
Havasgazdálkodásunk Máramarosban . 
I r ta : Letz Lajos m. kir. segéderdőmérnök. 

"^7*^ z a nagyszabású építkezés, amely mostanában a máramaros-
J - \ szigeti erdőigazgatóság kerületéhez tartozó havasokon 

folyik, indit arra, hogy az itteni havasgazdálkodásról meg
emlékezzem. 

A földmüvelésügyi kormány felismerte a havasgazdálkodás 
nagy fontosságát és rohamos léptekkel igyekszik azt belterjesebbé 
tenni, hogy annak áldásos gyümölcseit elsősorban a megye szegény-
sorsú népe élvezhesse. 

Számosan keresték fel havasainkat ez évben tanulmányozás 
czéljából többek között olyanok is, akiknek módjában volt már 
svájczi havasgazdálkodást is láthatni, s az illetők ugy nyilatkoztak, 
hogy havasberendezés tekintetében Svájczot is felülmultuk. 

Pedig csak 1904. év óta foglalkozunk behatóbban havasaink 
berendezésével, de ezalatt az idő alatt közel félmillió koronát 
áldozott a kormány a különféle építkezésekre, u. m. utakra, 
épületekre, tejszövetkezeti berendezésekre, továbbá havastisztitásra, 
fűmagvetésre és műtrágyázásra. 

Eddig öt erdőgondnokság kerületében létesítettek havasberen
dezések és pedig: 

1. A kevelei erdőgondnokság kerületében a Mencsil, Sumjeszka 
és Koneczpolonina havason. A körlet kiterjedése 1140 kat. hold. 

2. A bogdáni erdőgondnokság kerületében a Rochnyeszka 
és Harmanyeszka havason. A két havas kiterjedése 1777 kat. hold. 

3. A rahói erdőgondnokság kerületéhez tartozó Terentín 
Dumen és Dózsina havason. A körlet kiterjedése 466 kat. hold. 

4. A vaséri erdőgondnokság kerületéhez tartozó Lutósza hava
son, amelynek területe 614 kat. hold. 

5. A tiszaközi erdőgondnokság kerületéhez tartozó Sesul mely
nek területe 357 kat. hold, továbbá a Pietroszgruny és Quasnicsek 
havason, mely utóbbi két havasnak kiterjedése 578 kat. hold. 

A havasi építkezések nyomában jöttek azután a tejszövetkezetek. 
Eddig négy tejszövetkezet létesült már és pedig: 

1. a kevelei erdőgondnokság berendezett havasain a mencsili; 
2. a bogdáni erdőgondnokság kerületében a rochnyeszkai; 



3. a rahói erdőgondnokság kerületében a terentindumini 
tejszövetkezet, és végül 

4. a tiszaközi erdőgondnokság kerületében a pietros-gruny-
juh tejszövetkezet. 

A lutószai tejszövetkezet 1912. évben kezdi meg a működését. 
Mint a bogdáni erdőgondnokságnak kezelő erdőtisztje a 

Rochnyeszka és Harmanyeszka havason teljesített építkezésekről, 
az építkezések körül szerzett tapasztalatokról és a tejszövetkezet 
áldásos működéséről kívánok beszámolni. 

Az útépítésnél és egyáltalában minden havasi építkezésnél 
első feladat a munkások számára megfelelő szállást (kolibát) 
készíteni. 

A havason szeszélyes az időjárás, a szép meleg napokat a 
nyár közepén akárhányszor havaseső váltja fel és amilyen fön
séges a havas napsütéses meleg napokon, olyan zord, amikor azt 
napokig köd borítja. A hideg szél itt szabadon süvíthet végig a 
havastükrön, nincs semmi ami útjában áll, a legmelegebb ruhát 
is átjárja s ha esővel párosult, ugy alig elviselhető. 

Ha ilyen idő beálltakor nincs a munkásoknak rendes otthonjuk, 
ott hagyják a munkát. 

A havason egyedül a körkalibák felelnek meg, mert a minden 
oldalról jövő szél ellen csak ilyenek védenek. 

Ezek köröskörül drániczával vannak fedve, csak a tetejük van 
nyitva, hogy a füst kimehessen, de hogy felülről se juthasson be 
a szél, vagy az eső, süveggel vannak ellátva. 

Az ilyen körkaliba, ha rendesen van elkészítve, meleg és 
benne a legerősebb szél esetében sem terjed el a füst. Elfér benne 

/. Útépítés. 

1 . ábra. Havasi körkunyhó \ cm = 2 m. 



30—35 munkás. Előállítási költsége a faanyag termelési helyének 
közel vagy távol volta szerint 60—80 korona. 

A félereszü kalibák, ha közel egymáshoz szembe helyezzük 
is azokat, nem felelnek meg a havason. 

2. ábra. A Rochnyeszka havas átnézeti térképe. 

1910. évben a Rochnyeszka havason 15 -1 km hosszú utat 
építettünk és pedig a fővölgyön vezető kezelési úttól az erdőn 
keresztül a havasig 8 - 5 km-t 29.785 kor. 65 fillér költséggel, 



továbbá a havason a szomszédos erdőgondnokság által kiépített 
sumjeszka-mencsili havasi útcsatlakozásig 6 - 6 km-t 10.080^korona 
költséggel. 

1911. évben kezdtük meg a Rochnyeszka havastól a" Harma-
nyeszka havason keresztül a Hoverla havasig vezető 8 - 5 km hosszú 
utat, amelyre 27.292 korona 96 fillér lett engedélyezve. 

Az utak 7 % maximális emelkedéssel, ellenesések kikerülésével 
lettek kitűzve. 

Két mérési czövek között a munkafelügyelők végzik a részletes 
utkitüzést. Erre a czélra a közönséges léczkereszteket használjuk. 

A kitűzött útvonal szépen simul a terephez, ami az útépítést 
nagyon megkönnyíti és lehetővé teszi, hogy minden költségesebb 
munkát kerülve, éppen csak a legszükségesebb utbevágásokat és 
feltöltéseket eszközöljük. 

Az útépítés a gyep lehántásával kezdődik. A gyephantok 
leszedése az építendő úttestről nagyon fontos dolog, mert ha nem 
szedjük le a gyepet gyökerestől, hanem ott hagyjuk és a földdel 
együtt az utfeltöltésbe rakjuk, az ott idővel elkorhad, az ut süly-
lyed, azután süppedékes lesz és a keréknyomásnak nem tud ellent-
állani. Szilárd uttestet csak ugy nyerünk, ha abban semmi gyep 
v a g y gyökér nincsen. 

De már azért is jó a gyepet leszedni, mert az ilyen leszedett 
gyephantokat, —• mint később látni fogjuk — a kész úttest alsó 
rézsűjére visszahelyezzük, azok ott hamar megfogamzanak és az 
ut szilárdságát biztosítják. 

Hogy az útvonaltól felfelé és lefelé milyen szélességben 
szedjük le a gyepet, az a hegyoldal lejtjétől függ. Minél merede
kebb a hegyoldal, annál szélesebb területről kell a gyepet lehán
tani. Egyelőre az útvonaltól felfelé és lefelé 3—3 méterre szedettem 
le a gyepet, nehogy felesleges munkát végeztessek, a további 
gyephántást csak akkor eszközöltük, amikor munka közben a 
lehántott paszta keskenynek bizonyult. 

A leszedett gyepet részint az ut alatt, részint az ut fölött 
gyűjtjük össze kupaczokba. A kupaczokat kellő távolságban kell 
elhelyezni, nehogy az útépítésnél akadályul szolgáljanak. 

Amikor már körülbelül 20 folyóméter hosszban a gyep le 
van hántva, akkor két-három munkás megkezdi a padka készítést. 



A kitűzött útvonal alatt az ábrán látható padkákat készítjük elő. 
Ezeknek a padkáknak az a czéfjuk, hogy a földfeltöltésnek 

támaszul szolgálva, az szilárdabbul álljon és könnyen le ne csuszszék. 
A padkák száma szintén a hegyoldal lejtjétől függ, mert 

enyhe lejtőn elegendő egy padka is, de meredekebb oldalon 3—4, 
sőt több padkát is kell építenünk. 

Ügyelni kell a padkák készítésénél arra, hogy azok lapja 
ne legyen teljesen vízszintes, hanem egy kis lejttel birjon, hogy 
az úttestről a padkákra leszivárgó viz ott össze ne gyűljön és 
úgynevezett vízzsákokat ne képezzen, mert ezek azután éppen 
ellenkezően hatnak, mint amit a padkákkal elérni akarunk. 

3. ábra. Padkák vágása az útépítésnél. 

A padkák készitése után a bevágás, illetve feltöltés munkája 
kerül sorra. 

A kitűzött útvonaltól be a hegyoldalba vízszintesen addig ásunk, 
mig az ut szélessége — bevágással, feltöltéssel együttvéve — 3*60 
métert tesz ki. 

Természetes, hogy minél meredekebb a hegyoldal, annál 
nagyobb lesz a bevágás, mert a feltöltéshez szükséges földanyag 
annál messzebbre gördül le a hegyoldalon. A feltöltésre hányt 
földet minden 8 — 10 lapát föld után letapossuk, hogy mennél 
szilárdabban álljon. 

A bevágást, annak mélysége szerint megfelelő természetes 
lejttel kell ellátni, hogy a föld az útra és az árokba ne omoljon-

Az utmunkálatok alkalmával a földből kikerülő köveket nem 



hányjuk a feltöltésre, hanem az ut szélén összerakjuk, mert azokra 
a későbbi munkálatoknál nagy szükségünk lesz. Magán az uttestén 
ne . hagyjunk nagyobb köveket, csak aprókat, amelyek nem 
nagyobbak, mint amilyeneket az ut kavicsolásánál használni 
szoktunk. 

A forgalom lebonyolítása érdekében minden 300—400 méter 
távolságban körülbelül 20 méter hosszú kitérők készülnek, oly-
formán, hogy az utszélességet a kitérő kezdetétől közepéig foko
zatosan 5 méterre emeljük és innen a kitérő végpontjáig ismét 
fokozatosan a normális szélességre csökkentjük. 

Ezeket a kitérőket olyan helyeken készítjük, ahol a hegyoldal 
lejtje a legenyhébb, mert itt a legkevesebb költséggel állíthatók elő. 

Amikor a bevágással és feltöltéssel is elkészültünk, akkor 
kezdjük a bevágás felől az árokásást. Az árok felső szélessége 
60 cm, fenékszélessége 20 cm, mélysége szintén 20 cm. 

Marad tehát az ut korona szélességére 3 - 0 m. 
Ha az árokból kikerülő földet is már a feltöltésre hánytuk, 

akkor a feltöltés rézsűjére a gyephantokat füves felükkel felfelé 
váltakozó hézagokkal visszarakjuk. 

Ott, ahol a rézsű meredek és attól kell tartani, hogy a gyep
hantok esetleg leomolhatnak, a gyeptéglákat kampós faszegekkel 
erősítjük a rézsűhöz. 

Az útépítés gyors menetére nagy befolyással van a munká
soknak helyes beosztása. Evégből a munkásokat 25—30 emberből 
álló csoportokba osztottam, amely csoportok egymástól 300—400 
méterre álltak fel. 

Egyik 30 munkásból —(vegyesen férfi és női munkásból) — 
álló csoportot a következőképen állítottam fel: 
Legelői a gyephántásnál van alkalmazva... . . . 4 munkás 
A lehántott gyeptéglákat összeszedi . . . . . . . . . 2 » 
Ezek után mennek a padkakészitők . . . 3 » 
A padkakészítők után jönnek a bevágásnál és feltöl

tésnél dolgozó munkások . . . . . . 15 „ 
Ezek után az árokkészítők . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 » 
Leghátul befejezik a csoportot azok, akik a gyep

téglákat a rézsűre visszarakják 4 » 
Összesen 30 munkás. 



Több munkást alkalmazni egy csoportban nem czélszerű, 
mert akkor a munkafelügyelő nem képes a munkásokat eléggé 
ellenőrizni. 

A munkások csákányokkal, irtókapákkal, ásókkal, lapátokkal 
vannak ellátva. Azonkívül minden csoportnál van 2—3 fejsze, egy 
vaskaró, egy nagy kőtörő kalapács és vasék, arnely szerszámokkal 
az esetleg útba eső fákat, nagyobb köveket távolítják el. 

A női munkásokat földmunkánál előnyösen lehet alkalmazni, 
mert ezek lapáttal és irtókapával éppúgy dolgoznak, mint a férfi 
munkások és minél több női munkást alkalmazunk, annál olcsóbb 
lesz az ut, mert mig a férfi munkásnak 2.20—2.40 K napszámbért 
fizetünk, addig egy női munkásnak mindössze 1.20—1.40 K-t. 

A gyep összehordásnál és lerakásnál kizárólag csak női mun
kást alkalmazunk, mert ezt a munkát ügyesebben végzik. 

A sziklás helyen dolgozó csoport kizárólag férfi munkásból 
áll. Ez a csoport azután el van látva több vasruddal, vasékkel, 
különféle sulyu kőpőröllyel, kőfurókkal és dynamittal. 

A munkásokat a megyebeli községekből toboroztuk össze. 
Alig van község a megyében, ahonnan még nem került volna 
ki munkás a havasi építkezésekhez. 

A munkások rendesen két heti munkára mennek fel a havasra. 
Két hét múlva hazaviszik a keresetet és már előre kell uj mun
kásokról gondoskodni, akik a távozókat felváltják; volt eset, hogy 
csupán a Rochnyeszka havason 500 munkás is dolgozott. 

A munka gyorsaságára és helyes elvégzésére nagy befolyással 
van még — a munkások czélszerű beosztásán kivül — a munka
felügyelő erélyessége és megbízhatósága. Erre a czélra betanított 
kincstári szegődött munkásokat használunk, de ha ilyen nem volna 
elegendő, akkor a munkások közül a legügyesebbeket és leg-
értelmesebbeket tanítjuk ki a munkára és ezeket 3 korona napszám
bér mellett alkalmazzuk. A munkások sorából kiválasztott felügyelőt 
a magasabb napszámbér és a kitüntetés rendesen önérzetessé teszi 
és nem ritkán ezekből kerülnek ki azután a legügyesebb felügyelők. 

A földmunka után, a műszaki munkák következnek, u. m. a 
csurgók és a nyilt kőátereszek készítése. 

A viz az útnak a legnagyobb ellensége. Ha az árokban össze-
gyülemlő víznek nincs elegendő lefolyása, akkor az esővíz az uton 





folyik végig és azt alaposan megrongálja. Hogy ezt megakadályozzuk, 
igyekeznünk kell a viznek az uton keresztül minél több helyen 
lefolyást biztosítani. Ezt elérjük a csurgók segítségével, amelyek 
a közlekedést nem akadályozzák és amellett könnyen takaríthatók. 
Hogy a szekerek a csurgókat ne legyenek képesek megrongálni, 
azokat — amint az ábrán látható — kettős párkánynyal láttam el. 

A csurgó hossztengelyének árok felé eső pontja (a) szinel az 
árok fenekével, mig az utrézsü felé eső középpontja (b) 15 cm-

rel fekszik mélyebben, hogy a viznek 
kellő lefolyása legyen. 

A csurgónak a két közbenső pár
kányhoz viszonyított mélysége 10 cm. 
A párkányok élre állított kövekből 
készülnek olyformán, hogy a két külső 
párkány a közbenső párkánytól 2—3 
cm-rel mélyebbre van építve, hogy a 
szekér ne ütközzék bele a párkányba 
és ne forgassa ki a köveket, hanem 
simán menjen át a csurgón. A párká
nyok között a csurgó lapos kövekből 
van összeállítva. Vékony lapos köveket 
nem tanácsos használni, mert ezek 
könnyen kifordulnak. A lapos kő leg
alább 10 cm vastag és minél nagyobb 
legyen, hogy súlyánál fogva is szilár
dan álljon. Az ily módon készített 
csurgók szinte elrongálhatatlanok. 

A csurgók egymástól 100—150 m 
távolságra állitandók fel és elhelyezésüknél tekintettel kell lenni a 
terepviszonyokra. Ahol az ut fölött a hegyoldalon katlanszerű 
mélyedés vagy medencze van, ott okvetlenül kell csurgót készí
teni, mert az ilyen helyeken különösen sok viz gyül össze. 

A hegyoldalon lefolyó patakokat és a szakadékokat nyílt kő-
csatornával hidaljuk át. 

Fahidak a havasi utaknál nem alkalmazhatók, mert azokat a 
lavina majdnem minden évben tönkreteszi, mig az említett nyílt 
kőátereszeken a lavina csak átgurul, de kárt nem tesz. Minden 
átereszen van egy csurgó. 

6. ábra. Csurgó. 



Az útépítést végül azzal fejezzük be, hogy a süppedékes 
helyeket kővel kiburkoljuk, arra tört kavicsot teregetünk és a 
veszélyesebb helyeket korlátokkal látjuk el. 

Az elkészült utat most már elsősorban a csordától kell meg-

7. ábra. Nyilt kőcsatorna. 

óvni, mert a frissen feltöltött utat, a gondosan lerakott gyep
téglákat tönkreteszi a marha, ha az uton keresztül-kasul csatangol. 

Hogy ezt megakadályozzam, az utakon keresztül, ott, ahol a 
marhának az uton át kell menni, átjárókat állítottam fel. 

Erre a czélra lankásabb helyeket választottam ki, hogy a 
marhának ne kelljen nagyon kapaszkodni a parton. Az átjárót 

8. ábra. Korlát az útátjáróknál. 

kővel kiburkoltuk, hogy a csorda az utat fel ne törje, mert 
különben itt feneketlen sár képződnék. 

Csak kétszer-háromszor kell a csordát az átjárón keresztül 
hajtani, azután már szépen megy rajta keresztül magától is. 



//. Építkezések. 

A tehenek számára berendezett havasokon egy helyre ren
desen 2 istállót és egy tanyát szoktunk építeni, kivételt csak a 
központi (gyűjtő) telep képez, ahol rendszerint két tanyára van 
szükség, mert ide szállítják a többi telepről is a tejszint. 

A tanya a tejtermékek feldolgozására szolgál. Egy istálló 
50 tehén számára készül. 

9. ábra. Központi tejfeldolgozó telep a Rochnyeszka-hiívason. 

A Rochnyeszka-hav&son három helyen van ilyen tanyából és 
két istállóból álló telep. 

Az istállók és a havasi tanyák kevés változtatással egyforma 
mintára készülnek. 

Régebben hosszállásu istállók épültek. 
Ezek azonban nem feleltek meg a czélnak, mert hidegek és 

állékonyságuk sem elegendő. 
Job lan megfelelnek a keresztállásu istállók, amilyenek jelen

leg épülnek a havasainkon. 



12. ábra. Egy trágyagödörrel biró keresztállásu istálló alaprajza. Az istálló-
helyiségek egymásba nyiló ajtókkal vannak ellátva. 1 cm —3 m. 

1 5 « 



Ezek 1 , 2 és 4 trágyagödörrel épülnek. 
A trágyagödrök számában és azok méreteiben való különb

ségen kivül az egyik istállónál az istállóhelyiségek egymásba 
nyiló ajtókkal vannak ellátva, mig a másiknál ilyenek nincsenek, 
hogy annyival is több tehén férjen el az istállóban. 
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13. ábra. Pásztorszobával kibővített keresztállásu istálló homlokrajza. 1 cm = 3 m. 

Ujabban az istállókhoz toldalékképen a pásztor és a fejő-
lányok részére két szobát épitünk. 

Ily keresztállásu istállónak építési költsége faanyagértékkel 
együtt 4650—4700 korona. Ha két szobával van kibővítve, akkor 
5 5 5 0 - 5 6 0 0 korona. 
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14, ábra. Négy trágyagödörrel biró, két szobával megtoldott keresztállásu 
istálló alaprajza. Az istállóhelyiségekben egymásba nyiló ajtók nincsenek. 

j j ' < 1 ctn 3 nx. 

Hiánya az istállóknak, hogy azokban a borjuk számára nin
csen hely, pedig az itteni rutén nép hozzá van szokva, hogy a 
borjut fél évig, sőt még tovább is szoptatja és tehenét a borjúval 
együtt hozza fel a havasra, ennélfogva szükséges volna a borjuk
nak is az istállóban rendes helyet biztosítani. 



Egy trágyagödörrel építeni az istállót, nem oly czélszerü, 
mint több gödörrel, mivel, ha csak egy trágyagödör van az 
istállónál, annak nagyméretűnek kell lenni (A = 7'0 m, sz — 3-Qm, 
m = 2'0 m), már pedig az ilyen széles és mély trágyagödörből 
nehéz a trágyát kiemelni. 

A trágyagödör mélységét illetőleg legczélszerübb, ha az azon 
az oldalon, ahová a trágyásszekér áll. 1"2Ö mnél nem mélyebb, 
mert ilyen mélység mellett a tanyás a gödör fenekéről még egye
nesen a szekérbe tudja dobni a trágyát, mig ha 1*20 m-nél 
mélyebb a gödör, akkor már vagy kétszerre kell felhányni a 
trágyát a szekérbe, vagy pedig állványt kell abba beleállitani és 

15. ábra. A keresztállán i istáll ó metszete . 1 cm 2 m. 

a trágyát először az állványra kell dobni és csak onnan a 
szekérbe. . . . . . . 

Kissé lejtős hegyoldalon épített istállóknál czélszerü a trágya
gödröt olyformán építeni, hogy annak az istálló fala felőli oldala 
2'0 m mély, mig az oldala, ahová a trágyaszekér áll, 1'2 m mély 
legyen. 

A trágyalének előnyös felhasználása czéljából ott, ahol a 
terepviszonyok megengedik, a rajzban látható módon építkezünk. 

A trágyásszekér a trágyáiéi evezető csatorna alá áll és amikor 
megtelt, a trágyáié öntözésre használtatik fel. 

A Rochnyeszka-havas felső telepén ez a rendszer munka 
alatt áll. 



Fontos dolog és egyik legnehezebb feladat az istállók és 
tanyák környékének sártalanitása. 

A havason gyakori a csapadék és ahol a csorda minden nap 
jár, ott feneketlen a sár. 

Berendi Béla a „Legelő és Havasgazdálkodás" czim alatt 
1904. évben kiadott művében még ugy ismeri a mármarosi 
tanyahelyeket, hogy azok sártengerrel és a ganajos földön jól 
tenyésző lapuval vannak körülvéve, ahol az elhullatott és ott 
elfekvő trágya irtózatosan bűzlik. 

Amely havason már belterjesebb a gazdálkodás, olt egymás
után oldjuk meg ezt a feladatot. 

Említeni sem kell, hogy egészségi szempontból is fontos a 
tanya- és istállóhelyek sártalanitása, mert ahol a tehenek tőgyig 

16. ábra. Trágyalélevezetés. 

járnak a sárban és trágyában, ott a piszok belekerül fejesnél a 
tejbe is. 

A tanya környékének sártalanitása nehézségekbe nem ütközik, 
mert ott nem szükséges a teheneknek járni, azt tehát egyszerűen 
elkerítjük. A bekerített helyen apró kavicscsal szórt gyalogutakat 
építünk, amelyeknek egyik oldalán — lapályos helyen mindkét 
oldalán — az esőviz levezetésére szolgáló árok van, a többi részt 
bevetjük fűmaggal és a sártenger helyett, mindjárt az első évben 
szép gyepszőnyeget találunk. 

Nehezebb az istállók környékének sártalanitása, ahol a tehenek 
ki-be járnak. 

Az istállók környékének tisztántartására, ahol az istállók kissé 
lejtős oldalon vannak épitve, mint például a Rochnyeszka-havas 
felső telepén, a vizet használom fel és véleményem szerint egye-



2Ti 

dűl csak a viz az, amelylyel az istálló környékét tisztán lehet 
tartani. 

Az istállók előtt, ahol a bejáró ajtók vannak, 2 - 5 m széles 
kőburkolás (járda) van alkalmazva, kis lejttel az árok felé, mely 
árok az istálló mellett vezet le. 

Az árkot és az istálló környékét korláttal elzárjuk, ugy hogy 
csak a járdát hagyjuk szabadon a tehenek számára. 

Ha a járda előtti árokba vizet bocsátunk, akkor a járdán 
levő elhullatott trágyát abba belesöpörhetjük. Ezáltal nemcsak 
tisztán tarthatjuk a járdákat, de a ganajos vizet trágyázás végett a 
hegyoldalon bármerre el is vezethetjük. 

Lejtős hegyoldalon épített istállóknál, ha elegendő víz áll 
rendelkezésre, a trágyát és sarat ily módon tarthatjuk távol az 
istállók környékétől. 

Nehezebb ez a feladat ott, ahol a tanya és istállók teljesen 
lapályos helyen vannak épitve, mert itt a viznek nincs lefolyása 
és minden tehénnyom tele van esővízzel és trágyalével. 

Itt legczélszerübb az egész lapályos területet bekeríteni és 
csak 3"0—3 -5 m széles, kővel burkolt utat nyitvatartani, hol a 
tehenek az istállókba ki-be járnak. Az utat építsük erősebben 
dombomra, hogy az esővíz a trágyát jobban lemoshassa és hogy 
a trágyát onnan könnyebben lehessen leseperni. Az ut mindkét 
oldalán árkokat ásunk, amelyek már a kerítésen belől esnek, 
hogy a marha azokat össze ne tapossa. Ha állandó vizzel ren
delkezünk, azt vezessük bele ezekbe az árkokba, hogy az a 
besepert trágyát onnan elhordja. Ha állandó vizünk nincsen, 
akkor az esővizet kell felhasználnunk az ároktakaritáshoz, mely 
czélból az ut mellett levő árkokba több gyüjtőárkot vezetünk, 
amelyekkel az esővizet odatereljük. 

A tejtermékeket a tanyákban dolgozzuk fel, melyek nem 
messze az istállóktól, az istállók közötti középvonalban épül
nek fel. 

Az épületek egymástól való távolsága elsősorban a terep
viszonyoktól függ. 

Tanyáink alábbi rajz szerint készülnek. 





Egy ilyen havasi tanyának építési költsége, faértékkel együtt, 
3370 korona. 

Amely havason több telep van, ott csak egy telepen történik 
a vajnak (sajtnak) előállítása, mig a többi telepen csak fölözik a 

19. ábra. Emeletes tanya a Rochnyeszka-ha.va.ion. 

tejet és a tejszint további feldolgozás végett, a központi (gyűjtő) 
telephez szállítják. 

Az ilyen központi telepen azután már egyéb berendezéssel 
is találkozunk. 

http://Rochnyeszka-ha.va.ion


2 0 . ábra. A Rochnyeszka-hay&son épült központi tanyának emeleti és földszinti 
alaprajzai. I cm = 2 m. 

A Rpchnyeszka-havason épült emeletes tanyának építési költ
sége a faanyag értékével együtt 6138 korona volt. 

2 1 . ábra. A Rochnyeszka-havason épült emeletes központi tanyának kereszt
metszete. 1 cm = 2 m. 



A legnagyobb nehézséget okozza a havasi építkezéseknél az 
épitési anyagoknak, u. m. az épületi fának és terméskőnek a hely
színre való szállítása. 

Különösen nehéz ez ott, ahol, mint például a Rochnyeszka-
havason csodálatosképen a havas alatti felső régiókat tisztán a 
bükk foglalja el, mig a fenyő csak az alsóbb régióban kezdődik. 

A bükkfának faragása és — súlyos voltánál fogva — a 
szállítása nagyon nehéz, minélfogva nem szívesen használják a 
bükköt, hanem inkább a fenyőfához folyamodunk, ha az mcsz-
szebb van is. 

Egy ms fenyőfának kitermelése és helyszínre való szállítása 
tapasztalat szerint — ezek mellett a nehezebb viszonyok mellett — 

~tr\ 

22. ábra. Itatóberendezés. 

10—11 koronába, egy ms terméskőnek előállítása és a helyszínére 
való szállítása 4 korona 50 fillérbe került. 

Mivel a terméskőnek előállítása sok helyen olcsóbb, ennél
fogva a kísérletek folynak a teljesen kőből épült istállókkal is. 

Itt említem meg még az itatókat is, amelyek minden telep 
mellett svájczi módra készülnek. 

A 3 -5 méter hosszú vályúk (a) párhuzamosan egymással lefelé 
a lejtőn 4 méter távolságra vannak lefektetve. 

Minden vályúban fából készült dugóalaku tölcsér van {b), 
amely majdnem olyan magas, mint a vályú pereme. A forrásvíz 
földalatti csatornán (c) bevezettetik az első vályúba. Az első vályú 
a tölcsér magasságáig megtelik vizzel, a tölcséren felüli viz 



befolyik a tölcsérbe és a föld alatt vezetett facsatornán át (d) a 
második vályúba folyik és igy tovább. 

Ezeknél az itatóknál mindegyik vályú mindig friss vizzel van 
lele és igy a forrást egyszerre az egész csordának teszszük hozzá
férhetővé. 

///. A havasi tejszövetkezet működése. 

A havasainkon létesült tejszövetkezetek rendes alapszabá
lyokkal működnek, ugy mint más tejszövetkezetek. A tejszövet
kezet tagjai az állattulajdonosok, kik teheneiket a szövetkezetbe 
bejelentik. A szövetkezetnek van felügyelőbizottsága és igazgató
választmánya. 

Elnöke az erdőgondnokság vezetője, akinek kerületében a 
tejszövetkezet létesült. Az erdőgondnok vezeti a tejszövetkezetet 
és gondoskodik a tejtermékek értékesítéséről. Működése az erdő
igazgatóság ellenőrzése alatt áll. 

A vajmestereket ingyen bocsátja a kincstár a tejszövetkezetek 
rendelkezésére. 

A tejszövetkezet működése minden évben négy hónapon 
át tart és pedig június hó elejétől szeptember hó végéig. 

Erre a négy hónapra fizet a gazda: fűbért, pásztorbért és 
istállóbért. 

Egy darab tehén után fizettek a Rochnyeszka-havason 
1911. évben: 

1. fűbér czimén 5.50 koronát 
2. pásztorbér czimén . . . 3.50 
3. istállóbér czimén . . . 3.— „ 

összesen . . 12.— koronát. 
Féléven aluli szopós borjúért a gazda fűbért és pásztorbért 

nem fizet, csupán 1 korona istállóbért. 

A pásztorokat maguk a gazdák, illetve azok megbízottjai 
választják és a béröket is ők alkudják ki. 

A kincstár a kialkudott pásztorbért elosztja, hogy mennyi esik 
abból egy tehénre és ezt az összeget (1911. évben 3 K 50 fillért) 
bárczázáskor a gazdáktól beszedi és a pásztort ebből a pénzből 
havonkint fizeti. 



Tehát 12-00 korona az összes költség, amit a gazda 4 hónapra 
egy tehénért fizet és erre az időre azután nincs a tehenére gondja. 
A tehenek gondozását sóval, korpával való ellátását a tejszövet
kezet végzi a befolyt jövedelemből. A fejőlányokat a tejszövetkezet 
fizeti. A fejesnél minden fejőleányra 10 darab tehén esik. 

A Rochnyeszka-havason 1911. évben 135 darab tehén volt 
ellátva. Több tehenet az istállók hiányában nem fogadhattunk fel. 
Jövő évben (1912-ben) 270 tehén számára lesz elegendő istállónk. 

A teheneket június hó 8-án hajtották fel a havasra és ott 
legeltek szeptember hó végéig. 

Hogy ezalatt az idő alatt a tehenek havonkint és összesen 
mennyi tejet adtak, mennyi vaj termeltetett és egy kgr. vajhoz 
hány liter tej szükségeltetett, azt az alábbi kimutatás tünteti fel. 
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H ó n a p 

l i t e r kg l i t e r 

Júniusban . . . . . . . . . 

Júliusban . . . . . . 

Augusztusban . . . . . . 

Szeptemberben . . . . . . 

2 0 7 0 3 - 0 

2 6 1 0 2 - 0 

2 1 7 3 5 - 0 

13911-0 

3 3 0 - 0 

4 6 5 - 0 

4 7 4 - 0 

4 6 4 - 0 

2 3 - 5 

5 1 - 5 

3 1 - 5 

2 0 - 0 

2 0 3 4 9 - 5 

2 5 5 8 5 - 5 

2 1 2 2 9 - 5 

13427-5 

8 8 9 - 2 5 

1182-00 

1056-00 

7 6 5 - 5 0 

2 2 - 8 8 

2 1 - 6 5 

2 0 - 1 0 

17-54 

Összesen . . . . . . • 8 2 4 5 1 - 0 1733-0 126-5 8 0 5 9 1 - 5 3 8 9 2 - 7 5 2 1 - 1 8 

A kimutatásból látjuk, hogy július és augusztus a havasi legel
tetés főszezonja. Szeptember hó vége felé már rohamosan apad a 
tej, igaz, hogy akkor a legsűrűbb. 

A tejszövetkezet személyzete, úgymint a vajmesterek, fejő
lányok, pásztorok és tanyás minden napra 1—1 liter tejet kapnak 
ingyen. 

A fölözés utján nyert sovány tejet és az abból készített sovány-
turót a havason dolgozó munkások és a tejszövetkezeti tagok 
vették meg. Eladtunk a soványtejből és a vajköpülés alkalmával 
előálló iróból 3753 litert 4 fillérrel és 3533 kgr. soványturót 
kgr.-kint 30 fillérért. 



A soványturó készítésénél kikerülő nagymennyiségű savóval 
és a megmaradt iróval sertéseket hizlaltunk. 

1910. évben a tejszövetkezet a földmüvelésügyi minisztérium 
utalványozására az állattenyésztési felügyelőség utján 25 darab 
mangalicza fajmalaczot kapott 3 0 % kedvezménynyel. Ezeket azután 
az idény végével nyilvános árverésen egyenkint eladtuk. 

Ezáltal nemcsak nyereséghez jutott a tejszövetkezet, hanem a 
fajmalaczokat is kezdtük meghonosítani ezen a vidéken. 

Az 1911. évben a mindenfelé beállott sertésvész miatt ilyen 
kedvezményes malaczokhoz nem juthatott a tejszövetkezet, ennél
fogva a tejszövetkezeti gazdák sertéseit fogadtuk fel a havasra 
tartásra. Négy hónapra féléven felüli sertésért 10 koronát, féléven 
aluli malaczért 6 koronát fizettek. 

A tejből eddig csupán teavajat termeltünk, jövőben már a 
sajtkészítéshez is lesznek helyiségeink és gépeink. 

A vajat postacsomagonkint közvetlenül a vevőknek szállítottam. 
Igaz, hogy az apródonkint való eladás és az azzal járó levelezés, 
könyvelés, csomagolás stb. több dolgot ád, de a vajat igy elő
nyösebben lehet értékesíteni, annál is inkább, mert a mármarosi 
havasi teavajnak jó hírneve évről-évre jobban terjed. 4 - 5 kgr. vajat 
tartalmazó postacsomagot 11 korona 80 fillérrel szállítottunk. 

Az 1911. évi tejszövetkezeti bevétel 11.968 korona 40 fillér 
a kiadás 1249 korona 78 fillér volt a tiszta jövedelem, tehát 
10.718 korona 63 fillért tett ki. 

A tiszta jövedelmet a tagok között elosztva, egy liter tej után 
fizettem a gazdáknak: 

1909. évben 1 0 0 fillért 

Az a gazda, akinek jobb tehene volt egy-egy tehén után a 
négy hónap elteltével 100 koronánál többet kapott kezéhez; volt 
olyan tehén is, amely 158 koronát jövedelmezett. Átlag egy tehén 
80 korona hasznott hozott. 

Nézzük csak, mennyi ez a jövedelem a tőkéhez viszonyítva? 
Egy, az átlagnál jobb tehén értéke Tiszabogdány községben 

jelenleg 400 korona (megjegyzem, hogy a 400 koronás tehénnek 
az ára ezelőtt 2 évvel csak 200 korona volt). 

1910. 
1911. 

1 1 8 
13-0 



Tegyük fel, hogy ez a tehén csak 80 korona jövedelmet 
hozott, amely összegből, ha levonjuk a befizetett 12 korona 
fűbért, pásztor- és istállóbért, akkor a tiszta haszon 68 korona. 
Tehát a tőke egy évben 17%-os kamatot hoz, ha a tejszövet
kezeten kivül eltöltött 8 hónapban a tehén által elfogyasztott 
széna értékét egyenlőnek vesszük az azalatt az idő alatt adott tej 
és a borjú értékével. 

Nagy pénz ez a mi vidékünkön, ahol a szegény rutén a 
zsidó kalmárok üzérkedésének van kiszolgáltatva. 

A tejszövetkezet működésének eredménye az, hogy még a 
legszegényebb rutén is igyekszik két tehenet tartani, egyet álladóan 
a saját használatára és egyet azért, hogy azt nyáron át a havasi 
tejszövetkezetbe felhajthassa. 

A havasi tejszövetkezetek létesítése tehát a szegénysorsu nép 
és végeredményében az állam vagyonosodását eredményezi. 

Igaz, hogy mindez csak a kincstár messzemenő támogatása 
mellett érhető el. A földművelésügyi kormány messzemenő áldo
zatokat hoz. Mint emiitettem, a vajmestereket a kincstár ingyen 
bocsátja rendelkezésre a tejszövetkezeteknek. A tej, vaj és sajt fel
dolgozásához szükséges különféle gépeket a kincstár szerzi be. 
Azonkívül a kormány az állatállomány javítása érdekében a faj
tiszta algaui tenyészbikákat adott ingyenesen a tejszövetkezeteknek. 

Csupán tejszövetkezeti berendezésekre 1904. év óta a kincstár 
22,250 koronát áldozott. 

Legmodernebb berendezése van a kevelei erdőgondnokság 
kerületéhez tartozó mencsili tejszövetkezetnek, ahol az üzem gőz
erőre van berendezve és a tejfeldolgozótelep vízvezetékkel van 
ellátva. 

IV. A havasi legelők javítása. 

A havasi legelők javítása érdekében szükséges munkálatok 
közül folyamatban vannak a havastisztitási munkák, vagyis a hava
soknak a borókától, havasi égertől és laputól való tisztítása, a 
fűmagvetés, a marhatrágyával való trágyázás és a műtrágyázás. 

Egyes havasainkon a havasi éger, de különösen a boróka, 
régi elhagyott tanyahelyeken pedig a lapu nagyon el vannak 
terjedve és a havasi legelőnek egy részét lefoglalják. 



E n y h e lejtőjű vagy lapályos területről, ahol a lavinajárástól 
nem kell tartanunk, az összes bo róká t stb. kivágjuk, m i g a külö
nösen havasi égerre l benőt t m e r e d e k e b b hegyolda lon , ahol annak 
rendeltetése a lavinajárások megakadályozása , csak pasztákat tisz
títunk ki olyformán, h o g y a vízszintes ré tegvonalak i rányában 
felváltva 10 méter széles pasztát kiirtunk, 10 méter széles pasztát 
pedig érintetlenül hagyunk, miáltal a lavináknak m é g nem 
nyitot tunk utat és a l ege lőnek is j e l en t ékeny területet biztosítottunk. 

A havastisztitási munkála tokat nyáron kezdjük, amikor is a 
fentemiitett bokrokat l ehe tő leg gyökeres tő l kiszedjük, kupaczokba 
rakjuk és az irtott területen a földet e legyenget jük . 

Az összegyűjtött kupaczokat azon a nyáron otthagyjuk, 
h o g y azok teljesen kiszáradjanak és csak a rákövetkező évben 
éget jük fel. 

A havasi égerre l teljesen benőt t területnek kiirtása, gyűjtéssel, 
égetéssel együtt, tapasztalat szerint, holdanként 4 0 koronába , 
felerészben benőt t területnek kiirtása 2 0 k o r o n á b a kerül. 

Borókáva l 2 / 3 részben benőt t területnek irtása, gyűjtéssel és 
égetéssel együtt kat. holdanként 4 0 koronába , felerészben benőtt 
terület kiirtása 3 0 koronába kerül. 

Az igy kiirtott területet fűmaggal bevetjük. 
A fűmagvetésnél tekintettel kell lennünk azokra a j ó takar

mányt szolgáló fűfajtákra, amelyek az illető havason előfordulnak. 
A gyepesi tés i és gyepjavi tás i munkála toknak előfel tétele tehát a 
havasi takarmányfűvek és azok takarmány ér tékének ismerete . 

A Rochnyeszka-havason előforduló takarmányfüvek közül a 
következőket találtam : 

Elsőrangú iakarniányértékkel birok: 
Agrostis vulgáris. Közönséges tippan. M a g j a hazánkban n e m 

kapható. 
Cynosurus eristatus. Tara jos fésűfű.*) 
Dactylis glomerata. C s o m ó s ebir.*) 
Festuca pratensis. Réti csenkesz.*) 
Festuca rubra-fallax. V ö r ö s csenkesz.*) 
Festuca suplna. Havasi juhesenkesz . Mag ja nem kapható. 

Ér t ékes havasi fű. 



Lotus corniculatus. Szarvaskerep. Igen értékes „pillangós".*) 
Phleum alpinum. Havasi komócsin. Magja nem kapható. 

Igen értékes havasi fű. 
Poa alpina. Havasi perje. Elsőrangú havasi fű. Magja nem 

kapható. 
Poa annua. Egynyári perje. Igen jó fű. Magja nem kapható. 
Trífolium pratense. Réti lóhere.*) 
Trifolium repens. Fehér lóhere.*) 

Közepes takarmányértékkel birok: 

Anthoxanthum odoratum. Szagos borjupázsit. 
Avenastrum planiculme. Laposszáru zabfű. 
Avenastrum pubescens. 
Avenastrum versicolor. 
Bromus mollis. Puha rozsnok. Közepes értékű fű, de csak 

fiatalon. 
Deschampsia coespitosa. Pázsitos svéd-buza. Fiatalon közepes 

értékű, ha megvénül, értéktelen s akkor a jószág már csak szük
ségletből legeli le. 

Sesleria Bielzii. Nyulfarkfű. 

Vicia crecca. Kaszanyűgbükköny. Közepes értékű „pillangós". 

Savanyu füvek: 
Carex flava. 
Carex leporina. Közepes takarmányértékü sás. 
Carex paniculata. 
Carex rostata. 
Carex tristis. Közepes értékű sás. 
Eriophorum latifolium. Széleslevelü gyapjusás. 
Luzula memorosa. A csetkákának havasi szines bugáju alakja. 

Csaknem értéktelen. 
Luzula multiflóra. A sokvirágu csetkákának havasi alakja. 
Scirpus silvaticus. Erdei káka. 

*) Magja hazánkban is beszerezhető. 

Erdészeti Lapo k 



Értéktelen füfajták: 

Molinia coerulea. Kék pipafű. Kemény szára miatt értéktelen. 
Nárdus stritta. Szőrfű. A havasi legelők leghaszontalanabb füve. 
Az elsőrangú takarmányértékkel biró füvek magvainak gyűjtése 

és az irtott területekre való elvetése volna most már feladatunk, 
és bár ezideig e téren kevés történt, nincs messze az az idő, amikor 
magunk fogjuk havasainkon az ott létező legjobb fűfajtákat 
tenyészteni és szaporítani. Szükséges ez annál is inkább mivel 
egyes igen értékes füfajták a kereskedelemben nem is kaphatók. 

Ez időszerint a magvakakat még a magkereskedőktől vásároljuk. 
Magvetéshez a növény kisérleti állomás ajánlatára a következő 

takarmány onágkeveréket használjuk: 

A t a k a r m á n y m a g n e v e 

Szükségelt 
mag

mennyiség 

Kerü-
költsége 

A t a k a r m á n y m a g n e v e 
kg K f 

Kat. holdanként 

I. Trifolium pratense (Lóhere) 1-00 1 80 1-00 1 80 

I. Trifolium repens. (Fehér lóhere) __. 2 - 4 0 4 08 

I. Lotus corniculatus. (Szarvas kerep) — . . . 2 - 1 0 6 72 

II . Festuca rubra. (Veres csenkes) . . . __. — 3 - 6 0 6 48 

II. Dactylis glomerata. (Csomós ebir) . . . . . . 7 - 4 0 14 06 

I. Phleum pratense. (Réti komócsin) — . . . 5 - 1 0 6 12 

Összesen szükségeltetik kat. holdanként . . . . . . 2 1 - 6 0 39 26 

Az I-el jelölt takarmánymagvak nehezebbek, mint a II-vel 
jelzettek. Ezeket tehát külön-külön kell összekeverni és vetni úgy, 
hogy elősször a nehezebb magvakat szórjuk el és azután felül a 
könnyebbeket. 

Már összekevert magvakat nem tanácsos hozatni, mert az 
ilyen keverék nem megbízható. 

A magvakat tavaszszal vetjük, amikor a nagyobb fagyoktól 
már nincs mit tartani. 

Egy kat. holdnak a fűmagvetéshez szükséges felporhanyitása, 
bevetése, ledöngölése, a fűmag értékével és szállításával együtt 
tapasztalat szerint 60 koronába kerül. 



Nem jelentéktelen területet és rendesen a legjobb legelő
területet foglalja el a havason a  lapu, mely a régi elhagyott tanya
helyeken előszeretettel verődik fel. 

A lapu irtását illetőleg 3 évi kísérlet eredményével számol
hatok be, mely kísérletek több erdőgondnokságnál végeztettek. 

Az irtást a folytonos kaszálással kíséreltük meg, hogy ezáltal 
nemcsak a magzás, de még a levelek is akadályozva legyenek a 
hajtásban és a növény kimerülés, elvérzés folytán tönkremenjen. 

A kísérletet három holdon végeztük, az egyik holdon a laput, 
amint lekaszáltuk, ugy érintetlenül ott hagytuk rendben, a másik 
holdon a lekaszált laput szétszórtuk, a harmadik holdon a laput 
kisebb bogjákba összehordtuk. 

A kaszálást az első évben minden második-harmadik héten 
kellett végezni, mert a lapu minduntalan újból felsarjadzott. A fü 
ugyan igen csekély mennyiségben verődött fel, de már az első 
évben is jelentkezett. A második évben a fü már tömöttebb volt, 
a lapu pedig csak felerészben verődött fel, ugy hogy elegendő 
volt azt minden hónapban egyszer kaszálni. A harmadik évben 
ugyan még háromszor kaszáltuk (június, július és augusztus hónapok
ban), de a marha már álladóan legelt a próba területeken. 
Szeptemberben már nem volt mit kaszálni mert a még itt-ott 
felverődő laput a marha legelés közben letaposta. 

A kísérletek eredményére való tekintettel el lett rendelve a 
havason levő összes lapunak nyáron át 4—5-ször való kaszálása 
és pedig, mivel az említett háromféle kaszálási mód mellett észre
vehető különbség nem volt, a legolcsóbb eljárás mellett, vagyis 
a lapunak kaszálás után rendben való hagyásával. 

Évről-évre nagyobb gondot fordítunk a havasok trágyázá
sára is. 

A havasok trágyázásához elsősorban az istállók trágyagödrei
ben összegyűlő marhatrágyát használjuk fel. Erre a czélra minden 
tanyánál külön egy munkást az u. n. tanyást alkalmazzuk, aki a 
trágyagödörből kétkerekű taligába rakja a trágyát és azt a havasi 
utakról fokozatosan előre haladva lapátonkint teljes erővel lefelé 
dobja. Az eldobott trágya a földön szétfröcscsen, illetve, ha a 
trágya már érettebb szerte-szétgurul és ha maradnak még nagyobb 
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trágyafoltok, azokat széjjel gereblyéli. A többi munkát elvégzi 
az eső. 

Műtrágyázással is megkezdődtek már a kísérletek; egyelőre 
csak az irtott területeken, kapcsolatosan a fűmagvetéssel az első 
gyepesítésnél folynak, mivel a műtrágyázás ezidőszerint még 
nagyon drága. Erre a czélra a következő keveréket használjuk 
kat. holdankint: 

2 q Thomassalak, 60 kgr kénsavas káli. 
A Thomassalak métermázsája Körösmező vasúti állomáshoz 

bérmentesen szállítva 8 korona 67 fillér, mig a kénsavas káli 
métermázsája 27 korona 50 fillér. Amint látjuk a kénsavas káli 
nagyon költségessé teszi a műtrágyázást. 

Egy kat. hold irtott területnek műtrágyázása 50 koronába 
kerül. 

* 
Ezekben igyekeztem képet nyújtani a havasgazdálkodás jelen

legi állapotáról, mely a fejlődés utján még korántsem állott meg, 
hanem évről-évre többet, ujabbat és tökéletesebbet nyújt. 

A havasgazdálkodás előbbrevitelénél elévülhetlen érdemei 
vannak néhai Tomcsányi Gusztáv miniszteri tanácsosnak, kinek 
elhunyta ezen szépen megindult gazdálkodási ágra súlyos csapás
ként nehezedik. 

ú£ ú% ó£ 

FAKERESKEDELEM. 

A máramarossziget i fenyőtutajfa á rverés eredménye. Folyó 
hó 6—8-án került árverésre a máramarosszigeti erdőigazgatóság 
és a bustyaházai m. kir. erdőhivatal kerületéből az 1912. évben 
le+'iajozandó 243,500 ni6 fenyőépület és műszerfa. 

A tiszamenti fűrészek egy részének a mult évi árverés alkal
mával történt összeállása, a riasztó kartell-hirek a kincstári 
adminisztrácziót arra kényszeritették, hogy legalább némi prae-
ventiv intézkedéseket tegyen a nyersfaárak túlságos leszorításának 
megakadályozására. 

Az egyik intézkedés az árveréseknek lehetőleg korán való 


