapok erdőren-



dezési rendszerünk hiányaival, mindeddig azonban anélkül, hogy 
a kormány e hiányokon ujabb erdőrendezési utasitás kiadásával 
segített volna. A kincstári erdők adminisztrácziója legalább az 
üzemtervek formai kivitele tekintetében levetette a régi utasitás 
terhes fölöslegét, a lényegre nézve azonban ott is minden a régiben 
maradt. Haladt körülöttünk minden, még a mi gazdaságunk is 
előbbrement egy és más tekintetben, csak erdőrendezési rendsze
rünk maradt ugyanaz, mintha teljesen megfelelne az élet és szak
tudomány mindenkori szükségletének. 

Vajha a haladásnak az a friss, üditő szelleme, amely Muzsnay 
könyvét áthatja, anélkül, hogy szélsőségekbe esnék, járulna hozzá, 
hogy erdőrendezésünk a kor színvonalára emeltessék s mai egy
oldalú policziális hivatásán kivül valóban a gazdasági fejlődés 
szolgálatába állíttassák. Muzsnay művének legnagyobb erényéül 
azt tudjuk be, hogy nem az önmaga policziális hivatásától eltelt 
erdőrendező, hanem a nemesebb értelemben vett erdőgazda szem
pontjából foglalkozik tárgyával. Kitűnik ez abból a kivonatos 
mutatványból is, amelyet f. é. I. füzetünkben könyvéből közöl
tünk, de kivehető a mű alábbi tartalmából is: Bevezetés. I. Erdő
rendezési rendszerünk hibáiról általában. II. Erdőrendezési rend
szerünk a fokozatos felújító vágásmód szempontjából. III. Erdő
rendezésünk és a gyérítések. IV. Úthálózat és erdőrendezés. 
V. Az erdőgazdaság czélja és a vágásforduló. VI. Az erdő gazda
sági beosztása. VII. A vágásszabályozás. 1. A vágásszabályozásról 
általában. 2. Vágásszabályozási rendszerünk hibáiról. 3. Javaslat 
a jövőben követendő eljárásra nézve. VIII. Felmérési és becslési 
munkák. IX. A gazdasági terv, nyilvántartás és revízió alakja. 
X. Zárószavak. 

Nemcsak az erdőrendező, hanem ugy az igazgatásnál, mint 
a végrehajtó gazdálkodásnál foglalkozó erdőtiszt is haszonnal 
olvashatja Muzsnay könyvét, még akkor is, ha talán minden 
részletében nem értene egyet vele. Ajánljuk szakirodalmunk ezt 
a legújabb termékét t. olvasóink figyelmébe. 

Dr. Tuzson J á n o s : Rendszeres növénytan. I. Általános rész 
és a virágtalan növények. 281 szöveg közé nyomtatott képpel. 
Budapest, 1911. Ára 10 K. Az Országos Erdészeti Egyesület tagjai 
az egyesület utján 8 K kedvezményes áron vehetik meg. 



Amióta a Fekete-Dietz-féle Erdészeti Növénytan I. kötete évek 
előtt teljesen elfogyott, főiskolai használatra és behatóbb tanul
mányokra alkalmas teljes növénytani kézi- és tankönyvünk nincsen. 
Ezen a hiányon kivánt dr. Tuzson János azzal a művével segíteni, 
amelynak első kötete mostanában jelent meg. A tudomány mai 
színvonalán álló mű tömören ismerteti a régebbi és ujabb növény
rendszereket és (egyelőre a virágtalan növényekre terjeszkedőén) 
a nálunk jelentős kultúrnövényeket, a hivatalosan előirt s ezeken 
kivül a szokásos gyógyszerül használt, valamint általában a mező-, 
erdő- és kertgazdaságilag és iparilag fontos növényeket, növényi 
terményeket és anyagokat. A második kötet, melynek megjelenése 
1912. évre van jelezve, a virágos növényeket és a növényföldrajzt 
fogja felölelni. 

A munka külső kiállítása mintaszerű, számos ábrái kiválóan 
sikerültek. Melegen ajánljuk t. olvasóink figyelmébe. 

Hufnag'l Lipót : Outsadministration und Qüterschatzung in 
Österreich, in Ungarn und in Bosnien und der Herzegovina. 
(Jószágkormányzás és birtokbecslés Ausztriában, Magyarországon, 
Boszniában és Herczegovinában.) Wien, 1911. Frick Vilmos kiadása. 
Ára 9 korona. 

Voltaképen néhai dr. Wich Artúr hasonló czimü munkájának 
ujabb (II.) kiadásáról van szó, amely azonban oly gyökeres átdolgo
zásban részesült, hogy méltán uj műről beszélhetünk. Amint már 
a czimből is látható, a munka Magyarország, Bosznia és Herczego-
vina viszonyaira is kiterjed, ebben a tekintetben nálunk való
színűleg azokra számítva, akik magyar földön gazdálkodnak, de 
a magyar nyelvet nem birják, amilyenek még ma is akadnak az 
országban, habár kétségtelenül erősen megfogyott számban, külö
nösen az idegenek birtokszerzései révén. 

A mű maga Hufnagl ismert tömör és szakavatott előadásá
ban foglalkozik fontos tárgyával. 

JA 



FAKERESKEDELEM. 

A fapiacz alakulása. 

y^w^v inden jel arra vall, hogy a magyar fatermelés már teljesen 
\ I  F kiheverte az 1907. évi válság által ütött súlyos sebeket: 

a fatermelés minden terén nagy élénkség uralkodik, uj 
vállalatok létesülnek, a meglevők kibővítik vállalatuk keretét, a 
pénipiacz bizalma ismét a faszakma felé fordult, sőt a pénzintézetek 
egymásután a faügyleteket is bevonják üzletkörükbe és külön 
faosztályokat létesítenek. 

A helyzet kedvező megítélése az állandóan növekedő fa-
szükségletre vezetendő vissza. Az építkezés ugy a fővárosban, 
mint a vidéken is nagy arányokban folyik, az ipari tevékenység 
élénk és ezzel a gyárak faszükségletének megnövekedése jár, ami 
viszont az árak megszilárdulására vezetett. 

A fatermelés legtöbb ága már kartellálva van. Az erdélyi 
puhafatermelők kartellje, mely tulajdonképen a selejtes áru jobb 
értékesítésére alakult, most az egész magyar puhafakereskedelemre 
gyakorol befolyást, mert ezen kartell mintájára alakult meg a 
felsőmagyarországi és tiszai puhafakartell, mely az árakat mindig 
az erdélyi puhafaárakhoz viszonyítja. 

A kartelleknek az árak felemelésére irányuló törekvését a jó 
üzletmenet is támogatja. Finom puhafában nagy hiány van és 
ezen czikkért a kartelláraknál jóval többet is fizetnek. 

Nagy keresletnek örvend az alacsonyabbrendü puha fürészáru 
is, melyért szintén igen magas árakat fizetnek. A legtöbb fürész 
a silányabb áruból szabott ládarészeket készit, melyeket aztán 
waggonszámra szállítanak a külföldre, főleg Németországba. A jó 
üzletmenet abban is nyilvánul, hogy a fenyőfa-objektumokra tar
tott árverések, a legtöbb esetben az erdőtulajdonosok szempont
jából kedvező eredménynyel végződnek. 

A Boszniában tartandó nagy faárverések iránt nagy érdeklő
dés mutatkozik s több nagy magyar czég is reflektál ezen fára, 
mely a magyar fatermelésnek a külföldi piaczokon heves versenyt 
okoz. Ha ezen erdők egyrésze magyar kézbe kerülne, az jótékony 
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hatást gyakorolna a Keletre és Földközi-tenger mentén levő álla
mokba irányuló fakivitelre. 

A puhafakiviteli kartell, melyhez több bukovinai és romániai 
czég is csatlakozott, eddig még nem tud eredményeket felmutatni. 
A kartell megállapította az eladási árakat, szabályozta az eladási 
feltételeket, de a kiviteli piaczokon uralkodó nagy verseny miatt 
kartellmegállapodásoknak csak ritkán sikerül érvényt szerezni. 
Olaszországban, Észak-Afrikában a boszniai verseny, Egyiptom
ban a gyenge kereslet gátolja az export-üzlet fellendülését, de 
remélhető, hogy e téren is nemsokára javulás áll be. 

A keményfa/)iacz szintén a javulás jeleit mutatja, habár a 
helyzet e téren még nem oly kedvező, mint a puhafaüzletben. 
A termelt mennyiségek könnyen helyezhetők el, de az árak 
— habár állandóan emelkednek — még nem érték el azt a nivót, 
melyet a drága főárakra és a folyton növekvő előállítási költségekre 
való tekintettel, elérniök kellene. A régi készletek már teljesen 
elfogytak, az uj áru pedig az enyhe tél folytán kisebb mennyiség
ben kerül a piaczra, mint számították. Boulesokban állandóan 
nagy a kereslet, szintúgy gömbölyű fában, melynek javát fel
dolgozás czéljából Németországba viszik. Igy a hazai fürészipar 
elesik ezen fa feldolgozásából várható haszontól, de ezen az álla
poton egyelőre nem lehet változtatni, mert a német vámtarifa a 
gömbölyüfabehozatalnak kedvez, mig a fürészárut súlyos vám
mal terheli, ugy hogy a német vevők jobban járnak, ha itt nyers fát 
vesznek és azt otthon fürészeltetik, mintha kész fürészárut vennének. 

A külföldi verseny e téren is érezteti hatását. Dongát és egyéb 
hasitványokat most alig termelnek hazánkban, mert a magyar áru az 
orosz, amerikai és romániai versenynyel nem tud megküzdeni. 
Versenytársaink száma hamarosan meg fog csappanni, amennyiben 
a román pénzügyminiszter oly javaslatot nyújtott be a kamarának, 
mely szerint a tölgyfa 200 frankos kiviteli vámját waggononként 
800 frankra emeli fel. Az érdekeltség — köztük néhány magyar 
czég — közbelépésére a kormány olyformán módositotta javaslatát, 
hogy az uj törvény a már megkötött letarolási szerződésekre nem 
terjed ki. Ily módon a szerzett jogok meg nem sértetnek, viszont 
a román kormány is eléri czélját, t. i. hogy a román tölgyerdők 
kipusztítását megakadályozza. 



A biikkfapiacz helyzetében a termelők tömörülése folytán 
nagy változás állt be. A nagyobb termelők ugyanis árkonvencziót 
létesítettek, mely az árakat olyformán állapította meg, hogy azok 
a bükkfatermelést, mely éveken át pangott, ismét a fontosságának 
megfelelő helyzetbe fogja juttatni. A bükkfatermelők kartellje nem 
•oly laza szerkezetű, mint a többi fakartellé, mert büntető szank-
cziót is tartalmaz. Az árak köbméterenként 5—6 koronával magasab
bak, mint a kartell létrejötte előtt, egyes viszonylatokban azonban 
az árakat a nagy versenyre való tekintettel a belföld részére meg
állapított áraknál valamivel olcsóbban kellett megállapítani. Az 
átlagár normális méretű fürészáruért budapesti paritással 63 korona 
köbméterenként, miután azonban a kartell létrejöttekor a termelők 
túlnyomó része folyó évi termelését már lekötötte, ezen ár egy
előre csak formai jelentőséggel bir. 

Bükkfadonga a külföldi vegyi gyárak részéről élénk keresletnek 
örvend, bükktalpfában ellenben nincs üzlet, mert a Máv.-nak egy
előre nincs szükséglete. A termelők által felajánlott mintegy fél
millió tölgytalpfát a Máv. igazgatósága darabonként 3 - 50 korona 
árban előreláthatólag átveszi és ezzel megszabadítja az önhibájukon 
kivül súlyos helyzetbe került fatermelőket nyomasztó készleteiktől, 
melyeknek értéke napról-napra hanyatlott. Remélhető ezek után, 
hogy a tölgyerdőkre tartott árverések már jobb eredménynyel 
fognak zárulni, mint eddig. 

Biikktiizifában a termelők egyesülése a helyzet javulását idézte 
elő. A termelés a lefolyt kampányban korlátozva volt és ez is 
hozzájárult a helyzet szanálásához. A Bihar megyében dolgozó 
tüzifatermelők kartelljét most a Marosmenti tüzifatermelők kartellje 
követi. 

Kőrisfában élénk a kereslet; a repülőgép- és automobil-ipar 
sok kőrisfát dolgoz fel s a bútordivat is kedvezett. 

Jávorfa már nem oly keresett mint régebben, csak a hang
szergyártás fogyaszt nagyobb mennyiségeket. 

Külföldi nemes fákban nagy a kereslet és az árak is folyton 
emelkednek. 

A jelenleg a nagykereskedelemben érvényes árak a következők 
(a puhafaárak a kartellek által hivatalosan megállapított árak): 



P u h a f a . 

Erdélyi luczfenyő : 

U. P. M . F . B, F . C F. D. F. 

4 / 4 X 8 — 1 2 " 190 180 170 136 106 
5/4, 8 / 4 " - . _ 2 0 0 190 170 136 106 
3/4, 7 _ 1 2 " 196 186 176 146 116 
2/4 , 6 — 1 2 " 2 0 6 196 186 156 126 
3 / 4 — 6 " 170 160 150 120 96 
4!^ 5 ' 4 _ 7 " . . . __ 170 160 150 110 90 
6/4, 8 / 4 — 7 " . . . - - 180 170 160 110 
Keskeny gyalultáru 180 170 160 130 

Felsőmagyarországi osztályozatlan luczfenyő (U. Fichte) : 

2 / 4 " , 6 — 1 2 " . 186 fillér 
3/4". 7 - 1 2 " . . . 176 „ 
aU" keskeny 6"-ig 150 „ 
4/4—5/4" 7"-ig - 150 „ 
V4—s/4", 8 — 1 1 " „ . . . 170 „ 
«'4—6/4", S - 1 2 " — 172 , 
6 V és 8 4 " = l fillérrel drágább, mint 

*/*" s gyalultáru 5—7"-ig 164 „ 

Osztályozatlan jegenyefenyő (U. Tanne) : 

»/*", 6 — 1 2 " — - 152 fillér 
3 / 4 " , 7 — 1 2 " - - 142 „ 
>/í''i 8 — 1 2 " - - 138 „ 
V4-8/4", 8 - 1 2 " . . . 134 . 
50 mm álláspallók 8 — 1 1 " , . 130 „ 
50 „ „ 9 - 1 1 " . . . . . . 132 » 
Lécz 4 / 4 " X 8/4" 124 . 
. 4/ 4" X7/ 4" ... 126 „ 

Zárlécz a/3—4/4" • 126 * 
»/a—*/*" • mm-ben 130 „ 

Fürészelt épületfák minimális ára . . . . . . 4 6 ' — korona 
Csapos gerenda . 29 '50 „ 

budapesti paritással, köblábanként, az épületfa és csapos gerenda 
köbméterenként. 



K e m é n y f a . 
Korona per m 8 

I-a szlavóniai tölgyrönk . . . . . . . . . . . . 1 0 0 — 1 1 0 
I-a magyar tölgyrönk . . . . . . 6 0 — 70 
I-a szlavóniai tölgyfurnirrönk . . . . . . 160—170 
I-a „ tölgyboulesok . . . 165—175 
I-a magyar „ 120—135 
I-a szlavóniai tölgyfriz, széles . . . . . . 115—120 
I-a magyar „ „ 100 — 105 
I-a szlavóniai „ keskeny . . . __. 105—110 
I-a magyar „ „ . . . 9 5 — 1 0 0 
Szélezetlen tölgyfapalló szlavóniai . . 115—120 

n magyar . . . . . . 9 0 — 95 
I-a párisi áru . . . . . . . . . . . . . . . 140—150 

Il-a „ „ _. . . . 1 1 5 — 1 2 0 
Quartir, I. oszt. 180—230 

II . - 170—180 
I-a kőrisrönk . . . . . . . 5 0 — 65 
I-a jávorrönk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 0 — 60 
I-a szilfarönk . . . 4 0 — 7 0 
I-a kőris-fürészáru... . . . .. . . . . . 9 0 — 1 0 5 
I-a jávor , 7 0 — 80 
I-a szil „ 8 0 — 9 5 
I-a bükk „ 4 2 — 4 8 
Bükkfriz, széles . . . . . . 4 6 — 50 

keskeny . . . . . ._ _. . . . 4 0 — 45 

-o •a o 

E 
3 

E 

-o 
T3 
O 

ab Budapest 

Tűzi fa . 

Cser- és bükkhasáb . . . . . . 
Cser- és bükkdorong . . . . . . 
Fürészelt bükkhasáb . . . . . . 
Faszén, I-a, waggononként 

180-
165-
200 
500 

-185 
-170 •a -~ 

M ífl 

(Fr. L.) 

A bükkfakarte l l á regységei . Az uj bükkfakartell ármeg-
állapodását teljes részletességgel a következőkben ismertetjük a 
Magyar Kereskedők Lapja nyomán: 

Árak franko waggon Budapest-Józsefváros : 

I-a bükk. Normáláru: Gőzölt , nyers 
korona 

Vastagság : 27, 33, 40, 45, 53 mm. Szélesség : 2 7 — 4 0 mm 14 on-től 
felfelé. Szélesség: 4 5 — 5 3 mm 16 cm-től felfelé. Hosszúság: 
2 m-től felfelé 10°/o. 1-50—190 m-nél 10—10 cm ugrással 63 -— 6 1 - — 



Gőzölt , nyer= 
korona 

Hosszban 2 5 — 2 5 cm ugrással 6 4 - _ 0 2 - _ 
Maximális átlagszélesség 27 és 33 mm-nél 20 cm, 4 0 — 5 3 

mm-ig 22 cm. 

Fenti vastagságok és szélességek, de 15'Vo-kal rövidebb áru . — 6 2 ' — 60-— 
Hosszban 2 5 — 2 5 cm ugrással... . . . . . . . . . . . . . . . . . . — -~ — 63-— 61*— 
Fenti vastagságok és szélességgel, de 15%-kal rövidebb áru__. . . . 6 1 " — 59"— 
Hosszban 2 5 — 2 5 cm ugrással . . . . . . . . . 6 2 ' — 6 0 - — 
27 és 53 mm-ig 1 — 1-90 m hosszúságban 10—10 cm ugrással . _ 57 '— 5 5 ' — 
2 5 — 2 5 cm ugrással 58"— 56-— 
20 mm 1-50-től felfelé 10°/o, 1—1-40 m 1 0 — 1 0 cm ugrással, széles

ség 12 cm-től felfelé, átszélességi garanczia nélkül .__ . . . 66 -— 64-— 
Hosszban 2 5 — 2 5 cm ugrással.. . . . . __. . . . 6 7 - — 65 — 
13—17 mm 1 m-től felfelé 10—10 cm ugrással, szélesség 10 cm-től 

felfelé — 7 1 - — 69"— 
Hosszban 2 5 — 2 5 cm ugrássa l . . . . . . . . . . . , . 72"— 7 0 - — 
6 0 — 1 2 0 mm 2 m-től felfelé 1 0 — 1 0 cm ugrással; szélesség bel

földön 16 cm-től felfelé, külföldön (Spanyolország kivételével) 
18 cm-től felfelé. Átlagszélesség maximumra 24 cm.-. .... . . . 6 6 ' — 64-— 

Hosszban 2 5 — 2 5 cm ugrással.. . . . . . . . . . . . . . . . . — . . . . . . 07-— 6 5 ' — 
6 0 — 1 2 0 mm fenti szélességekben-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-50—1-90 
m 3-ként 3 K- u a l olcsóbb. 

Stafflik,*) amelyek 3 cm-től kezdődnek, ugyanazon árakban adatnak el, 
mint a megfelelő vastagságú normáláru. 

Ártöbblet magasabb minimális szélességekért em-ként: 2 7 — 5 3 mm 1*—, 
6 0 — 1 2 0 mm 1-50, 13—20 mm 2-— K ; magasabb minimális hosszakért 20, 
illetőleg 25 cm-ként: 2 7 — 5 3 mm 2 '—, 60 — 120 mm 3-—, 13—20 mm 4 — K ; 
13 mm-nél alacsonyabb vastagságú árunál az ár m 3-ként és minden alacsonyabb 
mm-ért 5 koronával drágább. 

Szélezetlen, áru I-a minőségben 27 mm-től felfelé 5 koronával olcsóbb, 
mint a szélezett áru. A szélesség 80 mm-ig a keskeny oldalon, 80 mm-től 
mindkét oldalon méretik. 27 mm.-nél vékonyabb szélezetlen áru, ugyanazon 
árakban adatik el, mint a megfelelő szélezett áru. 

Boules, Gőzölt, nyers 
korona 

melynek 40 cm (kis rész, 35 cm) középátmérőnél vastagabb I-a 
bükkrönkőkből készíttetnek és 2-75-től felfelé szál l í t ta tnak.- 5 6 ' — 53-— 

Boules áru, ahol a szivrész kivétetik . . . .... . . . . . . . . . . . ; 60-— 57-— 
Németországba 2 koronával olcsóbban adható el a boules. 
A szélesség mindig egyoldalon méretik, még pedig, amint a rönk fekszik. 

Legkeskenyebb darab 16 cm. 

*) Négyélü gerendák. 



Keskenyáru 8—13 cm-ig ugyanazon vastagságokban — kivéve a 27 mm — 
mint a normáláru ugyanazon hosszakban 6  K-val pr m3 olcsóbb, mint a normáláru. 

Frízek. Keskeny friz: 5—7 cm 5?/o, 4 cm, 2 5 — 5 0 cm-ig 49, 4  cm egyedül 
44, 5—7 cm-ig csak egy szélesség vagy hossz 52 K. HOSFZU friz: 8—13 cm 
1-50-tól felfélé 59, 8—13 cm 2 5 — 3 5 cm 54, 8—13 cm 4 0 — 1 4 0 cm 56 K. Svájczi 
fr iz: 9—12 cm, 50, 55, 60, 70 cm 1 0 % , Í '50-től felfelé 83 frank ab Buchs "irst. 

Ágyoldal. Ia gőzölt 27 mm 18—24 cm, 1'90, 2—2*10 és többszörös 
hosszakban 69 K. 

Lépcsőfok. 45 , 48, 50 mm 2 8 — 3 5 cm. szélességben 106 frank ab Buchs trís. 
Fix dimenziók 10%-kal drágábbak, mint a megfelelő normálméretek, a 

hosszakra való tekintet nélkül. 
Butotlécz ab waggon Budapest: Bázisul vétetik: szegletes árunál 10 í-kénti 

12 m3 és esztergályos árúnál 10 tonnánkénti 16 m 8 waggon-kihasználás. 
Garnitúrák 10° u külön méretekkel: Szegletes áru 65 K, szegletes áru és 

esztergályozott 67 K. Egész támlás gar. Féltámlás garnitúrák köbméterenként 
6 K-val olcsóbbak. 

Garnitúrákon kiviili méreteknél felár a garnitúrák áraira: Egész támlákért 
5 0 % , ülésekért 160 cm-en alul 2 0 % , ülésekért 160 cm-en felül 4 0 % , karikákért 2 5 % . 

Rabatt a garnitúrák á ra ibó l : Féltátnlákért 20 l ) 'o, lábakért 40°/i>, ivekért 90 
cm-en felül 20°/o, ivekért 90 cm-en alul 4 0 % . Másodosztályú bükkáru 15°/o-al 
olcsóbb, mint a megfelelő la bükkáru. 

Árak frankó waggon Fiume. 
Ia deszka és palló : Gőzölt, nyers 

korona 
2 7 — 4 0 mm, hosszúság 2 m-től felfelé 1 5 % , 1 — 1 9 0 , szélesség 

16 cm-től felfelé 1 6 9 ' — 67-— 
4 0 mm-től vastagabb áru, fenti hosszakban, 18 cm-től felfelé széles 7 1 - — 6 9 ' — 
Spanyolország részére az összes vastagságoknál e szélesség 14 cm-től 

felfelé szállíttatik 67-— 6 5 ' — 
Stafflik *) ugyanazon árakban adatnak el, mint a deszkák és pallók. Testoni, 

tavolette, seprőnyél és bélanyag (szélezetlen is) és minden fajta hordóalkatrész, 
nem képezi a kartell tárgyát. 

A számla kelte egyenlő az áru elszállításának napjával. A kiegyenlítés vagy 
készpénzben történik 30 napon belül a számla keltétől számítva, még pedig a 
nettó összeg utáni 2 % skontó levonásával, vagy a számla keltétől számított 
négy havi elfogadványnyal; külföldön 90 nap. Butorlécz nettó kassza, skonto-
levonás nélkül adatik el, 

Az árak a következő alapon kalkuláltattak: Szelezett áruból 10 tonnára 
12 m3, szélezetlen áruból IOV2 m 3 és boulesből 10 tonnára 10 köbméter rakatik. 

Uj faiparvállalatok. Általános fakereskedelmi r.-t. czég alatt 
200.000 K alaptőkével uj vállalat alakult Altbach Dezső üzletének 

*) Négyélü gerendák. 



átvételére. A társaság most megvette Elias Sámuel és fia szolnoki 
czég gőzfürészét és őrlőmalmát és a Mármarosban faragott fater-
melést üz. — Hornung testvérek r.-t. czéggel Brassóban 130.000 K 
tőkével uj társaság alakult. — A zólyomjánosi fürész termelését, 
évi 1000—1200 waggont, a Dickmann testvérek és Braun czég 
öt év tartamára lekötötte a budapesti Lázár és Társa czégnek. — 
Qreiner Jakab tolcsvai erdejéből 10 év tartamára 120—150.0C0 m3 

elsőrendű bükkfát vett a Thonet testvérek czég, hir szerint 10 K 
ra3-enkénti árban. 

Uj központi eladási iroda rövid fürészáru értékesítésére van 
alakulóban. Ezen czikk, noha túltermelésről nem lehet szó, hanyatló 
irányzatot mutat. Ennek megakadályozását czélozza az eladási iroda, 
mely részvénytársasági formában fog működni. A társaság meg
alakulásának feltétele az, hogy az összes fatermelők csatlakoznak 
az árkonvenczióhoz. 

ú£ . O * 

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK. 

ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT. 

Idősb erdődi gróf Pálffy János iskolai ösztöndij-alapitványból 
arra szorult magyar középosztálybeli családok fiúgyermekei számára 
rendszeresített ösztöndijak közül az 1910—11. tanév kezdetétől 
számítva 10, évi 1000 koronás és 30, évi 700 koronás állomás 
töltendő be. 

Ezen ösztöndijakra valláskülönbség nélkül oly fiúgyermekek 
birnak igénynyel, akik magyarérzelmüek és oly magyar közép
osztálybeli magyar családból származnak, amely szorult anyagi 
viszonya folytán fiai neveltetését illetőleg ösztöndíjra van utalva, 
s akik kifogástalan viselet mellett a középiskolában jeles osztály
zatot nyertek, a felső iskolában pedig azoknak a kellékeknek 
teljes mértékben megfelelnek, melyekhez a felsőbb iskolákban az 
illető miniszter által adományozott ösztöndíj elnyerése vagy meg
tartása kötve van. 

Hasonló képesség és előmenetel mellett ezen ösztöndijakra 
elsőbbségi joggal birnak azon magyarérzelmü pályázok, akik a 



régi magyar középosztályt képezett magyar középnemesség család
jainak valamelyikéből származnak. 

Az 1000 koronás ösztöndijakból 7 a vallás- és közoktatás
ügyi miniszter, 2 a földmivelésügyi miniszter, 1 a pénzügyminisz
ter alatt álló felsőbb iskolák vagy tanintézetek hallgatóira, a 700 
koronás ösztöndijakból pedig 23 a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter, 3 a földmivelésügyi miniszter, 4 a kereskedelmi minisz
ter alatt álló középiskolák vagy intézetek rendes tanulóira esik. 

Az 1000 koronás ösztöndijakra pályázhatnak: budapesti és 
kolozsvári tud.-egyetem, kir. József-műegyetem, a 10 jogakadémia, 
illetve jogliczeum és pedig a kassai állami, a pozsonyi és nagy
váradi kir. kath. jogakadémiák, az egri érseki, pécsi püspöki jog-
liczeumok, eperjesi ág. ev., kecskeméti, debreczeni, máramaros-
szigeti és sárospataki ref. jogakadémiák, m. kir. keleti kereskedelmi 
akadémia, orsz. m. kir. képzőművészeti főiskola razjtanárjelöltjei, 
budapesti állatorvosi főiskola, magyaróvári, keszthelyi, kassai, deb
reczeni és kolozsvári gazdasági akadémia, komáromi gazdasági 
tanítóképző, kecskeméti gazdasági tanítónőképző, sárvári tejgazda
sági szakiskola üzletvezetői tanfolyama, selmeczbányai bányászati 
és erdészeti főiskola, budapesti m. kir. felsőbb szőlő- és borgazda
sági tanfolyam hallgatói. A 700 koronás ösztöndijakra pályázhat
nak: gimnáziumok, reáliskolák, kereskedelmi akadémiák, felső 
kereskedelmi iskolák, polgári fiúiskolák, polgári és elemi iskolai 
tanítóképző-intézetek, az országos m. kir. képzőművészeti főiskola 
•művésznövendékei, az orsz. m. kir. zeneakadémia, az orsz. m. kir. 
színművészeti akadémia, az orsz. m. kir. iparművészeti iskola, 
sárvári tejgazdasági szakiskola kezelői tanfolyama, kassai m. kir. 
vizmester-iskola, budafoki m. kir. pinczemesteri tanfolyam, budapesti 
m. kir. kertészeti tanintézet, a budapesti, kassai és szegedi m. kir. 
állami felső ipariskola, a budapesti m. kir. állami felső építőipar-
iskola tanulói. 

A vallás- és közoktatásügyi miniszterhez czimzendő folyamod
ványokhoz mellékelni kell: 

a) a magyar állampolgárság igazolását; 
b) a keresztlevelet vagy anyakönyvi kivonatot; 
c) az eddigi tanulmányok kimutatását (középiskolai bizonyít

ványt, érettségi bizonyítványt, indexet); 



d) esetleg a magyar nemesi eredet igazolását; 
e) esetleg szegénységi bizonyítványt; 

f) a testvérek számát igazoló bizonyítványt. 
E folyamodványok legkésőbb 1911. évi május hó 15-ig a 

pályázó tanulók intézeti elöljáróságánál nyújtandók be, mely e 
kérvényeket a tanári testülettel való tárgyalás után, a tanári kar 
határozatát feltüntető tanácskozási jegyzőkönyvvel és táblázatos 
minősítési kimutatással együtt, legkésőbb 1911. évi június hó l-ig 
az illetékes miniszterhez terjeszti fel. A kérvényben megjelölendő 
a pénztár is, melynél az ösztöndíj adományozás esetében kiutal
ványozandó volna. Figyelmeztetnek a tanulók, hogy a jelzett 
határidő lejárta után, valamint közvetlenül a vallás- és köz
oktatásügyi miniszterhez benyújtott folyamodványok nem fognak 
figyelembe vétetni. 

Budapest, 1911 április hó 12-én. 

A m. ki*, vallás- és közoktatásügyi miniszter. 

AZ ORSZÁGOS MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI 
E G Y E S Ü L E T IRODALMI PÁLYÁZATA. 

Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület a 
Pollacsek és Scheiber csimpai faipar r.-t. nevét viselő 1000 (Egyezer) 
koronás pályadijának kitűzésével pályázatot hirdet a következő 
tárgyú munkára: „A magyar bánya- és kohómüvek fa- és fatermék
ben szükségletének ellátása'1, melynek keretén belül feltétel, hogy 
szerző a kérdés megfejtésénél irjon : 

I. A bányák és kohóművek fagyártmány- és faterményekben 
való szükségletéről általában. 

II. A bányafák és a bányászatnál és kohászatnál fogyasztott 
egyéb műfaanyagok és fagyártmányok (fürészáruk, esetleg hántott 
áruk, szerszámfák stb.), továbbá a tüzelőfa és a fatermékek (szén stb.) 
használhatóságának műszaki feltételeiről. 

III. A magyar bányák és kohóművek tényleges faszükségletéről, 
kitüntetve: 

a) az 1900—1910. évek tényleg felmerült szükségletének meny-
nyisége s értéke: 



1. bányafában, 
2. fürészáruban, 
3. szerszámfában, 
4. tüzelő (külön kemény, külön lágy) fában, 
5. faszénben (esetleg egyéb fatermékben): 
b) az 1910 — 1920. évekre előreláthatólag várható anyagszükség

letnek mennyisége s értéke: 
1. bányafában, 
2. fürészáruban, 
3. szerszámfában, 
4. tüzelő (külön lágy és külön kemény) fában, 
5. faszénben (esetleg egyéb fatermékekben). 
IV. A magyarországi bánya- és kohóművek fa, fagyártmány 

és fatermékbeli szükségletének beszerzési forrásairól, kitüntetve, 
hogy a művek: 

a) az 1900—1910. években mely fanemből, melyik választékból 
(bányafa, fürészáru, szerszámfa, faszén stb.) milyen mennyiségben, 
méretekben és értékben szerezték be fa-, fagyártmány- és fatermék
beli szükségletüket: 

1. a tulajdonukban levő erdőgazdaságokból; 
2. az erdőbirtokosoktól közvetlenül; 
3. fakereskedőktől ; 
b) az 1900 — 1910. években mely fanemekből, milyen mennyi

ségben és értékben látták el fa-, fagyártmány- és fatermékbeli 
szükségletüket. 

1. belföldről, 
2. külföldről. 
V. A magyar bányaművelésnél alkalmazott bányafák szokáso

sabb méreteiről. Itt (kifejtendő, hogy vájjon nem volnának-e a 
bányafaméretek bizonyos határok között szabályozhatók, valamely 
határig országosan egyöntetűvé tehetők, hogy a bányafakereske-
delem egyszerűbbé tétele mellett bizonyos kívánatos kereskedelmi 
típusok alakuljanak ki s ez által a bányafa beszerzése is meg-
könnyittessék.) 

VI. A bányaműveléshez legalkalmasabb fanemekről. A magyar
országi bányaművelők által eddig leginkább keresett fanemekről. 



(Itt kifejtendő, hogy kevésbbé keresett, de az országban termelt 
fanemek (ákácz, erdei fenyő, bükk stb.) nem volnának e bányafa 
czéljaira kiterjedtebb mértékben alkalmazhatók? 

VII. Képes-e Magyarország erdőgazdasága a jelen adott körül
mények között a magyar bányák és kohók faszükségletét a leg
közelebbi tiz évben (de azután is) ellátni? 

Ha nem, vagy előreláthatólag az eddigieknél még jóval drá
gább egységárakon, mi volna a teendő, hogy a magyar bánya- és 
kohóművek faszükséglete beszerzésének akadályai elhárittassanak ? 

Itt tárgyalandók: 
1. az erdők hozzáférhetőségének és a kiszállítás nehézségeinek 

elhárítására vonatkozó kérdések; 
2. A bányaművelésre, a belterjes erdőgazdasági termelésre s a 

kereskedelemre egyaránt alkalmas szokványméretek kialakításának 
kérdései; 

3. a vasúti tarifák és szállítási kedvezmények kérdései; 
4. közforgalmi vízi utakon való olcsó szállítás elősegítésének 

kérdései; 
5 . a bányafák tartósságának fokozására vonatkozó kérdések 

és ezenfelül mindama további feladatok, amelyek a kérdés meg
oldására vezethetnek ; 

6. a bányafák tartósságának fokozására vonatkozó kísérletek 
szervezése. 

Általános megjegyzés: A munka megírásához kívánatos 
bányászati vonatkozású statisztikai adatok megszerzésének közve
títését az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület 
vállalja magára. 

A pályázat részletes feltételei: 

1. A munka terjedelme legalább 10 (tiz), 16 (tizenhat) oldalas 
nyomatott ivnyi legyen, a Zsigmondy Árpád-féle „Szénelőkészités" 
formátumában, a kézikönyvnél (VIII. pályadijtétel) Köhler-íélt kis 
„Bányaműveléstan" alakjában. 

2. A munka kézirata czélszerü nagyságú, füzetlen egyes lapok
ból álljon, amelyeknek csak egyik oldalán legyen irás. Az esetleges 
rajzok sima rajzpapiroson, feketevonalos kivitelben, Ízléses fel-



írásokkal ellátva, a kívánt kép- (rajz-) nagyság (vonalosan számí
tott) háromszorosában mellékelendők a munkához. 

Az idegen kézzel vagy írógéppel leirt, jeligével ellátott pálya
munka vagy tervezet és fejezet-, illetőleg szakaszrészletek az iró 
vagy irók nevét rejtő jeligés levéllel együtt „Pályamű" felírással 
megjelölt borítékba zártan a 3. pontban kiszabott határidőig az 
Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület titkári hiva
talához küldendők be. 

3. A pályamunka vagy annak tervezete, egyes kidolgozott 
fejezetei vagy szakaszai, benyújtásának utolsó határideje 1912. évi 
június hó 30. napjának déli 12 órájában állapittatik meg. 

4. Csakis oly egyének pályázhatnak, akik az Országos Magyar 
Bányászati és Kohászati Egyesületnek vagy az Országos Erdészeti 
Egyesületnek tagjai. 

5. Egy-egy pályamunka megírására többen is szövetkezhetnek. 
6. A jelen pályadijtételre beérkezett pályamunkák, bányászati 

vonatkozásaikban történt elbírálásuk után, az Országos Erdészeti 
Egyesület külön bizottságához lesznek átutalva, amelynek az erdé
szeti vonatkozású részekről adott biráló javaslata, a pályadíj oda
ítélése kérdésében döntő befolyással fog bírni. 

7. A pályaművet a jutalommal kitüntetett szerző, a megszabott 
formátumban kinyomatni és fűzve, egyöntetű borítólappal kiállí
tani tartozik; annak idején pedig a könyvpiaczra viheti. A pályá
zatot nyert szerző a kiadás költségeiről az egyesületet értesíteni, 
a munka forgalmi árát pedig a bizottsággal közölni tartozik, hogy 
ez a birálat alkalmával azt is mérlegelhesse, vájjon az ár a tarta
lomnak és a terjedelemnek megfelel-e? Biráló bizottság kiköti 
magának különben azt a jogot, hogy az árat méltányos módon 
szabályozhassa. 

Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület 
Választmánya 1911. évi április hó 3-án tartott ülésének meg
bízásából. 

Budapest, 1911. évi április hó 11-én. 

Litschauer Lajos Andreics János, 
titkár, mint a pályadij-bizottság elnöke, 

a pályadij-bizottság jegyzője. 



F E L H Í V Á S K I T Ü N T E T É S E K R E É S J U T A L M A Z Á S O K R A . 

Az Országos Magyar Vadászati Védegylet igazgatósága az alapszabályok 
értelmében ezennel közzéteszi, hogy az elmúlt 1910-ik évre 1000 K, a folyó 
1911-ik évre pedig 3000 koronát irányzott elő, hogy abból a vadállomány meg
védése körül a mult és a folyó 1911. évben kiváló érdemeket szerzett hivatásos 
vadászokat, vadőröket, vadőri teendőkkel is megbízott erdőőröket, ugy nem
különben a közigazgatási, közbiztonsági és pénzügyi hatóságok alatt álló ama 
buzgóbb közegeket, akik a vadászati törvény ellen elkövetett kihágások üldö
zése, kipuhatolása és feljelentése által szereztek érdemeket, hiteles ajánlatok folytán 
érmekkel kitüntesse vagy pénzbeli jutalmakban részesítse. 

Az érmek bronzból vagy ezüstből, a jutalmak 50 K-tól 200 K-ig terjedő 
összegben adatnak a vadászati szempontból kártékony vadak és állatok ered
ményes pusztításáért; a hasznos vadak tenyésztése körül elért kiváló sikerekért ; 
vadorzók elleni sikeres működéséit és feljelentésért s azokkal szemben tanúsított 
bátor és kötelességhű viselkedésért. 

Ezen jutalmakra elsősorban jogosultak a vadőrzésre felesküdtetett, illetőleg 
a hatóságnál mint ilyennek bejelentett egyének, ha maguk, vagy az, kinek szolgá
latában állanak, az Országos Magyar Vadászati Védegylet tagjai. 

A kitüntetésre vagy jutalmazásra általános egyszerű j ó magaviselet, vagy 
hosszú szolgálat nem elégségesek s azokra csakis a vadászati ügy érdekében 
kifejtett és az itteni feltételek szerint minősülő kiválóan eredményes munkál
kodás érdemesít. 

Oly esetekben, midőn az illető vadőrző keresetképtelenné válik, az Orsz. 
Magyar Vadászati Védegylet esetleg évi segélyben is részesiti az illetőt vagy 
özvegyét és árváit, ami több évre is kiterjedhet. 

A bejelentések az eset megtörténte után lehetőleg mielőbb, de — 1910-ben 
szerzett érdemekért legkésőbben f. évi június l-ig, f. évre vonatkozólag bezárólag 
pedig f. évi október 31-ig az egylet titkárságához (Budapest, VIII . , Qyöngytyuk-
utcza 13. sz.) intézendők. A bejelentésbe írandók : 

a) Az ajánlottnak neve, kora, polgári állása, foglalkozása, eddigi maga
viselete és szolgálati éveinek száma. 

b) Rövid, hű leírása a cselekménynek, melynek folytán az illető kitünte
tésre vagy jutalmazásra ajánltatik; megnevezése az illető kir. bíróságnak, melynél 
az ügy bejelentetett. 

c) Az a) és b) pontok alatt felszámláltak bizonyítása a vadászat tulajdo
nosa által — oly kijelentéssel, hogy amennyire ő tudja, az esemény elbeszélése 
a valósággal megegyez. 

d) Ajánlat ugyanattól a körülményekhez képest kitüntetésre vagy jutalma
zásra, mit az Országos Magyar Vadászati Védegylet igazgatósága — fentartván 
magának az elhatározást — irányadóul veend. 



A jutalmazások és kitüntetések az Országos Magyar Vadászati Védegylet 
hivatalos lapjában, a „Vadászlap"-ban fognak közzététetni. 

Budapest, 1911. évi márczius hó 31-én. 

Az Országos Magyar Vadászati Védegylet nevében: 

Mg. Esterházy Miklós s. k. 
egyleti elnök. 

, > * c >t 

Schólcz Ottó t 

Folyó évi április hó 17-én a magyar erdészet egyik kiváló szak-
férfiát veszítette el. E napon hunyt el ugyanis rövid szen
vedés után Schólcz Ottó, az árvái közbirtokossági uradalom 

főerdőmestere. Váratlan halála az Országos Erdészeti Egyesületre 
is ujabb veszteséget jelent, melynek hosszú éveken át alapító s 
egyúttal választmányi tagja volt. Az érdemes szakember életrajzi 
adatait a következőkben adjuk: 

Schólcz Ottó Ólublón, Szepes megyében született 1850-ben, 
ahol atyja jómódú kereskedő volt. Középiskoláit Késmárkon, az 
erdészeti akadémiát Selmeczbányán végezte 1873-ban s azonnal 
a kincstár szolgálatába lépett. Egy ideig a selmeczi akadémián az 
erdőrendezési tanszék mellett mint tanársegéd működött, onnan 
Vajdahunyadra kezelőerdésznek került; 1883-ban pedig, aránylag 
fiatal korában, az árvái uradalom erdőmesterének neveztetett ki, 
mely hivatalában, később mint főerdőmester is, váratlanul bekövet
kezett haláláig, nagy szaktudással működött. 

Széles látókörű műveltségét a közgazdaság és politika terén 
is érvényesítette s mondhatni, nem volt Árva vármegye köz
igazgatásának olyan tere, ahol részét ki nem vette volna. 

Sok éven át volt az erdészeti államvizsgáló bizottságnak és 
az Országos Erdészeti Egyesület igazgatóválasztmányának tagja. 

Elnöke volt a lótenyésztési és adókivető bizottságnak, és vezér-
férfia sok megyei pénzintézetnek; elnöke volt továbbá a megyei 
nemzeti munkapártnak, úgyhogy halálával igazán nehezen pótol
ható ürt hagyott maga után Árva megye közéletében. 

Fétisek Ferencz 
urad. erdőmester. 



KÜLÖNFÉLÉK. 

Halálozások. Krivanek Béla urad. főerdész, az Országos 
Erdészeti Egyesület rendes tagja (Belezna) életének 64. évében 
és Schmotzer János m. kir. segéderdőmérnök, az Orsz. Erdészeti 
Egyesület rendes tagja (Erdély-Szerdahely) 48 éves korában el
hunytak. Béke hamvaikra! 

Figyelemreméltó északamerikai fafajok. Petraschek Károly 
ny. udvari tanácsos, a bosznia-herczegovinai államerdészet volt 
főnöke a közös pénzügyminisztériumban a mult évben hosszabb 
tanulmányutat tett Észak-Amerika erdőségeiben s ez alkalom
mal éber figyelemmel kutatta azokat a még kevésbbé ismert 
fafajokat, amelyeknek ottani előfordulási körülményei arra engednek 
következtetni, hogy Európában is sikerrel volnának megtelepit-
hetők. A reánk nézve is figyelemreméltó néhány fenyőfélének ott 
a helyszínén s illetőleg a washingtoni erdészeti kormányzat utján 
szerzett magjaiból az udvari tanácsos ur szives volt lapunk szer
kesztőségének is nagyobb mennyiséget átengedni, hazánkban 
eszközlendő kísérletek czéljából, amely lekötelező figyelmet a 
magyar erdészet iránt részünkről őszinte köszönettel elfogadtuk és 
a magvakat az erdészeti kísérletek vezetésére illetékes központi 
erdészeti kísérleti állomásunknak adtuk át. 

S bár ezzel az ügy hivatott kezekbe került, s a kísérleti ered
ményekről természetszerűen csak később értesülhet a szakközönség, 
mégis már ma is érdekesnek tartjuk ideiktatni Petraschek Károly 
udv. tanácsos kisérő sorainak azt a részét, amelyben mintegy 
indokolása foglaltatik annak, hogy miért tartja éppen ezeket a 
fafajokat a magyarországi tenyészviszonyok között figyelemre 
méltóaknak. 

„A Pinus ponderosa var. scopulorum (a nyugati sárgafenyő 
változata) magjából nagyobb csomagot küldtem önnek, mert azon 
a nézeten vagyok, hogy ennek a fenyőfajnak megtelepítését a bánáti 
homokpusztán meg kellene kisérleni. Ez a nézetem azon a körül
ményen alapul, hogy ennek a fenyőfajnak hazájában (Arizona, 
New-Mexico, Colorado) szintén szárazföldi klima (Steppenklima) 
uralkodik, többhónapos szárazsággal. Ennek jellemzésére szolgál
janak a következő adatok: 



Az év átlagos hőtnérséke 
Január 1 «•'• « 
JuliUS • n » 

Legnagyobb « 
Legkisebb » — 1 

Fahrenheit-fok Celsius-fok 

4 5 _ 5 0 7-2—10° 
30 — 1 

70—75 n 21—24° 
100—105 36—40° 

10-től —20- ig —23-tól — 29°-i 

Évi csapadékmennyiség 10—15 angol hüvelyk = 254—381 mm. 
Ily klimai viszonyok között egyik európai Pinus-faj sem 

tenyésznék jól, holott a szóban forgó fenyő tekintélyes törzszsé fej
lődik, melynek fája kiváló műszaki tulajdonságokkal bir. Ifjú 
korában ez a fenyő 5. évéig ugyan igen lassan nő, ez azonban 
ne riaszszon el senkit a kísérletezéstől. Már az első évben mély 
gyökeret haji. Talaj iránti igényei mérsékeltek, laza agyagos homok
talajokat kedvéi. 

Azzal a kéréssel fordulok titkár úrhoz, szíveskedjék illetékes 
helyen oda hatni, hogy a kérdéses fafajjal a bánáti homokpusztán 
és esetleg Magyarország más homokterületeih kísérletek eszközöl
tessenek. 

A csemetekertben való elvetésen kivül érdemes volna a 
szabadban ákácz közötti sorvetéssel is kísérletet tenni. A Bécs 
melletti Baden városi erdejében annak idején az erdősítés — miután 
a feketefenyő ültetése a száraz dolomittalajban ismételten sikertelen 
maradt — olyképpen eszközölték, hogy először ákáczot telepitettek 
s csak amikor ezek már mintegy méternyi magasságúak voltak, 
telepitették a feketefenyőt sorvetés utján oda. Ma ott 4—6 m magas 
ákácz- és fékétefenyősürüség van, a talajt pedig tűalom fedi: 
Az első években ügyelni kell arra, hogy a fenyők csúcshajtását 
az ákácz ne csapdossa, amit az illető ágak megnyesésével meg 
lehet akadályozni. 

A nyugat'ámerikai vörösfenyő, Larix occidentalis (Western-i 
larch, Tanarock) több joggal vonható a telepítési kísérletek körébei 
mint a japán vörosfenyő. A sziklahegységben a Douglasiával alkot 
laza záródású állományokat. 37—45 m magasságot és mellmagas
ságban 60—120 cm átmérőt ér el. A szijács igen keskeny, a fatest 
többi része sötét vörösbarna érett fa, melynek minősége kitűnő. 
Előfordulási optimuma a Picetum. Beárnyalást nem tűr, legfeljebb 
fajabeliek oldalsó nyomását. Csak 15—20 évi korelőny biztosítja 



fenmaradását más fafajokkal való elegyben. Jó, mély, nem túl
ságosan nehéz, üde, sőt nedves talajt kivan. Bátran feltételezhető, 
hogy silány talajon az európai vörösfenyőhöz hasonlóan csak 
két évtizeden át fejlődik gyorsan, azután a növekvésben vissza
marad és elhal. 

A Pinus ponderosa (Western Yellow pine) nyugati sárga
fenyő, hasonló a Scopulorum jelzővel illetett válfajához, amelyről 
már fennebb volt szó. Tenyészeti optimuma a Castanetum és 
Fagetum övezetébe esik. Nagy és állandó nyári szárazságot bir el. 
Laza agyagos homok- vagy homokos agyagtalajt kedvel, de bő 
elmálási anyagokkal fedett köves talajon is jól tenyészik. 

A Murray-fenyő (Pinus contorta, var. murrayana, lodgepole 
pine) ugyanoly tulajdonságokkal bir, mint az Európában már meg
lehetősen elterjedt Pinus Banksiana. Igen gyors növésű és a leg
szárazabb, legsoványabb, megkérgesedett vagy begyepesedett 
talajokon is tenyészik. Még a Geyserek szélén keletkező mész
lerakodásokon is megtelepszik (Yellowstonepark). Természetesen 
nem szabad várni, hogy ily silány talajokon erős fává fejlődjék. 
Magassága rendszerint 15—30 m, kedvező körülmények között 
azonban 45 m is, 30—45 cm mellmagassági átmérővel. Legjobban 
a Picetum-ban tenyészik. Teljesen fagyálló s rövid tűi következ
tében a hónyomástól sem szenved. A tűhullás nem támadja meg. 
Hazájában könnyen ujul fel és sürü záródásban szabályos törzset 
nevel. (Sürü ültetési hálózat!) Laza, száraz talajokon a vízhiány 
más fafajokhoz hasonlóan eleinte a korona kiterjesztésére kény
szeríti s elszigetelten, egyedülállóan fejlődve eleinte szintén bokor-
szerüen nő. Ezek szerint tehát a Pinus Banksiana-hoz hasonlóan 
a kopárok és magas fekvésű lápok erdősítésénél bir fontossággal." 

Az erdők és a főbb fafajok megoszlása Németországban. 
Dr. Dengler A. a német birodalmi statisztika 1900. évi adatai 
alapján igen érdekes sematikus térképet szerkesztett, melynek 
czime: „Die Verbreitung des Waldes und der Hauptholzarten in 
Deutschland". Az 1—120 méter nagyságú térképen a fafajok 
eloszlását különböző szinü s a térkép mértékében tartott (1:1,000.000) 
négyszögekkel jelzi s összehasonlitólag mutatja ki a lomberdő: 
1. a tölgy, 2. a bükk, 3. a nyir, nyár, éger, füz, 4. vegyes lombfa-
erdő s külön a fenyőerdő: 1. az erdeifenyő, 2. a luczfenyő, 



3. a jegenyefenyő által borított területek nagyságát, az egyes 
szövetséges államokban külön-külön. 

Szépen látjuk a fafajok eloszlásának rohamos változását É-ra 
és ÉK-re haladva; Württembergben, Badenben, Pfalzban, Bajor
országban még túlnyomó a bükk és a luczfenyő, észak-keletnek 
tartva mindinkább uralkodóvá lesz az erdeifenyő, s a jegenye
fenyő néhol már területileg ki sem mutatható. A tölgy a nyugati 
részeken borit tetemesebb területeket, igy pl. Hessenben. 

A birodalom déli részein, pl. Württembergben a fafajok területi 
eloszlása a következő:*) 

Az északkeleti határon 
fekvő danzigi kerületben a 
térkép szerint ilyen az erdők 
összetétele: 

P! 

"3 

Jf 
IL 

ny. vl 

A térképen levő táblázat részletes felvilágosítást nyújt arról, 
hogy a főbb fafajok az egyes szövetséges államokban mily terü
letet foglalnak el az erdőterületből (1000 hektárra kikerekítve). 
E számadatok nem nyújtanak gyors áttekintést, azért tájékozásul 
°/o-okra számítottam át Dengler eredményeit s ideállítom össze-

*) A színezés helyett: t. = tölgy (sárga), b. = bükk (barna), ny. = nyír, 
nyár, éger, füz (lila), c/. = vegyes lomberdő (zöld), ef. = erdeifenyő (szürke), 
/ / . == luczfenyő (kékesszürke), jf. = jegenyefenyő (sárgásszürke). 



hasonlitásul a Bedő-féle stat. adatok alapján megállapított magyar
országiakat is. 

F a f a j o k 
Németországban A Magyar 

államban 
F a f a j o k 

az egész erdőterületnek hány °'o-át 
foglalja el ? 

1. Tölgy __. 

2. Bükk !.. 1 ... 

3. Nyir, nyár, éger, fűz 

4. Vegyes lomberdő ... 

5. Erdeifenyő 

6. Luczfenyő '.f. 

7. Jegenyefenyő .__ ... 

Lombfa-
erdő 

Fenyőerdő 

7-4 ' 

14 -3 
> 3 2 - 5 

2 - 4 

8-4 

4 4 - 6 ] 

2 0 - 2 6 7 - 5 

2 - 7 J 

28-1 

3 6 - 6 

5 -3 

10-9 

13-8*) 

3 - 3 

2 - 0 , 

8 0 - 9 

19-1 

Összesen ___ 1 0 0 % 1 0 0 % 

Az erdőterület az állam területének 26°,o-a 28'Vo-a 

Hogy Németországban a fenyőerdők annyira túlsúlyban vannak, 
ebben nagy része van a lucz- és erdeifenyő kultúrának. Ennek 
hatása alatt állott a legutóbbi időkig is a német erdészek javarésze. 

A német alapossággal készült térkép hibája, hogy a szinek 
és jelek sokfélesége, nemkülönben az a körülmény, hogy egyetlen 
város helye sincsen megjelölve, megnehezíti a tájékozódást. Más
különben igen jó útmutatóul lenne felhasználható, ha ily — hézagot 
pótló — erdőstatisztikai térképszerkesztéséről nálunk is szó volna. 

Dengler térképének ára 30 márka s Hans Langewische 
kiadásában jelent.meg (Eberswalde). Blattny Tibor-

ki idei országos agancskiál l i tás április hó 23-án nyilt meg 
s május hó 3-ig gyönyörködhetik benne vadászközönségünk. 
Mintegy 300 válogatott szép példánynyal keltek versenyre vadász 
uraink. 

A nyilt területen lőtt agancsok trófeái közül a legelső dijat 
a német birodalom koronás fője által lőtt 10 kg sulyu 16-os 
agancs vitte el. A második dijat gróf Normann Ehrenfels Rudolf 

*) Ebbe a vörös- és feketefenyő is bele van értve. 



egy 9 9 0 kg sulyu 18-as agancscsal, a harmadikat Frigyes fhg. 
ő cs. és kir. fensége egy 8 - 30 kg sulyu 18-as trófeával nyerte meg. 

A IV—X. sz. bronzdijakat 7-40—9 kg sulyu 12—20-as agan
csok érdemelték ki. 

A vadaskerti agancsok közül az I-ső dijat gróf Draskovich 
Iván 10 kg-os 18-asa nyerte meg. 

A rendellenes szarvasagancsok I-ső dija Tömöry Arthur 
10-esének adatott ki, mig a dámlapátok I-ső díjjal jutalmazott 
példányát gróf Erdődy Rudolf állította ki. 

Az őzagancsok közül az első dijat (ezüst) a gróf Flunyady 
László által kiállított trófea, a másodikat gróf Andrássy Sándor, 
a harmadikat Fekete Antal által beküldött példányok nyerték el. 
Itt kiosztás alá került még I V — X . bronzdij is. 

Az abnormális őzagancsok első diját a báró Wesselényi 
Miklós, a zergekampók első diját az Inkey Antal által kiállított 
trófeák érdemelték ki. 

Ezenkívül a földmivelésügyi miniszter diját a VII. sz. bronz
dijat nyert, gróf Esterházy László által kincstári területen lőtt 
8'65 kg-os 16-os agancs vitte el, végül pedig kiosztás alá került 
még 25 darab ezüst- és ugyanannyi bronzérem. 

Vadszállitási igazolványok. A belügyminiszter az 1883. évi 
X X . t.-cz. 38. §-a alapján elrendelte, hogy Marostorda vármegye 
régeni alsó és felső járásai, valamint a nyárádszeredai járás terü
letén a vad eladása, szállítása vagy vásárlása a vad jogos szer
zését bizonyító igazolványok előmutatásával történjék. 

Ily igazolványul szolgál az eladóra, vagy szállítóra nézve azon 
vadászati terület tulajdonosának vagy bérlőjének, vagy pedig ezek 
megbízottjának az illetékes községi elöljáróság által láttamozandó 
bélyegmentes bizonyítványa, kitől a vad szereztetett. 

A bizonyítványon megjelölendő a vad faja, neme és mennyi
sége. 



VÁLTOZÁSOK ÉS KITÜNTETÉSEK AZ ERDÉSZETI 
SZOLGÁLAT KÖRÉBŐL. 

(Kérjük az uradalmak t. vezetőségeit, hogy erdőtiszti létszámukban be 
álló változásokról bennünket levelező-lapon értesiteni szíveskedjenek.) 

A király nagysuri Böckh Hugó főbányatanácsosnak, a m. kir. bányászati 
és erdészeti főiskola rendes tanárának a III . oszt. vaskoronarendet adományozta. 

* 

A ni. kir. földmivelésügyi miniszter Aáron Oktavián uradalmi segéderdészt, 
az állami erdőtisztek összesített közös rangfokozati létszámába, a vinkovczei kir. 
főerdőhivatal kerületébe ideiglenes minőségű m. kir. erdőmérnökgyakornokká 
nevezte ki. 

* 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter Früstök László m. kir. erdőmérnök
jelöltet a lugosi erdőigazgatóságtól a mezőhegyesi ménesbirtok igazgatóságához 
helyezte át. 

* 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter Janatka József kir. közalapít
ványi erdőmestert erdőtanácsossá, Tirts Rezső kir. közalapítványi főerdészt 
főerdőmérnökké, Kfibicza István kir. közalapítványi erdészt erdőmérnökké és 
Zwarik Egyed kir. segéderdőmérnököt kir. közalapítványi segéderdőmérnökké 
nevezte ki. 



Az „ E r d é s z e t i L a p o k " 1911. évi IX. füzetének 
HIRDETÉSEI. 

Az ERDÉSZETI LAPOK mellett mérsékelt közlési díjért 
a lap irányával nem ellenkező hirdetések kiadatnak. 

D í j s z a b á s . Kéthasábos szélességben (107 mm) garmond betűvel vagy 
ennél nagyobb betüfajtával szedett hirdetés milliméterenkint a) faeladási hirde
téseknél 30 fillér, b) más hirdetéseknél 20 fillér. Táblázatos és garmond betűnél 
kisebb betüfajtával szedett hirdetések másfélszeres egységárral számittatnak. 
Ismételt megjelenés esetén megfelelő árkedvezmény. 

Külön mellékletek 25 gramm súlyig 70 koronáért, azontúl 25 grammon
ként 25 koronával magasabb árért mellékeltetnek. 

Az egyetlen hazai ilynemű vá lalat, hol mindennemű erdészeti szerszámok 
jutányos árakon központosítva vannak. Nincsen z a v a r a beszerzésnél , 
g y o r s és pontos k i szo lgá l á s , v e r s e n y á r a k . — Számos m. kir . állami erdő
hivatal, járási erdőgondnokságok, városi és uradalmi erdőhivatal állandó 

szállítója. Tömeges elismerölevél vevőktől. 
(3. X X I V . 3.) 



U r i r u h á k kész í t éséhe z va l ó 

JÓ BRÜNN I POSZTÓ T É S LODEN T 
legjutányosabb g y á r i á r a k o n szállít 

ETZLER é s DOSTAL, Brün n 
v^y^ S c h w e d e n g a s s e 5 /z . 
Számos magyar erdöhivatal egyenruhaszövet szállítói. 

A g y á r b ó l va l ó közve t l e n b e v á s á r l á s nag y e lőnnyel j á r. 

Dus mintagyüjtemény a tavaszi és nyári évszakra, megtekintésre bérmentve. 

Magyar levelezés. «5*K*£!fe«£ft 
^l^^ili)_m^^^^iálr^m^^^^^^^i^m (1. VI. 5.) 

Fegyvereket 
elsőkézből és legolcsóbb árban ajánl 

HAMBRUSCH JÓZSE F 
fegyvergyáros, F E R L A C H (Karinthia). 
Ami nem vá l ik be, azt szívesen kicseré lem. Jav í t ásoka t , 
uj ágyazásokat , valamint uj csöveknek beil lesztését is 
átveszem és jótá l lás mellett legolcsóbban számítom meg . 
Kérje a legújabb, nagy, 200-nál több szép ábrával ellátott 
íegyverár jegyzekomot . amelye t ingyen és bérmentve kül
dök. Minden ké rdés re szívélyesen felvilágosítást adok. 

• • • • • L E V E L E Z É S M A G Y A R ! © « « • • 
(2. - 3.) 

Pályázati hirdetmény. Kassa szab. kir. városnál elhalálozás 
folytán megüresedett erdőszámellenőri állásra pályázatot hirdetek. 

Ezen állás választás utján (életfogytiglan) lesz betöltve. 



Javadalmazása: 2400 korona törzsfizetés, mely 3, illetve 6 öt
éves előlépéssel ,3200, illetve 4400 koronára emelkedik. 

560, illetve 700 korona lakpénz. 
40 ürm3 bükkhasábtüzifa és külső szolgálatban 8, illetve 10 

korona napidíj. 
Felkérem azokat, akik pályázni óhajtanak, hogy erkölcsi és 

születési bizonyítványnyal, a selmeczbányai erdészeti főiskolának 
elvégzését és az államvizsga letételét, úgyszintén eddigi alkalmaz
tatásukat, ép és erős egészségi állapotukat igazoló okmányokkal 
felszerelt, Kassa szab. kir. város törvényhatósági közgyűléséhez 
intézett folyamodványaikat 

1911. évi május hó 20-ig alulirt polgármesterhez terjeszszék be. 
Az állás a választás után lehetőleg azonnal elfoglalandó. 
Kassa, 1911. évi márczius hó 28-án. 

Eder Ödön 
(5. II. 2.) polgármester. 

Erdőeladási hirdetmények 
a bel- és külföHi favevök által a 

, 9 C E r V T R A L U J * Í I V : E M S « - b e n 
egye temes s z a k l a p a  f a á r u i p a r t e r é n 

leginkább olvastatnak! i ^ ™ ^ ™ ! * 
(4. XXIV. 14.) 

Fenyőhaszonfaeladás. 2352/1911. szám. — A zólyomlipcsei 
erdőgondnokság garamsálfalvai rakodójára kihozott 79,36 darab 
gömbölyű fenyőkaró, • 1360 darab fenyő erdei lécz, 9920 folyó
méter fenyőrudfa é s l 8 0 3 ' 0 4 m3 fenyőhaszonfa zárt Írásbeli aján
latok utján fog eladatni. 

Az ajánlatok, melyek legkésőbb 1911. évi május hó 8-án déli 
12 óráig nyújtandók be az alulírott erdőigazgatóságnál, május hó 
9-én délelőtt 10 órakor fognak Beszterczebányán az erdőigazgatóság 
tanácstermében nyilvánosan felbontatni. 



Árverési feltételek, a faanyagok és kikiáltási árak részletes 
kimutatása, ajánlati űrlap és boríték alulírott erdőigazgatóságnál 
szerezhetők be. 

Beszterczebánya, 1911. évi április hóban. 
(7) M. kir. erdőigazgatóság. 

Fenyőfa-apróanyageladás. 949/1911. sz. — A máramaros-
szigeti m. kir. erdőigazgatóság kerületéhez tartozó feketetiszai 
erdőgondnokság Hlodovecz nevü és az azzal szomszédos erdei 
rakhelyeken felmáglyázott mintegy 

417 darab 8 m hosszú I. oszt. evezőrud 
856 )t 8 i, u II, „ 

137 ff 7 „ I. a U 

1615 V 7 „ >i II. a n 

6061 6 „ n I. u csáklyarud 
8497 tt 6 ; II. a 

884 5 „ I. 884 ff 5 „ I. 
11559 rt 5 „ a II. a ff 
9549 V 4 „ a komlórud 
8504 ff 3 „ a a 

109 )} fenyőheveder 
eladása iránt 1911. évi május hó 8-án délelőtt 9 órakor az erdő
igazgatóság hivatalos helyiségében zárt írásbeli ajánlatok tárgya
lásával kapcsolatos nyilvános szóbeli árverés fog tartatni. 

Kikiáltási ár: 
a 7 — 8 m hosszú I. oszt. evezőrúdra drb.-ként 1 K 99 f 
a 7 - 8 

az 5 — 6 

az 5 — 6 

a 3—4 

II. 
I. 

II. „ 
komlórudra 

csáklyarudra 
1 K 63 f 

69 f 
51 f 
11 f 

1 K 37 f a fenyőhevederre „ 
Az ajánlat egész és tized százalékban teendő. 

Bánatpénz gyanánt készpénzben vagy állampapírokban 2000 K 
teendő le, illetve csatolandó az Írásbeli ajánlathoz. 

Az árverési és szerződési feltételek a máramarosszigefi m. kir. 
erdőigazgatóságnál és a feketetiszai m. kir. erdőgondnokságnál 
(székhelye Körösmező) a hivatalos órák alatt megtekinthetők. 
( 6 ) M. kir. erdőigazgatóság. 



I és czéllövőfegyverekne k elismer t legjob b beszerzés i f o r r á s a : 
ELSŐ FERLACH I FEGYVERGYÁR TÁR -
SASÁG VERNI G PÉTER, FERLACHBA N 
Karintia, ajánlja minden rendszerű éa önnagyaágu elsőrendű gyártmányait, kizá

rólag1 szolid puskaművesi kézimunka, teljes jótállás mellett. Mindennemű javí

tások átvétetnek éa pontosan eszközöltetnek. — Képes, számoB újdonságot 

tartalmazó árjegyzők ingyon es bérmentve. 

H a i | Y a i * l * ^ m ^ l « a K * ^ s J  (8. I I I . 1.) | 

Árverési hirdetmény. A verbiczi volt úrbéres közbirtokos
ságának tulajdonát képező, Szvarinban a rakpartra kiszállított, 
24.752 K 82 f-re becsült, 1 9 6 0 8 m'6 lucz-, erdei- és vörösfenyő
szál- és rönkőfa, Verbiczen a községi irodában, 1911. évi május 
hó 15-én, d. u. 2 órakor megtartandó Írásbeli zárt ajánlati verseny
tárgyalás utján el fog adatni. 

A részletes becslési munkálat és árverési feltételek Verbicz 
község jegyzőjénél, valamint a liptószentiváni m. kir. erdőgondnok
ságnál bármikor megtekinthetők. 

Verbicz, 1911. évi április hó 12-én. 
(9) Miké Péter 

közb. elnök. 

Pályázati hirdetmény. 1845/1911. szám. — A bustyaházai 
m. kir. erdőhivatal kerületében megüresedett 4 főerdőőri és 
1 famesteri (I. oszt. altiszt), kinevezés esetén 5 erdőőri (II. oszt. 
altiszt), kinevezés esetén 4 1., illetve II. oszt. erdőlegényi, illetve 
1 segéderdőőri állásra pályázat nyittatik. 



Az I. oszt. altiszti állással 800 K fizetés és 200 K személyi 
pótlék, a II. oszt. altiszti állással 600 K fizetés és 100 K személyi 
pótlék, továbbá természetbeni lakás vagy ennek hiányában törvény
szerű lakbér és egyéb rendszeresített illetmények, az erdőlegényi 
állással 700, illetve 600 K évi szegődménydij, természetbeni lakás 
vagy törvényszerű lakbér és egyéb rendszeresített illetmények 
végül a segéderdőőri állással 700 K évi szegődménydij és természet
beni lakás, illetve törvényszerű lakbér élvezete van egybekötve. 

Az ezen állásokra pályázók az 1879. évi X X X I . t.-cz. 37. §-ában 
követelt szakképzettségüket, az állami szolgálatba újonnan belépni 
kivánók ép, erős testalkatukat, különösen jó látó-, halló- és beszélő
képességüket kincstári erdészeti orvos, vagy vármegyei tiszti orvos, 
vagy honvédtörzsorvos által kiállított bizonyitványnyal, életkoru
kat és illetőségüket anyakönyvi kivonattal, a hivatalos magyar 
nyelvnek szóban és írásban való bírását és azt, hogy katonai 
kötelezettségüknek miként tettek eleget, megfelelő bizonyítványokkal 
igazolni tartoznak. 

A famesteri állásra pályázók ezenkívül okmányilag igazolni 
tartoznak az építkezés terén szerzett gyakorlati jártasságukat. 

Az igy felszerelt és sajátkezüleg irt kérvények a bustyaházai 
m. kir. erdőhivatalhoz czimezve, folyó évi május hó végéig az 
állami szolgálatban állók részéről felettes hatóságuk, a nem állami 
szolgálatban állók által pedig az illetékes közigazgatási hatóság 
utján nyújtandók be. 

Bustyaháza, 1911. évi április hó 19-én. 
(10) Magyar királyi erdőhivatal. 

Árverési hirdetmény fenyőfaeladásra. A tarujfalusi volt 
úrbéresek Tarujfalun (Máramaros megye) a községházán 1911. év 
május hó '21-én d. e. 11 órakor tartandó zárt írásbeli ajánlatokkal 
egybekötött nyilvános szóbeli árverésen eladják a „Szmerek" dűlő
ben a nagyméltóságú m. kir. földmivelésügyi minisztériumnak 
87186/1910. számú magas rendeletével eladásra engedélyezett 
105'68 kat. holdon tövön található fenyőfakészletet. 

A fakészletet a hivatalos becslés szerint 13.497 drb. szálfa 
8388 mz tisztán kihozható műfa (tutajfa)- tartalommal és 2779 



drb. rudas anyag. Kikiáltási ár mint hivatalosan megállapított 
becsérték 45.000 korona, a bánatpénz 4500 korona. 

A feltételektől eltérő avagy távirati és utóajánlatok figyelembe 
nem vétetnek; a fakészlet becsértéken alól nem adatik el. 

A részletes árverési és szerződési feltételek megtudhatók a 
máramarosszigeti m. kir. állami erdőhivatalnál, az ökörmezői m. 
kir. járási erdőgondnokságnál és az eladó volt úrbéres birtokosság 
alulírott elnökénél. 

Tarujfalu (u. p. Majdánka, Maramaros megye), 1911. évi 
április hó 18-án. 
(11) Chudán Dénes 

közbirtokossági elnök. 

Árverési hirdetményi kivonat . 1224/911. számhoz. — Alul
írott főszolgabíró ezennel közhírré teszi, hogy a Lucsky község 
volt úrbéresei tulajdonát képező Lucskyn az „Oszobitvo" dűlő
ben (A gazdasági osztály 18. és 19. számú erdőrészlet) fekvő 37-2 
kat. hold kiterjedésű erdőrészen található fa- és kéregmennyiség, 
még pedig 5733 luczfenyőszálfa 5487 köbméter, 5915 jegenye
fenyőszálfa 5339 köbméter és 116 széldöntvény 75 köbméter tar
talommal a nagyméltóságú magyar kir. földmivelésügyi miniszter 
21512/911. számú engedélye alapján Lucskyn 1911. évi május hó 
12-én délelőtti 10 órakor zárt ajánlati versenytárgyaláson eladatik. 

Becsár és kikiáltási ár 69.414 K 50 fillér, bánatpénz az összeg 
10°/o-a. A fatömeg a kikiáltási áron alul el nem adható. Utóaján
latok nem fogadtatnak el. 

A letarolandó erdőrész a Lucskyról Árva megyébe vezető 
megyei út mentén fekszik, a Vágparttól és Liptó-Tepla vasutr állo
mástól 8 kilométernyire. Az eladás tárgyát képező fatömeg rész
letes becslési, illetve felvételi munkálata, úgyszintén az árverési és 
szerződési feltételek a rózsahegyi m. kir. járási erdőgondnokságnál, 
a németlipcsei járási főszolgabírói hivatalban, Lucskyn az úrbére
sek elnökénél és dr. Hiller Bernát rózsahegyi ügyvédnél, az úr
béresek képviselőjénél megtekinthetők. Ez utóbbi az érdeklődőkkel 
kívánatra posta utján is közli az adatokat. 

Németlipcse, 1911. évi április hó 21-én. 

(12) Főszolgabíró. 



Kincstári vadászat bérbeadása. 19095./II/2. szám. — A mára-
marosszigeti m. kir. erdőigazgatóságnak alárendelt tiszaközi erdő
gondnokság kezelése alatt álló XVII . és XXIV. számú 3634 kat. 
holdas Voncsi és Vidrásvölgy nevü vadászterületnek az 1911. évi 
április hó 1-től 1921. évi márczius hó 31-éig terjedő tiz (10) évre 
leendő bérbeadása iránt a máramarosszigeti m. kir. erdőigazgató
ság folyó évi május hó 26-án d. e. 10 órakor zárt írásbeli verseny
tárgyalás fog tartatni. 

Vadállomány fővad, őz és medve. 
Kikiáltási á r : 1200 korona évi haszonbér. Bánatpénz 120 

korona. 
Bővebb felvilágosítás a nevezett erdőigazgatóságnál és a föld

mivelésügyi minisztérium II/2. (vadászati) osztályában szerezhető. 
Budapest, 1911. évi április hó 10-én. 

(13) M. kir. földmivelésügyi miniszter. 

Pályázat. 1334/1911. sz. — A nagybányai m. kir. főerdő
hivatal kerületében megüresedett kettő főerdőőri (elsőosztályu 
altiszti), továbbá egy, előléptetés esetén három erdőőri (másod
osztályú altiszti), illetve három első, esetleg másodosztályú erdő
legényi állásra pályázat nyittatik. 

A főerdőőri állással 800 K fizetés és 200 K személyi pótlék, 
az erdőőri állással 600 K fizetés és 100 K személyi pótlék, továbbá 
természetbeni lakás, vagy annak hiányában törvényszerű lakbér-
és egyéb rendszeresített illetmények; az erdőlegényi állással 700, 
illetve 600 K évi szegődménydij, természetbeni lakás, vagy annak 
hiányában törvényszerű lakbér- és egyéb rendszeresített mellék
illetmények (fa-, ruhaátalány) vannak összekötve. 

Az ezen állásokra pályázók felhivatnak, hogy az 1879. évi 
X X X I . t.-cz. 37. §-ában körülirt szakképzettséget, az állami erdé
szet szolgálatában újonnan belépni kivánók ezenfelül még ép és 
erős testalkatukat, jó látó-, halló- és beszélőképességüket kincstári 
erdészeti orvos, vármegyei főorvos, vagy honvéd törzsorvos állal 
kiállított bizonyitványnyal, életkorukat anyakönyvi kivonattal, ille
tékességüket községi bizonyitványnyal, eddigi alkalmaztatásukat, 
nyelvismereteiket és katonai kötelezettségük teljesítését megfelelő 



bizonyítványokkal igazolják s az ekként felszerelt és sajátkezüleg 
irt kérvényeiket 1911. évi június hó 15-ig a nagybányai m. kir. 
főerdőhivatalhoz és pedig az állami szolgálatban állók felettes 
hatóságuk, magánosok pedig az illetékes közigazgatási hatóság 
utján nyújtsák be. 

Nagybánya, 1911. évi április hó 22-én. 
(14) M. kir. főerdőhivatal. 

Neubauer Zoltán és Társai természetrajzi preparatórium tan-
szerkészitő intézet (Szepes m.) Leibicz. Vasút: Késmárk. Prospek
tusa jelen számhoz van csatolva. (15) 

Faeladási hirdetmény. A németszentgróti volt úrbéresek 
erdejében 352 drb. 610 m3 luczíenyőépületfa 1011. évi május hó 
15-én d. e. 10 órakor 4541.10 K becsáron felül nyilvános szóbeli 
árverésen el fog adatni. 

Az árverési feltételek a németszentgróti volt úrbéresek elnöké
nél és a szentgotthárdi m. kir. járási erdőgondnokságnál meg
tekinthetők. 

Németszentgrót, 1911. évi április hó 27-én. 
(16) Spanitz János 

urb. elnök. 
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