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Szerkeszti 

B U N D K Á R O L Y , 
a F. J . r. I., egyesületi titkár. 
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1908. év, május hó 15. X. F Ü Z E T. XLVII-ik évfolyam. 

s , -
Megjelenik minden hónap 1. és 15-ik napján. 

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

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

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

(Telefon: 37—22) 

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



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

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

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

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

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

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

EGYESÜLETI HIRDETÉSEK. 
Figyelmeztetés. Az egyesületi kiadványokból az egyesületi tagok csak  egy 

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

Az Országos Erdészeti Egyesületnél (Bpest, V., Alkotmány-utcza 6. sz.) 
a következő müvek rendelhetők meg: 

ERDÉSZETI LAPOK. Az Országos Erdészeti Egyesület közlönye. Szerkeszti 
Bund Károly.  Előfizetési ára 1 évre 16 korona. Megjelenik minden hó 1-én 
és 15-én. Mutatványszámok ingyenesen. Régi évfolyamok mérsékelt áron. 

AZ ERDÉSZETI ZSEBNAPTÁR 1908. ÉVI (27.) ÉVFOLYAMA. Ára egyesületi 
tagoknak 2 K., másoknak 3 K. Árát legczélszerübb 45  f. postaköltséggel 
együtt előre  beküldeni,  mert az utánvét aránytalanul drágítja a postaköltséget. 

AZ ERDÓŐR vagy AZ ERDÉSZET ALAPVONALAI KÉRDÉSEKBEN ÉS 
FELELETEKBEN. Irta: Bedő Albert. VIII. kiadás, 1902. Ára 6 K. 6 kn, 
55 fill. előzetes beküldése esetén bérmentve és ajánlva küldetik. 

AZ ERDŐRENDEZÉSTAN KÉZIKÖNYVE. Irta: bölcsházai Belházy Emil. Ára 
tagoknak 6 K., nem tagoknak 10 K. 

ERDÉSZETI NÖVÉNYTAN. Irta: Fekete Lajos és Mágócsi-Dietz Sándor. I. kötet. 
Általános növénytan. Teljesen elfogyott. — IL kötet: Növényrendszertan. 
Részletes növénytan. Növéfiyföldrajz. Ára tagoknak 12 K., nem tagoknak 18 tv 

A TÖLGY ÉS TENYÉSZTÉSE. Irta: Fekete Lajos. Ára tagoknak és könyv
kereskedőknek 4 K., másoknak 6 K. Kapható a szerzőnél is Selmeczbányán 

ERDEI FACSEMETÉK NEVELÉSE. Irta • Tomcsányi Gusztáv. Ára tagoknak 
3 K.,nem tagoknak 4 K. ; 4 K. 45 fill. előzetes beküldése esetén bérmentve 
küdetik. 
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ERDÉSZETI LAPOK 
AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI E Q Y E S Ü L E T , , 

x lvu .éy f . K Ö Z L Ö N Y E 10-FÜZEL 

KIADJA: AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI E G Y E S Ü L E T 
' Szerkeszti : 

B U N D K Á R O L Y . 

Megjelenik minden hó 1-én és 15-én. ® Előfizetési dij egy évre 16 korona. 
Az Orsz. Erd. Egyes, oly alapitó tagjai, kik legalább 300 kor. alapítványt tettek, vala
mint a rendes tagok is 16 kor. évi tagsági dij fejében, ingyen kapják. Azok az alapitó 
tagok, kik 300 koronánál kevesebbet alapítottak, 6 kor. kedvezményes árért járathatják. 

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

»n A lap irányával nem ellenkező hirdetések mérsékelt díjéit közöltetnek. «e 
^-t, (Telefon: 37—2?.) S - ~ ^ 

A magánerdők parczellázása és irtása ellen. 
~*f^ magánkézen levő erdőknek az a tervszerű, üzér-

j £_ \^ kedési szándékból történő felaprózása és irtása, 
amelylyel az Erdészeti Lapok már ismételten foglalkoztak, 
a hivatalos körök figyelmét is felkeltette, minek eredmé
nyeként az alább következő körrendeletet bocsátotta ki a 
földmivelésügyi miniszter, melyet az Erdészeti Rendeletek 
Tárában való közlés czéljából nem kapván meg, azt köz
érdekű és tudtunkkal nem bizalmas jellegű tartalma miatt 
e helyen közlünk. 

KÖRRENDELET 
valamennyi kir. erdőfelügyelőségnek. 

(Az 1879. évi X X X I . t.-cz. 2. és 4. §-ainak hatálya alá tartozó 
erdők parczellázás utján való eladásának és kiirtásának meg
akadályozása ügyében.) 

105.821/1907 földmiv. min. sz. — Hozzám érkezett jelentések 
szerint ismételten előfordultak olyan esetek, hogy egyes magán
birtokosok, illetőleg fatermeléssel foglalkozó gyárosok és vállal
kozók a birtokukban levő s illetve kihasználás végett talajostól 

Erdészeti Lapok 



együtt megvásárolt feltétlen erdőtalajon álló, sőt véderdőjelleggel 
biró erdejüket letárolás után parczellázzák és kisebb részletekben, 
tájékozatlan kisgazdáknak jelentékeny vételár mellett üzletszerűen 
eladják, az utóbbiak pedig a megvett erdőtalajt felássák, fel
kapálják s néhány éven át, amig a talaj termőereje a csekély 
televényréteg elpusztulásával teljesen ki nem merül, rablógazdál
kodás módjára mezőgazdaságilag használják, avagy a kihasznált 
vágásterületeket a megszerzés után azonnal legeltetésre fordítják. 

Az 1879. X X X I . t.-cz. idevonatkozó rendelkezéseibe ütköző 
s ugy közgazdasági szempontból, mint a vásárló kisgazdák érde
keire is egyaránt káros és veszélyes eme gazdálkodást múlhatatla
nul s minden rendelkezésre álló törvényes eszközzel megakadá
lyozni kívánom, annyival is inkább, mert az erdők ily módon 
való pusztításának a tulajdonképeni czélja csak az, hogy egyes 
élelmes vállalkozók az erdők fakészletének előnyös kihasználását 
s a kihasznált erdők talajának minél magasabb árban való érté
kesítését, a nép tájékozatlanságának és jóhiszeműségének kihaszná
lásával a maguk javára biztosítsák, az erdősítési kötelezettség alól 
pedig kibújjanak s azt a vásárló kisgazdákra hárítsák át. 

Szigorú felelősség terhe alatt utasítom tehát a kir. erdő
felügyelőséget, hogy a kerületéhez tartozó s az idézett törvény 
2. és 4. §-ának hatálya alatt álló erdők kezelését és miként való 
használatát a jelzett visszaélések megakadályozása végett állandóan 
éber figyelemmel kisérje s amennyiben a fentebbiekhez hasonló 
törvényellenes gazdálkodást tapasztalna, vagy ilyennek tervbe
vételéről tudomást szerezne, azonnal a legerélyesebben lépjen 
közbe s intézkedjék aziránt, hogy a parczellázott erdőket vásárló, 
illetve vásárolni szándékozó kisgazdák az erdők fenntartására vonat
kozó törvényszerű rendelkezésekről s azok megszegésének követ
kezményeiről idejekorán és széles körben kellően felvilágosittassa-
nak s az érdekeiknek meg nem felelő erdővásárlásoktól lehetőleg 
visszatartassanak, az esetleg már megkezdett káros használatok 
pedig az 1883. évi 3Ó.016. sz. körrendelet értelmében azonnal 
megszüntettessenek, a törvényellenes cselekmények megtoroltas-
sanak s az erdősítési munkálatok elrendeltessenek. 

Budapest, 1908. évi márczius hó 3-án. 
A miniszter helyett: Mezó'ssy 

államtitkár. 



Érthetőnek találjuk, hogy a hivatalos hatalom első
sorban a kezében levő eszközök szigorúbb alkalmazásával 
igyekszik a mutatkozó bajon segíteni, mielőtt ujabb esz
közök megszerzésére gondol. Éppen ezért bevárandónak 
tartjuk a magunk részéről is azt, hogy a fenti rendelkezés 
a gyakorlati életben meghozza-e a kivánt eredményt, 
mielőtt továbbmenő intézkedéseket sürgetnénk, semmiesetre 
sem lehet azonban megelégedni azzal, hogy ezzel az 
intézkedéssel az ügy maga lekerüljön a napirendről. Az 
eddig törvényellenesen eszközölt irtások újraerdősítése lesz 
próbaköve a miniszteri rendelkezésnek és rövidesen ki 
fog derülni, sikerül-e a most rendelkezésre álló eszközök
kel egyfelől az eddigi irtásokat ismét az erdőterületeknek 
visszahódítani, másfelől ujabb ily visszaéléseknek elejét 
venni. 

A mezőgazdaság terén a parczellázás, ha nem üzér-
kedésí czélzattal történik, bizonyos határig mindenesetre 
jogosultsággal bir s mégis a mezőgazdaság illetékes kép
viselői is kénytelenek a parczellázásokkal űzött hallatlan 
visszaélések ellen állást foglalni; annál több okunk lehet 
nekünk erdőgazdáknak erdeink elaprózása és irtása ellen 
védekeznünk és éber figyelemmel kisérni minden olyan 
jelenséget, amely ily irányú üzérkedésre vall. 

<D£ Ú£ 

A magyar Alföld befásitása érdekében. 

Irta: Bernátsky  J. 

II. 

fák előfordulása valamint a növényzet kialakulása tekinte
tében a klima után a  talaj  a legfontosabb tényező. Hogy 
a magyar Alföld befásitása minél több sikerrel járjon, az 

alföldi klimát elviselő fák talajigényeit jól kell ismernünk. Amilyen 
36* 




