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Megjelenik minden hónap 1. és 15-ik napián. 

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

Az Országos Erdészeti Egyesület időközönkint megjelenő közérdekű kiad
ványai (népszerű erdészeti ismeretek tára stb.), valamint a hirdetések 
(állandó melléklet) az előfizetési ár fejében a lappal ingyen küldetnek meg. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
B U D A P E S T , V . , A l k o t m á n y - u t c z a 6 . s z á m . 

(Telefon: 37—22) 

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



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

írói tiszteletdíj: Egy nyomtatott ivnyi eredeti értekezésért, mely a szer
kesztőség részéről átdolgozást nem igényel 40—48 K-, ha az átdolgozást igényel, 
avagy idegen nyelvből eszközölt szabatos fordításért 2 4 — 4 0 K., oly fordításért, 
mely átdolgozást igényel 16—24 K. 

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

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

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

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

EGYESÜLETI HIRDETÉSEK. 
F i g y e l m e z t e t é s . Az egyesületi kiadványokból az egyesületi tagok csak egy 

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

Az O r s z á g o s E r d é s z e t i E g y e s ü l e t n é l (Bpest, V., Alkotmány-utcza 6. sz.) 
a k ö v e t k e z ő m ü v e k r e n d e l h e t ő k m e g : 

E R D É S Z E T I L A P O K . Az Országos Erdészeti Egyesület közlönye. Szerkeszti 
Bund Károly. Előfizetési ára 1 évre 16 korona. Megjelenik minden hó 1-én 
és 15-én. Mutatványszámok ingyenesen. Régi évfolyamok mérsékelt áron. 

AZ E R D É S Z E T I Z S E B N A P T Á R 1907. ÉVI ( X X V I . ) É V F O L Y A M A . Ara egyesületi 
tagoknak 2 K., másoknak 3 K- Árát Iegczélszerübb 45 f. postaköltséggel 
együtt előre beküldeni, mert az utánvét aránytalanul drágítja a postaköltséget. 

AZ E R D Ő Ő R vagy AZ E R D É S Z E T A L A P V O N A L A I K É R D É S E K B E N ÉS 
F E L E L E T E K B E N . I r ta : Bedő Albert. VII I . kiadás, 1902. Ára 6 K. 6 kor. 
55 fill. előzetes beküldése esetén bérmentve és ajánlva küldetik. 

AZ E R D Ő R E N D E Z É S T A N K É Z I K Ö N Y V E . Irta: bölcsházai Belházy Emil. I. rész. 
Ára tagoknak 6 K., nem tagoknak 10 K-

E R D É S Z E T I N Ö V É N Y T A N . Irta: Fekete Lajos és Mágócsi-Dietz Sándor. I. kötet. 
Általános növénytan. Teljesen elfogyott. — II. kötet: Növényrendszertan. 
Részletes növénytan. Növényföldrajz. Ára tagoknak 12 K., nem tagoknak 18 K. 

A T Ö L O Y É S T E N Y É S Z T É S E . Ir ta: Fekete Lajos. Ára tagoknak és könyv
kereskedőknek 4 K., másoknak 6 K. Kapható a szerzőnél is Selmeczbányán. 

E R D E I F A C S E M E T É K N E V E L É S E . I r ta : Tomcsányi Gusztáv. Ára tagoknak 
3 K., nem tagoknak 4 K . ; 4 K. 45 fill. előzetes beküldése esetén bérmentví 
küldetik. 
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XLYI. ÉYF. I / A 7 I A M \ / C FÜZET. KÖZLÖNYE 
KIADJA: AZ O R S Z Á G O S E R D É S Z E T I E G Y E S Ü L E T 

Szerkeszti : 
BUND KÁROLY 

Megjelenik minden hó 1-én és 15-én. ® Előfizetési dij egy évre 16 korona. 

Az Orsz. Erd. Egyes, oly alapitó tagjai, kik legalább 300 kor. alapítványt tettek, vala
mint a rendes tagok is 16 kor. évi tagsági dij fejében, ingyen kapják. Azok az alapitó 
tagok, kik 300 koronánál kevesebbet alapítottak, 6 kor. kedvezményes árért járathatják. 

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

M I A lap irányával nem ellenkező hirdetések mérsékelt díjéit közöltetnek. «e 
„ g (Telefon: 37—22.) 

Az erdölések gyakorlati keresztülviteléről.1) 
Az Országos Erdészeti Egyesületben 1906 deczember 8-án előadta: Róth Gyula, 

a m. kir. közp. erd. kisérl. állomás adjunktusa.-) 

agyméltóságu Elnök Ur! Igen tisztelt Uraim! Köz
tudomású dolog, hogy az erdőápolásnak az a módja, 

amelyet szerény előadásom tárgyául választottam, hazánk
ban lényegesebb szerepet még nem játszik sem az iro
dalomban, sem a gyakorlatban. Ezt a panaszt hangoztatta 
2 0 évvel ezelőtt Kozarac, korán elhunyt szaktársunk, ezt 
olvassuk Vadas Erdőmüveléstanában is és ezt mondja 

!) Az „erdőlés" szóra megjegyzem, hogy a közp. kisérl. állomás ezt a 
szót fogadta el mint legmegfelelőbbet. Szinnyei szerint a Csallóközön, Udvar
hely- és Háromszék megyékben ismerik ezt a szót „fát vág vagy gyűjt az erdőn 
és szállít onnan haza" értelemmel ige és főnév alakjában. Hasonló értelemmel 
említi Czuczor és Fogarasi szótára is, ahol még külön „ágerdőjés" is szerepel 
és az erdőnek évenkénti rendszeres osztályok szerint való vágása is az erdőiés 
fogalma alá van vonva. Szerző. 

Az erdészeti műszótár szerkesztő bizottság tudvalevően éppen sokkal tágabb 
értelme miatt ezt a szót a maga részéről nem fogadta el. Szerk. 

2 ) Az alábbiakban eredeti terjedelmében közölt fejtegetéseket idő szűke 
miatt az előadás alkalmával kissé rövidebben voltam kénytelen tárgyalni. Szerző. 



Kaán Károly is a közelmúltban szétküldött beható érte
kezésében. 

Valóban, ha szembeállítjuk az erdőlés szerepét a 
külföldön avval, amit hazánkban játszik, megdöbbentő 
ellentétet találunk. A mi szakirodalmunkban alig egy-két 
czikkre akadunk, mely erről a kérdésről szól, azok is 
jórészt egy-egy külföldi munka ismertetését tartalmazzák. 
Evvel szemben Laschke a külföld irodalmában csak 
1873-ig 2 0 8 müvet és czikket sorol fel, mely evvel a 
tárgygyal foglalkozik, azóta pedig tenger azok száma. 
A gyakorlati gazdaságunkban csak kevéssé és alárendelten 
szerepel az erdőlés, külföldön pedig az erdőgazdaság évi 
termelésének 20, 30 sőt 4 0 % - á t adja, még pedig oly 
erdőben, ahol évek hosszú sora óta folyik az erdőlés, 
ahol tehát nem halmozódhatott fel az anyag az előbbi 
évek elmaradt erdőlései révén. Ha csak az alsó határt, a 
2 0 % - o t sikerül elérnünk, akkor évenként 5 — 6 millió /#;!-el 
emelhetjük termelésünket. Ekkora fatömeg kallódik el haszná
latlanul erdeinkben évről-évre a nemzeti vagyon óriási 
veszteségére. 

Elég nyomatékosan beszélnek ezek a számok és szinte 
követelik tőlünk, hogy minden erőnket megfeszítve, hárítsuk 
félre azokat az akadályokat, amelyek eddig gátolták az 
erdőlési üzem terjedését. 

Ezek az akadályok részint kereskedelmi és közlekedési, 
részint gazdasági és adminisztratív viszonyokban rejlenek. 

Az egyik az, hogy utak hiánya miatt az erdőlési 
anyag nem hozható ki. 

Ez az ok csak akkor fogadható el, ha ki lehet mutatni, 
hogy az erdőlési fatömeg nem fedezi az erdő feltárásának 
költségeit. A mai fakereskedelmi viszonyok mellett ez 
csak a legkedvezőtlenebb esetekben áll, legtöbb esetben 



még jelentékeny hasznot is biztosithatunk, hogyha helyesen 
választjuk meg az alkalmazandó erdőlésmódot. 

Nem mulaszthatom el, hogy az érdeklődők figyelmét 
fel ne hivjam itt az óhegyi m. kir. erdőgondnokságban 
(Zólyomm.) legutóbb erdőlési czélokra épitett útra, mely 
Kaán szaktársunk adatai szerint elég nehéz viszonyok 
között épülve kat. holdanként 10 A / Z ; í erdőlési anyag alapul 
vétele mellett már jövedelmezőnek Ígérkezett és a várakozá
sokat végeredményben jóval felülmulta. 

Egy másik fontos • akadály az, amit az Erdészeti 
Lapok m. é. X I . füzetében érintett Szabó Ferencz szak
társunk, t. i. az a gazdálkodási rendszer, melyet nemcsak 
a kincstár, hanem a többi birtokosaink jó része követett. 
A tövön való eladás, a vállalkozó utján való értékesítés, 
a merev tarvágásos rendszer és ami ennek természetes 
folyománya: a kezelő személyzetnek szük hatásköre — ezen 
az alapon erdőlési üzem nem tud fejlődni. 

Tudjuk azonban, hogy a házi kezelés mindinkább tért 
hódit, ennek terjedésével pedig az erdőlés is mindinkább 
kell, hogy terjedjen, mert bátran állithatjuk, hogy a házi 
kezelés csak féleredmény, ha nem jár avval a rendszeres 
erdőlés. 

A harmadik kifogás az, hogy a kikerülő gyenge vá
lasztékot nem lehet értékesíteni. 

Ezen a bajon is lehet segíteni az erdőlés technikájának 
helyes megválasztásával és evvel akarok most foglalkozni. 

Először is jöjjünk tisztába azokkal az elvekkel és 
tényezőkkel, amelyek az erdőlés technikájának megválasz
tásánál figyelembe veendők. 

A legelső az, hogy az erdőlésnél nem a kikerülő fa
anyag irányadó, hanem a lábon maradó. Az erdőlés célja 
első sorban erdőápolás és ezért a lábon maradó állomány 

2 6 ' 



előnyére kell, hogy váljék! Ebből a szempontból tneg-
itélve világos, hogy oly erdőlés, amely csak elhaló és 
elnyomott anyagot vesz ki, hozhat ugyan fahozamot, de 
semmi egyéb számbavehető befolyással nincs. Az csak a 
halottaknak eltakarítása, de az élőknek segélyt nem nyújt 
sem a koronákban, sem a gyökerekben. Erdőápolási szem
pontból ennek értéke semmi, gazdasági haszna csekély és 
legfeljebb erdővédelmi szempontból érdemel figyelmet. 

Hogy az erdőlést tényleg a megmaradó faállomány 
előnyére vezethessük, ismernünk kell a különböző erdőlés
módok befolyását a talajra és állományra, továbbá a 
különféle fanemek viselkedését az erdőléssel járó változá
sokkal szemben. Ismernünk kell ezeket, mert mi képesek 
vagyunk ugyan a fák természetes fejlődését elősegíteni 
abban az irányban, mely a mi czéljainknak megfelel, viszont 
visszaszoríthatjuk azt a nekünk meg nem felelő irányból, 
de semmi esetre sem vagyunk képesek a fejlődést a fák 
természetével ellenkező irányba terelni. Ez — ha ideig-
óráig sikerül is később mindig megboszulja magát. 
Van rá, sajnos, bizonyítékunk elég! 

Ismernünk kell továbbá a fopiacz igényeit, mert termelő 
üzemet kell folytatnunk, amely csak akkor virágozhatik, 
ha a piacz igényeinek meg tudunk felelni. Mennél jobban 
sikerül a természetadta fejlődést a fapiacz igényeivel össz
hangba hoznunk, annál biztosabb a siker, nagyobb a jöve
delem. De nemcsak a pillanatnyi helyzetet kell ismernünk, 
hanem a jövőbeli alakulások eshetőségeit is számitásba 
kell vennünk, mert hiszen a jövő számára kell, hogy az 
erdőléssel előkészítsék az erdőt. 

Végül pedig, ami a legelemibb követelmény, behatóan 
ismernünk kell az erdő jelen állapotát, ugy talaját, mint a 
fákat és azok természetét, valamint a klimatikus viszonyokat, 



hogy az összes tényezők összevetésével alakithassuk a 
meglevő alapból a jövő üzemét. 

Eléggé bonyolult viszonyokkal kell tehát számolnunk 
és valóban jogosan mondhatta Siefert karlsruhei főerdő
tanácsos, hogy: az erdőlés az erdőkezelőnek legszebb, de 
legnehezebb feladata, amelyet csak akkor oldhat meg 
helyesen, ha teljességgel ismeri a gazdasági és élettani 
tényezőket. 

Az erdőlés helyes kivitele érdekében szükséges, hogy az 
erdőkezelő maga vezesse azt; nem lehet — sajnos — a mi 
viszonyaink között személyes kijelölést követelni, de ok
vetlenül szükséges, hogy a gondnok a terület egy részét 
maga jelölje erdőőrei jelenlétében, hogy azok megismer
hessék intenczióit, azután pedig lehetőleg gyakran felül 
kell vizsgálni a jelölést. A jelölésen okvetlenül kétszer kell 
végigmenni és döntés után az erdőt újra meg kell tekin
teni az esetleges hibák pótlása végett. A jelölésre pedig 
soha fejszét, hanem krétát vagy meszet használjunk. 

Mennél idősebb az erdő és mennél nagyobb idő
közökben ismétlődhetik az erdőlés, annál kényesebb a 
jelölés, különösen azért, mert a mai erdőlésnél, amely az 
uralkodó állományban dolgozik, nem mindig lehetséges 
az, hogyha kevésnek bizonyult a kiszedésünk, egyszerűen 
vágunk többet. A mai erdőlésnél minden fának meg kell 
szabni a helyét és erősebb belenyúlásnál akárhány esetben 
meg kell hagyni azokat a fákat, amelyeket gyengébb 
erdőlésnél kivágnánk. Ezért a jelölésnél már a későbbi 
jövővel is számolnunk kell. 

Ezek előrebocsátása után térjünk át az egyes erdőlés
módok ismertetésére. Erre a czélra szolgálnak a bemuta
tandó vetített képek, amelyek egy és ugyanazon erdőnek 
különféle módon való kezelését mutatják be vázlatos rajzok-



ban. Ezeknek rövid magyarázatát bátor voltam szétosztani 
az urak között, hogy az osztályozások és erdőlési fokok 
magyarázatára ne fordítsunk fölös időt. 1) 

A 20. kép az eredeti erdőalak. 
Körülbelül 40 éves, természetes uton keletkezett elegyes szál

erdő vázlatos rajza. Fanem vagy luczfenyő és bükk, elszórtan 
hegyi juhar, szil és egyéb fanemek; vagy jegenyefenyő, kocsány
talan tölgy és bükk, elszórtan egyéb fanemek. A vázlat 30 szá
mozott törzset tartalmaz; az eredetin a fáknak Kraft szerint való 
osztályozása van feltüntetve a koronák színének sötétedő árnya
lataival, ugy hogy a legsötétebb adja az V. osztályt. 

1 2 4 ö b lu Ví 14 itj ló '2M 'SÍ *4 zo 30 
20. kép. Az eredeti erdőalak. 

I. oszt. Kimagasló fák, rendkívül erős koronával. 6., 21. szám. 
II. oszt. Uralkodó fák, jól kifejlett koronával 1., 9., 10., 12., 

16., 26., 28. szám. 
III. oszt. Elmaradó fák. Koronák még eléggé szabályosak, de 

gyengébbek, sokszor már a visszafejlődés nyomaival 3., 14., 18., 
23., 25., 30. szám. 

IV. oszt. Túlszárnyalt fák. Koronák többé-kevésbbé fejletlenek, 
vagy minden oldalról, vagy csak két oldalról elnyomva, vagy 
zászlósak, 4., 7., 11., 15., 19. szám. 

IVa Beszorult, csúcsa szabad 4., 7. szám. 

! ) Ez a magyarázat itt a szöveg közé van foglalva. A kiilöuféle osztályozás 
eltéréseinek kellő feltüntetése érdekében lehetőleg hiven fordítottam le az idegen 
műszavakat, aminek következtében kénytelen voltam egy-két helyen oly kifejezést 
használni, amely a magyarban rosszul hangzik. Szerző. 
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amely a különféle törzsosztályozások egymáshoz való viszonyát 
mutatja be, a Kraft-félét véve alapul. A legfelső sor mutatja a 
Kraft-féle osztályozást. Az osztályokba sorozott törzsek száma érin
tetlen, fiatalabb erdőben, árnyéktürő fanemnél tényleg körülbelül 
ezt az eloszlást mutatja. 

Evvel szemben pl. a posteli erdőlés1) I. osztálya a Kraft-féle 
III. osztályba, az uj német és a svájczi I. osztály a Kraft-féle 
másodikba is belenyúl. A Kraft-féle V. osztály az életképes elnyo
mottakat is magába foglalja, amelyek a német és svájczi szerint 
a negyedikbe sorozandók. 

A következő (21. sz.) kép mutatja a német erdészeti kísér
leti állomások régi, 1873-ból származó erdőlési előírását, mely 
a legutóbbi évekig érvényben volt. Czélja a záródás, illetőleg sza
bad állás befolyásának megállapítása a tömeggyarapodásra. Jelen
leg tulajdonképpen érvényen kívül van helyezve, csak az össze
hasonlítás kedvéért mutatom be. Ennél az elv: az elnyomottak 
kiszedése. Az erdőlés sablonos és egyenesen a törzsosztályozáson 
alapszik, az erősség fokozásánál egy-egy osztálylyal több kerül 
kivágásra. 

Törzsosztályok. 
\. Uralkodó fák, teljesen kifejlett koronával alkotják a koro

nák felső ernyőjét, 1., 6., 9., 10., 12., 16., 21., 25.. 26., 28. szám. 

!) Salisch, posteli erdőbirtokos eljárása. 

IV b Alászorult, csúcsa kevéssé szabad 11., 15., 19. szám. 
V. oszt. Elnyomott fák. 2., 5., 8., 13., 17., 20., 22., 24., 27., 

29. szám. 
Va Életképes koronával (csak árnyéktürőknél) 5., 8., 17., 

20., 24., 27. szám. 
Vb Elhaló vagy elhalt koronával 2., 13., 22., 29. szám. 
Ennek kapcsán bemutatok egy vázlatrajzot, 
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21. kép. A német erdészeti kísérleti állomások régi előírása. 
Legfelül az eredeti erdőalak, alatta az A), B) cs C) foknak megfelelő vázlat az 

erdőlés keresztülvitele után. 



II. Elmaradó fák. A záródásban még résztvesznek, de koro
nájuk legnagyobb átmérője mélyebben fekszik, mint az I. osztály 
koronáinak legnagyobb átmérője, mintegy alsóbb ernyőt alkot
nak, 3., 4., 7., 14., 18., 23., 30. szám. 

III. Elnyomott fák. Csúcsuk teljesen az uralkodó fák koronája 
alatt van. Ide tartoznak a lehajlott törzsek is. 5., 8.. 11., 15., 19., 
27. szám. 

IV. Elhaló vagy elhalt fák. 2., 13., 17., 20., 22., 24., 29. szám. 

Erdőlés fokai. 
A) Kiszedi az elhaló vagy elhalt fákat. IV. osztály. 
B) Kiszedi az elhaló vagy elhalt és elnyomott fákat. IV. és 

III. osztály. 
C) Kiszedi ezenfelül még az elmaradó fákat is. IV., III. és 

II. osztály. 

A következő (22. sz.) kép az előbbinek csak némileg változtatott 
kiadása, a német kísérleti állomások uj erdőlési előírása 1902-ből. 
(Általánosságban elfogadta az erdészeti kísérleti állomások nemzet
közi szövetsége is Mariabrunnban, 1903-ban.) 

Törzsosztályok. 
I. Uralkodó fák, amelyek a koronák felső záródását alkotják. 

1. Normális koronával és jó törzsalakkal biró fák. 1., 6., 9., 
12., 16., 25., 26. szám. 

2. Nem normális koronával vagy hibás alakkal biró fák. 
10., 21., 28. szám. 

Ide tartoznak: 
a) beszorult fák (kl) ; 
b) hibás alakú kimagasló fák (vo) 21. szám; 
c) egyéb hibás alakú, különösen villás fák (zw) 28. szám; 
d) u. n. ostorok (pt); 
e) mindennemű beteg fák (kr) 10. szám. 

II. Uralt fák; a koronák felső záródásában nem vesznek részt. 
3. Elmaradó fák, csúcsuk még szabad, 3., 4., 7 , 14., 18., 23. 

és 30. szám. 
4. Elnyomott, még életképes fák, 5., 8., 11., 15., 19. és 27. 



22. kép. A  német erdészeti kísérleti állomások uj előírása. 
A legfelső sor az eredeti erdőalak, alatta az A, B és C foknak megfelelő 

vázlat az erdőlés keresztülvitele után. 



szám; talajápolás és ágtisztulás szempontjából még figye
lembe veendők. 

5. Elhaló és elhalt fák. (Ide tartoznak a lehajlott törzsek is.) 
2., 13., 17., 20., 22., 24. és 29. szám. 

Erdőlés fokai. 
I. Alacsony erdőlés. 
A) Eltávolítja az elhaló, elhalt és lehajlott fákat (5. osztály) 

és a betegeket. (Csak összehasonlító adatok szerzésére alkalmas.) 
B) Eltávolítja az elhaló, elhalt, lehajlott, elnyomott tör

zseket, az ostorokat, a legveszedelmesebb, hibás alakú kimagas
lókat (ha nyesegetéssel nem lehet segíteni) és betegeket (5. és 4. 
osztály, valamint a 2.-nak egy része). 

C) Eltávolítja lassankint a 2., 3., 4. és 5. osztály öszszes 
törzseit, úgyszintén az 1-ből is egy-kettőt, ugy hogy csak 
normális koronával és hibátlan törzsalakkal biró fák maradnak, 
melyek koronája mindenfelé szabadon fejlődhetik, anélkül, hogy 
a záródás tartósan megszakadna. 

A „B" és „C" fokoknál még a következők tartandók szem 
előtt: 

a) Ha uralkodó törzsek kivétele után hézag maradna, annak 
pótlására esetleg elnyomott vagy elmaradó fák meghagyhatok. 

b) A 2. osztály hibás alakú, de egészséges törzsei csak oly 
mértékben távolithatók el, amilyent az állomány állapota és záró
dása megenged. 

II. Magas erdőlés. 
Belenyúl az uralkodó állományba a vágáskori fák különös 

ápolása czéljából az uralt törzsek egy részének kímélése mellett. 
1. Gyenge. 23. kép. Kiszedi az elhaló, elhalt, lehajlott, továbbá 

a hibás alakú és beteg törzseket, valamint azokat, amelyek egyenlő 
értékűek csoportbontása érdekében eltávolitandók. Tehát az 
5. osztály, a 2-nek jó része és egyesek az 1-ből. 

Ez a fok fiatalabb állományokban alkalmazandó. 
2. Erős. Az elhaló, elhalt, lehajlott és beteg törzseken kívül 

eltávolítja mindazokat, amelyek a vágáskorbeli törzsek koronáinak 
fejlődését gátolják, tehát az 5. osztályt és az 1. és 2. osztály jórészét. 

Ez a fok idősebb állományban alkalmazandó. 



Lényegben ez az előirás ugyanaz, mint az előbbi. A különb
ség csak az, hogy az A) fok tulajdonképpen már nem megy 
erdőlés számba és csak összehasonlító adatok szerzése végett lesz 
fenntartva a kísérleteknél. A többi fokokban pedig meg van 
engedve egyes fák eltávolítása különleges okokból, ha nem is 
tartoznak a tulajdonképpeni kivágás alá eső osztályba; viszont 
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23. kép. A német erdészeti kísérleti állomások magas erdőlése. 
A felső sor az eredeti erdőalak, az alsó a magas erdőlés „gyenge" fokának 

megfelelő vázlat a fák kivágása után. 

egyes törzsek meghagyhatok, ha a sablon követelné is eltávolítá
sukat. Az alapelv itt is az elnyomottak eltávolítása. 

A gyakorlati gazdaság követelményeinek, amely mindinkább 
elitélte a sablonos gazdálkodást, a német kíséri, állomások a 23. 
képen bemutatott magas erdőléssel akartak megfelelni. Ennél már 
a törzs alakja is tekintetbe van véve, de csak egy osztályban, a 
2-ikban. Az erdőléshez adott előirás meg is felelne a mai kor 
igényeinek, de hozzá van téve, hogy az 5., 1. és 2. osztály törzsei 
távolithatók el. A 3. és 4-ikről nincs szó. Még mindig érvényre jut 



tehát a merev sablon, amely, mint a képen is látszik, helytelen 
alakulásokra adhat alkalmat. Az 1., 2., 3. és 4 törzsekkel szorongó 
csoport maradt meg, amelyből a 3. kiszedendő volna, a 7. és 8. 
törzs közül egyik kivágandó, úgyszintén a 18. és 25-ik. 

Hasonlót mondhatunk a következő 24. és 25. számú képekre 
is, amelyek a svájczi kisérleti állomás eljárását mutatják be. (Ismer
tette Flury F. 1903-ban az állomás folyóiratában.) 

Törzsosztályok. 
I. Teljesen uralkodó fák (d): 6., 10., 12., 21., 26. és 28. szám. 
II. Kevésbbé uralkodó fák (m) : 1., 9., 16. és 25. szám. 
III. Túlszárnyalt fák (b) : 3., 4., 7., 14., 18., 23. és 30. szám. 
IV. Elnyomott fák (u): 5., 8., 11., 15., 19. és 27. szám. 
V. Elhaló és száraz fák: 2., 13., 17., 20., 22., 24. és 29. szám. 

Erdőlés fokai. 
A) Eltávolítja az V. osztályt. (Elhaló és száraz fák.) 
B) Eltávolítja az V. és IV. osztályt. (Elhaló, száraz és 

elnyomott fák.) 
C) Eltávolítja az V., IV. és III. osztályt. (Elhaló száraz, 

elnyomott és túlszárnyalt fák.) 
D) Eltávolítja fentieken kivül még a II. osztály túlnyomó 

részét is. 
Megjegyzendő, hogy minden foknál eltávolíthatók a beteg, 

hibás alakú törzsek, esetleg erős nyesegetésekkel erre a czélra 
előkészítendők. 

A D) kép. Magas erdőlés. Az A) és D) fok kombinácziója, 
eltávolítja tehát az elhaló és száraz törzseket (V. osztály), vala
mint a II. osztály jórészét. 

Az 24. (és dl. 24/a) sz. kép 4-féle fokozatot mutat be, amelyek köz
vetlen kapcsolatban állanak itt is az állomány osztályozásával. A svájczi 
előirás lényegben közel áll az uj némethez, osztályozása azonban 
eltérő attól. Meg van itt is engedve a sablontól való eltérés, de 
az ottani állomás vezetőjének, Engler tanárnak szavai után ítélve, 
csak kivételesen ! Szerinte ugyanis a svájczi erdőlésnél szándéko
san nem emiitik a törzs alakját, mert ennek nem szabad vezető 



24. kep. A svájci erdészeti kísérleti állomás erdőlési 
A legfelső sor az eredeti erdőalak, alatta az AJ, B) és CJ 

vázlat az erdőlés keresztülvitele után. 

előírása. 
foknak megfelelő 



szerepet játszania az erdőlés kivitelénél, hanem akkor jöhet csak 
tekintetbe, ha a megfelelő fokozat szigorú sablonja megengedi. 

A svájczi állomás is alkalmazta a magas erdőlést (25. kép), 
de azt az előbbi sablonokból állította össze, ugy hogy az A) és 
D) fokot kombinálta. Ennek következtében itt is uralkodik a sab
lon az erdő kárára. Az 1—4-ig terjedő csoport helytelenül van 
megbontva, az 1. helyett a 3. lett volna kiszedendő. A 9-et nem 
lett volna szabad kivágni, helyette a 7. vagy 8.; úgyszintén a 16. 
helyett a 18. veendő ki. 

Az eddig bemutatott előírásoknak tehát az a közös tulajdon
ságuk van, hogy egy bizonyos, előre megállapított sablonba szo
rítják az erdőlést. Ennek oka abban rejlik, hogy eredetileg oly 

24/« . kép. A svájci erdészeti kísérleti állomás erdőlési előírása, D) fok. 

kísérletek számára szerkesztették az előírást, ahol csak a tömeg
gyarapodás fokozására törekedtek a fák különböző fokú szabadí
tása révén. A kor követelésének megfelelően engedtek idővel 
némi tekintetben, de mindenütt megtartották — legalább bizo
nyos fokig — a sablon uralmát. Ez okozza, hogy külföldön a 
gyakorlati gazdák és a kísérleti állomások némikép ellenséges 
állást foglalnak el egymással szemben. 

A kísérleti állomások azt hangoztatják, hogy a már régebben 
megindított kísérletet folytatni kell ugyanazon alapon, ahogy annak 
idején megkezdették és az állomások nem szabad, hogy muló 
gazdasági áramlatok által befolyásoltassák magukat. 

A gyakorlat pedig azt veti szemére a kísérleti állomásoknak, 
hogy mögötte sántikálnak, ahelyett, hogy előtte járnának, mert az 



állomások olyan erdőléseket folytatnak, amelyek felett a gyakorlat 
már többnyire napirendre tért. 

Tényleg el kell ismernünk azt, hogy a bemutatott erdőlés
módok túlságosan sablonosak és az erdő minőségének fokozására 
nem fektetnek elég súlyt. Igaz, hogy éppen a sablon miatt köny-
nyebb a kivitelük, de viszont ha a sablont mereven alkalmazzuk, 
az erdőre nagyon gyakran káros lehet. 
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25. kép. A svájczi erdészeti kísérleti állomás magas erdőlése. 

A felső sor az eredeti erdőalak, az alsó a magas erdőlésnek megfelelő 
vázlat a fák kivágása után. 

A következő három kép specziális erdőlést mutat, amelyek 
megfelelő viszonyok között jók, de csakis különleges viszonyokra 
alkalmazandók és ott is esetleg időközönként más móddal fel
váltva. 

Az egyik a Wagener-féle koronaszabaditás. 26. kép. (G. Wagener: 
Der Waldbau, 1884.) 

Wagener csak annyi törzset vesz behatóbb ápolás alá, ahány 
előre láthatólag az állományt vágáskor alkotni fogja; ezeket körös-



körül felszabadítja, ugy hogy a koronának állandóan minden 
oldalról 50—70 cm-ny\ teljesen szabad tere legyen. A többi fákra 
nem fektet súlyt. 

A vágáskori fák: 1., 6., 12., 21., 26. szám. 
Wagener azt állitja, hogy szálerdeinkben a szokott gazdasági 

eljárás mellett a rendesen alkalmazott forduló alatt nem képesek 
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26. kép. Wagener-féle koronaszabadítás. 
A felső sor az eredeti erdőalakot, az alsó a kivágás után való állapotot mutatja. 

a fák a szükséges méreteket elérni, továbbá hogy a fatömeget 
majdnem kizárólag azok a fák adják, melyek a vágás korában a 
főállományt alkotják, a többieknek ehhez képest csekély szerep jut. 
Ezért ő az ápolást csak a vágáskor uralkodó fáira terjeszti ki. 
Kiválaszt az erdő 25—35 éves korában annyi fát, ahány előre
láthatólag a vágáskorban azon a területen elfér, ezeket körös
körül felszabadítja, ugy hogy minden oldalról állandóan szabad 
terük legyen. Evvel tényleg eléri azt, hogy ezek a fák hatalmasan 



nőnek és rövidebb vágásforduló alatt nagy fatömeget termelnek. 
De éppen a szabad állás miatt aránylag csak rövid törzset és tul-
nagy koronát fognak fejleszteni. 

Wagener eljárása a következő viszonyokból fejlődött ki. 
Középerdőt kellett szálerdőbe átvezetni a jövedelem csökkentése 
nélkül. Hogy az aljfát mielőbb felhozhassa és emellett jövedelmet 
is kapjon, erősen belenyúlt a főfákba és az aljfa szebb törzseit 
felszabadította teljesen; igy jutott a teljes téres álláshoz a fák egy 
része, amely azután hatalmasan fejlődött. 

Azok között a kiválóan kedvező gazdasági viszonyok között, 
amelyekben Wagener gazdálkodott (Würzburg mellett egy magán
birtokon), ez az eljárás nagyon jól vált be, de általánosabb elter
jedésre nem számithat már a kikerülő választék silányabb minő
sége miatt sem. 

Hazánkban ez az eljárás alkalmazható ott, ahol elegyes erdő
ben egy bizonyos fanemet akarunk elősegíteni, hogy annak idején 
a természetes felújításnál ennek nagyobb szerepet juttassunk. 

A második a Borggreve-féle szálaló erdőlés. 27. kép. (Dr. B. 
Borggreve. Die Holzzucht. 1891.) 

Borggreve az erdő legerősebb törzseit vágatja ki, avval a 
számítással, hogy az ezek nyomása alól felszabaduló törzsek meg
hosszabbított vágásforduló alkalmazása mellett aránylag rövid idő 
múlva ismét nagy fatömeget fognak szolgáltatni. Wagenerrel ellen
tétben meghosszabbítja az eredeti vágásfordulót. 

Kiszedésre kerültek: 1., 6., 10., 12., 16., 21., 26., 28. szám. 
Egyik erdőlés körül sem keletkeztek oly elkeseredett és éles-

hangu viták, mint éppen e körül, amiben mindenesetre Borggreve 
egyénisége is jelentékeny szerepet játszott, mivel kíméletlenül és 
meglehetős nyersen bánt el azokkal, akik elveit nem ismerték el. 
Ez okozta alkalmasint azt is, hogy erdőlését tulszigoruan ítélték 
el. Az erdőlés technikájának mai állapota a régi erdőléssel szem
ben, amely kizárólag csak az elnyomott állományban dolgozott, 
bizonyos fokig igazolta Borggreve felfogását. Csak az volt Borg
greve hibája, hogy ő egy specziális viszonyokból fakadó szélső
séges eljárást általánosítani akart. 

Borggreve eljárása a következő viszonyokból fakadt. 
Münden város körül kiterjedt bükkösök voltak, amelyekben a 



hetvenes években még jóformán ismeretlen volt az erdőlés, ugy 
hogy 60—80 éves állományok még érintetlenek voltak. 1875 után 
egyszerre nagy mértékben javultak a viszonyok, létesült ott egy par
kettagyár, amely azonban ágtalan törzseket keresett. Az érintetlen 
bükkösökben persze sok ágas, kimagasló fa állott, amely nemcsak 
nem adott ily anyagot, hanem a szomszédjait is elnyomással fenye
gette. Borggreve kivágatta ezeket, hogy az alattuk sínylődő gyen-
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27. kép. Borggreve-féle szálaló erdőlés. 

A felső sor az eredeti erdőalakot, az alsó a kivágás után való állapotot 
mutatja. 

gébb, felnyurgult törzseket segítse. Az adott viszonyok között ez 
nagyon helyes eljárás volt, de nem szabad ezt az eljárást mindenféle 
egyéb viszonyok között alkalmazni, ahogy Borggreve követelte. 

Borggreve eljárása első sorban bükkösökben alkalmazható, 
mert ennek a fanemnek tényleg nagy mértékben van meg az a tulaj
donsága, hogy sinylődés után felszabadítva, magához tér, de czél-
szerüen csak ugy alkalmazható, ha az állományt előbb előkészítjük, 
hogy a törzsek és koronák fejlettsége ne mutasson nagy eltérést 
és csak uralkodó és elmaradó fák legyenek, elnyomottak nem. 

27* 



Eljárása hazánkban is alkalmazásra találhat. Pl. Gesztes szak
társunk az ő nemrégen ismertetett tölgygazdaságában ezt alkal
mazta, amidőn a felülkerekedő sarjakat az alul rekedt magról kelt 
fák kedvéért kivágta. Épp oly helyesen volna alkalmazva Borg
greve erdőlése értékesebb fiatalos lucz, jegenye, kocsántalan 
tölgy stb. védelmére az azt elnyomó bükk- vagy egyéb fafajok 
ellen mindaddig, amig a nemesebb faj uralma nincs biztosítva. 

14 16 18 
28. kép. Salisch-féle vagy posteli erdőlés. 

A felső sor az eredeti erdőalakot, az alsó a kivágás után való állapotot mutatja. 

A következő a Salisch-féle vagy posteli erdőlés. 28. kép. 
(H. v. Salisch. Forstaesthetik, 1902.) 

Törzsosztályok. 
I. Uralkodó fák: 1., 6., 9., 10., 12., 16., 21., 25., 26., 28. szám. 
II. Elmaradó fák: 3., 4., 7., 14., 18., 23., 30. szám. 
III. Elnyomott fák: 2., 5., 8., 11., 13., 15., 17., 19., 20., 22., 

24., 27., 29. szám. 



Salisch a II. osztályt vágja ki, az első és harmadik megmarad, 
előbbi van hivatva a fatömeget szolgáltatni, utóbbi védi a talajt, 
elősegíti az ágtisztaságot és sűrűségben tartja az erdő alját a vad
tenyésztés és turisztika érdekében. 

Ez az eljárás előbbi kettő között áll. Salisch az erdészeti 
aesthetika buzgó hirdetője, neve és agilitása révén az ő erdőlési 
módja nagyon hozzájárult ahhoz, hogy az elnyomott állomány 
védelmének tana népszerű lett és tért hódított. Eljárása egyszerű 
és elég jó, bár sablonos, ami miatt a törzsalakra nem fordíthat 
kellő figyelmet. 

Eredeti alakja bükkösökben keletkezett és ott is van helyén, 
okvetlenül árnyéktürő aljnövetet követel, amely a felette levő lomb
ernyőnek elég erős árnyalását kibírja. 

A posteli erdőben van egy kedvelt kiránduló hely, amely
nek szépsége csökkent volna, ha a bükkös növekvésével az 
erdő kiritkult lett volna. Ennek elkerülése végett Salisch meg
bontotta a záródást az alsóbb koronák kiszedésével; az elnyomott 
fák igy némi világossághoz jutva, életben maradtak és sürün 
tartották az erdő alját. 

Ez az eljárás már átmenetet képez a következő erdőlésmód
hoz, a Heck-féle természetes erdőléshez. Mielőtt erre rátérnék, 
még bemutatom a 29. képen az előbbi három erdőlést egy képen 
egyesítve, mert három eltérő, de egymást kiegészítő képet adnak. 

Wagener meghagyja a legerősebb törzseket, Borggreve ellen
kezőleg a legerősebbet veszi ki, Salisch középutat követ és kíméli 
a legerősebb és leggyengébb osztályt. 

Utoljára bemutatom Hecknek természetes erdőlését kétféle 
fokozatban. Az első gyengébb, a második erősebb. (30. kép.) 
(Dr. C. R. Heck. Freie Durchforstung. 1904.) 

Törzsosztályok. 
Azonosak a Kraft-féle felosztással. 
Ezenfelül Heck a fákat törzseik alakja szerint alakosztályokba 

sorozza, még pedig: 
a) Egyenes, hosszú törzs (elsőrendű műfa): 1., 3., 4., 6., 9., 

12., 14., 16., 18., 19., 23., 25., 26., 30. szám. 



1 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 

29. kép. A Wagener-, Borggreve és Saliscli-féle erdőlések összehasonlítása. 
A legfelső sor az eredeti erdőalak, alatta a Wagener-, Borggreve- és Salisch-

féle előírásnak megfelelő vázlat a fák kivágása után. 



(3) Egyenes, rövid vagy középhosszú törzs (másodrendű műfa): 
2., 5., 8., 13., 20., 24., 27., 29. szám. 

y) Görbe, ágas: 7., 11., 15., 17., 22., 28. szám. 

0 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 

1 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 
30 . kép. Heck-féle természetes erdőlés. 

A legfelső sor az eredeti erdőalakot, az alatta levők a Heck-féle gyenge és 
erős erdőlésnek megfelelő vázlatot mutatják az erdőlés keresztülvitele után. 

S) Villás. 
e) Többszörös villa, nagyon ágas: 21 . szám. 
9 Sarj. 
rj) Beteg: 10. szám. 



A két osztályozás együttes tekintetbe vételével a törzsek 
következőkép jelölendők: 

1. Ha 7. IVay 13. Vb$ 19. IV6a 25. Illa 
2. V£p 8. Vap 14. Illa 20. Vflp 26. Ha 
3. Illa 9. Ha 15. Nbr 21. Is 27. Vaj3 

4. IVfla 10. Ibj %16. Ha 22. V£y 28. Ily 
5. Vap 11. Nby 17. Vay 23. Illa 29. Vóp 
f). la 12. Ha 18. Illa 24. Vap 30. Illa 

Az erdőlés a szükséghez képest belenyúl kivétel nélkül az 
összes törzsosztályokba azon elv alapján, hogy minden fa eltávolí
tandó, amely egy nálánál értékesebbet gátol a fejlődésben, tekintet 
nélkül arra, hogy a kivágandó törzs melyik osztályba tartozik. 
Főczél az uralkodó állomány legszebb törzseinek elősegítése; ezek 
első sorban a II., továbbá az I. és a III. osztály a) törzsei. Csoportok 
megbontandók, hibás és beteg törzsek kivágandók, esetleg fel-
nyesendők. Az életképes elnyomott törzsek, tehát »Va", továbbá 
,;IVb" és „a" lehetőség szerint kímélendők a talajápolás és ágtisz-
tulás érdekében, a záródás ideiglenesen megszakítandó, elegyes 
állomány képződése elősegítendő. 

Fiatal és középkorú állománynál a kivágás gyengébb, idősebb
nél erősebb. 

Heck előírásában jutnak érvényre leghelyesebben azok az 
elvek, melyek az eddigi kísérletek eredményeiből leszürődtek. 

Heck uj csapást tört, mert ő volt az első, aki nyomatékosan 
követelte a törzsalak figyelembevételét a sablonos erdőléssel 
szemben, ennek az elvnek kellő érvényre jutása érdekében állította 
fel törzsalakosztályait. 

Heck alakosztályainak a nagybani erdőlésnél alig fogjuk 
hasznát venni.De a kísérleteknél, valamint az erdőlés eredményének 
követésénél megbecsülhetetlen szolgálatot tesznek, mert ezek segé
lyével az erdőnek képe röviden és szabatosan rögzítve van. 

Erre pedig okvetlenül szükségünk van ott, ahol az erdőlés 
hatását meg akarjuk figyelni. 

A vázlatrajzra (30. kép) megjegyzem a következőket: 
2. és 3. ki van vágva, előbbi elhaló, (Vb oszt.) utóbbi az 

1—4. csoport megbontása érdekében kiszedendő. 5. megmarad, 
mivel a 4. előbb-utóbb ki fog kerülni, hogy az 1. és 6-nak helyet 



adjon; az ekkor keletkező hézag pótlása végett fenntartandó a 
még életképes (Va) 5. törzs. 7. sz. megmarad a 6. és 9. ágtisz-
tulása érdekében, 8. kikerül, mert 9-nek kárt okoz. 10. beteg, 
kikerül, a hézag pótlására megmarad a 11. A 18. a 16—19. csoport 
bontása érdekében kiszedendő, 19. megmarad a 21 . után maradó 
hézag pótlására, illetőleg hogy 23-al együtt a hibásalaku 21-es 
helyét elfoglalhassák. 22, elhalt, tehát kikerül, 20. ellenben még 
életképes, megmarad a 21-nek hézagja miatt. 25. a 23—26. csoport
ból lesz kiszedve, 28. hibás alakja miatt vágandó ki. 

A 30. kép legalsó vázlata vagy már eredetileg erősebb bele
nyúlásnak tekinthető vagy pedig felette lévő képet bizonyos évek 
után követő erdőlésnek is vehető. 

A 3-ik ki van vágva az 1. és 6. előnyére, 5. megmarad a 
hézag kitöltésére, 7., 11., 14. a mellettük állók felszabadítása végett 
kiszedettek. 

A svájczi és német magas erdőlést és a Heck-féle természetes 
erdőlést a 31. képen együtt is bemutatom, hogy a köztük levő 
különbséget kiemelhessem. A felső két sornak a sablonos eljárás 
okozta helytelen alakulásai, amelyekről fennebb szó volt, Hecknél 
teljesen el vannak kerülve. 

Még két erdőlés módot említek, amelyet nem tudtam rajzban 
bemutatni, mert a jellemző vonások abban nem jutnának érvényre. 

Ezek a dán erdőlés és a Bohdannecky-féle erdőlés. 
Az első specziálisan dániai viszonyokon alapul. Alapja: Bükk-

gazdaság, tűzifát és apróbb müfát termel, a faszükséglet 6 0 % - a 
ezen felül külföldről jön. Itt tehát helyén van a tömeggyarapitás 
legnagyobb mértéke. Ezt a dánok ugy érik el, hogy eleinte gyen
gébben erdőinek a legszebb anyag javára, mig a korona körül
belül 15 /w-nyire fel nem tolódott a törzsön, ezután pedig nagyon 
erős erdőlést alkalmaznak, ugy hogy terebélyes koronát és evvel 
együtt nagy fatömeget produkálnak. Hozzátartozik még ehhez, 
hogy a dán bükkösök jó talajon állanak és hogy a felújítást a 
talajnak egy külön erre a czélra szerkesztett gördülő ekével való 
feltörése előzi meg és a fiatalost bámulatos gonddal ápolják. 

Hazánkban a teljességgel eltérő gazdasági viszonyok miatt 
ez az erdőlés egyáltalán nem fog szerepet játszani. 

Az utolsó mód csak legújabban jutott köztudomásra, bár már 



31 . kép. A német és svájci magas trdőlés és a Heck-féle természetes erdőlés 
összehasonlítása. 

A legfelső sor az eredeti erdőalak, az alatta levők a német és svájci magas 
erdőlésnek és a Heck-féle természetes erdőlésnek megfelelő vázlatok, az erdőles 

keresztülvitele után. 



25 éves múltja van. Csehországban született, elegyetlen luezban, 
nagyon kedvező gazdasági viszonyok között. Az eljárás élénk fel
tűnést keltett, mert ugyancsak elég gyökeresen változtatott az 
eddigi módokon. Az eddig ismertetett módok szerzői egyetértenek 
abban, hogy fiatal erdőbe erősebb erdőlés nem való. Bohdannecky 
pedig erdejét már 15 éves korában kezdi erdőlni, még pedig 
erősen. Eredetileg 4 -6000 lucz-csemetét ültet Aa-ként, tehát 
1 7 — 2 - 5 m-es hálózatban. 15-ik év körül kezdi azokat ritkítani, 
ugy hogy 25—30 éves korukban már csak mintegy 2500 darab 
álljon holdanként, tehát 1 0 - 1 5 év alatt 50%-ot vág ki. Ezentúl 
5 évenként erős, C fokú erdőlést alkalmaz. Az alsó ágak szára
dásának csak akkor szabad a törzs fél hosszáig mennie, ha a 
fenyők a hossznövekvés maximumát már elérték vagy el is hagyták. 
A fa 2/3-ánál feljebb egyáltalán nem szabad érnie az ágtiszta 
törzsnek. 

Az első erdőlések sablonosak, mert akkor még ugyis alig 
van számbavehető különbség a törzsek fejlődésében, de a rudas 
kortól kezdve már egyénenkénti válogatásnak van helye.*) 

Ez az erdőlési mód csak jó talajra való és nagyon körül
tekintő alkalmazást követel; ha a közel jövőben még nem is tart
hat számot nálunk térfoglalásra, de a későbbi jövőre meglehet, 
hogy hazánkban is szerepelni fog. 

Az erdőlésmódok bemutatása után engedjék meg, hogy 
röviden levonjam az előadottak tanulságát. 

Az előbb elmondottakból önként következik, hogy a 
bemutatott módok közül — eltekintve a különleges esetektől 
— általánosságban a német és svájczi magas erdőlés és 

a Heck-féle természetes erdőlés felelnek meg legjobban a 
mai kor igényeinek és hazai viszonyainknak. Az előbbi 
kettőn azonban még nagyon meglátszik a kísérlet érdekeit 
szolgáló sablon és a gyakorlatban csak akkor fog meg
felelni, ha a kezelő fel tud szabadulni a sablon nyomása 
alól, mert a kísérlet czélja lehet az, hogy egy bizonyos 

*) Lásd Erdészeti Lapok 1905. IV. 324. old. 



tényező hatását kutassuk a többiek elhanyagolása mellett, 
de a gyakorlatnak czélja csak a fatömeg és minőség 
együttes fokozása lehet. Erre a czélra leginkább ajánlom 
a Heck-féle eljárást, mely minden sablontól menten egye
nesen ezt a czélt szolgálja. 

A Heck-féle erdőlést alkalmazva, körülbelül a német 
és svájczi B . vagy C. foknak megfelelő erdőlést kapunk, 
a koronák záródásának kisebb-nagyobb megszakitásával. 

A kísérletek azt mutatták, hogy éppen ezek a fokok 
adták a legjobb eredményt. Ha csak a fatömeg fokozására 
törekszünk, akkor erősebb, sőt a lehető legerősebb fokokat 
kell alkalmazni, a kihozatal persze ekkor több és a meg
maradt állomány bőségesen szabad állást kapva, hatal
masan gyarapszik. Csakhogy ez a tul nagy gyarapodás a 
törzsalak rovására megy. Ha tehát minőségileg is jó fát 
akarunk, akkor valamivel óvatosabbnak kell lennünk, de a 
záródás ideiglenes megszakítására itt is szükség van, eleinte 
gyengébb, később erősebb fokkal. Amint már előbb emli-
tettem, a gyenge erdőlés teljességgel elvetendő. Nagyon 
helyesen mondja Kraft, hogy a záródás állandó fenntartá
sáról szóló dogma évenként milliókba kerül. 

A mai erdőlésnek jelszava: több világosságot az 
erdőkbe, nagyobb koronákat a fáknak. Mennél jobb a 
talaj és idősebb az erdő, annál erősebben nyúlhatunk bele, 
silány talajon • és fiatal erdőben óvatosabb eljárás van 
helyén. 

A koronák megszakítását ellensúlyozzuk az elnyomott, 
de még életképes fák meghagyásával. Ez a rendszabály 
csakis a záródás megszakitása mellett vezethet czélra, mer. 
anélkül az elnyomottak mihamarább elpusztulnának, de a 
záródás megszakításánál meg tudnak élni és nagyon jó 
szolgálatot tesznek a talajápolás és ágtisztulás érdekében. 



Magától értetődik, hogy a fafaj természetét figyelembe kell 
venni. Akáczosban pl. az elnyomottat nem fogjuk meg
hagyni, nehogy a Lecanium-ot tenyészszük. 

Az erdőlés gyakorlati alkalmazásának megvilágítása 
végett még egy-két önként felvetődő kérdésre kell felelnem. 
Először: mennyit vehetünk ki az erdőből? Erre pontos 
feleletet adni nem lehet. Itt először is különbséget kell 
tennünk az első és ismételt erdőlések között, másrészt 
számitásba kell vennünk a fanemet, a kort és termőhelyet. 

Azt azonban teljes határozottsággal lehet állítani, hogy 
közepes viszonyok mellett már a középkorú erdőben is az 
5 — 8 — 1 0 mH holdanként teljességgel nem elég, 2 0 — 2 5 , 
idősebb erdőben és jobb talajon 3 0 — 4 0 , sőt 50 m^-ig 
nyugodtan mehetünk, mert evvel még mindig csak ritkán 
fogunk tulmenni a B . fokon; idősebb, jóformán érintetlen 
erdeinkben, ahol óriási mennyiségű megtakarított erdőlési 
anyag van felhalmozva, még nagyobb tömeget is kivehetünk 
addig a határig, amelyet a széldöntés veszélye követel. 

Általános tájékoztatás végett közlök egynehány példát. 
A gödi puszta magról nevelt akáczosaiban létesített 

kísérleti területen kivágtunk B . fokkal 12 éves erdőből 6 niA-\ 
k. h.-ként, ami 14%-a volt az egész fatömegnek. 

Kisiblyei területünkön 26 éves kocsántalan tölgyesben 
kivágtunk 16 m:i-t holdanként == 16 százalék. Az eredmény 
azt mutatja, hogy túlságosan óvatosan dolgoztunk, a záródás 
alig szakadt meg és egy év múlva máris eltolódás volt 
észlelhető a törzsosztályokban, amennyiben az elnyomatás 
hatása már újra látszott. 

Az óhegyi erdőgondnokságban idősebb érintetlen jegenye
fenyvesből kivágtak 42 m:t-i is. Az erdőlés csak kevéssel 
haladta tul az A. fokot. 

A zsarnóczai kerületben k. h.-ként 50 m:i is került ki. 



A külföldön Heck 3 -5 évenként ismétlődő erdőlésnél 
65 éves bükkből 38 és 4 0 #z:!-t szedett ki ha-kéní 

Flury a Svájczban luczosból 4 0 — 1 0 0 #z:i-t vág ki 
ha-kéni a 30-ik évtől kezdve, bükkből közel ugyanannyit, 
ismételt erdőlésnél bükkből kevesebbet, 4 0 — 6 0 ni^-t 

Nagyon érdekes egynehány adat Württembergből,amely 
az erdészeti kísérleti állomások nemzetközi szövetségének 
ez évi kongresszusán bemutatott területekről való. Ennek 
adatait szintén ide iktatom. 

141 éves jegenyefenyves 22 év óta áll kísérleti megfigyelés 
alatt. 119 éves korában (1881) volt ha-ként 1179 mz fatömege. 

Ebből kivágtak 126 éves korában (B fok) 34 rn* ha-ként 
133 , „ (B „ ) 111 „ „ „ 
141 „ „ (C „ ) 163 „ „ „ 

Összesen három erdőléssel... 308 m3. 

Jelenlegi fatömege az erdőlés után 1286 m3. 
Növedék az erdőlési fatömeg nélkül 22 év alatt 107 m\ 
Összes növedék 22 év alatt 415 m3. 
Összes fatermelése 141 év alatt 1594 ni*. 
Evvel szemben fatermelési tábláink az I. t. h. 140 éves korban 

1400 mA-i mutatnak ki. 

Luczfenyő, 83 éves, 54 éves korában (1874) volt 563 m3 

ha-ként. 
Ebből kivágtak 59 éves korában (B fok) 47 m3. 

66 (B „ ) 54 i, 

73 „ „ ( B - C a ) 103 „ 
83 „ • (D „ ) 234 „ 

Összesen 438 m3. 

Jelenlegi fatömeg az erdőlés után 653 >ri\ 
Növedék az erdőlési fatömeg leszámításával 24 év alatt 93 m3. 
Összes növedék 29 év alatt 531 m3. 
Összes fatermelés 83 év alatt 1094 m3. 
Fatermelési táblák I. t. h. 80 év 850 m3. 



83 éves bükk, 56 éves korában (1877) volt 272 m3 ha-ként 
Ebből kivágtak 62 éves korában (B fok) 21 m3. 

70 „ „ (B » ) 32 „ 
79 „ „ (B „ ) 59 „ 
83 (D a ) 88 „ 

Összesen 200 nv\ 
Jelenlegi fatömeg az erdőlés után 345 m3. 
Növedék az erdőlési fatömeg nélkül 27 év alatt 73 mi. 
Összes növedék 27 év alatt 273 m3. Összes fatermés 83 év 

alatt 545 m3. Fatermési táblák I. t. h. 80 év 420 m3. 

Ezek a példák eléggé mutatják, mily nagy fatömeget ad 
a jól alkalmazott erdőlés, illetőleg mennyit szabad kivágnunk. 

Egy másik felmerülő kérdés, mikor kezdjünk erdőlni 
és milyen időközökben ismétlendő az erdőlés? 

Erre sem lehet pontos feleletet adni, mert itt nem csak 
tenyészeti és talajviszonyok, hanem gazdasági viszonyok 
is irányadók. 

A törekvésünk az legyen, hogy mennél előbb kezdjük 
és mennél gyakrabban ismételjük. Altalánosságban azt 
mondhatjuk, hogy akkor kell már erdőlni, mikor a fák 
kezdenek szorulni és ismételni akkor, amidőn az alkalma
zott erdőlésmód szem előtt tartása mellett van elegendő 
kiszedhető fatömeg. 

A kiszedendő mennyiség és az erdőlés közötti időköz 
egyenes arányban áll, mennél többet szedünk ki, annál 
később térhetünk vissza arra a területre. Gazdasági okok 
többnyire arra fognak kényszeriteni, hogy nagyobb idő
közöket válasszunk; ennek ellensúlyozására erősebb bele
nyúlás kell. Fiatalabb erdőben 5 — 1 0 , idősebben 1 0 — 1 5 
éven tul terjedő közöket lehetőleg kerüljünk. 

Az utolsó kérdés az volna, nem okozunk-e az erdő
léssel kárl a megmaradt állományban és nem hozunk-e 
veszélyt az állomány jövőjére? 



A tapasztalat azt mutatja, hogy kellő óvatosság mel
lett nem okozunk számbavehető kárt! Magától értetődik, 
hogy egyes fák le fognak töredezni, esetleg ki is kell egé
szen vágni, de ez elenyésző kár. Az erdőlés hatását, külö
nösen erős erdőlésnél, nem szabad közvetlenül a vágás 
után megítélnünk, mert akkor az erdő többnyire kedvezőtlen 
benyomást tesz. De alig egy-két esztendő multán kiheveri 
a beavatkozást, ugy hogy már észre sem lehet venni. Az esetleg 
megingott vagy károsodott törzsek a legközelebbi erdőlés
nél kiszedendők. 

Az elemi csapások közül a szél és a hó emlitendő 
Esetleges héj-aszás beállhatna, de aránylag nagyon ritkán 
ugy hogy ettől nyugodtan eltekinthetünk. 

Nagyobb figyelmet érdemel a szél és a hó. Az álta
lános tapasztalat azonban itt is azt igazolja, hogy ritka 
a nagyobb széldöntés vagy hótörés, sőt a kellőkép ritkitott 
erdő sokkal inkább képes a szélnek és hónak ellenállani, 
mint az, amely teljes záródásban nőtt fel. Leginkább a 
luczost érheti baj, ha magasabb korban hirtelenül bontjuk 
meg, de éppen a fentebb emiitett Bohdannecky-féle erdő
lés mutatja, hogy helyes előkészitésnél itt sincs veszély. 
Más fanemnél meg nincs mitől félni. Hazai tapasztalataink 
pl. Beszterczebányán és Zsarnóczán is igazolják, hogy még 
a fokozatos felújítással járó erősebb és sokszor elő sem 
készített megbolygatást is jól kibírják erdeink. Magától 
értetődik, hogy ugyanazok az óvórendszabályok, amiket a 
vágásoknál be kell tartani, itt is érvényesek. 

Ezekben lehető rövidséggel elmondtam mindent, amit 
előadásom keretébe be kellett illesztenem. 

Még egy néhány szót engedjenek meg uraim, hazafelé! 
Kísérleti állomásunk álláspontját az erdőlések kérdé

sében röviden megvilágíthatom azokkal a szavakkal, amiket 



állomásunk vezetője mondott 1896-ban az országos erdé
szeti gyűlésen, hogy t. i. az erdőlés kérdése képezi kisérlet-
ügyünk egyik sarkpontját. 

Nagyobb szabású tervezetünk is van róla, amelyet 
tőlünk telhetőleg meg is valósítunk. 

Azonban előre is kizártnak kell tekintenünk azt, hogy 
állomásunk azt a nagymennyiségű kísérletet, amelyre ebben 
a kérdésben még szükségünk van, egyedül keresztülvihesse. 
Még hogyha sikerülne leküzdenünk a szervezeti, illetőleg 
személyzeti viszonyokban rejlő nehézségeket, nem lehetne 
helyeselni azt, hogy az összes idevágó kísérleteket az 
állomás végezze. Ez egyoldalúságra vezethetne és nem 
férne össze avval, amit előadásom kezdetén mondtam az 
erdőlés előzetes feltételeiről. 

Sok szaktársunk munkájára van itt szükség és sokaknak 
eltérő felfogása kell, hogy kísérleteinkben érvényre jusson, 
ezt pedig csak akkor fogjuk elérni, ha gyakorlati erdő
gazdáink minél nagyobb számban vesznek részt azokban. 

Összefoglalva ezek után röviden az elmondottakat, arra 
az eredményre jutok, hogy az erdőlést okvetlenül széles meder
ben kell megi'iditanunk oly irányban, hogy a lábon maradó 
fák fejlődését elősegítsük. E végből bátran bele kell nyúl
nunk az uralkodó állományba és az erdő korával fokoza
tosan mind erősebben kell megszakítanunk a záródást is 
a legszebb, legértékesebb anyag javára, a hibás alakú és 
beteg fákat el kell távolítani, de az életképes gyengébb 
anyagot kíméljük. E mellett törekednünk kell a törzsek 
arányos elosztására és az elegy arány helyes szabályozására. 

Ezek után köszönetet mondok az uraknak szives türel
mükért és figyelmükért, valamint köszönetet mondok az 
Országos Erdészeti Egyesület tisztelt választmányának 
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azért a támogatásért és szives segítségért, amiben engem 

részesíteni szives volt. 

Tekintettel arra, hogy előadásom után több szaktársam 
volt szives figyelmemet felhívni a kerületében folyó erdő
lésekre, ezen a helyen is felkérem mindazokat, akiknek 
pagonyaiban nagyobbszabásu erdőlések folynak és akik 
az ezekre vonatkozó adatokat a központi erdészeti kísér
leti állomás rendelkezésére óhajtják bocsátani vagy esetleg 
kísérleti területeket akarnak létesíteni, szíveskedjenek állo
másunkat pár sorral rről értesíteni, ehogy ennek alapján 
megtehessük további intézkedéseinket. 

Magashegységi erdősitések a máramarosszigeti 
m. kir. erdőigazgatóság kerületében. 

máramarosszigeti m. kir. erdőigazgatóság kezelése alatt 
álló birtoktest kiterjedése 300.286-14 kat. hold, melyből a 

^ ^ máramarosszigeti és rónaszéki erdőgondnokságok egész 
területét s a bocskói erdőgondnokság területének egy részét, 
összesen mintegy 14—15 ezer kat. holdat kivéve, a többi terület 
magashegység jellegű. 

Fő faneme a luczfenyő, mely 135.167 kat. holdat foglal e l ; a 
bükk 77.494. a tölgy pedig 3976 kat. holdon fordul elő, mint 
uralkodó fanem. A luczfenyő-állományokban körülbelül 0T elegy-
arányban a jegenyefenyő és bükk van közbe elegyedve. 

Az alapkőzet csekély kivétellel kárpáti homokkő és agyagpala. 
Az erdőgazdaság czélja nemcsak a minél magasabb tiszta 

jövedelem elérése, hanem az erdőknek állandó fenntartása s illetve a 
tartamos kihasználás biztosítása. Az erdők amellett, hogy értékes 
mű- és tűzifát szolgáltatnak, melyek nemcsak hazai szükségletet 
fedez nek, hanem a külföldre irányuló kereskedés tárgyát is képezik, 
emelik a forgalmat, de különösen azért képeznek megbecsülhetetlen 

I r ta : Lonkay Antal. 



nemzeti vagyont, mert nagykiterjedésű vidék népességének állandó 
kenyérkeresetet biztosítanak. E nemzetgazdasági érdekek kielégí
tésére irányuló tevékenység a sikeres erdősítésekben és állomány
nevelésekben éri el tetőpontját s annál nagyobb érdemét képezi 
a jövő nemzedék érdekében kifejtett önzetlen működésnek, minél 
nagyobbak az akadályok, melyekkel a siker elérése czéljából meg 
kell küzdeni. A síkságon és halmos vidékeken, de még a közép
hegységekben működő erdőgazda is, aki, ha akarja, mint a 
katonákat sorakoztathatja csemetéit, nem ismeri azokat a jelen
tékeny nehézségeket, melyekkel magashegységi szaktársai meg
küzdeni kénytelenek. Férfias munka ez, melyet ha siker koronáz, 
méltán tüntethet ki az elismerés. 

A sikeres erdősítésnek első feltétele: a jól fejlett, erőteljes 
csemeték nevelése s az évenkénti erdősítésekhez szükséges csemete
mennyiség biztosítása. A csemetekertek nagyságának és beosz
tásának minden különösebb terv nélkül való megállapítása ren
desen azzal a kellemetlenséggel jár, hogy egyes esztendőkben 
tul sok a kiültethető csemete s a következő évre elöregedett 
csemeték maradnak; más esztendőkben pedig egyes helyeken 
csemetehiány áll be s az egyes erdőgondnokságok költséges 
ide-oda szállitgatásokkal segítenek a bajon. 

A máramarosszigeti m. kir. erdőigazgatóság kerületében, 
hogy e bizonytalan állapotnak egyszer és mindenkorra eleje 
vétessék, a csemetekertek nagysága és beosztása minden egyes 
erdőgondnokságban ugy lett megállapítva, hogy a félfordulószak 
alatt évenként beerdősitendő területre szükséges csemetemennyiség 
évről-évre okvetlenül felneveltessék. E czélból minden egyes 
fanemü csemete nevelésére külön-külön csemetekertek hasittattak 
ki. Tehát nálunk a magashegységben külön lucz-, jegenye-, vörös
es havasi fenyő csemetekertek telepittettek. 

Hogy a szükségletnek megfelelő egyenlő mennyiségű csemetét 
évről-évre nevelhessük, minden külön fanemü kertet annyi egyenlő 
részre osztottunk be, hogy a kiültetési csemetekorig minden kor
osztály egyenlő kiterjedésű helyet foglaljon el s azonfelül ugyan
olyan nagyságú rész ugarban is maradjon, hogy a kiültethető cseme
ték kiszedése után az egy korosztálynak megfelelő rész pihentetve s 
felásással és trágyázással javítva legyen. 



Az erdőigazgatóság kerületében tenyésztésre előirott fanemek 
csemetéi rendes körülmények között a következő korokban kerül
nek kiültetésre: a lucz-, jegenye- és vörösfenyő, tölgy, juhar és 
kőris három éves korban. A tölgy, juhar és kőris két éves korban 
is kiültethető, de mivel e fanemekből makkot s illetve magot 
nem minden évben lehet beszerezni, czélszerübb három éves 
csemeték ültetésére berendezkedni. 

A havasifenyő a két éves korban történt átiskolázás után mint 
hatéves csemete ültetendő ki. 

A kopárterületek beültetéséhez nevelt erdei- és feketefenyő 
csemetéket kétéves korban adjuk ki. 

E kiültetési csemetekorokat tekintetbe véve, a lucz-, jegenye-
és vörösfenyő, a tölgy-, kőris-és juharcsemeték nevelésére kijelölt 
kerteket négy, az erdei- és feketefenyő-csemetekerteket három 
egyenlő részre osztjuk, a havasifenyő-csemetekerteknél pedig 
három megfelelő nagyságú táblát rendezünk be a vetéshez és öt 
táblát az iskolázáshoz. Itt tehát a kertet két különálló részre 
osztjuk be s mindkettőnél egy-egy táblát ugarnak hagyunk. 

A havasifenyőmagot átlyukasztott ládában homokkal rétegezve 
őszszel beföldeljük. A rétegek 3—4 cm vastagságban változnak, a 
tetejére mohot teszünk s a ládát szintén átlyukasztott deszkával 
vagy még jobban drótrácscsal befedjük. A ládát oly mélyen kell 
a földbe helyezni, hogy teteje a földdel egyszintben legyen. 
A havasifenyő magja ily módon teleltetve, az első tavaszon nagy 
részben kicsírázik. 

Tavaszszal a havasifenyőmagot a vetésre szánt három tábla 
közül a mult évben ugarnak hagyott táblába vetjük el s a két 
év előtti vetésből származó csemetéket kiszedjük s az átiskolázásra 
szánt ugartáblába iskolázzuk. 

Minden fanemü csemeténél a kertnek minden körülmények 
között csak ama részét szabad és kell bevetni, mely egy kor
osztálynak megfelelően az előző évben ugarnak hagyatott s fel
tétlenül ugarnak maradnak a kiültethető csemeték kiszedése után 
megüresedett táblák. 

A lucz-, vörös-, erdei- és feketefenyőt a Fekete-féle vetőgéppel 
vetjük; a sortávolság 20 cm, a vetésbarázda szélessége 7 cm. 



Ugyanilyen sortávolságban és barázdaszélességben kell a jegenye-
és havasifenyő- s kőris- és juharmagot elvetni. 

A tölgycsemete nevelésére fenntartott kerteket nem osztjuk 
ágyakra, mivel az egymástól 30 cm távolságban levő 2—3 cm 
széles sorok a gyomláló ösvényeket feleslegessé teszik. 

A fenyőféléknél arra törekszünk, hogy 1 m hosszú és 7 cm 
széles vetésbarázdában a lucz- és jegenyefenyőnél a kiültethető, 
tehát három éves korban 60—80 drb, erdei- és feketefenyőnél a 
kétéves korban 80—100 drb teljesen használható zömök csemete 
maradjon. E czélból az 1 m hosszú vetésbarázdába jó minőségű 
magból lucz-, erdei- és feketefenyőnél körülbelül 350 szemet, 
jegenye- és vörösfenyőnél 500 szemet s havasifenyőnél 200 szemet 
vetünk. 

A megrendelt vagy saját termelésű magvak csirázási száza
lékát mindenkor az erdőrendezőség állapítja meg s ugyanekkor 
megállapítja, hogy a csirázási képességnek megfelelően az 1 m 
hosszú barázdába a különféle magvakból hány szem vetendő el. 
Az erdőgondnokok kötelessége, hogy az erdőrendezőség által 
esetről-esetre megállapított vetéssürüséget a vetőgépek kipróbálása 
után próbavetésekkel érjék el és tartsák be. 

Az előbb megállapított magszám mellett jó csírázó képességű 
magból 100 m2-re kell mintegy 

luczfenyőből 6 0 % csirázóképesség mellett 1 kg 
vörösfenyőből 40° /o a a 2 a 
erdeifenyőből 6 0 % » 1 „ 
feketefenyőből 6 0 % „ „ 3 » 
jegenyefenyőből 4 0 % „ „ 1 0 „ 
havasifenyőből 6 0 % 15 » 

Iskolázáshoz a lucz-, jegenye-, erdei-, fekete- és vörösfenyőnél 
kizárólag 1 éves csemetéket, havasifenyőnél — mivel magjának 
egy része csak a második évben csírázik — kétéves csemetéket 
használunk. Iskolázásnál a sortávolság 20 cm, a csemetetávolság 
a havasifenyőnél 4 cm, a többi fenyőnél 2 cm. 

A vetésből keletkezett fenyőcsemetesorok a vetésre következő 
első és második tavaszon a nedvkeringés megindulása előtt a 
ritkító ollóval megritkitandók annyira, hogy egyenlően elosztva 
maradjon egy sorban 



az egyéves korban 
lucz- és jegenyefenyőből 100—120 drb 
erdei- és feketefenyőből 80—100 » 

a kétéves korban 
lucz- és jegenyefenyőből 60—80 drb. 

A sokkal költségesebb iskolázással nagyrészt felhagyva, jövő
ben inkább csak ritkítással neveljük a csemetéket. Ha a ritkítás 
egyenletesen történik, ugy, hogy minden csemetének megvan a 
maga nőtere, szabályosan ágazodó, zömök csemeték nevelődnek, 
melyeknek nem kell megsinyleni az átültetést, mint az az iskolá
zott csemetéknél történik. Mivel az eddig használt csemeteritkitó 
ollók nehezen kezelhetők, a stószi késgyárban uj ritkító ollókat 
rendelt meg az erdőigazgatóság. Az uj olló rajzát annak idején 
közölni fogom az „Erdészeti Lapok"-ban. 

Az előbb leirt müvelés mellett lucz-, jegenye- és vörösfenyő
csemetéből a három éves korban, havasi fenyőből a hat éves 
korban 1000 drb csemete által elfoglalt művelhető terület gyom
lálható ösvényekkel együtt, de az utak és szabad terek beszámí
tása nélkül következő: 

Iskolázásnál egy sorban van 50 drb csemete (havasifenyőnél 25), 
1 m2-en van 5 sor és ebben 250 drb (havasifenyőnél 125) 
csemete, 1000 drb csemete nevelhető tehát 4 m2 területen, mely 
területhez, ha a gyomláló ösvények által elfoglalt 30%-ot hozzá
adjuk, végeredményképpen 1000 drb csemete neveléséhez 5 -2 m2 

terület szükséges. A havasi fenyőnél négy évig tartó iskolázás 
mellett 10-4 m2. 

A vetésből keletkezett csemetékből három éves korban van 
lucz- és jegenyefenyő átlag egy sorban 70 drb, a sortávolság 
27 cm, tehát 1 m2-en van 3*7 sor és 259 drb csemete; 1000 drb 
csemete felnő 3'86 m2-en s ha ehhez hozzáadjuk a gyomláló-
ösvények által elfoglalt 30%-ot, 5 m2-t kapunk. 

Eszerint tehát 1000 drb három éves iskolázott, vagy vetésből 
keletkezett, ritkított csemete felnevelésére kikerekítve 5 m2 művel
hető területet kell számítani. 

1000 drb két éves erdei- vagy feketefenyő-csemete felneve
lésére 4 m2 művelhető területet számítunk, 1000 drb 2 éves kor
ban átiskolázandó havasifenyő-csemete nevelésére 5 m2-t 



Kocsántalan tölgycsemete nevelésénél a sortávolság 30 cm, 
a csemetetávolság 3 cm legyen. Igy 1000 drb hároméves cse
mete felneveléséhez kell 9 ml művelhető terület; 100 m* művel
hető terület bevetéséhez pedig kell kikerekítve 1 hl makk. 

Az üzemterv szerint évenként felújítandó terület alapján kiszá-
mitható csemetemennyiséghez 30%-ot időközi ismétlések és pót
lások foganatositására hozzáadva, megkapjuk az évi csemeteszük
ségletet. Ez adatok segítségével kiszámitható az a csemetekert
terület, amelyen az évi szükséglet felnevelhető. 

Minden csemetekert törzskönyvet kap, melynek kiegészítő 
részét a csemetekert vázlatrajza képezi. 

A törzskönyv első lapján fel van tüntetve az erdőgondnokság 
és a csemetekert neve, a csemetekert czélja, beosztása, egész, 
művelhető és nem művelhető területe. Ezután következik a rész
letes művelési terv a félfordulószak részletes felújítási tervének 
időtartamára. Ebben meg van állapítva, hogy az egyes táblák- és 
ágyakba melyik esztendőben kell vetni vagy iskolázni s hogy az 
évenként müvelés alá veendő részeknek mekkora a területe. 
A „Megjegyzés"-ben jegyzi fel az erdőgondnok rövid indokolás
sal a részletes művelési tervtől való eltérést, vagy egyéb fonto-
sabb mozzanatokat. 

A második lapon mutatandó ki a csemetekert állapota min
den évben ugy, hogy az egyes fanemek, korosztályok és az ugar 
által elfoglalt táblák, illetve ágyak, továbbá a csemetekészlet és a 
kiültetésre alkalmas csemetemennyiség is kivehető legyen. 

A csemetekészletet október hó folyamán kell megszámlálni s 
a megfelelő rovatokba bejegyezni. Mivel az őszi vetések novem
ber hó elején teljesíttetnek, a törzskönyveket november hó 15-én 
kell lezárni. 

A törzskönyv harmadik lapján minden munkára külön füg
gélyes rovat van nyitva, melyekbe a munka teljesítésének ideje 
jegyzendő be s ugyanazon vízszintes sorba a felhasznált mag, 
napszám és a kiadott költség is. 

E munkákról a csemetekert gondozásával megbízott erdőőr 
vezet nyilvántartást, melyet az erdőgondnok évközben többször 
megvizsgálni s a helyesnek talált adatokat a csemetekerti munka 



befejezése után átvenni s a törzskönyv megfelelő lapjára bevezetni 
köteles. 

Minden erdőőr tehát tavaszszal annyi ív törzskönyvi nyom
tatványt kap, a hány kert gondozásával van megbízva. 

A „Megjegyzés" rovatba feljegyezzük, hogy a kiemelt cseme
téket hova adtuk ki. 

A három lapon levő adatokat összevonva, megtudjuk, hogy 
az év végén az összes területből mennyi van bevetve, mennyi 
van ugarban, mekkora a csemetekészlet korosztályok szerint s 
végül, hogy mennyibe került a csemetekert művelése és ápolása. 

Lezárás után a törzskönyvek legkésőbb minden év november 
hó végéig az erdőigazgatósághoz felülvizsgálás végett beterjesz-
tendők. 

• Minden egyes csemetekertre évenkint új törzskönyv állítandó 
össze. 

A csemetekertek most leirt beosztásának, művelésének és 
törzskönyvelésének előnyei kétségtelenek. Egy és mindenkorra 
eleje van véve ama kellemetlenségeknek, melyek egyes években 
a csemetemennyiségek hiányában, más években a csemetemennyi
ségek kelleténél nagyobb bőségben jelentkeznek. Minden eszten
dőben egyenlő korú, teljesen kifejlődött, erős csemetével ültetünk. 

Azzal, hogy a csemetéket kiollózással ritkítjuk vagy iskolázzuk, 
zömök, oldalt is ágas csemetéket nevelünk, mert minden kor
osztályban, minden csemetének meg van a maga nőtere; a cse
meték gyökérzete is, különösen a kiollózással ritkított, tehát helyé
ből nem bolygatott csemetéknél természetszerűen fejlődik, nem 
kénytelen összeszorulni vagy túlságosan lefelé növekedni, mely 
utóbbi körülmény különösen emeli a vágásba kiültetett csemeték 
kiveszésl százalékát, mit, jó tavaszi időjárás mellett is, a cse
meték gyökereinek ültetéskor való összegyömöszölése okoz. 

A törzskönyv a csemetekertnek mindenkor hű képét mutatja 
s az erdősítési terv összeállításánál és felülvizsgálásánál biztos 
alapot nyújt. 

Ama körülmény, hogy a törzskönyv harmadik lapján minden 
egyes csemetekerti munkálat külön van tárgyalva, megbecsülhe
tetlen adatok birtokába juttat; habár Mikófalvi Bekény Aladár 
„Máramaros erdőművelési viszonyai" czimü művében a mára-



marosszigeti m. kir. erdőigazgatóság kerületére érvényes erdő
művelési munkaszükséglet és illeték kiszabásban már eddig is a 
mi viszonyainknak megfelelő adatokkal rendelkezünk. 

A csemetekertek most leirt beosztása tiz esztendőre, egy fél 
fordulószakra érvényes. Aggályosnak látszanék egy és ugyanazon 
fanemü csemetének tiz esztendőn át ugyanazon csemetekertben 
való nevelése, ha rendes ugart nem tartanánk s ha csemete
kertjeinket rendszeres, ugy növényi, mint ásványi tápláló anya
gokat nyújtó trágyázásban nem részesítenénk; mert különben a 
csemetének valamelyik veszedelmes parazitája ugy elterjedhetne, 
hogy a megtámadott csemetekertben egy ideig más fanemü cse
metét kellene nevelnünk. De az ugartáblában megszűnnek a para
zita életfeltételei, a helyes trágyázás pedig erőteljessé, ellenállóvá 
teszi a csemetét. Az orvosi tudomány is bebizonyította, hogy az 
egészséges és bőven lüktető vér a legbiztosabb baktériumölő szer. 

Lehetséges, hogy ily körültekintő eljárás daczára is meg
támadhatja a csemetéket valamely parazita, de az ily megtámad-
tatás oly ritka, hogy emiatt kár lenne a helyes elvtől eltérni. 

Más tekintetben is előnyösnek mutatkozik a rendszeres ugaro-
lás. Az állandó csemetekertek egyik hátránya — mint azt a vándor
csemetekertek barátai állítják — a talajnak túlságosan finoman és 
mélyen való megmunkálása. Ily talajban különösen a luczfenyő-
csemete természetellenesen hosszabb gyökereket fejleszt, ami a 
csemeték szabályos elültetését megnehezíti. A lefelé nőtt s nem 
inkább oldalt szétterjedt gyökérzetet az ültető könnyebben össze
gyömöszöli, a csemete elhal, de ha jó időjárás mellett meg is 
marad, természetellenesen ültetett gyökerei biztosan elpusztulnak 
s a csemete csak akkor indul erőteljes növekedésnek, ha gyökér
rendszerét újból természetszerűen kifejlesztette. Az ugartáblákban 
— mert ezeket nem porhanyitjuk, csak a gyomtól tisztítjuk — a 
talaj összetörnöm], úgy, hogy az ily talajba vetett magból kelt 
csemete épp oly körülmények közé kerül, mint a vándor-csemete
kertekben ; nem lévén képes könnyen lehatolni, a gyökérzet ter
mészetesen fejlődik s inkább a talaj felszínén keresi a csemetének 
szükséges tápláló anyagokat. 

Az ugartáblákat feltétlenül trágyázzuk, még pedig istálló-
trágyával és hamuval. A hamut mindenütt, ahol erdei munkások 



állandóan tanyáznak, különösen a téli szálfavontatásoknál, hordók
ban gyűjtjük. 

A hamuval való trágyázást nem lehet eléggé ajánlani. Az 
istállótrágyában is vannak ásványi táplálóanyagok, mint foszfor 
és káli, de oly csekély mennyiségben, hogy ezeket már a trá
gyázás első évében felhasználják a csemeték s a többi években 
az istállótrágyának csakis a nitrogénje hajtja nyurgává a cseme
téket; mert erős szövetű törzsecskéket csakis a bőven rendelke
zésre álló ásványi táplálóanyagok nevelnek. Ha szakadatlanul 
csakis istállótrágyával trágyázunk, az állandó csemetekerteknél 
beáll egy időszak, amelyben a legerősebb istállótrágyázás daczára 
sem vagyunk képesek kiültetésre alkalmas csemetéket nevelni. 
A talaj unottá lesz. 

A hamuban van 3 - 5 % foszforsav, 1 0 0 0 / o káli és 3 0 % mész, 
a növények legfontosabb táplálóanyagjai, melyeket, ha hamu
trágyázással a csemetekertek talajának állandóan nyújtunk, nem 
kell félnünk, hogy csemetéink hiányos vagy egyoldalú trágyázás 
miatt elcsenevészednek. 

Ahol hamu elegendő mennyiségben nem gyűjthető, 100 
•-ölenként s illetve 360 m2-ként 10—12 kg szuperfoszfátot mint 
foszfortrágyát és ugyancsak 10—12 kg kainitot mint kálitrágyát 
szórhatunk el. Mindkét trágya az istállótrágyával egyidejűleg 
alkalmazható. Már a Thomas-salak mint foszfortrágya nem alkal
mazható, mert kihajtja az istállótrágya nitrogénjét. 

A kainit 1 0 — 1 2 % kálit és 3 0 — 4 0 % konyhasót tartalmaz s 
őszszel elhintve, a pajodokat is kipusztítja. 

Leghelyesebben teszünk, ha a csemetekertek ugartábláiba 
őszszel a kainitot kapáljuk be, tavaszszal pedig vetés előtt szuper
foszfáttal és istállótrágyával trágyázunk. 

Kitűnő trágyája a csemetekertnek a komposzt is, de lelki
ismeretes csemetekerti kezelésnél nem gyűjthető össze annyi 
gyom, amennyiből készült komposzt a csemetekert talajának nit
rogén-szükségletét fedezhetné. Nemcsak a csemeték között és az 
ugartáblákon irtjuk gyökeresen, de a csemetekertek környékén is 
virágzás előtt kaszáljuk le a gyomot, nehogy magot érlelve, ismét 
elvetődjék s munkánkat szaporítsa. 

Gyomot tűrni a csemetekertben nem szabad. Ha száraz a 



talajunk, ugy hogy a gyomokat gyökerestől ki nem húzhatjuk, 
apró kapákkal porhanyitjuk fel a sorközöket s ugy szedjük ki a 
felporhanyitott földből csemetéink élősdiit; hisz a gyom azokból 
a táplálóanyagokból él és gyarapszik, melyekből csemetéinknek 
kell fejlődniök. 

A sorközöknek felporhanyitása különösen száraz időben azért 
is üdvös, mert a talajnak nagymérvű kiszáradását megakadályozza. 
Összetömődött talajban a kapilláritás teljes, a hajszálcsövek aka
dálytalanul vezetik ki a talaj nedvességét; de ha porhanyitással a 
talaj felszínén a kapilláritást megszüntetjük, az altalaj felfelé törő 
nedvessége a felporhanyitott felszínen oszlik el. De a felporha
nyitott talaj a harmatot is nagyobb mennyiségben veszi fel s 
nehezebben párologtatja el. Amerika esőszegény, száraz sivatag
jain 1000 holdakra menő gyümölcsösöket telepítenek s folytonos 
szántással biztosítják a talaj nedvességét. 

A máramarosszigeti m. kir. erdőigazgatóság kerületében 
kizárólag csakis állandó csemetekertekben neveljük a csemetéket. 
Sokan a vándor csemetekerteket tartják jobbnak s nem is meg
vetendő előny, amikor a csemetenevelés nyomon követi a vágá
sokát. Kisebb erdőbirtokon, ahol nem nagy mennyiségű csemete
nevelésről van szó, síkságon, előhegyeken, de még az elég köny-
nyen megközelíthető középhegységekben is, inkább helyén van 
s kevésbbé költséges a vándorcsemetekert; de a magas hegysé
gekben a vándorcsemetekertekben való csemetenevelés nem lehet 
indokolt; költséges, mert a vándorcsemetekert rendesen nehezen 
megközelíthető, a munkásoknak sokat kell ide-oda járkálniok, a 
csemetekert nincs szem előtt s az erdőgondnok egyéb teendői 
miatt nem vezetheti a csemetekerti munkálatokat azzal a figye
lemmel, amely a jó csemetenevelés elengedhetetlen feltétele. 
A csemetekert, a jó csemetenevelés egész nyáron át munkát ad 
s magashegységben a csemetekertek távolfekvésének rendes követ
kezménye: az elhanyagolás s gyenge csemeték nevelése. Nekünk 
pedig határozottan és első sorban erős csemetékre van szükségünk; 
csak erőstörzsü, elég magas s oldalt is ágas csemeték bírnak 
azzal az óriási gyommal sikeresen megküzdeni, mely a nagy
kiterjedésű fenyővágásokat ellepi. 

A vándorcsemetekertekben csemeteritkitásról, iskolázásról 



alig lehet szó, az állandó csemetekertekben pedig kora tavaszszal, 
még a vegetáczió megindulása előtt ezek a legsürgősebb teendőink. 
Ollóval ritkítjuk egy és kétéves csemetéinket, hogy állandóan 
téres állásban, szabadon s nemcsak felfelé, hanem oldalt is fejlőd
jenek. Az oldalágak erőteljes fejlődése első feltétele a törzsecske 
erősségének, mert a talaj táplálóanyagai nemcsak felfelé, hanem 
oldalt is vezettetvén, fokozott mértékben táplálják a törzsecskét. 

Ha a vetés nem jól sikerüh, a mag hézagosan kelt ki, akkor 
az egész táblát átiskolázzuk, nemcsak azért, hogy táblánk hézagos 
ne legyen, hanem hogy az egész tábla egyenletesen beültetve 
megteljék s a kiültetés évében a szükséges csemetemennyiséget 
szolgáltassa. De az átiskolázást a havasifenyő kivételével most 
már csakis ebben az esetben alkalmazzuk, mert bármily gonddal 
történt legyen, az mégis csak megsínyli a csemete, hisz a gyökerek 
ritkán kerülnek teljesen természetes állásba, mig az ollóval ritkított 
csemetéknek ugy gyökérzete, mint koronája a ritkítással biztositott 
szabad hőtéren természetesen fejlődik és erősödik. 

Az átiskolázásnak legegyszerűbb, de legrosszabb módja, ha 
ültetőczövekkel szúrt lyukba ültetjük a csemetéket. A luczfenyő-
csemete gyökérzete oldalt terjed el a talaj felszínén s ha az igy 
kifejlődött gyökérzetet az ültetőczövekkel szúrt lyukba szorítjuk, 
a csemete csak azután képes továbbfejlődni, ha gyökérzetét uj 
gyökerek nevelésével természetes állásba hozta. 

Mi az átiskolázásnál az átiskolázó deszkát használjuk. 
A kerti zsinórt a sorközöknek megfelelő távolságban kifeszítjük 

s a zsinór mellett szorosan ásóval árkot ásunk. Az átiskolázó deszka 
pléhfésüjének fogai közé aggatjuk a csemetéket s az igy beaggatott 
deszkát ugy helyezzük a zsinórra, hogy a csemeték gyökerei 
az árokba függjenek. Az árkot a kiemelt földdel behúzzuk, az igy 
behúzott földet gyengén megnyomkodjuk s az átiskolázó deszkát 
a csemeték során képzelt tengelye körül fordítva, a csemetesorból 
óvatosan kihúzzuk. 

Az igy átiskolázott csemeték gyökerei sokkal természetesebb 
állásba kerülnek, mert legalább is két oldalt, a csemetesor hosszá
ban természetüknek megfelelően elterülve maradnak s különben 
se lesznek oly erőszakosan beszorítva, mint a lyukültetésnél. 

A vándorcsemetekerteket egyesek azért is pártolják, mert a 



völgyekben sokkal előbb indul meg a vegetáczió, mint a nem 
egyszer igen magasan fekvő vágásokban, ahol még hó borit 
mindent, amikor a fővölgyekben fekvő állandó csemetekertekben 
a csúcsrügyek már fejlődésnek indulnak. 

E bajon a csemetéknek hóvermekbe való raktározásával 
segítünk. (L. Erd. Lapok. 1894. VI. f. és 1897. 132. old.) 

A hóverem hossza körülbelül 10 m, szélessége 2 - 5 m s mély
sége 1 5 m. Nagysága a belehelyezendő csemetemennyiségtől függ. 
Tájékozásul szolgáljon, hogy 10 m hosszú és 2 -5 m széles 
hóverembe körülbelül 80.000 db erőteljes csemete helyezhető el. 

A hóverem egészen egyszerű építmény; a kiásott gödröt 
egyszerű nyeregfedéllel fedjük be, a két végén bedeszkázzuk, de 
mindkét deszkafalba ajtót helyezünk be, hogy éjjelenkint szellőz
tetni lehessen. 

Tél folyamán a vermet hóval erősen betapossuk s a két 
szemben levő ajtót nyitva hagyjuk, hogy a hó meg is fagyhasson. 
Tavasz felé a hóra fenyőgalyakat s ezekre porhanyó földet teszünk 

Minden egyes csemetekert mellé, de minden egyes völgyben" 
is, ahol vágásunk van, hóvermet építünk. 

Tavasz nyiltával, amint a csemetekert talaja megszikkadt, 
hozzáfogunk a csemeték csomagolásához. 

100—100 csemetét egy csomóba fogva, gyökereiket habarcsba 
mártjuk s mohhal körülfogva, raffiaháncscsal szállításra alkalmasan 
összekötjük. Az igy összecsomagolt csemetéket az egyes vágások 
alatt épített hóvermekbe szállítjuk s ott a hó s illetve a hóra fek
tetett fenyőgalyak falába helyezett porhanyó földbe ugy, amint 
be vannak csomagolva, csomónként egymás mellé állítjuk. Ma a 
vágások hóvermei megteltek, a többi csemetét a csemetekertek 
mellett épített hóvermekbe mint tartalékmennyiséget állítjuk be. 
Ide helyezzük az átiskolázandó csemetéket is ; azért a csemete
kertek mellé mindig tágasabb vermet építünk. 

A csemetékkel megtöltött hóvermeket állandóan figyelemmel 
kell kisérni s amint szükségesnek látjuk, a hóveremből az összes 
csemetéket ki kell hordani s ismét visszahelyezni, nehogy a ned
ves csemeték között a penész felléphessen. Ezért szükséges éjsza
kánként a szellőztetés is; nappal, nehogy világosság és meleg 
levegő érje a csemetéket, szellőztetni nem szabad. 



A csemeték a hó-vermekben sokáig téli nyugalomban marad
nak, ugy hogy június közepén is ki nem hajtott csemetéket ültet
hetünk. Kivételt képeznek a vörösfenyő-csemeték, mert ezek a 
hóvermekben is már május vége felé kihajtanak, azért ugy a 
csomagolásnál, mint az ültetésnél legelőbb a vörösfenyő-cseme
téket kell elővenni. (Folyt, köv.) 

Az állomány neveléséről. 
Közl i : Ratkovszky Károly. (Befejezés.) 

A bükk nevelése a legnehezebb és leghálátlanabb erdő
tenyésztési feladatok egyike és pedig nemcsak azért, mert rende
sen szabálytalan önvetényülésekről van szó, hanem mert a bükk 
fiatalkori nevelése állandó figyelmet is igényel. Az az áterdőlési 
szabály, hogy korán, gyakran és mérsékelten kell ritkítani, ugy-
látszik a bükkállományokra vonatkozólag állíttatott fel. Kifogásta
lan (haszon) fát csak ugy nyerhetünk, ha a bükk sürüen telepít
tetett, mert ellenesetben a törzsnek alsó, legértékesebb része görbe 
lesz s a fa gyorsan elágazik. 

A záródásnak sűrűnek kell lennie a törzsfejlődés befejezé
séig, azonban tekintettel kell mégis lennünk a hónyomás által 
okozható károkra. Nem könnyű ezen ellentétes igényeknek meg
felelni s csakis folytonos ápolás- utján érhetjük el a czélt. 

Hazánkban ezidőszerint s valószínűleg sokáig még, a bükk-
állományok szakszerű ápolásával, tekintettel a gyenge értékesítési 
viszonyokra, nem foglalkozhatunk ugyan, de ennek daczára sem 
fog ártani, ha Schiffel érdekes fejtegetéseit e fanemre vonatkozó
lag is figyelemre méltatjuk. 

Könnyíteni lehet a bükk ápolását azáltal, hogy az állomány
ban nem az összes életerős törzseket ápoljuk, hanem a fiatalos
ban hektáronként csak mintegy 2000-et gondozunk; a hónyomás 
azonban ezen eljárás mellett még többször tehet kárt, mintha az 
egész állomány nevelésével foglalkozunk. 

Ha egyszer a főtörzsek koronái záródtak, akkor a többi 
mint mellékállomány hamar kiválik. Amig az alárendelt állomány 
koronái a főfák koronájába érnek, addig az okvetlenül fenn
tartandó. 



Ha a főtörzsek koronái a törzs kifejlődésének bevégezte 
előtt záródnának, akkor egy bizonyos számú uj főtörzs ismételt 
kiválasztása és nevelése válik szükségessé. Az ezideig közép
korúvá vált állományból a törzsek Vs-a kiszedendő s most már 
a vaskosodás feltételeit tartva szem előtt, neveljük a bükköst. A 
ritkításnak nem kell éppen egyenletesnek lennie, mert minél ked
vezőbb egy-egy törzs koronaképződése, annál kevesebb világosságra 
van már szüksége. Elsősorban azok a törzsek vágandók ki, 
amelyek szomszédjuk koronafejlődését akadályozzák. Gyengébb 
termőhelyeken a talajt védő vegetáczió létesítése érdekében a rit
kítást két fokozatban kell végeznünk; jó termőhelyen a 2-ik rit
kítás keresztülvitelének czélszerüsége, az első ritkítás mérvétől, a 
vágásfordulótól és attól is függ, hogy milyen választék termelése 
fizeti ki magát legjobban. 

Áterdőlések nélkül felnőtt állományok is néha igen szépek 
lehetnek jó termőhelyeken, de sokkal gyakoriabbak azon bükkö
sök, melyeknek szomorú külseje csakis a nevelés elmulasztásának 
következménye. Az előbb emiitett tényből természetesen most 
sem szabad azt következtetni, hogy a bükk nevelése felesleges, 
mert számbaveendő megint, hogy a természetes uton, kedvező 
körülmények folytán jól fejlődött bükkös is, ha kellő ápolásban 
részesült volna, minden bizonynyal előbb elérte volna a tökély
nek azt a fokát, amelyig természetes uton emelkedett. Egyébként 
tekintettel a bükk nevelésének nehézségeire, mindenesetre meg
fontolandó, vájjon nem helyesebb lenne-e az adott viszonyok 
közt más fanem tenyésztésére áttérni. 

Az egyenlőtlen bükkfiatalosból igen nehéz jó állományt 
nevelni; kisebb hézagokba a lucz- és vörösfenyő ültethető jó 
sikerre való kilátással. Nagyobb hézagokba csoportonként bár
mely, a termőhelynek megfelelő fanem telepíthető, de legkevésbbé 
alkalmas erre a tölgy és jegenyefenyő. Előbbi a bükk által 
elnyomatik s különben is magasabb vágásfordulóban kezelendő, 
utóbbi, ha védve nincs, szenved a fagytól, lassan nő s ki van 
téve a vadkároknak. Ha a vörös redvességtől nem kell tartani, akkor 
a lucz, különben az erdei fenyő felel meg legjobban a hézagok 
pótlására. 

Külön vagy kis csoportokban álló, a fiatalost túlszárnyaló 



fákat legegyszerűbb azonnal eltávolítani, mert ezek haszonfát ugy 
sem adnak; a keletkezett hézag más fanemmel pótlandó. 

Ritka fiatalosnál arra kell tekintettel lennünk első sorban, 
hogy záródjék; azért innen sem a görbe, sem a puha gyom
fákat nem szabad kigyomlálni, mert ezek is hozzájárulnak a fen-
tartandó állomány jó törzsfejlesztésének előmozdításához. Csak a 
záródás bekövetkezése után lehet az állomány neveléséhez hozzá
fognunk. 

Elegyes állományokban a bükk mint talajvédő kedvelte
tik. Ha egyes tölgyeket elegyítünk a bükkösbe, az csak az eset
ben fog beválni, ha a tölgy növése állandóan jobb marad, mint 
a bükké; csoportokban való közbeelegyitése sokkal könnyebben 
sikerül a megfelelő ápolás mellett. 

A bükknevelés főszabályai tehát: mint fiatalos és rudfa 
tartassák sürü záródásban mindaddig, mig a törzs teljesen kifej
lődött, de a középkortól kezdve világos állásba helyezendő s igy 
nevelendő. 

A tölgyet szintén lehetőleg sürüen kell vetés utján telepíteni. 
Ültetni csak egy éves csemetéket czélszerü s ezeket is sürü köte
lékben. Tölgysuhángokból ritkán lesz szép állomány, mert későn 
záródik. A tölgy a hónyomástól nem szenved és fiatal korban is 
ritkább állást kedvel, mint a bükk, azért nevelése sem olyan 
körülményes. 

Hazai viszonyaink közt ennek a fanemnek a nevelésére kell 
legnagyobb gondot fordítanunk, mert ráfordított fáradságunknak 
mindenesetre pénzügyi szempontból is meg lesz a kellő haszna. 
Értékes tölgyeseink immár fogytán vannak, tehát nem is szabad ezt 
a fontos ügyet elhanyagolnunk. Az erdőbirtokos jogosan elvár
hatja okleveles erdőtisztjétől, hogy erdejét ne csak sablonosán 
kezelje, hanem hogy a reábízott vagyon értékét helyes intézkedé
seivel emelje s igy a jövedelmezőséget is a lehetőség határáig 
fokozza. Az a birtokos, aki az eljárás helyességéről meggyőzetett, 
nem is fogja a keresztülvitelhez szükséges eszközöket megtagadni. 
A tölgyfiatalosból a rossz növésű egyedeket el kell távolítani, 
azonban csak addig a határig, amig a záródásra ez nincs káros 
visszahatással. A túltengő fácskákat fel kell nyesni, máskülönben 
pedig, tekintettel az egyenes törzsfejlesztés szükségességére, a tölgy 



fiatal korában olyan sürü záródásban tartandó, amilyent csak 
elbir. A legszebb törzsek, a lehető egyenletes megoszlást tartva 
szem előtt, még rúdfa korban kiválasztandók s az igen sürü csopor
tok kiritkitandók. A kiválasztott törzseknél csak igen lassan kell 
a korona számára szabad teret nyitni s főleg csak a szomszédok 
felnyesése utján. Óvakodni kell a legszebb törzsek körüli ílkitásá-
tól is, mert törzsfejlődésük szenved e miatt. Csak az egészen 
elnyomott fák szedendők ki. Az igy kezelt tölgyes magas, ágtiszta 
törzszsel jut a középkorba, amikor magassági növekvése még 
nem szűnt meg. Jó termőhelyen a korona még kúpos, kevésbbé 
megfelelőn pedig már lekerekített. 

Most érkezett el a főállomány ritkításának az ideje, de a 
világosságba helyezésnek fokozatosan kell történnie, nehogy a 
magassági növekvés egészen megszűnjék. 

Ilyen kezelés mellett a koronák elszélesednek s kezdetét veszi 
a vaskosodás. Ugyanekkor lehet talajvédő fanemet, vagy ha az 
állományt át akarjuk alakítani, megfelelő más fanemet alátelepiteni. 

Nem eléggé sűrűen telepitett, vagy suhángok ültetése utján 
létesített fiatalosok korán elágaznak s görbén nőnek. A felnyesés 
itt nem eléggé hatályos, sőt egyes esetekben még káros is, mert 
könnyen keletkeznek rothadások s csökkentik a haszonfa értékét; 
ezenkívül a felnyesés késlelteti a záródást is. Ritka tölgyfiatalosokba 
nem árt egyes esetekben gyorsnövésü fákat (nyir, nyár) betele
píteni, de azután állandó figyelemmel kell kisérni a növekvési 
viszonyokat. Minél rosszabb a termőhely, annál sűrűbb legyen a 
telepítés; sokáig élő fanemeket nem szabad mint tölteléket és 
nővesztőt közbe elegyíteni, mert később az ápolás körülményes és 
igen költséges lesz. A tölgytenyésztés csak jó talajon gazdaságos 
s itt azt elegyetlen állományban kell nevelni. 

A tölgyet a középerdőben mint felfát általában véve kedvelik 
ugyan, de ha pontosan megvizsgálnók a jövedelmezőséget, azt 
találnók, hogy az ilyen középerdőkben is helyesebb volna elegyet
len tölgyállományt fenntartani, vagy legalább is a tölgyet csopor
tokban tenyészteni, mert az egyedül álló felfák ritkán egyenesek, 
alacsonyabbak és ágasabbak, mint a záródásban felnőttek. 

A tölgynek igényei a termőhely iránt igen nagyok; mint a 
szabad állást és a fényt leginkább megkívánó fanem, elegyes 



állabokban nagy küzdelmet kell vívnia másnemű szomszédaival. 
Legközelebb áll hozzá igények tekintetében a magas kőris s ez 
legalkalmasabb is arra, hogy a tölgygyei egykorú elegyeket alkos
son. A kőris már természeténél fogva is egyenesebb törzset 
fejleszt mint a tölgy s ezért kisebb záródottságban nevelendő. 
Hogy a kettő közül elegyes állományban melyiket tartsuk fenn 
(egyes fákról van szó), azt a törzs és korona fejlettségére való 
tekintettel kell mindig eldöntenünk. A csoportos elegyítés, a termő
hely sajátságának pontos számbavétele mellett, itt is ajánlatos. 

Az erdőtenyésztéstan főelve az, hogy az elegyetlen állományok 
nevelése a legegyszerűbb, legbiztosabb sikerű és legjövedelmezőbb, 
mert a törzskifejlődésre vonatkozólag Irányadó jőtényezők, t. I. 
a magassági növekvés és záródás egyenletes s ez okból a nevelés 
érdekében végzendő jontosabb műveletek ts egyöntetűen fogana
tosíthatók. Ez a tétel minden fanemre érvényes. 

Elegyes állományokra vonatkozólag ebből azt a konzekven-
cziát kell levonnunk, hogy a talajviszonyokra való figyelemmel 
általában véve csoportban elegyítsünk, egyenként pedig csak az 
esetben, ha az illető fanem mindig uralkodó maradhat környezete 
felett, de azért törzsének fejlődése sem befoiyásoltatik károsan a 
szabadabb állás által. Tölgyesben tehát egyenkénti elegyítésre alkal
mas a kőrisen kivül a vörösfenyő; ez utóbbi mindig felülmúlja 
magasságban a tölgyet, de beárnyalásával még sem károsítja az 
állományt. 

A tölgynek más fanemekkel való elegyítése már előbb tár
gyaltatott. 

A tölgyállományok természetes kiritkulásának tulgondos figye
lembe vétele egyes erdőgazdákat arra serkentette, hogy talajv.'dő 
fanemet telepitettek alája. Tulajdonképpeni tölgytalajon (áradvány) 
ez egészen felesleges, de gyenge termőhelyeken, ahol a tölgyet 
fenn akarjuk tartani, a talajvédő fanem alátelepitése tényleg nagyon 
helyén van. Erre legalkalmasabb a bükk, jegenye és luczfenyő. 
Amig e talajvédő fanem a tölgyre nézve nem veszélyes, addig 
nem kell azt növekvésében gátolni, mert még a tölgyet is gyor
sabb növésre serkenti; mihelyt azonban a koronákba kezd mint
egy belenőni, akkor a tölgyet ki kell használni, átengedvén a 
teret az uj fanemnek. A talajvédő fanem telepítése előtt azt is 



meg kell vizsgálni, vájjon azáltal, hogy a csapadék egy részét 
feltartóztatja s ezenkívül a talajnedvességből is sokat elpárologtat, 
nem fogja-e a főfanem növekvését károsan befolyásolni? 

Mielőtt tehát ez iránt intézkedéseket tennénk, mindenesetre 
tanácsos kisebb területen kísérletezni különböző gyökérzetü és a 
talajnedvességet is különböző mértékben igénylő fanemekkel, 
hogy a legmegfelelőbbet kiválaszthassuk. 

Az állománynevelés főelveit, saját széleskörű tapasztalataira 
támaszkodva, Schiffel a fentebbiekben közölte s bár a mi viszo
nyaink között egyelőre még a gyakorlatban csak fokozatosan lesz
nek azok érvényesíthetők, még sem véltem felesleges munkát 
végezni azzal, hogy ezeket az érdekes fejtegetéseket az igen tisz
telt szakközönséggel itt megismertettem; él az a hit is bennem, 
hogy nem nagy idő választhat el már attól, midőn az eddig, a 
mostoha viszonyok következtében elhanyagolt, mert kellőleg fel 
nem tárt, erdőinket képesek leszünk nemcsak szakszerűen kihasz
nálni és felújítani, hanem egyúttal nevelni is. 

EGYESÜLETI KÖZLEMÉNYEK. 

I. 
AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI E G Y E S Ü L E T F E L T E R J E S Z T É S E 
a kereskedelemügyi miniszter úrhoz a közlekedési tanácsban való 

képviselet tárgyában. 

Nagyméltóságú Miniszter Ur ! 
195/907. A közlekedési tanácsban helyet foglaló érdekkép

viseletek között az erdőgazdaság egyáltalában nem fordult elő. 
Ezt a körülményt a hazai erdőgazdaság annál nagyobb saj

nálattal tapasztalta, mert mint az országnak 27%-án tért foglaló 
gazdasági ág, amelynek termékei a vasúti forgalomban jelenté
keny szerepet játszanak, elég számbavehető tényező arra, hogy a 
véleménynyilvánítás lehetőségére számot tarthasson oly kérdések
ben, amelyek közelről érdeklik, sőt döntő befolyást gyakorol
hatnak reá. 

Az erdei termékek s ezek között főleg a fa a közforgalom 
tetemes részét teszik ki, sőt egyes vasutvonalak túlnyomó részben 
az erdei termékek szállításával foglalkoznak. Másfelől az erdő-
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gazdaságnak kiválóan nagy az érdekeltsége a teheráru díjtételek 
alakulásánál, mert azon kedvezőtlen arány következtében, mely a 
fa térfogata és súlya, másfelől pedig annak értéke között fennáll, 
a tarifáknak bár csekély módosulása is kérdésessé teheti, vájjon 
a fa távolabb fekvő piaczait (pl. a fában szegény alföldet is) 
elérheti-e ? 

Ezekre való tekintettel s mert a különféle gazdasági ágazatok 
közötti összhang csakis akkor biztositható, ha azok érdekeik meg
védésére, törekvéseik indokolására és érveik előadására módot 
nyernek, azzal a tiszteletteljes kérelemmel fordulunk Nagyméltó
ságodhoz, méltóztassék az Országos Erdészeti Egyesület néhány 
képviselőjének a közlekedési tanácsba való meghívása utján a 
hazai erdőgazdaságnak annak keretében képviseletet biztosítani. 

Fogadja stb. 
I I . 

AZ O R S Z Á G O S ERDÉSZETI E G Y E S Ü L E T F E L T E R J E S Z T É S E 
a kereskedelemügyi miniszter úrhoz az ipartanácsban való kép

viselet tárgyában. 

Nagyméltóságú Miniszter Ur! 
195/907. Az ipartanácsnak a közelmúltban való újjászervezése 

alkalmával egyesületünk, mely eddig abban képviselettel birt, 
ettől megfosztatott. 

Tekintettel arra a körülményre, hogy az erdőgazdaság egyik 
legfontosabb ipari nyersanyagot termeli és számos iparággal a 
legszorosabb összefüggésben áll, nemkülönben a jövőben mindig 
több és több uradalom fog a fa feldolgozása körül a tulajdon
képpeni ipar terére lépni s mindennek következtében oly kérdések 
merülhetnek fel az ipartanácsban, amelyek az erdőgazdaság hiva
tott képviselőjének hozzászólását éppúgy szükségessé tehetik, amint 
ennek szükségességét a mezőgazdaság képviselőinek benntartása 
által erre a gazdasági ágra nézve Nagyméltóságod hivatali elődje 
is elismerte, mély tisztelettel kérjük Nagy méltóságodat, hogy 
hivatali elődjének az erdőgazdaságot mellőző, indokaira nézve 
előttünk ismeretlen intézkedését módosítani és egyesületünknek 
az ipartanácsban régebben birt helyét újból biztosítani mél
tóztassék. 

Fogadja stb. 



AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI E G Y E S Ü L E T F E L T E R J E S Z T É S E 
a kereskedelmi miniszter úrhoz az erdei vasutakra vonatkozó 

szabványok ügyében. 

Nagyméltóságú Miniszter Ur ! 
356/907. Nagyméltóságod m. é. november hó 21-én kelt 

52777/11. számú rendeletével a keskenyvágányu vasutak építésére 
cs felszerelésére vonatkozólag uj egységes szabványokat állapított 
meg, amelyek azonban, amennyiben az erdőgazdaság körében 
alkalmazott keskenyvágányu vasutakra is kiterjednek, egyáltalában 
nincsenek figyelemmel ezen gazdasági ág igényeire, szükségleteire 
és érdekeire. 

Az erdei termékek kiszállításánál eddig igen sok esetben 
czélszerüen voltak alkalmazhatók oly könnyebb szerkezetű pályák, 
amilyenek létesítését Nagyméltóságod rendelete, amely minimális 
nyomtávnak 700 mm-\, minimális sinsulynak pedig 9 kg-oi állapit 
meg, jövőre lehetetlenné teszi. A pályák nagyobb vagy kisebb 
tömegek szállítására való igénybevétele, állandó vagy csak ideig
lenes jellege, továbbá az alkalmazott vontató erő szabja meg a 
közbiztonság követelményeinek határai között a pálya építésénél 
alkalmazott nyomtávolságot és sinsulyt és kisebb tömegek szállítá
sára, egyes erdei mellékvölgyekbe rövid időre épített pályáknál, 
nevezetesen, ha azok vontatására állati erő alkalmaztatott, teljesen 
megfeleltek a könnyebb *Sll-i és 7 ^ - o s sinek is, nemkülönben a 
60 cm-es nyomtáv. 

Az erdőgazda gyakran igen távoleső völgyekből kénytelen 
csekély értékű termékeit kiszállítani. Erre a czélra könnyebb szer
kezetű iparvasutak igen alkalmasak voltak és a létesítésükre fordí
tott költség arányban állott teljesítményükkel. Ellenben aránylag 
csekély fatömegek kiszállítása czéljából, néhány évi időtartamra a 
Nagyméltóságod által megállapított szabványoknak megfelelő 
pályát épiteni nem gazdaságos és ezek a szabványok a fatermés 
kiszállításánál manapság már gyakran alkalmazott erdei vasutak 
építését s ezzel a fának kiszállítását sok esetben vagy egyáltalában 
lehetetlenné teszi, vagy a fát szükségtelen és aránytalanul nagy 
szállítási költséggel terhelik, annak főárára s ezzel az erdőbirtok 
jövedelmezőségére csökkentő hatással vannak. Erdeinknek ma 



még szerény s a külföldhöz képest úgyszólván elenyésző jövedel
mezőségét tehát Nagyméltóságod rendelkezése érzékenyen sújtja, 
de másfelől a közvetítő kereskedelmet és a fogyasztó közönséget 
is érinti. 

Nagyméltóságod előtt ismeretes, hogy erdeink kitermelését 
nem mindig az erdőbirtokos, hanem sok esetben a fának szerző
déses vevője végzi s erre hárul a szükséges szállitó-berendezések 
létesítésének kötelezettsége is. Erre való tekintettel nagyobb fa-
kereskedő czégeink nagymennyiségű vasúti anyagot tartanak 
készletben, amelyet hol itt, hol ott helyeznek üzembe. A 9 kg-ní\ 
könnyebb sinanyag és a 60 cm nyomtávval biró gördülő anyag 
Nagyméltóságod rendelete következtében uj vonalakon ezentúl 
nem alkalmazható, tehát rövid időn belül értékét veszíti. Ez a 
körülmény számos fakereskedő czégre óriási veszteséget jelent. 

A jövőben a vásárlók 5—10 évre terjedő szerződéses vétel
nél, ha vasút építése egyáltalában szóba jöhet, minden körülmé
nyek között nehezebb szerkezetű, tetemesen drágább vasutat lévén 
kénytelenek építeni, egyfelől kevesebb tőárat ajánlhatnak meg az 
erdőbirtokosnak, másfelől a fa piaczi árának emelése által fogják 
magukat kártalanítani.' 

Ugyancsak a piaczi ár emelése által fognak törekedni a 
Nagyméltóságod rendeletének megfelelő, de máskülönben elkerül
hető befektetések okozta jövedelemcsökkenést legalább részben 
kiegyenlíteni azok az erdőbirtokosok is, akik erdejüket házilag 
kezelik. Nagyméltóságod rendelete ennek következtében egyes 
vidékek fogyasztó közönségére is hátrányos következményekkel 
fog járni. 

Nagyméltóságodnak azt a czélzatát, hogy a most rendkívül 
változó méretben készülő sínek helyett kevesebb számú minta 
állapíttassák meg, a magunk részéről is méltatjuk, de ugy véljük 
és gazdasági érdekeinkre való tekintettel kérnünk kell, hogy e 
kérdés szabályozása ne oldassék meg olyképpen, hogy a sinsuly 
határértékei tolatnak el és nevezetesen a megengedett minimális 
sinsuly emeltetik oly magasra, hogy oly esetekben, amikor ideig
lenes, könnyű vasút építése indokolt és gazdaságos, ezt a hatósági 
intézkedések már eleve kizárják. 

Hasonlóképpen a nyomtáv megállapítására nézve is, a 60 



cm-es nyomtávot fenntartandónak véljük s részünkről inkább a 
70 cm-es nyomtávolságot, amely a 76 r/;/-eshez igen közel esik, 
tartanok elejthetőnek. 

Egyesületünk őszinte hálával fogadta, hogy Nagyméltóságod 
az iparfejlesztési törvény 8. §-ában azt a régi óhajunkat, hogy az 
erdei vasutakhoz szükséges területek kisajátítás utján is biztositha
tók legyenek, teljesíteni méltóztatott s azért köszönetét m. é. 1700. 
számú tiszteletteljes felterjesztésében kifejezésre is juttatta. Attól 
tartunk azonban, hogy azt a fellendülést, amely ezen törvény 
révén erdeinknek vasutakkal való feltárása terén remélhető volt, 
a szabványokra vonatkozó rendelet javarészt ellensúlyozza. 

A kifejtett indokokra való tekintettel tehát arra kérjük Nagy
méltóságodat, hogy a fenn idézett rendeletét olyképpen kiegészíteni 
méltóztassék, hogy erdei vasutaknál egyfelől a 60 cm-es nyomtáv, 
másfelől a 7 kg-os, illetőleg lóvonatu pályáknál az 5Va kg-os 
sinek is alkalmazhatók legyenek. 

Fogadja stb. 

KÜLÖNFÉLÉK. 

Almásy Andor erdőigazgató szolgálati jubileuma. Almásy 
Andor, a lugosi m. kir. erdőigazgatóság főnöke m. hóban ünnepelte 
állami szolgálatának 40. évfordulóját, mely alkalommal tiszttársai 
és Lúgos közönsége részéről szép megünnepeltetésben részesült. 

Az ünnep reggel istentisztelettel kezdődött, mely után a kül
döttségek tisztelgése következett. A görög-keleti egyház küldött
ségét Hosszú Vazul dr. püspök, a vármegye tisztikarát pedig 
Fialka Károly dr. főispán vezették az ünnepelt elé, mig az összes 
helyi és szomszédos erdő- és más hatóságok főnökeik vezetésével 
tisztelegtek. Az országnak csaknem valamennyi erdőhivatala táv
iratban fejezte ki szerencsekivánatát Almásy Andornak, kinek 
nemcsak a hazai erdészet felvirágoztatása, hanem e nemzetiségi 
vidéken a magyarság ügyének eredményes szolgálata terén is 
kiváló érdeme van. A közönség az ünnepelt tiszteletére délben 
bankettet, este pedig bált rendezett. 

A „Magyar Füvészkönyv" jubileuma. 1807 márczius hó 21-én 
jelent meg az első rendszeres magyar botanikai mű, Diószeghy 



Sámuel református lelkész és Fazekas Mihály volt főhadnagy 
fáradhatlan szorgalmának terméke, amely nemcsak mint az akkori 
magyar botanikai tudomány foglalata, hanem nyelvészeti tekin
tetben is nagyértékü munka. 

Ennek a műnek 100 éves jubileumát ünnepelte a kir. m. 
Természettudományi Társulat növénytani szakosztálya márczius 22-én 
d. u. 5 órakor a Magyar Tudományos Akadémia kis üléstermében 
tartott díszülésen, amelyre, mint különben a szakosztály összes 
üléseire, az Országos Erdészeti Egyesület is meghívást nyert. 
A magyar tudományos élet előkelőségei közül a jól látogatott 
ülésen ott volt Klein Gyula műegyetemi tanár, a szakosztály elnöke, 
Mágócsy Dletz Sándor dr. egyetemi tanár, Hermán Ottó, az 
Ornithologiai központ főnöke, Horváth Géza, Szily Kálmán, 
Fllárszky Nándor, Rlchter Aladár, Hutyra Ferencz, Thaisz Lajos, 
dr. Tuzson János, a debreczeni ref. kollégium és a Csokonai Kör 
küldöttsége, a Diószeghy-család tagjai és még sokan mások. 

Klein Gyula elnöki megnyitója után Barcsa János debreczeni 
tanár ismertette Diószeghy életét és evvel kapcsolatosan a régi 
magyar botanikai irodalomra és Diószeghy korának jellemzésére 
is kitért. Utána Hermán Ottó szólalt fel, felajánlván a kutatóknak 
a Füvészkönyv egy példányát, amelyet Fazekas Mihály kiegészítő 
széljegyzetekkel látott el. 

Botanikai szempontból Diószeghy és Fazekas müvét Thaisz 
Lajos méltatta, mig nyelvészeti szempontból Csapodl István tanul
mányozta, kinek értekezését Tuzson János dr. olvasta fel. 

A Magyar Füvészkönyv irodalmunkban nem az első botanikai 
munka, de tartalmában és rendszerében egyaránt más, mint elődjei 
voltak. 1578-ban szintén Debreczenben jelent meg Mélíusz Juhász 
Péter szuperintendens Herbarium-a. Ez az első magyar botanikus 
könyv. Többen léptek az idő folyamán Méliusz nyomába; az 
utódok rendszeresebb és tudományosabb könyvet is irtak Méliusznál, 
de egyben mindannyian egyeznek vele. Diószegiig a magyar 
botanikus könyvek a növényeket orvosi szempontból, tehát prak
tikus czélból irták le. A Magyar Füvészkönyv szerzői tudatosan 
mondtak le a praktikus czélról. A Magyar Füvészkönyv nem 
orvosoknak készült, hanem azoknak, akik a növényeket kedvelik 
s azokkal megismerkedni kivannak. 



Diószeghy Debreczenben született 1760-ban, ahol apja leány-
tanitó volt. A debreczeni kollégiumot járta, papnak készült, az 
iskola végzése után a poéta-osztály preceptora volt, majd rektor
nak ment Hajdu-Böszörménybe, hogy külföldi útjára pénzt szerezzen. 
Már a kollégiumban nagyon szerette a természettudományokat s 
a matézist. Két évet töltött Göttingában, amelynek egyeteme akkor 
természettudományi fakultásáról volt hires. A teológiánál Göttingában 
szorgalmasabban hallgatta a természet- s az orvostudományokat. 
Amint hazajött, előbb Hajdu-Nánáson, majd Böszörményben, végül 
Debreczenben volt pap. Mindenütt nagyon érdekelte az iskola s 
az oktatás. Szerette a tudományt és szerette a természetet. Két 
atyafi lélek is volt közelében: Fazekas Mihály, a nyugalmazott 
katona és Földi János, a poéta, Veszprémi veje, aki a természet
tudományok művelése és tanítása mellett szenvedelmesen izgatott. 
1803-ban Diószeghy Debreczenbe került papnak s ettől kezdve 
kezeügyében volt a kollégium könyvtára. Hogy Linné rendszere 
szerint magyar nyelven növény-meghatározó könyvet kell irni, az 
Földi eszméje volt. Földi azonban nem érte meg a munka meg
jelenését, 1791-ben meghalt. A Füvészkönyv 1807-ben jelent meg 
s nem tünt föl érdeme szerint. Több ócsárlója, mint dicsérője 
akadt. 

A Magyar Füvészkönyv azonban, bár ma már tartalmában 
és rendszerében egyaránt avult, korszakos és klasszikus munka. 
Megvetette a magyar botanika alapját és teremtett magyar botanikus 
nyelvet. Ezért a Füvészkönyv nemcsak a botanikust, de a nyelv
tudóst is érdekli. 

Gayer Károly dr. f. Az ujabbkori erdőgazdaság egyik leg
kimagaslóbb művelőjét, a mai erdőművelés alapitóját gyászoljuk. 
A müncheni egyetemen az erdőhasználattan és erdőműveléstan 
volt tanára, Gayer Károly dr. 84 éves korában a legnemesebb 
munkában eltöltött életét befejezte. Tevékenysége korszakalkotó 
volt, különösen az erdőművelés terén, ahol éles ellentétben a 
mesterséges felújítást és az elegyetlen, tiszta faállományokat majd
nem kizárólagosan alkalmazó kertészkedő erdőgazdasággal, az 
okszerű, a természet megfigyelésén alapuló ujabbkori felújítási 
eljárások és az elegyes erdő apostolaként lépett fel. Irányzata, 
dacára az élénk ellenáramlatnak, a külföldön s különösen a dél-



német országokban és tartományokban nagy tért hódított, de módo-
sitólag és termékenyítőleg hatott számos más ország erdőgazda
ságára is. 

üayer Károly Speyerben született 1822 október 15-én. A 
középiskolát ugyanitt végezte s aztuán 1840 42-ben a müncheni 
műegyetemen mathematikai és természettudományi tanulmányok
kal foglalkozott, amelyeket azonban szülei halála következtében 
nem folytathatott, hanem foglalkozás, kenyérkereset után kellett 
néznie. Akkorában nagy volt Bajorországban a hiány erdészeti 
tisztviselőkben s igy Gayer erre a pályára lépett, anélkül, hogy 
valamely erdészeti tanintézeten oktatást nyert volna. Autodidakta 
volt, aki mint a speyeri és később a langenbergi állami erdő
hivatal gyakornoka fáradhatlan szorgalommal igyekezett az erdé
szeti irodalom tanulmányozása által a szükséges elméleti ismere
teket megszerezni, de egyúttal az ottani változatos jellegű, érdekes 
erdőségekben képzett fellebbvalóinak jóindulatú vezetése és tanács
adása mellett a gyakorlati ismeretek terén sem maradt hátra. Már 
1844-ben kitűnő sikerrel teszi le az előirt vizsgát s azután 1855-ig 
a gyakorlat körében szolgált. Gyakorlati szolgálata alatt is nyilt 
azonban alkalma egyfelől a tudomány több képviselőjével érintke
zésben állani, másfelől irodalmi téren is sikra szállani az erdő
gazdaság érdekében. A bajor Pfalzban akkorában a mértéktelen 
alomszedés tönkretétellel fenyegette az erdőt; ez az elkedvetlenítő 
körülmény adta üayer kezébe a tollat. A szak- és napisajtóban 
egyaránt védelmére kelt az erdőállománynak, még pedig sikerrel, 
mert a kormány végre is erélyes intézkedésekkel korlátokat sza
bott az erdőrongálásnak. 

Nem minden habozás nélkül hagyta el a gyakorlati szolgá
latot, amidőn 1855-ben az aschaffenburgi erdészeti tanintézet egyik 
tanári állására meghívást nyert, de csakhamar nagy megelégedést 
érzett uj hivatásában, amely alkalmat adott számos bel- és kül
földi utazásra. Ezeken a tanulmányutakon, főleg a Schwarzwaldban 
érlelődtek Gayerben azok az erdőművelési elvek, amelyeket 
később erre vonatkozó irodalmi működésében érvényesített. 

Idővel azután az aschaffenburgi tanintézet a haladó kor köve
telményeinek nem tudott megfelelni s mivel az erdészeti oktatás
nak az egyetemre való áthelyezése, amelyet akkor (a mult század 



60-as éveiben) már sokan sürgettek, késett, Gayer a gyakorlati 
szolgálatba akart visszatérni. Hasonlatos idők voltak akkor Bajor
országban, mint mostanában nálunk. Az erdészeti körök tisztában 
voltak avval, hogy a vidéki, elszigetelt erdészeti tanintézetek az 
oktatás kívánalmainak már nem felelhetnek meg és egyesületi 
gyűléseken, később pedig, amikor a kormányok sem zárkózhattak 
el a kérdés tárgyalása elől, értekezleteken és az országgyűlésen 
követelték az erdészeti oktatásnak az egyetemmel való egyesítését. 
A nagyközönség és a törvényhozás azonban még akkor sem látta 
be ennek szükségességét, amikor a kormány is magáévá tette az 
ügyet s igy Gayernek, aki 1876-ban az aschaffenburgi tanintézet 
igazgatója lett, 1878-ig kellett várnia, mig végre hosizas küzdelem 
után a müncheni egyetem államtudományi fakultása az erdészeti 
tudományokra is kiterjesztetett, őt tiszteletbeli doktorrá avatta és 
egyetemi tanárnak meghívta. A várakozás hosszú éveiben ismétel
ten el akarta hagyni tanszékét, de mindig sikerült őt lebeszélni 
szándékáról, bár helyzete Aschaffenburgban, ahol a helyi érdekei
ben sértett város polgársága az egyetemre törekvő tanári kart 
folytonos sértésekben részesitette, éppenséggel nem volt kellemes. 
Visszavonultan élt tehát s a visszavonultság ezen éveiben dolgozta 
ki korszakalkotó erdőmiveléstanát. 

Az egyetem kebelében való barátságos fogadtatás, a rég óhaj
tott körülmények között való működés, hallgatóinak nagy száma, 
a nagyvárosnak oly sok szellemi impulzust nyújtó befolyása és 
az egyetem légköre éltetőén hatottak Gayerre, aki Aschaffenburg
ban ugy szellemileg, mint egészségi tekintetben sokat szenvedett. 

A müncheni egyetemen működött 1893-ig, amikor nyuga
lomba vonult, de tollát teljesen még akkor sem pihentette, mert 
néhány cikk és egy röpirat, Über die Ausgestaltung des Femel-
schlagbetriebes in Bayern (1895) nyugalomba vonulása után 
készült. 

Önálló művei: Forstbenutzung (Erdőhasználattan, I. kiadás, 
1863. IX. kiadás, 1903.), Waldbau (Erdőműveléstan, I. kiad. 1880. 
IV. kiadás 1898.), Die neue Wirtschaftsrichtung in den Staats-
waldungen des Spessort (a Spessartban fekvő állami erdőkben 
követett uj gazdasági irányzat, 1884), Der gemischte Wald (Az 
elegyes erdő. 1886). B. K 



Pályázat külföldi tanulmányútra . A selmeczbányai erdészeti 
főiskola rektori hivatala lapunk hirdetési rovatában tette közzé a 
2000 K-ás erdészeti tanulmányi ösztöndíjra vonatkozó pályázatát. 
A 4 hónapra tervezett tanulmányút czélja ezúttal különösen tanul
ságos és aktuális kérdések tanulmányozása, amennyiben a pálya
nyertes szakember feladata lesz 

1. az erdei termékek házilagos termelési, feldolgozási és érté
kesítési módjainak tanulmányozása Ausztria, Németország és Svájcz 
egyes erdőgazdaságaiban ; 

2. több technológiai kísérleti állomás erdészeti technológiai 
berendezéseinek és kísérleteinek tanulmányozása; 

3. az útközben megtekinthető faipartelepek tanulmányozása 
különös tekintettel azokra az ipartelepekre, amelyek a fa műszaki 
jóságának fokozásával is foglalkoznak. 

A kérvények április hó 10-ig nyújtandók be a főiskola rek
toránál. 

Szántóföldek beerdősitésénél, Albert dr. eberswaldei tanár 
kísérletek alapján azt tapasztalta, hogy az odatelepitett erdeifenyő 
erdők eleinte ugyan igen jó növekedést mutatnak, később azonban 
hézagosakká és csűcsszárazakká válnak, ugy, hogy 40—60 éves 
korukban letárolásuk szükségessé válik. A megfigyelések alkal
mával a gyökérzetnek megbetegedését állapították meg és a 
gyökereken mindenütt egy és ugyanazt a gombafajt találták. 
Tapasztalt specialisták azonban arra az eredményre is jutottak, 
hogy ugyanez a gomba régi erdőtalajban is el van terjedve, miért 
is okozati összefüggés ezek szerint a gomba és a gyökerek meg
betegedése között nincs. Az eberswaldei intézet által végzett 
további kutatások alkalmával meggyőződtek, hogy a gyökerek 
betegsége sem a talaj kémiai és fizikai tulajdonságainak, sem a 
talaj ásványi alkatrészekben való hiányának nem tudható be. 
Ellenben kiderült, hogy a gyökerek megbetegedésének oka részben 
az a körülmény, hogy a talajnak mint szántóföldnek megmunká
lásánál az egyes talajrétegek tulsürüen kerültek egymásra ugy, 
hogy azokat a levegő kellően nem járhatta át. A kisérletek meg-
czáfolták azt a gyakran nyilvánított nézetet is, hogy a második 
erdeifenyő generáczió — a hajdan szántóföldnek használt területen 
— jobban tenyészik. 



Ellenkezőleg, a második generáczió még rosszabb eredményt 
mutatott fel, mint az első. 

A megfigyelések még nincsenek befejezve s főleg az erdei
fenyő megbetegedésének valódi oka nincsen még kétséget kizá
rólag kiderítve. Az eddigi kísérletek eredményeként az erdei
fenyőnek a talajjavító lombfanemekkel együttes megtelepítését 
ajánlják azelőtt szántóföldként mivelt területeken, oly módon azon
ban, hogy a beerdősités erdei fenyővel, a keletkező hézagok pót
lása pedig lombfacsemetékkel később történjék. Legjobb ilyen 
czélokra az akác, talajt javitó tulajdonságainál és kitűnő sarjad-
zási képességénél fogva, de a tölgyet s a bükköt is ajánlják. 

Cserny Gy. 
Élő halak szál l í tására szolgáló edényt talált fel Friedrich 

József cs. k. udvari tanácsos. Szerkezetét az „Oesterreichische Forst 
und Jagdzeitung" f. évi márczius 1-én megjelent füzete nyomán a 
következőkben ismertetjük: 

Ilyen edényekre különösen a sportembernek s a hivatásos 
halásznak (halkereskedőnek) van szüksége, ki élő halakat kisebb-
nagyobb távolságra sértetlenül akar elszállítani anélkül, hogy szállítás 
közben az edények víztartalmát több izben körülményes módon 
megújítani kellene, mire különösen a sok nyálkát, gyomortar
talmat s piszkot kiválasztó kényes pisztrángok szállításánál kell 
figyelemmel lenni. 

Nehogy tehát a kiválasztott anyagok a vizet beszennyezzek 
és a halak lélegzését megnehezítsék, a szóban lévő edények ugy 
vannak szerkesztve, hogy a viz kicserélése helyett a viz önműkö
dőlég, folytonosan szűrődik és ahhoz folyton a hal lélegzéséhez 
szükséges éleny vezettetik oly módon, hogy a szállító edényben 
lévő viz finoman elosztott állapotban a levegővel hozatik érint
kezésbe, hogy azután igen likacsos anyagon keresztül vezettetve, 
ismét annak belsejébe permetezzen. 

Mindezekhez a műveletekhez szükséges erőt a vasúti vagy 
más kocsi gördülése közben okozott lökések szolgáltatják, melyek 
az edényt mozgásba hozzák. 

A 32. sz. képből ily nagyobb edény szerkezete kivehető. 
A szállitó-edény ónozott bádogból készül. Legczélszerübb, ha 
Öble alul 30, felül 60 cm széles. Magassága 50—70 cm. Ily mére-



tek mellett az 60 / viznek és 12—15 kg pisztráng szállítására 
alkalmas. Az edény feneke lapos kúpalakban van kiképezve, vagy 
pedig egészen lapos és ez esetben kivül egy félgömb alakú 

32. kép. Friedrich-féle halszállitó edény. 

peczekkel (c) van ellátva. Az edény fenekén d-né\ esetleg jég is 
helyezhető el. Oldalt látható a vizemelő készülék, (/, h, f, k), 
melylyel összefüggésben vannak n és m rudak. Utóbbiak 2—4 cm-
rel nyúlnak az edény fenekén túl, ha az edény az ellenkező 



oldalra hajlik. Már most a legkisebb lökésnél a viz súlypontja 
megváltozván, a készülék az ellenkező oldalra billen és az ott 
kiálló m rudat felfelé nyomja. Ezáltal az / szelencze is felfelé 
emelődik s a benne lévő viz / szelepen keresztül felnyomódik. 

Az emelőesövek közvetlenül vagy egy permetezőn át a p szűrő
készülékhez vezetnek. A szűrőkészülék az edény tetején lóg, kör-
alaku, átmérője 30 cm, mélysége 3—5 cm és alatta egymástól 

33. kép. Hordozható halszátlitó edény. 

3—5 cm távolságban 2 fenék van alkalmazva, amelyek közül a 
felső durván van átlyuggatva és szűrőruhával ellátva, az alsó pedig 
finom lyukakkal bir. Ha a felszívott viz a szűrőruhán már keresz
tül hatolt, akkor az alsó finom likakkal rostaszerüen ellátott 
fenéken át kis cseppekben vagy vékony, kis sugarakban folyik le, 
miáltal már eléggé érinlkezik a levegővel. A szűrőkészülék alatt 
még 4 köralaku, ónozott dróthálóvá! lefoglalt keret (q, q, q) van 
alkalmazva, melyeken alkalmas likacsos anyag van elterítve, 



melyen keresztül a viz ismét finoman elosztva és a levegővel 
újra érintkezve csurog át. 

Minthogy a pisztrángok tapasztalat szerint inkább az edény 
fenekén tartózkodnak, a felta'áló átlyukasztott bádoglemezekkel 
elválasztott rekeszekre osztja az edényt. A felső rekeszbe a kisebb, 
a legalsóba a nagyobb halak helyezendők el. 

Ha a szállitó-edényeket hordozni kell (s nem kocsin szál
lítják), ez esetben a 33. sz. ábrában feltüntetett szivattyuszerkezet 
alkalmazandó, melynél az a bádogcsőben a b zsinór segítségével 
a c henger felfelé húzható. Ha a meghúzott zsinórt elengedjük, 
a c henger visszaesik és a bádogcső az oldalt alkalmazott d nyi
lason át ismét megtelik vizzel. A szűrő és permetező berendezés 
itt is ugyanaz, mint az előbb ismertetett nagyobb készüléknél. 
Ezt a kisebb készüléket czélszerü „borjú" alakban készíttetni, 
hogy a háton hordozni és a halakat az edény levevése nélkül g 
födélen át lehessen beengedni. Ez az edény 12 / vizet és 3 kg-
nyi pisztrángot foglalhat magában; kisebb távolságnál több hal 
is helyezhető el, de akkor több rekeszt kell alkalmazni és gyak
rabban kell az emelőzsinórt meghúzni. 

A készülék törvényesen védve van. Cs. Oy. 
Halálozás. Bauer Endre erdőtiszt (Károlyi-Erdőd), továbbá 

Wittich Lajos m. kir. főerdész (Ungvár) és Zizin György urad. 
erdész (Malaczka), az Országos Erdészeti Egyesület rendes tagjai 
meghaltak. Béke hamvaikra! 

ú% ú£ c > ? 



VÁLTOZÁSOK ÉS KITÜNTETÉSEK AZ ERDÉSZETI 
SZOLGÁLAT KÖRÉBŐL. 

Személyem körüli magyar miniszterem előterjesztésére Horváth Sándor 
földmivelésügyi minisztériumi miniszteri tanácsosnak a közszolgálat terén szerzett 
érdemei elismeréséül Lipót-rendem lovagkeresztjét díjmentesen adományozom. 

Kelt Bécsben, 1907. évi február hó 24-én. 
Ferencz József s. k. 
Zichy Aladár gróf s. k. 

* 

Ő császári és apostoli királyi Felsége folyó évi február hó 9-én kelt leg
felső elhatározásával legkegyelmesebben megengedni méltóztatott, hogy Tom
csányi Gyula miniszteri tanácsosi czimmel és jelleggel felruházott erdőigazgató 
a japán császári felkelő naprend IV. osztályát elfogadhassa és viselhesse. 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter az állami kezelésbe vett erdőknél 
alkalmazott erdőtisztek léts.-ámában áthelyezte Hyna Ottó m. kir. erdészt Nagy-
bitséről Trencsénbe s megbízta az ottani m. kir. járási erdőgondnokság kezelésével. 

* 
A m. kir. földmivelésügyi miniszter Nechay Ozvald, Neumann Jenő és 

László János erdőgyakornokot a magyarországi kincstári erdőket kezelő erdő
tisztek létszámából, az állami kezelésbe vett községi s némely más erdőket és 
kopár területeket kezelő erdőtisztek létszámába átsorozta s Nechay Ozvaldot 
a beszterczei m. kir. erdőigazgatósághoz, Neumann Jenőt a dési m. kir. állami 
erdőhivatalhoz és László Jánost a nagyenyedi m. kir. állami erdőhivatalhoz 
áthelyezte. 

* 
A m. kir. földmivelésügyi miniszter Pécsi Ottó végzett erdészeti főiskolai 

hallgatót a magyarországi kincstári erdőket kezelő erdőtisztek létszámába, a 
tótsóvári erdőhivatalhoz ideiglenes minőségű m. kir. erdőgyakornokká nevezte ki. 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter Lengyel Viktor m. kir. erdésznek 
állásáról történt lemondását elfogadta. 

Ú$ Ó% 





Az „Erdészeti Lapok" 1907. évi VII. füzetének 
HIRDETÉSEI. 

Az E R D É S Z E T I L A P O K mellett mérsékelt közlési díjért 
a lap irányával nem ellenkező hirdetések kiadatnak. 

Díjszabályzat. Egész oldal 32 K, féloldal 16 K, negyedoldal 8 K, nyolczad-
oldal 4 K. Sorok szerint: Az első negyven (40) sorért soronkint nyolezvan ( 8 0 ) 
fillér, az erre következő husz (20) sorért, illetőleg a 41 egész 60-ik sorig soron
kint hatvan (60) fillér, mig a 60-ik soron felül következő minden sorért egyen
kint negyven (40) fillér számíttatik. Legalább háromszori és ennél többszöri 
beiktatásnál megfelelő engedmény. Egy oldalt meghaladó hirdetéseknél ismételt 
megjelenés esetén is csak az első oldal után nyújtunk engedményt. 

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

kint 25 koronával magasabb árért mellékeltetnek. 

Langfelder V, 
gépgyár 

Bpest, VI., Figyelö-u. 14. 

GYÁRT: 
keretfürészeket, w 

famegmunkáló gépeket, 

stabil és félstabil # 
gőzgépeket. # # ; 

(1 X 2) 



Tölgymakk kocsányos és kocsánytalan valamint csermakk 
legjutányosabb árban beszerhetők Wimmer Ignácz magkeres
kedő czégnél Nagyatádon (Somogymegye). (4. V. 4.) 

Költötojás hamburgi „Goldsprenkel" (u. n. óriási fáczántyukok) 
edzett fajta, szép és legszorgalmasabb tojó, szabad kifutással az 
erdőbe á 40 f. Vodicka, Tobitschau, Morvaország. Német levelezés. 
(9. VII. 2.) 

Kocsányos és kocsánytalan 

Tö lgymakkot 
Bel- és külföldi 

n a W9 • • 

Stainer Gyula 
cs. és kir. udvari szállító 

K Ö R M E N D (Vas m.) 

V i T A T A T Á 

Magpergető-gyár. Er
dészeti magkeres

kedés. Csemete-kiviteli 
telep. Fajburgonya kí
sérleti telep. 

T • 

Ajánl: 
csakis elsőrendű telje
sen megbizható kifo
gástalan és fajtiszta: 

Fenyomagvakat Stainer Gyula 
cs. és kir. udvari szállító 

K Ö R M E N D (Vas m.) 

V i T A T A T Á 

Magpergető-gyár. Er
dészeti magkeres

kedés. Csemete-kiviteli 
telep. Fajburgonya kí
sérleti telep. 

T • 

Ajánl: 
csakis elsőrendű telje
sen megbizható kifo
gástalan és fajtiszta: 

Mindennemű 

Lombf a magvaka t 
Stainer Gyula 

cs. és kir. udvari szállító 

K Ö R M E N D (Vas m.) 

V i T A T A T Á 

Magpergető-gyár. Er
dészeti magkeres

kedés. Csemete-kiviteli 
telep. Fajburgonya kí
sérleti telep. 

T • 

Ajánl: 
csakis elsőrendű telje
sen megbizható kifo
gástalan és fajtiszta: 

Micdennemü 

G y ü m ö l c s m a g v a k a t 

Stainer Gyula 
cs. és kir. udvari szállító 

K Ö R M E N D (Vas m.) 

V i T A T A T Á 

Magpergető-gyár. Er
dészeti magkeres

kedés. Csemete-kiviteli 
telep. Fajburgonya kí
sérleti telep. 

T • 

Ajánl: 
csakis elsőrendű telje
sen megbizható kifo
gástalan és fajtiszta: 

Mindennemű 

Tűleve lű csemetéket 

Stainer Gyula 
cs. és kir. udvari szállító 

K Ö R M E N D (Vas m.) 

V i T A T A T Á 

Magpergető-gyár. Er
dészeti magkeres

kedés. Csemete-kiviteli 
telep. Fajburgonya kí
sérleti telep. 

T • 

Ajánl: 
csakis elsőrendű telje
sen megbizható kifo
gástalan és fajtiszta: 

Mindennemű 

Lombfacsemetéket 

Stainer Gyula 
cs. és kir. udvari szállító 

K Ö R M E N D (Vas m.) 

V i T A T A T Á 

Magpergető-gyár. Er
dészeti magkeres

kedés. Csemete-kiviteli 
telep. Fajburgonya kí
sérleti telep. 

T • 

Ajánl: 
csakis elsőrendű telje
sen megbizható kifo
gástalan és fajtiszta: 

Élősövényeket , d i s z - é s 
s o r f á k a t 

Stainer Gyula 
cs. és kir. udvari szállító 

K Ö R M E N D (Vas m.) 

V i T A T A T Á 

Magpergető-gyár. Er
dészeti magkeres

kedés. Csemete-kiviteli 
telep. Fajburgonya kí
sérleti telep. 

T • 

Ajánl: 
csakis elsőrendű telje
sen megbizható kifo
gástalan és fajtiszta: 

Diszfenyőket é s 
cser jéke t 

Stainer Gyula 
cs. és kir. udvari szállító 

K Ö R M E N D (Vas m.) 

V i T A T A T Á 

Magpergető-gyár. Er
dészeti magkeres

kedés. Csemete-kiviteli 
telep. Fajburgonya kí
sérleti telep. 

T • 

Ajánl: 
csakis elsőrendű telje
sen megbizható kifo
gástalan és fajtiszta: 

G y ü m ö l c s v a d o n c z o k a t 
é s fákat 

Stainer Gyula 
cs. és kir. udvari szállító 

K Ö R M E N D (Vas m.) 

V i T A T A T Á 

Magpergető-gyár. Er
dészeti magkeres

kedés. Csemete-kiviteli 
telep. Fajburgonya kí
sérleti telep. 

T • 

Ajánl: 
csakis elsőrendű telje
sen megbizható kifo
gástalan és fajtiszta: 

Fajburgonyát ( 3 . V . 5 . ) 

stb . s tb . 



Erdei facsemete-eladás. 450.000 drb kétéves, igen szép 
kocsános-tölgycsemete Quercus pedunculata 0 - 40—1 m magas, 
tavaszi ültetésre megfelelő árban eladó. Junghans E. erdőgond
nokságánál Lunkaszprle, u. p. Dobrest, Biharmegye. (6. VI. 6.) 

DRÓTKERÍTÉSEK í £ - & e s £ 
K O L L E R I C H PÁL ÉS FIAI 
cs. és kir. udvari szállítók, első magy. sodronyszövet, fonat és szitaáru gyárában 

Budapesten, IV. ker., Ferencz-József-rakpart 21. sz. 
= Képes árjegyzék és költségvetések ingyen. (2. XII. 11.) 

Pályázat. 2814/1907. — A boszniai és hercegovinai országos 
kormány közigazgatásához tartozó tartományokban néhány, a 
XI . fizetési osztályban rendszeresített erdőgyakornoki állás lesz 
betöltendő. 

Ezen állások egyenként évi 1400 K segélydijjal vannak java
dalmazva. Az állások egyelőre ideiglenesek, de bizonyos idő 
leteltével megfelelő szolgálat esetén, a véglegesítés nincs kizárva. 

Pályázóktól megkívántatik, hogy nőtlenek legyenek és kinevez-
tetésük esetén gyakornoki szolgálati idejük alatt ne házasodjanak. 

Megkívántatik továbbá, hogy pályázók a cs. k. talajgazdászati 
főiskolát Bécsben, vagy a m. k. bányászati és erdészeti főiskolát 
Selmeczbányán végezték légyen, hogy osztrák, magyar vagy 
bosnyák-hercegovinai honosok legyenek, hogy a boszniai (szerb, 
horvát) vagy valamely más szláv nyelvet minél előbb, legkésőbb 
azonban két év lefolyása után a szolgálat sikeres teljesithetésére 
kellő mértékben elsajátítani fogják. 

Olyan pályázók, kik az előbb említett vizsgákat már letették 
és a fentebbi felvételi feltételeknek is megfelelnek, előnyben 
részesülnek és az erdészsegédi czimét kapják. 

A kellően felszerelt pályázati kérvényekben, amelyekhez még 
a keresztlevél és orvosi bizonyítvány csatolandó, a pályázó katonai 
szolgálati viszonyai is kitüntetendők. A kérvények legkésőbb f. évi 
augusztus hó 15-éig az alulírott országos kormánynál nyújtandók be. 



Az orvosi bizonyítványnak különösen azt kell igazolnia, hogy 
pályázónak a magas hegyi szolgálatra alkalmas testi szervezete 
van, jól lát és hall. 

A közvetlenül benyiijtott kérvények ivenként 1 koronás 
bosnyák bélyeggel, osztrák vagy magyarországi felettes hatóságok 
utján benyújtott kérvények ivenként 1 K-ás osztrák, illetve magyar 
bélyeggel látandók el. 

Azon okmányok, melyek a monarchia egyik vagy másik 
államában az ottani bélyegilletéki szabályok szerint kellőkép 
vannak bélyegezve, mint mellékletek ujabb bosnyák bélyegilleték
nek nincsenek alávetve. 

Más okmányok, iratok és hivatalos kiadmányok, melyek 
kivéve, ha mint mellékletek használtatnak, bélyegmentesek, 20 fill.-es 
bosnyák bélyeggel látandók el. Ha azonban ilynemű mellékletek 
már az osztrák, magyar vagy bosnyák mellékleti bélyeggel vannak 
felbélyegezve, ujabb mellékleti bélyeggel nem látandók el. 

Bosnyák bélyegek hiányában a kérvényhez a megfelelő pénz
összeg csatolandó. 

Szarajevó, 1907. évi február hó 26-án. 

(7. III. 2.) Bosznia és Herczegovina országos kormánya. 

Faeladási hirdetmény. 886—1907 . szám. - A beszterczei m 
kir. erdőigazgatóság kerületében az ilvai és borgói felső m. kir. 
erdőgondnokságok kezelése alá tartozó Ilva és Les fővölgyekre 
hajló egyesítve kezelt volt naszódvidéki községi erdőkben az 
1907. évi július 1-től számított tiz (10) év alatt kihasználandó, az 
alábbi kimutatásban részletezett vágásterületek'törzsenkinti kiszám-
lálással megbecsült fakészleteinek tövön való eladására Beszterczén, 
a m. kir. erdő igazgatóság hivatalos helyiségében, 1907. évi április 
hó 23-án d. e. 11 órakor a m. kir. földmivelésügyi miniszter ur 
jóváhagyásának fenntartása mellett, zárt írásbeli ajánlatok utján 
nyilvános versenytárgyalás fog tartatni. 

A kimutatásban közölt lucz- és jegenyefenyő-haszonfa a felvett 
törzseknek csupán műszaki czélokra alkalmas fatömegét a kéreg 
és csúcsfa nélkül foglalja magában. 
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Vi 

Az egész áruba bocsátott fatömeg kikiáltási ára 5,353.59ö 
(ötmillió-háromszázötvenháromezer-ötszázkilenczvenhat) K. 

Vevő czég saját költségén a naszódvidéki helyiérdekű vasút 
Kisilva állomása közelében egy gőzfürész-telepet felépíteni és 
berendezni köteles, ebből kiágazólag az Ilva- és Lesvölgybe az 
iparvasutakat a beszterczei m. kir. erdőigazgatóság saját költségén 
fogja kiépíteni és a vevő czég használatába és üzemkezelésébe 
átadni. 

Ezeket az iparvasutakat, melyek közül az ilva-völgyi vasút 
egyszersmind korlátolt közforgalomra is berendezendő lesz, a vevő 
czég köteles a szerződés időtartamára a faeladási szerződés kiegészítő 
részét képező üzemi és üzletkezelési szerződés feltételei szerint 
saját üzemébe és kezelésébe átvenni; de a vevő czég a faeladási 
szerződés alapján megvett faállományt az emiitett vasutakon minden 
dij nélkül szállíthatja le. 

A zárt írásbeli, ivenkint 1 korona bélyeggel ellátott és 100/o 
bánatpénzzel felszerelt ajánlatok, melyekben az eladás tárgyát 
képező összes területen levő fakészletekért megajánlott vételár 
szóval és számjegyekkel is tisztán olvashatóan kiírandó és amelyekben 
ajánlattevő által határozottan kijelentendő, hogy az árverési és 
részletes szerződési feltételeket és ezeknek mellékleteit ismeri, 
azokat változatlanul elfogadja és azoknak magát aláveti, 1907. évi 
április hó 23-án d. e. 11 óráig a beszterczei m. kir. erdőigazgató
ságnál nyújtandók be. 

Az ajánlatot tartalmazó boríték első oldalán világosan kiteendő' 
hogy az a jelen árverési hirdetményben tárgyalt ilva- és lesvölgyi 
vágások fakészletére vonatkozó vételi ajánlatot tartalmaz. 

Oly ajánlatok, melyek nem az 1—5. tétel alatt felsorolt összes 
vágások mindenikére, hanem csak azok némelyikére tétetnek 
továbbá amelyek a kikötött feltételeknek nem felelnek meg, amelyek 
elkésve nyújtatnak be (utóajánlatok), vagy pedig a megállapított 
árverési és szerződési feltételektől eltérő kikötéseket foglalnak 
magukban, figyelembe vétetni nem fognak. 

A földmivelésügyi m. kir. miniszter ur fenntartja magának 
azt a jogot, hogy az ajánlatok közül szabadon választhassa elfoga
dásra azt, amelyet tekintet nélkül az ajánlat magasságára saját 



belátása szerint legmegfelelőbbnek talál, vagy hogy az összes 
ajánlatokat is visszautasíthassa. 

Az árverési és részletes szerződési feltételek a beszterczei m. 
kir. erdőigazgatóságnál, valamint az ilvai m. kir. erdőgondnok
ságnál, Óradnán és a borgói felső m. kir. erdőgondnokságnál 
Borgóprundon a hivatalos órák alatt bármikor megtekinthetők és 
kívánatra a feltételek, valamint ezeknek mellékletei 30 korona, a 
vágások térképei 50 korona összeg előleges beküldése ellenében 
az érdeklődőknek a m. kir. erdőigazgatóság által megküldetnek. 

Beszterczén, 1907. évi márczius hó 4-én. 
(8. II. 2.) M. kir. erdő igazgatóság. 

Luczfenyócsemetéhól 
f ö l d b i r t o k o s 

ÁBRAHÁM FALU 
Turocz m„ u. p. Tot -Prona mentve küideík 

körülbelül 4  millió e l adó , 
2, részben 3 és részben 
4 öves. 

Á r j e g y z é k , valamint a 
csemetékről való m in t a 
kívánatra ingyen és bér-

(5 V 4) 

Pályázati hirdetmény. 523/1907. sz. — Újbánya r. t. város 
erdőgazdaságánál az erdőtiszti állás véglegesen megüresedvén, 
Bars vármegye alispánjának 1571/1907. számú rendelete alapján 
ezen állásra pályázatot hirdetek s felhivom a pályázni szándéko
zókat, hogy kellően felszerelt s az 1883 : I. t.-cz. 12. §-ában elő
irt minősítésüket, továbbá életkorukat, eddigi alkalmaztatásukat, 
erkölcsi és politikai magaviseletüket, nyelvismereteiket, valamint 
egészségi állapotukat igazoló okmányokkal felszerelt kérvényeiket 
legkésőbb folyó évi április hó 15-ik napjának d. u. 5 órájáig 
bezárólag a város képviselőtestületéhez czimezve, alulirottnál 
nyújtsák be. 

Ezen állás javadalmazása 1700 K törzsfizetés, 140 K lakbér 
400 K lópénz és 40 m? kemény tűzifa, házhoz szállítva. 



Luczfenyömag-eladás. Nyolczszáz (800) ^ luczfenyőmag kg-kéni 
2-3 K, 100 kg-kéut 220 K áron bérmentve eladatik, a vételár 
előleges beküldése vagy postautánvét mellett. Megrendelhető 
Körmöczbánya város tanácsánál. (.1.1. II. !•) 

Árverési hirdetmény. A volt 13. számú román-bánsági határőr
ezredből alakult vagyonközség részéről közhírré tétetik, hogy 
Márga község határában fekvő Nermes vidéki 56301 kat. holdon 
előforduló 11993 nf fenyő műfa, valamint 27984 m? fenyő és 
35030 m3 bükk, összesen 63014 m* fenyő és bükk tűzifa tövön, 
terület szerint, zárt írásbeli versenytárgyalás útján eladásra kerül. 

Venni szándékozók felhivatnak, hogy 5000 (ötezer) K bánat
pénzzel felszerelt ajánlataikat a vagyonközség gazdasági hivatalánál 
Karánsebesen legkésőbb 1907. évi április hó 13-ig délelőtti 10 óráig 
annál is inkább nyújtsák be, mert elkésve érkezett, valamint táv
irati és bánatpénz nélkül benyújtott ajánlatok figyelembe vétetni 
nem fognak. 

Az ajánlatokban a kat. holdankint — vagy esetleg egészben — 
megajánlott tőár számokkal és betűkkel tisztán és kétséget kizáró 
módon kiírandó és ajánlattevő kijelenteni köteles, hogy a részletes 
eladási feltételeket, melyek a vagyonközségnél Karánsebesen meg
tekinthetők, ismeri és magát azoknak minden tekintetben feltétlenül 
aláveti. 

Karánsebes, 1906. évi március hó 18-án. 
A volt 13. számú román-bánsági határőrezredből alakult 

vagyonközség gazdasági hivatala. (12) 

A városnak saját nyugdijalapja van, melynek minden városi 
tisztviselő tagja. 

A választás határidejének kitűzése iránt a pályázati határidő 
letelte után Bars vármegye alispánja fog intézkedni. 

Megjegyeztetik, hogy a most megválasztandó erdőtiszt ez évi 
július havában megejtendő általános tisztújítás alkalmával újból 
választás alá esik. 

Újbányán, 1907. évi márczius hó 7. 
(10. II. 2.) A város tanácsa. 



Az Esterházy herczegi baranyaszentlőrinci és alsólendvai 
hitbizományi uradalmakban fóerdészi állás kerül üresedésbe. 
Az állás lehetőleg három hónap alatt lesz elfoglalandó. Megfelelő 
qualifikáczióval biró erdőtisztek bizonyitványmásolatokkal felszerelt 
pályázati kérvényüket — melyek vissza nem küldetnek — 
„Uradalmi főbérnökség" czimre, Baranyaszentlőrinczre küldjék. 
(14) 

Pályázat. 4 7 4 - 907. főisk. sz. A selmeczbányai m. kir. 
bányászati és erdészeti főiskola a nagyméltóságú földmivelésügyi 
m. kir. miniszter ur ez évi 23934. I/a/3. sz. intézkedése alapján 
pályázatot hirdet egy kétezer (2000) koronás erdészeti tanulmányi 
ösztöndíjra. 

Ezen ösztöndíj tanulmányi czéljai a következők: 
1. Az erdei termékek házilagos termelési, feldolgozási és 

értékesitési módjainak tanulmányozása Ausztria, Németország és 
Svájcz tanulságosabb erdőgazdaságaiban. 

2. A máriabrunni, eberswaldei, müncheni, grosslichterfeldi és 
zürichi technológiai kísérleti állomások erdészeti technológiai, 
(különösen mechanikai technológiai) berendezéseinek és kísérle
teinek tanulmányozása. 

3. Az előbbiekkel kapcsolatosan megtekinthető tanulságosabb 
erdei és erdőn kivüli faipartelepek tanulmányozása, különös tekin
tettel azokra az ipartelepekre, amelyek a fa műszaki jóságának 
fokozásával (illetőleg azzal is) foglalkoznak. 

A tanulmányút időtartama mintegy 4 hónap. Részletes tervét 
a főiskola tanácsa állapítja meg. A tanulmányútról, annak befeje
zése után 1U év alatt részletes jelentés nyújtandó be, amelyben a 
tanulmányút tapasztalatai a magyar erdőgazdasági viszonyokkal 
összehasonlítva s a magyar erdőgazdaság fejlesztésének szempont
jából mérlegelve tárgyalandók. 

Az ösztöndíj elnyerésére igényt tarthat minden magyar állam
polgári joggal biró okleveles erdőtiszt. 

Ha az ösztöndíj nyertese állami szolgálatban van, akkor a 
tanulmányút ideje alatt tehermentes erdőtiszti illetményeinek is 
élvezetében marad, de a tanulmányút minden költségét a saját
jából tartozik fedezni. 



Az ösztöndíjra pályázni óhajtók felhivatnak, hogy pályázati 
kérvényüket az erdészeti főiskola (illetőleg akadémia) elvégzését, 
az erdészeti államvizsga letételét s eddigi alkalmaztatásukat, nyelv
ismereteiket és esetleges tanulmányaikat igazoló okmányokkal és 
minősítési táblázattal (illetőleg bizonyitványnyal) felszerelve, a m. 
kir. bányászati és erdészeti főiskola rektori hivatalához 1907. évi 
április hó 10-ig nyújtsák be. 

Később érkező folyamodványok figyelembe nem vétetnek. 
Selmeczbányán, 1907. évi márczius hó 19-én. 

Pályázati hirdetmény. 625/1907. sz. Pályázatot hirdetek a 
selmeczbányai m. kir. bányászati és erdészeti főiskola erdő-
rendezéstani tanszékénél betöltendő tanársegédi állásra, mely a 
X . fizetési osztályban van évi Egyezerhatszáz (1600) korona fizetéssel, 
az 1904. évi I. t.-cz. értelmében járó Négyszáz (400) korona személyi 
pótlékkal, Négyszázhúsz (420) korona lakpénzzel és Negyvenegy 
(41) ürköbméter tüzifailletménynyel szervezve. 

Felhívom tehát az erdőrendezés terén kellő gyakorlattal biró 
mindazokat az okleveles erdészeket, akik az emiitett állást elnyerni 
óhajtják, hogy a m. kir. földmivelésügyi Miniszter Úrhoz czimzett, 
kellően felszerelt és szabályszerűen bélyegzett folyamodványaikat, 

ha állami szolgálatban vannak, felettes hivataluk, különben 
pedig az egészségi állapotnak közhatósági orvos által való igazolása 
mellett — az illető főispán (székesfővárosi főpolgármester) utján 
legkésőbb folyó évi április hó 10-ig a m. kir. bányászati és 
erdészeti főiskola rektoránál okvetlenül nyújtsák be, mert az elkésve 
érkező vagy kellően nem okmányolt kérvények nem fognak 
figyelembe vétetni. 

Selmeczbányán, 1907. évi márczius hó 23-án. 

Versenytárgyalási hirdetmény az ilva- és lesvölgyi erdei vas
utak kiépitése ügyében. A besztercei m. kir. erdőigazgatóság 
kerületében a „Naszódvidéki helyiérdekű vasút" Kisilva állomása 
mellől kiinduló és az Ilvavölgy mentén az 1906. évi november 

(13) tierrmann, 
a főiskola ezidei rektora. 

(15) Herrmann, 
a főiskola ezidőszerinti rektora. 



hó 22-én és a következő napokon megtartott közigazgatási bejá
rás alkalmával megállapított végpontig terjedő, mintegy 35 km 
hosszú, 0 7 6 m nyomszélességü korlátolt közforgalmú erdei vasút
nak, valamint ezen vasút „Ilva-Les" nevü állomásából kiinduló s 
a Lesvölgy mentén az emiitett közigazgatási bejárás alkalmával 
megállapított végpontig terjedő, mintegy 12 km hosszú, 0"76 m 
nyomszélességü, magánhasználatú gőzüzemű erdei vasút kiépí
tésére nyilvános versenytárgyalást hirdetek. 

A kiadásra kerülő munkák a következők: 
a) A szóban levő erdei vasutak létesítése érdekében szüksé

ges összes műszaki munkák, u. m. a vasutak és az azokhoz tar
tozó létesítmények érdekében szükséges összes felmérési és kitű
zési munkák, az építési és kiviteli tervek készítése, az épitési és 
felülvizsgálati tervek elkészítése stb. 

b) A pályák és azok- tartozékai létesítése czéljából szükséges 
összes alépítményi munkák, u. m. a földmunkák, a vízmentesítő 
és biztosítási munkálatok, támasztó és bélésfalak, a hidak és 
áteresztők építése, az utépitmények és plateau kavicsolások. 

c) A felépítményi anyagok beszerzése, szállítása és a felépít
mény teljes elkészítése a beágyazással együtt. 

d) Az állomások, kitérők és megállóhelyek létesítése. 
e) Az állomási építmények és őrházak létesítése. 
Az ivenként 1 koronás bélyeggel ellátott s a pályázati fel

tételekben körülirt módon kiállított ajánlatok a besztercei m. kir. 
erdőigazgatóságnál 1907. évi május hó 2-tk napjának délelőtti 12 
órájáig nyújtandók be. 

A közigazgatási bejárás alapjául szolgált tervek, a vasút köz
igazgatási bejárásáról 1906. évi november hó 22-én és a követ
kező napokon felvett jegyzőkönyv, a szerződési és ajánlattervezet, 
a munkák végrehajtására vonatkozó általános és részletes válla
lati feltételek és a létesítendő állomási építmények és őrházak 
leírása, a beszterczei m. kir. erdőigazgatóság (székhelye Besztercze, 
Alsó-külváros 27. szám) hivatalos helyiségeiben a hivatalos órák 
alatt megtekinthetők, illetőleg a pályázati feltételek, az árjegyzék, 
a tájékoztató előméret, a szerződés tervezete és az ajánlati minta 
együttesen 20 (husz) koronáért, az általános és részletes vállalati 
feltétfüzetek, az épületek és építmények leírása és a közigazgatási 



bejárási jegyzőkönyv - amig a készlet tart együttesen 30 
(harmincz) koronáért ugyanott beszerezhetők, esetleg az iratok és 
a rajzok a vállalkozó vagy megbízottja által saját költségén az 
erdőigazgatóság hivatalos helyiségeiben a hivatalos órák alatt 
lemásolhatók'. A versenytárgyalási összes iratok f. évi április hó 
16-ától küldhetők meg. 

Beszterczén, 1907. évi márczius hóban. 
(16. II. 1.) M. kir. erdőigazgatósdg. 

Faeladási hirdetmény. 385/1906. szám. — A budfalvi köz
birtokosság folyó évi 1907 április hó 8-án d. e. 11 órakor Bud-
falva községházánál tartandó nyilvános szóbeli, zárt Írásbeli aján
latokkal egybekötött árverésen eladja a „Mlees" nevű 1 1 6 4 holdnyi 
területen található — 10 cm mell magassági átmérőn felüli vastag
ságú bükktörzsek kihasználási jogát. 

Hivatalos becslés szerint a fakészlet 17462 m*. Kikiáltási ár, 
•amelyen alul nem fog eladatni, 8728 K. 

Bánatpénz a kikiáltási ár 10°/o-a. Megjegyeztetik, hogy a 
fakészlet az árverési feltételekhez csatolt térképen feltüntetett 11 
csoportban fog eladatni. 

A részletes árverési és szerződési feltételek a budfalvai köz
birtokossági elnöknél, a közbirtokossági pénztárnoknál (Budfalván) 
és a m.-szigeti m. kir. járási erdőgondnokságnál megtekinthetők. 
(17) 

Kötöfa és hasábfa bármilyen mennyiségben 
kötés ellenében megvé
telre kerestetik. Ajánlatok 

„W. T. 9699." jelige alatt Mosse Rudolfhoz, Wien, I., Seilerstátte 
kéreti.ek. (18) 

Árverési hirdetmény. 34140/1907. sz. - A beszterczebányai 
m. kir. erdőigazgatóság tanácstermében 1907. évi április hó 9-én 
délelőtt 10 órakor az alábbi erdőgondnokságokban az alább kitün
tetett évek alatt kihasználás alá kerülő luczfenyő-törzsekről lehánt
ható kéregtermés zárt Írásbeli versenytárgyalás utjá í el fog 
.adatni. 
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III. esoport: 

Szikla . . . . . . -JL. 1 9 0 7 - 1 9 1 1 1860 — — 2 200 — 

Minden csoportra külön teendő az ajánlat. 
Az 1 K-ás bélyeggel ellátandó zárt Írásbeli ajánlatban szóval 

és betűvel irandó ki azon összeg, melyet ajánlattevő az illető 
csoport, illetve az illető csoportnál a megállapított méretegység 
vételára fejében megajánl. 

Az ajánlatnak egyéb kellékei az árverési feltételek közzé 
vannak felvéve. Utó- és távirati ajánlatok nem véletnek tárgyalás alá. 

Árverési általános és szerződési részletes feltételek a beszterce
bányai m. kir. erdőigazgatóságnál és a m. kir. földmivelésügyi 
minisztérium I/B. főosztályában (Budapest, V., Zoltán utcza 16. sz.) 
megtekinthetők és átvehetők. 

Budapest, 1907. évi márczius hóban. 
(20) M. kir. fötdmivelésiigyi miniszter. 

Faárverési hirdetmény az alább sorolt Árva vármegyei volt 
úrbéres birtokosságok erdeinek a rendszeres gazdasági üzemtervek 
szerint esedékes 1907. évi vágásaiban tövön álló lúcz- és jegenye
fenyő haszonfatömegek Írásbeli zárt ajánlatokkal összekötött szóbeli 
árverésen leendő eladásáról. 
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Kiszállítási határidő bezárólag 1906. évi márczius hó 30-áig. 
Ajánlatok csak akkor vétetnek figyelembe: a) ha a hirdet

ményben kitűzött óra előtt nyújtatnak be ; b) ha tisztán kivehető 
számjegyekkel s egyszersmind betűkkel is kiirva tartalmazzák a 
megajánlott összeget; c) ha az ajánlat szövege, valamint annak 
boritéka kivül az értékesítés tárgyát képező haszonvétel meg
jelölését szószerint tartalmazza ugy, amint az a hirdetményben 
foglaltatik; d) ha lepecsételve és ivenkint 1 K-ás bélyeggel ellátva 
adatnak be ; e) ha tartalmazzák azt a nyilatkozatot, hogy ajánlat
tevő az árverési és szerződési feltételeket ismeri és azoknak magát 
teljesen aláveti; f) ha bánatpénzképpen a fent kitett összeget 
készpénzben tartalmazzák; g) ha ugy vannak aláírva, hogy az 
aláírásból az ajánlattevőnek neve és lakóhelye (utolsó postaállomás) 
világosan kiolvasható és ha h) a boríték kivül „Ajánlat az N. N. 
községi volt úrbéres blrtokosság által eladandó 1907. évlfakészletre" 
felírással van ellátva. (N. N. helyett az illető község neve irandó.) 

Utóajánlatok egyáltalában nem fogadtatnak el. 
Az árverés eredménye az elfogadott ajánlat benyújtójára 

azonnal, eladóra azonban csak az illetékes hatóság jóváhagyása 
után válik kötelezővé. 

A részletes árverési és szerződési feltételek az alsókubini m. 
kir. állami erdőhivatalnál az annak alárendelt turdossini m. kir. 
járási erdőgondnokságnál és az eladó birtokosságok elnökeinél 
tekinthetők meg naponta d. e. 11—12 óra között. 
(21) Turdossini m. kir. járási erdőgondnokság. 

Bükkfaeladási hirdetmény. 345/907. sz. — Hordó község 
elöljárósága közhírré teszi, hogy Besztercze-Naszód vármegyében 
fekvő Dósul lin Majlat nevű első határrészi erdejében kijelölt 
9470 kat. hold vágásterületen összesen 42.255 tömörköbméterre 
becsült bükkfakészlete a beszterczei m. kir. erdőigazgatóság hiva
talos helyiségében 1907. évi április hó 9-én d. e. 11 óráig 
beadandó zárt Írásbeli ajánlatok utján megtartandó nyilvános 
versenytárgyaláson a törvényhatóság jóváhagyásának fenntartása 
mellett el fog adatni. 

A fakészlet becsértéke 25.353 (huszonötezerháromszázötven
három) K, melyen alul nem adatik el. Kihasználási idő 3 év. 



Az ivenkint 1 K-ás bélyeggel és 1 0 % bánatpénzzel ellátott 
zárt Írásbeli ajánlatok a megjelölt időben a beszterczei m. kir. 
erdőigazgatóságnál nyújtandók be. 

Ebben a megajánlott vételár számjegyekkel és betűkkel 
kiírandó és kijelentendő, hogy ajánlattevő az árverési és részletes 
szerződési feltételeket ismeri, azokat elfogadja és magára kötele
zőknek tartja. 

Utóajánlatok vagy amelyek a megfelelő kellékekkel nem 
birnak vagy elkésve adatnak be és az árverési és szerződési fel
tételektől eltérnek, nem vétetnek figyelembe. 

Árverési és részletes szerződési feltételek a beszterczei m. kir. 
erdőigazgatóságnál és a naszódi m. kir. erdőgondnokságnál 
Naszódon a hivatalos órák alatt megtekinthetők, hol az esetleg 
szükséges egyéb felvilágosítások is megadatnak. 

Hordó, 1907. évi március hó 25. 
(19) A község elöljárósága. 

ó% ó% ó% 
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K Ü L Ö N F É L É K : Almásy Andor erdőigazgató szolgálati jubileuma. -
A „Magyar Füvészkönyv" jubileuma. — Gayer Károly dr. f (B. K) 
— Pályázat külföldi tanulmányútra. — Szántóföldek beerdősitése. 
(Cserny Gy.) - Élő halak szállítására szolgáló edény. (Cserny Gy.) 
— Halálozás ... 4 2 5 - 4 3 7 

Változások és kitüntetések az erdészeti szolgálat köréből . _ . . . . . . . . . . . . 435 
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E R D É S Z E T I É P I T É S T A N . Irta : Sobó Jenő. I. rész 1. és 2. kötet : Középitéstan 
Egy-egy kötet ára tagoknak 11 K. 20 fill., nem tagoknak 16 K. — II. rész: 
Ut-, vasút- és hidépitéstan. Ára tagoknak 12 K., nem tagoknak 16 K. 

M A G Y A R E R D É S Z E T I O K L E V É L T Á R . Szerkesztette és történeti bevezetéssel 
ellátta : Tagányi Károly. 3. kötet. 1896. Ára tagoknak 20 K., nem tagoknak 40 K. 

E R D É S Z E T I R E N D E L E T E K TARA. 1880—1884, ( I—IV.) és az 1885—89 ( V — I X . ) 
évfolyam teljesen elfogyott. (Ezen évfolyamokat az egyesület mérsékelt áron 
visszaváltja.) Elfogyott továbbá az 1890. (X.) , 1892. (XII .) és 1899. (XIX. ) 
évfolyam. 

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

2 K. 40 fill. 
Az 1895. (XV.) évfolyam ára tagoknak 60 fill., nem tagoknak 1 K. 20 fill. 
Az 1896. (XVI.) évfolyam ára tagoknak 50 fill., nem tagoknak 1 K. 
Az 1897. (XVII .) évfolyam ára tagoknak 60 fill., nem tagoknak 1 K. 20 fill. 
Az 1898. (XVIII . ) évfolyam ára tagoknak 70 fill., nem tagoknak 1 K. 40 fill. 
Az 1900. évfolyam ára tagoknak 60 fill., nem tagoknak 1 K- 20 fill. 
Az 1901—1903. ( X X I — X X I I I . ) évfolyam ára tagoknak 3 K-, nem tagoknak 5 K. 
Az 1904. évi (XXIV.) évfolyam ára tagoknak 1 K 50 fi l l , másoknak 2 K 40 fill. 
Az 1905. évi (XXV.) évfolyam ára tagoknak 50 fillér, másoknak 1 korona. 
Az Erdészeti Rendeletek Tára egyes füzetei 45 fill. postaköltség beküldése esetén 

bérmentve küldetnek. 

T A N G E N S - T Á B L Á Z A T O K . Összeállította Pohl János. Ára tagoknak 1 K, nem 
tagoknak 2 K- (Kapható a szerzőnél is Budapesten, IV., Egyetem-tér 1. sz.) 

A L E G E L Ő E R D Ő K . Ir ta: Földes János. (Külön kiadása az Erdészeti Lapok 
1895. évi I—V. füzetében közölt munkának.) Ára tagoknak 1 K. 60 fill., 
nem tagoknak 2 K 40 f; 55 f postaköltség beküldése esetén bérmentve küldhető 

A VADÁSZATI I S M E R E T E K K É Z I K Ö N Y V E . í r ták: Belházy J . , Szécsi Zs. és 
Illés N . ; négy kötet ára az O. Erd. E. tagjainak fűzve 9 K-, kötve 13 K. 

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

A B Ü K K T Ü Z I F A ROMLÁSA ÉS AZ E L L E N E VALÓ V É D E K E Z É S . I r ta : 
Gellért József. Ára tagoknak 60 fill., másoknak 1 K. Bérmentesítésre 35 fill. 
küldendő. 

A K Ü L F Ö L D I F A N E M E K M E G T E L E P Í T É S E S T B . I r ta : Pech Dezső. Ara 
tagoknak és könyvkereskedőknek 3 K , másoknak 4 K. Bérmentesítésre 
45 fill. küldendő. 

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

É R T E K E Z É S E K AZ E R D Ő R E N D E Z É S K Ö R É B Ő L . Irta : Bund Károly. Ára 4 K. 

Ó F E L S É G E N A G Y F É N Y N Y O M A T U A R C Z K É P E . Ára tagoknak 7 K., nem 
tagoknak 8 K- Bérmentve küldetik. 

Népszerű nyelven irt müvek, melyek, ha a t. megrendelők árukon kivül 
egyenkint 45 fill. postaköltséget beküldenek, bérmentve küldhetők: 

AZ E R D Ő K B E R E N D E Z É S E . Ára 2 K. 
N É P S Z E R Ű E R D É S Z E T I N Ö V É N Y T A N . I. füzet. Spórás növények. Ára 4 K. 

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



Az Országos Erdészeti Egyesületnél és Fekete Lajos ny. min. tanácsos urnái 
(Selmeczbánya), mint szerzőnél egyaránt megrendelhetők a következő müvek, 
melyek után egyesületi tagok és könyvkereskedők, ha az egyesületnél 
rendelik meg azokat, 25 százalék árengedményben részesülnek: 

E R D Ő R E N D E Z É S T A N . Ara 12 K-, ÜL 9 K-
E R D Ő É R T É K S Z Á M I T Á S T A N . II . kiadás. Ára 6 K., ill. 4-50 K. 
E R D É S Z E T I N Y E R E S É G S Z Á M Í T Á S T AN. Ára 4 K., ill. 3 K. 
A SZÁLALÓ E R D Ő K B E R E N D E Z É S E . Ara 1 K. 20 fill., ill. 90 fill. 
E R D Ő B E C S L É S T A N . II. kiadás. I r ta : Sóltz Gyula és Fekete Lajos. Ara 8 K „ 

ill. 6 K. 

„AZ ERDŐ" k i a d ó h i v a t a l á b a n 

Temesvár-Belváros, Uhrmann Henrik papirkereskedésében megrendelhető 
„AZ E R D Ő " cz. erd. és vad. szaklap kisebb erdők birtokosai és kezelői, 
erdészeti altisztek, erdőőrök és vadőrök részére. Előfizetési ára egész évre 
4 K. Megjelenik minden hó 1-én és 15-én. Szerkesztő: Török Sándor 

m. kir. erdőmester, erdőőri szakiskolai igazgató, Temesvár 3. 

A szerzőknél rendelhetők meg: 
E R D Ő M I V E L É S T A N . I r ta : Vadas Jenő (Selmeczbánya). Ára tagoknak 7 K» 

nem tagoknak 10 K. 
A S E L M E C Z B Á N Y A I M. K. E R D Ő A K A D E M I A T Ö R T E N E T E ES ISMER-

T E T Ő J E . I r ta : Vadas Jenő. Ára 4 K. (erdőgyakornokoknak 3 K-, akadémiai 
hallgatóknak 2 K.) Kapható a szerzőnél (Selmeczbányán). 

A L E G E L Ő E R D Ő K B E R E N D E Z É S E , K E Z E L E S E E S HASZNOSÍTÁSA. I r t a . 
Márton Sándor (Nagy-Károly). Ára tagoknak 4 K. 80 fill., másoknak 6 K : 

Egyebütt megrendelhető magyar erdészeti müvek: 
A M A G Y A R ÁLLAM E R D Ő S É G E I N E K G A Z D A S Á G I É S K E R E S K E D E L M I 

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

A B Ü K K F A K O R H A D Á S A É S KONZERVÁLÁSA. I r ta : dr. Tuzson János. 
Kapható Kilián Frigyes utódánál. Budapest, Váczi-utcza. Ára 4 K. 

AZ E R D Ő H A S Z N Á L A T T A N K É Z I K Ö N Y V E . I r ta : Szécsi Zsigmond. II . kiadás. 
Ára tagoknak 12 K., nem tagoknak 16 K. (Kapható Joerges A. özv. és fiánál 
Selmeczbánya.) 

ÁLTALÁNOS F Ö L D M É R É S T AN. Ir ta: Cséti Ottó. II . kiadás. (Kapható ugyanott.) 
Ára 9 K. 

E R D Ő V É D E L E M T A N . I r ta : Téglás Károly. (Kapható ugyanott.) Ára 5 K. 40 f» 
E R D É S Z E T I TALAJTAN. Irta: Fekete Lajos. II. kiadás. 1891. (Kapható ugyanott.) 

Ára 5 K. 
B E T Ü S O R O S T Á R G Y M U T A T Ó AZ E R D É S Z E T I R E N D E L E T E K TARA I -

X X I V . É V F O L Y A M A I H O Z . Összeállitotta Tomasovszky Imre. (Kapható 
ugyanott) Ára 1 K. 

E R D É S Z E T I S E G É D T Á B L Á K . Ara : 8 K. és E R D E I R O V A T O S N A P L Ó . 
Ara 1 K. 20 fill. 
Megrendelhetők a földmivelésügyi minisztériumnál Budapest. 

T E R M E S I T Á B L Á K . 1886. Kiadta Fülöp Szász-Coburg herczeg erdőrendezősége,, 
(lolsva, Gömörm.) Ára 2 K. . . . 

AZ Á R V É D E L M I F Ü Z E S E K T E L E P Í T É S E ES M Ű V E L É S E . I r ta : Vadas fenő 
Ára 50 f. Megrendelhető a földmivelésügyi minisztériumnál és Nagel Ottó 
könyvkereskedésében, Budapest, Muzeum-körut 2. szám. 

L E G E L Ő É S H A V A S G A Z D Á L K O D Á S . I r ta : Berendi Béla. Ára 5 K. (Kap
ható Láhner Péter postamesternél, Rahó, Máramarosm.) 




