
Bosznia és Herczegovina erdei vasutai. 
Közl i : Sztehlo Gyula, a boszniai és herczegovinai országos kormány erdő

igazgatóságának épitő főmérnöke. (Befejezés.) 

A bisztriczavölgyi görpálya. 

„Ravna planina" nevü erdőrész Bisztricza patak területére 
eső faállományának kihozatalára a O . Feltrinelli & C o . czég 
saját költségén gördülő pályát építtetett, melynek hossza 

a rakodóvágányokkal együtt 11 "8 km. 

Pale állomás mellől indul k i e vonal 832 m magasságban 
a tengerszint felett s néhány igen érdekes kifejlődésben a Borovac 
nevü nyergen át a Bisztricza patak völgyébe vezet s végpontja 
1470 m tengerszinfeletti magasságban van. 

A kezdő és végpont közötti magasságkülönbség tehát 638 m, 
ami 540/oo-es átlagos emelkedésnek felel meg. Legnagyobb az 
emelkedés a felső szakaszokban, ahol az a 600/oo maximumot is 
eléri. A z ivgörbületi sugarak a terep viszonyaihoz hozzásimulnak, 
a legkisebb ivgörbületi sugár 20 m és a legkisebb egyenes két 
elleniv közt 6 m. 

A z alépítmény szilárd s koronaszélessége 2*60—3 -00 m, mere
dekebb lejtőknél a völgy felőli oldalon száraz támfalak vannak. 
A vonalon csak kisebb fahidak fordulnak elő. 

A felépítmény az emelkedések nagyságához képest vagy tisztán 
aczélsinekből vagy aczél- és fasinekből áll s hasonlóan van megépítve, 
mint a gosztovióvölgyi görpályáknál. A z aczélsinek súlya folyó
méterenként 7 kg, a fasinek bükkfából valók és 10/12—12/12 cm-es 
méretekkel birnak. A nyomtáv 760 mm, a talpfaköz O'óO—070 m, 
a talpfák l - 5 m hosszúak és 13/18 cm erősek a kavicságy vastag
sága 23 cm. 

A z üzemet állati erővel és gravitáczió segélyével tartják fenn. 
A vonalon 50 kéttengelyű 180 kg önsúlyú és 3 tonna hord

sulylyal biró trükk közlekedik, melyek évenként mintegy 15000 m3 

haszonfát szállítanak le. 

A vonal 1906-ban épült és befektetési költsége 130.000 korona 
azaz kilométerenként 11.000 korona. Ezen aránylagos nagy egységár 



a magánterületeknek nagy kisajátítási, illetve bérleti árára és arra 
vezethető vissza, hogy a vonal a felső szakaszokban nehéz sziklás 
terepben halad. 

Az igmánhegyi gördülő pálya. 

Ez a kincstár tulajdonát képező gördülőpálya a sarajevo-
mostar-i országos vasúti vonal Hodzie i állomása mellett fekvő és 
a Q . Feltrinelli & C o . czég tulajdonában levő fürésztelepről indul 
k i és az „Igman suma" nevezetű erdőterületre vezet. 

A kezdő- és végpont közt levő nagy magassági különbség 
leküzdése végett már a 3-ik kilométerben két csucsfordulót kellett 
alkalmazni, hogy a „Radova Suma" nevezetű erdőrész elérhető 
legyen. Innen a vonal Malopol je-n és Velikopol je-n át Kasovdol-ba 
vezet. A vonal első 7 kilométerje még 1894-ben épült s aztán a 
szükséghez képest folytonosan meghosszabbittatott, ugy hogy annak 
egész hossza az 1911-ik év végén mintegy 20 kilométer volt. 

Nehéz terepviszonyokat kellett a pálya vezetésénél legyőzni, 
ugy hogy a vonal legnagyobb emelkedése 120%o, legkisebb ivgör-
bületi sugara pedig 18 méter. 

A terep sajátságos alakulásánál fogva azonban a legkisebb 
emelkedések kérdésével is kellett foglalkozni és ez különösen a 
malopolje-velkopoljei vonalszakaszra vonatkozik. Itt ugyanis két 
természetadta tereppont közt a magassági különbség oly csekély 
hogy az egyenletes esés alkalmazása mellett nem lett volna elegendő 
az önműködő gravitácziós üzemre. A vonal szintje Velikopolje-tól 
Malopol je- ig tehát nem vezet egyenletes esésben, hanem ugy, 
hogy az egyenletes esésnél nagyobb esésű szakasz után m i n d i g 
rövid vízszintes szakasz következik. 

A lejtős szakaszok 100—120 méter hosszúak és 10—12u/oo 
eséssel birnak, a vízszintes szakaszok pedig 30 méter hosszúak. 
A terhelt kocsik a lejtős szakaszokban oly eleven erőt nyernek, 
hogy ennek következtében a rövid vízszintes szakaszokon átfutnak. 
H o g y az éles irányviszonyok se hassanak gátlólag a gravitácziós 
üzemre, a vonal kitűzésénél különös gondot fordítottak arra, hogy 
az ivekben 12°/oo-on alul ne legyen az esés. 

A vonal szintjének ilyenképpen való megépítését eleinte tar
tózkodóan fogadták, de az eredmény megmutatta, hogy ez a köve-



telményeknek teljesen megfelel, azaz hogy azon önműködő gravi-
tácziós üzem még m i n d i g lehetséges. U j vagy már nagyon elhasznált 
(kifutott) görpálya kocsik ugyan néha nehezen mennek át a víz
szinteseken, de jókarban tartott kocsik m i n d i g jól átsiklanak. 
A pályát természetesen jól fenn kel l tartani. Egyik nagy előnye 
az ilyen pályaszinnek az is, hogy a kocsik önműködőlég fékez-
tetnek a vízszintes szakaszokban. A z ilyen fajta pályaszinek alkal
mazása tehát alkalmas és adott terepviszonyok mellett ajánlható. 

A vonal épitési viszonyai egyébként teljesen azonosak a már 
előbb ismertetett pályák viszonyaival. 

A fővonalon kivül van még egy 4 km hosszú szárnyvonal és 
egy 150 m hosszú rakodóvágány. A szükséges kitérők Had£ici-n 
szintén ki vannak építve. 

A vonalüzemet a G . Feltrinelli & C o . czég látja el meghatá
rozott egyezmény alapján. 

Szállító eszközökül 40 trükk szolgál, melyek a kincstár tulaj
donát képezik. A trükkök önsúlya 180 kg és páronként mintegy 
6 tonna raksulylyal birnak. Egyszerű fakerettel és forgó zsámolyok
kal vannak ellátva. Házilag állíttatnak össze. 

A leszállított fatömeg 1911-ben 25000 köbméter haszonfa és 
2000 ürméter tűzifa volt. 

Megemlithető még, hogy a leszállított famennyiség egy részé
nek továbbszállítása végett az ihidzei erdőgondnokságnak Hodzic in 
rakhelye is van, melyhez az állomásból körülbelül 200 m hosszú 
rakodó vágány vezet. 

A befektetési költségekre nézve nem sikerült pontos adatokat 
beszerezni, mivel a vonal első köbméterei már régen épültek. 
Megközelítőleg 180000 koronára tehetők. 

A busovaí-avidéki erdei vasutak . 

Busovaőa vasúti állomásból indul ki egy kincstári gőzüzemű 
erdei vasút, mely eleinte a Kozica, majd pedig az Ivanovica patak 
völgyében halad és 8'3 km hosszban Tisovacig vezet. 

A vonal eleinte gördülő pályának épült s ennélfogva legnagyobb 
emelkedése a 60%o-et és legkisebb ivgörbületi sugara a 35 m-t 
is eléri. A 60°/oo-es legnagyobb emelkedés azonban csak a pálya 



végén van s ott is csak mintegy 120 m hosszban. Ezen vonal
szakaszon kivül a legnagyobb emelkedés csak 28%o. A mozdony
járatokkal való gőzüzem bizonyos átalakítások mellett csak az 
1902-ik évben engedélyeztetett. 

A z alapépítmény koronaszélessége 300 m, a hidak fából valók, 
a 760 mm nyomtávú felépítmény folyóméterenként 14*5 kg sulyu 
aczélsinekkel bír. 

A z egész vonal különben hasonlóan van megépítve, mint az 
előbb ismertetett gőzüzemű erdei vasutak. 

Kitérő vágányok vannak a sajtoviéi-n levő szénrakodónál 
a 0-8 km nél, továbbá a busovaőai erdőgondnokságnál a 3 5 
km-nél és Tisovacon a pálya végénél. Egész hosszuk, mintegy 870 m. 

A fővonal 1'8 km-éné\ 500 m hosszú szárnyvonal ágazik el, 
mely a zeniczai bányagondnokság téglatelepéhez vezet. 

A busovacai gőzüzemű erdei vasutak egész hossza tehát 
9 7 km. 

A gőzüzemű fővonal végpontjához csatlakozik 222 km hosszú 
gördülő pálya, mely a Zagradje patak völgyében levő rakodó-
helyig vezet. Ennek a pályának l - 0 kilométerénél van az alsó 
podgradi sikló, melynek fejállomásából T36 km hosszú gördülő 
pálya, a felső podgradi sikló lábáig vezet. A felső podgradi sikló 
fejállomásához újból csatlakozik egy gördülő pálya, mely a Bjele 
stljene neveztü erdőrészbe vezet és 3 -32 km hosszú. 

A téglatelephez vezető gőzüzemű szárnyvonalból ágazik el a 
Krujaca nevü erdőrészbe vezető gördülő pálya, melynek hossza 
4'55 km és melynek 3-ik kilométerénél 433 méter hosszú szárny
vonal ágazik el. Ez utóbbi a krujaőai drótkötélpályához vezet. 

A gördülő pályák összes hossza tehát l l - 8 8 km és építési 
viszonyaik ugyanolyanok, mint az eddig ismertelteké. 

E vasutakon az országos vasutak alkalmas typusu kocsijain 
kivül 20 lóerős kéttengelyű és 8330 kg szolgálati sulylyal biró 
Krauss-féle mozdony és 8 kéttengelyű szállító kocsi közlekedik. 

A gőzüzemű vonatnál a vonatok megengedett sebessége 
óránként 10 kilométer. 

E vasutakon az 1 Ql 1 -ik évben 500 köbméter haszonfa; 1500 
ürméter tűzifa; 15000 darab talpfa; 1000 vagon faszén á 6 3 t— 



6300 tonna és 300 vagon tégla kő és egyéb építési anyag 1800 
tonna súlyban szállíttatott. A z üzemet a busovaöai erdőgondnok
ság vezeti a busovaöai állomásfőnökkel együtt. 

A befektetési költségek 304.000 koronára tehetők. 

A podlipniki kincstári görpálya. 

Ez az „Ivanciői" állomástól „Dugi dő"-ig vezető 760 mm-es 
nyomtávú bányavasutnak folytatása és egészen „Podlipnik"-ig vezet. 

Hossza a rakodóvágányokkal együtt 7 -3 km. 
A vonal kezdőpontjától az l'OO kilométerig, azaz az ott levő 

vízválasztóig 50—60°/oo-es emelkedésben és azontúl végig esésben 
vezet. Utóbbi szakaszban a legnagyobb esés 24%o. 

A legkisebb ivgörbületi sugár 20 m. 
A z alépítmény koronaszélessége 2'80—3 -00 m; a bevágások 

és töltések rézsűi az anyaghoz képest különbözők, de mind szilár
dak és állékonyak. Sok helyen mészkőből való szárazon épített 
támasz- és bélésfalak készültek. 

Kisebb fedett és nyilt átereszeken kivül 9 nagyobb hid. is 
van a vonalon. Ezeknek össznyilása 140 m. A hidak ellenfalai 
szárazon vannak falazva, a hídszerkezetek fenyőfából valók és 
erősen méretezettek. A z összes nagyobb hidak az egész h i d széles
ségében fektetett durván ácsolt (hasított) pallókkal és korlátokkal 
vannak ellátva. 

A felépítmény folyóméterenként 7 kg sulyu aczélsinekkel és 
az ezeknek megfelelő szabványok szerint van megépítve; a talp
fák l - 5 0 m hosszúak és 1 4 / 2 o — V J / M cm erősek, részint bükk-, részint 
fenyőfából valók; a talpfaköz 0 -70—0 -80 m; a kavicságy vastag
sága 25 cm. A vágány az ivekben óránkénti 8 km-es sebességnek 
megfelelő nyombővitésekkel és tulemelésekkel épült. 

A z üzem állati erővel és gravitáczió segélyével a következő
leg bonyolódik l e : 

A z üres kocsikat D u g i dő-tól (km 00) a vízválasztóig (km 1-00) 
lovak vontatják fel. Innen a pálya végpontjáig, illetve a közbenső 
rakodóhelyekig gravitáczió segélyével mennek. A megrakott kocsi
kat a rakodóhelyekről a vízválasztóig ismét lovak vontatják és 
innen a D u g i dő-ig, illetve a bányavasuton tovább ivanöiöi állo
másig gravitáczió segélyével haladnak. 



A megrakott kocsikat tehát a pálya végpontjától a vízválasz
tóig fölfelé kell vontatni. H o g y a szállításnak ezen módját kellett 
választani, annak egyedüli oka a terepviszonyokban rejlik, melyek
nél fogva az ellenesésnélküli gravitácziós vonal kiépítése egye
nesen lehetetlen lett volna. De hogy a szállításnak ezen módja 
ebben az adott esetben mégis gazdaságos, azt az eddigi tapasz
talatok bőven igazolták, mivel a hat tonnával megrakott görpálya-
kocsit két ló a legfeljebb 24%o-es ellenesésen könnyen felvontat. 

Igaz ugyan, hogy az üzem kissé nehézkes és mivel nem 
egységes, időt rabló is, de még m i n d i g elég gazdaságos s az 
adott esetben helyénvaló, mivel másképpen a „Podlipnik suma" 
nevezetű erdőterület famennyiségét nem volna lehetséges gazda
ságosan kiszállítani. 

Megjegyzendő, hogy Boszniában egyedül ezen az egy pályán 
történik a tehernek állati erővel való fölfelé szállítása. 

H a a szállítás nem történik hosszú vonalon és a terep
viszonyok miatt nem lehet egységes gravitácziós pályát építeni, 
ugy a kiíermelt fának állati erővel való fölfelé szállításától sem 
szabad idegenkedni, mert az sok esetben még m i n d i g gazda
ságosabb lesz más nagyobb és költségesebb fahozatali létesít
ményekkel szemben. A podl ipnik i pálya erre igen szép és figye
lemreméltó példa. 

Közlekedik a vonalon 6 egyenként kéttengelyű, 300 kg ön
súlyú és 2 -5 / hordsulylyal biró trükk és 5 egyenként négy
tengelyü forgózsámolyos pályakocsi, melyek többnyire faszén és 
hasábfa szállítására szolgálnak. 

A z 1911-ik évben 5000 köbméter haszonfa és 2300 ürméter 
faszén lett a vonalon leszállítva. 

A befekieiési köliségek forgalmi eszközökkel együtt 70.000 
K - r a tehetők régi sinek használata mellett. 

A podgradei vidéki erdei vasutak . Bosna-Gradiska-tól négy 
kilométernyi távolságban és Ó-Gradiéka-val szemben, a Száva 
jobb (bosnyák) partján van a „Societá A n o n i m a per la lavorazione 
ed i l commercio dei legnami" cégnek farakodó telepe. 

Ezen telepről 760 mm-es nyomtávú és a czég tulajdonát képező 
gőzüzemű erdei vasút vezet a >< Podgradei " - n levő fürésztelephez. 

Hossza a rakodóvágányokkal együtt 21 km és a vágott fürész 



és egyéb kész faáruknak a fürésztelepről a Száváig való szállítása 
végett épült, hogy aztán azok a folyón hajókba rakva tovább 
szállíthatók legyenek. 

Sík vidéken vezet a vasút, s építése nem járt semmi nehéz
séggel. Kivitele ugyanolyan, mint a már eddig ismertetett gőzüzemű 
erdei vasutaké. Üzeme tisztán mozdonyjáratokkal való gőzüzem. 

A podgradci-i fürésztelepről Wl km hosszú gőz- ésgravitácziós 
üzemű erdei vasút a Jasenova("-a patak völgyébe vezet, melynek 
6-ik kilométerénél a Tisovacpatak völgyében haladó és 3 7 km 
hosszú szárnyvonal ágazik el. H a hozzávesszük még az ehhez 
tartozó rakodóvágányokat, ugy az utóbbi vonalak egész hossza 
169 km. 

Építési és üzemi tekintetben e vonalak azonosak a már ismer 
tetett hasonló erdei vasutakkal. 

A forgalmi eszközök a következők: 
2 egyenként háromtengelyű 55 lóerős és 9 t szolgálati sulylyal 

biró mozdony. 
1 háromtengelyű 45 lóerős és 8 tonna szolgálati sulylyal biró 

mozdony, 
5 egyenként négytengelyü 1500 kg önsúlyú és 8 tonna hord

sulylyal biró szállító kocsi, 
40 egyenként 500 kg önsúlyú és 4 tonna hordsulylyal biró 

trükk és 
70 egyenként 300 kg önsúlyú és 3 tonna hordsulylyal biró trükk. 
A z 1911-ik évben 27000 köbméter szál- és rönkfát és fürész

árut, továbbá 13000 ürméter tűzifát szállított az a vasút. 
A z összes és 37 -9 km hosszú vasutak befektetési költsége 

42000 koronára tehető. 

A Steinbeis-féle erdei vasutak. 

Boszniának északnyugati részében, a biháczi kerületben kiter
jedt faipari telepe Vein 2L ff bosntsche Forstindustrie-Aktiengesell-
schaft Ottó Steinbeis" nevezetű czégnek, mely a Grinec, Kleko-
vaca, Crnagora, P l iva és Jauj nevü szerződésileg lekötött kincstári 
erdőterületek kihasználásával foglalkozik. 

Egyrészt a nyersfának ezen erdőterületekből való kiszállit-
hatása és másrészt a kész fürész, illetve papírárunak az Adriára 



való leszállithatása végett kiterjedt gőzüzemű erdei vasúthálózatot 
létesített a czég, mely a rendelkezésre bocsátott adatok alapján 
és azokon belül a következőkben ismertethető. 

A z egyes vonalrészek az 1911-ik év végével a következők 
voltak: 

Fővonalak: 
Drvar-Knin 78'0 km hosszú 
Drvar-Cátrelj . . . 24-0 „ il 

Cstrelj-Lisina nyereg . : . 4 8 6 „ tt 

Lisina nyereg Gardák .__ 32-4 „ n 

Grmec sikló Javornjaőa . . . . . . 20-0 „ tt 

Összesen . . . . . . 203-0 km 

Mellékvonalak: 
Ostrelj nyugatirány . . . 1-0 km hosszú 
Klekovaca 17-0 „ u 

Z d r a l a c . . . . . 8-2 „ n 
Sructica délirány . . . . . . . . . __. 8-0 „ »/ 

Struganica-Vucijopoljana 16-0 „ í! 

Vucijopoljana-Lisina nyereg __. 10-6 „ tt 

Lice siklóhoz . . . . 3-0 „ tt 

Bobija délirány 3-2 „ tt 

Potoci-Goraji-Kurjevakosa . . . 7-0 „ t! 

Doluji-Kurjevakosa . . . 7-0 „ 11 

Stevilovic-Palaz 6-0 „ n 

Smiljevac . . . . . . 5-0 „ it 

Djuled 3-0 „ tt 

Grmec délirány . . . 7-0 „ tt 

Összesen . . . . . . 102-0 km 

Rakodóvágányok 
K l e k o v a c i a . . 8-0 km hosszú 
Zdralac . 10-0 „ a 

Sructica délirány .... 4-0 „ t! 

Struganica-Vuci japol jana. . . ___ 8-0 „ n 

Potoci-Gornji-Kurjevakosa . . . 5-0 „ w 

Potoci-Klekovaca délirány . . . 6'0 tt 

Smiljevac . . . 5-0 „ tt 

Mliniste 7.0 „ tt 

Javorovakosa . . . 5-0 „ tt 

Grmec délirány . 12 0 „ ti 

Összesen .__ . . . 70-0 km 



A Steinbeis-íéle gőzüzemű erdei vasutak összesen tehát 375 km 
vágányhoszszal birnak. 

A drvar-knini (55-8 km bosnyák területen és 22 -2 km dalmát 
földön) fővonalon a kész fürész, illetve papírárut, m i g a többi 
vonalakon a nyersfát szállítjuk. Előbbi az Adriára, utóbbi a czég-
nek „Drvar"-on levő nagy fürésztelepéhez és czelulóze-gyárához, 
illetve siklók közbeiktatása által a Sana-folyóig s innen usztatással 
tovább a czégnek Doberlin-en levő fürésztelepéhez vezet. 

Ezen vasutak mind 760 mm nyomtávval birnak és külön
böző időközökben épültek a fatermelés helyéhez képest. 

Felemlithetők e tekintetben a következő vonalak: a drvor-
ostrelji és drvor-knini vonal építési engedélye 1900-ban lett k i 
adva és műtanrendőri bejárása 1903-ban vo l t ; a grmecl vonalon, 
mely eleinte gördülő pálya volt, 1905-ben vette kezdetét a mozdony
járatokkal való gőzüzem; a struganicaivonal 1907-ben lett 6 km-rel 
meghosszabbítva. 

M i n d építési, mind pedig forgalmi tekintetben e vonalak túl
szárnyalják az egyszerűbb berendezésű kisebb iparvasutakat, ami 
már kitűnik abból is, hogy a legnagyobb emelkedés, illetve esés 
nem emelkedik 27%o-en felül és a legkisebb ivgörbületi sugár 
legalább 50 m. 

Az alépítmény koronaszélessége 3'20 m és igen szilárdan van 
megépítve. A z egyes töltés és bevágás-rézsűk a technikai követel
ményeknek teljesen megfelelően készültek; az alépítmény biztosí
tása czéljából szükséges tám- és bélésfalak mindenütt a kellő 
dimmenziókkal helyreállítva; az alépítmény víztelenítéséről a szük
séges számú és nyílású fedett és nyilt átereszek, meg hidak k i 
építése által bőven gondoskodtak. 

A hidak a kormány szakközegei által felülvizsgált tervek alap
ján épültek, ellenfalaik falazva vannak, szerkezetük fenyőfából készült 
s azok statisztikai számításánál a fának m 2 - k é n t 80 kg maximális 
igénybevétele és 5 tonna tengelynyomás lett felvéve. A hídszerke
zetek egyes főbb részei szublimátos oldattal vannak telítve és azon
felül még deszkaboritással vagy pléhfedéssel az idő viszontagsága 
ellen védve. A nagyobb hidak be vannak paliózva és korlátokkal 
ellátva. ' i 



A lejtmutató oszlopok, km és hectom karók eî  vannak helyezve • 
távbeszélő berendezés szintén van a fővonalak mentén. 

A felépitmény folyóméterenként 13*7 kg sulyu aczélsinekből 
való, alátétlemezek szintén alkalmaztattak. A z alárendeltebb mellék
vonalakon és a rakodóvágányoknál folyóméterenként 9 kg sulyu 
sínekkel is találkozunk. A talpfák erősek; a kavicságy vastagsága 
legalább 25 cm. 

A váltók mind csúcssinesek, a kereszteződések öntött aczélból 
valók. 

A vágányoknak egymástóli távolsága állomásokban vagy 
kitérőkben 3'60 m. 

Vízellátás szempontjából kiemelendő, hogy a mozdonyok táp
lálására szolgáló vízmennyiségek beszerzése végett néhány helyen 
szivattyútelepek és azokhoz tartozó vízvezetékek építése vált szük
ségessé. A vonalak egyrésze ugyanis nagyon vizszegény karszt
vidéken halad át s igy a sokkal magasabban vezető vasút mentén 
létesített vizállomások részére a völgyek mélyéből kell a vizet 
beszerezni. 

Az üzem vezetése egy a kormánynak személyesen felelős, de 
a czég szolgálatában lévő üzemvezetőre van bizva, melynek 
személyére és képzettségére nézve ugyanazon követelmények álla
nak lenn, mint a krivajavölgyi erdei vasutak üzemvezetőjénél. 

A drvor-knini vonalon éjjeli üzem is van, minélfogva az 
állomásoknak, illetve váltóknak megfelelő világításáról gondos
kodás történt. 

A drvor-ostrelji vonalrészen a forgalom biztosabb lebonyolí
tása végett vaccuumfékkel ellátott kocsik közlekednek. E vonalokon 
a személyszállítás és a magántehernek a szállítása is engedélyezve 
lett az 1908-ik évben. 

Minden vonatnál van egy ambuláns távbeszélő, ugy hogy a 
vonatkísérő személyzetnek módjában áll, a vonalnak bármely 
részéről a központtal (vagy más állomással) azonnal összeköttetést 
létesíteni. E bevezetés nagyra becsülendő és esetleges szerencsét
lenségek kikerüléséhez nagyban hozzájárul. 

A drvor-knini és drvor-ostrelji vonalokon meghatározott menet-
rerd szerint közlekednek a vonatok, mig a többi vonalokon csak 
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a szükséghez képest, de utóbbiaknál m i n d i g akként, hogy csak 
nappal van forgalom. 

A vonatok óránkénti sebessége 15—18 km, s a vágánynak 
nyombővitése és tulemelése ehhez képest történt. 

A szűkebb értelemben vett pályafentartásra, üzemköltségekre 
és a személyzetre vonatkozó adatok nem állanak rendelkezésre, de 
joggal feltehető, hogy azok teljesen azonosak, sőt sok tekintetben 
jobbak, illetve kedvezőbbek a krivaja völgyi erdei vasutak hasonló 
ágazatainak adataival. 

Ezen gőzüzemű vasutakon kivül a czég még egy kiterjedt 
kisvasúti hálózattal Flüggeleise is bir, melynek segítségével a 
gőzüzemű vasutak rakodó (gyűjtő) helyeihez lesznek szállítva. 

Ezen siklókkal is kombinált hálózatnak hossza nagyon változó, 
az 1911-ik év végével mintegy 50 kilométerre tehető. 

Ezen kisvasutak rendesen valamivel könnyebben épülnek, mint 
az eddig ismertetett hasonló pályák, mivel rendszerint csak igen 
rövid ideig vannak üzemben s aztán felhagyatnak azaz sinanyaguk 
tovább vitetik. Megjegyezhető, hogy a cég fennállása óta mintegy 
800 kilométer ilyenfajta kisvasutat építtetett. Ez egyébként jellemző 
az egész erdei üzemre is. 

A z összes vasutakon a forgalmi eszközök a következők: 
22 mozdony, melyek mintegy 2400 lóerőt és 500 tonna 

szolgálati súlyt képviselnek és többnyire négytengelyüek; 
6 személyszállító kocsi, 
1 szalonkocsi, 
14 fedett teherkocsi, 
87 négytengelyü forgózsámolyos teherkocsi, egyenként 5 -5 

tonna önsulylyal és 10 tonna raksulylyal (Ihbv szabványú); 
132 háromtengelyű teherkocsi, egyenként 4-3 tonna ön- és 

10 tonna raksulylyal (Rbv szabványú) és 
15 kéttengelyű fát szállító kocsi, egyenként 3 tonna ön- és 

6—8 tonna hordsulylyal. 
Szállított mennyiségek az 1911-ik évben: 
10.000 személy, 
700.000 köbméter haszonfa meg fürész- (papir-) áru, 
70.000 ürméter tűzifa, 
1250 tonna áru. 



Sajnos, hogy bővebb adatok a vasutakról nem állanak ren
delkezésre, jóllehet azok közlése a szakkörök tapasztalatainak 
kibővítése szempontjából nagyon kívánatos volna. 

Különféle kisebb vasutak. 

1. A doboj-tuzlai országos vasút mentén fekvő Petrovoselo 
állomás mellett levő fürésztelepről kiinduló jadrinavölgyi gőz
üzemű erdei vasút. Fischer Ignácz tulajdonát képezi s hossza 
a mellékvonalakkal együtt 21 km, legnagyobb emelkedése 49°/oo 
és legkisebb ivgörbületi sugara 25 m. Eleinte gördülő pálya volt, 
részben 7 kg és részben 10 -3 kg folyóméterenkénti sulyu sínekkel 
s csak később indult meg rajta a gőzüzem. Épült az 1900-ik év
ben. Közlekedik rajta egy 35 lóerős mozdony és 16 trükk, melyek 
páronként 4—5 tonna hordsulylyal birnak. Jelenleg csak a 152 km 
hosszú fővonal és ez is csak keveset van forgalomban s az Ozren 
nevü erdőterületen termelt famennyiségek kiszállítására szolgál. 
A z 1911-ik évben mintegy 5000 m3 haszonfa lett rajta kiszállítva. 
Befektetési költsége körülbelül 200.000 K, tehát km-ként mintegy 
10 korona. 

2. A Lisska Móricz tulajdonát képező oskovavide'ki erdei vasutak, 
melyek hossza a rakodóvágányokkal együtt 35 -4 km és amelyek 
1907-ben, illetve 1908-ban jöttek forgalomba. Ebből 27-4 km tisztán 
gőzüzemű és 8 km részben gőz-, részben gravitácziós üzemű, egy 
igen kis vonalrész tisztán gravitácziós üzemű. Közlekedik rajtuk 
három mozdony, összesen 95 tonna szolgálati sulylyal és 36 trükk. 
Szállíttatott rajta az 1911-ik évben 30 ezer köbméter haszonfa. 
Befektetési költségük körülbelül 300.000 K. 

3. A poraiíavölgyi görpálya. Ez a Buttazzoni & Venturini sara-
jevoi czég tulajdona és hossza a mellékvágányokkal együtt 7 -3 km. 
Közlekedik rajta 20 fakeretes egyszerű, 70 mm erős tengelyekkel 
biró trükk, melyek páronként mintegy 7 t raksulylyal birnak és 
amelyek hasábfa szállításakor egy felső fakerettel egymással össze 
vannak kötve. A z 1911-ik évben 12.000 m3 haszonfa és 100 ürm 
tűzifa szállíttatott rajta. Befektetési költsége 60.000 K . 

4. A Schwarz Ferdinánd tulajdonát képező Zkradelji gördülő 
pálya a tuzlai kerületben. Hossza 8 km, szállíttatik rajta évente 
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2000 m3 haszonfa és 3000 ürméter tűzifa és pedig három négy
tengelyü egyszerű görpályakocsival. Befektetési költsége körülbelül 
100.000 korona. 

5. A kincstár tulajdonát képező stogi gördülő pálya, mely a 
krivajavölgyi erdei fővasut 18-ik kilométerénél ágazik el és a 
Maosnica-Ivije, illetve Stog nevezetű erdőrészekben termelt faszén 
kivitelére szolgál. Egész hossza a rasjecenica nevü szárnyvonallal 
és a rakodóvágányokkal együtt 6"9 kilométer. Közlekedik rajta 
három négytengelyü forgózsámolyos faszenet szállító kocsi. A z 
1911-ik évben 18.000 ürméter faszén szállíttatott le rajta. Befek
tetési költsége 45.000 korona, mely csekély összeg arra vezethető 
vissza, hogy a raájeőenicai vonal még akkor épült, amidőn az 
építési, illetve munkásviszonyok Boszniában kedvezők voltak. 

6. A Braőa H . Őabanovic sarajevoi czég tulajdonát képező 
palei gördülő pálya. Ez a sarajevouvaci országos vasút Korán 
nevü kitérő állomásából indul ki és a fentnevezett czég fürész
telepéig vezet. Hossza 1*8 km és az 1909-ik évben épült. Építési 
költsége, jó karban lévő használt sínekkel, 15.000 korona. Nyolcz 
körsinnel közlekedik. Szállított az 1911-ik évben 4000 m3 haszonfát 
(többnyire fürészárut) és 1000 ürméter tűzifát. 

7. A sarajevo-mostari országos vasúti vonalnak a Hadziöi és 
Pazaric állomások közti őrházánál kiinduló krupavölgyl gördülő 
pálya. Ez a G . Feltrinelli & C o . czégé és a rakodóvágányokkal 
együtt 406 km hosszú. Közlekedik rajta 28 darab 180 kg önsúlyú 
és 3 tonna hordsulyl}al biró trükk, melyek segélyével évente 
5000 m3 haszonfa lesz leszállítva. Befektetési költsége 50.000 korona. 

8. A jahorinal gördülő pálya. Hossza a mellékvágányokkal 
együtt 6'50 kilométer és a Zadik Z . Finzi sarajevoi czég tulaj
donát képezi. Még 1895-ben épült, de jelenleg üzemen kívül áll. 
Befektetési költsége 50.000 korona volt. 

9. A sredujei erdőgondnokság kerületében levő és kincstári 
tulajdont képező dubokl pataki gördülő pálya. Ez Ceoljanovici 
vasúti állomás mellől indul ki és 2 -57 km hosszú. Üzeme szerző
dés értelmében egy fakitermeléssel foglalkozó vállalkozóra van 
bízva, a rajta közlekedő 6 trükk a vállalkozó sajátja. Szállíttatik 
rajta évenként 9000 m3 haszonfa. Befektetési költsége 16.000 korona. 

10. A kincstár tulajdonát képező ivani gördülő pálya. Ez 



Rastelica állomás mellől indul k i és az Ivan planina nevezetű 
erdőterületre vezet. Alsó és felső pályából áll, melyek közé csúsz
tató van beiktatva. A z alsó pálya hossza 1640 méter, a felsőé 
pedig 7608 méter. Összes hossza tehát 9 -25 km. Közlekedik 
rajta 2 négytengelyü és 10 kéttengelyű, hasábfa szállítására szol
gáló gördülőpályakocsi. A z 1911-ik évben szállíttatott rajta 1500 
ürméter tűzifa. Befektetési költsége körülbelül 60.000 koronára 
tehető. 

11. A z I. Ivanisevié & Cons konjici czég tulajdonát képező 
kisen gördülő pálya. Ez szintén alsó és felső pályából áll, melyek 
csusztatóval vannak egymással összekötve. A z egész vonal hossza 
a rakodóvágányokkal együtt 945 kilométer. Közlekedik rajta 4 
négytengelyü forgózsámolyos kocsi, melyekkel évenként 8400 m3 

haszonfa és 1000 ürméter tűzifa lesz leszállítva a czégnek Bjelán 
levő fürésztelepéhez. Befektetési költsége 80.000 korona. 

Összefoglalás. 

Ez a következő eredményt adja: 
A Boszniában és Herczegovinában tényleg fennálló erdei 

vasutak összesen 1155 51 kilométer hoszszal birtak az 1911-ik év 
végén. 

Ezekből kincstári 23924 kilométer és magántulajdont képező 
91627 kilométer. 

Fővonali jelleggel 725 -35 kilométer és mellékvonali jelleggel 
43016 kilométer bir. 

A tisztán mozdonyjáratokkal való gőzüzemű vasutak hossza 
860-15 kilométer, gőz és gravitáczió segélyével 93-50 kilométer 
lesz üzemben tartva és a tisztán gravitácziós üzemű vonalak 
201-86 kilométer hosszúak. 

Közlekedik e vasutakon 68 mozdony, melyek közül 6 kincs
tári és 62 magántulajdon; utóbbi számban benfoglaltatik 1 motor
kocsi és 1 mótorhajtány is. 

A mozdonyok összesen 5636 lóerőt és 1106 tonna szolgálati 
súlyt képviselnek. 

A közlekedő kocsik száma trukkokkal együtt 1796. 
Szállíttatott e vasutakon az 1911-ik évben 68.000 személy; 
1,539.300 köbméter haszonfa és fürészáru; 



136.800 ürméter faszén; 
244.100 ürméter tűzi- és hasábfa; 
15.000 darab talpfa és 
72.417 tonna egyéb áru. 
A z összes vasutak befektetési költségei forgalmi eszközökkel 

együtt 26,814.000 koronára tehetők. 
Végül még a következők jegyezhetők m e g : 
Építés alatt van körülbelül 105 kilométer erdei vasutvágány, 

melyek közül felemlithetők a Misoöa völgyében haladó és a 
visegradvidéki erdei vasutak, valamint a krwajavölgyi, usoravölgyi 
és Steinbeis-féle vasutak meghosszabbításai. 

H a a tényleg fennálló erdei vasutak befektetési költségeihez 
hozzáveszszük még azon vasutakéit is, amelyek létesíttettek, de az 
illető erdőterületek kihasználása után lebontattak (egyedül a Stein
beis-féle szerződési területeken 750 kilométer görpálya), ugy bátran 
állithatom, hogy Boszniában és Herczegovinában az okkupácló 
óta erdei vasútokba legalább 30 millió korona lett befektetve. 

Nagy összeg ez, de a kiterjedt és többnyire nehéz jellegű vasúti 
hálózathoz képest aránylag nem nagy, ami csakis a gazdaságos 
építkezésekre vezethető vissza. 

Hogy ezen aránylag nagy befektetési tőke jól amortizálódik és 
busás kamatot hoz, azt az eddigi sok évi tapasztalatok bőven 
igazolják. 

c2? ÓZ ú£ 

IRODALOM, 
L a p s z e m l e . 

Erdészeti Kisérletek. 1912.1—2. füzet. Fekete La jos : A kitett
ség hatása az erdészeti jelentőségű fa- és cserjefajok tenyészetére 
a Magyar Állam területén. 

Szerző ebben a czikkben nagyon érdekesen fejtegeti a kitett
ség hatását a fa- és cserjefajok tenyészeti határvonalaira. M e g 
állapítja elsősorban, hogy a hegygerinczeken és a tetőkön jóval 
feljebb hatol a fatenyészet, mint a völgyeken. Átlagosan 90 m a 
különbség, amely azonban ennek a többszörösére is emelkedik. 
Viszont egyes fafajok ép az ellenkezőt mutatják. P l . a hamvas 


