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Krónika.
1. Az első félév fabehozatáli
Fabehozatalunk

mennyisége
az
10.000 kg-os

mérlege.

1936. és 1937. évek első
kocsirakományokban.

1936.

Az 1936. évivel
8Z6Iaben

1937.

több

Faszén
Bányafa
_
Gömbölyű fenyőfa
Gömbölyű lombfa
Hegyezett karó...
Bárdolt fenyőfa
Vasúti talpfa
Kádárfa
Bognárfa
... ...
Fűrészelt fenyőfa
Fürészelt lombfa

... ...
_ ...

._
...
...

_.. .

...
.
...
Összesen:

_

4.290
1.601
4.184
7.237
2.330
54
3.508
2.734
.
57
12
12.370
718

9.183
1.825
3.795
6.612
4.075
93
4.103
2.404
83
29
13.468
1.386

4.893
224

39.095

4/.056

9.305

az 1936 és 1937. évek
Érték 1000 pengőben.

1936.

első

. . . ...
... ... . . .
... —
...
...
„ ....
...

Összesen:

—
389
625

—

1.745
39
595

—
—

—
26
17
1.098
668

330

—
—
—
• —
1.344
7.961

felében.

1937.

Az 1936. évivel
szei aben
több

Tűzifa
...
_
Faszén . . .
Bányafa
Gömbölyű fenyőfa . _ . . .
Gömbölyű lombfa . . . . . .
Hegyezett karó
:
Bárdolt fenyőfa... .__ . . .
Vasúti talpfa
.._
Kádárfa . . .
—
Bognárfa... . . .
Fűrészelt fenyőfa
Fűrészelt lombfa

kevesebb

—
—

Emelkedés:

Fabehozatalunk

felében.

742
739
1.416
2.956
1.074
29
1.839
1.477
62
9
10.225
643

1.606
843
1.008
2.839
1.432
52
2.707
1.207
136
23
11.913
1.321

74
14
1.688
678

21.211

25.087

4.671

864
104

—
408
117

—
—

—
—• '

358
23
868

—
270
—

—

Emelkedés:

A z adatokhoz kevés a hozzátenni való.

kevesebb

—
—
—
795
3.87ő

A tűzifabehozatal több, mint 100%-os emelkedése ter
mészetes következménye a belföldi termelés csökkenésének
s ugyanerre vezethetjük vissza a gömbölyű lombfákon mu
tatkozó jelentős behozatali emelkedést.
Sajnálattal állapítjuk meg, hogy gömbölyű fenyőfa
behozatalunk is csökkent, amivel szemben a fűrészelt és
faragott fenyőfa behozatala igen jelentős emelkedést mutat.
A z árak számottevő emelkedésére mutat az a körül
mény, hogy míg például a fűrészelt fenyőfa behozatali
mennyisége alig 8%-kai emelkedett, az értékemelkedés meg
közelíti a 16%-ot.
A háborús készülődések különösen a fenyőfélék világ
p i a c i értékesítésében igen jelentős áreltolódásokat okoztak
és nagyon tartunk tőle, hogy a második félévben ez az
áremelkedés még erősebb mértékben fog behozatali mérle
günkben megnyilvánulni.
Sajnos, ugyanettől kell t a r t a n i a tűzifa behozatala
tekintetében is, mert a szomszédos államok állandóan emel
kedő tűzifa árai előreláthatólag súlyosan fogják érinteni
a magyar külkereskedelmi mérleget.
2. A magyar tűzifa új kedvezményes

díjszabása.

E z év áprilisában az érdekeltség és az összes gazda
sági minisztériumok bevonásával tárgyalta ezt a kérdést
a kereskedelemügyi m. k i r . minisztérium.
Egyesületünk nagyobb küldöttséggel vett részt a tár
gyaláson s a vezetőségen kívül a választmányi tagok is
többen vettek részt a lefolyt éles vitában.
Végleges megállapodás a bizottsági tárgyaláson nem
jött létre.
Épen ezért egyesületünk azóta is két beadvánnyal'
fordult a miniszter Űrhöz, kérve az eddig érvényben volt
kedvezményes díjszabás fenntartását.
Sajnos, eredménytelenül.
A z Államvasutak álláspontja győzött s a kiadott új
díjszabás, amelyet m a i lapszámunkban a hivatalos közlemé-

nyek között hozunk, már 49 k m szállítási távolságtól kezdve
folyton fokozódó emelkedést mutat.
E z az emelkedés 92 km-nél eléri a 3.—, 95 km-nél a
4.— pengőt, 151 km-nél 5.— pengőt, 201 km-nél 8.— pengő,
250 km-nél 12.— pengő, 301 km-nél 19.— pengő, 351 km-nél
21.— pengő, a m i a 700 km-es maximális szállítási távolságig
29.— pengőre emelkedik.
A z átlagos szállítási távolság a magyar fánál 160 és
180 k m . között mozog s így az átlagos emelkedést 10.000 k g onkint 5.— pengőre tehetjük.
A valószínűleg szállításra kerülő magyar f a m e n n y i 
ség után ez, mintegy félmillió pengős látszólagos bevételi
többletet jelent a m . k i r . Államvasutak részére.
Ügy látjuk, ez lesz az ellenértéke annak, hogy a határ
állomásokról bejövő külföldi tűzifát a 14. áruosztályból a
15.-be helyezték át, a m i a külföldi tűzifánál kb. 24%-os
fuvardíjmérséklést jelent.
A z átlagszámmal való számítás nem jelentene túlzot
tan nagy megterhelést a m a g y a r erdőgazdaságra, ha nem
volna két különleges körülmény, amelyik a tarifaemelést a
magyar erdőgazdasággal szemben súlyos és véleményünk
szerint nem helyes gazdasági intézkedéssé minősíti.
A z egyik az a körülmény, hogy a tűzifa legmagasabb
árának megállapítására vonatkozó kormányrendelkezés az
árat budapesti fuvar-paritásban állapítja meg.
E z a fuvardíjemelés tehát a maximális árakon keresz
tül terheli a Budapesttől távolabb fekvő termelő helyet
akkor is, ha a termelő tűzifáját a legkisebb távolságra
szállítja.
A legmagasabb árakat megállapító rendeletnek az a
kikötése, amelyik a dunántúli, illetve felsőmagyarországi
részekről származó és ugyanott elhelyezett tűzifánál a fuvar
díj 80%-ának levonását engedi meg, csökkenti u g y a n ezek
nél a tételeknél 20%-kal a fuvardíjemelés hatását.
I t t érezteti azonban hatását az a másik körülmény,
hogy az ország legerdősebb vidékei a fővárostól nagy távol
ságra feküsznek.

E z e k azok a termelőhelyek, amelyeknek a helyi szük
ségletek ellátásán felül a legnagyobb feleslegeik vannak.
A Budapestig közbeeső piacokon szemben találják
magukat a közelebbi termelések éles versenyével, a B u d a 
pesten túl fekvő területeken pedig a külföldi tűzifával.
Igen valószínű tehát, hogy a feleslegek számottevő
részének Budapesten k e l l piacot találni, a m i viszont az eze
ken a részeken már elég jelentékeny — egyes állomásoknál
a 19.— pengőt is elérő — megterhelést okoz 10.000 kg.-kint.
A z ármaximáló rendelet m a i formájában a régi ked
vezményes díjszabás érvényben léte idején jelent meg.
E z e n az alapon — bizonyos mértékig — el tudtuk
fogadni a megállapításnak ezt a módját, mert hiszen szerves
folytatása volt az előzőleg ugyancsak budapesti paritásban
megállapított legkisebb átvételi áraknak és az árakban
beállott változás az egyes termelőhelyek között nem okozott
az eddiginél nagyobb árkülönbözetet.
M a azonban kétségtelenül meg kell állapítanunk azt,
hogy a tarifaemelés igen súlyos teherként nehezedik épen
a legtávolabb fekvő állomásokra, amelyeknek kedvezőtlen
helyzetén az előzőleg érvényben volt tarifakedvezmény
annyit könnyített.
N e m nézhetjük ezt a körülményt aggodalom nélkül s
így a^ minisztériumhoz intézett előterjesztésekben nyomaté
kosan mutattunk rá arra, hogy ez a tarifa-változtatás nem
csak az Államvasutaknak nem fogja meghozni az annyira
óhajtott bevételi többletet, de az erdőgazdaságon keresztül
az egész magyar közgazdaságra is igen káros következmé
nyekkel járhat.
A z államvasút legelsősorban el fogja veszíteni a nagy
távolságokra való szállítást.
Meggyőződésünk az, hogy a nyers fuvardíj-bevétel
jóval alatta fog maradni annak, amit ezen a címen a közel
múltban a vasút ugyanannyi tűzifának a szállításáért kapott.
A felemelt díjtételek mellett a szállítási távolság úgy
a termelő, mint a fogyasztó szempontjából kétszeresen fog
latbaesni s m i n d a két fél minden alkalmat fel fog hasz
nálni arra, hogy a szállítási távolságot lehetőleg csökkentse.

Erdőgazdasági szempontból pedig nagyon
félünk
attól, hogy különösen ezeken a távoleső részeken megszűnik
azoknak az alárendeltebb választékoknak a termelése, ame
lyek eddig az ország szükségletének legalább 30%-át
látták el.
•
Valahogy természetesnek találtuk volna azt, ha a
fuvardíjemelést nyomon követte volna a legmagasabb árak
bizonyos mértékű emelése.
H i s z e n magától értődő, hogy ha egy cikk termelési és
szállítási költségei emelkednek, komoly számítás szerint
emelkedniök k e l l az eladási áraknak is.
Illetékes helyeken szerzett információink szerint
azonban a kormányzat a legmagasabb árak emelésére nem
gondol azért, mert véleményük szerint ezeknek a megállapí
tásánál már számoltak a várható fuvardíjemeléssel.
A z árkérdéssel ez év tavaszán foglalkozott az Orszá
gos Fagazdasági Tanács, amikor is az időközben teljesen
zátonyra jutott S i l v a n a rt-ra kötelező legalacsonyabb átvé
teli árakra tett javaslatot.
A z Országos Fagazdasági Tanács 10.000 kg-kint
28.— pengőben vélte megállapítani azt a költségtöbbletet,
ami egy vasúti kocsirakomány tűzifa termelésénél és szállí
tásánál a választékra való tekintet nélkül előállott.
Javasolta ezenkívül a kormányzatnak azt, nogy a
szállítási igazolványok 10.000 kg-kint 4.— pengővel történt
megdrágítását is engedélyezze felszámítani s így 32.— pen
gővel emelje általában a megállapítandó kötelező átvételi
árakat.
M i v e l a legmagasabb eladási árak a budapesti piacra
w g . tételben történő eladásra vonatkoznak, ehhez a 32.—
pengőhöz hozzá kell számítanunk a S i l v a n a részére tervbe
vett 10.000 kg-kint 20.— pengős kereseti lehetőséget, a m i
10.000 kg-kint 52.— pengőre emeli a Fagazdasági Tanács
árváltoztató javaslatát.
Tény az, hogy az árkérdés szempontjából legtöbbet
hangoztatott bükkhasáb tűzifa ára, az eddigi 292.— pengős
legkisebb átvételi árral szemben 360.— pengőben lett meg-

állapítva s így az árkülönbözet nem 52.—, hanem 68.—
pengő.
Meg kell azonban állapítanunk azt, hogy a magán
kereskedelem az árvédelmi szervvel szemben m i n d i g vala
mivel magasabb ártétellel dolgozott, mert hiszen csak akkor
tudott vásárolni, ha az árvédelmi szervnél magasabb árakat
vagy kedvezőbb feltételeket biztosított a termelőnek.
E z a 16.— pengős látszólagos ártöbblet tehát a tény
leges magánforgalom számottevő részével szemben nem je
lentett többletjuttatást.
A legsúlyosabb kifogásunk azonban a tarifaváltozta
tás ellen két tételben foglalható össze éspedig az egyik az,
hogy egyenlőtlen terhelés mellett éppen a fővárostól távol
felevő, tehát amúgyis gyengébb értékesítési
lehetőségekkel
küzdő termeléseket sújtja. A másik pedig az, hogy éppen a
külföldi tűzifa fuvardíjának jelentékeny csökkentése révén
az eddiginél jóval kedvezőtlenebb helyzetbe hozza a magyar
termelést a külföldi termeléssel szemben.
Éppen ezért ettől az intézkedéstől nem várunk sem
milyen irányban kedvező hatást.
Sőt rá kell mutatnunk még egy körülményre.
Éppen a távolfekvő helyek feleslegei hivatottak arra,
hogy a főváros és környékének az ország többi részéhez
viszonyítva aránytalanul nagy mennyiségű fogyasztását el
lássák.
Éppen a főváros ellátása érdekében feltétlenül szük
ségesnek tartanok, hogy a kormányzat az eddig érvényben
volt díjszabást továbbra is érvényben tartsa, mert a mos
tani intézkedés csak arra alkalmas, hogy a magyar tűzifa
szállítmányok a fővárost és a nagyobb szállítási távolságo
kat elkerüljék.
*
Chronik. Von Z. Biró.
Die im Allgemeinen steigende Richtung der Holzeinfuhr,
die beim Brennholz dem Jahre 1936. gegenüber in der I. Halfte des
laufenden Jahres mehr als 100% betragt, ist eine natürliehe Folge
der abnehmenden inlandischen Erzeugung, besonders aber der
lebhafteren Naehfrage. Die testen Anslandspreise werden wahr-

scheinlich eine weitere Belastung der ungarischen Aussenhandelsbilanz verursachen.
Verf. unterzieht die durch die Staatseisenbahnen für das
einheimische Brennholz neu festgesetzten érhöhten Frachtspeseu
einer scharfen Kritik. Die mit steigender Entfemung bis zu
29J— Pengő je Wagen in Reehnung tretende Erhöhung trifft in
erster Linie die entlegendsten, gerade meist bewaldeten Gebiete
des Landes am sohwersten, die auch bei der Versorgung der
Hauptstadt vor allém in Frage kommen. Anderseits wird die
einheimische Erzeugnng autíh durch die dem Eiiifubrholz vor
kurzem bewilligte Tarifbegünstigung in eine naehteilige Lage
gebraeht. Die Staatseisenbahnen werden auf den langen Strecken
die Brennholzförderung verlieren, das minderwertige Matériái
kann wieder nicht auf den ferneren Markt gelangen; die Neuregelung der Fraehtspesen muss alsó eine baldige Eevision
erfahren.
#

Chronique, par Z. Biró.
Si on importé de plus en plus de bois, c'est une conséquence
naturelle du fait que la production du bois baisse dans le pays et
que la demande de bois se fait de plus en plus vive.
Les Chemins de fer de Tiltat viennent d'appliquer au transport du bois de chauffage un nouveau tarif qui se distingue de
l'ancien par son caraetére progressif. L'Auteur expose les dangers
que comporte la reformé tant au point de vue de la sylviculture
qu'á celui du marehé et prédit que les Chemins de fer n'en retireront aucun profit.
#

Editorials. By Z. Biró.
The rising wood importation is a natural conséquence of
decreasing home production and greater consumption.
The new rate for fire-wood transportation Oif the State
Railways shows a progressive increase in comparison with the
preceding one. The author points out that this disposition is very
dangerous for forestry and marketing, nor is it likely to secure
the expected greater income for the State Railways.

A fag-áz mint energiaforrás
járóművek hajtására.
írta: Dr. vitéz Bokor Rezső.

A fa a motorok hajtására elgázosítás vagy más szóval
elgázítás útján válik alkalmazhatóvá, amely elgázosító folya
mat külön erre a célra épült gázfejlesztő készülékekben, ge
nerátorokban történik. A gázfejlesztő készülékbe a fát fel
aprítva ugyan, de állagának és anyagának minden előzetes
megváltoztatása nélkül, úgy tesszük bele, ahogyan azt a ter
mészet számunkra megalkotta és szolgáltatja. A " fagázra
való üzemre a fagáz előállításának módjára való tekintettel
csak szívólag működő elektromos gyújtású, gyors égésű rob
banómotor — tehát minden benzin- vagy benzolmotor —
alkalmas. A fagázüzem kérdésének tárgyalásakor ugyanis
az a főszempont nyomul előtérbe, vájjon az eddig benzinnel
vagy benzollal hajtott közúti és vasúti járóművek alkalma
sak-e fagázüzemre való áttérésre. Természetesen, ha mostani
vagy jövő beszerzésről v a n szó és a vállalkozó fagázra
óhajt olcsóságánál fogva berendezkedni, akkor egyenesen
olyan gázgépet építtet a járóműbe, amelyik már minden
részében, egész szerkezetében már eleve a fagázüzemre v a n
méretezve és a motor erősségének megfelelő generátorral v a n
ellátva. E b b e n az esetben éri el a legnagyobb költségmeg
takarítást és motora a megállapított legnagyobb teljesítő
képességgel a normálisnál nagyobb elhasználódás veszélye
nélkül tartamosán üzemben tartható. A meglévő és haszná
latban volt benzin- és benzolmotorok átalakítás nélkül is
alkalmasak fagázzal való üzemben tartásra, de ebben az
esetben teljesítőképességük csökken; átalakítva pedig, amely
átalakítást minden ügyesebb gépész végre t u d hajtani, —
mint alább látni fogjuk — közel a régi teljesítőképességre
hozhatók. 100%-ot elérni a dolog természeténél fogva átala
kított motornál nem lehet, de ez a legtöbb esetben nem is
szükséges. E z z e l szemben ott áll a sok előny, amelyet a fa
gázüzemre való áttérés jelent és ez bőven kárpótol az elvesz
tett más lóerőért.
A fagázüzemre berendezett motorok a benzin- és a

benzolmotorokat vannak h i v a t v a arról a területről kiszorí
tani, ahol az indokolt. E z z e l a ténnyel a hazai nyersanyag
nak: a fának felhasználási területe nagyon is kibővül és ez
kell, hogy az erdőgazdaság érdeklődését felkeltse és kell,
hogy a fatermelés érdekeltsége a fagázmotorokat széles kör
ben maga is alkalmazza, elterjedésüket rendszeresen elő
segítse és propagálja. Emellett még tetemes üzemköltség
megtakarítást is elérhet.
A fagázgenerátorokat telepekhez kötötten már régóta
alkalmazzák olyan üzemekben, ahol a terhelés nincs nagy inga
dozásoknak, lökéseknek kitéve, tehát ahol a terhelés közel
állandó. A fagáz olcsóságánál fogva hazánkban — különö
sen az Alföldön — újabb és újabb üzemek térnek át fagázra,
mint azt Krizmanits Ferenc (4) ennek a lapnak a hasábjain
már eléggé kifejtette. A régi típusú fagázgenerátorokban
termelt gázelegy azonban csak nagy súlyt jelentő mosó- és
tisztítókészülékeken való átvezetés útján válik a motor szá
mára felhasználhatóvá, miért is a technikának először két
feladatot kellett megoldania, hogy a fagázgenerátorokat
járóművek motorai számára használhatóvá tegye. A z egyik
volt a nehéz holtsúlyt jelentő tisztítókészülékek kiküszöbö
lése, a másik olyan tűzkosár szerkesztése, amely a járómű
vekkel együttjáró nagyfokú rázást és egyéb igénybevételt
izzó állapotban sokáig kibírja és emellett a gázelegy számára
a tűzkosáron keresztül lassú áramlást biztosít. M a már m i n d
a két kérdés kielégítően meg v a n oldva, úgyhogy m a már
a korszerű fagázgenerátorokból nyert gázelegy teljesen kát
ránymentes és mentes egyéb olyan tartalmi részektől is,
amelyek a motor egyes alkotórészeit megtámadhatják. Meg
oldást nyert a kellő hőfokra való lehűtés problémája is,
ami által a gázelegy kevesebb vízgőzt tartalmaz, mint előbb
és nagyobb fokban sűríthető is.
A fa elgázosítása alatt értjük a fának egyenesen
éghető gázokká való átalakítását generátorokban levegő és
vízgőz (amelyet csak a fa víztartalma szolgáltat) hozzáadá
sával, amely folyamat után csak a fa ásványi alkotórészei,
mint hamu maradnak vissza. E z z e l szemben a száraz lepár
lás vagy a gázosítás (vigyáznunk kell a továbbiakban a gázo-

sítás és az eZgázosítás közötti különbségre!) folyamata alatt
a fát levegő kizárásával hevítjük, minek folytán illanó (gáz
nemű) alkotórészek választódnak le és maradékul faszenet,
kátrányt és egyéb melléktermékeket nyerünk. A száraz le
párlás vagy gázosítás főcélja nem a gáz termelése, hanem
a íőtermék rendesen a faszén, a kátrány, v a g y valamelyik
melléktermék is lehet, míg a gáz, amely legnagyobbrészt
széndioxydot ( C 0 ) , szénoxydot (CO) és kisebb részben methant ( C i l i ) és (telítetlen alifás) szénhydrogéneket ( C H „ )
tartalmaz, csak másodrendű fontosságú, míg az elgázosításnál a fő és kizárólagos termék a fagáz, amelynek összeté
telét alább látni fogjuk.
2

n

2

A járóművekre is szerelhető korszerű fagázgenerátorokban a két folyamat a gázosítás és az elgázosítás egymás
mellett, illetőleg egymás után játszódik le és a lényeges a z
hogy kátrány-, sav- és vízgőzmentes éghető gázt szolgáltat
nak. A generátorok a szükséghez mért nagyságban készül
nek és 80—200 cm. hosszú és 50—60 cm. átmérőjű henger
alakú zá^rt tartányok képét mutatják. (1. ábra.) A belső
köpeny az alsó részben egy rostéllyal ellátott tűzkosárhoz
csatlakozik, amelyet használatba, vétel előtt faszénnel töl
tünk meg. A rostély alatt hamutér v a n kiképezve, oldalt
tisztító ajtóval. A tűztér feletti tért a generátor tetején
lévő és légmentesen elzárható nyíláson át apróra darabolt
fával töltjük meg. A generátorban mint említettem, az
elgázosítás és a gázosítás (szárazlepárlás) folyamata egy
más mögött játszódik le. A folyamat könnyebb szemlélte
tése és megértése céljából bemutatok az l a - i k ábrán (sema
tikusan) egy régebbi típusú generátort és az itt a térben
egymás után lefolyó kémiai folyamatok ismeretében igen
könnyen megérthetjük a, korszerű generátor működését (lb
ábra), ahol az egyes kémiai reakciók helyei a régivel szem
ben fel vannak cserélve és az ú. n . fordított elégési mód
nyer alkalmazást.
r

A z l a . ábrán a levegő hozzávezetése a rostély alatt történik és a
levegő a rostélyon át
szakasznak

az izzó faszénróteghez

(a) jut,

amelyet oxydációs

v a g y sávnak nevezhetünk, mert ott a faszén szene,

(carbonja

C) a levegő oxygénjének hozzájárulásával tökéletesen elég és C 0

2

(szén-

dioxyd) keletkezik, miközben nagymennyiségű hő szabadul fel (exothermikus folyamat)
C r O
A

s

= C O , + 97.600 kai.

széndioxyd nem éghető gáz, teljesen oxydálva v a n . H o g y újból

éghető gázzá alakítsuk, redukálni kell szénoxyddá (CO), amely az oxydációs szakasz felett lévő és izzó faszénből álló n a g y hőmérsékletű (900°—
1300 C°) redukciós szakaszban (b) történik, miközben nagymennyiségű hő
kötődik meg (endothermikus folyamat).
CO,> + C = 2CO — 38.800 k a i .
H a a beszívott levegőhöz vízgőzt is adunk ( H 0 ) , akkor a reduk
2

ciós szakaszban a víz

is szétbontatik

a következő módon: (ez is endo

thermikus folyamat):
H O + C = C O + H , — 28.000 k a i .
2 H 0 + C = C O , + 2 H —18.000 k a i
2

és

éghető

egyenlet

gáztermékek C O és
szerint keletkezett C 0

2

H . (Hydrogén) keletkeznek. A
2

szintén

redukáltatik

a

fenti

második
egyenlet

szerint. M i n t látjuk az oxydáeiós szakaszban keletkező hőmennyiség nagy
részét

a redukciós szakaszban lejátszódó kémiai folyamatok újból még

kötik,

a. felesleg

a t'artány melegítésére,

a f a kiszárítására és

az izzó

faszén felett lévő darabos fa (c) száraz lepárlására, gázosítására haszná
lódik el. A gázosítás szakasza (c) itt tehát a redukciós tér felett v a n . A
száraz lepárlás útján nyert faszén, amely az oxydáeiós szakaszban folyton
fogy a fagáztermelés folyamata alatt, saját súlyánál fogva a rostély felé
esik és í g y a folyvást felhasználódó faszén a tartány felső részében lévő
fából folyton pótlódik. A faszén jelenléte tehát okvetlenül szükséges a fa
tökéletes

elgázosításához, faszénnek folyton kell

utána képződnie,

ezért

fa

kerülhet

a

csak

olyan

nagyságú

darabokban

éppen

felhasználásra,

amelyből a faszén az adott körülményeknek megfelelően a legjobban kép
ződik, tehát sem hidat nem képez (nagy darabok)

sem el nem tömődik

(mint p l . a fűrészpor és a fakéreg). A fűrészpor, a gyaluforgáes, a rőzse
tehát a íagázgenerátorban egyedül nem használható, legfeljebb 33%

ere

jéig az aprított fával keverve. A generátor felső felében tárolt f a elő
melegszik és <a benne lévő víz
a feleslege,

részben gőzzé változik. E n n e k

a gőznek

hogy a tűzteret le ne hűtse, némely generátornál egy

felső

szelepen keresztül el is távolítható. A z l a . ábra szerinti — most vázolt
módon — termelt gázelegy, amely egy felső nyíláson keresztül fg) a gene
rátort elhagyja, az éghető gáztermékeken kívül még vízgőzt, kátrányt,
port és egyéb tisztátalanságokat, is tartalmaz. Ezektől tehát a gázelegyet
a motorbajutás előtt m e g kell tisztítani. E z külön kátrányleválasztókban
és

tisztító

tartányokban történik. A z elgázosításnak

csak helyhez kötött telepeknél

használható,

ahol

a

a módja

tehát

helyszükséglet

ez

nem

korlátozott és a súly sem játszik szerepet.
Hogy

a generátorokat járóművek számára használhatóvá

tegyék,

vagyis a felesleges terhet jelentő tisztítókat kiküszöböljék és mégis kát
ránymentes gázt nyerjenek, az ú. n. fordított elégés eljárását vezették be
a fa elgázosításánál,

tehát a tűztérben a rostély felett

az oxydáeiós

és

a redukciós szakasz egymással helyet cserélnek és a száraz lepárlás ter
mékei az izzó rétegeken keresztülvezettetnek
hozzávezetése

szükségképpen

kerül kivitelre

ennél

{lásd 1. b. ábra). A

járóműveknél. a rostély

fölött

elhelyezett szabályozható szelepeken keresztül
alkalmazott levegővezető

csöveken

köpenyben

gyűrűsen

(Düse, 1. % kép) keresztül történik az
a vezető

nyítva

elvezetése

tömíteni. A

a

(f) v a g y a középen külön

oxydáeiós szakaszba. Utóbbi esetben
jói el kell

levegő

a generátornál, amely ma kizárólag

gáz

csövet
a

a tűztérhez viszo

rostély

alatt

(előbbinél a levegő hozzávezetése a rostély alatt, gázelvezetés

történik
a rostély

felett volt).
M i n t említettem az oxydáeiós és a redukciós szakasz (a és b a fa
szén

szakaszában)

helyet

cserélnek.

Közvetlen

a rostély

felett

van

a

redukciós szakasz (b) és e fölött van az.oxydáeiós szakasz (a). A gázítás
vagy lepárlás a kettő felett a régi helyen marad, tehát a keletkező kát
rányoknak és egyéb termékeknek (fontos az ecetsav szétbontása, nehogy
a

motorba

jutva

corrosiót

okozhasson)

az

elgázosítás

szakaszain kell

keresztülmenniök, ahol átalakulnak éghető gáztermékekké. Í g y a kátrány
sem vész el, belőle is gázt termelünk. A levegőnyílásokon keresztül ebben

az elrendezésben vízgőzt sem kell adagolnunk, mert az előmelegített f a
elegendő vízgőzt szolgáltat. H a túlságosan sok vízgőz képződik (pl. nedves
fa) v a g y ha a felesleges vízgőzt nem vezetjük el a generátor felső szélén,
akkor az oxydációs és vele a redukciós szakasz hőmérséklete nagyon alá
szállhat, aminek az lehet a következménye, hogy

a C0

2

redukálása nem

lesz tökéletes (a keletkező gáz fűtőértéke alászáll) és a vízgőz redukciója
sem lesz teljes. Ilyen esetben a gázelegy vízgőzt is

tartalmazhat.

A z eddigi kísérletek szerint a légszáraz állapotban
lévő fa (13—15%) felel meg legjobban az elgázosításra. N e m
okoz még bajt a 20% vizet tartalmazó fa sem, de ennél ned
vesebb nem lehet. A fát a generátor céljára fel kell aprítani,
mégpedig hossza legfeljebb 10 cm lehet 25—30 cm kereszt
metszettel. Legjobban megfelel 5—8 cm hosszúság 20—25 c m
keresztmetszettel (gyufaskatulya nagyságtól ökölnagyságig).
A z aprítás költsége természetesen megdrágítja az üzemanya
got, de ez lényegtelen többletkiadást jelent. Nagyobb dara
bokban a fa azért nem alkalmazható, mert a szénítés folya
mata alatt hidakat képezhet és a faszén így nem hullik le az
elgázosító térbe. Ilyenkor külön résen át be k e l l szurkálni
a fa. közé, hogy a képződött faszén aláhulljon. M i v e l ez a
művelet járóműveken kivihetetlen, ezért a járóműveknél csak
apróra vágott fa használható.
2

Elméletileg minden fa elgázosítható. Tapasztalat sze
r i n t a legjobb a keményfa. Kemény fák közül is a bükkfa.
Tisztán tölgyfa nem alkalmazható, mert nehezen szénül. Igen
jó a vegyesen alkalmazott keményfa és kisebb százalékban
hozzákevert puhafa. Ausztriában igen j ó eredményt értek
el bükkfához 30—50%-ban hozzáadott lúc- vagy erdei fenyő
vel is. Tisztán fenyőfát a nagy gyantatartalom miatt még
nem alkalmaznak. Kivétel Franciaország, ahol a gyantában
dús fákat is kifogástalanul elgázosítják az ott szabadalma
zott generátorok. Hiányzanak még adatok a különböző lágy
fákra és a keményí'ák és lágy lombos fák különböző arányú
keverésére nézve, amelynek gyakorlati kipróbálása különö
sen hazai szempontból lenne fontos, ahol sok a lágy lombosfa erdő, sőt a tisztítások és a gyérítések folyamán is a
keményfát szolgáltató állományokból is igen sok lágy lom
bos fa kerül k i . E z e n a téren — amely a m i problémánk —

2
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hiába várunk támpontot a külföldtől, magunknak kellene a
különböző hazai fafajokból a kísérleteket végrehajtanunk és
a generátorokat olyanná fejlesztenünk, hogy maximális gáz
termelést adjanak akkor is, ha cserfát, nyár- és fűzfát, égert
vagy gyertyánt stb. alkalmazunk. H e l y h e z kötött telepeken
hazai fafajok jól k i vannak próbálva és a tapasztalat szerint
hazánk összes fafajai jól használhatók (talán a nehezen szé
nülő akácot kivéve, amely más fafajjal valószínűleg jó ered
ményt ad).
A korszerű generátorból nyert fagáz nem tartalmaz
kátrányt, csak kevés port, hamut és szénrészecskéket, esetleg
vízgőzt vihet magával. Ezektől egy egyszerű átlyukgatott
ütközőlemezekből készült tisztítócsöveken keresztülvezetve
szabadítjuk meg a gázt (1. 1. kép) vagy újabban cyklonsze-

34.

1. kén. Tisztítócsövek a teherautó alváza alá szerelve. Egyikből az ütközölemezsor k i v a n

húzva

tisztítás végett. (A'TF. Heft

V.

után.)

rűen épített csőrendszerben a centrifugális erő alkalmazásá
val tisztítjuk és hosszú vékony csöveken keresztülvezetve
hűtjük. E z a pár méter hosszú csővezeték nem jelent külö
nösebb megterhelést a járóműnek. A motorba jutás előtt a
gázt még megfelelő szelepen keresztül juttatott, közel egyenlő
térfogatú levegővel keverjük.
E g y járóműre szerelt berendezést mutat a 2. kép.

E g y korszerű fagázgenerátorból nyert fagáz össze
tétele a következő
21.7o/ l
CO
H
18.5% > éghető gázok 42.0%
Kemény és puhafa C H
1.8% j
keverék esetében.
C0
11.0% \
> nem éghető gázok 58.0%
N
47.0%
0

2

4

2

2

100.0%
Fűtőértékének alsó határa 1290 k a l / m .
3

3

3

Levegőszükséglet: 1.05 m / m , a motorba j u t v a a gázés levegőkeverék fűtőértéke lesz 590 k a l / m .
E z z e l szemben a benzin—levegő keverék fűtőértéke
830 k a l / m . A kettő közötti különbség világosan mutatja,
hogyha egy benzin vagy benzol üzemre épített motort fagázzal hajtunk meg, a teljesítmény tekintetében csökkenés3

3

2. kép. Járóműre szerelt íagázgenerátor és tartozékai teljes átnézeti képe.
Deutz-rendszer. 1. Levegőhozzávezetés

középen elhelyezett

csövön keresz

tül. 2. Állítható ernyő a tűzkosárban. 3. Tűzkosár. 4. Felső részben kettős
köpeny résekkel a íelesleges vízgőz elvezetésére. 5. Rostély. 6. Elektromos
ventillátor. 7. Begyujtási és haimutér. 8. Tisztítókészülék. ( A T F . Hefti V. után,).

nek kell szükségképpen beállnia, vagyis a szolgáltatott effek
tív lóerő kisebb lesz, m i n t benzinnel való meghajtás esetén.
E z a teljesítménycsökkenés benzinmotorok esetében 34%-os
is lehet. E z t kiküszöbölni, illetőleg a m i n i m u m r a csökken
teni amellett, hogy nagyobb előgyújtási adunk, továbbá gon
doskodunk a levegő és gázelegy tökéletes keveréséről, vala
mint a kielégítő hűtésről, háromféle módon lehet, amelyek
közül azonban csak az elsőt alkalmazzák leginkább.
1. A motor teljesítőképességét fagáz—levegő keverék
esetében emelhetjük a kompresszióviszony
nagyobbításával,
amely minden nehézség nélkül keresztülvihető, mert a gáz
keverék ezt „kopogás" nélkül kibírja. A sűrítés mértékének
mégis határt szab a gázkeverék öngyulladási hőfoka és a
motor hajtórészeinek megengedhető igénybevétele. B e n z i n 
motoroknál a kompresszióviszony £ = 4 : 1—5 : 1 körül szokott lenni. A kompresszióviszony fagázra való átalakításánál s = 9 : l arányig fokozható. Ezáltal a teljesítőképesség
csökkenés Kühne szerint 34%-ról 21%-ra mérsékelhető. E z a
kb. 20%-os teljesítménycsökkenés — ha már erre is súlyt
helyezünk — még behozható a második módszernek az első
vel való kombinálásával.
2. A motor teljesítőképességét fagáz—levegő keverék
esetén a régi (benzin—levegő keverék) teljesítőképességére
emelhetjük még folyékony üzemanyagnak a fagázhoz való
kismértékű adagolásával, vagyis a fagáz belső energiatar
talmának emelésével. E r r e leginkább a benzol alkalmas, ame
lyet
= 9:1 kompresszióra átalakított motornál is alkalmaz
hatunk a „kopogás" veszélye és hátránya nélkül. A mün
cheni kísérletek szerint csak k b . 10%-nyi benzol adagolása
szükséges a fagázhoz annak a teljesítménynek elérésére,
amelyet elérnénk akkor, ha tisztán benzollal járnánk. Tehát
a megtakarítás i t t is igen nagy! H a benzint akarunk adagolni,
akkor a motort nem is kell átalakítanunk, de ilyenkor vala
mivel többet használunk el benzinből, m i n t az előző esetben
benzolból szükséges volt.
1

1

Kompresszióviszony : = —

pressziós tér térfogata.

,

ahol

v = lökettérfogat, v = a
0

kom-

A folyékony üzemanyagok közül az alkohol is kitűnik,
mint amely a nagyobb kompressziót jól bírja és magas fűtő
értéke van. E z azonban még nincs kipróbálva, pedig magyar
szempontból a kérdés fontos volna, mert szesztermelésünk
még nagyban fokozható és ez a mezőgazdaság rentabilitását
is emelhetné.
A harmadik mód a fagáz elősűrítése és ezzel a tér
fogategységre eső gázmennyiség fűtőértékének emelése. E z
az eljárás a motor előtt külön kompresszor beépítését igényli.
Benzinmotorok fagázra való átalakítása tehát a kom
presszió emelésével jár. E z elérhető egyszerűen új dugattyú
alkalmazásával, vagy dugattyúcsere nélkül a hengerfej k i 
sebb leesztergályozásával. A meglévő dugattyú is meghoszszabbítható fehér fémből készült lapok hozzáforrasztásával,
de ez az eljárás a gyakorlatban nem vált be. A fagáz a mo
tornak egyébként is nyugodtabb járást biztosít, mint a ben
zin. Természetesen legki fogástalanabbul működnek az egye-

3. kép. Két generátorral felszerelt közúti vontatómozdouy (traktor) (60 H P
Büssing—NAG—Imbert rendszerű fagázgenerátorral). ( A T F . Heft V . után.)

nesen fagázra méretezett és gyártott robbanómotorok. Ezek
nek tehát ugyanolyan teljesítményű benzinmotorral szemben
nagyobb hengerürtartalmúaknak kell lenniök és nagyobb
kompresszióval k e l l birniok, továbbá szelepei is nagyobb át
mérőjűek, hogy a gázbeömlés gyorsabban és örvénylésmen
tesen történjék meg és a fordulatszám ne haladja meg az
1600-at. R . Bosch A . - G . külön erre a célra gyertyát is fej
lesztett k i . Tehát egyenesen fagáz céljára szerkesztett motor
valamivel drágább lesz, m i n t az ugyanilyen teljesítményű
benzinmotor, de ez a többletkiadás bőven megtérül az üzem
anyag olcsóságánál fogva. A lényeges azonban ma mar az,
hogy meglévő benzinmotorokk is eredménnyel használhatók
fagázzal való meghajtással járóműveknél.
Fagázgenerátorok járóművek számára m a már minden
nagyságban készülnek. Mindenesetre olyan n a g y r a mérete
zik, hogy egy töltéssel 100—120 k m utat megtehessen. Újabb
100 km-re üzemanyagot vele vihet megerőltetés nélkül és így
könnyen elérheti a következő fapótló állomást. 100 H P - i g
egy, azon felül két esetleg több generátort alkalmaznak (3.
kép). E g y i l y e n 60 H P motort tápláló generátor súlya öszszes tartozékával 300 k g körül v a n . E g y 6 tonnás teherautó
nál ez a hasznos terhelés 5%-át teszi k i , de sajnos ez tovább
nem csökkenthető. A járóműre szerelt szerkezet egy generá
torból, egy tisztító csőrendszerből és egy kézzel vagy a k k u 
mulátor közbeiktatásával egy villanymotor által hajtott
exhaustorból áll (2. és 4. kép). A kezelése rendkívül egyszerű.
A tűzkosárba faszenet teszünk és a tartányt megtöltjük
150—200 k g aprított fával és a felső adagoló nyílást légmen
tesen lezárjuk. A levegőszelepeket k i n y i t v a megindítjuk az
exhaustort és a faszenet egy oldali nyíláson át kanóccal
vagy benzinlámpával meggyújtjuk. K b . 6—8 perc múlva már
éghető gáz távozik a kipuffogó csövön, amelyet arról ismer
hetünk fel, hogy gyufával meggyújtva kékes lánggal, ég. E z 
után a légszivattyút leállítjuk és a gázvezetéket a motorral
kapcsoljuk. A fagáznak a levegővel való keverését a szüksé
ges mértékre állítjuk, míg a motor egyenletesen nem jár.
Ezután a terhelést már nyugodtan rákapcsolhatják. Pár per
ces megállás esetén a motor újra indít, csak 15 percnél na-

gyobb üzemszünet után kell újra a parazsat a ventillátorral
izzásba hozni és csak nagyobb (kb. 4—ö óra) szünet után kell
újra begyújtani a kialudt generátort. A motor kezelésére
nézve meg kell jegyeznem, hogy inkább előgyujtást alkalma
zunk a relatíve lassabban gyulladó gázkeverék miatt és a

4. kép. E g y teherautó alvázára a soffőrülés mellé szerelt fagázgenarátor
függőleges síkban elhelyezett tisztítócsövekkel. ( Ö K W . Heft 18 után.)

gyertyákat a henger üregébe mélyebben benyúló olyan gyer
tyákra cseréljük k i , amelyek elektródatávolsága kb. 0.2—0.3
mm-re csökkentetett.
A kezelés nem vesz sokkal több időt igénybe, mint a
benzinmotorok kezelése, bár i t t még a generátor kezelése i s
hozzájárul. E z a következőkből áll: a generátornak nagyság

és igénybevétel szerint másfél- vagy kétóránként való töl
tése (a generátort oly nagyra készítik, hogy egy töltéssel
100—150 k m utat meg lehessen tenni), 500 üzemóra után a
portól és a koromtól való tisztítása. Fagáz esetén az üzemidő
10—15%-át számíthatjuk a kezelésre és a karbantartásra.
(Folytatása

R.

következik.)

Holzgas als Treibstoff für Kraftfahrzeuge. Von vitéz
Bokor.
Auszug eri'olgt mit dem Söhlussteil der Abhandhmg.

Dr.

Le gaz á bois conime souree d'énergie pour véhicules automobiles, par le vitéz Dr R. Bokor.
#

Wood-gas as a source of energy for the propulsion of motor
vehicles. By vitéz Dr. R. Bokor.
The summary will be published with the last instalment.

A mozgósítandó földtömegek meghatáro
zásának egy új grafikus módja, erdei utak
és vasutak építésénél.
Irta: Rikly István.

A z utak és vasutak építési költségének jelentékeny
részét az alépítményi földmunkák költsége teszi k i . E n n e k
a költségnek a megállapításához feltétlenül tudnunk kell a
mozgósítandó föld- és sziklamunkák mennyiségét, amelynek
ismerete mellett, a fejtési és szállítási költségek alapján tud
juk az alépítményi földmunkák költségét leszármaztatni.
A mozgósítandó földtömegek nagyságának megállapí
tásához ismernünk k e l l a pálya alépítményének kiképzésé
hez szükséges bevágás- és töltésrészek köbtartalmát, amely
nek meghatározása történhetik számítással vagy grafikusan.
Rendszerint hosszabb erdei út- vagy vasútvonal épí
téséről v a n szó, ahol a nehezebb terepviszonyok miatt, a
szomszédos keresztszelvények lehetőleg nincsenek egymástól
20 méternél távolabb, miért is az egész pályaszakaszon az

egyes töltés- és bevágásrészek köbtartalmának kiszámítása
igen hosszadalmas, eltekintve attól, hogy még az ilyen hoszszadalmasan kiszámított köbtartalmak sem fognak — a
felvétel pontatlansága, a terep egyenetlensége stb. miatt —
teljesen megegyezni a tényleges köbtartalmakkal.
Éppen ezért célszerűnek látszik a töltés- és bevágásrészek köbtartalmát nem számítással, hanem valamely oly
grafikus eljárással meghatározni, amellyel lehetőleg egysze
rűen, gyorsan és a célnak megfelelő pontossággal tudunk
dolgozni.
A fenti célt kívánom elérni az alább ismertetendő
grafikus eljárással, amelynek előnye az, hogy hosszadalmas
számítások nélkül grafikusan végezzük el az alépítményi
keresztszelvények területének
és az egyes szomszédos
keresztszelvények közé eső bevágás-, illetőleg töltésrészek
köbtartalmának meghatározását és az így kapott területekel
és köb tartalmakat, egy erre a célra milliméterpapírosori
bárki által könnyen elkészíthető grafikon, terület-, illetve
tömegléptékéről olvassuk le.
E z z e l az eljárással, a II. számú grafikon segítségével,
akkor is meg tudjuk határozni a keresztszelvények területét
és a bevágás- vagy töltésrészek köbtartalmát, amikor a
pályakeresztszelvényeket nem rajzoltuk előre fel és csak a
helyszínrajz és a hosszúsági szelvény áll rendelkezésünkre.

I. A P Á L Y A K E R E S Z T S Z E L V É N Y E I T E L Ő R E F E L R A J Z O L T U K .

A) A keresztszelvények területének grafikus meghatározása,
A köbtartalom meghatározásához ismernünk k e l l az
egyes határolószelvények területét és ezért előbb a kereszt
szelvények területét k e l l meghatároznunk. A z egyes töltésiés bevágásiszelvények területének meghatározását a követ
kezőkben árokterület, nélkül fogjuk végezni, m i v e l az árok
területe előre ismert és így semmi nehézséget sem okoz
annak kimutatása
A keresztszelvényeket rendesen 1:100 arányú lépték
ben szoktuk felrajzolni. A z alábbiaknál tehát feltételezzük,
hogy a keresztszelvényeknek ez a léptéke.

a) Teljes szelvények

területének

meghatározása.

Első teendőnk az 1. ábrán látható módon, az esetleges
tereptöréseket EF egyenessel kiegyenlíteni. A z így kapott
A B F E töltés-, (lásd l / a . ábrát) illetőleg A'B'F'E'
bevágás-

38.

1. a) ábra.

szelvény

(lásd 1/b. ábrát)

területe, ha az árok

területét

1. b) ábra.

külön határozzuk meg:
1=

EB.m-,
—-g

1

EB.m
-g— =
2

EB
.
.
,
,
, ,
„
-g— (mj. -4- w? ), illetőleg a bevágásnál:
a

A képletben használt betűzések

T' = —-Q— (m\-\-m\).

jelen

tése az 1. ábráról leolvasható.
A töltés- v a g y bevágásszelvény területének grafikus
meghatározása most oly módon történik, hogy az
ABEF
keresztszelvényre (lásd 2. ábrát) egy előre elkészített és
egymásra merőleges GH és IK tengelyekkel ellátott átlátszó
papírt vagy vékony celluloidlapot helyezünk úgy, hogy az
IK tengely a 2. ábrán látható módon az EB, a GH tengely
pedig vagy az „ A " vagy az „ F " ponton menjen keresztül.
Most körzőbe véve ( w i + m ) magasságösszeget (vagy úgy,
hogy előbb L F = m -t vesszük körzőbe, majd a körzőt OÍI
2

2

tengelyre helyezve tovább nyitjuk OA = m i távolságra, vagy
pedig úgy, hogy a 2. ábra szerinti vonalkázott papírt használ-

A

r

0

L

^ V = ti*yd
—H

r

juk és az „F" pontot szemmérték szerint átvetítve a GH ten
gelyre, egyszerre vesszük körzőbe az MA, vagyis
(m^A-mt)
értékét), azt a 3. ábrán vázolt módon, 1:100 arányú

3. ábra.

léptékben milliméterpapírosra rajzolandó I. számú grafi
kon „x" tengelyén levő 20 métertől ordinátaképen felmérjük
és az így kapott „N" ponton és a „0" ponton keresztül (jó
a „0" pontot tűheggyel fixirozni, mert sokszor lesz még
szükségünk rá!) egy éles élű vonalzót fektetünk keresztül.
Ezután körzőbe véve a keresztszelvény $B átlóját, ezt a
távolságot a „0" ponttól jobbra az „x" tengelyen felmérve,
ennek „P" végpontja és a vonalzó éle közötti PR merőleges
ordináta adja a 20 méternél lévő területléptékben,
a keresett
keresztszelvény területét. M i v e l a keresztszelvények és az
I . számú grafikon 1:100 arányú léptékben rajzolandók meg,

42.

I. grafikon. (Kisebbített

léptékben.)

azért a 20 méternél levő területléptéknél 1 m m mérőhosszú
ságnak 1 m felel meg.
2

Bizonyítás:
0,N,20m

és 0,R,P

háromszögek hasonlósága

folytán;

ahol „a" általában a használt területlépték abscissájának fele méterben. Például a jelen esetben a 20 méternél
levő területléptéken határoztuk meg a területet, tehát „a
20m
= 10 méter.
u

2

H a a területet a fentinél nagyobb területléptékről
akarjuk leolvasni, akkor a keresztszelvényről levett (m\-rm )
magasságösszeget nem 20 méternél, hanem 20 méternek
bizonyos hányadrészénél hordjuk fel és ekkor az új terület
léptékünk egységének mérőhosszúsága a hányadosszor na
gyobb lesz, az előbbi területlépték egységének mérőhosszúsá
gánál. I l y módon tehát, a kívánt pontosságnak megfelelő
területléptékkel dolgozhatunk. Vigyázni kell arra, hogy
mindig arról a területléptékről olvassuk le a szelvényterüle
tet, melyre az (m\ + m ) magasságösszeget felhordtuk.
A z I. számú grafikont oly nagyságban készítjük el,
hogy félív papíron elférjen. Legcélszerűbb 20X30 cm méret
ben milliméterpapírosra rajzolni. K i v i t e l e az I. számú
grafikonon látható. A területeket a lépték mellé zárjelbe,
a köbtartalmakat a zárjelen kívül írt számok jelentik.
2

2

Vegyes szelvények

területének

meghatározása.

A szeletszelvények területének grafikus meghatáro
zása a teljes szelvényekéhez hasonló módon történik. Külön
határozzuk meg a töltésrész és külön a bevágásrész terüle
tét. Miután azonban a háromszögek magassága, mint az a
D

4. ábra.

4. ábrán látható, közvetlenül a szelvényről lemérhető, a terü
let meghatározása egyszerűsül.
B) A folyó pálya köbtartalmának grafikus
egyenesben.

meghatározása

A folyó pályatest köbtartalmát általában úgy szokás
kiszámítani, hogy a két szomszédos keresztszelvény közötti
bevágás- vagy töltésrészt síkokkal oly testekre bontjuk,
amelyeknek köbtartalmát az ismert stereometriai képletekkel
k i tudjuk számítani és ezeknek a részköbtartalmaknak
összegezése adja a két szomszédos szelvény közötti töltés
vagy bevágásrész köbtartalmát.
a) Ha a hét szomszédos teljes szelvény azonos és

egybevágó.

E b b e n az esetben a köbtartalom kiszámítása az alábbi
ismert képlettel történik: V' = Tih = T h, mely képletben
„V" a két szelvény közötti köbtartalmat „ T i " , illetve „T " a
szelvényterületet és „h a két szomszédos szelvénynek egy
mástól való távolságát jelenti. (Lásd 5. ábrát.)
2

2

u

5. ábra.

A köbtar Latomnak grafikus meghatározása ebben az
esetben úgy történik, hogy a területszámításnál már ismer
tetett eljárással — tetszésszerinti területléptéken — meg
határozva grafikusan a „Ti" vagy „T ' keresztszelvény terü
letét, illetve a terület mérőhosszúságára a körzőt k i n y i t v a ,
azt a 6. ábrának megfelelőleg felmérjük az I. számú grafi
kon 10 méterénél ordinátaképen és most a körző „a" pontban
levő hegyéhez úgy csúsztatjuk az éles élű vonalzót, hogy
annak éle a „ 0 " ponton is keresztül menjen. Ezután a „h"
1

2

szelvénytávolságot clZ yyfo " tengelyre a „0" ponttól jobbra
felmérve, annak „b végpontja és a vonalzó éle közötti „bc"
u

6. ábra.

ordináta adja, a két szelvény közötti földtömeg köbfartalmá
nak mérőhosszúságát, mely mérőhosszúság tízszer több köb
méter köbtartalmat jelent, mint ahány négyzetmétert jelent
ugyanilyen mérőhosszúság a használt területléptéknél. A
köbtartalmat m i n d i g arról a tömegléptékről kell leolvasni,
amely ugyanazon az egyenesen v a n feltüntetve, mint a ke
resztszelvény területének meghatározásánál használt terület
lépték. ( A zárjelnélküli számok jelentik a köbmétereket.)
Bizonyítás:
A z O,a,10

m

és 0,b,c háromszögek hasonlóságából kö-

vetkezik, hogy :v:t = h: 10 ebből: v =
m

- I j A - =

ahol „a" a területszámítás állandója, „b" = 10 méter. A fenti
bizonyításból azt látjuk, hogy a rajzlépték (1:100) 1 méteré
nek a tömegléptékben „a.b" köbméter felel meg, továbbá,
hogy a területlépték 1 nr'-t jelentő mérőhosszúságának „b"
köbméter felel meg a tömegléptéken.
H a a köbtartalmat nagyobb tömegléptékről akarjuk
leolvasni, akkor a terület mérőhosszúságot nem 10" méternél,
hanem annak bizonyos kisebb hányadánál hordjuk fel és
ekkor az újabb tömeglépték egységet jelentő mérőhosszúsága,
a hányadosszor nagyobb lesz az előbbi tömeglépték egységet
jelentő mérőhosszúságánál.
A fenti módon kiszámított köbtartalomhoz, még hozzá
adandó bevágásnál az árkokból kikerülő földtömeg köb
tartalma is.

b) Ha a hét határoló szomszédos azonos szelvény rézsűje
egyenlő hajlású és ©1 és ©2 ugyanarra a keresztszelvényre
esih.
I l y e n esetben a két szelvény közötti töltés- vagy be
vágásrész köbtartalmát úgy számíthatjuk k i , hogy a 7. ábrán
A

B

7. ábra.

látható módon a töltés- vagy bevágásrészt síkokkal felbont
juk „Ti" alappal bíró A B C D E F G M hasábra, „T " alaplap
p a l bíró M G r I K D C félhasábra és 9 1, valamint <?2 alaplappal
bíró KLMD,
illetőleg GHIC két gúlára. E z e k alapján a köb
tartalmát az alábbi képlettel számíthatjuk k i :
0

V = Tuh + (Tz—Tt-fTs—Ti-To)]

\

+ (T -Ti-To)
2

§

=

(2T + T + ~ ) | A fenti képletben ,,2Y' jelenti a kisebb,
X

2

„ T " a nagyobb területű keresztszelvény területét, „To" a be
sraffozott GIKM
területet (T
területét könnyen megha
tározhatjuk, mert csak az egymás alá rajzolt két szelvény
közül a kisebb keresztszelvényt kell a 7. ábra szerint két
függőleges vonallal levetíteni a nagyobb keresztszelvényre
és az így kapott MI vagy KG távolsággal, m i n t közös alap
pal „T "-t két háromszögre bontani), „h" pedig a két szom
szédos keresztszelvénynek egymástól való távolságát.
2

U

0

0

A töltés- vagy bevágásrész köbtartalmának grafikus
meghatározása a következőképen történik. A z I. számú gra-

íikon

segítségével

meghatározva
teri|i tíj g

T + T^)

e

2

a

képletben

mérőhosszúságát

ssze

szereplő
(legcélsze-

rűbb úgy meghatározni, hogy „T" területét az 5 méternél,
„T " területét a 10 méternél és „T " területét a 20 méternél
levő területléptóken határozzuk meg és mindhárom terület
mérőhosszúságát a 10 méternél levő területléptékről olvas
suk le) és a körző fotytatólagos nyitásával grafikusan össze
gezve, felmérjük azt a 8. ábra szerint az I. számú grafikon
2

0

8. ábra.

15 méterénél ordinátaképen. Ezután a vonalzó élét az így
kapott „a" ponton és „0" ponton keresztül fektetve, majd
„0" ponttól jobbra felmérve „h" távolságot az „x" tenge
lyen, ennek „b" végpontja és a vonalzó éle közötti „bc"
ordináta adja a két szelvény közötti köbtartalom mérőhoszszúságát, még pedig olyan léptékben, hogy a használt terület
lépték 1 m -t jelentő mérőhosszúságának, a tömegléptéken
5 m felel meg. A kapott „v" mérőhosszúságnak megfelelő
köbtartalmat mindig arról a tömegléptékről kell leolvasni,
mely a terület meghatározásánál használt területlépték és
a „0" pont felezőjében v a n . í g y például, h a a terü
let meghatározása a 10 méternél levő területléptéken történt,
akkor a köbtartalmat az 5 méternél levő tömegléptékről kell
leolvasni.
2

3

Bizonyítás:
A z 0,15,a és 0,b,c háromszögek hasonlóságából követ
kezik, hogy: h:v = 15:(2h A- t +

innen

2

(2ti + t>+

to ,
~2^_

(2T A-T

)

X

_

2

+

T\
0

h

j}

15
3. a. b
a területszámítás állandója, b = 5 méter.

V_
ahol „a"
a.b

H a pontosabban akarjuk a köbtartalmát megállapí
tani, vagy úgy járunk el, hogy a területek mérőhosszúságát
nem 15 méternél, hanem annak bizonyos kisebb hányadánál
hordjuk fel, vagy pedig úgy, hogy 15 méternél a területmérő
hosszúságnak bizonyos többszörösét hordjuk fel. E k k o r az
első esetben a hányadosszor, a második esetben pedig annyi
szor lesz nagyobb az új tömegléptékünk a réginél, ahány
szorosát hordtuk fel az előbbi terület mérőhosszúságnak.
c) Ha a hét szomszédos teljes szelvény magassága hozott a
viszony olyan, hogy A míy m{y % m,2, illetve fordítva A miy
m£> k ni\, akkor a két szelvény közötti köbtartalom megközelítőleg, az alábbi ismert képlettel számítható k i :
T l TV == — £ — - h; mely képletben „V a két szelvény közötti
töltés- vagy bevágásrész köbtartalmát „Ti" és „T% a szelvényterületet, „h" a két szelvénynek egymástól való távolságát jelenti.
A fenti megközelítő köbtartalom grafikus meghatáro
zásánál az eljárás a következő. A legcélszerűbb területlépté
ken meghatározva „T" és „T " szelvényterületeket, ezek
mérőhosszúságát körzővel grafikusan összegezve, felmérjük
azt (lásd a 9. ábrát) az I . számú grafikon 20 méterénél ordi3

5

z

1

u

/

2

9. ábra.

nátaképen. Most az így kapott „a" ponton és a „ 0 " ponton
keresztül fektetve a vonalzó élét, majd a „0" ponttól jobbra
az „x" tengelyen „h" távolságot mérjük fel, melynek „&"
végpontja és a vonalzó éle közötti „bc" ordináta adja a kere
sett köbtartalom mérőhosszúságát, még pedig olyan lépték
ben, hogy a használt területlépték 1 nr-ének megfelelő mérő
hosszúság, 10 m -nek felel meg a tömegléptéken. A köbtar
talmát arról a tömegléptékről olvassuk le, mely a használt
3

területlépték egyenesén v a n feltüntetve. Így például, ha a
10 méternél levő területléptéken határoztuk meg a területet,
akkor a 10 méternél levő tömegléptékről fogjuk a köbtartal
mát is leolvasni.
Bizonyítás:
A z 0,a,20 és 0,c,b háromszögek hasonlósága folytán:
h(h + fa)
h(T + T )
_V_
(t + t )20
=v:h ebből: v
20 .
2. a. 10
a. b
ahol „a" a terület állandó, „b" —10 méter.
H a pontosabban akarjuk leolvasni a köbtartalmat, ak
kor 20 méternek bizonyos kisebb hányadánál hordjuk fel
(t\-\- fa) területmérőhosszúság összegét és ekkor az új tömegléptékünk is a hányadosszor nagyobb lesz az előbbinél.
m

=

í

i

±

2

=

m

m

d) Ha teljes töltésre teljes bevágási szelvény következik
fordítva. (Egyszerű átmeneti test.)
A
ABDEGH

10. ábra szerint a
torzékre, az AEFG'és

vagy

töltésrész felbontható az
BCDH gúlákra. Természe

tesen ehhez hasonlóan bontható fel a bevágási rész is.

A torzék köbtartalmát Newton—Ricke képlete alapján
a következőképen számíthatjuk k i :
V = h
m

a

í( — )
(hi—b) + (ám.ht) + (m + a) (h + b)]
A fenti képletben „k" jelenti a töltésnél a földépítmény
koronaszélességét, bevágásnál a két árokszélességgel (szük
ség esetén a kétszeres humuszpadkát is számításba vesszük)
nagyobbított koronaszélességet, „m" a töltés, illetve a be
vágás mérőjegyét, „hi" a torzék magasságát a pálya tenge
lyében mérve, „a" a töltés, illetve a bevágás mérőjegyének,
„b" pedig a torzék magasságának a tengelyvonalban és a
korona szélén mért különbsége.
torzék J2

A z egész töltésrész köbtartalma lesz tehát:
V = k. (T
, a.b\ | <p . h , <p. h
. tölt.
— 6

í) + V +

0

x

2

2

%

YYl Jl

A fenti képletben „To"
a torzék középszelvényének
területét, <p és fa a korona szélén egy-egy függőleges vo
nallal lemetszett háromszög területét jelenti.
Célszerű a fenti képletet oly alakra hozni, hogy a
torzék és a két gúla köbtartalmát ugyanazon a tömeglépté
ken határozhassuk meg. A z átalakított képlet lesz tehát
V = (3k)
i
^
)
,
fi-h
, ?»• h
töltés
3 < — 6
3
~>~ 3 "
Cl 1)
A képletben szereplő +
tag előjele, ha az (mA-a) és
(h\ -f- b) hosszúságok, illetve magasságok, a töltés vagy be
vágás koronájának ugyanarra a szélére esnek, akkor pozi
tív, h a ellenkező két szélére esnek, akkor negatív. Általá
ban a gyakorlatban rendesen az első eset szokott előfordulni.
x

0

J

Miután a köbtartalomszámítást elegendő 1% pontos
sággal végezni, azért, ha az „a, b" szorzat eredménye kisebb
T
T
db
j~~~-ná\,

akkor a torzék képletében az —^ tagot teljesen

elhanyagolhatjuk és a torzék köbtartalmát ezzel az egyszerű
képlettel számíthatjuk k i : ^ • ^ 1 k =
0

—

Minél enyhébb esésű a terep, annál valószínűbb az elhanya-

golás lehetősége. A n n a k
nyagolható el az

meghatározása,

értéke, grafikusan

hogy mikor ha
a következőképen

történik. Elsősorban — tetszés szerinti területléptéken — a
m

„ T " = 'g ^terület
0

mérőhosszúságát

I . számú grafikonon. Ezután az

határozzuk

meg

az

értékét határozzuk meg

úgy, hogy 3 méternél felhordjuk „a" értékét rajzléptékben
ordinátaképen, majd az így kapott ponton és „ 0 " ponton
keresztülfektetve a vonalzó élét, „b" értékét mérjük fel szin
tén rajzléptékben (1:100) és ennek végpontja és a vonalzó
éle közötti ordináta adja

értékét olyan léptékben, hogy

2 cm mérőhosszúságnak a 3 méternél levő területléptéken
1 m terület felel meg. Most tudva azt, hogy „T>" területé
nek meghatározásánál a használt területléptéken 10 m -nek
2

2

ct ö

hány cm mérőhosszúság felelt meg, az —^ értékére kapott
mérőhosszúságnak annyiszorosát képezzük grafikusan (pl. a
kapott mérőhosszúságot 3 m-nél mérjük fel és 3 m megfelelő
többszörösénél olvassuk le a keresett értéket),

ahány cm

mérőhosszúság felelt meg a „ T " területének meghatározásá
0

nál 10 nr'-nek. A z így kapott (20°^)

mérőhosszúságot össze

hasonlítva a már előbb körzőbevett „ T " mérőhosszúságával,
0

amennyiben azt látjuk, hogy az utóbbi nagyobb az előbbinél.
értékét elhanyagolhatjuk a torzék köbtartalmának

szá

mításánál.
A képletben szereplő (3k) vagy (3k') értékét, mivel a
koronaszélességet adott pályánál előre ismerjük, az I. számú
grafikon „0" pontjától jobbra
" tengelyen előre meg
jelöljük, úgy hogy ezt a köbtartalom meghatározásánál már
nem k e l l külön felmérni.
Ügy a töltés-, mint a bevágásrész köbtartalmának gra
fikus meghatározása ezután a b) pont alatt ismertetett eljá
ráshoz hasonlóan történik. Célszerű, hogy a torzék és a

két gúla köbtartalmának meghatározása egyező tömeglépté
ken történjen, aminek előnye az, hogy az egyes részköbtar
talmak mérőhosszúságait a körző folytatólagos nyitásával
grafikusan összegezzük és végül az egész töltés- vagy bevá
gásrész köbtartalmát egyszerre olvassuk le a használt tömegiéptékről. A képletben szereplő „hí", „h ,
„hz" és „b"
távolságokat az I. számú grafikon közepén húzott m-m víz
szintes vonalon határozzuk meg, még pedig úgy, hogy a
keresztszelvényeknek egymástól való távolságát az előbb
említett m-m vízszintes vonalon 1:100 arányú léptékben
megállapítva, ezen távolság egyik végpontján felfelé a be
vágás, másik végpontján a töltés mérőjegyét lefelé mérve,
az így kapott két ponton keresztül fektetve a vonalzó élét.
az kimetszi a vízszintes vonalon a keresett „h" távolságot.
Vigyázni kell azonban arra, hogy m i n d i g a helyes töltés- és
bevágásmérőjegyet mérjük fel. A z „a" értékét úgy kapjuk
meg, ha a töltés- vagy bevágásszelvény tengelyvonalában
és a korona szélén mért magasságnak grafikusan képezzük
a különbségét.
u

2

e) Az egyszerű átmeneti test köbtartalmának grafikus meg
határozása akkor, ha mindkét szelvénynél a terep- és rézsű
hajlás megegyező.
E b b e n az esetben úgy a töltés-, mint a bevágás részt
egy négyszög (ABDE)
alaplappal bíró gúlára és két, „T
közös háromszögű alaplappal (BEF) bíró gúlára bonthatjuk
fel, amint az a 11. ábrán látható.
A bevágásrész köbtartalmának kiszámítására
szol
gáló képlet:

a

2

v

r _h

== 1

1

bevágás

A töltésrész
képlet:
töltés

+

O

z y g ,

a

h

Q

l

O

*

+

^

&

köbtartalmának

O

^

O

kiszámítására

szolgáló

á

A fenti képletekben előforduló jelölések értelme a 11.
ábráról leolvasható és az eddigiek alapján így semmi ne-

11. ábra.

hézséget sem okoz a töltés- és bevágásrész köbtartalmának
grafikus meghatározása.
f) Ha teljes szelvényre szeletszelvény következik,
dítva. (Összetett átmeneti test.)

vagy

for

Első teendőnk a 12. ábra szerint a „T " keresztszel
vényt közbeiktatni a két szomszédos szelvény közé. A közbe
iktatott szelvény helye az I . számú g r a f i k o n közepén húzott
m-m egyenes segítségével könnyen meghatározható. A
közbeiktatott szelvény segítségével felbontottuk tulajdon
képpen az összetett átmeneti testet két olyan testre, melyek
köbtartalmának meghatározását a b) pont alatt ismertettem
és egy „Ti" alaplappal bíró gúlára. A z összetett átmeneti
test köbtartalmát tehát az alábbi képletekkel számíthat
juk k i :
2

V
m

v

, =

J

2T

( >

T

.

=

hevágás

+ * +1) +

3

J

+ * + f^
T

A képletekben szereplő befűzések jelentése a 1 2 . ábrá
ról leolvasható.

A fenti képletek alapján a köbtartalom
grafikus
meghatározása az eddigiek ismeretében könnyen elvégez
hető.
Összefoglalás:
A köbtartalom meghatározásának alapjául szolgáló
és eddig ismertetett képletek a következő három törzskép
letre vezethetők vissza:
\.)V,=

T.h-

2 . ) 7 ,= T | ;

3 . ) F

3

=

r|-

1 . A z első esetben a keresztszelvény területének mé
rőhosszúságát m i n d i g 1 0 méternél, vagy ennek felénél, ne
gyedénél hordjuk fel és a köbtartalmat a területmeghatáro
zásnál használt területléptékkel azonos egyenesen levő
tömegléptékről olvassuk le, illetve ha nem 1 0 méternél, ha
nem annak bizonyos hányadánál hordtuk fel a területmérő
hosszúságot, akkor az eredeti területlépték
abseissájának
ugyanilyen hányadánál levő tömegléptékről olvassuk le.
2 . A második esetben a területmérőhosszúságot 2 0 mé
ternél, vagy ennek felében, negyedében stb. mérjük fel és
a köbtartalmakat az első esethez hasonlóan olvassuk le.

3. A harmadik esetben a
területmérőhosszúságot
15 méternél, vagy ennek bizonyos hányadánál mérjük fel és
a köbtartalmat a terület meghatározásánál használt terület
lépték abscissájának a felében levő tömegléptékről, illetve
ha nem 15 méternél hordtuk fel a terület mérőhosszúságát,
akkor ennek megfelelő hányadában
levő tömegléptékről
olvassuk le.
Célszerű mindhárom esetben úgy eljárni, hogy inkább
a területmérőhosszúságot határozzuk meg a lehető legna
gyobb léptéken és ezeket következetesen az első, esetben
10 méternél, a második esetben 20 méternél és a harmadik
esetben 15 méternél mérjük fel.
Magának az I. számú grafikonnak az elkészítési
módja a rajzon látható.
(Folytatása következik.)
#
E i n neues graphisches Verfahren zur Bestimmung der
förderungsbedürftigen Erdmassen bei Waldstrassen. und -Eisenbahnbauten. Von / . Rikly.
Auszug erfolgt mit dem Schlussteil der Abhandlung.
Nouvelle méthode graphique pour la determination des
terres a déplacer au cours de la eonstruction des routes et chemins
de fer forrestiers, par / . Rikly.
*
A new graphieal method for determining the masses of
earth to be moved in forest road and railway building. By
/. Rikly.
The summary will be published with the last instalment.

Erdőgazdaságilag fontosabb díszbogarak.
Irta: Győrfi János.
(Befejező közlemény.)

II. ALCSALÁD:

CHRYS0B0THR1NAE.

Ebbe az alcsaládba csak egy hazai, a Chrysobothris
nem tartozik, három említést érdemlő fajjal.
1. A szárnyfedők bordái erősen kiemel
kednek, a bogár felső oldala bronz
vörös, durván ráncosán pontozott,
alsó része fémzöld, oldalai bíborszínűek. 10—15 m m
— A szárnyfedők bordái csak gyengén
emelkednek k i , felső része sűrűn és
finoman pontozott
2. Alsó oldala aranyos, zöld szegéllyel,
a háti része rézbarna, a szárnyfedők
tövénél 1—1 kisebb és hátrább 2—2
nagyobb
aranyosfényű
gödröcske
van. 10—15 m m
— A z előbbi fajhoz hasonló, csak k i 
sebb, 10—12 mm, a szárnyfedőn lévő
gödröcskék egyforma nagyok . . .

Eschsch.

Chr. chrysostigma

L.

2

Chr. affinis

Chr.

Solieri

F.

Lap.

Chrysobothris chrysostigma L . A tölgy és bükk károsítója.
Chrysobothris affinis F . Álcája különféle lombfákban
található. Petéit mélyen a gyökfőre rakja, törzsenként 1—3 drb-ot.
Álcamenete lapos, gyengén kígyózó, a háncsban halad. Bábágya
ovális, kifejlődéséhez 2 év szükséges. Májustól augusztusig repül.
Chrysobothris Solieri Lap. Álcája erdei fenyőben él. Lapos
menetei a szijács és a kéreg között futnak, mindig jobban széle
sednek. Bábbölcsőjét a fába süllyeszti. Kifejlődése egy évig tart.
Júliusban repül.
III. ALCSALÁD:

AGRILINAE.

Az idetartozó fajok kivétel nélkül lombfákon pusztítanak,
különösen a tölgyet és a bükköt kedvelik. Ehhez az alcsaládhoz
két nem tartozik.
— A hátsó lábfő első íze ritkán oly
hosszú, mint a két következő iz öszszesen. A pajzsocskán kiemelkedő
borda nincs
— A hátsó lábfő első ize oly hosszú,
mint a következő három iz. A paj
zsocskán
rendszerint
kiemelkedő
borda van. Nyúlánk zöld- v a g y kék
színű bogarak

N e m ; Coraebus

N e m : Agrilus

Lap.

Curt.

1. Nem: Coraebus

Lap.

Az idetartozó fajok közül erdőgazdasági jelentősége csak a
Coraebus bifasciatus Ol., a sávos tölgybogárnak van. Színe arany
zöld vagy kékeszöld, a szárnyfedők végén két széles fehér, hul
lámos harántsávval, hossza 12—15 mm.
Főgazdanövénye a kocsányos- és kocsánytalantölgy, de ész
lelték már cser- és molyhostölgyön is. Leginkább öreg sarjerdők
ben, túlkoros tölgyesekben vagy rossz talajon álló fiatalosokban
szokott előfordulni, vagy ott mutatkozik nagyobb mértékben, ahol
a kocsánytalantölgy helyére kocsányostölgyet ültettek, vagy meg
fordítva. A megtámadott fák kora 7—60 év között változik. Kedveli
továbbá a kiritkult szélmentes, napnak kitett állományokat. Ahol
az állomány sűrű, ott inkább csak az erdőszéleken található. Jó
talajon álló, zárt erdőkben nem lép fel, legfeljebb rovarrágás
vagy lisztharmat után.
A nőstény petéit júniusban a fiatalabb tölgyek vezérhajtá
sának vagy idősebb fák be nem árnyalt oldalágainak végére, a
májusi hajtásokra, sebhelyekre vagy rügyek közelébe rakja le.
A kikelő álca a fiatal hajtás héján keresztül a háncsba
furakodik, majd tovább az egyéves hajtás beléig hatol be. A z 
után egyenes irányban lefelé indul az ág belsejében, idősebb ágrészekhez érve már nemcsak a gesztben, hanem a szijácsban is
rág és így készíti el az elég durva rágcsálókkal eltömött, néha
100—120 cm. hosszúságot is elérő menetét.
Tavasszal, lombfakadás után, a kifejlett álca az eddigi hala
dási iránytól eltérve, menetét mélyen a szijácsba süllyesztve,
köröskörül rágja az ágat vagy a törzsecskét, ez a halálgyűrű,
úgy hogy a háncsot és a kéreg belső részét is teljesen elpusztítja,
miáltal a nedvkeringés ezen a helyen megszakad. (3.' ábra). Ez az
oka annak, hogy az ág vagy törzsecske a halálgyűrü felett elhal
és a szél a megtámadott részt könnyen letörheti.
A halálgyűrű elkészítése után, mikor a bőséges tavaszi
nedváramlás az álcának már nem árthat, menetét ismét felfelé
haladólag vezeti és a halálgyűrű felett 4—5 cm-re készíti el báb
kamráját. A bábbölcsőbe vezető menetét az ág felületéről 30—40
foknyi szög alatt egyenesen befelé és lefelé, az ág utolsó egyhar
madáig készíti, majd hirtelen fel és kifelé kanyarodva, bábüreggé
tágítja. A bábágyat oly mélyre süllyeszti a fába, hogy a ki
repülési nyílás a bevezető csatorna kiinduló pontja alá kerül. De
előfordulhat az az eset is, hogy a kirepülési nyílás a befurakodás
kezdőpontja fölött van, vagy vékonyabb ágakban a bölcsőhöz
vezető utat felfelé, a bábágyat pedig lefelé készíti el. A kirepülési
nyílás csúcsával lefelé fordított, lekerekített szögekkel bíró.
egyenlőszárú háromszög.

Kifejlődéséhez 2 év szükséges. Júniusban repül. A kifejlett
bogárral a természetben csak a legritkább esetekben találkozunk,
valószínű, a fák koronájának napsütötte részén tartózkodik.

3. ábra. Coraebus bifasciatus 01. rágása és halálgyűrűje tölgyágakon.
T e r m . nagys. -jr, része. Eredeti felvétel.

Jelenlétét az elszáradt vagy szél által letört vezérhajtások és
ágak árulják el.
A Coraebus bifasciatus
főleg a törzsecskék csúcsrészének
pusztításával okoz érzékeny károkat. A fa az elhalt csúcshajtást
pótolni igyekszik, de ismételt támadások folytán a törzs girbe
görbe növésű lesz, vagy csúcshajtás nélkül sínylődik. Az ilyen
törzsek, melyeket legtöbb esetben még gombák is fertőznek, csak
rossz tűzifát szolgáltatnak. A bogár által megtámadott farészek
vastagsága 1—7 cm között, hossza pedig 1—3 méter között válta
kozik.
2. Nem: Agrilus

Curt.

Ebbe a nembe karcsútestű, középnagyságú fajok tartoznak.
A kikelő álca a kérget átfúrja, menetét a szijács felületes érinté-

sével a háncsban készíti. A meneteket a zeg-zugosság jellemzi,
amelyekről az Agrilusok jelenlétét könnyen fel lehet ismerni.
(4. ábra.)
Bábkamrájukat mélyen a fába süllyesztik. Fejlődésük 2 évig
tart. A kifejlett nemzők a harmadik naptári év június—júliusá
ban repülnek. Verőfényes napokon az alacsonyabb fák és bokrok
levelein vagy virágokon sütkéreznek.
Az Agrilus nem fajokban rendkívül gazdag, de erdőgazda
sági jelentőségük csak az alábbiaknak van.
1. A szárnyfedőn jól elhatárolt fehér
foltok vannak
— A szárnyfedőn fehér foltok nin
csenek
2". A szárnyfedőkön 3—3 fehér folt van,
8—10 mm
— A szárnyfedőkön csak 1—1 fehér
folt van, 9—12 mm
3. A
pajzsocskán
élesen
kiemelkedő
harántpárkány nincs, a test alsó ol
dala, a fej és a nyakpaizs fénylő
kékeszöld,
a
szárnyfedő
arany
v a g y rézszínű, 8—9 m m
. . . .
— A pajzsocskán egy élesen kiemel
kedő
harántpárkány
ós
mögötte
egy jól látható harántbarázda v a n

2
3
A. sexguttatus
A.

biguttatus

A

subaudatus

Herbst.
F.

Gbl.

' .

.

4. A z utolsó potrohszelvény csúcsa le
kerekített,
rajta
hosszirányú
be
horpadás nincs
— A z utolsó potrohszelvény csúcsa sze
gélyezett, rajta jól látható hossz
irányú barázdával
5. A nyakpajzs hátsó sarkának tövén
ívalakú párkány v a n
— A nyakpajzs hátsó sarkának tövén
ívalakú párkány nincs, élénk rézszínű bogár, zöld vagy kékeszöld
szárnyfedőkkel, 7—8 m m
. . . .
6. Egyszínű zöld vagy kékeszöld, a
szárnyfedő a vállak mögött kes
kenyebb, hátul kiszélesedett, csúcsa
finoman fogazott, 6—10 mm . . .
— Sötétebb ércszínű, a hasi oldal és
a pajzsocska fekete, a szárnyfedő
csúcsa nem fogazott, 5—6 m m . .
7. A z előtör hasi oldalának (prosternum) mellső széle alig kikerekí
tett, a csáp vékony, oly hosszú,
mint a fej és a tor. Érczöld vagy
kék, 7—9 mm
— A z előtör hasi oldalának mellső
széle mélyen kikerekített
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7
6

A.

auricollis

A. viridis

Kiesw.

L.

A. betuleti

A. elongatus

Rtzb.

Herbst.
8

8. A fejtető erősen boltozott, a homlok
barázdált, a test felső része kék,
alsó oldala fekete, 6—7 m m . . .
— A
fejtető
gyengén
boltozott, a
nyakpajzs hosszú, egyenes, majd
nem a közepéig érő hosszirányú redővel. Színe zöld vagy kék, 5—6 m m

í. ábra. Agrilus

viridis

A.

coeruleus

A.

angustnlus

Ross.

III.

L. rágása gyertyánon. Term. nagys. y
Eredeti felvétel

2

része.

Agrüus sexguttaitus Herbst. Idősebb fekete és kanadai nyár
ban, valamint fűzfélékben él. Nyárfasorokban szokott elszapo
rodni.
Agrilus biguttatus F. Öregebb tölgyesekben károsít. Víz
szintesen futó álcamenete a háncsrészben van. Bábágyát a ké-

regbe készíti. Főleg hosszantartó szárazság, rovarrágás vagy
talajvízcsökkenés után szokott fellépni.
1933-ban Lymantria
dispar károsítása után tenyésztettem
ki cca 60 éves kocsányostölgyből. A károsító elszaporodása oly
nagymértékű volt, hogy 4 darab 10 cm átmérőjű és 35 cm hosszú
tölgytörzsrészből 15 bogarat tenyésztettem ki. Ugyanakkor az
Ichneumonidae
családba tartozó Ephialtes manifestator L. nevű
fürkészdarazsat, a károsító egyik élősködőjét is kitenyésztettem
a fentemlített tölgydarabokból.
Agrilus subauratus Gbl. Főleg tölgyágakban él. Menete
rendszertelenül kanyargó, jellemző rá, hogy aránylag széles és
helyenként bő üreggé tágul.
Agrilus auricollis Kiesw. A hársfának 1—2.5 cm vastag
ágaiban pusztít. Menetét a háncs és a szijács közt készíti, csavarmenetszerűen, az ágon körbe. Bábágya mélyen a fában van.
Agrilus viridis L . A különfélébb lombfák károsítója. Eddig
tölgy, bükk, gyertyán, nyír, éger, hárs, fűz, rezgőnyár és vad
rózsán észlelték.
Petéit egyenként vagy kisebb csoportokban a törzs sima
részére vagy kéregrepedésekbe rakja. Az álca augusztusban jele
nik meg és azonnal befurakodik a kéreg alá, ahol 2 évig élve
elkészíti lapos, erősen kígyózó, a háncsba és a szijácsba mélyedő
menetét, amelynek hullámossága símakérgű fákon kidudorodva,
kívülről is jól látható. (5. ábra.)
A harmadik naptári év április—májusában bábul. Bábágya
a szijácsban van. A kifejlődött bogár június-júliusban repül.
Az Agrilus viridis az egyik leggyakrabban előforduló dísz
bogarunk. Gyakorisága és tömeges elszaporodása folytán sokszor
okoz károkat. Eovarrágás után és nem megfelelő helyre telepített
erdőkben szokott fellépni.
Két nagyobbarányú károsításáról tudok. Mindkét alkalom
mal a Lymantria
dispar után szaporodott el. Először 1932-ben
cca 25—30 éves gyertyánállományban oly tömegesen jelentkezett,
hogy az összes fák letárolása vált szükségessé. A második eset
1933-ban történt, amikor 40 éves tölgysarjerdőben pusztított.
Ebben az időben végzett nevelési kísérleteim alkalmával az
Agrilus viridis két ellensége, a Braconidae családba tartozó Dorictes longicaudis Gir. és a Coeloides scolyticida Wesm. nevű für
készdarázs is repült elő.
Agrilus betuleti Rtzb. Főleg nyír károsítója, de előfordul
fiatal tölgysuhángokban is.
1936-ban tapasztaltam ennek a bogárnak károsítását nyíren.
Ugyanakkor a behozott vizsgálati anyagból a Braconidae csa
ládba tartozó Rhopthrocentrus
piceus Marsh, nevű élősködője is
előrepült.

Agrilus elongatus Herbst. A tölgyet támadja meg, de ész
lelték már bükkön is.
Agrilus coeruleus Rossi. Főgazdanövénye a tölgy, de ezen
kívül kedveli még a bükköt, égert és nyírt is.
Agrilus
angustulus III. A tölgy- és bükksuhángok pusz
títója.

64.

5. ábra. Agrilus viridis L. álcájának csavaros rágása gyertyán
ágakon. T e r m . nagyság /B része. E r e d e t i felvétel.
s

Az erdőgazdaságilag fontosabb díszbogarak könnyebb át
tekinthetőségére szolgáljon az alábbi kimutatás, melyben dr.
Gebhardt adatai és részben saját megfigyeléseim alapján a nem
zők táplálékát is feltüntetem.*
* D r . Gebhardt A n t a l : Adatok a Buprestidák bélcsöveinek ismeretéhez..
A M a g y a r R o v a r t a n i Társaság közleményei. II. k. 1929.
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A z álca gazítanövénye
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Chalcophora
ana L.

márt

Korhadó erdei- és fek etefenyőtörzsek és gyö
kerek

Friss fenyőrügyek

A felsorolt fák nedve

Dicerca

aenea L.

Bükk-, gyertyán-, éger
es nyártörzsek

Dicerca

alni.

Éger-, bükk-, gyertyán-,
hárs-, dió-, mogyoró
törzsek

Fisch.

A nemző tápláléka

«

K

«

Dicerca berolinensis
Herbst.

Gyertyán-, bükk-, éger
törzsek

Gyűjtöttem gyertyán ned
vét nyalogató bogarat

Poecilonota
Payk.

Idősebb nyár- és fűztörzsek

Valószínűleg ugyanezek
nek a fáknak a nedve

variolosa

Lampra decipiens
Mannh.

Szil, éger törzse és ágai

•p

Lampra
Fabr.

rutilans

Hárs-, szil-, égerágak és
törzsek

Valószínű ugyanezeknek
a fáknak kiszivárgó
nedve

rustica L.

Idősebb jegenye-, luc- és
erdeifenyőtörzsek, va
lamint ezek levágott
rönkői

A fenyő fiatal hajtása és
porzós virága

Buprestis haemorrhoidalis Herbst.

Jegenye- és lucfenyő
törzse

A fenyő fiatal hajtása és
porzós virága

Buprestis octogut
tata L.

Fiatal erdei- és lucfenyő
törzse

?

Buprestis novenma
culata L.

Idevágott erdei- lucfenyő
törzsek

?

Eurythyrea
aca L-

Erdeifenyő-, tölgy-, nyár
törzsek

A fák kiszivárgó nedve

Melanophila picta
Pali.
var. decastigma. Fabr.

Fekete-, kanadai-, és fe
hérnyár fiatal törzse

Erdei és réti virágok

Melanophila
acumi
nata De Geer.

Fenyők törzse

Phaenops cyanea.
Fabr.

Erdei-, fekete- és luc
fenyő idősebb törzse

Anthaxia
Fabr.

Idősebb erdeifenyő törzse
és rönkje, íiatal lúefenyőtörzs

Buprestis

austri-

morio

Anthaxia
sepulchralis Fabr.

Erdeifenyő törzse

«

«

«

-p

Erdei tisztások virágai
Taraxacum, Eanunculus,
Hieracium virága

N é v

A z álca gazdanövénye

A nemző tápláléka

Antkaxia
quadripitndata. L.

Fiatal erdei- és lucfenyő
törzse és idősebb fák
ágai

Nyári mezei virágok :
Ranuriculus, Hieracium

Anthaxia
Rtzb.

Fiatal lucfenyő törzse

Erdei és réti virágok

Szil és éger törzse

Kökény virága

Fűz- és nyárfélék törzse

Vadrózsa virága

Chrysobothris chryso
stigma L.

Fiatal tölgy, bükk törzse
és ugyanezen idősebb
fák ágai

Tölgy, bükk kiszivárgó
nedve

Chrysobothris
nis Fabr.

affi

Idősebb
tölgy,
bükk,
nyir
és
szelídgesz
tenye törzse

Ugyanezeknek kiszivárgó
nedve. Gyűjtöttem gyer
tyán nedvét fogyasztó
bogarat is.

Chrysobothris
Lap.

Solieri

Fiatal erdeifenyő törzse,
idősebb erdeifenyő ága

?

bifasciatus

Fiatal tölgy csúcshajtása,
idősebb tölgy ága

Agrilus
sexguttatus
Herbst.

Idősebb fekete- ós kanadai
nyár ága

Agrilus
Fabr.

Idősebb tölgy törzse

nigritula

Anthaxia
Fabr.

manca

Anthaxia
Fabr.

salicis

Coraebus

01.

Agrilus
Gbl.

biguttatus
subauratus.

Idősebb tölgy ágai

Sanguisorba, Chrysanthemum virága
?

A tölgy fiatal rügyhajtása

«

«

«

Agrilus
auricollis
Kiesiv.

Hársfa ágai

Agrilus

Tölgy, bükk, gyertyán,
nyír, éger, hárs, fűz,
rezgő nyár ágai éstörzse

Rózsa, eztistnyár levele

Agrilus betuleti
Ratzb.

Nyir, tölgy törzse és ága

Nyírhajtást rágó bogarat
gyűjtöttem

Agrilus elongatus
Herbst.

Tölgy, bükk törzse

Ugyazoknak fiatal rügyhajtása

Agrilus coeruleus
Rossi.

Tölgy, bükk, éger, nyír
törzse

Spirea aruncus virága

Agrilus
III.

Tölgy, bükk törzse

Tölgy, bükkrügyhajtása

viridis.

L.

angustulus

•>

H a végignézünk a mellékelt táblázaton, azt találjuk, hogy
a tűlevelűek közül az erdeifenyőnek, a lombfák közül a tölgynek
van legtöbb díszbogár ellensége. Ez azzal magyarázható, hogy az
erdeifenyőt legtöbbször rossz, kiélt talajra ültetik, a tölgytelepí
tésnél a kocsányos- és kocsánytalantölgy termőhely-igényeit nem
veszik figyelembe és nincsenek tekintettel a makk származására
sem. Elősegíti a díszbogarak elszaporodását a fentemlített két fa
fajnál még az a körülmény is, hogy mind az erdeifenyő, mind
a tölgy, idősebb korban hajlamos a kiritkulásra. A gyér állomá
nyok pedig a talaj termőerejének csökkenése folytán kedveznek
a Buprestidák elszaporodásának.
Mivel a díszbogarak a fa belsejében vagy a kéreg alatt rej
tetten fejlődnek, azért kivétel nélkül másodlagosak, ami azt je
lenti, hogy csak valami oknál fogva betegeskedő,
nedvkeringési
zavarokban szenvedő fákat támadnak meg.
A beteg törzseket kedvelő másodlagos rovarok ellen csak
gazdasági úton védekezhetünk sikeresen. Fontos elhárító intéz
kedés még az elemi csapások következtében sínylődő fák eltávo
lítása, a kihasznált faanyag gyors elszállítása vagy lekérgezése,
a lehántott kéreg mielőbbi elégetése és a vágásterület kitakarí
tása. A természet útmutatásait követve és az erdőműveléstan sza
bályait betartva, nem kell tartani sem a díszbogarak, sem egyéb
másodlagos rovarok elszaporodásától.
A szöveg közt előforduló ábrák eredeti felvételek. Ezúton
mondok hálás köszönetet Kellé Arthur egyetemi tanár úrnak,
amiért volt szíves a tulajdonát képező felvételeket rendelkezé
semre bocsátani és Sárkány Jenő úrnak, aki a felvételeket ké
szítette.
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Die forstwirtschaftlieh bedeutenderen Prachtkafer. Von J .
Györfi.
Von der ungarischen Prachtkáferfauna sind etwa 34 Arten
aucb in forstwirtsehaftlicher Hinsicht mehr-minder bedeutend.
Verf. gibt die genaue Morphologie, sowie Besehreibung der
Lebensumstánde und des verursaehten Sebadens der angei'ührten Kafer. Die Arten Phacnops, Anthaxia,
Coraebus und
Agrilus werden besonders hevorgehoben.
Da alle Pracbtkáfer verborgeii lében und ausnabmslos
Sdhadlinge sekundáren Charakters sind, ist ihre Bekampfung
inir durdh wirtsehaftliche Massnahmen möglich.

•
J.

Les Buprestidés
Györfi.

importants

pour

la

sylviculture, p a r

L'Auteur traite des 34 espéees qui vivent en Hongrie et
décrit les conditions de leur existenee et la nature des dommages
qu'elles causent. Ces dommages sont indirects, et c'est par le
ehoix des méthodes de traítement sylvicole qti'on peut les éviter
ou les réduire.
*

The more important Buprestidae for f'orestry. By J . Györfi.
The autíhor deseribes the morphology, biology and damages
done by 34 Hungárián species. A l i the Buprestidae are secondarily
injurious and therefore only to be controjled by sillvicultuial
measures.

A vadbőségről.
Irta: Iíohosy Samu, m. kir. főerdőmérnök.
Mindén vadász vágya, hogy egy olyan terület felett ren
delkezzék, amely vadbősége által kellemes szórakozást s emellett
megfelelő hasznot is nyújt. A vadászat terén a „hasznost a kelle
messel" jelszó vadbő terület nélkül megvalósíthatatlan.
Ha Magyarország vadászterületeit a vadbőség szempontjá
ból megfigyeljük, csakhamar rájövünk, hogy szélsőséges viszonyok
vannak és pedig mind az egész ország területét, mind egyes szű
kebb körzeteket tekintve.
Gyakori jelenség, hogy egy-egy községi vadászterület bér
lője irigykedve nézi a szomszédos uradalom vadbőségét s meg
magyarázhatatlannak tartja, hogy teljesen hasonló talaj, éghaj
lati, növényzeti stb. viszonyok mellett, sohasem beszélhetnek saját
területük vadbőségéről, hanem leszorulnak a szomszédos uradalom
élősködőivé, a határon átszivárgó vagy a területükön átvonuló
vad vámszedőivé.
A felületes szemlélő, ha látja a nagy különbséget, hajlandó
ezt a véletlennek vagy a természet játékának tulajdonítani és sem
neki, még kevésbbé* magának a terület bérlőjének nem jut eszébe,
hogy a vadszegénység okozója ő maga, mert sorozatosan követi
el mindazon mulasztásokat és cselekedeteket, amelyeknek végered
ményeként területe vadszegény.
Amilyen különösnek látszik első pillanatra az a különbség,
amely vadbőség tekintetében terület s terület között igen gyak
ran fennáll, annyira nyilvánvalóvá válik, ha az okokat közelebb
ről vizsgáljuk meg. Evégből vegyük sorba, hogy valamely terület
vagy egy vidék vadgazdagsága miféle főbb tényezőktől függ.
Ezek a főbb tényezők a következők:
1. Éghajlat- s talajviszonyok.
2. Növénytenyészeti viszonyok.
3. Különleges természeti adottságok.
4. Vadgazdálkodás.
5. Szomszéd terület viszonyai.
Persze ezeken kívül még egyéb többé-kevésbbé közrejátszó
okok is vannak, ép azonban itt csupán a döntőbb jelentőségű
tényezőkkel óhajtok foglalkozni s ezek közül is azokat a körül
ményeket hangsúlyozni, amelyek emberi befolyással változtat
hatók a vad tenyésztésénél, illetve evégből figyelmen kívül nem
hagyhatók.
Látszólag pl. a talaj- s éghajlati viszonyok figyelmen kívül
hagyhatók, mivelhogy ezek emberi befolyás felett állanak, holott
ez nem így van, mert ezek ismerete és megfigyelése lényegbevágó,
"ugyanis, ahogy valamely vad tenyészetét nem szabad erőszakolni

-

a neki meg nem felelő ég-hajlat alatt, épp úgy lehetséges, hogy
valamely területen eddig ismeretlen vad betelepíthető, honossá
válik s értékes egyeddel szaporítja az eddigi vadféleségeket.
így lehetett honossá Magyarországon az egykor még isme
retlen fácn, a mult század végén a muflon és szemünk előtt folyik
egy kétes értékű vadféleség honossá válása; a pézsmapocoké,
minden védekezésünk dacára. Könnyen meghonosítható lenne ná
lunk a vadpulyka is, azonban ennek megtelepítése semmi vonzó
erővel nem bír, mert vadászata a megfelelő vadászélvezetet nem
adja meg s így a sikerült tenyészeteket is utóbb maga a betele
pítő unta meg s hagyott fel vele. így pl. Szentendrével szemben,
a szigetmonostori udvari vadászterületen még a háború előtt be
telepített vadpulykatenyészetet az udvari vadászhivatal utóbb
kilövette.
A fácán a legrégibb telepes vadunk, származása Kaukázus.
Ennek völgyeiből hozták át Európába még a régi görögök s Gö
rögországból származott át hozzánk.
A muflon származása Korzika és Szicília. Ennek a vadnak
több főúri telepítője is van. A legelső telepítők a Forgách grófok,
akik 1870 körül telepítették be őket a gbymesi várkastélyuk
mellé, egy bekerített helyre. A telepítés annyira jól sikerült,
hogy a mintegy 100 darabra felszaporodott állomány előtt a ka
pukat meg kellett nyitni. A szabadba eresztett állomány itt is
kitűnően érezte magát s a szomszédos főúri erdőbirtokokon át
részben természetes terjeszkedés, részben mesterséges telepítés
révén elszaporodott egész Kistapolcsányig, ahol természetes to
vábbterjeszkedését a kistapolcsányi uradalom vadkerítése gátolta.
Az első telepítők közt vannak az Apponyi grófok is, kik részben
Korzikából, részben a már sikerült ghymesi tenyészetből telepí
tették be a muflont Apponyba. Országunk csonka területén főleg
a Dunántúlon, s itt is a Bakony-hegységben a leghonosabb. í g y
pl. remek példányok kerülnek évente terítékre a gr. Nádasdy-féle
bakonynánai uradalomban (Pere-puszta), otthonos továbbá id.
gr. Eszterházy László Veszprém megyei (Gézaháza) és ifj. gr.
Eszterházy László fejérmegyei erdőbirtokain. Háború, után az
1930-as évek körül az udvari vadászhivatal a visegrádi erdősé
gekbe telepített muflonokat s az itt terítékre kerültek csigái már
az agancskiállításon is szerepelnek.
A muflon a legértékesebb vadak egyikével gazdagítja ha
zai vadféleségeinket.
Nem így a pézsmapocok, amelynek szaporodását és honossáválását rendelkezések igyekeznek meggátolni, de úgy lát
szik, hiába. Ezt az eléggé kellemetlen állatot a csehek haszon
lesésből, prémje kedvéért telepítették be Amerikából országukba
s innét szivárgott és terjedt át.a folyók és vizek mentén hazánkba.

Az áttelepítés szempontjából figyelmet érdemel a szirti
fogoly, melynek kétféle változata közül, ú. m. a vörös szirti fogoly
(Caccabis rufa) és a közönséges szirti fogoly (Caccabis
saxatilis),
ez utóbbi az áttelepíthetés reményével kecsegtet, de csak hazánk
egyes vidékeire vonatkozólag és pedig nem az Alföldre, hanem
legfőképpen a Dunántúlnak arra a vidékeire, ahol is az éghajlati
és talajviszonyok stb. a szirti fogoly életmódjának legjobban
megfelelnének. így pl., Veszprém vármegye. sziklás és kopárjellegű erdő-legelő területeire, amelyeket mezőgazdasági kultúra
meg-megszakít. Hajmáskér, Peremarton, Királyszentistván, Vár
palota, Fűzfő, Liter, Vörösberény s magának Veszprém városnak
fenti jellegű területei szerintem leginkább alkalmasak arra, hogy
rendes hazai foglyunkat itt a szirti fogoly helyettesítse, mert
előbbi viszont e kopár jellegű erdő-legelő területeket nem szereti
s ezeken nem is tenyészik, csak ott, ahol ezeket a területeket a
mezőgazdasági kultúra váltja fel. Hogy a megtelepítést itt kel
lene kezdeni, arra nézve útmutató példaként felhozom, hogy a
fűzfői Hadianyaggyár 1935' őszén két kakasból és két tyúkból
álló szirti fogoly családot hozott be a törökországi Anatóliából.
Az egyik kakas szerencsétlenül járt ugyan, de a megmaradt 3
darab nagyszerűen kitelelt, semmi levertséget soha nem mutattak,
még kevésbbé betegeskedést s ennek bizonyítékaként tavaszszal mindkét tyúk elkotlott s két egészséges, eleven fészekaljat
eresztettek ki maguk alól s a két fészekalj nagyszerűen nevelke
dett mindaddig, míg a két családot egy görénypár teljesen ki
nem pusztította. E szerencsétlen körülmény nélkül ma már talán
teljes bizonyíték állhatna kezünkben a megtelepítés jogosságát
illetőleg.
De szűkebb viszonylatban sem hagyhatjuk a talaj- és ég
hajlati -viszonyokat figyelmen kívül, mert pl. jól tudjuk, hogy a
fogoly hazánk területein belül sem érzi magát mindenütt jól s
így kárba veszett költség és fáradság lenne tenyészetét vagy fel
szaporítását a neki meg nem felelő helyen erőszakolni. Ezzel
szemben országunk határain belül még ma is van olyan fácán
nélküli terület, ahol betelepítve jól érezné magát. Másszóval a
fácán bármily régi telepes is hazánkban, végleges tenyészterületeit itt még ma sem foglalta el s .ezt leginkább annak tulaj
donítom, hogy állítólagos csatangoló természete dacára, végered
ményben a környékhez s a megszokott vidékhez mégis igen ra
gaszkodó állat s betelepítés nélkül nagyobb, vándorlásszerű tá
volságokra vagy költözködésre önmagától nem kapható. Végle
gesen csak azokat a helyeket hagyja el, melyek életmódjának
nem felelnek meg.
A talaj- és éghajlati viszonyok mellett szükséges még tudni
s megfigyelni, hogy valamely vad tenyésztéséhez milyen mérték-

ben vannak meg azok a növényféleségek, amelyeknek jelenléte
szükséges, illetve döntő befolyással van a kívánt vad tenyészté
séhez.
A fácánnak pl. szüksége van állandóbb jellegű sűrűsé
gekre, legyen az nádas vagy erdőfiatalos, vagy ártéri bokros te
rület stb. H a a neki szükséges sűrűségeket élelmet adó, illetve
ezt kiegészítő mezőgazdasági földek környezik hoinokfürdő lehe
tőségekkel párosulva, úgy a fácán elszaporítására megfelelő gon
dozás mellett a legnagyobb kilátás van. H a mondjuk azonban:
túlsúlyban vannak az összefüggő erdők közeli mezőgazdasági
területek nélkül, avagy a legbővebben termő s nagykiterjedésű
mezőgazdasági területek nélkülözik az állandó jellegű sűrűsége
ket, úgy a fácán nagyobb mérvű elszaporítására nincs kilátás.
Kapcsolatosan megjegyzem, hogy a fácán igen szereti a folyók,
patakok környékét s az ezek melletti sűrűségeket, amiből sokan
következtetik azt, hogy a vízre magára van a fácánnak szük
sége. Ezzel szemben azonban tény az, hogy az ivóvizet a fácán
teljesen tudja nélkülözni, i h a egyebekben a terület számára meg
felel. Bizonyság erre többek közt a királyhalmi tanulmányi erdő
s ennek környéke, ahol a fácán teljesen jól érzi magát s kivá
lóan tenyészik, holott a környék vízszegény, mondhatnám vízte
len annyira, hogy igen gyakran a talajvízmegfigyelő kísérleti
kutak is teljesen kiszáradnak. De van bujkálást nyújtó sűrűség,
ezeket környező (mezőgazdasági földek, amelyek ha termőföldnek
gvengék is. de a fácánnak — inert homokosak — fürdés szem
pontjából kiválóan alkalmasak. Így inkább a folyók és vizek
járulékai azok, amelyek a fácánra nagy vonzó hatással vannak,
vagyis az a növény és rovarvilág, amely a vizek mentén szokot
kialakulni.
Bár a fácán és fogoly tenyészterülete a sűrűségek határait
övező mezőgazdasági területeken, különösképpen, pedig az itteni
kukoricatáblákban összeölelkezik, a fogoly tenyészterülete mégis
más, mint a fácáné. Ezt a határt közöttük Magyarországon éppen
a nöyénvtenyészet vonja meg, mert a talaj- s éghajlati igényeik
íiffyanazok. A fácán pl. a kwkoricatörés s még inkább a szár
eltávolítása után teljesen hűtlen lesz az addig hőn szeretett terü
lethez s bevonul a közeli sűrűségekbe. A fogoly azonban ide
nem követi, mert a sűrüséglakás nem felel meg életmódjának,
ő tovább is kitart a z őszre már teljesen kopaszon álló terüle
teken. A fogoly tenyészetére nem bír fontossággal, hogy a közel
ben van-e erdő vagy egyéb állandó sűrűség, mert ezekbe legfeüífllbb csak ideiglenesen s átmenetileg megy be. de állandó
tartózkodásra nem kedveli. Létfeltételeit ott találja meg, ahol
a kalászos és kapás mezőgazdasági növények teremnek s pedig
annál inkább, minél változatosabb ez a mezőgazdasági mívelés.

vagyis minél kisebb táblákban váltakoznak a kalászos, kapás
és kaszás mezőgazdasági termények egymással. Ebben a tekin
tetben szerintem a fogoly előtt határozottan előnyben vannak
a községi területek az uradalmi művelés alatt álló területekkel
szemben, mert ez utóbbiakban a földet általában nagy táblák
ban müvelik s az ilyen nagy kiterjedésű, csupa kalászos vagy
csupa kukoricás táblákat a fogoly nem kedveli úgy, mint a
változatosabb községi kisbirtok-művelést, mert előbbi egyhangú,
illetve az ő életfeltételeinek a nagyobb nyugalom dacára sem
felel meg úgy, mint ez utóbbi.
A fogolyról, erről az igen kedves és hasznos madarunkról,
— amelynek vadászati értéke szerintem sokszorosan felülmúlja a
gyakran túl is becsült erdei szalonkáét, tekintve, hogy utóbbi
nál a vadászat örömei sokszor csapnak át a kellemetlenségekbe
(hosszú, drága utazás, esti lesen havas esővel párosult csipős
szél, szalonka semmi) — el lehet mondani, hogy tenyészterülete
egybeesik a búza s kukorica tenyészterületével s amilyen mér
tékben ontja ezt a két terményt a föld, oly mértékben élhet
s szaporodhat ott a fogoly.
A növénytenyészet s a vadtenyészet közötti összefüggést
nagyvadunk közül a szarvas életmódja példázza leginkább;
amelynek hazája az erdő s így létfeltétele ezzel van szoros öszszefüggésben. Érdekes megemlíteni, hogy a szarvas nem mindig
volt erdőlakó, hanem az ember s a kultúra térhódítása szorította
be véglegesen az erdőbe.
Ennek a cikknek a kereteit meghaladná, ha az egyes vad
féleségeknek a növénytenyészettel való kapcsolatait sorra ven
ném, azonban ennek fontosságára még egy érdekes példát óhaj
tok felhozni. A lappföldön a rénszarvas léte és nemléte függ
egy a talajon, a hó alatt is tenyésző zuzmóféleségtől, amellyel
a rénszarvas valóságos szimbiózisban él. Ezt a zuzmót a rén
szarvas, amidőn más elesége egyáltalán nincs, a hó alól kika
parva legeli s ezáltal ennek tenyészetét is elősegíti.
Fenti példákkal azt óhajtottam illusztrálni, hogy a vad
bőséget kereső vagy ezt elővarázsolni akaró vadász egyáltalán
nem hagyhatja figyelmen kívül a vadnak a növényvilággal való
kapcsolatait, amelyek sokszor annyira szorosak, hogy ennek
ismerete nélkül minden fáradozásunk s áldozatunk kárba vesz
het, viszont helyed megfigyeléssel várakozáson felüli eredménye
ket érhetünk el.
Egyes helyeknek a természet által berendezett viszonyai
akár állandóan, akárcsak időlegesen, illetve évszakonként, külö
nösen kedvezhetnek egy-egy állatfaj rendkívüli mennyiségű elő
fordulására.

Híres volt vízi |vadász|atairól régebben a Velencei-tó. A
Duna—Tisza közén s a Dunántúlon még ma is kiváló vadkacsá
ul szárcsaköltőhelyek vannak, ahol esti húzásokon sokezer számra
forognak a vadkacsák, s fütyülő, zúgó szárnysuhogásuk tölti be
az alkonyatot. A Kisbalaton egyéb vízimadár-tömegei között
őrzi még á nemes kócsagnak is költő s fészkelő helyeit is.
Világhíres vadlibázó hely Hortobágy, bár nyugalma a világ
előtt való feltárása folytán igen nagyot romlott, sőt egyesek
amiatt aggódnak, hogy a vadlibáknak ez a sok évezredes ország
útja és pihenő állomása veszélyben van. H a ez igaz, úgy a hor
tobágyi vadlibázás szabályozása és korlátozása időszerű, azért,
hogy e felbecsülhetetlen vadászati különlegességet megtarthassuk
olyannak, amilyen volt.
Leghíresebb szalonkahúzó helyek a szlavóniai erdőségek.
Az összes eddig felsorolt tényezők mellett talán legfonto
sabb s egymagában is döntő hatású tényező a vadgazdálkodás.
Legfontosabb azért, mert ennek révén gyakorolhatunk közvet
len befolyást a vad tenyészetre s szaporulatra, értvén vadgazdál
kodás alatt mindazokat a teendőket, amelyeknek végrehajtása
által a vad védelmét és szaporodását szolgáljuk.
Különös csak az, hogy ami kivétel nélkül minden vadász
vágya a vadbő terület, mégis kevés azoknak a száma, akik tuda
tosan is úgy cselekszenek, hogy ennek hatásaként vadállomá
nyuk felszaporodik s hogy úgy mondjam rendszeres vadgazdál
kodással és lehetőleg mások érdekeinek sérelme nélkül biztosít
ják maguknak a szórakozás mellett az egyenletes évi jövedel
met is. Természetesen nem szabad a vadászatot tisztán gazda
sági, még kevésbbé üzletággá lefokozni, de mégis csak jobb szó
rakozást s élvezetesebb sportolást nyújt a vadbő terület, mint
egy vadszegény, amely csak bosszúságok s kedvetlenségek ter
melője. A sportolás és a jövedelemfokozás a vadbőségben har
monizálnak.
Mint már említettem, sok vadász észre sem veszi, hogy
területe vadszegénységének egyedüli és kizárólagos okozója ő
maga, mert ú. n. „vadgazdálkodásról" fogalma sincs, hanem azt
hiszi, hogy a vadászathoz elegendő a puska s a szenvedély és hogy
valaki annál tökéletesebb vadász, minél többet vadászik s min
dén mutatkozó vadat meglő. Többször találkoztam már panasz
kodó vadászokkal, akik területük vadszegénységének főbizonyítékaként azt hozták fel, hogy folytonos és állandó vadászat
dacára sem tudnak eredményeket elérni. Az ilyen panaszkodó
„vadászgazdát" (mondhatnám inkább úgy is gazdavadászt), aki
területe rosszaságát így akarja igazolni, rendszerint meg szok
tam kérdezni, hogy látott-e már olyan gazdát, aki szántás-vetés
nélkül aratott ? Bizony nem. Ilyen gazda nincs s nem is lehet.
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Éppen így van ez a vadászattal is, mert ahogy nem lehet szán
tás-vetés nélkül aratni, épp úgy nem lehetséges folytonosan csak
vadaratással foglalkozni, vagyis vadászni, vadgondozás stb.
nélkül.
,
Az természetes, hogy a vadszaporulat létrejöttéhez vad
szülők szükségesek. Az a vadász, aki a rendes évi szaporulaton
túl, a mag, helyesebben a törzsállományhoz nyúl, az úgy tesz,,
mint az a gazda, aki a vetni való magot őrölteti fel.
Községi bérterületeknél rendes recept, hogy a bérlő az
utolsó évben, ha netán volt is törzsállománya, ezt is lövi, sőt
kilövi. Ez ellen jóformán nincs mit tenni, illetve ha van is,
az már csak eső után köpönyeg. Ezért nincs más hátra — s
ezzel községi bérleteknél mindig számolni kell i— mint hogy a
bérlet kezdetén a vadászatot megfelelően mérsékelni, esetleg
szüneteltetni kell mindaddig, amíg a törzsállomány készen nincs.
Ez a mérséklés avagy szüneteltetés apró vadnál rendszerint egy,
legfeljebb két év. Nagyvadnál az önmérséklési idő sokkal több,
s körülbelül egyenlő a vadnak, illetve trófeájának teljes kifej
lődés! idejével. Ez alatt az önmérséklési idő alatt nem szabad
elhanyagolni, sőt inkább még fokozottabban kell elvégezni az
óvási és gondozási munkálatokat, mert az a maradék vad, ame
lyet a távozó bérlő meghagy, helyesebben lelőni már nem tudott,
az elpusztult törzsállománynak csak bizonyos hányadrésze, de
egyben a jövő gazdálkodásnak a magja, alapja s így mint ilyen
értéke sokszoros. Alapvető hibát követnek el tehát mindazok,
akik a terület törzsállományának kilövése esetén, azzal óhajt
ják a veszteséget behozni, hogy minél többet, járnak vadászni.
Ez az eljárás fokozza a meglevő bajt s a legtökéletesebb vadszegénységhez vezet, amely miatt a vadászat sem élvezetet, sem
jövedelmet nem nyújthat.
A községi vadászibérlőknek egy része azonban minden külön
képzettség nélkül is ösztönösen érzi, hogy önmaguk mérséklése
árán legelőbb is a törzsállományt kell felépíteni. Könnyen lehet
séges azonban, hogy az önmérséklet és vadkímélet dacára sem
szaporodik az állomány, mert a vado-azdálkodás egyéb lényeges,
de általuk nem sokra becsült vagy nem is ismert teendőjét mu
lasztották el, amilyenek pl. a ragadozók irtása, téli etetés, hur
kolok, fácán- és fogoly-fészekrablók, fékentartása stb. Ezek közül
akár egyik, akár másik, még inkább együttesen, az esetleg
amúgy is csekély létszámú vadnak szaporulatát teljesen megaka
dályozhatják. Auróvadas területen pl. igen nagy súllyal jön szá
mításba, ha a szürke varjú s a szarka túlságosan elszaporodik,
miként ezt, főleg olyan vidéken láthatjuk, ahol gyakoriak a
facsoportok avagy éppen erdők. Ilyen helyeken az önmérséklet
alapos irtás nélkül kárba vész. Ha valahol a szürke varjak s

szarkák száma akkora, hogy tavasszal minden 10 kat. holdra
egy fészkelő pár esik, ez már olyan mennyiség, mely minden
számításunkat keresztül húzhatja.
Tudvalevően mind a szürke varjú, mind a szarka első
sorban húsevő ós igen nagy tojásrabló. Emellett mindkettő igen
kitanult, szemfüles, értelmes állat, figyelmüket semmi el nem
kerülheti s így el sem képzelhető, hogy a tavaszi költés idején,
amikor fészekaljuk felnevelésénél igen nagy teljesítményre van
szükségük, s amikor a nagy természet ölén gyámoltalan kis nyúlfíak, sóvárogják a maguk életét, esaládalapító fogoly- s fácánmamák féltik tojásaikat vagy csibéiket, hogy ezek közül a két
szemfüles rabló ki ne vegye a vadászra nézve nagy értéket kép
viselő prédáját. H a ezen a 10 kat. holdon csak egy-két nyúlfiókát, két-három fogoly- s fácáncsibét számítunk is, ami egy fész
kelő pár s négy-öt varjúfiók bendőjének igen jelentéktelen menynyiség egy idényre, akkor is ez 1000 kat. holdanként 100—200 drb.
nyulat, 200—300 drb fogoly és fácánt tesz ki. Ez a veszteség tel
jesen megfelelhet egy kész törzsállománynak, s ha ezt a menynyiséget nem falják fel, az csak azt jelenti, hogy nincs is a
területen ennyi pecsenyéjük, de egyben azt is, hogy amíg velük
nem végeztünk, kárba vész minden önmegtartóztatásunk, mert
nem magunknak, hanem nekik takarékoskodtunk.
A szürke varjak és szarkák ellen nagyobb létszám mellett
eredményesen csakis mérgezéssel (és pedig foszforszörppel) lehet
védekezni. Ezekre a ragadozókra vonatkoztatva nem értek egyet
a mérgezés ellenségeivel, mert aki ismeri pl. a szürke varjú,
kegyetlen, útonálló természetét, értelmét s érzékszerveinek töké
letességét, az tudja, hogy kivált fás, erdős területen fészekirtás
sal s fegyverrel nem lehet őket fékentarrtani, mert sok esetben
könnyebb egy jó bikát becserkészni s elejteni, mint egy kitanult
bizalmatlan szürkevarjút. A mérgezés ellenségeinek egyik leg
főbb érvelésük, hogy a mérgezés nagy kínhalál. Ez igaz ugyan,
de azt hiszem egyik halálnem sem lehet szegényeknek kellemes,
és ami a fő, arra is gondoliuk, hogy a méreggel elpusztított
szárnyas ragadozók, egyébként hány nyulat s szárnyas vadat
ítéltek volna kínhalálra, amelyek így az ő karmaiktól mene
kültek.
A másik gyakori hiba községi bérterületeknél a téli etetés
elmulasztása. Az ilyen bérlőknek azt kellene figyelmükbe vésni,
hogy az így megtakarított szemes és szálas takarmány nem nye
reség, mert rendesen sokkal kevesebb az etetésre fordított költ
ség, mint az a veszteség, amely ennek elmulasztása esetén a
vadállományt érheti. Nem tekintve még- azt, hogy minden köz
ségi bérszerződés a bérlő kötelességévé is teszi az etetést, melyet
így szintén megszeg.

Hogy még mindezeken kívül miféle írott és íratlan tenni
való lehet egy vadgazdaság'ban, amelynek elmulasztása vagy
figyelmen kívül hagyása lényegesen közrejátszhat a vadállomány
csökkenésénél, arra nézve rendkívül érdekes tanulmányt nyújt
ifj. Esterházy László grófnak a Nimród Vadászújság 1937 április
i20-iki számában megjelent cikke, Ebben rámutat arra, hogy a
dunántúli uradalmak nyúlállományának igen érezhető megcsökkenése, illetve a szaporulat elmaradásának oka a kannyulaknak
üzleti számításból eredő túlsúlya. Ugyanis, ha valamely urada
lom élőnyulakat befog s ezeket a MAVAD-nak átadja, ez az
átvett nyulak 5 százalékának árát nem készpénzben fizeti, hanem
más vidékről származó nyulakat ad helyette vissza vérfelfrissí
tőnek, de — csupa kannyulat. Az így visszakapott kannyulak
az amúgy is rendszerint hátrányos ivararányt olyan mértékben
rontják tovább, hogy az aránytalanul nagyszámú kanok igen sok
nőstényt halálra sanyargatnak s ezzel még tovább romlik az
ivararány. Cikkíró rájött, hogy sokkal célszerűbb a kapott kan
nyulakat lebunkózni, semhogy azok fenti módon a nyúlállományt
megrontsák és szaporulatát veszélyeztessék.
Nem utolsó szerepet játszhat valamely terület vadszegény
ségénél a szomszéd. Pl. egy kisebb kiterjedésű vagy egy kes
keny, hosszú alakú bérterületen minden jószándék, tudás és
áldozat hajótörést szenvedhet, ha a környező szomszédok kitartó,
dühös húslövők, akik még hozzá a maguk területén semmiféle
vad ápolást, vadgondozást nem végeznek, hanem — rendszerint
sokan lévén — egymással versenyeznek a mértéknélküli vadhajszolásban s a kilövőben. Az ilyen területtől legjobb minél előbb
megszabadulni.
Ezek után mondhatná valaki azt is, hogy mért nem inkább
a „vadszegénységről" címet választottam. Ez igaz is. "Ügy gon
dolom azonban, sokkal szívesebben fog bele mindenki egy kecseg
tetőbb című olvasmányba, s végeredményben én ezt a kecseg
tetőbb esetet óhajtom szolgálni s vallom, hogy Magyarország a
vadtenyészet szempontjából olyan istenáldotta hely, amelynek
csak akkor ébredünk tudatára, ha akár személyes tapasztalat,
akár mások elbeszélése és leírása útján hazánkat összehasonlít
juk más országokkal.
H a nálunk az igazi vadászati kultúra s vadszeretet álta
lános lenne és ez az egyszerűbb vadászokba is felszívódna, úgy
ai mi országunk vadbőség tekintetében nemcsak európai, hanem
világviszonylatban is az elsők között állana.
D a s Wildreichtum. Von S. Rohosy.
Die Höhe des Wildstandes bá'njrt von den Standortsbedingungen. besonderen Naturverhá'ltnissen. vom Pflanzen-

waohstum, Jagdbetrieb im Nachbarrevier, vornemlich aber von
der Hege des Wildes ab.
Verf. befasst sicb besonders mit dem letzterem Faktor eingebend und betont, dass bei vorbildlicher Hege der Wildstand
Ungarns nicht nur an Zahl, sondern auch an Beschaffenheit zu
einer fast unübertreffbaren Höhe gebracht werden könnte.
*
Sur l'abondanee du gibier, par S.

Rohosy.

L'article examine les facteurs qui influent sur l'abondanee
du gibier et formule les principes de l'élevage rationnel du gibier.
En s'y prenant comme il faut — dit l'Auteur — on pourrait obteniv
en Hongrie des résultats merveilleux.
#

The abudance of game. By S. Rohosy.
The author deals with the influencing factors and rules of
a rational game management and stresses that in Hungary, by
proper methods, excellent results can be obtained.

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK
A m. kir. földmívelésügyi miniszter 24.738/1937. I. B. 2. sz.
rendelete a kedvezményes árú élővadnak vérfelfrissítés céljaira
való juttatása tárgyában.
Valamennyi

Vadászati

Tudósítónak.

Hazánk vadállományának további rendszeres minőségi fel
javítása céljából, az elmúlt évekhez hasonlóan, kedvezményes árú
tenyésztörzseknek lehetőleg a tavalyinál is szélesebb körben való
kiosztását határoztam el, az azt igénylő vadászterülettulajdonosok
(bérlők) részére.
A közvetlen hozzám, lehetőleg mielőbb, de legkésőbb 1937.
évi november hó 20-ig felterjesztendő
bélyegmentes
igénylésnek
(űrlap szükség esetén a vezetésem alatt álló minisztérium vadá
szati osztályónál igényelhető) az alábbi adatokat kell tartal
maznia:
1. az igénylő nevét, foglalkozását, lakhelyét (megye, város,
község, utca, házszám);
2. a vadászterület helyét (megye) és annak nagyságát (kat.
holdban);
3. az igényelt élővad fajtáját, ivararányát, mennyiségét.
Az igényelhető élővad fajtáját, ivararányát, valamint árát
az alábbiakban állapítom meg:
1.
2.
3.
4.

Kan nyúl darabonként
3 P — f.
Nyúl (1 :1 ivararányban) páronként . . 10 „ — ,.
Fácánkakas darabonként
4„ — „
Fácántörzs (1 kakas + 3 tyúk) törzsenként 14 „ 50 „
(Fácántyúk darabonként 3.50 P.)
5. Fogoly páronként
. 3„ — „
Nyúl, fácán, fogoly, a fentieknél
nem igényelhető.

kedvezőbb ivararányban

Előreláthatólag csekélyszámú kan nyál az 1:1 ivararányon
i'eliil is kiosztásra fog kerülni.
Utólagos reklamációk megelőzése céljából- az igénylők kér
vényeikben a vérfélfrissítő élővadak nemét saját érdekükben
mindenkor tüntessék fel.
A kedvezményes árú tenyésztörzsek kiosztása során előny
ben fognak részesülni azon vadászterület tulajdonosai és községi
területek bérlői, akik a folyó évben jégkárt szenvedtek, amennyi
ben igénylésükben ezt a körülményt a járási vadászati tudósító,
illetőleg a községi elöljáróság útján igazolják.
Azok a vadászteriilettulajdonosok, akik élővadat befognak
és ilyet külföldre való kiszállítás céljából a MAVAD-nak átadnak,
kedvezményes árú tenyészvad juttatásban csak abban az esetben
részesülhetnek, ha az igényelt élővadmennyiségen felül fölös
számú vad áll az akció rendelkezésére.
Előbbiek ugyanis a vérfelfrissítésről a 24.739/1937. I. B. 2.
számit rendelet értelmében erről saját maguk gondoskodhatnak.
Miután a vérfelfrissítő akció célja, hogy lehetőleg minél
több- igénylő jusson kedvezményes árú élővadhoz, az 1—1 igény
lőnek juttatható vadmennyiséget, az igénylések mérvéhez képest,
előreláthatólag csak a folyó év végén lesz módomban megálla
pítani.
A kedvezményes árú tenyésztörzsek szétosztását a Magyar
Vadtenyésztők Kiviteli és Kereskedelmi R. T., Budapest, V., Hon
véd-utca 16. (röviden M AV A D ) eszközli, amely az általam hozzá
megküldött kimutatásban szereplő igénylők részére az abban fel
tüntetett mennyiségű, fajtájú és ivararányú tenyészvadat a be
fogás helyéről azonos mennyiségben
és nemben közvetlenül az
igénylőnek megküldi.
A M A V A D a tenyészvad-igónylőket az általam juttatott
vadfajtának mennyiségéről, ivararányáról, áráról, végül az ár
nak mikénti befizetéséről értesíti és a szállítást a befizetési sor
rend alapján bonyolítja le, az igénylők által közvetlenül neki
megadandó címre (vasútállomás).
A tenyészvad árát az értesítés után azonnal, legkésőbb azon
ban 1938. évi január hó 10-ig, kell a M A V A D J i o z befizetni.
A juttatott élővad mennyisége és nemében való utólagos
megváltoztatás iránti kérelem benyújtása mellőzendő.
A tenyésznyúlkiosztás 1938. évi január hó 29 — és február hó
20 közötti, a fácán és fogoly 1938. évi január hó 29 — és március
hó 5 közötti időben kerül lebonyolításra. A fenti időkön túl való
szállításría irányuló kérelmek mellőzendők, mert nem teljesít-

hetők. Az 1938. évi január hó folyamán való szállításnak azonban
nincsen akadálya.
A szállítási költség (vasút és tengely), a vadszállító láda
(kosár) és a csomagolás önköltségi ára az igénylőt terheli. A tenyészvad — rendkívüli érzékenységére való tekintettel — csupán
a M A V A D által önköltségi árban szolgáltatott ládában (kosár
ban) szállítható.
A tenyészvad kifogástalan voltáért, csomagolásért és élve
érkezéséért a MAVAD
szavatol, amely az elhullott vadat díjmen
tesen újabb élővaddal pótolni tartozik. Amennyiben az elhullott
tenyészvad fajtánkénti mennyisége kettő darabnál nem nagyobb,
úgy a M A V A D annak fentmegállapított, illetőleg befizetett árát
(az ivar tekintetbe vétele mellett) megtéríteni köteles. Az elhullás
tényét és mértékét az érkezési vasúti állomáson az átvételkor fel
veendő hivatalos tényálladéki jegyzőkönyvben kell megállapítani
s azt haladék nélkül a MAVAD
címére kell közvetlenül megkül
deni.
Ezen kedvezményes akció keretében juttatott élővadat
másra, mint tenyésztési célokra, felhasználni és arra a kibocsátás
helyén a következő tél elejéig vadászni nem szabad.
Felkérem Vadászati Tudósító Urat, hogy a hazai vadállo
mány feljavítását célzó ezen fontos akciómat az érdekelt vadász
terület birtokosai és bérlői között minél szélesebb körben tegye
ismertté s egyben hasson oda, hogy az igénylők, a szállítási költ
ségek mérséklése céljából, több élővad igénylése mellett, a ked
vezményes tenyészvad akciómat lehetőleg másodévenként vegyék
igénybe. Ezért kívánatosnak tartom, hogy két pár nyúl, vagy 4
darab kannyúl, egy fácántörzs' és három pár fogolynál kisebb
mennyiségű tenyészvad ne igényeltessék.
Jelen rendeletemmel egyidejűleg további 10 darab különlenyomatot, illetve 16 darab (14 darab egyéni + 2 darab összesí
tői) igénylési űrlapot bocsátok rendelkezésre.
Felkérem továbbá a Vadászati Tudósító Urat, tájékoztassa
a vadászterületek birtokosait, különösen pedig a községi területek
bérlőit, hogy amennyiben fenti akcióm keretében vérfelfrissítés
céljára részükre élőtenyészvadat juttatni módomban nem állana,
i— gondoskodom arról, hogy szükségletüket a M A V A D útján ren
des forgalmi ár mellett beszerezhessék. Hívja fel tehát a köz
ségi elöljáróság figyelmét a fenti körülményre azzal, hogy a va
dászbérleti szerződéseknek a vérfelfrissítésre vonatkozó kiköté
seit szigorúan ellenőrizzék és oly irányú bejelentést — miszerint
a bérlőnek élővadat beszerezni módjában nem állott — figye
lembe ne vegyenek.
Felkérem végül Vadászati Tudósító Urat, hogy a kezéhez

érkezett igényléseket összegyűjtve, kimutatásba foglalva és zára
dékkal ellátva mielőbb, de legkésőbb 1937. évi november hó 20-ig
hozzám juttatni szíveskedjék.
Budapest, 1937. évi július hó 3-án.
A miniszter helyett:

Vay
államtitkár.

A m. kir. földmívelésügyi miniszter 24.739/1937. I. B . 2. számú
rendelete a M A V A D útján külföldre élővadat szállító vadász
területtulajdonosok (bérlők) vadállományának
vérfelfrissítése
ügyében.
A külföldi élénk élővadkereslet múlhatatlanul megköveteli
hazánk élővadállományának további és rendszeres minőségi fel
javítását, amit csupán állandó és főleg tervszerű vérfelfrissítés
útján lehet hatékony módon biztosítani.
A vérfelfrissítést azok a vadászterülettulajdonosok (bérlők)
vannak elsősorban hivatva eszközölni, akik engedélyem alapján
élővadat külföldi eladás céljából befognak.
Miután pedig a vadállomány minőségi feljavítása kérdésé
ben számos oly tényező és körülmény bír fontossággal, amelyet
legjobban a vadászterülettulajdonoisok (bérlők) bírálhatnak el,
ezért a vérfelfrissítés fokozottabb módon való elősegítése érdeké
ben hozzájárulok ahhoz, hogy azok a vadászterülettulajdonosok
(bérlők), akik a Magyar Vadtenyésztők Kiviteli és Kereskedelmi
Rt.-nak (Budapest, V., Honvód-u. 16., röviden: M A V A D . ) kül
földre való exportálás céljából élővadat átadnak, a vérfelfrissí
tésről (illetve ezen belül a felhasználandó tenyészvad vadfajtánkénti mennyisége, minősége, ivararánya, illetőleg származási
helye tekintetében) önállóan is gondoskodhatnak.
Ebben az esetben az érdekelt vadászterülettulajdonosok (bér
lők) jogosultak a saját birtokaikról, illetve idegen vadászterület
ről származó tenyészvadnak a vérfelfrissítésre való felhasználá
sáról, illetőleg elcseréléséről saját maguk gondoskodni, feltéve,
hogy az élővad befogásának a vadászterülete, a tenyészvad kibo
csátásának a helyétől legalább 50 km-nél távolabbra esik.
A vérfelfrissítésre szolgáló tenyészvad cseréje ezenkívül —
miként a múltban — a M A V A D igénybevétele által is történhetik,
amely azt díjtalanul végzi, a részére kivitelre átadott élővad
mennyiség 5%-ának a mértékéig.

A vadászteriilet birtokosa (bérlője) ez esetben is jogosait
meghatározni a vérfelfrissítésre felhasználandó tenyészvad vad
fa jtánkénti mennyiségét, minőségét és ivar arány át, mégpedig a
befogási ivararány alapján.
Ha érdekelt fél ennek kapcsán csupán csak az elcserélendő
vadfaj mennyisége tekintetében nyilatkozik, az ivararány tekin
tetében azonban nem, avagy csak későn, ebben az esetben a
M A V A D a vérfelfrissítésre szolgáló tenyész-cserevadat, nyúlnál,
fogolynál páronként, fácánnál törzsenként (1 kakas + 3 tyúk)
cseréli el, illetve szállítja le.
A vérfelfrissítésre a befogási ivararánynál kedvezőbb ivararányií tenyészvad is igénybe vehető, forgalmi árának a megtérí
tése ellenében.
A oserevadakcióban felhasznált élő-tenyészvad a M A V A D nál elszámolás tárgyát nem képezi.
A cserevadakcióban
résztvevő
vadászterülcttulajdonos
(bérlő) a tenyészeserevádat MAVAD-nak (megbízottjának) a
befogási helyen elcsomagoltál! adja át, és tartozik azt a vasút
állomásra kiszállítani.
A feladást a M A V A D eszközli, a szállítás költségeit a cím
zett viseli.
A cseretenyészvad szállítása — az élővad rendkívüli érzé
kenységére való tekintettel — csupán a M A V A D által használt
és az önköltségi ár megtérítése ellenében rendelkezésre bocsátott
ládákban és szállítókosarakban történhetik.
A vérfelfrissítés céljaira a legjobb minőségű tenyészvadat
kell felhasználni, amelyet a befogott vadmennyiségből gondosan
kell e célra kiválasztani.
A M A V A D által lebonyolított élő-tenyészvad cseréről a
M A V A D pontos jegyzéket tartozik vezetni, amely a csereakció
teljes lebonyolítása után hozzám felterjesztendő.
Ezen rendeletemmel egyidejűleg a 76.313/1935. III. 1. számú
rendelet hatályát veszti.
Budapest, 1937. évi július hó 9-én.
A

ritiiiiszter

Vay

helyett:

s. k.,

államtitkár.

A m. kir. földmívelésügyi miniszter 81.993/1937. I I — 2 . sz.
rendelete a fahasználat iránti kérelmek benyújtásánál követendő
eljárás tárgyában.
Valamennyi

törvényhatósági
közigazgatási
bizottsága
gazdasági
ál bizottságának.
Az 1935 : IV. törvénycikk életbelépte óta eltelt két termelési
időszakban azt állapítottam meg, hogy az erdőtulajdonosok úgy
a rendes évi, mint a rendkívüli fahasználatok iránti kérelmeiket
a termelési idény alatt rendszertelenül, sőt sok esetben a terme
lési idény vége felé terjesztik elő az illetékes hatósághoz.
A kérelmezőnek ez az eljárása az egyéb igazgatási teendők
kel is erősen megterhelt államrendészeti szerveknél nagy munka
többletet idéz elő, mert ugyanabba a községbe, vagy ugyanarra
a vidékre ugyanabban a termelési idényben a rendszertelenül
beérkező kérelmek elbírálása céljából többször kell kiszállaniok,
de másrészt azért is hátrányos, mert a később beérkező kérelmek
idejében való elintézésére nem áll elég idő rendelkezésre s így
a fahasználatok igen sok esetben a téli időszak végére tolódnak
ki, amikor a termelés és kiszállítás az erdőgazdasági érdekek
sérelme nélkül nem végezhető el.
Felhívom tehát az albizottságot, a vármegye hivatalos lapja
útján figyelmeztesse a törvényhatóság erdőtulajdonosait, hogy a
következő termelési idényekben tervezett fahasználat iránti ké
relmeiket saját érdekükben legkésőbb minden év szeptember ha
vának 15-éig az illetékes hatóságnál terjesszék elő, hogy azok
megfelelően csoportosítva idejében elbírálhatók legyenek, mert
a későbben beérkező kérelmek megfelelő időre való elintézése az
erdészeti szerveim másirányú elfoglaltságára való tekintettel nem
biztosítható.
Felhívom a gazdasági albizottságot, hogy az engedélyezés
szempontjából hatáskörömbe tartozó azokat az idejében beadott
rendkívüli fahasználat iránti kérelmeket, illetve fahasználattal
kapcsolatos vágáscsere stb. iránti kérelmeket, amelyek javaslat
tétel szempontjából az albizottság ügykörébe tartoznak, vélemé
nyes javaslata mellett legkésőbb minden év október hó végéig
hozzám terjessze fel.
Budapest, 1937. évi augusztus hó 14-én.
A miniszter rendeletéből:
Pászthory s. k.
miniszteri tanácsos.

A m. kir. igazságügyminiszternek 30.094/1937. I. M . számú
rendelete a mező- és erdőgazdasági ingatlanokra vonatkozó árve
rési hirdetményeknek a m. kir. földmívelésügyi miniszter részére
való megküldése tárgyában.
A Magyar Földhitelintézetek Országos Szövetségéről és az
1894 : V. törvénycikk némely rendelkezéseinek módosításáról,
illetve kiegészítéséről szóló 1911: X V . t.-c. 14. §-a alapján a követ
kezőket rendelem:
A mező- és erdőgazdasági ingatlanokra vonatkozó árverési
hirdetményeknek a m. kir. földmívelésügyi miniszter részére meg
küldése tárgyában kibocsátott 415/1912. I. M . számú rendelet (Ma
gyarországi Rendeletek Tára, 1912. évi X L V I . évfolyam, I. kötet,
91. 1.; Igazságügyi Közlöny, X X I . évf. 7. 1.) akként módosul, hogy
a 415/1912. I. M. számú rendelet értelmében a m. kir. földmívelés
ügyi miniszter részére kézbesítendő árverési hirdetményeket a
jövőben közvetlenül a földmívelésügyi miniszternek kell kézbe
síteni. A Magyar Földhitelintézetek Országos Szövetségének,
illetőleg az Országos Földhitelintézetnek (1936 : X I V . t.-c. 1. §.)
a kibocsátott árverési hirdetményeket tehát csak abban az esetbenn kell kézbesíteni, ha részére a kézbesítést egyéb fennálló aka
dályok rendelik.
Ez a rendelet kihirdetésének napján lép hatályba.
Budapest, 1937. évi augusztus hó 24. napján.
Dr. Lázár Andor s. k.
m. kir. igazságügyminiszter.

A m. kir. minisztérium 1937. évi 5300. M. E . számú rendelete
az Országos Fagazdasági Tanács kiegészítése tárgyában.
A m. kir. minisztérium az Országos Fagazdasági Tanács
szervezéséről szóló 970/1933. M . E . számú, rendelet 2 pontját oly
képpen egészíti ki, hogy az ott felsorolt tagokon és póttagokon
felül az Országos Fagazdasági Tanácsba a vidéki kerskedelmi és
iparkamarák egy rendes, az Országos Erdészeti Egyesület pedig
további egy rendes tagot küld ki.
Budapest, 1937. évi augusztus hó 25-én.
Dr. Darányi Kálmán s. k.
m. kir. miniszterelnök.

A z Országos Erdei Alap által felülbélyegzett fuvarleve
lekkel feladott tüzifaszállítmányokra 1937. évi szeptember hó
1-étől érvényes díjtételek. (A Vasúti és Közlekedési Közlöny
1937. évi 69. számából.)

b) legalább 10.000 kg, c) legalább 15.000 kg feladása esetén.
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42
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38
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88
89
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93
94
95

57
58

58
58
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301—310
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58

86
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100 kg-ként
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161
162
164
165
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147
150
151
lbí
153

Hivatalos Közlemény.
Közhírré teszem, hogy a paksi (Tolna vármegye) születésű
Sipos István részére 1933. évi augusztus hó 3-án 9i—1933. szám alatt
az erdőőri szakvizsga letételéről kiállított eredeti bizonyítvány
elveszvén, ahelyett nevezett részére 1937. évi 3454. szám alatt az
eredetivel egyenlő értékű hiteles másolat adatott ki.
Kaposvár, 1937. évi jiílius hó 30-án.
A m. kir. erdőigazgatóság megbízásából:
Baranyai s. k.
m. kir. főerdőtanácsos.

Kedvezményes tüzifaszállításra jogosult újabb vasúti feladó
állomások.
A Máv. igazgatósága lapunk legutóbbi közlése óta a követ
kező állomásokat vette fel a kedvezményes tüzifaszállításra jogo
sult feladóállomások sorába:
Balatongyörök,

Leányvár-Csév,

Marcaltő,

Rábamolnári.

IRODALOM
Fekete Zoltán: Akácfa-termési táblák a Magyar Alföld
számára.
Az erdőrendezéstani tanszék tanárának csendes, komoly
munkássága újból egy igen értékes kiadvánnyal gyarapította a
magyar erdészeti szakirodalmat.
A m. kir. József Nádor Műegyetem Bánya-, Kohó- és Erdő
mérnöki karának könyvkiadó alapja által kiadott 103 oldalas
füzet először részletesen tárgyalja a felvétel, az eljárás és a szá
mítás módozatait, ahogyan a fatermelési táblák összeállítása
történt.
Ügy a szálerdő, mint a sarjerdő hat termőhelyi osztályba
sorozott adatokat tartalmaz, egész az ötven éves korig 2—2 éves
korkülönbségekkel.
Egyebekben a termelési táblák beosztása, illetőleg rovatai
megegyeznek a Schwappach-féle fatermelési táblák rovatbeosztá
sával azzal a különbséggel, hogy az akác használati módjának
megfelelően Fekete táblázatai a vastag és vékony fán kívül a
tuskó- és gyökérfát is feltüntetik megfelelő rovatokban.
A táblázatot megelőző részletes leírásban Fekete behatóan
foglalkozik a növényjelleg kérdésével is és a növényjelleg feltün
tetésével határolja körül az egyes termőhelyi osztályokat.
Maga a szerző is sajnálattal állapítja meg, hogy a rendel
kezésére álló csekély anyagi erő mellett kutatásai és adatgyűj
tése csak az Alföld területére szorítkoztak és sajnálattal mutat
rá arra is, amit annakidején mi is hangsúlyoztunk, hogy a la
punkban közzétett felkérésére mindössze egy, a gyakorlatban
működő kollégától, néhai Kallivoda
Andor miniszteri tanácsostól
kapott magánkézből származó adatokat.
A magunk részéről teljesen osztjuk Feketének azt a meg
győződését, hogy a táblázat így is jó szolgálatokat fog tenni a
dunántúli és egyéb helyeken telepített akácosok becslésénél is.

Feltétlenül szükségesnek tartjuk azonban, hogy a földmíve
lésügyi kormányzat módot nyújtson Feketének
a dunántúli ós
egyáltalán a kötöttebb talajokon nőtt akácosok felvételére is.
Igaz ugyan, hogy a táblázatok összeállításául szolgált ada
tok egy része a mezőhegy esi lősz talajokra vonatkozik, azonban
mégis szükségesnek tartanok azt, hogy a dunántúli részeken, de
egyes helyeken (pl. a vallásalapítvány dunaföldvári szigeti erde
jén) még árterületeken is telepített akácosok adatai is helyet fog
laljanak a táblázatban.
Sajnálattal nélkülözzük a felvett próbaterek között a nyír
ségi homokvidék állományait is, bár a debreceniek ezekhez sok
tekintetben hasonlóak.
Mégis véleményünk szerint Pusztavacson és a Bácskában
húzódó trianoni határ közelében fekvő területeken kívül alig van
Magyarországon olyan homok, amelyik az akác igényeit annyira
kielégítené, mint a nyirvidék.
A füzet végén dr. Kovács Ernő táblázatai foglalnak helyet
a szálerdő és sarjerdő vastagsági és magassági összetételéről,
amelyek különösen a várható müfatermelés megállapítására szol
gálnak igen használható segédeszközül.
Nagy előnye a füzetnek az is, hogy az adatokat úgy hek
tárra, mint kat. holdra kiszámítva adja s így azok használatával
a nehézkes és hosszadalmas átszámítást könnyen elkerülhetjük.
A magunk részéről csak örömmel tudjuk üdvözölni az igen
értékes füzetet, amelyik újabb tanújele annak a gyakorlati életbe
vágó komoly és önfeláldozó munkásságnak, amit az erdőrendezéstani tanszék személyzete a gyakorlati gazdaság szolgálatában
kifejt.
A csinosan kiállított és könnyen kezelhető füzet a Műegye
tem soproni fakultásánál és egyesületünknél is darabonkint há
rom pengőért kapható.
Melegen ajánljuk azt gyakorlatban működő szaktársaink
figyelmébe.
B. Z.
Seger: Égési kísérletek faépítményekkel. (Brandversuche an
Holzbauten.)
A svájci faipari érdekeltségek által alapított „Lignum"
nevű intézmény nemcsak a piackutatást és egyéb kereskedelmi
tevékenység szemmeltartását iktatta programmjába, hanem olyan
kísérletek szakszerű végrehajtását is, amelyek a fa alkalmazha
tóságának, illetőleg tartósságának mértékét ölelik fel.
Bégi törekvés, hogy a fának, mint különben nagyszerű
építőanyagnak, tűzveszélyességét különböző vegyi szerekkel való
telítés útján gyengítsék és az utóbbi időben számos gyár foglal
kozik ilyen készítmények előállításával.

A Lignum a hosszabb idő óta folyó laboratóriumi kísérlete
ket egy nagyszabású gyakorlati próbával is ellenőrizni kívánta.
Ebből a célból különböző méretű és fajú faanyagból Zürichben
egy kétemeletes, négy lakásból álló faházat építtetett, amelynek
alkatrészeit az előzetesen vizsgálat alá vont tűzálló anyagokkal
kezelték.
Ez kétféle módon történt: beáztatással és mázolással. A nagy
nyomás alatt való telítést mellőzhetőnek ítélték, mert ilyen eljá
rással is csak legfeljebb 1 cm mélységig lehetett a faanyagot telí
teni, ami viszont az alkalmazott szereknek kellő felmelegítése
mellett nyitott kádban való áztatással is elérhető volt.
A 102 oldalra terjedő, nem kevesebb, mint 97 fényképpel
kísért tanulmány kimerítő tájékoztatást ad az igen gondos kísér
let egész anyagáról. A faház egyes helyiségeinek fontos műszaki
leírását az alkalmazott 17 féle szerrel történt kezelés ismertetése
követi, míg a könyv további /s része a tüzelési kísérlet eredmé
nyeivel foglalkozik.
2

Olvasmánynak is érdekes ez a komoly, pompás kis munka,
amelyet melegen ajánlhatunk a fával foglalkozó összes érdekelt
ségek figyelmébe.
A magánbirtokok erdőgazdasága. (Estate woodlands.)
Az Angol Királyi Erdészeti Egyesület kiadásában megje
lent 31 oldalas füzet a magánerdőbirtokosok számára Íródott. Az
erdő közgazdasági jelentősége t, i. egyre mélyebb nyomot szánt a
kiegyensúlyozott angol lelkiismeretben is.
A honvédelem és a nyersanyagpótlás
szempontjából ma
minden talpalatnyi erdőterületre szükség van és a többtermelés
kérdése a régebben tisztán tájszépészeti és sportcélokat szolgáló
angol erdőkben is mindjobban érvényesülni kezd.
Egy rövid történeti visszapillantás után a tanulmány be
hatóan tárgyalja a régi hibák kiküszöbölésére vonatkozó rend
szabályokat, amelyek alapján a termőerőben tetemesen csökkent
talajok, az elhanyagolt erdősítések és a rontott, bozótos erdők új
ból tényleges hozamterületté alakíthatók át. Részletesen felso
rolja a felújításnál követendő szempontokat, hangsúlyozza az
egészséges fapiac megteremtésének, az erdőgazdaság és a vadá
szat, iletlőleg parkszerű kezelés közötti egyensúly helyreállításá
nak szükségességét. Sőt bebizonyítja azt is, hogy az erdők elha
nyagolt állapotának nem a magas jövedelmi és örökösödési adó
az, oka, mert. a magukat szakszerű kezelésre kötelező
birtokosok
nak az állam messzemenő adókedvezményt
nyújt. A céltudatos
erdősítés a tőkebefektetésnek legbiztosabb, az adózás szempont
jából is legelőnyösebb módja.

74 í

A szakoktatásról szóló fejezet rámutat a gyakorlati ismere
tek elsajátításának fontosságára és az okszerű kezelésnek minél
tágabb teret kíván biztosítani. Ezért szükségesnek véli, hogy a
kisebb erdőbirtokosok is tartsanak közös erdőtisztet és igyekezze
nek megbízható, állandó erdei munkásokat nevelni.
A világos okfejtéssel megírt kitűnő kis munkát a nagy an
gol nyelvterület összes szaklapjai melegen méltányolják.

KÜLFÖLDI L A P S Z E M L E .
Z E I T S C H E I F T F Ü R W E L T F O R S T W I R T S C H A F T . B a n d 4., Heft 9. 1937.

Domes: Az erdő és legelő hozamának éghajlattani okok
alapján bekövetkező csökkenése a hegységekben. (Die klimatisch
bedingte Abnahme des Ertrages von Wald und Weide im Gebirge.) 553—571. old.
Az egész Salzburg tartományra kiterjedő vizsgálatok első
ízben kísérelték meg, hogy a magashegységi termőhelyeknek az
éghajlatai való összefüggését a terméseredményeken keresztül
számokban is kifejezésre juttassák.
Legérdekesebb eredménye a szerző munkájának annak a meg
állapítása, hogy a termőhelyek eloszlása elsősorban a napsütés
függvénye. A talajminőség javulásával azonban fokozatosan érvé
nyesülnek az egyéb tényezők is, különösen a nedvesség.
A magasságbeli előfordulásban az erdei termőhelyek minő
sége — azonos fekvés és minőség esetén í— a napsütés szerint vál
tozik, amelynek a legmelegebb hónap középhőmérséklete
a leg
jobb kifejezője. Gyenge talajoknál a földtani és kőzettani viszo
nyok befolyása egészen háttérbe szorul, sőt a csapadék (hatása is
csak a jobb termőhelyeknél érvényesül, még pedig a minőség
javulásával fokozódó mértékben. De akkor sem a csapadék menynyisége, hanem elsősorban a talaj vízháztartása esik döntő súlylyal a latba.
Hasonló eredményekre jut szerző a havasi legelők termő
helyeinek vizsgálatánál is, amelyek során kimutatja, hogy az ár
nyékban fekvő területek hozama — egyébként azonos talaj és
magasság mellett — 10—12%-kai kevesebb a napsütötte oldala
kénál.
*
A füzet nagyobbik felét a nemzetközi erdőgazdasági, illető
leg fagazdasági tudósítás címek alatt isimert állandó rovatok töl
tik ki, amelyek a világ minden részéből közlik a legújabb
híreket.

WIENER

A L L G E M E I N E FORST-

U N D J A G D Z E I T U N G . 1937. 27—36. sz.

Strele: A vadpatak-szabályozás és talajmegkötési munkála
tok hegyvidéken az egyes államokban. (Die Wildbachverbauung
und die Befestigung der Gebirgsböden in den einzelnen Staaten.)
119—120., 125—126. és 129—130. old.
A vadpatakszabályozásban Tirol a világ valamennyi álla
mát megelőzte, taert ott már 1537-ben nagy hozzáértésről tanús
kodó harántgátak és egyéb védőművek készültek a Brixen város
fölé emelkedő hegyek lejtőin.
Szerző (főleg az Ausztriában végzett munkálatokkal foglal
kozik, de részletesen és tárgyilagosan méltányolja Svájc, Itália és
Franciaország hasonló irányú erőfeszítéseit is.
Olaszországban különösen az 1930 óta tevékenykedő, katonai
lag megszervezett „Milizia Forestále" ért el szép eredményeket;
a hasonlóképpen katonailag megszervezett francia államerdészet
is hatalmas összegeket áldoz évenkint a könnyelműen elpusztí
tott hegyvidéki erdők helyén keletkező vízmosások és kopárok
befásítására.
Szerző sorraveszi a többi európai államokat is: Német-, Spa
nyol-, Görög-, Török-, Orosz- és Lengelországot, Portugáliát, Ro
mániát és -Tuoro-'zláviát, sőt megemlékezik azokról a nagyszabású
munkálatokról is, amelyek az Egyesült Államokban történtek kü
lönösen az utóbbi évtizedek folyamán.
Schremp: Töretek és gallyjelek. (Brüehe und Bruchzeichen.)
130—157. old.
Nálunk csak a vadászkalap mellé tűzött véres galyat isme
rik, mint a sikerrel járt vadászat jelét. A hagyományokat nagyon
tisztelő német vadásztársadalom azonban egy egész sorozatot tart
nyilván a nagyvad elejtésével kapcsolatosan alkalmazott töret
változatokból. Ezeket, valamint a vadászati személyzet által hasz
nált figyelmeztető- és üzenetjeleket, amelyek mindig egy vagy
több letört galynak megfelelő elhelyezése által nyernek kifeje
zést, szerző beható részletességgel ismerteti számos rajz kísére
tében.
Schossberger: E g y úszó fafelfogó berendezés a Dírina fo
lyón. (Ein schwimmender Holzfang im Drina-Fluss.) 126—127. old.
A Drina különlegesen nehéz meder- és vízviszonyai mellett
álló gerebek létesítése többszöri próbálkozás dacára sem járt
eredménnyel.
Szerző, aki a vízépítészet egyik legkiválóbb szaktekintélye
Ausztriában, a saját tervei alapján elkészített berendezést ismer
teti, amely évek óta kifogástalanul látja el feladatát.

A különleges fafelfogó egy 8 tagú és egyenkint 20 m hosszú
és 4 m széles tutajsorozatból áll, amelynek minden egyes tagját
a szomszédos tutajhoz, valamint a parthoz erős acélsodronyok
rögzítik.
Ez a megoldás egy vízszintes irányban igénybevett gerenda
tartót jelent, amelyre vonatkozólag pontos statikai számítások
voltak végezhetők. Ez a körülmény, valamint a Drinánál gyakran
fellépő hirtelen áradásokkal szemben tanúsított mozgékonyság
magyarázzák a berendezés állékonyságát.
Farsky: A Cryptorhynchus lapathi
kampfung des Erlenrüsselkafers.) 127. old.

leküzdése.

(Die Be-

Az égerfiatalosokat pusztító ormányos ellen csak akkor vé
dekezhetünk teljes sikerrel, ha jól ismerjük a rovar biológiáját.
Legcélravezetőbb eljárás, hogyha a megtámadott csemetéket
és sarjakat már a tél folyamán kivágjuk, mert ezzel nemcsak a
petéket, hanem sok fiatal rovart is elpusztíthatunk. Ezenfelül
ajánlatos, ha kora tavasszal az egészséges fácskáknak törzsét egy
agyagból, istállótrágyából és mészből álló keverékkel kenjük be,
mert az így rájuk adott „nadrág" megakadályozza, hogy a rovar
lerakhassa a petéit. Természetesen ezt az eljárást hosszantartó
esőzések után, tehát esetleg többször is, ismételni kell.
Kondratovicz: Nemzetközi vadászati kiállítás. (Internatio
nale Jagdausstellung.) 133—134. old.
Folyó év novemberében nyílik meg Berlinben a IV. Nem
zetközi Vadászati Kiállítás, amelyen Magyarország is hatalmas
anyaggal vesz részt. Szerző röviden ismerteti ia régebbi kiállításo
kat- amelyek közül sorrendben a Kleve városban, ennek Corneli
nevű polgármestere által rendezett bemutató volt laz első 1881-ben.
Az 1910. évi és általában L-nek nevezett nemzetközi vadá
szati kiállítást Bécsben, Ferenc József királyunk 60 éves császári
jubileuma alkalmából rendezték, míg a harmadik, amely az elő
zőt csak 20 év múlva követte, a lipcsei kiállítás volt 1930-ban.
Vorreiter: Műenyvvel készült különleges faanyagok. (Kunstharzverleimte Sonderholzer.) 137—138. old.
A fa sok kitűnő műszaki tulajdonságai mellett nagymértékű
vízfelvevő képessége és kisebb szilárdsága azok az okok, amelyek
miatt a fokozott állékonyságot és megbízhatóságot kívánó alkal
mazásnál kevésbé jöhet számításba.
A faiparnak régi törekvése, hogy különböző eljárásokkal ki
küszöbölje ezeket a kedvezőtlen tulajdonságokat, úgy, hogy vi
szont a fa jótulajdonságai (rugalmasság, rossz vezetés, stb.) csor
bítatlanul megmaradjanak.

Legújabban a különböző műgyantákkal való telítés és ra
gasztási eljárások kerültek előtérbe. A folyékony
Bakelit-enyv
alkalmazásának az a hátránya, hogy ez az anyag még nagy nyo
más mellett is alig hatol be 3—4 mm-nyire a fatestbe.
Jobb eredményekt adott vékony furnir-rétegeknek a „Tegofilm" nevű szilárd kötőszerrel, nagy nyomás alatt való összeenyvezése. Szerző azonban az ugyancsak furnirlemezeknek folyékony
kötőszerrel nagy nyomás alatt való összeragasztását tartja a leg
megfelelőbbnek, amelynek alkalmazásaként az ú. n. „Lignofol"
préselt-rétegelt fa (Schichtpressholz)
kerül forgalomba. A folyé
kony ragasztószer t. i. telíti is a fát és ezáltal nemcsak szilárdsá
gát növeli nagyban, hanem higroszkoposságát is tetemes mérték
ben csökkenti.
Wappes: A birodalmi termelő rend kiállítása Münchenben.
(Die Reichsnahrstandesschau in München.) 141—142. old.
A Harmadik Birodalom különös súlyt helyez a parasztbirto
kok fenntartására, mert a kisgazda jóléte a nemzeti erők kimerít
hetetlen forrása. Hogy azonban a kétségtelenül kevésbbé belterjes
kis erdőgazdaságok is tanulhassanak, az állam mindent elkövet
kiállítások rendezésével, sőt ezeknek keretében ingyen szaktaná
csok nyújtásával, hogy a parasztságot az erdő óriási közgazda
sági jelentőségével és a szakszerű gazdálkodás szükségességével
megismertesse.
Ennek a törekvésnek a jegyében rendezte a müncheni kiállí
tást is, amelyről szerző a legnagyobb elismeréssel emlékszik meg.
Lamberg: Az erdőtüzek és leküzdésük. (Waldbrande und ihre
Bekámpfung.) 142—144. old.
Az 1934. aszályos esztendőben az erdőtüzek Németországban
100 "millió márka kárt okoztak. A statisztika adatai szerint az ese
tek 80%-ában az erdőt látogató közönség gondatlansága okozta a
tüzet, még pedig nem annyira égő cigaretta vagy gyufa eldobása,
hanem elsősorban az erdőn rakott tüzek el nem oltása által.
Szerző az erdőtüzeknél követendő oltási rendszabályokra vo
natkozólag ad néhány hasznos tanácsot a gyors és erélyes intéz
kedés, valamint a feltétlen fegyelem fontosságát hangsúlyozva.
Lippmann: Rönktovábbítás a fűrésztelepen. (Rundholzbewegung im Sagewerk.) 144. old.
Egy nagy teljesítőképességű modern fűrészüzem energia
szükséglete — óránként 3 m faanyag felfűrészelését véve számí
tásba — 60 H P . Ennek alig Via-ed része, mintegy 5 H P szükséges
a rönkök továbbításához. Sok helyen mégis idegenkednek — atúlmagas költségekre való hivatkozással — a korszerű emelőberende
zések felállításától.
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Szerző kimutatja, mennyi előnnyel jár a daruval való
munka és különösen a Dfyrrick-darut ajánlja, mint olyant, ame
lyik egyformán használható kisebb és nagyobb üzemekben. A
költségekre vonatkozólag pontos adatokat is közöl.
Gruber: A fagázzal hajtott teherautók és légtömlős lóvontatású szekerek jövedelmezősége. (Rentabilitat von Holzgas-Lastkraftwagen und luftbereiften Pferdzugwagen.) 147—149. old.
Szerző, mint az alsóausztriai Gföhl-ben levő Guttmann-féle
birtok erdőmestere, a hatásköre alá tartozó gazdaságban szerzett
tapasztalatokat ismerteti.
Miután erről a tárgyról már több ízben megemlékeztünk la
punk hasábjain, nem kívánunk a részletekre kitérni, amelyek
egyébként minden irányban a beszerzés, illetőleg átalakítás, vala
mint az üzem költségeire és az elért megtakarításokra vonatkozó
lag is pontos adatokat szolgáltatnak.
Ulzer: Az új török erdőtörvény. (Das neue türkische Forstgesetz.) 151—152. old.
Törökországban folyó év június hó 1-én lépett életbe az új
erdőtörvény, amely a német Bernhard professzornak, Törökország
jelenlegi erdészeti szaktanácsadójának javaslata alapján készült.
A törvény hat fejezete közül az első öt az állami, községi,
alapítványi és magánerdőgazdaságokra vonatkozó rendelkezése
ket tartalmazza, amelyek egy korszerű erdőgazdálkodás alapjait
rakják le az alig 8%-os erdősültségű Törökország számára.
J O U R N A L O F F O R E S T R Y 1937. 6—7. sz.

Schmitz: Szalmaszál a szélben. (A straw in the wind.)
519—520. old.
A szakoktatás kérdésével foglalkozik,
amely
Amerikában
ezidőszerint a legtöbbet vitatott problémák egyike.
Megállapítja, hogy a mérnökképzés iránya általában hatá
rozott szakítást jelent a múlttal olyan értelemben, hogy a főleg
gyakorlati ismeretek nyújtására való törekvés helyett egyre job
ban előtérbe nyomul az alapvető tudományok értékelése és hang
súlyozása.
Még a nagy ipari üzemek is rájöttek arra, hogy sokkal
jobb hasznát veszik a megfelelő tudományos alapokkal rendelkező
szakembereknek, akiket a saját üzemük kívánalmai szerint tud
nak specialistákká nevelni, mint a csak bizonyos gyakorlati kér
désekre beállított technikusoknak.
Szerzőnek az a meggyőződése, hogy az erdészeti felsőoktatás
nak is mindenben a modern mérnöki szakképzés után kell halad-

nia. Örömmel üdvözli, hogy az Amerikai Erdészek Egyesületének
kezdeményezésére az államerdészet megbízott tagjaiból és az erdé
szeti főiskolák tanáraiból egy szakbizottság alakult az erdészeti
egyesületbe való felvétel előfeltételét képző, az ú. n. „ifjúsági tag
ság" (junior membership) elnyerésére jogosító vizsga anyagának
a felülbírálására.
Magyarázatul el kell mondanunk, hogy a meglehetősen „sza
badelvű" amerikai címhasználat ellensúlyozására, valamint arra
való tekintettel, hogy néhány főiskola könnyűszerrel adományoz
oklevelet, az erdészeti egyesület
saját tekintélyének
megvédése
céljából felvételi vizsgához köti a tagság
elnyerését.
Ez a vizsga — amely a mi régi államvizsgánkhoz hasonló —
igen megfelelő intézkedésnek bizonyult és ma a róla kiállított
bizonyítvány olyan súlyosan esik latba, hogy az állami szolgálat
kizárólag az erdészeti egyesület tagjaiból veszi az utánpótlást!
Érthető tehát, hogy a felvételi vizsga súlyának növelése
egyaránt szívügye az összes illetékes szakköröknek.
King: A prárifajd tenyésztése.

(Ruffed

grouse manage-

ment.) 523—532. old.
A legnagyobb amerikai hasznos szárnyasvadra vonatkozó
adatok a mi süketfajdunk tenyészeti viszonyaira
való tekintettel
érdemelnek
figyelmet.
Szerző az állami erdészetnek Minesota államban lévő 1600
kat. holdnyi kísérleti területén nyert adatokat közli.
A megfigyelés célja annak kiderítése volt, mi okozza a fajd
csibék nagymértékű évi pusztulását, az állomány korszakos erős
apadását és milyen beavatkozással lehetne segíteni a bajon. Mert
nyilvánvalóvá vált, hogy az amerikai prárifajd-állomány roha
mos apadását esak erélyes vadászati tilalmakkal lehet meggátolni
és ezzel kapcsolatban szükséges volt megállapítani azt is, hogy
egy bizonyos időszakon belül hány esztendőben engedhető meg a
lelövés és milyen mértékben.
A nagyon érdekes fejtegetések során megtudjuk, hogy a
12—15 tojásból álló fészek-aljnak, illetőleg a belőlük kikelő csi
béknek átlag 75%-a pusztul el minden évben! Még pedig olyan kö
rülmények folytán, amelyeknél mesterséges beavatkozás nem hoz
hat javulást. Mert fészek-elhagyás következtében a tojásoknak
mindössze 3%-a pusztul el s a fészekrablók és ragadozók számlá
jára is csak alig további 5% csökkenés írható. Sokkal jelentősebb
az a veszteség, ami annak következtében áll be, hogy a fajd-tyúk
szabad helyen, főleg utak, nyiladékok mentén készíti el a földön
kezdetleges fészkét, aminek következtében a kikelő csibék közül,
szándéktalanul bár, de sokat pusztít el a forgalom is.

A legnagyobb veszteségi százalékot a csibéknek velük szüle
tett gyengesége okozza, ami viszont azzal magyarázható, hogy a
megtermékenyülés és tojásképzés idejében az anya testi erőbeli
állapota i— a kedvezőtlen táplálék-szerzési viszonyok következté
ben — a leggyengébb.
Szerző némiképpen javíthatónak véli a helyzetet azáltal,
ha a fajdnak alkalmas területeken bogyós cserjéket telepítünk
és egyéb természetes fajd-eleség nyújtásáról gondoskodunk.
Hangsúlyozza azonban, hogy egy darab fajdra még a legjobb
viszonyok mellett is minimálisan í hold terület számítandó: ez
ennek a vadnak fajbeli telítettségi pontját jelenti a rendelkezésre
álló területtel szemben.
Megállapítást nyert az is, hogy a lehető legnagyobb tavaszi
költési állománynál az őszi népességnek legalább 20%-kal na
gyobbnak kell lennie, mert a tél folyamán a legféltőbb gondozás
dacára is az állomány 20%-a elpusztul.
Nagyon érdekes továbbá az a tény is, hogy az évi természe
tes elhulláson felül, minden 10 évi időszakban egyszer a rendes
állománynak mintegy 90%-a elpusztul.
Ennek az okát nem sikerült kideríteni. Szerző a természet
ben általánosan észlelhető erőállapotbeli hullámzásban keresi a
magyarázatot.
Fentiek alapján pontos útmutatást ad arra vonatkozólag,
miként állapítható meg egy területen a lelövés lehetősége és az
őszi lelövésre előirányozható fajdok száma, ami a tavaszi költési
állomány +20 % téli elhullás együttes száma fölött mutatkozó fe
lesleggel egyenlő.
A fajdcsaládok számbavétele és megfigyelése — tekintettel
arra, hogy ez a nagy madár csöppet sem vad i— viszonylag könynyü és a pontos ellenőrzés az egyedüli biztos alapja az okszerű
tenyésztésnek.
Heiberg: M i is az erdőgazdaság? (What is forestry?)
533—535. old.
Az Amerikai Erdészek Egyesületének egy fentebbi ismerte
tésünkben vázolt felvételi vizsgájával kapcsolatosan annak a
meggyőződésének ad kifejezést, hogy a nagyobb eredményességet
kívánó erdészeti szakképzésre való tekintettel sem szabad elzárni
az egyesületet azok elől a gyakorlati szakemberek elől, akik kizá
rólag a kitermeléssel foglalkoznak.
Az erdőgazdaság lényege nem az erdőknek erdészeti célból
való okszerű kezelése, hanem az erdőnek az ember javára való
célszerű használata. Ilyen értelemben pedig a gyakorlat emberei
is értékes munkát végeznek.

Az erdőgazdaság keretein belül Müller már 1876-ban különb
séget tett a kihasználó és termelő erdészet között. Ma általában
Gröw-nek az osztályozását fogadják el, aki kitermelő, védelmi és
felújító erdőgazdasági tevékenységet
különböztet meg.
Az erdészeti szakoktatás újabban főleg az utolsó kettőnek a
fontosságát hangsúlyozza, de miután az erdészet végeredményben
mégis csak gazdaság, a kitermeléssel kapcsolatos tapasztalatok
nak háttérbe szorítása bizonyára nem szolgálja a fejlődés kívá
nalmait.
Illick: Igazgatási megoldások az államerdészetben. (Administrative setups for State Forestry.) 538—544. old.
Az amerikai állami erdészet szervezetét ismerteti, amely az
egyes államokban különböző. A mai helyzet az, hogy a legtöbb
helyen az erdészeti igazgatás az állami adminisztrációnak egyéb
ágazataival közösen működik, 11 államban .azonban külön vezetés
alatt áll. A kisebb erdészeti fontossággal bíró vidékeken az erdé
szet felett egyéb állami szervek rendelkeznek, sőt van hat olyan
állam is, amelynek kormányzatában az erdészetnek egyáltalában
nincsen külön képviselete.
Szerző az erdőgazdaság fejlesztése érdekében szükségesnek
tartja, hogy megfelelő gyakorlattal bíró szakemberek beható ta
nulmányokat folytassanak az igazgatás különböző megoldásainak
szembeállíthatása céljából és egy átfogó tervezetet dolgozzanak
ki a legjobb rendszer bevezetésére.
Mason: Az erdésszel és kiképzésével szemben fennálló
kívánalmak. (The requirements for and education of a forester.)
545—547. old.
Azokról az előadásokról ad jól összevont áttekintést, ame
lyek az egyik északnyugati tudományos erdészeti egyesület évi
közgyűlésén az erdészeti oktatásüggyel foglalkoznak.
Megállapítja, hogy az iskola és a gyakorlat teljesen azonos
úton haladnak az alábbi 3 követelmény szempontjából:
1.) Szilárd-jellemű és intelligens erdőtisztekre van szükség,
akik 2.) alapos elméleti kiképzésben részesültek, amely képessé
teszi őket, hogy a gazdaság bármilyen ágában specializálják
magukat; de ezenfelül szükséges, hogy 3.) az erdőgazdaságok
bőséges alkalmat nyújtsanak az iskolából kikerült fiatalságnak a
gyakorlati ismeretek
elsajátítására.
Az előadók egyöntetűen hangsúlyozták, hogy az egyetemi
oktatás idejét 5 évre kell felemelni, ami azonban még mindig
nem terjeszkedhetik ki a különleges irányú kiképzés változataira.
Ezt csak a gyakorlat adhatja meg és ebből a célból tovább
képző tanfolyamokat
kell létesíteni.

Az állami erdészetnél a felvételi vizsgán az alapvető tudo
mányokban való jártasságra nagyobb súlyt kell helyezni, az
egyes üzemeknek pedig módot kell adniok gyakornoki állások
szervezése által a speciális ismeretek elsajátítására.
A fiatalság ne fusson magasabb fizetés után, hanem töre
kedjék elsősorban ismereteit bővíteni. A nagy erdőgazdasági
üzemeknek pedig csak hasznára válik, ha vezetői hosszabbrövidebb ideig állami szolgálatban is állottak.
Brown: A délkaliforniai erdőtüzek leküzdésének elősegíté
sére készült közlekedési tervek vázlata. (Design of transportaíion
plans to meet the fire control problem in Southern California.)
.563—570. old.
Azokat az elveket és eljárásokat írja le, amelyek a délkali
forniai, erősen szaggatott területen az erdei tüzek elleni védeke
zés alapját alkotják.
A sűrű és nagyon gyúlékony bozótos erdőkben az erős lej
tők mellett és a száraz éghajlat következtében a tűzveszély t. i.
az erdőgazdaság legnagyobb gondja, amely mind az államerdé
szetet, mind pedig az egyéb hatóságokat erősen igénybe veszi.
Mert nemcsak az állományok elpusztulása jelent óriási kárt a
kevés fával rendelkező vidéken, hanem az erdőégések után
kopárrá vált területen kőgörgetegek és vadpatakok a lejtők
aljában díszlő narancsligeteket is veszélyeztetik.
Szerző részletesen ismerteti a tűz elleni védekezés elemeit.
Ezek között elsősorban áll az ú. n. tűz-valószínűség ismerete
Vanak t. i. területek, amelyeken a tüzek különösen gyakoriak.
Ezeknek számbavétele, a térképen való megjelölése, tűzvédelmi
pasztákkal való körülhatárolása és állandó megfigyelése a véde
kezés kiinduló pontja.
Figyelemmel kell lenni a talajtakaró növényzetnek
a tűz
terjedése szempontjából való viselkedésére, ami az erdőknek tűz
veszély szerinti osztályozásához szolgáltat megbízható alapot. Ez
az osztályozás Kaliforniában már befejezést is nyert. Hasonló
képen külön elbírálás tárgya minden erdőnél az az érték, amely
tűz keletkezése esetén kockán forog a faanyag megsemmisülése,
a víz-gazdálkodásban beálló kedvezőtlen változás, az erdő alatt
fekvő kertek és mezőgazdasági telepek veszélyeztetése és végül
az erdőnek mint üdülőhelynek megsemmisülése által.
Az alkalmazandó védelmi intézkedésekre fenti szempontok
figyelembevételével áldoznak többet vagy kevesebbet, mert ter
mészetesen mindig a legnagyobb érték megtartása a leg
fontosabb.
A tűz leküzdésének kivitele, a szükséges idő, a latba vetendő
emberi erő, a szükséges felszerelés, a rendszabályoknak a tapasz-

tálatok alapján való állandó javítása és a tűzoltólegénység
készenlétben tartására vonatkozó követelmények további érdekes
fejezetei a tanulmánynak, amelyekkel azonban bővebben nem
foglalkozhatunk.
Stoddard: A jelenlegi gazdasági irányzatnak és az erre vo
natkozó kutatásnak hatása az erdészeti beruházásokra. (The effeet
of recent economie trends and researeh on the financial aspects
of forest investments.) 584—586. old.
A tartamos erdőgazdaság számára az amerikai nagytőkének
régebben nem volt pénze, mert a kereskedelmi és ipari vállalatok
6—7% kamatot jövedelemeztek, amivel az erdőgazdaság termé
szetesen nem versenyezhet.
Az újabbi nagy pénzbőség mellett azonban a tőkét alig
lehet 2'A—3H%-nál magasabban kamatoztatni és miután az egyre
emelkedő papírfogyasztás
következtében
és a hatóságok céltu
datos felvilágosító munkájának eredményeképen az erdő óriásit
nőtt közgazdasági jelentőségében, egyre fokozódik a pénzügyi
körök érdeklődése az erdészet iránt.
Szerző ezt a tényt az amerikai erdők fenntartása és velük való
tartamos gazdálkodás szempontjából örömmel üdvözli.
Pearson: Fenyőtörzsek mérgezése az állományápolás és
íiíűfa-termelés szolgálatában. (Poisohing conifers in stand improvement and timber sale practice.) 587—590. old.
Amerika délnyugati államaiban sok helyen egy különleges
eljárást alkalmaznak — különösen a fiatal Pinus
ponderosa
állományokban — a hangyásfák (böhöncök) eltávolítására.
Ezeknek a műfa értéke t. i. olyan csekély, hogy kitermelé
sük csak minimális költség mellett fizetődik ki. A körülöttük
lévő fiatalosra azonban állandó és egyre növekvő veszélyt jelen
tenek és így eltávolításuk erdőműveléstani szempontból feltét
lenül szükséges. Miután azonban döntésük előtt a vastag oldal
ágakat, illetőleg a hatalmas koronát el kellene távolítani, az ez
által előálló költség értékesítésüket teljesen kétségessé teszi.
Szerző részletesen ismerteti az ilyen böhöncöknek natriumarsenit oldattal való mérgezését.
A nyár folyamán a törzsekbe — vastagságuk szerint —
több-kevesebb 2 cm széles lyukat fúrnak, amelyekbe 12%-os
oldatot töltenek. Ez megmérgezi a kambiumot és néhány hét
multán a tűk száradni kezdenek.
Ősszel az eljárást megismételve, a mérgezés teljesen megöli
a fát, az ágak elszáradnak, a következő évben maguktól lehulla
nak vagy könnyen letörhetők és a törzs minden elővigyázati
rendszabály és költség nélkül dönthető.

Érdekes .szerzőnek az a megállapítása, hogy a mérgezett be
tegeskedő törzseket a szú egyáltalában nem lámadja meg, noha
az egészséges, frissen döntött, de erdőn hagyott törzset azonnal
megszállja.
Greeley. Az erdei termelés megteszi kötelességét.
industry wilí do its part.) 631—638. old.

(Forest

A korlátlan erdőkihasználás arany napjai után az amerikai
termelés is eljutott annak az igazságnak a megismeréséhez, hogy
az őserdők sem kimeríthetetlenek és a tartamosság az erdők
kellő védelme és felújítása nélkül nem biztosítható.
Ezért az Erdőkitermelők Szövetsége 1933-ban önként aláve
tette magát annak a kötelezettségnek, hogy minden tagja tarto
zik a vágásterületet felújításra alkalmas állapotban vissza
hagyni.
Szerző szerint ennek a körülménynek, valamint a nagy
mérvű állami erdőtelepítéseknek következtében az évi fatermés
tartamossága máris biztosítottnak tekinthető. Ezzel kapcsolato
san azonban a gazdaságosságot illetően aggályai vannak. Mert ha
a meglévő 268 millió hektár erdőterület az újabb erdősítések révén
további 31 millió hektárral szaporodik és az okszerű kezelés
következtében a jelenlegi hozadék 2K>-szeresére emelkedik, nem
lesz könnyű a kitermelt anyag számára piacot találni. A belföldi
szerfafogyasztás t, i. az Egyesült Államokban a háború előtt
fejenként 1 m volt, ma alig 0.3 m és Amerika a kivitelben is az
első helyről az ötödikre szorult vissza.
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A tartamos hozadék szó mára tehát tartamos
értékesítési
lehetőséget kell biztosítani. Az erdőtermelők megértették az idők
szavát, és mindent elkövetnek az erdő-tőke fenntartása érdeké
ben, tehát a kormányzatnak is kötelessége helyes kereskedelem
politikai intézkedésekkel az amerikai gazdasági élet egyik leg
jelentősebb tényezőjének virágzását biztosítani.
Graves: Együttműködési törekvések az erdőgazdaságban.
(Coopérative effort in foresty.) 639—644. old.
A magánerdők elaprózottsága (mint a demokrácia következ
ménye!), a birtokosok célkitűzéseinek különfelesége s nem utolsó
sorban tőkeszegénysége az oka annak, hogy Amerikában még
alig lehet európai értelemben vett magánerdőgazdálkodásról
beszélni. Pedig ez a nemzet vagyonának súlyos veszélyét jelenti.
Az elemi. csapások, rovar- és gombakárosítók elleni védeke
zés, a felújítások gondos kivitele és a gondos erdőápolás, az ok
szerű gazdálkodás előfeltételei. De a fatermés csak akkor válik
értékké, ha megfelelő piacot is talál. Ezért szerző adott viszonyok

között az erdőbirtokosok együttműködésében látja az egyetlen
kivezető utat. H a egy-egy vidék erdőbirtokosai közös megegyezés
alapján úgy gazdálkodnak, hogy a nekik legkedvezőbben fekvő
piacot vagy ipartelepet az ezek által kereett választékokkal állan
dóan elláthatják a tartamosság követelménye a jövedelemszol
gáltatásban is biztosíttatik és a magánerdőbirtokok jelentősége
közgazdasági szempontból is óriási módon meg fog növekedni.
Silvius: Erdőpusztitók Pennsylvania kőszénbánya-vidékein.
(The forest despoilers of Pemisylvania's anthracitc ragion.) 645—
648. old.
i
A közel 1 millió hektárnyi erdőterülettel rendelkező kőszén
vidéken az erdőgazdaság igen jövedelmezőnek látszik az állandó
bányafa-igénybevétel révén. Azonban a nagy üzemek mellett a
talaj felszínére kibújó kőszenet az egészen apró bányák százai is
fejtik, amelyek a szükséges faanyagot a kezükügyébe eső erdőből
takarékosság nélkül veszik ki. Ennek következtében ezeket az
erdőket pusztulás fenyegeti és a tartamos jövedelemszolgáltatás
a fatőke fokozatos csökkenése következtében nemsokára illuzóriussá válik, ha erélyes kormányintézkedések véget nem vetnek a
rablógazdálkodásnak.
Cummings: Átlaló-villa és acélszalag vékony törzsek átmé
rőjének pontos méréséhez. (Tree-fork and steel tape for close
measurement of small diameters.) 653—660. old.
Az amerikai erdészeti kisérletügy a fiatal állományok- ,
ban gyakran ismétlődő törzsvastagság-mórésekhez két egyszerű,
de kellő pontosságot adó eszközzel dolgozik.
Az acélmérőszalagot úgy használják, amint az a kerület
mérésnél szokásos, de a rajtalévő osztásrészek közvetlenül az
átmérőt
jelzik, amelynek növekedésével
egyenes arányban
nagyobbodik a kerület. A hüvelykbeosztást 10 alosztásrész tagolja.
A szalagon a 0.0—0.4"-ig terjedő távolság öt részre osztva
noniuszként szerepel és ezáltal két tizedes leovasását teszi lehetővé.
Az átlaló-villa azon az elven alapszik, hogy bizonyos nagy
ságú szög mellett a szögfelezőre húzott merőlegesnek a szögszá
rakkal való metszéspontja és a szög csúcspontja közötti távolság
egyenlő a szögszárak közé érintőlegesen rajzolt kör átmérőjével.
Az igazán elmés kis műszer a rajzoláshoz szánt körtefa-három
szögből könnyen elkészíthető. A villa csúcsszöge 40°, 42.3'. A szög
felezőre szerkesztett merőlegest egy mozgatható celluloid tolóka
képviseli, amely az olló szárai közé érintőlegesen illesztett törzs
höz tolva, az egyik száron közvetenül leolvasható átmérő-érté
ket adja.
Ezzel az utóbbi műszerrel főleg a 0.1—1.4"-nyi törzsek mér
hetők gyorsan és kellő pontossággal. Az átmérő növekedésével

csökken a műszer pontossága, ezért 1.5—10.0"-ig a fent leírt acél
szalagot használják.
Price: A magánerdőgazdaság jelentőség© és céljai. (Priváté
forestry its meaning and objectives.) 661—664. old.
Amíg erdőgazdaság alatt Amerikában főleg kitermelést
értenek és a magántulajdon távol tartja magát a közös célok
szolgálatától, addig korszerű magángazdaságról szó sem lehet.
Szerző részletesen ismerteti az európai magánerdők óriási
közgazdasági értékét, hangsúlyozván, hogy az erdő védelme, fel
újítása, ápolása tartamos jövedelem forrása, aminek elérésére
Amerikában is törekedni kell.
Cook: Az üdülés megszervezése a Nemzeti Parkokban. (Kecreation planning in the National Parks.) 668—670. old.
1935-ben közel 750.000 ember látogatta Kalifornia nemzeti
parkjait. Minthogy ez az intézmény egyre nagyobb jelentőséghez
jut, az államerdészetnek fontos kötelezettsége, hogy a nép széles
rétegeinek testi és lelki javát szolgáló parkerdőket céljuknak
megfelelően kezelje, természetesen az erdőgazdasági szempontok
károsodása nélkül. A szükséges tervezésre és kivitelre vonatkozó
lag szerző néhány jó tanáccsal szolgál.
Hosley: A vadtenyésztés és erdőgazdaság vonatkozásai.
(Som© interrelations of wildlife management and forest management.) 674-678. old.
A korlátlan vadgazdaságnak a hívei Amerikában is éles
ellentétben állanak az erdészet célkitűzéseivel, ami nem egy
helyen a faállományok tönkretételét és végeredményben a vad
minőségbeli visszafejlődését vonta maga után.
Szerző, aki hazájában a legismertebb vadászati szaktekinté
lyek egyike, szintén kifejezést ad annak, hogy a vadtenyésztésnek
az erdő- és mezőgazdaság legnagyobb teljesítőképességéhez
kell
igazodnia.
Ezért múlhatatlanul szükséges, hogy a tenyésztés tervsze
rűen az összes természeti adottságok figyelembevétele alapján
történjék. De kívánatos az is, hogy a normális erdőgazdaság
keretein belül a vad életkörülményeit sokban elősegítő rendsza
bályok (jó erdei legelők biztosítása, a vad által kedvelt bogyókat
és takarmányt szolgáltató cserjék kímélése stb.) minél hatéko
nyabban érvényesülhessenek.
Fleming, Baker és Koblitsky: A pajodrágás ellen alkalma
zott ólomsavas arzén hatása az örökzöld csemeték csírázására és
fejlődésére. (Effect of applying acid lead arsenate for control of

Japanese beetle larvae on the germination and development
of evergreen seedlings.) 679—688. old.
Az 1934. és 1935. évben lefolytatott érdekes kísérletek, ame
lyeknek összes adatait szerző 5 táblázatban közli, azt az érdekes
eredményt adták, hogy a csírázást a kiszórt vegyszer nem befo
lyásolja károsan, hogyha holdanként! mennyisége nem haladja
meg a 700 kg-ot. Hátrányos azonban a hatása a csemeték fejlődé
sére, ami az arzén fenti mennyisége esetén az 51%-ot is elérheti.
A szerből az arzén-trioxidot a csemeték meglehetős nagy mérték
ben abszorbeálják, (1,000.000 súlyrész csemeteanyagra 144 súlyrész
arzén-trioxid esik), amelynek 78%-át a gyökerek tartják vissza.
A rovar-károsítók ellen való védekezésnek ez a módja tehát a
csemetefejlődás szempontjából igen meggondolandó.
REVUE
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Buffault P.: Az erdő pusztulása — A pusztulás okai — Kö
vetkezményei. (Le déboisement — Ses causes — Ses conséquences.)
432—441. és 506—518. old.
A tanulmány első része az erdő pusztulásának okait a követ
kezőképen osztályozza: 1. Elsőrendű emberi szükségletek kielégí
tése. Ide a legelőnek és szántónak az erdő rovására történt ter
jeszkedését, a fűtéshez és főzéshez 'használt tüzelőanyagban való
szükséglet fokozódását, a fafogyasztásnak a lakóházak stb. épí
téséhez törtónt növekvő igénybevételét s a legelő jószág okozta
erdőpusztításokat sorolja. 2. Az ipar fejlődése: hajóépítés, bányá
szat, kohók, vasolvasztók, üveggyárak s egyéb fafogyasztó ipar
ágak; vasutak és egyéb szállítási berendezések. 3. Egyéb okok:
erdőtüzek, népvándorlás, háborúk, erdészeti rablógazdálkodás és
hasonlók.
A tanulmány második része az erdőpusztulás következmé
nyeit tárgyalja a következő fejezetekben: 1. Káros kihatása az
éghajlatra, 2. a talajra, 3. a források vizére, azok elapasztása s a
vizek lefolyására gyakorolt hatás, 4. a vidék elnéptelenedése.
Buffault P. és Bacon de la Vergne H . : A geneste-i park.
(Le parc de Geneste.) 481—492. old.
Ezt a Bordeauxtól mintegy 15 km. távolságban fekvő, ma
gántulajdonban lévő parkot 1797-ben létesítették és azóta folyton
fejlesztették. Valóságos arborétum, a legkülönbözőbb exotikus
fanemekkel. A kemény fájú Carya fajtákban bővelkedő kertben
ott tenyészik a Pinus taeda, a Pinus palustris,
a
Liquidambar
siyraciflua
(egy gummipálma), egy Araucaria,
a Quercus phellos,
a Fayus americana, stb. Szerzők több mint 70 fanemet sorolnak

fel s leírják valamennyiről, hogy az egyes
tenyésznek a parkban.

egyedek

miként

Rol R.: A bercé-i erdő növényvilága. (La flore de la fórét
de Bereé. Caractéres et évolution.) 493—500. old.
A címben említett erdő Normandia, Bretagne és Anjou ha- tárán, a dél- és északfranciaországi s egyben a tengeri és szá
razföldi éghajlat találkozó helyén fekszik. Ezért növényzete
rendkívül változó. Teljesen ellentétes klíma-igényű növények
tenyésznek itt csodálatos együttesben, amelyekről szerző átfog-ó
képet ad.
Blais R.: Történelmi szövegidézeteik — Hivatalos erdészeti
esztétika. (Textes d'histoire — Une esthétique forestiére officielle.)
501—505. old.
Történetírók feljegyzéseiből, középkori nevezetes emberek
leveleiből idéz részleteket, melyek az erdő szépségét dicsérik.
Többek közt a következő nagyságokat szólaltatja meg: Szép
Fülöp király (1302-ből származó okirat), IV. Henrik (1592),
V. Károly (1516), Madame Sevigné (1690), X I V . Lajos (1664),
X V . Lajos (1750), Stanislas és elődei a lotharingiai hercegek
(1739, 1761, 1763), stb.
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Despond P.: Az építési fa és a központi fűtés.
construction et le chauffage central.) 141—145. old.

(Le bois de

Kimutatja, hogy a központi fűtésnek ma alkalmazott módja
gyorsan rombolja az épületbe beépített faalkatrészeket, valamint
a lakás fabútorzatát. A fűtött helyiség hőmérsékletének ingado
zása mellett főként a levegő párateltségi fokának gyors válto
zásai okozzák a pusztítást. A központi fűtésnek az emberi szerve
zetre, az egészségre is káros hatása, van, ami ugyancsak a levegő
nedvességtartalmának hirtelen és gyakori változásában leli ma
gyarázatát. Szerző a fűtésben újítást sürg-et: a lakás levegőjének
„klimatizálás"-át, vagyis portól és baktériumoktól megtisztított,
szürött, „filtrált" és állandóan egyforma hő- és nedvességi-fokú
levegőnek a lakóhelyiségekbe juttatását.
J . Péter-Contesse: A fagyöngy befolyása a műfa fejlődésére.
(Influence du gui sur a production du bois de service.) 145—153. old.
A Jura-hegység lábainál tenyésző jegenyefenyő-állományokban különösen gyakori a fehér fagyöngy (Viscum
album!.
Az erdőnek ezt a nagy ellenségét tanulmányozta szerző s évtize-
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des kísérletek eredményeiről számol be cikkében. Végső következ
tetésként azt állítja, hogy a fagyöngy által erősen mégtámadott
állományt legcélszerűbb hamar, fiatal korban kitermelni. Az
ilyen állománynál már 20—30 éves korától kezdve a fatömegnövekedéssel inkább értékcsökkenés, mint értéknövekedés jár együtt,
mert a megtámadott törzsekben a műfának alkalmas rész állan
dóan fogy. Idősebb korban műfának való rész már nem is marad
a törzsben: az egész fatömeg nagyon silány minőségű, csak tüze
lésre használható fává változik át.
Leuenberger G.: A fának építkezési célokra való használata.
— Égés elleni védekezés: tűzállóság. (De l'emploi du bois dans
la construction. — Préservation contre Fincendie: Ignifugation.)
167—177. old.
A már Gay—Lussac által megoldani kísérelt feladatot fej
tegeti, hogy milyen eljárásokkal
szüntethetjük meg, vagy
legalább is miként csökkenthetjük a fa, főként a házakba beép,tett fa gyulékonyságát.
Szerző előbb is a gyulladás és égés lényegét, az égő fán vég
bemenő fizikai és kémiái változásokat, a meggyulladás, égés és
elégés szükséges feltételeit tárgyalja és ezeknek a feltételeknek
mesterséges megszüntetési módjait keresi. Több kémiai és fizikai
védkezési módot ismertet, amelyek a fát tűzállóvá teszik. Fényké
peken bemutatja a különböző eljárásokkal kezelt anyagból
készült faépületek falai mellett mesterségesen gerjesztett tűz
égését s a sértetlenül maradt faópületeket. A védekezési módokat
három főcsoportba sorolja: 1. a fa felületi nedvességtartalmának
fokozásán alapuló módozatok (kloridok, szóda, ammóniák alkal
mazása); 2. a fa felületi hűtésén vagy a melegedés folytán elillanó
gázok hőmérsékletének csökkentésén alapuló módok (a fafelület
nek ásványi anyaggal történő bevonása, alumínium porhintés,
különböző elektromos eljárások, a gáz hőjét lekötök, .stb. segít
ségével): 3. az égés megszűntetése útján (borax s más sókkal,
oxigén elvonás sókkal, szénsavval, kénnel stb.).
L ' A I J P E 1937. 5—6. sz.

Az olasz szaklap ezzel a kettős füzettel a különleges beszá
molóknak olyan sorozatát kezdte meg, amely „Keresztül-kasul
Olaszország erdészetén" (Attraverso
1'Itália forestale) főcímet
viseli. Már ebből is kitűnik — amint ezt a lap irányítását intéző
bizottság az ebben a számban közzétett bevezetőjében (129—130.
old.) meg is mondja — hogy a sorozat célja az erdészeti szellem
propagálása az országban, s a fasiszta uralom, illetőleg az erdé
szeti milícia értékes és eredményes munkásságának megismer
tetése az egész olasz néppel. A sorozatban közölt tanulmányokat

— amelyekre helyi jelentőségük miatt bővebben nem térhetünk
ki — szebbnél-szebb fényképek díszítik. Általánosabb érdeklő
désre csak Pavari-nak
a „Karsztfásítások" (I rimboschimenti del
Carso) c. tanulmánya számíthat. Á füzet egyben az olasz Turista
Egylet (Touring Club Italiono) céljait is szolgálja.
REVtSTA
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Snaider Gh.: A bükk fájának gőzölése. (Aburirea cheres
telei "de fag.) 653—666. old.
Angliában, de Keleten is a fűrészelt bükköt főként gőzölt
állapotban keresik. A gőzölés folytán a bükk fája több előnyös
változáson megy keresztül: 1. gyorsabban szárad; 2. kevésbbé
reped; 3. összehúzódási együtthatója kisebb lesz; 4. a fa tartó
sabbá válik és 5. kellemes vöröses színeződést nyer.
A bükköt felfűrészelós után azonnal gőzölni kell. Ezért a
pároló berendezést közvetlenül a fűrésztelep közelében, sőt lehe
tőleg az azt hajtó gőzgép kazánja közelében kell elhelyezni s a
fűrésztelep teljesítőképességével arányosra méretezni. A párolóberendezés három helyiségből álljon. Miközben az első helyiség
ben, amely gőzzel telített, folyamatban van a párolás, azalatt a
másodikban a berakodás a harmadikban pedig a már párolt fa
kihordása történik. A berendezés
elkészítéséhez építő anyagul
elsősorban fát kell használni.
Szerző egy mintaberendezést ismertet, amelynek mindenik
helyisége 40—40 m fát fogad be. A párolás meleg időjárás esetén
42, télen 48 óra hosszat tart.
A párolási eljárás lényege: az első hat órán keresztül a fát
l'A atmoszférás nyomás alatt kell tartani, ami minden hat órá
ban Yi atmoszférával fokozandó. 36 óra elmultával a szelepe
ket ki kell nyitni s aztán a fa még további 6—10 óra hosszat ma
radjon a szabad levegő behatása alatt.
Az ezután következő osztályozás és rakásolás sok gyakorla
tot és tapasztalatot kívánó munka. Az alátétek, ászkok, közbülső
felfüggesztések helyes alkalmazásával a fának apróbb fogyaté
kosságai ügyesen eltüntethetők; viszont ezeknek a munkálatok
nak hanyag elnagyolása sok károsodásnak, a. fa elértéktelenítésének lehet az okozója.
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Üzemrendezési és felmérési bizottságok. (Comisiunile de
amenájament si de ridicári in plan.) 676 — 697. old.
A „Napi problémák" rovatába a lap szerkesztősége az üzem
rendezésről szóló tanulmányokat kért a szakközönségtől, mint
hogy ez a tárgy Romániában különösen időszerű.
Stinghe egyetemi tanár az üzemterv helyes elkészítésének
nagy fontosságát fejtegeti. Rámutat arra, hogy az üzemterv ké-

szítőjének nemcsak jó szakembernek kell lennie, hanem az is
szükséges, hogy az ilyen munkák végzésében nagy gyakorlata
legyen. Még így is csak abban az esetben lesz az üzemterv a leg
megfelelőbb, ha annak készítését megelőzően az erdőigazgató, az
erdőrendezés műszaki vezetője, s az üzemrendezési bizottság
tagjai együttesen kiszállnak a helyszínre s ott az erdő részletes
bejárása közben megállapítják, majd jegyzőkönyvbe fektetik a
gazdaság alapelveit. (Hasonló ez a nálunk már régen gyakorlat
ben lévő előzetes helyszíni bejárási és előzetes jegyzőkönyv készí
tési eljáráshoz.)
Moldovanu
az állami erdők üzemrendezése érdekében az
erdőigazgatóságok mellé üzemrendezési bizottságok létesítését
kívánja. Jogi személyek erdeinek rendezésénél a közigazgatás
vezetőjét is meg kell hallgatni, a magánerdők érdekében pedig
megfelelő műszaki hivatalok felállítása lenne célszerű.
Negulescu ezzel szemben központi üzemrendezési bizottsá
gok létesítését javasolja s azoknak szánja a legfontosabb sze
repet.
Popescu—Zeletin
vegyes megoldást keres. Az erdőigazgató
ságok mellett létesítendő állandó üzemrendezési bizottságokon
kívül egy ideiglenes központi bizottságra is szükség van. Utób
bira főként a különböző erdővidékek számára alkalmas üzemtervi
minták készítésének feladata hárulna.
Valamennyi szerző javaslata megegyezik abban, hogy az
üzemrendezési bizottságok élére hozzáértő egyéneket kell állítani.
Kívánják, hogy a munkálatok végrehajtói megfelelő javadalma
zásban részesítendők és a legmodernebb műszerekkel látandók el.
A fiatal erdőmérnököknek legalább két évet ezeknél az üzemren
dezési munkálatoknál kell szolgálniok.
Gárdonyi N a g y L . : K i v é t e e s e n n a g y m é r e t ű fák. ( A r b o r i
c u d i m e n s i u n i e x c e p t i o n a l de m a r i . ) 702. old.
A Nagybánya város erdeiben található néhány rendkívüli
nagyméretű fának (Aeer platanoides, Castanea vesca, Pinus strobus, P. austriaea, P. silvestris, és Gingko biloba) leírását adja.
H a r a l a m b A t . : A „bánáti fenyő" és a z e r d e i fenyő elő
fordulási h e l y e a z Oltvidéken. (0 s t a t i u n e pe P i n u s b a n a t i c a
G e o r g . et J o n . s i P i n u s S i l v e s t r i s L . pe v a l e a S o h o d o l u l u i
de R u n c i n Oltenia.) 765—777. old.
A Cserna völgyének alsó vidékén egy, a nem régiben még
ismeretlen fenyőfaj előfordulását állapították meg. A fekete
fenyő egyik válfajának lehetne tekinteni, amely az ausztriai
fekete fenyőhöz és a Pinus pallasiana-hoz
áll legközelebb. Geor-

gesco C. román botanikus ismertette tudományosan először ezt á
fenyőt s bánáti lelőhelye után Pinus banatica-nak nevezte el.
(Elfogadott tudományos neve: Pinus banatica Georg. et Jon.)
Szerző a szóbanforgó fenyőnek a Bánáton kívül egy további
előfordulási helyét állapította meg és pedig az Oltvidéken, ahol
ez a fafaj az erdei fenyővel elegyesen tenyészik. Részletesen is
merteti ennek az előfordulási helynek egész flóráját.
Beldie Alex: A tiszafa két újabb előfordulási helye a
Bucseeson. (Douá statiuni noui de tisá ín Bucegi.) 778 — 779. old
A Bucsecs vidéki „Ferenc József orom" környékén bükk es
jegenyefenyő állományban mintegy 2 hektárnyi területen körül
belül 150 tiszafatörzs tenyészik. A fejlettebbek 15 cm átmérőjűek
és 8—10 m. magasak.
A másik előfordulási hely a Furnica hegyi erdőkben azú. n.
„Davila kútja" fölött van. Itt kisebb mennyiségben található a
tiszafa, viszont a legidősebb törzsek átlagos mellmagassági át
mérője 30 cm.
Vasiliu V. V . : Szerszámok, amelyekre a csemetekerti
munkálatokhoz minden erdőgondnokságnak szüksége van.
(Aparate necesare oricárui ocol silvie pentru lucrárile de
pepinierá.) 7 8 0 - 783. old.
1. Csiráztató készülék.
2. Földbe fecskendező készülék. A csemetekert földjében ká
rosító lárvák, különösen a cserebogár pajodok elleni védekezésre
ajánlott sokféle eljárás egyike sem olyan hatásos, mint annak
a fémfecskendőnek használata, amelyet 1933-ban Eliescu ajánlott
legelőször. Folyékony szénkéneget fecskendez vele a csemetekert
talajába s a talaj fertőtlenődik, a pusztító rovatoktól megtisztul.
Tavasszal lehetőleg a lárvák teljes kifejlődését és erősebb elterje
dését még megelőző időben a csemetekert minden négyzetméterére
5 befecskendezést kell alkalmazni úgy, hogy a folyadék 15—20 cm
mélyen kerüljön a föld alá. Minden egyes bfecskendezés 5 cm
folyadékot emészt fel, vagyis 1000 m területhez 25 liter folyadék
szükséges. A műveletet követő 24 óra múlva már megfigyelhető
a hatás. A befecskendezési helyeket körülvevő 20—25 cm-es kör
zetben minden lárva beteg; további 2 nap múlva pedig valamenynyi elpusztult. Az alkalmazandó folyadékot Zalatnán készítik s
literenkénti 20 lei-es árban adják. Szerző gyakorlati adatokat
közöl a végrehajtott munkálatok költségeiről s közli a fecsken
dező részletes leírását és rajzát is.
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3. Háton hordozható
permetezőkészülék.
Különösen az
Oidium quercinum elleni védekezéshez nélkülözhetetlen. Az elő-

írt folyadékot ez a készülék egyenletesen és nagyon vékony
rétegben permetezve hinti szét. Ezáltal a zsenge csemetéknek az
erős folyadékkal történő esetleges tönkretétele ellen is teljes
biztonságot nyújt, míg más készülékek használata, vagy a folya
dék egyszerű locsolása esetén gyakran történik kár. A készülék
porozásra is használható.
Természeti emlékeik. (Monumentele naturii.) 796—818. old.
A „Napi kérdések" rovat tanulmánysorozatában
Linfea
ornitológus madárvédelemre hívja fel az erdész-világot. Felso
rolja azokat a madárfajokat, amelyeket a természetvédelmi
intézkedéseket is tartalmazó 1930. évi román törvény értelmében
feltétlen védelemben kell részesíteni. (Gypaetus barbatus aureus,
stb.). Szerző kéri az erdészeket, hogy ne vágassák ki az olyan
fát, amelyiken fészek van s hogy a madarak költésére alkalmas
nádasokat és barlangokat is részesítsék védelemben, illetőleg
hagyják azokat érintetlenül.
Szakmáry előbb leírja, hogy a Bánát népének mennyire fej
lett a természetvédelem iránti érzéke, majd azt javasolja, hogy
tartsák fenn és részesítsék hatósági védelemben azokat az utolsó
300—400 éves kocsányos tölgytörzseket, amelyek a bánáti árterek
ben még lábon állanak.
Pancovschi a természetvédelem szellemének az erdészek kö
zötti propagálását sürgeti.
Pető áttekintő leírást ad a világ nevezetesebb nemzeti
parkjairól.
Végül Civüt ismerteti a természetvédelmi tárgyú, Romániá
ban ma érvényben lévő törvényes rendelkezéseket és felsorolja
az eddig már hivatalosan természeti emlékül nyilvánított terüle
teket (19 helyet nevez meg), a védelemben részesítendő állatfajo
kat és növényeket, végül országrészenkinti részletezéssel a fenn
tartásra már eddig kijelölt nevezetesebb egyes fákat, valamint a
nemzeti parkokként kezelendő területeket.
S U M A B S K I L I S T 1937. 7—8. sz.

Horvát:
Horvátország
fatenyészetének
áttekintése
( P r e g l e d s u m a s k e vegetacije u H r v a t s k o j . ) 337—344. old.
Horvátország erdei fanemeinek vízszintes és függőleges
elterjedését tárgyalja röviden, s amint jelzi, ezen közleménye
mintegy előzetes bemutatót ad azonos tárgyú munkájából. A
felsorolt források között nem említi fel a
Fekete—Blattny-íéls
közel 1000 oldalas nagy munkát, amely pedig igen sok értékes
horvátországi adatot tartalmaz. Módját fogom ejteni, hogy erre
szerző figyelmét felhívjam, annál is inkább, mert a Fekete—

Blattny-féle munka Horvátországra vonatkozó adatai igen bősé
ges s pontos gyűjtésen alapulnak, amelynek hitelességéért kezes
kedem, mert azt fáradságos munkával személyesen végeztem az
1904. és 1905. év folyamán.
Pászthy Ferenc.

Balén: További adatok Jugoszlávia földközitengeri erdőtenyészeti viszonyainak ismertetéséhez. (Drugi prilog poznavanju nasih mediterranskih suma.) 345—446. old.
A Jugoszláviához tartozó adriai szigetcsoportoknak szegé
nyes erdőtenyészeti viszonyaival foglalkozva keresi azokat a fa
nemeket, amelyekkel főleg a déli fekvésű kopár szigeteket sikere
sen be lehetne erdősíteni. A helyi növényzet alapján figyelmét a
ciprusfa (Cupressus sempervirens) ragadta meg s részletesen is
merteti ennek a déli adriai szigeteken való előfordulását és tenyé
szett viszonyait számos igen jól sikerült fényképfelvétel kíséreté
ben. Méltatja a ciprus erdő- és közgazdasági jelentőségét, bemutat
több jellemzést s az ezek alapján megszerkesztett magassági és
vastagsági görbét.

Plavcic: Az erdők megadóztatása. (Oporezivanje suma.)
4 4 7 _ 4 6 7 . old.

Miután az utóbbi években az erdőbirtokosok mind sűrűbben
panaszkodnak az erdőket túlterhelő magas adók miatt, szerző idő
szerűnek tartja e kérdéssel behatóbban foglalkozni. Szembeállítja
a mostani adóterheket a régi időkével, amikor Horvátország még'
Magyarországhoz tartozott s a régi időket az erdők megadózta
tása szempontjából igazságosabbaknak mondja. Külön-külön tár
gyalja a három főadónemet (földadó, jövedelemadó, vagyonadó).
Felsorakoztatja több neves nemzetgazdának az erdők megadóz
tatására vonatkozó nézetét, s megállapítja, hogy az adókivetés
alapjául szolgáló kataszteri tiszta jövedelem az erdőknél túlmagas, tehát feltétlenül szükséges annak 20—30%-kai való leszállí
tása, úgy, hogy ez a mezőgazdaságnál már megtörtént. Mint vi
gasztaló körülményt felemlíti, hogy az erdő- ós bányaügyi mi
nisztérium felszólítására a zágrábi egyetem mező- s erdőgazda
sági kara az erdők megadóztatása ügyében a kormányhoz a
szerző fejtegetésében kifejtett kívánalmaknak megfelelő előtertést tett.

KÜLÖNFÉLÉK
HALÁLOZÁSOK.
Pápai János zirci apátsági főerdőmérnök július hó 24.-én
szívszélhűdés következtében 42 éves korában váratlanul elhunyt.
A megboldogult 1925. május 25.-től 1926. február 25.-ig a vesz
prémi püspökség monostorapáti erdőgondnokságában, 1926. feb
ruár 26.-tól 1928. július 31.-ig mint magánmórnök, 1928. augusztus
1.-től 1931. július 31.-ig az államrendészetnél működött,
1931. augusztus 1.-én lépett az apátság szolgálatába, amely
nek hat éven át képzett, ügyes szakembere és ritka becsületességű, kötelességtudó, hűséges tisztje volt. E rövid idő alatt is
mintaszerű, példás családi és társadalmi életével közbecsülést,
megnyerő, szeretetreméltó egyéniségével sok-sok jóbarátot, min
denki iránt tanúsított előzékenységével és szolgálatkészségével
pedig hálás tisztelőt szerzett magának.
Jámbor István oki. erdőmérnök, a liercegprímási uradalom
börzsöny irtási erdőgondnokságának vezetője, július 22-én hosszas
szenvedés után elhunyt.
Nyugodjanak békében !
SZEMÉLYI HÍREK.
A földmívelésügyi minisztérium vezetésével megbízott m.
kir. miniszterelnök báró Waldbott Kelemen felsőházi tagot az
Országos Erdőgazdasági Tanács elnökévé 1939. évi december hó
31-ig terjedő hatállyal kinevezte.
#

A Kormányzó Űr Őfőméltósága a földmívelésügyi minisz
térium vezetésével megbízott magyar királyi miniszterelnök elő
terjesztésére vitéz Onczay László uradalmi főerdőtanácsosnak a
hazai mezőgazdaság fejlesztése körül szerzett érdemei elismeré
séül a magyar királyi gazdasági főtanácsosi címet adományozta.
A m. kii*, vallás- és közoktatásügyi miniszter Mérey Andor
és Somogyi Zoltán királyi közalapítványi erdőtanácsosi címmel
és jelleggel felruházott királyi közalapítványi főerdőmérnököket
királyi közalapítványi erdőtanácsosokká a VII. fizetési osztályba
kinevezte.
*

A m. kir. földmívelésügyi minisztérium vezetésével megbi
zott m. kir. miniszterelnök Lippóczy Béla m. kir. főerclőtanácsosl
Miskolcról Budapestre a m. kir. erdőfelügyelőséghez,
Maróthy

Emil m. kir. főerdőtanácsosi címmel és jelleggel felruházott m.
kir. erdőtauácsost Miskolcról Győrbe az erdőigazgatósághoz és
végül vitéz Simonkay
Gyula
m. kir. erdőtanácsost Miskolcról
Gödöllőre a m. kir. állami és koronauradalmi erdőigazgatóságihoz
áthelyezte.

A SOPRONI NYÁRI E G Y E T E M .
Ünnepélyes keretek között nyílott meg augusztus hó 1.-én a
József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem legújabb
intézménye, amelynek otthonául a tetsvér-főiskolák példája sze
rint a Műegyetem ie egy kellemes vidéki várost választott. Két
ségtelen, hogy a nagyszerű fekvésű Sopronnál alkalmasabb he
lyet nem is találhatott volna.
Régi igazság, hogy minden kezdet nehéz. És különösen
nehéz volt olyan programmot adni a Soproni Nyári Egyetem ke
retein belül, amelynek a minden oldalról megnyilvánuló és az
igények egész sorát támasztó kívánalmakkal szemben kellett
helytállnia. Ezért úgy érezzük, hogy a kritikában a rideg szigorú
ság helyett a megérteni és segíteni akarás a helyesebb álláspont.
Ezenfelül előre kell bocsátanunk, hogy a próbálkozást első
sorban a magunk erdészeti szemszögéből kívánjuk vizsg'álni.
Lapunk legutóbbi számának mellékleteként közreadtuk a
Nyári Egyetem tanulmányrendjét és már akkor bizonyos aggá
lyaink merültek fel olyan értelemben, hogy gyakorlati kartár
saink körében a felhívás nem fog nagyobb visszhangra találni.
Ennek két oka is van. Az egyik általános érvényű és arra
vonatkozik, hogy a tanulmányrend az erdőgazdaságot érintő kér
déseknek csak korlátolt teret engedhetett.
Ez azonban nem is történhetett másként. Mert hiszen az idei
programm a Műegyetem valamennyi karának bemutatkozását kép
viselte és — amint ezt a megnyitó alkalmával hallhattuk, — a
műszaki és gazdaságtudományi felsőoktatás új rendszerének cél
kitűzéseiről és életrevalóságáról volt hivatva — az egyetem
falain túl — bizonyságot szolgáltatni.
Ezenfelül a szorosan vett szakelőadásokon kívül olyan álta
lános érdeklődésre számot tartható kérdéseket is fel kellett vennie
a tanulmányrendbe, amelyek a közönség szélesebb rétegeinek
kulturális szükségleteivel állanak összhangban.
Ebből viszont önként következik, hogy a Nyári Egyetem
nem számíthatott az élénkebb erdész érdeklődésre. Hiszen az erős
gazdasági elfoglaltságban álló magyar erdőtisztikar tagjai csak
a nyári pihenésükből áldozhatják fel a szükséges időt a tovább
képzésre és kevés kartársunknak az anyagi helyzete engedi meg,
hogy egy ilyen tanfolyamon saját költségén vegyen részt.

Ahhoz pedig, hogy hivatalos megbízást kapjon a 2 heti
soproni tartózkodáshoz, mégis csak olyan programm szükséges,
amely a szakismeretek
jelentős
bővítésének
lehetőségét tar
talmazza.
Nem indokolt tehát az a szemrehányás, hogy az erdésztár
sadalom „megtagadta" az ősi főiskolát, mert kevés képviselőjét
küldte el a Nyári Egyetemre, szemben a bányász—kohász testvérszakkal, amelyik sok jelntkezővel igazolta a ragaszkodását.
A hazai bánya- és kohóvállalatoknak, már a nagyobb mű
szaki részre való tekintettel is, több érdekük fűződött tisztvise
lőik kiküldéséhez, mint az erdőbirtokosoknak. Ezenfelül azonban
egy másik, — bármennyire jelentéktelennek látszó — technikai
hiba is közrejátszott abban, még pedig nem csekély mértékben,
hogy az erdőmérnökök nem jöhettek fel nagyobb számban az elő
adásokra.
A bánya- és kohómérnöki osztály előadásait t. i. három egy
másután következő napra sorozta be a rendezőség, az erdőmér
nöki osztály részéről bejelentett 5 előadást azonban az augusztus
G.-ától 17.-éig terjedő 11 napos időszakra osztotta szét.
Semmi okunk sincs arra, hogy ebben szándékosságot lás
sunk! Valószínűbbnek tartjuk, hogy ez a részletkérdés csak elke
rülte az erdészeti osztály figyelmét. De már a múltból is emlék
szünk néhány esetre, amikor n*ém egy fontos erdészérdek került
hátrányos helyzetbe pusztán bizonyos passzivitás miatt.
Éppen azért szeretnők hinni, hogy nem megy feledésbe a
tanulság és a jövőben minden „csekélység"-nek a súlya és jelen
tősége megméretik. A magyar erdőgazdaság messzebbnéző céljai
nak az érdekében!
Nem mulaszthatjuk el, hogy rá ne mutassunk a Nyári
Egyetemmel kapcsolatosan egy másik problémára is.
És ez az erdészeti továbbképzés kérdése.
A Nyári Egyetem tervezete szerint ugyanis a következő
években már csak egy-egy kar, esetleg csak egy-egy osztály lesz
a házigazda és így a soproni karra, illetőleg erdőmérnöki osz
tályra csak minden ötödik, esetleg tizedik évben kerül a sor.
Bizonyosra vesszük, hogy a túlnyomórészt erdészeti előadá
sokat felölelő programm, a nehéz gazdasági viszonyok dacára,
sok erdőmérnököt hoz majd Sopronba. Mert hiszen elsősorban a
birtokosoknak érdeke, hogy a gazdaságukat kezelő tisztek a korral
haladhassanak és főiskolai tanulmányaik bevégzése után is része
seivé válhassanak a tudományos kutatás újabb eredményeinek.
De éppen ezért tartjuk elégtelennek az 5, esetleg 10 évenként
nyújtandó alkalmakat!
Különösen ma, amikor minden ország óriási erőfeszítéseket
tesz termelésének okszerűbbé tételére és ennek eredményeképpen

például minden német erdészeti főiskola minden évben megren
dezi a maga ,,Hochsehulwoche"-ját, amelyre az állam és a magán
birtokosok hivatalból küldik ki tisztjeiket.
Meg kell mondanunk, hogy az erdészeti továbbképzés mi
előbbi megindítása, függetlenül a Nyári Egyetem általános
érvényű, szélesebb látóhatárt nyújtó munkájától, halaszthatatla
nul sürgős feladatává vált a magyar erdőgazdaság összes illetékes
állami és érdekképviseleti
szerveinek!
Addig is azonban őszinte köszönettel tartozunk a Nyári
Egyetem vezérkarának azért a minden tekintetben önzetlen és
buzgó fáradozásáért, amellyel nem könnyű feladata megoldá
sára törekedett.
A közel 500 főnyi hallgatóság különösen a.tanfolyam igaz
gatóját, dr. Romwalter Alfréd egyet. rk. tanárt zárta szívébe, aki
páratlan előzékenységgel állott mindenkinek a rendelkezésére és
oroszlánrésze van abban, hogy a Soproni Nyári Egyetem biza
lommal tekinthet a jövőbe.
Annál is inkább, mert Romwalter professzor a tanfolyam
legszorgalmasabb hallgatója is volt ós lelkiismeretesen számba
vett mindent, ami az esetleges hiányok kiküszöböléséhez és a
teljes harmónia eléréséhez szükséges.
Az erdőmérnöki osztály részéről Roth Gyula, Fekete Zoltán,
Sébor János és vitéz dr. Bokor Rezső vállaltak előadást.
Roth Gyula a szik- és homoktalajok erdőmüvelésének, ille
tőleg a vad- és halgazdaságnak a korszerű kérdéseit foglalta
össze klasszikus tömörséggel előadásaiban, rávilágítván olyan
szempontokra és adatokra, amelyek még a szakközönséget is
meglepték.
Fekete Zoltán a fatermelési táblák céljáról, készítéséről
beszélt; témáját különösen a hazai akácfatermési táblákra vonat
kozó munkálatok és adatok ismertetése tette érdekessé.
Különös öröm volt számunkra Sébor János magas nívójú
és mégis minden részletében világos, könnyen megfogható elő
adása a vektoriális kiegyenlítésről, amely szűkebb szakmánkon
kívül nagyszámú kataszteri és báromszögelő mérnököt hozott
össze.
Vitéz dr. Bokor Rezső egy igen időszerű kérdéssel foglal
kozott: az épületfa gombásodását és az ellene való védekezést
tárgyalta. A számos grafikonnal és az oktatás egyéb segédeszkö
zeivel kísért előadást mindvégig feszült figyelemmel hallgattuk
az építészmérnökökkel együtt, mert hiszen egy igen gyakori és
kellemetlen ellenség leküzdéséről volt szó.
A szakelőadásokon átlagosan 50 főnyi hallgatóság volt jelen.
A délelőttökre tartogatott általános érdeklődést keltő témák ter
mészetesen jóval nagyobb közönséget vonzottak.

Gróf Teleki Pál dr. („Az európai nagyhatalmak világpoli
tikai helyzete"), Deseő Dezső dr. („A magasabhrendü szervezetek
megfiatalítása") és Szabó Zoltán dr. („Az örökléstudomány mai
kérdései") előadásain mindig zsúfolt volt a terem.
A közbeeső szünnapok kellemességeiről Sopron város ide
genforgalmi hivatala gondoskodott, amelynek szeretetreméltó és
ügybuzgó igazgatója, Pöttschacher Rezső változatos kirándulá
sokkal és egyéb szórakozásokkal kedveskedett a hallgatóságnak.
Mindent összevéve: örülünk a Nyári Egyetemnek, mert meg
ismerést hozott, utat mutatott és őszinte szívvel további sikert
kívánunk neki.
M.
A PÉCSI PÉLDA.
Érdekes levelet hozott az Egyesületnek mult hónap elején
a posta.
Indokoltnak látjuk, hogy szövegét teljes egészében ide
iktassuk:
.,308/1937. szám.
FELHÍVÁS!

A pécsi m. kir. erdőfelügyelőség az időszerű erdőgazdasági
kérdések megvitatása, az erdőgazdasági teendők egységesítése
és
az erdőgazdaságok vezetőinek továbbképzése céljából évente ta
vasszal és ősszel egy-egy erdőgazdasági értekezlet tartását ter
vezi, melyre Baranya vármegye és Pécs szab. kir. város erdőbir
tokosait és az erdőgazdaságok vezetőit ezennel tisztelettel meg
hívja.
Miután ezek az értekezletek, amint az a kitűzött célból lát
ható, tulajdonképen az erdőbirtokosok
érdekeit szolgálják,
az
erdőfelügyelőség felkéri az erdőbirtokosokat, hogy erdőgazdasá
gaik vezetőinek nyújtsanak módot ahhoz, hogy ezeken az érte
kezleteken hivatalból résztvehessenek.
A megtartandó értekezlet helyét és pontos idejét az erdő
felügyelőség mindenkor kellő időben közölni fogja.
Pécs, 1937. évi augusztus hó 1-én.
vitéz Vitézy László s. k., m. kir. főerdőtanáesos.''
Már a Dunántúli Erdészeti és Vadászati Egyesület közgyű
lésérő] írt beszámolónkban megemlékeztünk a szándókról, amely
íme hamarosan testet öltött.
Őszinte elismeréssel köszöntöttük a gondolatot és kétszere
sen örülünk valóraváltásának: az első bátor lépésnek, amely gya
korlati kartársaink ismeretkörének bővítésére törekszik.
Szeretnők hinni, hogy a jó példa mindenütt buzgó köve
tőkre talál és a legnagyobb készséggel állunk rendelkezésére az

állami erdészet illetékes fórumainak, valamint a magánerdőgaz
daságoknak egyaránt a továbbképzés kérdésének gyakorlati meg
valósításában.
Mert ha sikerül is tető alá hoznunk a külföldi példák szerint
a Műegyetem erdőmórnöki osztályának bevonásával a nyári
továbbképző tanfolyamok megszervezését, kétségtelen, hogy az
általános érvényű elméleti oktatás mellett fel nem beesülhető
jelentősége marad azoknak a gyakorlati tapasztalatoknak, ame
lyeket egy-egy vidék szükebbkörű erdésztársadalma éppen a pécsi
mintára megszervezett
értekezleteken
és tanulmányutakon
nyerhet.
Ebben a meggyőződésben kívánunk őszinte szívből teljes
sikert a pécsi m. kir. erdőfelügyelőségnek és a zászlója alá sora
kozó kartársainknak.
M.
A fotocella a vadgazdaság szolgálatában. A Berlin melletti
híres Schorfheide-nek egyik vadaskertjében érdekes kísérlet tör
tént a kerítésen alkalmazott átjárók biztosítására.
Az általánosan használt, többé-kevésbbé automatikus ajtók
helyett az egyik oldalon egy villanykörtét, a másik oldalon pe
dig egy fotocellát alkalmaztak.
Ha a kerítésen áthatolni szándékozó vad a villanylámpa
vezetékét érintve a fényforrást kioltja, a fotocellával kapcsolatba
hozott hang- és fényszórók működésbe lépnek.
A tapasztalat szerint a hirtelen kiváltódó hang és fény a
vadat mindig visszaűzi.
Vízben oldható fa. A német vegyiipar ma már olyan cellu
lózét tud előállítani fenyőfából, amely vízben oldható. Ezáltal ez
a cellulózé olyan célokra is felhasználható, amelyekhez eddig ki
zárólag külföldről kellett beszerezni a szükséges anyagokat
{gumiarabikum, agar-agar, szentjánoskenyérmagliszt, stb.).
Az új német anyagnak Tylose a neve és tisztaság, fény-, hőés hideg-állékonyság, valamint tartósság tekintetében állítólag
a fent említett külföldi gyártmányokat is felülmúlja.
Elsősorban emulziók előállítására használják, de készül be
lőle nemhabzó fogkrém is. A textiliparban cellulózé-aefher név
alatt mint fedőanyagot használják, különösen a műselyem gyár
tásánál, de számos egyéb iparág is kiváló eredménnyel alkal
mazhatja. .
H a oldott állapotban sima felületet vonnak be vele, rugal
mas enyvréteget alkot, amelynek tartóssága 8-szorta nagyobb,
mint a papiré, gyűrhető, anélkül, hogy szakadna, vagy mor
zsolódna

Fa- és építésianyagok tájékoztató árai
szeptember hónapban.
I. F A Á R A K
termelők és nagykereskedők közötti forgalomban:

A) Lombí'aanyag'ok.
s

1. Gömbfa m -ként

2. Fürészelt

lombfaanyag

3

ab feladóállomás:
p

m -ként budapesti paritásban
-f-forgalmi adó:

en?6

Tölgy, 30 cm felül

42—50

Tölgy fournier, tönk 45 m Múl

70—80

Bükk 30 cm felül... . . . . . .

32—40

P e n g ö

Tölgy, merkantil, szélezetl

e

Gyertyán 25 cm felül

...

30—45

K ö r i s

Kőris 35 cm felül... . . .
Jávor 30 cm felül... . . .
Szil...
Éger, commeree
30 cm felül
. . . ...

...
...
...
.:
...

42—50
42—55
28—40
28—30
35—45

S z i l

a

>

L

135—145

0

• — Gyertyán, jobb
>
°-% > merkantil
Nyár
... .

J á v o r

-- -

150—160

-

—
100—110
145—155
110—120
—

L

er

Nyár (ffyufafa)...

25—30

Hárs, merkantil

Nyár 50 cm felül

40—50

Bükk, gőzölt, I. o.szélezett

115—125

Kőris bognárfa 10 t w g . . . . 300—320

Bükk,

105—115

Szil

«

10 «

« . . . 260—280

Bükk, gőzöletlen,

Akác

«

10 «

« . . . 360—370

Akácoszlop 10 t w g

380—390

3.
A

«

. . . . . . . . . 105—115

I.o. szélezetlen
«

—

Tűzifa.

termelőknek szeptember hónapban 10.000 kg-ként fizetendő

m a x i m á l t

á t v é t e l i

á r a k

p e n g ő b e n

budapesti paritásban, 1. osztályú áruért a következők:

Sut °°™ 25?

Tuskó

g

Bükk

... •

Gyertyán
Cser, tölgy, kőris

...

360

346

323

282

320

338

323

299

263

291

314

296

272

237

272

Egyéb keményfa... . . .

300

286

262

227

262

Fenyő

319

—

270

—

Lágy lombfa

260

Hántolt cser, tölgy
Akác

... ...

...

230

—
230

—

—

334

—

—

336

322

302

262

302

Pengő

4. Egyéb faanyagok:

Tölgydonga, I-a, akója . . . 3-20—5-80
«

Pengő

Bükk keréktalp, drb . . .
Kőris

«

«

Nyirfarúd,

...

Il-a,

«

—

I. o. tölgyparketta mént szerint
0-36—0-38

« . . . , 1-70—1-80

II; 0.

«

«

9—10

«

8—9

I. o. bükkparketta
II. o.

«

500—5-50
. . . . . . 4-50—5-00

B) F e n y ő f a a n y a g - o k .

5. Budapesti fenyöfa-detailárak
m?-ként
ab raktár:
Pengő

Válogatott lucfenyő
118—130
I. oszt. áru 24 mm
alapon
100—110
II. oszt. áru 24 mm
alapon
... ..
84—90
III. oszt. áru 24 mm
alapon
70—75
Léc, hosszú
72—74
Zárléc lucfenyő
76—78
Faragott fa alapára
54—56
Fűrészelt fa 6 m-ig
72—75
Zsindely ezre, 18 collos . . .

6. Import fenyőfaanyagok, nagybani
árak m"-ként

b) Erdélyi áru:

Pengő

Lúc, épitő áru U . F . széles

97-100

Román IV. oszt. lúc, széles
A. F

87—90

Román V . oszt. lúc, széles
B. F . . .
Román

75—78

. . . . . . ...

V.

oszt. jegenye,
55—58

széles

58—61

Léc, 4—6 m ._
Súlyáru (D) széles

... . . .

54—57

Faragott fa

— ...

42

...

44

Fenyőrúd7—8cm; fm-ként026—0-28
Fenyőrúd9—11«

«

0-27—0-29

ab magyar határ:

7. Faszén:

a) Osztrák áru
helyt Budapesten:
(Schilling
+ 13«/ felár)
0

Szóles építési anyag lúc
Keskeny «
«
«
Léc, 4—6 m

69-90
62-20
71-20

Pengő

Belföldi I-a 10.000 kg.

500—550

Román faszén I-a

580 - 6 0 0

Retortaszén ab m. h. á.

680—750

II. É P Í T É S I A N Y A G O K

ÁRAI

Budapest ab gyártelep:
Pengő ,

1 q égetett mész

Égetett agyagtégla ezre,
nagyméretű

._

kisméretű . . . . . . —, __

34—35
27—28

2-70-3-20

100 kg portlandcement
körülbelül

~ 5 4 0 -5-90
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HIRDETÉSEI.
A l a p irányával n e m e l l e n k e z ő h i r d e t é s e k e t
s é k e l t díjszabás m e l l e t t k ö z l ü n k .

mér

D í j s z a b á s . Kéthasábos szélességben (107 mm) garmond betűvel vagy ennél
nagyobb betűfajtával szedett hirdetés milliméterenkint 30 fillér. (Egyszeri meg
jelenés mellett egy egész oldal ára 32 P.) Táblázatos és garmond betűnél
kisebb betűfajtával szedett hirdetéseket másfélszeres egységárral számítunk.
Ismételt megjelenés esetén megfelelő árkedvezmény.
Apróhirdetéseknél egy szó 12 fíll., állástkereső hirdetéseknél 6 fill.

Külön mellékletek megegyezés szerint.
Adóügyekben előfizetőinknek díjmentesen szolgál felvilágosí
tással az Adó és Könyvvitel szerkesztősége, IX., Ferenc-körút 37
szám. Telefon: 32-2-60.
#

Szaktanácsadói teendőket, faértékesítést, stb. és minden az
erdőgazdasággal kapcsolatos munkát elvállal: Barsi
Nándor
ny. erdőtanácsos, Budapest, IV., Váci-utca 36, I. emelet 5. ajtó.
Telefon: 1-896-93

E R D E I , F E K E T E - , LÚC-,
JEGENYEFENYŐT,
VÉKONY

OÖMBFÁT

VEZETÉKOSZLOPOK
céljaira

7—8

méter

hosszúságtól

minden hosszban készpénzfizetés

felfelé

ellenében

magas áron vásárolunk. Ajánlatokat kérjük

, U N A " Faértékesítő rt., Budapest
9

V . , JSádor-dtca 2 1 .

T e l e f o n : 2 7 - 8 - 5 9 * szám alá

miamini twzi- é& inűfatwmdési a ie^eím^a&M
e^$ég,át&(* minden meny-

inter Henri Rt
B u d a p e s t , V . , V i l m o s c s á s z á r - ú t 72.Tel. 1-112-69

HOHIG MÓR A
v á s á r o l : erdőket, kitermeléseket,

jj—

tűzifát és mindenfajta szerfát; elad:

4r

tűzifát és k e m é n y fűrészanyagokat.

t

Budapest. V1L, DoMny-u. 14. Telefon: 14-36-^8.

íiönk átlaló körtefából P 10-ért kapható Veszprémi Faipar
R. T.-nál, Veszprémben.
Oki. erdőmérnök, 45 éves, alapos szakmabeli és nagyvilági
tájékozottsággal (huzamosan szolgált Törökországban, 7 évig
megszakítás nélkül Albániában, megfordult angol Hátsó-Indiá
ban, Sziámban és most tért haza Finn és Észtországból), bármi
nemű erdészeti vagy egyéb alkalmazást elfogad. •
Esetleg törpegazdálkodásra alkalmas kis földterület hasz
nálata ellenében alkalmi erdészeti és gazdasági vagy egyéb üzleti
teendők végzésére is kötelezi magát. Havas István, Budapest,
főposta, poste restante.

VERSENYTÁRGYALÁSI HIRDETMÉNY.
(Kivonat.)
A magyar királyi államvasutak igazgatósága 1937/38. költ
ségvetési évre szükséges mintegy 1037 m? tölyy pályafenntartási
faanyag szállítására ezennel nyilvános versenytárgyalást hirdet.
Az aláírt ajánlatot „Ajánlat az 52.618/937. sz. versenytárgya
lási hirdetményben közölt pályafenntartási tölgyfaanyag szállí
tására" felirattal ellátott, sértetlen borítékban elhelyezve, pecsét
tel lezárva, a magyar királyi államvasutak igazgatóságánál (VI.,
Andrássy-út 75. III. 336. sz.) 1937. szeptember hó 23-án déli 12 óráig
személyesen vagy posta útján kell benyújtani. Ugyanezen a na
pon déli 12 óra 15 perckor fogjuk az ajánlatokat felbontani, ami
kor a magukat igazoló ajánlattevők vagy meghatalmazással ellá
tott képviselői jelen lehetnek.
A fentiektől eltérőleg kiállított ajánlat a közszállítás oda
ítélésénél nem jön figyelembe.
Bánatpénzül SLZ ajánlat szerinti értéknek 2 /i^át kell az aján
lat benyújtásának időpontjáig — a hirdetmény ügyszámára való
hivatkozással — készpénzben a magyar királyi postatakarékpénz
tár útján, vagy állami letétekre alkalmas értékpapírokban közvet
lenül a magyar királyi államvasutak központi főpénztáránál le
tenni.
Az ajánlattevő ajánlatával a tényleges döntés megtörtén
téig, 1937. évi november hó 30-ig kötelezettségben marad. A magyar
királyi államvasutak igazgatósága az ajánlatok között az árakra
való tekintet nélkül szabadon választhat.
Ajánlat tehető úgy belföldön termelt, mint külföldről szár
mazó faanyagra. Az ajánlatokban határozottan kitüntetendő, hogy
a felajánlott faanyag hazai, vagy külföldi származású.
A teljesítés helyére, a szállítási módozatokra és határidőre,
az átvételre, árakra és fizetési módozatokra vonatkozólag részié0

tes felvilágosítást a teljes szövegű hirdetmény ad, amely az
Igazgatóságnál szerezhető be.
Budapest, 1937. szeptember hó.
Az Igazgatóság.

VERSENYTÁRGYALÁSI HIRDETÉS.
•
(Kivonat.)

—

—

A Magyar királyi államvasutak igazgatósága 510.000 db
talpfa és 4438 m? váltótalpfa szállítása iránt nyilvános verseny
tárgyalást hirdet.
Az ajánlatok legkésőbb f. évi október hó 7-én déli 12 óráig
adandók be, a bánatpénz pedig ugyanaznap déli 12 óráig teendő le.
A versenytárgyalásra vonatkozó részletes feltételek, vala
mint az ajánlati űrlapok a Magyar Királyi Államvasutak beszer
zési főosztályában (Budapest, VI., Andrássy-úí 75. III. 386.)
vehetők át.
Budapest, 1937. évi szeptember hó 9-én.
Az Igazgatóság.
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