
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 



megtartása volt, hogy szükség esetén gondoskodni lehessen a 
faanyagnak másként leendő értékesítéséről. 

A másik intézkedés a kikiáltási alapárak felemelése, hogy 
ezáltal a kincstár, mint a tiszamenti legnagyobb fatermelő, fixirozza 
azokat az árakat, amelyeken alul kitermelt fáját eladni nem 
hajlandó. 

Az árak meghatározásánál alapul ma is a régi (1888/1889. 
évi) tiszamenti szokványárak szolgáltak s mig az eddig alkalma
zásban volt kikiáltási árak az 1888/1889. évi árakból 3 0 % árfel-
emeléssel képeztettek, az ujabb kikiáltási árakat azoknak 50%-os 
felemelésével állapítottuk meg.*) 

Csupán a tutajfelszerelési és rudasanyagoknál (u. n. apró
anyag) hagytuk meg az eddigi alapárakat, mivel az áremelés 
egyáltalán nem lett volna indokolt. 

Az uj kikiáltási árakat (alapárak) a következő táblázat tün
teti fel: 

Tudva azt, hogy a két kincstári hatóság által termelt faanyag
nak a Tisza mentén egész Szegedig számottevő versenytársa 
nincsen, mivel az eddig terjedő folyószakasz mentén fekvő 
fűrészek faszükségletének mintegy 80%-át a kincstári erdők szol
gáltatják, áremelkedést vártunk, annál is inkább, mert az eladásra 
kerülő magánfaanyag alig felét teszi ki a mult évinek s a ked
vezőtlen időjárás mellett hire járt, hogy az erdélyi fatermelők 
nem lesznek képesek összes faanyagukat a vágásokból kiszállítani. 

Tényleg az eredmény, a mult évi termelésből visszamaradt 
fejérpataki és az elég jelentékeny részben jegenyefenyőből álló 
kevelei fát kivéve, mindenütt áremelkedést mutat s az árak nem
csak a mult évi eredménynyel, de az eddig elért legmagasabb 
(1910. évi) átlagárakkal szemben is emelkedést mutatnak. 

A részletes eredmény egyébként a következő: 

*) Ezeknek az u. n. tiszamenti szokványáraknak ma már csak történeti 
jelentőségük van s csodálkozunk, hogy még ma is bizonyos számítási alapot 
képeznek. Szerk. 



Az 1912. évi fenyőtutaj fa-árverésnél használt szerződési feltételek 7. pontja alatt 
részletezett alapárak. 
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Szálfa. 

1. osztályú . . . . . . .__ 17-2—felj . 31-től felj. nfi 20 60 

II. „ 11-2—17 II » 19 30 

III . „ —11 „ it 18 — 

IV . „ 17-2—felj . 2 6 — 3 0 „ 18 90 

V. „ . . . _ 11-2—17 2 6 — 3 0 II 17 50 

VI . . — 11 2 6 — 3 0 )t 16 10 

VI I . „ 17-2—felj. 1 5 - 2 5 II 14 80 

VII I . „ 11-2—17 12—25 II 13 50 

I X . „ _ —11 12—25 » 12 30 

Apró anyagok. 

Kész evező.. . . . — — — 1 80 

I. oszt. evezőrud.. . 7-6 1 0 - 1 1 darab 1 60 

II . „ „ 7-6 8 - 9 n 1 30 

Dohányszáritórud I. oszt. . . . 10—12 9 — 1 0 tt 1 90 

II . „ ___ 10—12 7 - 8 V 2 tt 1 70 

Kutostor . . . . 7 - 9 6—7 II — 60 

Csáklyarud I. oszt. 4-5—8 6 V 2 — 8 II — 50 

II. „ 4 - 5 - 8 5 - 6 II — 40 

Komlórud 3—4 3—4 10 

Fenyőheveder uj . . . . . . . . — 1 

,i használt — . . . — — — — 60 

Tutajszék . . . _ . — — — — 10 

Megjegyzés. A fejérpataki 1910. évi termelési faanyag kikiáltási ára 15%-kal 
alacsonyabb. 

1. A bustyaházai m. kir. erdőhivatal bruszturai, németmokrai 
és királymezői felső erdőgondnokságaiból letutajozandó s 1000 ra3-es 



részletekben értékesített 79,000 faanyag az átlagosan 17 korona 
31 fillért kitevő kikiáltási áron felül 26319°/o áremeléssel talált 
vevőre (/re3-kmt 4 kon 56 fillér felüligéret). 

Az igy elért 21 korona 87 filléres átlagos eladási ár a mult 
évi eredménynél //z3-ként 1 korona 09 fillérrel magasabb. 

2. A máramarosszigeti m. kir. erdőigazgatóság kerületéből: 
a) a bogdáni és fehértiszai m. kir. erdőgondnokságok kerü

letéből letutajozandó 55,000 tn?> faanyag a kikiáltási árral szemben 
elért 2 3 , 9 4 % átlagos áremeléssel adatott el. 

Az áremelés m3-ként 4 korona 48 fillért tesz ki a kikiáltási 
áron (18 korona 70 fillér) felül. 

Átlagos eladási ár m 3-ként a bocskó-lonkai rakpartokon 
23 korona 18 fillér, a mi a mult évi árakkal szemben 77 fillér, 
az eddig elért legmagasabb (1910. évi) árakkal szemben pedig 
16 fillér áremelkedésnek felel meg; 

b) a vaséri erdőgondnokság 1000 m 3-es részletekben értéke
sített 24,000 ms fahozamánál az átlagos áremelés a 17 korona 
70 filléres kikiáltási árral szemben 2 5 - 1 2 % , aminek pénzértéke 
/ra3-ként 4 korona 45 fillér. 

Az átlagos eladási ár ezáltal /« 3-ként 22 korona 15 fillérre 
emelkedett. 

Ez az eredmény a mult évinél /« 3-ként 1 korona 03 fillérrel 
az eddig legmagasabb, 1910. évi áraknál pedig 16 fillérrel 
kedvezőbb; 

c) a kevelei erdőgondnokság kerületéből letutajozandó 
12,000 m3 faanyag 1000 /ra3-es részletekben átlag 14 -8°/o áreme
léssel kelt el. 

Az átlagos kikiáltási ár /ra3-ként 17 korona 96 fillér. 
A kikiáltási árral szemben megajánlott felülfizetés /ra3-ként 

2 korona 67 fillérnek felel meg s ez által az eladási ár m 3-ként 
20 korona 66 fillérre emelkedett. 

A mult évi árakkal szemben 31 fillér emelkedés mutatkozik 
m3-ként, ellenben az 1910. évi eladási árnál az elért eredmény 
70 fillérrel alacsonyabb. A különbözet magyarázata abban rejlik, 
hogy a jegenyefenyő ebben a faanyagban sokkal nagyobb °/o-kal 
van képviselve, mint a többi erdőgondnokságok fahozamában; 

d) a bocskói erdőgondnokság 9000 ms faanyaga 1000 ms-es 



részletekben 3 - 0 1 1 % áremeléssel adatott el, a mi m 3-ként 56 fillér 
ártöbbletnek felel meg. 

Átlagos kikiáltási ár 18 korona 53 fillér. 
Átlagos eladási ár 19 korona 09 fillér. Ebből az erdőgond

nokságból az elmúlt években a fenyőfa nem került piaczra. 
A többi erdőgondnokságok áraihoz képest alacsony ered

mény onnan van, hogy a faanyag egy többször átszálalt elegyes 
faállományu erdő utolsó készlete, túlnyomó részben túlkoros, 
göcsös, csavartnövésü és túlságosan vastag jegefenyőtör
zsekből áll; 

é) a mezőháti erdőgondnokság kerületéből letutajozandó 
38,000 m3 faanyag 1000 m3-es részletekben a kikiáltási áron felül 
27-942° o áremeléssel kelt el. 

Az átlagos kikiáltási ár ennél az értékesítési csoportnál /rc3-ként 
16 korona 81 fillér s igy a megajánlott áremelés/ra 3-ként 4 korona 
70 fillérnek felel meg. 

Átlagos eladási ár /« 3-ként 21 korona 51 fillér. 
Ez az eredmény a mult évinél 1 korona 66 fillérrel, az eddig 

legmagasabb 1910. évi áraknál 72 fillérrel magasabb /w3-ként; 
/ ) a feketetiszai erdőgondnokságból származó s 43 egyenként 

500 m3-es részletben értékesített 21,500 m3 fenyőfaanyag a kiki
áltási áron felül 27-611°/o áremeléssel adatott el. 

A 16 korona 31 fillért kitevő kikiáltási árral szemben ez az 
áremelés /ra3-ként 4 korona 52 fillér felülfizetésnek felel meg. 

Ennek megfelelően az átlagos eladási ár /re3-ként 20 korona 
83 fillért tesz ki. 

Az eredmény 1 korona 41 fillérrel magasabb az 1911. évi 
és 75 fillérrel az 1910. évi áraknál; 

g) végül a fejérpataki erdőgondnokság 1910. évi termelé
séből visszamaradt 5000 m3 faanyag 1000 m3-es részletekben az 
alapáraknál 15%-kal alacsonyabb kikiáltási ár mellett bocsáttatott 
árverés alá és átlag 15'44°,o áremeléssel talált vevőre. 

Az átlagos 15 korona 75 fillért kitevő kikiáltási árral szem
ben az ajánlat /K 3-ként 2 korona 43 fillér felülfizetést jelent, a mi 
által az átlagos eladási ár 18 korona 18 fillérre emelkedett. 

Ez az eredmény a mult évi árnál «z3-ként 1 korona 43 
fillérrel kedvezőtlenebb. 



Ha tehát számításba veszszűk azt is, hogy a friss termelésű 
faanyag ára a mult évivel szemben valószínűleg emelkedett volna 
néhány fillérrel, /re3-ként 1.8—2.0 koronára becsülhetjük a veszte
séget, a mi az által érte a kincstárat, hogy ez a faanyag a ked
vezőtlen időjárás folytán a mult évben nem volt kiszállítható. 

Összegezve az eredményt, a máramarosszigeti erdőigazga
tóság 1911. évi termelésű faanyaga (az 1910. évből származó fejér
pataki faanyag leszámításával) a kikiáltási árral szemben 2 3 7 0 8 % 
áremeléssel adatott el s a /ra3-kénti eladási ár 21 korona 88 fillért 
tesz ki, a mi a mult évi árnál 89 fillérrel, az 1910. évi árnál 
pedig 10 fillérrel magasabb. 

Míg ha a jelentékenyebb mennyiségű jegenyefenyőt tartal
mazó bocskói és kevelei faanyagot is figyelmen kivül hagyjuk, 
a majdnem tisztán luczfenyőből álló csoportoknál az átlagos 
áremelés 25-823%-ot, az átlagos eladási ár pedig 22 korona 18 
fillért tesz ki. Ennél a 138,500 m3 fánál tehát a folyó évi ár a 
mult évivel szemben 1 korona 01 fillér emelkedést mutat. 

Érdekes még megemlíteni, hogy a legdrágábban (30 -0°/o 
áremeléssel) eladott részleteknél az I. árosztályba sorozott faanyag 
eladási ára (maximális eladási ár) 26 korona 78 fillért tesz ki, 
a mennyit még Máramarosban tutajba furt faanyagért soha nem 
fizettek. 

Mint érdekes mellékkörülményt megemlíthetem itt azt is, 
hogy a tiszamenti nagyobb fűrészek tulajdonosai a szóbeli árve
réstől ez idén is tartózkodtak s csupán írásbeli ajánlatokkal vettek 
részt az árverésen. 

Taktikájuk azonban ez évben sem vezetett eredményre. 
A bustyaházai faanyagra beadott 24 - 4—27 - 0°/o ajánlataikkal 

szereztek ugyan 34 részletet, a máramarosszigeti erdőigazgatóság 
164,500 m3 fahozamára beadott írásbeli ajánlataik azonban min
denütt 2—6°/o-kal a szóbeli eredmény alatt maradtak s csupán a 
kevelei erdőgondnokság 12,000 m3 faanyagát és egy fejérpataki 
részletet sikerült megszerezni. 

Magával az árverés eredményével azonban meg lehetünk 
elégedve, mert azok, ha csupán a termelés és szállításnál felmerülő 
költségeket vesszük figyelembe, ellenben azokat a kiadásokat, 
melyeket tövön való eladás esetén is a birtokosnak kellene viselni 



(pl. személyi járandóságok, adók, erdőművelés stb.) figyelmen 
kivül hagyjuk, az egyes vágások eltérő viszonyainak figyelembe
vételével is 11—17 koronáig terjedő főárakat érünk el, sőt a már 
emiitett legdrágább választékánál a tőár a 20 koronát is el 
fogja érni. 

Ez az eredmény lehetővé fogja tenni azt is, hogy távolfekvő 
erdőrészek kisebb mennyiségű, gyengébb választékú fahozamát is 
előnyösen hozzuk ki, jóllehet eddig ezeknél a részeknél a tul-
magas termelési bérek gyakran gondolkodóba ejtettek bennünket 
a kihasználás jövedelmezőségét illetőleg. Biró Zoltán. 

J - t t>* 

KÜLÖNFÉLÉK. 

Helyreigazítás. Az Erdészeti Lapok IV. füzetében az erdő-
mérnökhallgatók 1911. évi tanulmányutjának beszámolója kereté
ben Beszterczebánya város erdőgazdaságát ferde világításba állító 
kritika jelent meg. 

A beszámoló szerint: „feltűnt a városi részben helytelenül 
vezetett fokozatos felújító vágás nyomán fellépett széltörés". 

Szerkesztő ur szívességéből engedtessék meg nekem e biráló 
kijelentéshez néhány szót fűznöm. 

A szóban levő széltörés ezelőtt 15—20 évvel vette kezdetét 
s azóta majdnem minden évben folytatódott, mig az 1911. év 
január 18-án dühöngött szélvihar közel 6 holdat döntött ki, azon
ban nemcsak nálunk, hanem az egész felvidéken (zólyom-lipcsei 
m. kir. erdőgondnokság, Revucza környéke stb.) s olyan faállomá
nyokban is pusztított, hol még fejsze nem járt. 

A vágások vezetése különben nálunk egy szaktanács szigorú 
ellenőrzése alatt áll, mely tanácsban — a czikkiró ur bizonyára 
nem is sejt — neves kincstári szakemberek is foglalnak helyet. 

Ez az erdőgazdasági tanács be is szokta járni a vágásokat 
s nem madártávlatból mond kritikát. 

De különben is a szóban forgó faállományból a széljárta 
helyen 1908 óta, mikor a fokozatos felújító vágásmód életbe
lépett, csak az erősen sérült fák távolittattak el s ha a czikkiró ur 


