
ritkábban van alkalma birtokának határait mindenütt, úgyszólva 
nap-nap mellett, szem előtt tartani; éppen ezért az erdőbirtok határai
nak állandósításánál és a határjelek fenntartásánál sokkal rend
szeresebben nagyobb gonddal is kell eljárni. Erre nézve ad az 
utasitás kellő útbaigazítást, kötelezővé téve a határjelek gondos 
fenntartását s azoknak időnkénti gondos megvizsgálását. 

Az utasitás második része az erdőgazdasági üzemrendezéssel 
kapcsolatos erdőfelmérési, térképezési és területszámitási munkák 
egyöntetű végrehajtására nézve tartalmaz rendelkezéseket. Az erdők 
felmérését az utasitás jövőre nézve sokkal szabatosabbá kívánja 
tenni azáltal, hogy a felmérést az országos háromszögelési háló
zatba rendeli kapcsolni (amennyiben t. i. önálló felmérésre van 
szükség és a kataszter térképei és felmérései egyszerűen át nem 
vehetők). Nagyobb és értékesebb erdőbirtokoknál a hosszabb és 
főbb, elegendő háromszögelt pont hijján kellően nem biztositható 
vonalak (határok, főbb gerinczek, völgyek stb.) felmérésénél a 
buszola helyett a theodolit használatát kívánja meg. Tekintve azon
ban azt, hogy az országos kataszter hálózata és ennek nyomán a 
részletes felmérés is már kevés kivétellel megvan, teljes három
szögeléssel támogatott önálló felmérésre csak nagyobb összefüggő 
erdőségeknél lehet szükség. 
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Az Alföld fásításának ügye. 
A földmivelésügyi miniszteriemtől vett értesülés szerint a 

Nagy Magyar Alföld fásításának ügye nagy lépéssel haladt ismét 
előre. A fásítási munkálatok iránt nyilvánuló általános érdeklődés 
és a fásítás közérdekű volta ugyanis arra késztette a földmivelés
ügyi kormányt, hogy az előkészítő munkálatokat még az erre 
vonatkozó törvény életbelépte előtt elvégeztesse. 

Az alföldi erdőtelepítési akczió Pest-Pilis-Solt-Kiskun, Jász Nagy
kun-Szolnok, Csongrád, Csanád, Békés, Hajdú és Szabolcs vármegye 
kerületére, továbbá Heves vármegye alsó részére, valamint Bács-
Bodrog és Bihar vármegye meg nem szállott területére terjed ki. 

Legfontosabb, legtöbb és legsürgősebb a teendő e téren Pest-
Pilis-Solt-Kiskun és Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében, miért is 



a fásitással kapcsolatos teendők ellátására Kecskemét székhelyivel 
az Alföldi Erdőtelepítési Kirendeltség állíttatott fel, melynek e két 
vármegye és Bácsbodrog vármegye meg nem szállott területén 
Vácz, Budapest, Monor, Alsődabas, Nagykőrös, Izsák, Kiskunhalas, 
Szolnok és Kisújszállás székhelylyel egy-egy erdőtiszt, mint helyi 
megbízott van alárendelve. A kecskeméti kirendeltség vezetésével 
Kallivoda Andor m. kir. főerdőtanácsos van megbízva, kinek meg
felelő segédszemélyzet áll rendelkezésére. 

Helyi megbízottul Monorra Molnár Imre m. kir. főerdő
tanácsos, Alsódabasra Becker Róbert m. kir. főerdőmérnök, Nagy
kőrösre Mutnyánszky Jenő m. kir. főerdőmérnök, Kiskunhalasra 
Takács János m. kir. erdőmérnök, Kisújszállásra pedig Fromm-
mayer Antal m. kir. főerdőmérnök küldetett ki. 

A váczi helyi megbízotti teendőket a váczi m. kir. járási 
erdőgondnokság látja el. 

A Békés, Csanád és Csongrád vármegye területén végre
hajtandó alföldi fásítási munkálatok vezetésével a szegedi, Hajdú, 
Síábolcs és Heves vármegye területén, továbbá Bihar vármegye 
meg nem szállott részein pedig ezeknek a munkálatoknak vezeté
sével a debreczeni kir. erdőfelügyelőség van megbízva. 

A szegedi erdőfelügyelőség kerületébe helyi megbízottul 
Makóra Luncz Géza m. kir. s.-erdőmérnök, Mezőhegyesre Schlachta 
László m. kir. erdőmérnök és Hódmezővásárhelyre Ormos Zsig
mond m. kir. erdőtanácsos küldetett ki. 

A debreczeni m. kir. erdőfelügyelőség kerületében helyi 
megbízottak lesznek: Hajdúszoboszlón, Hajdúböszörményben, 
Debreczenben, Egerben és Gyöngyösön. 

A helyi megbízotti teendőket Debreczenben a kir. erdő-
fe'ügyelőség, Hajdúböszörményben és Egerben pedig a m. kir. 
járási erdőgondnokságok látják el. 

Hajdúszoboszlóra H. Karácsony Sándor m. kir. főerdőtaná
csos van helyi megbízottul kirendelve. 

A kecskeméti alföldi erdőtelepítési kirendeltség, illetőleg az 
említett kir. erdőíelügyelőségek és az azoknak alárendelt helyi 
megbízottak feladata most elsősorban az előkészítő munkálatok 
elvégzése, a fásításhoz megkívánt csemeték neveléséhez szükséges 
csemetekertek berendezése, a fásítások ugy magán-, mint közérdekű 



voltáról a gazdaközönség meggyőzése, az érdeklődőknek a szük
séges szaktanácsok megadása és felolvasások tartásával a fásitás 
széleskörű propagálása stb. stb. 

A közérdekű fásítások czéljaira szolgáló csemeték nevelésére 
a meg nem szállott területeken eddig 21 csemetekert volt fenn
tartva, 201 k. hold összterülettel. 

A most meglévő csemetekertek a mindinkább fokozódó 
szükségletek kielégítésére nem elegendők, miért is tervbe van 
véve egyrészt a meglévő csemetekertek megfelelő kibővítése, más
részt uj kertek telepítése. Mintegy 400 k. hold összterületet kitevő 
csemetekertre lesz szükség, hogy az igények kielégítést nyerhessenek. 

Ez a terület évenként 37,000.000 erdősítésre alkalmas, rész
ben átiskolázott erdei facsemetét és 400.000 drb. gazdasági sorfát, 
lesz képes szolgáltatni. 

Az alföldi fásítási akczió iránt tanúsított érdeklődés folyo
mánya az, hogy egyes birtokosok már késznek nyilatkoztak a 
csemetekertek czéljaira szükséges területnek teljesen ingyen, esetleg 
részben méltányos bérért való rendelkezésre bocsátására. 

Az áldozatkészségnek igen szép és eléggé nem dicsérhető 
példáját mutatja Kecskemét város közönsége azáltal, Hogy a 
város birtokából csemetekert és erdészeti kísérleti telep czéljára 
közel 700 k. hold területet engedett át 30 év tartamára minden 
bérfizetés nélkül a földmivelésügyi kormánynak. 

A terület átvétele már folyamatban van és a kirendeltség 
már a részletes felmérés iránt is megtette a szükséges intézkedé
seket, ugy hogy a fásítási terv rövidesen elkészül és a fásítási 
munkálatok már a következő év tavaszán az elkészített tervek 
alapján eszközölhetők lesznek. 

Ar földmivelésügyi minisztérium az érdekelt vármegyék kor
mánybiztosait már felkérte, hogy a kirendeltség közegeit minden 
rendelkezésre álló eszközzel támogassák és különösen abban az 
irányban járjanak közre, hogy a csemetekertek czéljaira szükséges 
földterületek minél etőbb biztosítva legyenek. 

Az itt felsorolt intézkedések lehetővé fogják most már tenni 
azt, hogy a munkálatok a megfelelő mértékben megkezdhetők 
lesznek és remélhető, hogy rövidesen már majd az eredményekről 
is beszámolhatunk. 


