
A közölt meteorológiai feljegyzések mutatják, hogy a termé
szetnek tényezői ez alkalommal valóban ritka szélsőséggel és gyors 
változással találkoztak és nem csoda, hogy hazai, nem kényes fa
fajok is megsínylették azt. Éppen ezért a mostani fagy alkalmával 
szerzett tapasztalatok — összevetve az állandó megfigyelés ada
taival — értékes útmutatásul szolgálhatnak az egyes külföldi fa
fajok erdőgazdasági értékét illetőleg. 

Blattny Tibor közöl végül ujabb adatokat a növényföldrajzi 
kutatás köréből és pedig a veresfenyőnek oly termőhelyeiről,, 
amelyek eddig az irodalomban ismertetve nem voltak. 

A Kárpátok déli határlánczolatának Czód és Lotru völgyeiben 
vannak ezek az állományok, illetőleg csoportok, amelyeket az ott 
folyamatban levő nagyszabású kihasználással kapcsolatban a ki
vágás veszedelme fenyegetett. A növényföldrajzi munkák vezető
jének, Fekete Lajos miniszteri tanácsos urnák javaslatára közbe
lépett a földmivelésügyi minisztérium, hogy ezek a rendkívül 
érdekes facsoportok természeti emlékképen fen maradjanak. A terü
let tulajdonosa, a szász egyetem ennek következtében kivonta 
ezeket a csoportokat a kihasználás alól és bekerítve. „Tilos" 
jelzéssel látta el azokat, ugy hogy fenmaradásuk remélhetőleg 
biztosítva van. 

A füzetet intézeti és személyi ügyek zárják le. 
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HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK. 

HIVATALOS KÖZLEMÉNY. 

2144/1912. sz. — Közhírré teszem, hogy a Sümeg községi 
(Zala vármegye) születésű Holczbauer Mihály részére 1887-ik évi 
október hó 15-ik napján 17. szám alatt az erdőőri szakvizsga 
letételéről kiállított eredeti bizonyítvány elveszvén, ahelyett neve
zett részére 1912. évi 2144-ik szám alatt az eredetivel egyenlő 
értékű másolat adatott ki. 

Kir. erdőfelügyelőség, Szombathely, 1913 február hó 16-án. 
Kpgl Árpád 

királyi erdőfelügyelő. 

JA 



KÜLÖNFÉLÉK. 

Halálozások. Csikszentkirályi és krasznahorkai gróf Andrássy 
Dénes, a főrendiház örökös tagja, a magyar tudományos akadémia 
igazgatósága és számtalan emberbaráti és közművelődési egyesület 
tagja, Kassa és Rozsnyó városok díszpolgára stb., ki az Országos 
Erdészeti Egyesületnek 1000 koronával régibb idő óta alapitó 
tagja volt, életének 78. évében Palermóban f. évi február hó 26-án 
elhunyt. 

Nádasi Nádossy Kálmán, az Országos Erdészeti Egyesületnek 
alapitó tagja, f. évi márczius hó 1-én 81 éves korában elhunyt. 

Jeremiás Gábor m. kir. erdőmérnökgyakornok, életének 28 évé
ben Beszterczén elhunyt. 

Béke poraikra! 
A máramarosi fenyőtutajfaárverések. A súlyos gazdasági 

és pénzviszonyok, a háborúnak egész közéletünkre ránehezedő 
réme a f. hó 3., 4. és 5-én megtartott máramarosi fenyőtutajfa
árverésnél is éreztették kártékony befolyásukat. Az eladásra bocsá
tott 222.000 m? faanyag ugyan a kikiáltási árakon felül talált 
vevőre s a megajánlott áremelés a mult évi kikiáltási árakhoz 
viszonyítva átlag közel 3 koronát tesz ki w'-ként, mindezek daczára 
azonban az elért eredmény a mult évivel szemben elég jelentékeny 
visszaesést mutat, ami a konjunktúrákra való tekintettel tisztán a 
nehéz pénzügyi és külpolitikai eseményeknek tudható be. 

Magában az árverés módjában is némi változás állott be 
s tán némileg ármérséklő hatása volt annak a körülménynek is, 
hogy a megváltoztatott kikiáltási áraknak az átlagárakra való 
kihatásával a kereskedők még nem voltak teljesen tisztában. 

A régi kikiáltási árak szerint a vékonyméretű, 25 cm-tn alóli 
épületfa árai aránytalan különbségeket mutattak a már következő 
(26—31 cm vastag) értékosztály áraival szemben. Az aránytalan
ság eltüntetése végett a vékonyfa árait a kincstár mintegy 
16—17%-kal felemelte, ami az átlagos kikiáltási áraknál az egyes 
értékesítési csoportok különböző választékaránya szerint 2—10%-os 
áremelkedést okozott. Az eladandó anyagok közé besoroztattak a 
2— 3 - 8 m hosszú rönkök is, melyek oszlopoknak stb., valamint 



felvágva kivált asztalos és kisebb méretű építőanyagnak szintén 
jól alkalmasak. Végül kisérletképen a legvékonyabb választékból 
8000 ma a többi anyagból kiszakítva, 500 m3-es részletekben 
bocsáttatott eladásra, hogy a tisztán vékonyépületfakereskedéssel 
foglalkozó kisebb kereskedőknek módjukban legyen ebbeli szükség
letüket közvetlenül a kincstártól beszerezni. 

A részletes eredmények különben a következők: 
1. A bustyaházai erdőhivatal 68.000 m3 faanyaga a kikiáltási 

árakon (/ra3-ként 17 K 33 f) felül 9 - 4 6 % áremeléssel talált vevőre. 
Átlagos eladási ára m3-ként 18 K 97 f. 

2. A máramarosszigeti erdőigazgatóság fahozamából: 
I. A méretelkülönités nélkül piaczra hozott faanyagoknál: 
a) A bogdán-fehértiszai erdőgondnokságok 47.000 m3 fater-

mése a 19 K-ás kikiáltási áron felül 12 -8°/o áremeléssel, vagyis 
/72 3-ként 21 K 43 fillérért adatott e l ; 

b) a vaséri erdőgondnokság 29.000 m3 faanyagánál a meg
ajánlott áremelés átlag 14 -0°/o, ami a 18 K 50 fillérért kikiáltási 
árak figyelembevételével 21 K 09 fillér /n3-kénti eladási árnak 
felel meg; 

c) a fejérpataki erdőgondnokság jelentékeny részben jegenye
fenyőből álló 10.000 m3 fatermése a 18 K 30 filléres kikiáltási 
árral szemben 4 -18°/o áremeléssel, vagyis /ra3-ként 19 K 06 fillérért 
kelt e l ; 

d) a kevelei 18.000 m3 faanyag kikiáltási ára átlag 18 K 60 
fillér. Elért áremelkedés 14-52%, átlagos eladási ár 21 K 30 fillér; 

e) a mezőháti erdőgondnokság 30.000 m3 faanyaga a /w3-ként 
18 K 70 fillért kitevő kikiáltási árral szemben 9*9% áremeléssel, 
átlag m 3-ként 20 K 55 filléren adatott el; végül 

f) a feketetiszai 12.000 m3 a 18 K 60 filléres kikiáltási áron 
felül 1 0 - 5 4 % áremeléssel, vagyis m3-kmi 20 K 56 filléren talált 
vevőre. 

Mindezek a faanyagok 1000 m3-es részletekben bocsáttattak 
áruba. 

II. Elkülönített vékonyfa (12—23 cm középátmérővel) 500 
w 3-es részletekben: 

a) a fehértiszai erdőgondnokságból 3000 m3. Kikiáltási ár 
16 K 40 fillér. Áremelés 19-8%. Eladási ár /re3-ként 19 K 65 fillér; 



b) a mezőháti erdőgondnokságból 3000 m3. Kikiáltási ár 
átlag 16 K 70 fillér. Áremelés 18-98°/o. Eladási ár 19 K 87 fillér; 

c) a feketetiszai erdőgondnokságból 2000 m3. Kikiáltási ár 
16 K 10 fillér. Áremelés 19-18° o. Eladási ár 19 K 19 fillér. 

Érdekes a megemlítésre, hogy mig a méretelkülönités nélkül 
értékesített faanyagnál az eladási árak a mult évi árak alatt 
maradtak — néhány különleges csoport kivételével —, addig a 
külön áruba bocsátott vékonyfánál a kikiáltási árak felemelését is 
figyelembe véve, az eredmény jelentékenyen előnyösebb azoknál 
az áraknál, amelyeket ezért az anyagért a mult évben fizettek. 

Az eladási árak — a termelés és szállítás költségeinek figye
lembevételével — ma is 14—18 K-ás főáraknak felelnek meg. 

A kopár, futóhomokos és vízmosásos terüle teken teljesí
te t t fásí tások köl tségeinek fedezésére adományozott állami 
pénzsegélyek kiosztása. A m. kir. földmivelésügyi miniszter az 
évről-évre szokásos módon azokat az anyagilag szorultabb hely
zetben lévő birtokosokat, kik közgazdasági érdekből kopár, futó
homokos s vízmosásos területeken az 1912. év folyamán sikeresen 
fásitottak, állami pénzsegélyben részesítette. 

Összesen 1157 birtokos részére mintegy 5366 kat. hold kiter
jedésű kopárterületen teljesített fásítások után 169.972 K állami 
pénzzegély utalványoztatott ki. 

Ezen állami pénzsegély kiosztása az alábbi módozatok mellett 
történt: 

1. A mult év elején kiutalványoztatott 479 birtokos részére 
2287-5 kat. hold kopár és vízmosásos terület befásitására 54.571 
K oly föltétellel, hogy az erre különösen rászorult birtokosok a 
kiutalt államsegélyt, a befásitás sikeres teljesítésének a kezelő m. 
kir. erdőtiszt részéről történt igazolása után azonnal felvehették. 

2. Hasonlóképen a mult év elején 278 birtokos; részére 
1756-2 kat. hold befásitására 77.807 K utalványoztatott ki közve-
tetlenül az illető kezelő erdőtiszt kezéhez abból a czélból, hogy 
ezek a fásítások a kezelő erdőtiszt közvetlen vezetése és felügyelete 
mellett foganatosíttassanak. 

3. Végül a folyó év elején 37.594 K pénzsegély osztatott ki 
utólagosan 400 olyan birtokos között kik az 1912. év folyamán 
1322-1 kat. hold kiterjedésű kopár és vízmosásos területet önként, 



sikerrel beerdősitettek s akiknek az államsegély adományozása a 
fásítások sikeres létesítése esetére már 1912. év elején kilátásba 
helyeztetett. 

Lőjegyzék. A szabadalmazott osztrák-magyar államvasuttár-
saság erdő- és uradalmi igazgatósága gondnoksági kerületem 
Forstik községében 1911-ik évben egy vadfáczános telepítését hatá
rozta el, s e czélból 40 drb. tojót és 10 drb. gyürüsfáczánkakast 
hozatott a somogymegyei Berzenczéről. Két év alatt a jól sikerült 
fáczánosban a következő kártékony állatok lettek elpusztítva. 

1911 évben 1912 évben Összesen 
A v a d n e m e A v a d n e m e 

drb. lődíj drb. lődíj drb. lődíj 

Kártékony szőrmés vad: 

Róka 17 51 16 48 33 99 
Vadmacska, terhes... . 2 9 2 9 
Vadmacska, nem terhes 9 27 — 31 93 40 120 
Nyest 1 3 — 1 3 2 6 
Görény . . . . . . . . 5 15 — 4 12 — 9 27 — 
Menyét 21 42 — 4 8 — 25 50 — 
Borz . . . . . . 8 16 — 6 12 _ 14 28 
Sündisznó . . . . . . . . . . — — — 12 3 60 12 3 60 

Összesen . . . . . . 63 163 — 74 179 60 137 342 60 

Kártékony szárnyas: 

; Sas . . . _. 4 16 5 20 9 36 
Héja (Habicht ; Astur palumbarius).. . 21 84 — 42 168 _ 63 252 
Kánya (Milvus ictinus) . . . . . . . . . 3 12 — 2 8 — 5 20 — 
U h u . . . _. 1 4 — 1 4 2 8 
B i g o l y * ) . . . . . . . . . . . . 19 19 _ 25 25 — 44 44 — 
Holló . . . _. — — 6 6 _ 6 6 
Vércse, karvaly, sólyom 32 32 — 23 23 _ 55 55 — 
Szürke varjú . . . . . . . . . . 87 26 10 87 26 10 174 52 20 
Szarka . . . 18 5 40 47 14 10 65 19 50 
Szajkó (mátyás) . . . . . . . . . 117 35 10 44 13 20 161 48 30 

i Gébics . . . . . . . . . . . . . . . 1 — 20 1 20 2 40 
Olyv (Buteo vulgáris)*) 40 40 — 30 30 — 70 70 — 

Összesen . . . . . . 343 273 SO 313 337 60 656 611 40 

Kóbor házi kutya . . . . . . . _. . . . 77 154 64 88 141 242 
Kóbor házi macska . . . . . . . . . . . . . . . 34 34 — 58 58 — 92 92 — 

Összesen 111 188 — 122 146 233 334 — 
Főösszeg . . . . . . 517 624 80 509 663 20 1026 1288 — 

*) Baglyot és ölyvet kár pusztítani, mert ezek túlnyomóan hasznosak. Szerk. 



A pusztítás lelövésen kivül mérgezés, csapóládák és vasak, 
kiásás, tőrök, héjakosár és uhuval történt. Közli: Tanádi Emil 

Az erdő és a földcsuszamlások. A mezőgazdasági bulletin 
deczemberi füzetének nyomán A Nemzetközi Mezőgazdasági Intézet 
Közleményei 2. számában fenti czim alatt értekezést közöl, melyet 
alább egész terjedelmében átveszünk. 

Még ha eltérők is a vélemények a tekintetben, hogy az erdő
nek mily védőszerepe van a földcsuszamlásokkal szemben, a fel
fogások megegyezők abban, hogy jelentékeny mérvben befolyá
solja az erdő a talajfelület módosulását. Zuppardi P. olasz geológus 
ebből folyólag a következő kérdéseket állítja fel: 1. elősegiti-e az 
erdő letárolása a földcsuszamlások keletkezését ? 2. és megfordítva, 
hasznos-e az erdő azok ellenében? 

A kérdés elbírálása végett a szerző egy Parmában megjelenő 
geológiai folyóiratban beható vizsgálat alá veszi az egyes ténye
zőket s miután a talajmozgásokat legtöbb esetben a viz, illetve a 
légköri csapadékok idézik elő, utal arra, hogy a fa gyökérzetének 
a talajrészek összetartásában, az elhalt levelekkel, vagy pedig élő 
növényzettel borított humuszrétegnek pedig a csapadék felszívásá
ban és annak megoszlásában mily nagy szerepe van. És ha a 
behatoló gyökérzet a kőzetet szétválasztó erővel bír is, mégis 
figyelembe veendő annak összetartó ereje, valamint az is, hogy az 
erdővel borított talajon a viz és fagy bomlasztó erejét mennyire 
enyhíti a fás vegetáczió. 

A talajcsuszamlások, illetve mozgások jellegzetes típusait véve, 
elsősorban a süppedések említendők. Értjük ez alatt a víztől 
átitatódott, többé-kevésbbé vastag rétegeknek sülyedését anélkül, 
hogy ezen mozgást befolyásoló csuszamlási felület volna. Meg
különböztetik a talajfelületi mozgásokat és a vízhatlan agyag, pala, 
márga és ezek összetételeiből származó rétegek sülyedéseit. Előbbi 
esetben s beszivárgott viz mozgásba hozza a földtömeget, utóbbi 
esetben az említett kőzetrétegeket. Mindkét nemű sülyedés gátolva 
lehet azáltal, ha a viz mélyebbre nem szivárog be, ott össze nem 
gyülemlik és a talajfelületről, illetve annak felső rétegéből lefolyik 
és egyéb módon eltűnik. Ebben pedig az erdőnek elpárolgási, 
gyökerek utján való felszívási és talajtakarója által viz magába 
vételi képessége folytán igen nagy szerep jut. 



Vannak továbbá kó'zetelmálás és repedés által előidézett talaj
mozgások is, amidőn a már eredetileg laza, réteges, törmelékes 
szerkezetű, vagy azzá vált kőzet részei között az összetartás 
megszűnik és ugy mint előbbi esetben, anélkül, hogy csuszamlási 
felület volna, talajmozgás és sziklaomlás áll elő. Tudjuk, hogy 
a hegységek mész, dolomit, homokkő, gránit gneisz stb. töme
geinek ilyképen való mozgásba jövetele által sokszor mily pusztu
lások állnak elő. Miután pedig ennek a hőmérséklet hirtelen vál
tozásai, fagyok és a viz is leginkább az előidézői, az erdő ezek 
hatását enyhítő sajátságánál fogva ez irányban is védőleg közre
működik. 

A talajmozgások harmadik válfaját a tulajdonképeni talaj-
csuszamlások alkotják, amelyeknél a mozgásba jövő rétegek bizo
nyos határolt felületen csúsznak alá. Ezen csuszamlások a viz be
hatolásának következményei, amelylyel szemben az erdőnek talaj
kötő, vizfelfogó és elosztó képességénél szintén jótékony védő
szerep jut. 

Negyedik típusként megemlitendők végül az alámosás vagy 
a tartó felületnek más módon való meglazulása által előidézett talaj
mozgások. Ezek előidézésénél is a viz főtényező. Tudjuk, hogy a 
nagy esőzések és az azok folytán előálló vizáradások a kövek és 
sziklák mily tömegét hozzák mozgásba és mily károkat idézhetnek 
elő. Az erdő magában véve a vizáradásokat nem szüntetheti ugyan 
meg, de miután az esővíznek a hegyoldalakon való lefolyását 
lassítja és azt elosztja, jótékony befolyása ez irányban is mutatkozik. 

Ezek a típusok többé-kevésbbé együttesen is fordulnak elő. 
Szükséges, hogy ellenük a hegyoldalak befásitásával és egyéb más 
védelmi munkálatokkal éljünk. 

Végeredménykép a bekezdésben megjelölt két kérdésre szerző 
azt mondja: Tulbecsülnők az erdő befolyását, ha a talajmozgások 
és egyéb károk ellen egyedüli védelemnek és az erdők letárolását 
ezen károk egyedüli előidézőjének tartanok, még rosszabbat tennénk 
azonban, ha ennek ellenkezőjét vallva, az erdőnek állandósitási és 
védelmi tényezőként való érvényesülését tagadásba vennők. Mind
abból, ami fentebb mondva lett, az következik, hogy: 

1. Egyes esetekben az erdő magában véve elegendő ahhoz f 

hogy a területeket talajmozgás ellen védje. 



2. Több esetben szükséges és hathatós segítség ahhoz, más 
nem kevésbbé hasznos és szükséges módszerekkel egyetemben. 

3. Sohasem káros hatású a lejtős vagy meredek hegyoldalak, 
illetve területek állékonyságára, amelyekre ellenkezően mindig 
védő hatással van. 

4. Az erdőtarolás gyakran már magában véve elegendő ahhoz, 
hogy a talaj mozgásokat előidézze, elősegítse és szaporítsa. 

5. Nem használ, sőt gyakran káros hatású a lejtős területek 

állékonyságára. 
ó£ ú£ c i t 

ERDÉSZETI RENDELETEK TÁRA. 

I. 
KÖRRENDELET 

az 1912. évi LXV. törvényczikk alapján fizetendő nyugdíjjárulék 
kiszabása tárgyában. 

(Valamennyi fő- és ügyosztálynak, a számvevőségi igazgatónak, a számvevőség 
mindhárom csoportjának és valamennyi utalványozási joggal felruházott aláren

delt hivatalnak és az azok mellé rendelt számvevőségnek.) 

71/1913. eln. szám. — Az állami alkalmazottak, valamint azok 
özvegyeinek és árváinak ellátásáról szóló 1912. évi LXV. törvény
czikk 30. §-a értelmében: 

„A tényleges szolgálatban álló tisztviselők és rendszeres évi 
fizetést (évi bért, évi zsoldot) élvező altisztek és szolgák, tekintet 
nélkül alkalmaztatásuknak ideiglenes vagy végleges minőségére, a 
tényleges szolgálat tartama alatt a 23. szakasz értelmében be-
számitható javadalmazásuk után nyugdíjjárulékot kötelesek fizetni 
és pedig a tisztviselők egy és fél százalékot, az altisztek és szolgák 
egy százalékot. 

Az illetményeknek szolgálati díjjal terhelt része után egy éven 
át nem kell nyugdíjjárulékot fizetni. 

A fizetéstelen vagy tiszteletbeli minőségben alkalmazott tiszt
viselők, altisztek és szolgák nyugdíjjárulékot nem tartoznak fizetni. 

A nyugdíjjárulék fizetése szünetel az illetmények élvezete 
nélkül szabadságon töltött idő alatt, valamint a felfüggesztett 


