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A lap irányával nem ellenkező hirdetésele mérsékelt díjért közöltetnek. 

Egyleti e lő ter jesz tés az országgyűlés képviselőházához 
az erdőtörvény ügyében. *) 

Mélyen tisztelt képviselőház! A hazai erdők czélszerü 
megóvásának halaszthatlan szükségessége, az Országos Erdészeti-
Egyesület kötelességévé teszi, a mélyen tisztelt képviselőházat 
arra kérni, hogy Magyarország erdőségeinek fenntartása és 
helyes gazdasági kezelése érdekében kegyeskednék bölcs figyel
mét az erdőtörvény mielébbi megalkotására irányozni. 

A mélyen tisztelt képviselőház bölcsesége előtt szintén 
ismeretes, hogy az erdők kezelésére és fenntarthatására irány
zott s jelenleg hatályban lévő régi törvényeink, a közgazdaság 
terén azok meghozása óta történt nagymérvű haladás, s a 
változott jogviszonyok következtében, ma már egyátalán nem 

*) Ez előterjesztés másolata a m. k. ministerelnök és a földmivelési minister 
araknak külön kérelem kíséretében szintén bemntattatott. Szerk. 
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elégségesek arra, hogy az erdőgazdaság egészséges fejlődését 
és az ország jólléte érdekében feltétlenül szükséges erdők 
állandó fenntartását biztosítsák. 

Az Országos Erdészeti-Egyesület nem tartja jelen tisztelet
teljes kérelme keretébe illőnek, azon jól ismert okok és szomorú 
példák részletezésébe bocsátkozni, melyek az erdők okszerű 
kezelésének ellenőrzését, és az ezen alapuló behatóbb törvény-, 
hozási intézkedést nálunk is elkeriilhetlenül szükségessé teszik. 

Az erdők közgazdászati jelentősége és azon befolyás, 
melylyel azok a természet háztartásában bírnak, Magyarországra 
kiváló mértékben állván fenn : elegendőnek véljük itt csupán 
arra hivatkozni, hogy hazánk kiviteli kereskedelmének egyik 
jelentékeny és továbbra is fokozódó jövedelmet igérő czikkét a 
faanyagok képezik, s hogy Magyarország földlerülete Kelet-
Európa száraz vidékéhez tartozván, mezőgazdasági földmivolé-
sünk sikeres fennállásának egyik biztositéka szintén erdeink 
okszerű gazdasági kezelésében leli zálogát. 

Az előadottak alapján tehát tiszteletteljesen bátorkodunk 
a mélyen tisztelt képviselőházat kérni : miszerint a királyi 
kormányt felhívni méltóztatnék arra, hogy az a m. kir. föld
mivelési ministeriumnál már 7 év óta készen álló erdőtörvény-
javaslatot a sürgősen szükségelt erdőtörvény megalkotása végett 
mielőbb a törvényhozás elé terjcszsze. 

Budapesten, október-hó 30-án 1875. 

A franczia donga é s a bodnárfa üzlet-mozgalmáról. 

A mi a franczia dongatermést az 187*/ 5-iki munkaidény
ben illeti, mindenekelőtt jeleznem kell, hogy ezen áruezikk 
össztermelése az e lapok folyó évi januári füzetében közzétett 
összeállitásomban foglalt mennyiségnél nemcsak, hogy kevesebb 



nem lett, de egyes esetet, — némely termelőnél kevesebbet, 
vagy ismét többet — kivéve, egészben és nagyban még több 
termeltetett annál, mennyit a munkaidény kezdetén általánosan 
feltételeztünk. 

Horvátország és Szlavóniában, mint a főtermelési forrás-
helyeken mintegy 2 9 1 / 2 millió, Magyarországban 14 ! / 2 millió 
és Galicziában 2 millió darab szabályméretü 36"-es méretű 
donga készíttetett. 

E tekintélyes tömegnek majdnem legnagyobb része mint
egy három hóval korábban került a termelési helyekről — az 
erdőkből — a különböző árufekvő helyekre, mintsem eddig 
szabályszerűen lehetséges volt, mi csak az utolsó rendkívüli 
kemény és hosszantartó télnek lehetett következménye. Ez által, 
ellenkezőleg más évekkel, melyekben ily korán kifuvarozásra 
soha vagy csak nagy ritkán lehetett gondolni, különösen meg
szaporodott a különféle kihordási helyeken az eladásra kész 
dongafa, minek ismét az lett következménye, hogy a tavaszra 
reménylett áremelkedés e czikkben elmaradt, miután az eláru
sítandó dongamennyiség igen nagy és semmi arányban nem 
volt a jelentkező francziaországi szükséglettel. 

Ha ugy mennyiségileg mint minőségileg egy-egy czikkben 
nagy választék áll rendelkezésre, mi sem természetesebb, mint
hogy a vevők a termelők által először követelt magasabb 
árak mellett épen nem, vagy nem mindjárt bocsátkoznak 
vételbe, nem, különösen akkor, midőn tudják, hogy egyik vagy 
másik termelő az eladásra csaknem kényszerítve van; ezen
felül pedig a franczia dongakereskedőkre oly irányadó tavaszi 
fagyos időszak sem mult volt még el. Igy történt aztán, hogy 
az utolsó téli túltermelés által a tavaszi dongaüzletben a 
reménylett és óhajtott élénkség kimaradt. 

A franczia dongaüzletben egyébiránt szokásos vagy évek so
rán át gyakorivá lón, hogy a téli termelés mintegy 40—50°, 0 - ja 
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már a munka kezdetén, legkésőbb azonban annak folyamán 
áruszerződési szállításra leköttetik. Leginkább a dongával fog
lalkozó trieszti czégek azok, melyek ily elővételre szoktak 
lépni, először, hogy jutányos jól osztályozott áruhoz jussanak, 
de leginkább azért, hogy az eladási árakra szabályozólag 
befolyhassanak, sőt, hogy megakadályozzák, miszerint a franczia 
kereskedők dongaszükségleteiket a termelők kezéből fedezhessék, 
magától érthetőleg, mindig csak akkor, ha egy jól osztályozott 
és aránylag olcsó áru megszerzése forog kérdésben. 

A franczia dongakereskedők hozzá vannak szokva az árut, 
melyre refiectálnak, mindenekelőtt megvizsgálni és csak azután 
határozni el magukat a vétel vagy nem vételre. A triesztiek 
ellenben a dongatermelésről a legterjedelmesebb helyismerettel 
birnak; ők ismerik az erdő fekvését, hány törzs és mily drá
gán vétetett az illető termelő által, mint hasadnak azok és 
más egyéb minőségi tulajonságokat. Sőt nem csak ezt, de tudják 
a triesztiek a fizetési feltételeket is, melyeket a termelő az 
eladó uradalom irányában teljesíteni köteles, s a legtöbb esetben 
maga a becslési eredmény —• hogy mily mennyiségű donga 
nyerhető az illető erdőkből — sem titok a trieszti vevők előtt. 

Ily körülmények között érthetőnek látszik az, hogy a 
trieszti czégek — melyek mellékesen megjegyezve, a legszi
gorúbb szilárdságra és kellemes összeköttetésekre nézve a 
franczia kereskedőknek nem állnak utána — franczia verseny
társaikkal szemközt, mint föntebb említve volt, sok előnynyel 
birnak, melyet ők saját jól felfogott érdekükben jól és idő
szerűén értékesíteni is tudnak. 

Mielőtt a trieszti czégek jutányos árut az idény meg
nyílta előtt és a termelő kézből francziának átengednének, 
megveszik inkább ők, hogy ez által az árakat, tekintettel mindig 
nagy készletökre, lehetőleg fentartsák. Ha a franczia donga
üzletben áremelkedés jelentkezik, ugy ezt legnagyobbrészt a 



trieszti házak érdeméül róvhatjuk föl, melyek a piaczi árak 
egyhangú szilárd tartását elvszerüleg követik, és melyből nem, 
vagy csak igen jelentéktelenül engednek. A vétel, vagy eladási 
ár kölcsönös titokban tartása ott teljesen hiányzik, ez a trieszti 
előtt majdnem ismeretlen valami. 

Mint curiosumot nem akarjuk e helyen érintetlenül hagyni, 
hogy a bodnárfa kereskedőknél és pedig kivétel nélkül, legyen 
az Budapesten, Bécsben, Münchenben vagy Regensburgban, 
mint a legnevezetesebb áruhelyeken a legtökéletesebb ellentét 
uralg, s a titoktartásra, ép ugy a vétel, mint eladási áraknál 
folytonos figyelem van, mely eltekintve czéltalanságától, épen 
semmi anyagi hasznot nem képes felmutatni. Mig tehát a 
trieszti dongakereskedők egyenlő eladási ár után törekszenek 
a bodnárfakereskedők folytonos versenyben kiáltják tul egymást. 
Személyes gyűlöletté fajul ez néha, mely kétségtelenül csak az 
üzletnek lehet kárára, midőn gyakran az árakat egy és ugyan
azon méretfajban 10 vagy több °/ 0-kal nyomják alább. 

E sorok irőja maga is fáradozott a bécsi bodnárfakeres
kedők között bizonyos, az egyenlő eladási folyóáron alapuló 
cartellszerződést létrehozni; fájdalom, hasztalan, az eszme 
bukott! minden egyes kereskedő előnyösebbnek tartá ugy adni 
el, mint tudja és akarja! A következmény az, hogy az árkülön
bözetek ugy a bodnárfa vétel mint eladásnál kikerülhetlenck, 
sőt oly nagyok és gyakoriak lettek, mint az a dongaüzletben 
soha elő nem fordult és elő nem fordulhat, miután ez utóbbi 
czikk üzlete jól organisált alapon nyugszik, melynél oly hibák, 
melyek ma egyiknek, holnap másiknak lehetnek hátrányára, 
lábra nem kaphatnak. 

Ha tehát — hordódonga és bodnárfa — mindkét üzlet
ágát vizsgáljuk, ugy azon tudatra jutunk, hogy mig az első 
czikkben az üzlet kitünőleg van szervezve, és némileg össz-
hangzó alapon műveltetik, az utóbbinál minden egység és 



közös eljárás, különösen az eladásnál teljesen hiányzik. És ne 
liigyjük azt, hogy egy oly czikkben, melynek forgalomba jövő 
évi termelése mintegy 2 — 2 l / 2 millió akót teszen és, jelen
tősége évenként növekszik ily általánosan ártalmas tényezők, 
minők más üzletágakban alig fordulhatnak elő, nyugodtan 
tovább fennmaradhatnak. 

A különböző viszonyok felől, melyek között a hordódonga-
üzlet az 1875-ik év folyamában haladt, forgalmat és árat 
illetve, álljanak itt a következő részletek. 

1874. deczemberében és 1875. januárjában a termelési 
idény derekán a vétel és eladás úgyszólván teljesen szünetelt. 
A kelendőség Francziaország számára igen mérsékelt, az árak 
épen nem kielégítők. A kötések kitűnő tömegárukra január-
hóban szlavóniai árukért 210, magyarországiakért 205 frtra 
szólottak, ezer darab 35 — 3 7 " hosszú, 4—6 hüvelyk — biz
tosított 5 hüvelyk átlagos szélességgel — és 1 2 — 1 4 " ' vas
tagságú dongákért franco trieszti pályaudvar. 

Február hóban jelentékenyül nagyobb fogyasztás jelent
kezett; több dongarészleg (parthie) bocsáttatott áruba az eladni 
kényszerülő termelők által, kik a már föntebb jelzett kedvező 
időjárás mellett képesek voltak nagy mennyiségű áruikat az 
erdőből kiszállítani. Az árak azonban pangók maradtak, nem 
multák felül a januári jegyzéseket. 

Márcziusban jóllehet erősebb eladási kedv mutatkozott, 
de még mindig mérsékelt árak mellett, az áprilisi eladások 
minden jelentőség nélkül maradtak, csak a hó vége felé emel
kedtek az árak czcrenként mintegy 10 frttal. Sőt egy tétel 
mintegy 3—4 millió darab 3 6 " hosszú, 6" ' vastag és rendes 
széles méretű lőpor hordódonga épen csak 60 frttal adatott el 
czcrenként franco-sziszeki pályaudvar, mi Triesztben 72 frttal 
egyenlő. Ez eladást egy szlavóniai termelő realisálta, s ez is 
eléggé jelzetté az ápril havi üzletpangást. 



A mint május hóban a bortermelök által annyira félt 
fagyothozó szentek, kik a naptárban Bonifácz stb. neveit viselik, 
ez alkalommal harag nélkül ülték meg névnapjukat, általános 
kedvező hangulat uralgott a dongaüzletben. Eladások tömege
sebben fordultak elő, s a franczia fogyasztók, kik a vételtől 
magukat eddig távol tartották, szükségleteiket fedezendők, 
kezdettek Trieszt, Sziszek és más árufekvő helyeken jelent
kezni. E keresletek kitartásra ösztönzék a termelőket, s az e 
hóban létrejött igen számos üzlet ezer darab 3 6 / i " méretű 
dongáért Triesztbe szállítva 235—240 frton alapul, s ez ár a 
legmagasabb maradt, mely az 1875-ik évben dongáért fizet
tetett. Május-hó volt tehát, ugy az árt mint eladott mennyi
séget tekintve a legkedvezőbb az egész 1875-iki idényben. 

Júniusban tartották magukat a májusi árak, de már 
csekélyebb kelenclőségi körrel. Július és augusztusban az árak 
ismét ezerenként 20—25 frttal estek vissza és kimaradt a 
máskor oly élénk augusztusi üzlet is. Szeptember hóban, midőn 
a Francziaországhan megkezdendő szüretelés következtében 
élénk üzletet reméltünk, leverőleg hatottak a Cetteből Tri
esztbe érkező táviratok, melyek a Hérault, Ande és Gard 
megyéket tönkre tett iszonyú felhőszakadást tudatták velünk. 
A táviratok közölték egyszersmind, hogy a borszüret ugy 
mennyiségileg mint minőségileg e csapás által nagy hátrányt 
szenved, miután ama lapályos helyeken az esőverte szőlőből 
készített bor nem tartható és kénytelenek szeszszé égetni, mi 
által a mennyiség még inkább alászáll. 

Francziaország átlag 50—GO millió hectoliter bort termel 
évenként, melyből 

Hérault . 13,500.000 
Ande 2,500.000 
Gard 2,200.000 
Pyrenees orient 800.000 hectolitert 

termeszt, s igy 19,000.000 hectoliter-



rel szerepel a felhőszakadás verte vidék. Ha teliát az e hóban 
okozott elemi kárt csak 9,500.000 hectoliterre teszszük is, mely 
tökéletesen vizzé lön, mégis az össztermés 15°/ 0 -ja lett 
semmivé! 

A bortermesztő franczia földmives és még inkább a 
kereskedő rendesen túlhajtják az ily károkat, s a mily könnyen 
kedvet kap az utóbbi dongavételre lépni, ép oly gyorsan lehűl, 
ha egy vagy más valami közbe jő. Hogy ez áradások a fran
czia kereskedőknél a vételkedvet igen megszorították, és hogy 
az árakra is nyomasztólag hatottak, alig szükséges említeni, s 
igy történt az, hogy a szeptemberi dongaüzlet valami jó ár
folyamot nem ért, sem különös jelentőségre szert nem tett. 

Október hó kezdetén még nagyobb csend állott be a 
dongaüzletbcn és 210 frt ár mellett sem fordul elő tekinté
lyesebb kötés. Csak a hó második felében jelentkeztek vevők, 
kik Sziszek és Barcs árufekvő helyeken csináltak nagyobb 
bevásárlást, a nélkül azonban, hogy az árak 210 frton felül 
emelkednének. 

Tehát daczára a mult évi igen jó és ez idei mesés bor
termésnek Francziaországban, mely 65 millió hectoliterre be
csültetik — 104 millió akó — fájdalom a dongák nem érték 
el 1871 — 72-iki árukat, s igen előreláthatólag ez évben — mely 
pár hét múlva bezáródik — nem is fogják többé elérni. 

Az ok mégis csak a túltermelésben rejlik, mely az utolsó 
két év alatt a dongaüzletben lábra kapott. Némely méret
fajban a termelés annyira növekedett, hogy a készlet a három
szoros szükségletet is kielégítené. Különösen a 4 2 — 4 4 " hosz-
szu, 1 2 — 1 4 " ' — mint 1 hüvelyk — vastag és 5 " átlag-
szélességü donga sorolható ide, melynek ezer darabjáért 1873. 
őszén a mesésszerü 2 9 0 — 3 1 0 frt ár fizettetett Triesztben. 
Ennek következménye lett az, hogy minden termelő e méretfaj 
termelését még erőszakkal is akarta s igy történt, hogy 



miután ma a piaczon háromszor annyi van, mintsem szük
ségeltetik — e faj nem csak egészen elhanyagoltatik, hanem 
jobban mondva, alig 15 frttal fizettetik magasabban, mint a 
3 6 " hosszú méretűek. Miután azonban a 42—44 hüvelyk 
hosszú dongák készítéséhez jobb tölgytörzsek szükségesek, mint 
a 36, 30 és 24 hüvelyek hosszakhoz, a darabszám eredmény 
csekélyebb, a munka és kihordási dij ellenben aránylag mégis 
magasabb mint a rövidebb árukért, ugy könnyen kiszámítható 
a veszteség, mely e hasonlóan elsietett üzérkedéssel össze
kötve van. 

A magyar-osztrák birodalomban és Németországban álta
lánosan használt szlavón és magyar bodnárfa, vagy mint közön
ségesen nevezik, német hordófaüzlet az utolsó két tizedben 
és csak lassanként érte el mai kiterjedését. 

Egész az ötvenes évekig a német budnárfa kelendősége 
és forgalmi helye majdnem kivétel nélkül a belföldre a Szt. 
István korona tartományaira, néhány osztrák tartományra, mint 
Alsó-Ausztria és Dél-Stiriára volt szorítva; Németország szá
mára csak egyes csekély terjedelmű üzletek fordultak elő, 
ellenkezőleg a behozat Bajorországból a Kremsig terjedő 
Dunamentére hosszú időn át tulsulyozta a kivitelt. A rendes, 
szabályos kiviteli üzlet Németország, Helvetia és Kelet-Fran-
cziaországba, mint az mai nap virágzik, csak a hatvanas évek 
kezdetén keletkezett és 1872-ik évig emelkedőleg haladt, mely 
évben a bodnárfa kivitel az eddig legmagasabb számot érte el. 

Az 1873-iki krízis nyomása által a kelendőség nem cse
kély mérvben csökkent, az eladási árak tekintélyes visszaesést 
szenvedtek, s a termelés ép ugy, mint a készletek észreve-
hetőleg megkisebbedtek. Azóta azonban, különösen a mult évi 
kielégítő, s az idei mennyiségileg rendkívüli bortermés által 
a kivitel — előmozdítva az aránytalanul olcsó árak által is -



ismét emelkedni kezd és csakhamar, ha mindjárt nem is lép
heti tul, de legalább elérheti 1872-iki terjedelmét. 

Évenkint uj és ujabb kelendőségi kört hóditnak meg 
honi gyártmányaink, miután évről-évre csekélyebb az orosz
országi és amerikai hozatal, s a tölgyerdőségek Német- és 
Francziaországokban mindinkább ritkulnak, s azon terjedelem
ben mint a tölgyfa használat növekszik, a donga- és bodnárfa-
üzlet hosszas időn át kedvezőleg befolyásolja kereskedelmi 
mérlegünket. Már ma hatalmas tényezője összes forgalmi moz
galmunknak, tekintélyes része nemzeti vagyonúnknak a nevezett 
üzletág s évtizedeken át tovább is az fog maradni. 

Egyetlen országban sincs oly nagy tőke a hasitott tölgy-
faáru termelésbe fektetve — az óriás Oroszországot oly 
kevéssé véve ki mint Amerikát — mint a Magyar-Osztrák 
birodalomban, és sehol másutt nincs oly jól berendezve a 
donga különösen a bodnár-faüzlet mint a magyar-osztrák 
birodalom árufekvő városaiban és termelési helyein. Budapest, 
Trieszt és Bécs minden időben, minden vagy legalább a leg
több és legkelendőbb méretfajokban kellő mennyiség fölött 
rendelkezik, ugy hogy képes minden megbízásnak gyorsan és 
jól megfelelni, sőt ezenkivül a külföld legtekintélyesebb el
árusító helyein számos fióküzlet fenntartásával felel meg az 
igényeknek. 

Koronként, és némely fajokban az amerikai és lengyel 
fa gyakorol káros befolyást gyártmányaink kelendőségére — az 
első az atlanti oczeán és éjszaki tenger kikötőiben, utóbbi 
Éjszak-németország keleti részein, — de mindenki csakhamar 
ismét a hasonlithatlanul kitűnőbb magyar és szlavón termény
hez fordul, még tényleg magasabb árak mellett is. 

A mint a német-franczia háború bevégezte után az is
mét feltámadt német császárságban épugy mint a Magyar-
Osztrák birodalomban az ipar és kereskedelem egy nem kép-



zelt — ha mindjárt mint ma tudjuk, csak mesterségesen elő
idézett — virágzásra jutott, a bodnárfa szükséglet, különösen 
egyes méretfajokban rendkivüleg növekedett, és hason arány
ban emelkedtek az eladási árak is. 

Gyorsan keletkeztek 1871-től — 1873-ig Németország 
legkisebb középszerű városaiban, s az osztrák tartományokban, 
különösen Csehországban, a nagyszerűen tervezett részvény
es magán sör-fözdék, melyek hordőfa szükségleteiket egyszerre 
akarták fedezni, miáltal épen a fent emiitett ármozgalom idéz
tetett elő. 

A könnyen elérhető s aránylag nagy nyereséget igérő 
üzletág különösen sok uj termelőt csalogatott magához, s ezek-
közt sok olyat, kik minden szakismeret nélkül, különösen az 
eladás sajátságaival teljesen ismeretlenek voltak. A nagy tö
meg „uj e m b e r " egyrészről csak az erdők árát űzte szédel
gő magasra, másrészt pedig a túltermelést segitett előidézni, 
illetőleg előidézte, mi következményeivel az egész üzletágra 
csak kártékony lehetett a mint tulaj donképen azzá is lett. 

Mint a legtöbb más szaknál, ugy a sörfőzdék alapításá
nál is túllőttek az óhajtott czélon, — a sörfogyasztás nem 
emelkedett oly mérvben, mint a gyártás növekedett — az 
1871 — 73-ban teremtett részvény-sörfőzdék egy tekintélyes 
része ma csak névleg létezik, de mindenesetre gyakorolnak 
annyi befolyást az üzletviszonyokra, hogy a közelebbi években 
Észak-német és Csehországban nem fog kisérteni, sem uj főz
elék alapítása, sem a régi vállalatok nagyobbitása. Másként áll 
a dolog Délnémetország és Helvetiában, hol előbb nem vét
keztek hasonló nagyságban, s a gazdászati viszonyok is ke-
vésbbé betegek mint nálunk, és az egyébként oly józannak és 
teljes szilárdnak kikiáltott Északnémetországban. 

Ez által csökkent a főzdék czéljaira szükséges méret
fajokban a kereslet 1874-ben oly annyira, hogy csekélységét 



tekintve az 1866 — 67-ik évivel hasonlítható össze; — de 
miután a mult évi bortermés különösen egyes vidékeken meny-
nyiségileg épen nem volt kedvezőtlen, és továbbá Északnémet
ország 74-iki erős szeszkivitele a hiányt más méretfajokban 
érezhetővé tette, ugy az előbbi üzlet-pangás következményeit 
1875. kezdetéig körülbelől kihevertük, mig a jelen kelendő
ség kevés vagy semmi kívánni valót nem hagy hátra. 

Szilrádság és állékonyságban a bodnár-faüzlet utóbbi 
időben mindenesetre nyert, és miután különösen túlhajtott üz
letek csak rosz következménynyel bírhatnak, s a modern ke
reskedelemnek csak rövid időre okozhatnak kárt, a bodnár-fa 
üzletben is a rosz üzletviszony csak átmenetileg jelentkezett, 
melyből lassan-lassan a rendes vágányba térni mutatkozik. 
Mindinkább kevesebb mértékben találkozunk ma oly merész 
elmével, mely üzérkedését tulfizetett erdőre alapitja. 

A bodnárfa forgalmát és árát illető néhány részletet aka
rok e helyen feljegyezni, melyből kiviláglik, miszerint az üz
let ezen czikkben ez időszerint épen nem nevezhető ki nem 
elégithetőnek. 

Az 1875-ik év folyamában a német bodnárfa-árak kö
vetkezőképen alakultak: 

Méretfaj 
akóban 

Tavaszi ár Nyái i ár Ószi ár Méretfaj 
akóban 

frt kr frt kr frt kr 

1 1 40 1 40 1 40 
2—3 95 95 95 
4 - 1 4 1 05 1 10 1 15 
15—18 1 15 1 20 1 25 

20 1 20 1 25 1 30 
25—30 1 25 1 30 1 35 
35—45 1 45 1 50 1 55 
50—120 1 40 1 45 1 50 



Az 1875-iki német bodnárfa árukészlet a következő volt: 
Budapesten 330.000 akó. 
Bécsben 2,460.000 „ 
Aradon 4o!oOO „ 
Eszéken 200.000 „ 
Barcs-Csáktornya 100.000 „ 

Felső-Magyarország : 

Eger és a Iícgyallyán . . . . 100.000 „ 
Zágráb, Sziszek 70.000 , 
Regensburg 350.000 „ 
München 120.000 „ 

Összesen . . 3,770.000 akó. 
Kivitel Francziaországba . . . 250.000 „ 

Főösszeg . . 4,020.000 ~ 
mely mintegy 5 millió forint pénzértéknek felel meg. 

Németország nevezetesebb helyein az árak jelenben kö
vetkezőképen állanak: 

Méretfaj 
akószám 

Boroszló Lipcse Berlin 
Méretfaj 
akószám márka fillér márka j fillér márka fillér 

1 3 11 3 22 o 32 
2—4 2 o 

O 2 10 2 18 
5—7 2 30 2 38 2 47 

8—13 2 38 2 46 2 53 
14—17 2 53 2 00 2 G7 
20—30 2 75 2 80 2 76 
35—40 2 95 O 

0 02 o 
O 09 

45—50 o 
O 10 o 

o 20 o o 26 
55—125 2 90 3 • 

o 
O Oii 

Az erdő-üzletek és hasított tölgydonga és bodnárfa-ter-
melés felett akarok még rövid szemlét tartani. 



Az eddigi készülődésekből következtetve, az erdőárakhoz 
semmi arányban nem álló donga és bodnárfa-árak alapján az 
1875/6-iki idényben erős termelésre előreláthatól cî  nGHi szú -

onthatunk. Biztos tanújele ennek a számos ajánlat, melyek 
Horvátországból és Karinthiából a munkások részéről napon
ként érkeznek, mi tényleg csak oly években történik, melyekben 
a termelés igen leszállittatott. A mult évben már augusztus 
hóban a helyszínén kellett a szükséges munkaerőről gondos
kodni, azokkal szerződésre lépni, minden 10—12 emberből 
álló csapatnak tekintélyes előleget adni — körülbelől 300 
frtot a felvételnél s ismét majdnem annyit a munka megkez
désekor október közepén vagy végén. Az idén, mint már 
emlitém — levélben és személyesen jelentkeznek a mun
kások, saját költségükre teszik az utat munkát keresendők, 
melyet nem könnyen, és semmi esetre nem a nekik megfelelő 
díjazás mellett találnak. 

Továbbá az is constatálva van, hogy az 1875-ik év 
folyamában más évekéhez aránytalanul kevés crdővétel, és nem 
túlhajtott árak mellett jött létre, valamint hogy az erdőtbiró 
termelők az 1875 — 76-iki idény termelését, a lehető szük 
körre szorították. 

A tekintélyes erdő-eladás, mely az ismert és szlavóniai 
e r d ő k i r á l y n a k nevezett báró P r a n d a u s a dublini S i r 
John G r a y és t á r s a czég között már létrejöttnek tartatott, 
az angolház főnökének váratlanul bekövetkezett halála folytán 
felbomlott. Ez üzletszerződés említésre méltó pontja az erdőár, 
állítólag a következő lett volna: 

a) nyers élőtölgy szerszámfa . . . . 3,250.000 frt, 
b) nyers kőris, és kiszáradt tölgy . . 30.000 „ 
c) kőris és tölgy tüzifh 1.500 „ 

Összesen . . 3,281.500 frt. 



Ennek következtében a több ezer catastral hold terje
delmű, s Szlavóniában a Drávához közel fekvő elsőrendű tölgy-
tartalmu erdőségből mintegy 1000 hold területet árusitott el 
a Prandau-féle uradalom, de juniushavában megvette a még 
fentmaradt egész erdőterület egy szlavóniai fakereskedő, a 
nyilvánosság előtt még eddig ismeretlen árért, azonban minden
esetre 3 millió forinton felül. Az uradalmi becsár köblábanként 
17 krajezár volt. 

Szintén juniushóban adott el a nasiczi uradalom Szla
vóniában egy nagyobb tisztán tölgyállományu őserdőterületet, 
mintegy 80.000 szál törzszscl, mely 12—14 millió 8 6 / j mé
retű dongára volt becsülve. Feldolgozási idő 10, vagy a vevő 
tetszése szerint kevesebb év. Átalány vételár 1,080.000 frt, 
vevők trieszti czégek. 

Augusztushóban hét Drávamenti községi erdőrész jött Szla
vóniában eladásra, melyeknél a következő eredmény éretett el : 

A k ö z s é g n e v e 
A z e r d ő 

becs ára eladási ára 

Cadjavica . . . . 31.200 48.500 
Viljevo 42.000 46.170 
Kuőanci . . . . 33.000 34.050 
Golince . . . . 10.080 15.000 
Iladikovce . . . . 17.000 20.040 
Budince . . . . 32.200 37.305 
Bizovee . . . . 28.000 29.571 

193.480 230.636 

A határőrvidéken a magas kincstár által csak két na
gyobb eladás történt. A gradiskai volt ezredkerületben fekvő 
27 ezer darab elsőrendű törzsre az első árverés alkalmával a 
becsáron 40%-ka l alantabb álló ajánlatok tétettek, és csak egy 
második árverésnél érctett el némileg kedvezőbb eredmény. 



A broódi őrvidéki ezredben f. október-hó 6-án 9 erdő
rész adatott el árverési uton, és daczára, hogy ez erdőrészek 
azok közül valók, melyek az úgynevezett „ h a t á r ő r v i d é k i 
e r d ő ü z l e t i t á r s u l a t t ó l " szármáz tak vissza, vagy legalább 
ugyanazon rayonban (körtér?) fekszenek, tehát ismert elsőrendű 
törzsek, mégis az elért eredmény sokkal hátrább maradt, mint
sem várható volt, jóllehet elég élénk részvét mutatkozott az 
árverésnél, ha az ott jelen volt fakereskedőket tekintjük. 
A kincstári részről elég alacsonyra tett ^becsár; azonban csak 
némileg éretett el, vagy alig igértetett azon felül. Álljon itt 
ezt illetőleg a következő kimutatás : 

A k ö z s é g n e v e 
A z e r d ő 

bee ára frt | eladási ára irt 

Itibaéa 9.400 9.010 
Slavie 30.263 45.000 

Kraguja . . . . 10.332 14.010 
Bozicevo . . . . 9.557 13.050 

Zab . . . 14.269 19.000 
Trizlovi . . . . G0.176 70.001 
Ivenno 14,428 25.001 
Bes 22.732 30.000 
Dési tilos . . . . 34.169 24.054 

211.326 249.126 

További említésre méltó erdőeladás a magyar birodalom 
területén az 1875-ik év folyamában nem fordult elő. 

Legszembetűnőbben észlelhető a hasitottáru termelésének 
megszorítása Felső-Magyarországon, nevezetesen Bereg, Ung, 
Szathmár, Észak-Bihar és Aradmegyékben és Erdély egy 
részében Homorod és Kőhalom vidékén. Mig a legközelebb 
mult munkaidény alatt a fentnevezett vidéken 1 1 . 4 millió fran
czia donga és 600 ezer akó bodnárfa készíttetett, az idei 
termés alig fog 2 millió darab dongát és 430 ezer akó német 



bodnárfát tenni. És még e csekélységet sem határozhatjuk 
meg ma teljes biztonsággal, holott más években ez időszerűit 
már megkezdődtek az erdei munkálatok, s a munkában álló 
munkáscsoportok alapján legalább az igazságot megközelítőleg 
kereshettünk számokat. Minden termelő húzza az erdei munkálat 
megkezdését, s igen sok előbbreteszi az e téleni teljes munka
szünetet a termelésnél. A még el nem árusított hasított fakészlet 
nagy, az árak nem ösztönzők, és ki kezeskedik arról, hogy a 
két oly kitűnő borévet egy harmadik hasonló jó fogja követni ? 

Ily körülmények között kénytelen azon termelő, ki drágán 
vett erdőt bir, és nem akar, vagy nem tud koczkáztatni az 
187rV(j-iki termeléstől távol maradni. Kivételt képeznek itt az 
oly üzletek, melyek szerződése a jövő évvel lejár, s igy minden 
tekintet nélkül a viszonyokra le kell bonyolittatniok. Továbbá 
kivételt képeznek a sok kisebb termelő, kik különösen 
Szlavóniában számosan vannak, és kik végre pár száz tör
zsüknél — ha a jövő évi üzlet rosszul is megy —• nem 
sokat veszthetnek, miután nincs is sok veszteni valójuk, s 
olcsóbban is termelhetnek már azon egy okból is, hogy a 
készítésben maguk személyesen részt vesznek. 

Az 1873-ik évi iszonyú krizis beálltáig a faüzlet, vagy 
jobban mondva a hasított faárutermelés a legcsodálatosabb 
kezekben volt, ugy, hogy nem lesz c sorok tisztelt olvasója 
előtt érdektelen megtudni, hogy a krach előtti időben, de külö
nösen 1870-től 1873-ig „ m i n d e n k i " fakereskedő akart 
lenni, és bizonyos osztály rövid ideig — igen szoros érte
lemben — tényleg az is volt. Igy találunk vegyes kereske
dőket, korcsmárosokat, szatócsokat, mészárosokat, gazdákat, 
sőt lengyel foltozó szabókat is, kik szerencsére nem sokáig 
szaporították a fa k e r e s k e d ő k testületét. Egy szóval min
denki fakereskedő akart lenni, és ha az idők 187H. előtti 
állapotukban maradtak' volna, nem kellene csodálkoznunk ha 

ERDÉSZETI LAPOK. 41 



ma a kereskedelmi testület tulaj donképen csak fakereskedők-
bői állana! 

De a mily gyorsan bújtak elő ez üzérek, ép oly roha
mosan tűntek le tevékenységük nem jutalmazó szinteréről. 
Kevés tőkéjük semmivé lett, s e mellett előbbi mesterségüket 
is elfeledték, és megtisztult a tulaj donképen csak egészséges 
alapokon nyugható és némi szakismeretet feltételező tölgyfaüzlet. 

Legszembetűnőbben mutatkoznak a csorbák, melyet az 
ily „ f a t e r m e l é s i m ű k e d v e l ő k " hagytak, Felső-Magyar
országon. Találunk itt nagyobb, a tölgyfák kihasználására 
költségesen, lehet, hogy észszerütlenül is felállított gőzfüré-
szcket, melyek ma biztos bukásuk felé közelednek, és miután 
minden vállalkozónak a szükséges pénzalapon kivül, hogy 
prosperálhasson némi szak, és üzletismerettel kell birnia, mi 
az ujkeletü fakereskedőknél a legtöbb esetben teljesen hiány
zott, nagyon könnyen megfogható, miszerint ily üzletek magu
kat nem tarthatják, még az esetben sem, ha az üzletviszonyok 
tartósan kedvezők maradnának. 

A termelő biztositéka a megvett erdőalapos becslésében, 
s e művészet — ha ugyan annak lehet nevezni — főként 
abban áll, biztonsággal tudni, mily méretű hasított áru készít
hető több vagy kevesebb előnnyel a törzsekből. Rendelkezik 
a termelő e két elkerülhetlenül szükséges főfeltétellel, ugy 
nyugodtan teheti az üzletet, ellenkezőleg kíméletlenül ugyan 
azon sors éri őt, mely már annyi tudatlansággal és üzér-
dűhvel megvert vállalkozót talált, kik vállalataikban minden 
vagyonukat elvesztették! 

Tapasztalás szerint különösen a felső-magyarországi tölgy 
az, mely a Szlavóniaival szemközt hasadékonyságát illetőleg 
nagyobb vigyázatot igényel és ha a termelő nem elég gya
korlati, az eredmény rendesen igen rossz lesz. Volt alkal
munk tapasztalni, hogy Szlavónia legismertebb szakférfiai a 



becses tölgyerdők érték meghatározásánál, kölönösen Felső
magyarországon mennyire csalódtak, és — magától érthető-
leg — akarat nélkül hibáztak. 

Tehát mindeme pontok bár mennyire jelentékteleneknek 
látszanak is — összefoglalva aránytalanul koczkáztatottnak 
tüntetik fel a felsőmagyarországi hasított tölgyfatermelést a 
szlavóniaival szemközt és már gyakorlott fakereskedőknél is 
szorosabb elővigyázatot követelnek. 

A mi végre a naponként hallható veszékelést illeti, 
„ M a g y a r o r s z á g b a n n i n c s t ö b b é d o n g á r a a l k a l 
m a t o s t ö l g y e r d ő s é g " e képzelet teljesen és egészen 
hamis, és mint a faüzletbe avatottak tudják e képzelgés már 
évek óta jelentkezik, és daczára ennek évről-évre néhány 
rossz üzletévet kivéve, a donga és bodnárfa-termelés többé
ke vésbbé folyton űzetik a nélkül, hogy mondhatnók miszerint 
a tölgyek, — melyek hogy dongatermeléshez czélszerüen hasz
nálhassuk 2—300 évet szükségeinek — utánnőttek volna. 

Mig például tiz év előtt Felsőmagyarország elsőrendű 
erdőiben a 2 8 " átmérőn aluli és G—8 ölnél rövidebb ágta-
lan derekú tölgy-dongára nem használtatott, lassan-lassan e 
soradék is vágás alá került, és már ma veszik és feldolgoz
zák az oly törzseket is, melyek 28, sőt 22 hüvelyknél vé
konyabbak és csak 3 ölnyi törzs-derékkal bírnak. 

Oly sok, különösen szakférfiaknak érdekes példa áll ren
delkezésünkre, melyek majdnem gúnyolva czáfolják ama vé
leményt, miszerint hasított faárura többé épen nem, vagy csak 
kevés erdő léteznék. A sok közül, egygyel akarok szolgálni. 

Mintegy öt évvel ezelőtt Szatmármegye egyik legnagyobb 
uradalmának 900 hold nagyságú erdejéből egy trieszti fake
reskedő körülbelől 4.500 szál tölgytörzset vett mint hiszem 
8 forintjával saját választása szerint, melyekből dongát készít
tetett. Az eredmény mintegy 1,100.000 drb 8 % méretű donga 
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volt. A munka végeztével a termelő ugy találta, hogy az 
erdőben több dongára használható törzs nincs. Négy évvel 
erre ugyanazon uradalomtól helyesebben ugyanezen erdőből 
egy budapesti czég ismét 2.000 szál törzset vett saját válasz
tása szerint 6 forintjával, melyeket szintén dongára dolgoz
tatott fel, s e törzsekből 260.000 drb 3 G

/

/

1 méretű dongát 
nyert. Most már azt kellene hinnünk, hogy az erdőben a 
donga-üzérkedésnek vége szakadt, de nem ugy áll, mert a 
második vevő ismét megjelenik, és mintegy 7000 szál fát 
vesz, melyekből a mennyire lehetséges dongákat készíttet. Mi
után e törzsek a kitűnő szakférfiúnak ismert uradalmi erdő
mester által több mint 300 ezer darab dongára becsültettek, 
ez eredmény a vevő számadásának is alapul szolgál. 

Talán megéljük még, hogy a negyedik esetet is regis-
trálhatjuk, miszerint ez erdőben ismét dongára alkalmatos fák 
találtatnak, daczára annak, hogy már az első vevő több ha-
sositott áru termelésre alkalmas törzset nem talált. 

Hasonló eset nagy számban fordul elő, s ebből a tanul
ság csak az, hogy kevésbbé nehézkes eljárás a törzsek ki
választásánál, a munkabér némi felemelése, és végre a törzsek 
kihasználásánál kissé gazdaságosabb rendszer behozatala által, 
a dongatermelés sok oly erdőben felvehető ismét, melyből az 
elsőrendű törzsek már rég kivágattak. 

Szoros összefüggésben vannak különösen a felsőmagyaror
szági donga és bodnárfa-termeléssel a szállítási ut és díj
tételek, ugy Franczia- mint Angolországba, Hamburg és Stet-
tinen át, mint Északnémetországba a kassa-oderbergi közvetlen 
forgalomban; ezek bővebb tárgyalására azonban később lesz sze
rencsém e lapok egyik legközelebbi füzetét igénybe venni. *) 

P o k u p c i c Gyula. 

*) T. olvasóink erdőkében, örömest bocsátjuk t. munkatársunk rendelke
zésére. Szerk. 



Azt hallottuk hogy igaz, de mi s e m akarjuk hinni. 
Ajánlva a t. orsz. képviselő uraknak. 

Az „Erdészeti Lapok" szeptember havi füzetében a 
magyar-óvári erdészeti tanári állomás megszüntetéséről közlőtt 
tudósítást szintén hallottuk, de mi sem akarjuk hinni; mert 
azon pillanatban, melyben kényszerülnénk azt elhinni, elhagyna 
abbeli legszebb reményünk, hogy a magyar szakképzettség 
emelésére irányuló törekvések valóban komolyak. Pedig a sokat 
hangsúlyozott szakképzettség földmivelésünk óhajtott emelke
désének, s ezáltal hazánk felvirágzásának egyik első tényezője. 

Annyira nehéz idők jöttek reánk, hogy már-már meg is 
zavarodunk; akarván a túlterhelt épület súlyát könnyíteni, 
kezdjük az alapköveket kihúzni! 

Hogy ez csakugyan ugy van, azonnal meglátjuk. 

Néhány év előtt a m.-óvári gazdasági akadémia budgo-
téuek tárgyalása alkalmával egy képviselő ur azon kérdést 
intézte a ministerhez : „hogy jön az, miszerint ezen magyar 
tanintézet előadási nyelve még mindig a német?" 

Az akkori minister ur azzal válaszolt, hogy már vagy két 
év óta az előadási nyelv a magyar, de ezzel párhuzamosan 
rémet előadások is tartatnak, és pedig a lajthántuliak kedveért, 
kik eddig magasabb gazdasági tanintézetet nem birnak. Hozzá
téve továbbá, miszerint büszkék lehetünk arra, hogy ezen 
tanintézetünket még idegenek is látogatják. 

A mi a minister ur #feleletének első részét illeti, mely a 
párhuzamos előadásokra vonatkozik, bevallom, hogy az csak a 
magyar nagylelkűségről tanúskodik. Mert az osztrákoknak 
nincsen ilyen tanintézetök, azért tartassunk mi az ők számokra 
tetemes költség árán német előadásokat. 

Jól van! annak a kinek igy tetszett. 



De kell-e ezt most tenni, a midőn már nekik is van 
intézőtök, — nekünk pedig nincs már pénzünk! 

Mult év óta fennáll már a bécsi földmivelési főiskola 
Hoclischule für Bodcnkultur), mely mint egészen uj intézmény 
osztrák ügyfeleinknek minden esetre egészen inyök és kedvök 
szerint lesz berendezve és felszerelve. 

Szemben tehát ez időközben történt osztrák haladással, 
(melynek ellenében mellesleg legyen mondva, mi még annyit 
sem tudtunk elérni, hogy a magyar tudományos egyetemen az 
erdészet számára egy tanszék állíttassák). Van-e értelme és 
szükségessége a dualismus fenntartásának. 

Mi azt gondoljuk, hogy nincs; mert először az nem járja, 
hogy Magyarországon létezzék egy kettős költséget okozó és 
kettős tannyelvű főtanintézet, a hol épen elvből minden állami 
főtanintézet magyar, másodszor azért nem, mert nem szükséges. 
Nálunk a technikus, az erdész, a bányász csak magyarul végez
heti tanulmányait, és miért lehet épen szükséges a gazdánál 
kivételt tenni? Harmadszor pedig azért nem tartjuk szükséges
nek, mert az a költségeket jelentékenyen neveli, a mit a 
magyar pénzügyi nyomorúság idején megtűrni nem szabad. A 
tanárok fizetése, a szolgák bére, a tantermek száma és még 
sok egyéb meg van kétszerezve ez által. 

Az intézet budgetje nem áll rendelkezésünkre, különben 
világos számokban kifejeznők a különbözetet. De nem is szük
séges, ki kételkednék még abban, hogy az erdészeti szaktanárra 
kiadott pár forint a teljesen felesleges német előadások meg
tartása által okozott költségeknek csak igen csekély részét 
képezheti? íme tehát! a czél nélküli luxus kiadást kell meg
szüntetni, az erdészeti tanári állomást pedig fenntartani, mert 
ennek értelme és szükségessége van ott, hol a haza gazdasági 
intelligentiájának zömét nevelik, hol a jövendőbeli jószágigaz
gatókat képezni kivánják. 



Tegyük még mindéhez azt, a mi tény, hogy encyclöpae-
dicus előadásokat is csak speciális szakember tarthat jelcsen, 
továbbá, hogy a hallgatók is nagyobb bizalommal lehetnek egy 
szakképzett tanár ismeretei i ránt : akkor érteni fogjuk, milyen 
tál lencséért hajlandó földmivelési ministeriumunk a magyar 
alapos szakképzettség terjesztésének egy főeszközét odaadni! 

A mi pedig a már fennebb is emiitett ministeri feleletnek 
hiúság gerjesztő végmondatát illeti, részünkről higgadtabb 
felfogásnak hódolunk. 

Nem találunk ugyan is okot ezen hiúságra, mert nem 
lévén akkor túlfelől ilynemű tanintézet, igen természetes, hogy 

ki tovább nem akart menni, reánk, legközelebbi szom
szédjára volt utalva! 

De feltéve, hogy más indokok is vezérelték az idegeneket 
ezen tanintézet padjaira, még mindig nem találnánk elegendő 
indokot arra, hogy ezen tanintézeten a német előadás még 
ezentúl is fenntartassék, mert Magyarországnak egyátalában nem 
lehet feladata idegen tannyelv érdekében áldozatokat hozni 
addig, mig költségvetését milliók deficitje terheli. 

A selmeczi bánya- és erdőakademia sokkal nagyobb térről 
kapta embereit, mint az óvári, és még 1867-ben, közvetlen 
megmagyaritása előtt képviselve volt ott a birodalom minden 
tartománya, és pedig némelyik igen jelentékeny mértékben, 
valamint a feljajdulás sem volt csekély, midőn a világ tudo
másul vette, hogy a selmeczi akadémia megmagyarittatott; és 
mégis megmagyarittatott minden párhuzamos osztály és minden 
kár nélkül. 

Helyesen is történt, hogy igy történt, mert Magyarország
nak és a magyar kormánynak csak az lehet feladata, hogy a 
tudományokat magyar nyelven mivelje, de nem az, hogy kebe
lében a német kultúrának hóditó telepeket tartson. 



A fennebbiekből kifolyó nézetünk tehát az, ha már a 
szóban forgó tanintézetnél is kell valamit megtakarítani, taka
ríttassák meg a felesleges német előadások költsége, minek 
hazánk ugy sem veszi hasznát, és ne takaritassék el a kon
tárkodás előmozdításáért az, a mi a valódi szakképzettség ter
jesztése érdekében valóban üdvös és feltétlenül szükséges. 

Selmeczbánya, 1875. N. A . 

A württembergi államerdők k ö l t s é g v e t é s e . 
Közli : <Bedö oálbert. 

A G r u n e r t és L e o által Berlinben kiadott „Erdé
szeti Lapok" (Forstliche Blátter) idei október havi füzete a 
württembergi állámerdők 1875. évi július 1-től 1877. évi 
június 30-ig terjedő két évre megállapított költségvetését 
hozta, melyet részünkről szintén nem tartunk érdektelennek 
közölni azért, hogy általa az illető erdők gazdasági és keze
lési viszonyairól t. olvasóinknak képet, s egyszersmind alkalmat 
nyújtsunk, a magyar államerdők költségvetésének a tényleges 
körülmények számbavételére alapítandó netaláni összehasonlí
tására, megjegyezvén még azt, hogy a költségvetés két évre 
van ugyan megállapítva, az alább adandó számok azonban 
csak az egy évre eső tételt mutatják.*) 

A württembergi államerdők területe 190.490 heetár, vagyis 
331.071 kat. hold. 

*) A 'magyar állámerdők 1876. évi költségvetését lapunk f. évi X. füzete 
tartalmazza; az erdészeti személyzet átlagilletményeit az ezen költségvetés „keze
lési" kiadásai adják, mig a jelenleg alkalmazott tiszti személyzet létszámát jelen 
füzetünk egyik kisebb közleménye tartalmazza, megjegyezvén részünkről még azt, 
hogy a württembergi államerdőket állami adó nem terheli, s hogy ugy a württem
bergi, mint hazai erdészeti költségvetésben a ministeriumnál alkalmazott erdőtisztek 
illetménye, mint a központot terhelő kiadás, nem foglaltatik benn. Szerz. 



B e v é t e l ü k . Az egész területre. Egy hectárra. 

Erdészeti jogokból (büntetések 
stb.) 33.600 márka, 0 . 1 5 márka. 

Fatermelésből 9,600.000 „ 50. 4 „ 
Makkból és csemetékből . . . 19.545 ,, 0. x „ 
Fű- és lombliasználat meg föld

bérletekből 197.246 „ 1. 0 „ 
Rendkívüliekből 00.435 „ 0 . 3 „ 

Összesen . 9,910.826 marka, 52 márka. 

K i a d á s o k . 
Kezelési költségekre. 

Az erdészeti személyzet fizetése 1,311.841 márka, 6. 9 márka. 
Feljelentési dijakra, illetőleg 

jutalmazásokra 18.000 „ 0. t H 

Napidijak és útiköltségekre . . 96.000 „ 0. 5 „ 
Rendkívüli kiadás az erdővéde

lemre 1.212 „ — „ 
Az erdőmesterek és erdészek 

irodaköltsége, leltári posta
dijak, szaklapok és hirdetmé
nyek költsége 58.130 „ 0. ;> „ 

Kőnyomatokra és térképezésekre 8.570 „ — „ 
Perköltségekre 2.060 

Adó- és üzleti költségek. 

Adó a községeknek és más köz
testületeknek 222.800 , 1. 2 „ 

Épület, szerszám és tűzifa szol
galmak költsége 125.460 „ 0 . t í 5 „ 

Erdőmívelésre 497.000 „ 2. 6 

Útépítésre 540.000 „ 2. 8 „ 



Favágatásra 1,630.000 márka, 8. 5 márka. 
Reiidkivüliekre 71 140 „ 0 . 3 6 „ 

A kiadások összege . 4,582.392 márka, 24. x márka. 
A bevételek „ . 9,910.826 „ 52. 0 „ 

Tiszta jövedelem . 5,328.433 márka, 27. 9 márka, 
vagyis a bruttó bevétel 53. 7 °/ 0 -a . 

V a d á s z a t i j ö v e d e l e m . 

Bevétel. 

Saját kezelésből 5.880 márka, 
Bérletből 6.350 
Mellékhasználatok 153 „ 

Összesen . 12.383 márka, 

Kiadás. 

Idegen vadászatok bérdija 530 márka. 
Lő- és fogásdijak 3.985 „ 

Összesen . 4.515 márka. 
A vadászat tiszta jövedelme tehát 7.868 márka, vagyis 

bectáronként 0 . 0 4 márka. 
Az erdő jövedelmében egy köbméter fa 1 3 . 5 6 márkával 

van számítva, noha a megelőző 8 év átlagértéke 10 . 2 1 márka 
volt, és csupán a maximum ért el 1 3 . 5 0 márkát. *) 

Az alkalmazott erdészeti személyzet létszámáról és fize
téséről a költségvetés következő adatokat tartalmazza. Összesen 
van 25 erdőmester, 156 erdész, 26 erdőhivatali segéd, és 
57 műszaki erdőőr. 

*) A „Forstliche Blátter nem mondja, hogy miféle fanem képezi a termést, 
L e o-nak kezüukben lévő württembergi erdőstatistika ja alapján azonban ide írjuk, 
hogy az ottani államerdőkben a fanem 36% ^ u c z és jegenyefenyő, 3 1 % lombszál
erdő, 24% tü- és lomblevelű vegyes állab, 4% középerdő, 4 . 3 % erdei fenyő és 
0. 2 % sarjerdő. Szerk. 



Az erdőmesterek 3 osztályba vannak sorozva, és pedig : 
12 I. osztályú erdőmester évi 3.800 márka fizetéssel, 
10 II. , 3.400 , 

ós 3 III. „ . „ 3.000 „ 
A 156 erdész közül : 

39 I. osztályú 2.800 márka évi fizetéssel, 
39 II. „ 2.600 „ 
39 III. , 2.400 és 
39 IV. , 2.200 , 

Az erdőhivatali segédekből 13 I. osztályú 2.200, és 13 
II. osztályú 1.800 márka évi fizetéssel. 

Az erdőőrök IV osztályba vannak sorozva, kik közül 14 
első osztályú évi 1.800 márka, 14 másodoszt. évi 1.600 
mk., 14 harmadoszt, évi 1.400 mk. és 15 negyedoszt. évi 
1.200 mk. évi fizetéssel. 

A már megjelölt személyzeten kivül alkalmaztatott a véd-
szolgálatra eddig: 9 erdőmester, 222 erdő-őrző, 303 rendes 
erdőcsősz és 24 rendkívüli erdőcsősz. A védelmi szolgálatra 
alkalkalmazott, és előbb megjelölt szemészet jövőre képzet
tebb műszaki segéd-személyzetté szándékoltatik átalakíttatni, és 
pedig az általános „ e r d ő v é d " nevezet alatt, 6 fizetési osz
tályba sorozva. A költségvetés szerint terveztetik jövőre: 1 
erdővéd évi 1.000 márka évi fizetéssel, 119 erdővéd évi 930 
mk. fizetéssel, 120 évi 880 mk., 120 évi 830 mk., 120 évi 
780 és 45 évi 730 márka fizetéssel; végül 24 segéd-erdővéd, 
átlag 265 márka évi fizetéssel. A védszemélyzet továbbá egyen
ruhát kap, mely személyenként 43 márkában kerül az állam
nak, továbbá a feljelentési dijakból egy erdővédre átlag még 
56 márka esik; a fegyverigazitási költségek szintén felszámit
tatnak. 

Az erdőmesterek és erdészek szabad lakást kapnak. A 
25 erdőmester közül 12 kap lótartást, kik közül azok, kiknek 



2 lovat kell tartani, egy évre 1.715, kiknek pedig 1 lovat 
kell tartani, egy évre 860 márkát kapnak. A lótartással ellá
tott erdőmesterek napidija azon esetre, ha az éjszakát a szol
gálati lovakkal együtt künn töltik, napi 8 márka, ha pedig 
lovak nélkül töltik künn az éjet, vagy az oda- és visszautazás 
ugyanazon naptári napon történik, egy napra vagyis 8 órát 
meghaladó időre 6 márka. A lótartást nem kapó 13 erdő
mester a valódi fuvarköltségeket számitja fel, és azonkivül 
ha az éjszakát is künn tölti, egy napra 11 márka napidíjt, 
ha az éjszakát nem tölti künn, 1 napra 8 márkát és 25 
fillért, egy félnapra pedig 5 márkát és 50 fillért kap. 

Az erdőmesterek iroda-átalánya : az első osztályuaké évi 
430 márka, a másodosztályuaké 345 és a harmadosztályuaké 
évi 258 márka, melyen kivül a hivatalos iroda fűtésére még 11 
ürméter bükk hasábfát kapnak. 

Az erdészek lótartási és uti átalánya következő: 
50 első osztályú gondnokság, évi 855 márkával, 
60 másod „ „ „ 735 „ 
20 harmad „ „ „ 555 „ 
Az ezen 3 osztályba eső 130 gondnokságban alkalma

zottak, mindenike még 35 mázsa zab beszerzésére a koronkénti 
vásári árakat kapja, mely átlag 249 márkával számíttatik. 

Oly erdőgondnokság, melyhez lótartási átalány nincs kötve, 
26 van, melyek közül 13 első osztályú, évi 350 márka és 
13 másodosztályú évi 300 márka utiátalányal van ellátva. 

Az erdészek irodai átalánya évi 70 márka. 
Végül megjegyzendő, hogy az alkalmazott erdővédi sze

mélyzet a kezdetben megjelölt állami erdőterületen kivül még 
15.102 hectárnyi községi és magánerdőt őriz, melyért az ál-
Iámnak az illető tulajdonosok, a rendkívüli jövedelmek rovatá
ban felvett 36.641 márkát fizetnek. 



Az erdőrendezés i ujabb tankönyvek i s m e r t e t é s e . 
Irta : B e 1 h á z y Emil, m. k. erdőrentlcző. 

Az erdőrendezés csak ugy felelhet meg fontos feladatának, 
ha a czélbavett erdőgazdaság igényeit minden tekintetben 
kellő figyelembe veszi, s azokhoz alkalmazkodik. Igen termé
szetes tehát, hogy a mint az erdőgazdaság fejlődik és töké
letesedik, akként az erdőrendezéssel szemben más igények is 
merülnek fel. Mióta az erdész nem csupán favágó és erdőnevelő, 
hanem egyszersmind számitógazda is, azóta az erdőrendezési 
szaktudomány is nevezetes fejlődésnek indult. 

Néhány év óta e fejlődés uj stádiumba lépett, s az erdő-
rendezés, ugy mint az erdőgazdaság egészen uj irányt vett. 
Eleinte megelégedtünk azzal, hogy az üzemszabályozás által a 
fahozam tartamossága biztosítva legyen; majd hozzájárult azon 
követelés is, hogy az a hozam a lehető legnagyobb is legyen, 
s oly különbékeket szolgáltasson, melyek a fogyasztás igényeit 
tökéletesen kielégíteni képesek, s egyszersmind legértékesebbek. 
Most már arra kell igyekeznünk, hogy az erdőrendezés által 
oly tartós pénzbeli tisztajövedelem biztositassék, hogy az erdő
ben fekvő értéktőke a fennálló viszonyokhoz képest a leg
jövedelmezőbben kamatozzék. 

E fejlődés a szakirodalomban is uj termékeket szült. A 
német erdészeti irodalomban ujabb korban nevezetesen három 
erdőrendezési tankönyv jelent meg, melyeknek rövid ismertetését 
nem tartjuk feleslegesnek annál kevésbbé, mivel magyar nyel
ven irt erdőrendezési tankönyvünk egyátalában még nincsen, 
e részben tehát kizárólag a külföldi irodalomra vagyunk utalva. 

I. 
G r e b e K á r o l y tr. „ E r d ő ü z e m - é s t e r m é s s z a b á 
l y o z á s . (Die Betriebs- und Ertrags-Regulirung der Porste 

von Dr. Carl (írébe; Wien 1867 bei Wilhelm Braumüller.) 
Grebe azon meggyőződésből indul ki, hogy az okszerű 



gazdálkodás igényeinek nagyban és egészben a térbeosztáson 
alapuló egybevetett szakozási rendszer leginkább felel meg, 
noha e rendszer esetleg a fennálló viszonyokhoz képest némileg 
módosítandó és ezekhez alkalmazandó; továbbá, hogy a beren
dezésnél az üzemterv helyes összeállítására fektetendő a fősúly, 
mig a hozam meghatározásánál inkább beérhetjük azzal, hogy 
az a megközelítő pontosság határain belől puhatoltassék k i ; 
végre, hogy az első berendezés hiányainak helyes kiigazítása 
és az üzem biztosítása és tökéletesítése egyedül pontosan és 
szigorúan keresztülvitt üzemrevisiók által eszközölhető. 

Ezen erdőrendezési módszer lényege röviden a követ
kezőkbe foglalható össze. 

Miután a mérnöki, becslési és rendezési előmunkálatok 
befejeztettek, a termesztendő fanemek megválasztattak és a 
fordatartam és felújítás módja is megállapittatott, az erdő
kerület üzemosztályokra osztatik he. Azután összeállítjuk 
(üzemosztályonkint) a korosztálytáblázatot, megállapítjuk az 
átmeneti időtartamot, (mely többnyire egy egész fordával 
egyenlő) és elkészítjük az előleges (térbeosztó) üzemtervet 
olyformán, hogy először is a szabályos használati korszakterü-
lctet X korszaktartam) kiszámítván, a korosztály táblá
zatban mutatkozó jelenlegi kedvezőbb vagy kedvezőtlenebb 
állapot szerint, és tekintettel egyéb (különösen termőhelyi) 
viszonyokra meghatározzuk, vájjon az egész szabályos haszná
lati korszakterület használtassék-e mindjárt, vagy pedig annál 
kevesebb vagy több. 

Ezután következik az egyes állaboknak a használati kor
szakokba való besorozása; c czélból minden üzemosztályban 
az erre befolyással lévő fennálló viszonyok (különösen a hozam 
gazdasági szempontból való helyes elosztása, szállítási viszo
nyok sat.) kellő tekintetbevételével vágásmenetek állapittatnak 
meg. Minden ily vágásmenet tagokra osztandó be, (kívánatos, 



hogy ezen tagok száma a korszakok számának feleljen meg, 
ugy hogy minden tag egy-egy korszak alatt letarolható és 
felújítható legyen.) 

E beosztás lehetőleg a természetes fekvés és czélszerü 
kiszállítás igényei szerint eszközlendő. 

Az állaboknak a használati korszakokba való besorozása 
most a vágás-menet alapján, egyéb viszonyok (használhatóság 
és felújítási képesség, az anyag és különbékek czélszerü fel
osztása stb.) tekintetbevételével történik. A férbeosztó üzem
terv alakjára nézve megjegyzendő, hogy az a nyitott könyv 
baloldalán a jelenleg talált állapotot (a korosztály-táblázat 
eredményét), jobboldalán pedig a berendezett üzemet (a bc-
sorozást) tünteti ki. 

A területre nézve ekként előlegesen megtörténvén a ren
dezés, következik a fahozam kipuhatolása és szabályozása. A 
használat tartamossága biztosítva lévén a fentebbi térbeosztás 
által, a fahozam nagyobb pontossággal legföllebb a két első 
korszakra nézve számíttatik ki ; a fiatalabb állabok hozama és 
a jövendőbeli hozam pedig alkalmas helyi vagy általános ter
méstáblák szerint becsültetik meg. 

A két első korszak állabjainak fatömege és jelen növek
vése föl lévén véve, a hozam ezekre nézve könnyen kiszá
mítható. Az egyes osztagok hozamai könnyebb áttekintés vé
gett, előlegesen külön kimutatásba foglaltatnak, melyből azután 
kitűnik, vájjon az egyes korszakhozamok mily arányban van
nak egymásközt és a szabályos hozamhoz, s e szerint vájjon 
szükséges-e és mennyiben az előleges térbeosztó üzemtervet 
megváltoztatni. 

Megjeg3-zendő, hogy a hozam szabályozása, (kiegyenlítése) 
csak az első két korszakra terjesztetik ki, a későbbi korosz
tályok hozamának szabályozása a rcvisiók alkalmával (legkésőbb 
minden 10 évben) eszközöltetvén. 



Ha ekként a fahozain megállapittatott, és a térbeosztó 
üzemterv aszerint rektifikálva lett, összeállittatik az általános 
üzemterv. Ennek alakja hasonlít a térbeosztó terv külső be
rendezéséhez. Itt is az egyik oldalon a jelenleg talált állapot, 
a másikon pedig a berendezett üzem tüntettetik ki, csakhogy 
itt a terület mellett a fatömegek és növekvések, és a beren
dezett üzemre nézve a vágás és felújítási terület mellett a 
fahozamok is (az első két korszaknál, a többinél csak a 
terület) jegyeztetnek be, a gyérítések pedig külön jegy által 
tiintettetnek ki. 

Ezen üzemtervből azután könnyen elkészíthető a részletes 
üzemterv, a gyéritési és felújítási terv. A gyérítések hozama 
eddigi eredmények szerint becsültetik meg (hozzávetőleg). 

Az egész munkálathoz a térképeken kivül még egy általános 
erdőleirás csatolandó, melyben a fennálló külső és belső vi
szonyok, az általános üzemi intézkedések és általános gazdál
kodási elvek, az erdő jövőbeli mikénti kihasználása és jöve
delmének kiszámítása foglaltatik. 

Az erdőüzem biztosítását az üzemkönyvek (ellenőrködő 
könyvek) és a revisiók által eszközöljük. Az állandóan foly
tatandó feljegyzések vonatkoznak: a) a birtokváltozásokra (tér
leltár), b) a külső és általános belső viszonyokban előforduló 
változásokra (erdészeti krónika), c) az erdőállapotban az üzeni 
folytán eredményező változásokra. Ez utóbbiak számára a kö
vetkező feljegyzések eszközöltetnek: 1. részletes üzemkimuta
tás (ellenőrző könyv), melyben az évenként felmérendő vágá
sok területei és a valóban nyert hozam évről-évre följegyeztet
nek ; 2. általános üzemkimutatás, mely az egyes üzemosztá
lyok sommás üzemeredményét átnézetesen tünteti ki, s évről-
évre lezáratik; 3. a korszak' végével egy kimutatás, mely az 
elmúlt korszakban kihasznált osztagok becsült és valóságos fa-
hozamait átnézetesen foglalja magában. 



A revisióknál következő előmunkálatok megtétele szük
ségeltetik: a) az erdőhatárok, osztályok, tagok és osztagok 
határvonalainak megvizsgálása; b) az előirt tarlasztás mikénti 
eszközlésének és eredményének kipuhatolása; c) a még az 
előbbi korszakból netalán fenmaradt, és a jelen korszakba eső 
fatömegek (és növekvések) fölvétele; d) az előirt értések mi
kénti foganatosításának megvizsgálása; e) a középkorú és fia
tal korosztályokba eső állabok állapotának kipuhatolása; f) az 
erdőgondozás megbirálása. 

Ezen előmunkálatok befejezése után, a rcvisió feladata a 
fentérintett folytatólagos feljegyzések és kimutatások segélyé
vel megállapítani, vájjon szükséges-e és mennyiben az üzem
tervet és hozamot rektifikálni. 

Ezek után az erdőrendezési munkálat kiegészíttetik, a 
térképek kiigazittatnak (esetleg ujakkal pótoltatnak), uj kor
osztály-táblázat készíttetik, a jövő korszak számára összeállit-
tatik az üzem-mutató, és kiegészíttetik az általános erdőleirás 
a tapasztalt változások feljegyzésével. 

Ezen erdőrendezési rendszer kevés változással ugyanaz, 
mely Szászországban már hosszabb idő óta igen jó eredmény
nyel alkalmaztatik. 

A könyv tartalma következőleg van beosztva; 
Bevezetés (az erdőrendezés czélja és feladata.) 
Erdőrendezési munkálatok: 
A) Előmunkálatok. I. Mérnöki előmunkálatok: 

a) erdőfelmérés: 1. a határok megvizsgálása, kiigazítása 
és megállapítása; 2. a tulajdonképeni erdőfelmérés; 3. tér
képezés és térszámitás; 4. felmérési lajstrom (tértáblázat) 
összeállítása; 5. a felmérés megvizsgálása; 

b) erdőbeosztás; 1. szabályos beosztás; 2. természetes 
beosztás; 3. a beosztás megjelölése a természetben. 
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II. Erdőrendezői előmunkálatok: 
a) általánosan; 1, az eddigi erdőjövedelemnek kimutatása 

(fatömeg és annak értékesítése szerint); 2. elővizsgálatok a 
jelenleg meglevő állabok fatömege és növekvésére nézve; *) 
3. helyi terméstáblák felállítása, (főleg a jövő hozamok meg
határozására) ; 

b) részletes állableirás; 1. termőhely;**) 2. az állab; 
(alakja, kora, állása, zárlata s egyéb tulajdonságai; jelenlegi 

*) A jelenleg meglevő állabok fatömegének és növekvésének gondos fölvé
telére szerző kiváló súlyt fektet, a mi természetes is. A felvétel megkönnyebbítése 
végett helyi á l l a b t á b l á k felállítását ajánlja. E czélból az állabok beosztatnak 
fanem és tízemmód, növési tulajdonok és korosztályok szerint; minden osztályban 
aztán a jobb, középszerű és csekélyebb minőségű állabok ismét elkülönittetnek, 
például : bükkszálerdő : vágások: homályosabb és tágasabb vetővágások és vigály-
vágások ; vágható állabok : igen jó, jó, középszerű, csekély, igen rosz ; közelvágható 
állabok: jó, középszerű, csekély; középkorú á l labok: jó, középszerű, csekély. 

Minden ilyen állabalakra nézve aztán az egy téregységre (heetár, hold) eső 
fatömeg és növekvés próbatérek alapján számíttatik ki, s ezen eredményekből állít
tatnak össze a helyi állabtáblák. A próbatereken felvétetnek : 1. a törzsek száma; 
2 . a törzslapok ; 3. a magasságok (osztályok szerint); 4. alakszámok (osztályokban); 
ő. csötörtnövekvés; tí. magasságnövekvés, s ebből aztán kiszámittatik az egy tér
egységre eső törzsszám, átlagos átmérő (v. kerület) átlagmagasság, alakszám, 
törzslapösszeg, állabfatömeg, növekvés (% és összesen). Az alakszámok becslés 
által határoztatnak meg; e becslés megkönnyítése végett a próbatéreket megelő
zőleg minden növési osztály számára kellő számban mintatörzsök vágatnak le, 
melyeknek alakszámai pontosan kiszámíttatnak, s melyekkel aztán a próbatér 
törzsei összehasonlittatnak. 

Az ily állabtáblák felállításának hasznos volta könnyen belátható ; kívánatos 
volna azonban, hogy a próbatérek nagyobb pontossággal vétetnének fel (pl. a 
Draut-féle módszer szerint). 

**) A termőhelybecslések megvizsgálására nézve szerzőnek következő igen 
praktikus eljárását kell megemlítenünk. A becslés egy lajstromba állíttatik össze, 
mely egy rovattal az osztagszám, és minden termőhelyi osztály számára egy-egy 
rovattal el van látva. A becsült termőhelyi osztály aztán minden osztagra nézve 
akként jegyeztetik be, hogy az illető osztagszámmal szemben abba a termőhely-
osztályi rovatba, melybe az osztag soroztatott, keresztvonás (vagy egyéb jel) helyez
tetik be, a többi rovat pedig kipontoztatik. Ily módon az egy és ugyanazon termő
helyi osztályba sorozott osztagok könnyén áttekinthetők. Ezek aztán a természetben 
összehasonlittatván, könnyen rálehet jönni, ha valamelyik osztag termőhelye netalán 
hibásan volt becsülve. 



fatömeg és növekvés, a jövő üzemre való megjegyzések, külön 
észrevételek;) *) 3. a becslési lajstrom alakja. 

III. Elővizsgálatok a külső viszonyok megállapítása czéljából: 
1. birtokviszonyok; 2. iparüzleti és fafogyasztási viszo

nyok ; 3. személyi viszonyok; 4. történelmi adatok. 
B) Erdőüzem és termés szabályozás. 
I. Általános üzemszabályozás : 
a) külső viszonyok megbirálása és szabályozása; 1. bir

tokviszonyok (kegyúri terhek, úrbéri faizás szabályozása stb.; 
2. a birtokos czéljai; 3. iparüzleti és fafogyasztási viszonyok; 
4. személyi viszonyok; 

b) az erdőnek beosztása pagonyokra; c) fanemek és üzem
mód választása: 1. szálerdő-üzem ; 2. sarjerdő-üzem; 3. közép
erdő-üzem ; 4. szállaló-üzem; 

d) a fordatartam megállapítása;**) e) üzemosztályok el
különítése; f) a felújítás módjának megállapítása. 

II. Üzemberendezés és hozamkiszámitás. 

*) A jelenlegi fatömeg és növekvés a vágás alá kerülő állabokban a leg
nagyobb pontossággal, a fiatalabb osztagokban pedig csak hozzávetőleg, helyi vagy 
általános táblák segélyével puhatoltatnak ki. A fatömegek ugyanazon módon, mint 
fentebb a termőhelyeknél említtetett vizsgálat alá vétetnek, s az ugyanazon téregy
ségenkinti fatömeggel feljegyzett osztagoknak a természetben való összehasonlítása 
után szükség szerint helyesbittetnek. 

**) A fordatartamra nézve Grebe azt mondja, hogy az államerdőkben csak 
azon forda lehet előnyös, mely a közjólét elősegítését czélzó erdőgazdaságnak felel 
meg, mely ennélfogva : 1. a legtöbb és legértékesebb fatömeg termesztését elősegíti; 
2. mely mellett a felújítás tökéletesen biztos; 3. mely mellett a talaj termőképesség 
megóvatik és fokoztatik; 4. a véderdőknél a kellő védelem eléretik ; 5. a mennyiben 
az előbbi kellékek mellett lehetséges, a jövendőbeli legnagyobb pénzbeli tiszta 
jövedelem is tekintetbe veendő. 

Magánosoknál ellenben a pénzbeli tiszta jövedelem lehet mérvadó, de 
azoknak is tanácsos a többi kellékeket is figyelembe venni. 

A forda megállapításánál továbbá tekintetbe veendő : 1. a termőhely, 2. az 
állab, 3. a szükséglet, fogyasztás és faárak, 4. mellékjövedelem, 5. jogi kötelezett
ségek. — Az átmeneti időtartamot Grebe a fenyveseknél 60—70 évre, a lombosok
nál 80—90 évre teszi. 



A) Térbeosztás. 
B) Szakozási mód. 
a) térszakozás; b) fatömegszakozás; c) egybevetett sza-

kozás. 
1. a korosztály-táblázat összeállítása; 2) a berendezési 

tartam és szakainak meghatározása; 3. előleges (térbeosztó) 
üzemterv összeállítása; «) a használati szakterület megállapí
tása ; $) az állaboknak az illető szakokba való beosztása; *) 7) az 
előleges terv alakja; 4) hozam-számitás és szabályozás; **) 
5. általános üzemterv. 

C) Képlet-módszerek. 
1. A szabályos késztet és növekvés előzetes fejtegetése; 

2. a képlet módszerek rövid vázlata; a) osztrák kamarai becs
lés-mód; b) Hundeshagen-féle mód; c) Breymann-féle mód; 
d) Heyer Károly-féle mód; e) Kari-féle régibb mód; f) Kari
féle ujabb mód. 

3. a képlet-módszerek bírálata. 
7)) átlagmennyiség szerinti hozambecslés: 
1. korszakonkinti átlagmennyiség szerint; 2. eddigi ki

használás hozama szerint; 3. más hasonló erdők valóságos át
lagos hozama szerint; 4. ugyanazon erdő átlag hozamai sze
rint; 5. átlagnövcdék szerint; 6. részletenkinti becslés szerint, 

III. Általános crdőleirás; 
1. Az erdővíszonyok leirása, (külső-belső viszonyok); 2. 

általános üzemi intézkedések, (az üzem feladata, a fanem és 
üzemmód megválasztása, üzemosztályok, fordatartam és üzem
szakok megállapítása); 3. álalános gazdálkodási elvek: 

*) Különös ügyelem fordittatik az állaboknak szakokba való besorozására 
és a vágássorrendre. 

*) A hozam, csak az első két korszakba eső (vágás alá kerülő) állabokra 
nézve számíttatik ki, és pedig olyformán, hogy a fatömeghez a taidasztásig még 
lefolyandó évek számával sokszorozott jelenlegi növekvés (vagy ha ez előrelátha
tólag változni fog, a jelen és a tarlasztáskori növedék összegének fele) hozzáadatik. 



a) tarlasztás; b) ujbolitás; c) gondozás és védelem; 
4. erdőhasználat: 
a) fahasználat; b) mellékjövedelem; c) az összes jövede

lem felvetése. 
C) Erdőüzem biztositása. 
1. Erdészeti folytatólagos feljegyzések: 
a) birtokváltozás; b) erdőkrónika; c) erdőüzem kimuta

tás (részletes és összes); 2. a tényálladék felvétele; 3. az 
üzemterv és évi hozamnak kijavítása; 4. a revisió eredmé
nyének összeállítása: 

a) az üzem eredménye, a lefolyt korszakra nézve; b) az 
erdőrendezési munkálatok kiegészítése. 

D) Megjegyzések az erdőrendezői munkálatok elkészíté
sére nézve. 

1. Személyzet; 2. a módszer kiválasztására; 3. általános alap
elvek az erdőrendezési munkálatok eszközlése iránt; 4. ügymenet. 

E minden tekintetben praktikus könyv világosan és ért
hetően, tárgyiasan és tekintettel a gyakorlati kivitelre van irva, 
s számos példákkal és mintákkal ellátva. Kiállítása csinos, ki
terjedése 403 lap 8-ad rét ; ára 4 frt. 

(Folyt, köv.) 

Adatok a f a impregnátióról s a fának k i szár í tásáró l . 

Irta R a p p e n s b e r g e r Márton m. k. erdész. 

(Folytatás és vége.) 

A fának víztartalmáról megejtett számos vizsgálatból ki
tűnt, hogy a döntött, hasított, és a szabad légben tartott fa 
egy év múlva még mindig 2 0 — 2 5 ° / 0 vizet tartalmaz, mely 
2 1 / 2 év alatt apad 12 — 10%-nál kevesebbre. Ezen vizmeny-
nyiséget még a mesterségesen kiszárított fa is újonnan felveszi, 



miután be vau bizonyítva, hogy a fában 30 év múlva is még 
mindig 10—15°/ 0 -nyi víztartalom található. A fa kiszáradá
sának eme lassú haladása részint azon körülménynek tulaj
donítható, hogy még a száraz Jég maga is némi víztartalommal 
bir, de főképen az által okoztatik, hogy 21/2 év lefolyta alatt 
igen kevés oly tényező merül mely, mely a fának száradását 
előmozdítaná, sőt, hogy a száradás minden bekövetkező nedves 
időszak alatt nem csak, hogy előre nem halad, hanem inkább 
visszaesést szenved. A hideg és nedves éjjek a száradásnak 
szintén nem kedvezők. 

Mindezeket megfontolva, szerző nem tartja feleslegesnek 
egy száritókészülék alkalmazását, mely a gyors kiszáradás 
akadályait nagy mérvben mellőzi, s egy szárító — egy melegítő 
kamarából és a gépkamarából áll. *) 

A szárító- és fütőkamara falazatai sártéglából (rosz hő
vezető) épitvék. E két helyiség közti választó fal nem ér föl 
egészen azoknak közös padláspadlózatáig, s lehetővé teszi a 
légnek mindkét kamarában való keringését. A száritóhelyiség 
padlója vagy feneke közepe felé eséssel bir, s egy vízlevezető 
csatornával van ellátva, felső padlózata pedig szintúgy, mint a 
melegítő helyisége i s , gondosan egymáshoz illesztett geren
dákból van szerkesztve, vakolattal azonban nem láttatik el 
azon oknál fogva, minthogy ez a deszkaanyag be- és kiraká
sánál amúgy is hamar elpusztulna, de e helyett azonban 
legalább 6 — 8 " vastag anyagréteggel burkoltatik be. Valamint 
a melegítő, ugy a száritókamara is egy-egy 8' 6" magas, és 
3 ' , illetőleg 4' széles két szárnyú ajtóval van ellátva, 

Ablakok egyátalában nem alkalmaztatnak, hogy a külső 
levegőnek a kamarába való behatása lehetőleg gátoltassék. 

*) Szerző ur az itt kérdésben forgó építmények gondosan kidolgozott terv
rajzait is beküldvén, azon t. olvasóinknak, kik azokat netalán birni kívánják, szí
vesen szolgálunk másolati példányokkal. Szerk. 



Ezen czél elérése miatt nem kell tekintenünk azon kis 
kényelmetlenségre, hogy ezen, csakis az ajtonyiláson behatoló 
világosság által csak szűkön világított helyiségekben lámpafény 
mellett működhetünk. 

A fütőkamara padlóját vaslemezek képezik, melyekkel az 
ezen helyiség alatt annak egész hosszában elvonuló füstvezeték 
befedetik. 

A melegítő, és a kazán, vagyis gépkamara közti falon 
hagyott nyilason áthatol az utóbbinak meleg levegője a mele
gítő kamarába, s azt kellően előmelegíti, s ugyanazon nyilason 
át egy a gőzkazánnal összekötött, 2 " vastag gőzcső is vezet
tetik a melegítő kamarába ennek hosszfalával párhuzamosan, 
s többszöri kanyarodásban, és pedig, (nehogy az abban vezetett 
melegség a fal által részben felemésztessék), ahhoz vaskari
kákkal erősítve, vagy pedig még czélszerübben, a faltól némi 
távolságban álló vastartókon nyugvólag olyképen, hogy a cső 
a fallal sehol érintkezésbe ne jöjjön. 

Ezen csöveknek magától értetőleg aként kell alkalmaztatni, 
hogy esetleg szükségessé váló kijavításuknál a munkások szabad 
mozgását ne gátolják, s egyes részeiknek szorgosan s léghatlanul 
kell összeillesztve s egymáshoz erősítve lenni, hogy a vizgőz 
egyes nyilasokon át a melegítő kamarába be ne hatolhasson. 

Az ily módon a melegítő kamarán átvonuló gőzcsőnek 
vége a gőznek sűrítése folytán keletkezett víznek levezetése 
végett a szabadba vezettetik. 

A szárító kamarában kipárolgás folytán képződő nedves
ségnek és gőznek eltávolítása, s azoknak a melegítő, vagyis 
fütő kamarában lévő száraz levegővel való pótlása egy szel
lőztető készülék, szellentyü (Ventilátor) által eszközöltetik. 

Ezen szellentyü egyrészt a szárító kamara padlóján szét-
ágazottan vezettetik, átlyukasztott csővel, másrészt pedig egy 
a szabadba vezetett csővel van összeköttetésben. 



A szárítandó deszkák alatt elvonuló előbbnevezett csőnek 
í/i"-nyi lyukacsokkal akként kell ellátva lenni, hogy ezen nyí
lások a fal közelében gyérebben, a csőkereszt végpontjai körül 
azonban mindinkább sűrűbben legyenek alkalmazva, minthogy 
ezen légszívó nyílások egyforma távolságban való alkalmazása 
esetében könnyen beállhatna az is, hogy a cső csakis a szel-
lentyűhöz legközelebb fekvő levegőt szíván magába, a kamará
nak távolabbi részeiben a légváltozás s áramlat csökkentetnék. 

A szárítandó deszkák 2—3'-nyi távolságban egymástól 
fekvő, 1' és 1 " magasságú (t. i. a légáramlatot közvetítő 
csöveknél valamivel magasabban álló) háromszögletű geren
dákra fektettetnek, melyeknek felső éke nagyobb tartósság 
czéljából vaslemezzel, vagy pedig vassínekkel láttatik el, s 
melyek a szárító kamara rövidebb falaival párhuzamosan 
aként rakatnak le, hogy az ajtóhoz legközelebb egy 4'-nyi ür 
tartassák fenn. 

Mihelyt a fának impregnátiója befejeztetett, a beitatási 
szekrényekbe vezető gőzcső szelep elzáratik, a fűtő kama
rába vezető cső szelepe ellenben kinyittatik oly czélból, hogy 
ez utóbbi helyiség a szárító kamarával együtt előmelegitessék. 
Ezután a médenczék kiürittetnek oly módon, hogy a meleg 
lúgot csak lassanként engedjük lefolyni, hogy a deszkák is ne 
egyszerre, hanem csak lassanként kerüljenek a lefolyó lug 
szine fölé, s még lehetőleg melegen hordathassanak át foko
zatosan — esetleg vaspálya segélyével, — a szárító kama
rába. A deszkáknak felrakása itt a beszállítással egyidejűleg 
történik. 

A helyiség 2° és 1 '-nyi szélességgel birván, a 3 szögű 
ászok gerendákra 12 deszkának l"-nyi távolságban való el
helyezése válik lehetségessé, ha a deszkák 12 "-nyi szélesek. 
Az ilykép lerakott első deszka rétegre 3'-nyira egymástól 2 ' " 
vastag vesszők, vagy pedig jegenye-fenyü léczecskék rakatnak, 



melyekre a második réteg jön s igy tovább, mig az ilykép 
felrakott 147 deszkaréteggel a szárító kamara egészen közel 
felső padlatáig, illetőleg a fűtő és száritó kamarák választó 
falának magasságáig megtelt. A második deszka részletnek 
rakása hasonló módon történvén, annak befejeztével 3520 
darab deszka leend a száritó kamarában elhelyezve, vissza
maradván még az ajtó közelében egy 2°, 1", 0 " ' hosszú, és 
4 ' széles szabad hely a deszákkal való mozgás czéljából. 

A fűtő kamarának kifelé nyiló ajtaja még a melegség be
bocsátása előtt, a száritó kamara ajtaja pedig a deszkák fel
rakásának befejezése után elzáratván, agyaggal köröskörül 
gondosan betapasztatik, s ugy szinte elzáratik dugasz segélyé
vel az utóbbiban levő vízlevezető csatornának nyilasa is, a viz 
is csak időnként lévén levezetendő. 

Ha a gőz-fejlesztés folyamatban, s a szelentyü működés
ben van, a zárt helyiségekben a következő műfolyam megy 
végbe: A 00—70 Cels. °-nyi melegség által melyet a csövek 
a keskeny fűtő-kamarában folyvást terjesztenek, az abban lévő 
levegő feszíttetik, s a választó fal felső nyílásán a szárító-
kamarába áthatolni kényszeríttetik, hogy ott a ventillatió foly
tán a keresztcsővek közelében támadt légnélküli tért elfoglalja. 

Ezen útjában a deszka-rakások közeit áthatolván, az 
azokból kipárolgó vízgőzzel megtelittetik. A szelentyü a ke
resztcsövek számos nyílásain át felszívja ismét a nedves leve
gőt, s szabadra vezeti. 

Az ily módon levezetett levegő kellően előmelegítve, a 
kazán-kamara, illetőleg géphelyiségből a gőzcső számára hagyott 
falnyiláson át folyton pótoltatik. 

A szárítási eljárás 15 napig folyton tart, mely idő múlva 
a gőzcső szelepe elzáratik, a szelentyü nyugalomba lebocsát-
tatik, s a deszkák ismét kihordatnak. 



Miután a deszkák belső részei azoknak a száritó kama
rába történt elhelyezése alkalmával még ki nem hűlhettek, 
azoknak repedése nem képzelhető, főleg miután ugy belső 
részeikben, mint felületükön is folyvást egyenlő hőfokon tar
tattak, repedésök pedig csak is a hosszabb időn át tartó lég
mérsékleti különbség, illetőleg az ez által okozott kitérj eszke-
dés és apadás által idéztetik elő. 

A ventilátorokról rendelkezésünkre álló kiszámítási adatok 
szerint az abból nyomás nélkül kihajtott lég a részünkről 
alkalmazandónak vélt szelentyüvel perczenként 48 köblábat tesz. 

Hogy tehát megtudhassuk, hogy a levegő a száritó- és 
fűtő-kamarákban 24 óra alatt hányszor pótoltatik vagy változ-
tatik, az egyes helyiségek űrtartalmát kell kiszámítanunk. 

A szárító-kamara 

hosszúsága 4 ° — 4 ' — 8 " 
szélessége 2 ° — 1 ' — 0 " } 2 4 ° ~ 
magassága 2 ° — 2 ' — 4 " 

a fűtő-kamara 
hosszúsága 4 ° — 4 ' — 8 " 
szélessége 0°— 3 ' — 3 " } G u — 1 0 ' 
magassága 2°—2 '— 4 " 

a választófal feletti űr 

hosszúsága 4 ° — 4 ' — 8 " 
szélessége 0 ° — 2 ' — V'\ u" 
magassága 0 ° — 1 ' — 6 " 

lévén, ezen helyiségek ürtartama összesen 3 1 ° — 1 ' — l l " - c t 
v. i. 6.762 köblábat tesz, melyből a berakott deszkák köb
tartalma (3520 köbláb) levonandó lévén, marad 3.242 köbláb 
levegő. 



Ha már most a perczenként kihajtott légtömeg 48 köb
lábat tesz; 24 órán át 4 8 X 1 4 4 0 = 6 9 . 1 2 0 köbláb pótol
tatott. 

Ha ezen — 24 órára eső eredmény (69.120 k.l.) a ven-
tilatióra jövő légtömeg (3.242 k.l.) által osztatik: a hányados 
(69120 : 3 2 4 2 ) = 2 1 . G azt mutatja, hogy a levegő 24 órán 
át h á n y s z o r cseréltethetik ki, a mi a fönnebbi számitás 
szerint tényleg 21.6-szer történhetvén, 15 napra egy 324-sze-
res légcsere esik. 

Ha megfontoljuk, hogy az anyagoknak a szabad levegő
ben való kiszáradásánál soha sem éretik el 6 0 — 7 0 Cels. 
foknyi melegség, mely a száritó-kamarában elérhető, hogy a 
léghuzam a szabadban soha sem oly nagy, mint a milyen a 
ventilatióval előidézhető, főleg miután a levegő a viz módjára 
oly irányban halad előre, a melyben akadály nélkül haladhat, 
ha továbbá a kiszáradás visszaesése is figyelembe vétetik, mely 
nedves időjárás esetében s éjjeleken át mindenkor beáll: köny-
nyen meggyőződhetünk, hogy a csak 15 napig tartó ventilatio 
által is oly eredmény éretik el, mely a szabad levegőben 
2í/2—3 évig tartó fekvés után is még korántsem lett volna 
elérhető. 

Remélhető tehát, hogy a 15 napi kiszárítás befejezése 
után az anyagok mint tökéletesen száradtak, azonnal feldolgo
zás alá jöhetnek. 

Végül legyen szabad tájékozásul az impregnálási és kiszá-
ritási művelet köitségpontját illetőleg is egyet-mást röviden 
felemlíteni. 

A 3520 darab deszkának egy hó tartama alatt való 
impregnálásánál és kiszárításánál a következő költségek fog
nának előfordulni. 

1. a 8000 frtra előirányzott üzleti épü-



leteknek 10°/ 0 -nyi törlesztési hányadból 1 hó
napra eső részlete . 60 frt 66 kr, 

2. tőkekamatok 1 hónapra 6 6 , 6 6 „ 

3. az üzleti épületek fentartási költsége 
1 hónapon át 25 „ •— „ 

4. hamuzsir vásárlásra, és pedig havon
ként 11 mázsa, 10 írtjával számítva . . . . 110 „ — „ 

5. 2 . 7 6 mázsa kénsav, 20 írtjával . . . 55 „ 20 „ 
6. két gépfelügyelő díjazása 70 „ — „ 
7. 4 napszámos bére 30 napra á 00 krral 

egyenként 72 „ — „ 

Összes havi kiadás . 465 frt 52 kr, 
melyből egy-egy deszkára 1 3 , 2 8 krnyi költség esik. 

Ha a levegőben 3 éven át száradt deszkaanyag a fen-
nebbi módon kiszárítottál összehasonlittatik, könnyen átlátjuk, 
hogy szerfelett nagy anyagkészletekkel és anyagrakhelyisé-
gekkel kellene rendelkeznünk, hogy minden időben 3 éven át 
kiszáradt deszkákat bocsáthassunk áruba. 

Ha ez utóbbi esetben a befektetett tőkék kamatjait és a 
kamatok kamatjait kiszámítanék, könnyen megtörténhetnék, hogy 
az impregnált és teljesen kiszárított anyagok kevesebb költ
séget tüntetnek ki, mint a nem impregnáltatottak, vagy a 
csak felületesen kiszáríttattok, miért is a bemutatott impreg-
nálási és kiszáritási módozatot sikeresnek és czélszerünek kell 
jeleznünk. 



A magyar államerdők keze léséné l alkalmazott t iszt i 
s z e m é l y z e t jelenlegi l é t száma. 
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1 Főerdőtanácsos mint a 
1 

2 Jószágigazgató és osz-
1 1 2 

3 Jószágigazgató és ki
rályi tanácsos . . . . 1 1 

1 Főerdőmcster . . . . 9* 
g 

1 1 4 
5 Főordőmcster és kirá-

i . 1 
6 Erdőtanácsos vagy elő-

1 1 2 
7 Erdőigazgató . . . . . . 1 1 2 
s 7 5 4 2 o 

«"> 1 3 1 7 O O 
O O 

9 1 1 1 1 . 4 
10 Erdőrendező . . . . 1 1 1 1 1 , 1 1 1 . 9 

4 3 2 4 1 1 1 i 1 fi 28 
L2 1 1 1 1 4 
13 20 25 11 27 5 10 5 5 9 30 180 
11 Faraktár-gondnok . . 2 1 1 1 1 . . . 7 
15 Faraktár-tiszt . . . . 1 o 

o 2 1 1 8 
16 Pénztárnok Q 6 4 2 1 1 6 24 
17 1 0 5 2 , 1 1 . 17 
IS O 3 1 4 1 3 1 1 21 
L9 Fogalmazó erdőgya-

2 2 
20 Erdőgyakornok . . . 22 17 17 7 6 2 6 4 O 

O 4 7 95 

Összesen 

*) Az egyik főerdő-
mester mint előadó 
szolgál. 

9 Sl 69 65 26 53 11 26 16 17 58 445 

Bátran rábízzuk akár kire, hogy ezen táblázatból követ
keztetéseket vonjon, s ha tetszik és bir annyi bátorsággal 



akár azt is mondja, hogy ez a személyzeti létszám 3,500.000 
kat. hold erdőterület gazdaságának vitelére sok; megjegyez
zük azonban, hogy az erdőgazdasági teendőkön kivül az er
dészek még a kerületökben lévő mezőgazdasági földterületek 
és épületek ügykezelésével is meg vannak bizva, és pedig el 
annyira, hogy teendőiknek majdnem fele részét mezőgazdasági 
ügyek elvégzése veszi igénybe, a mi tagadhatatlanul nem válik 
az erdészeti szolgálat előnyére. 

Nem érdektelen azon összehasonlítás sem, mely a lapunk 
jelen füzetében közölt württembergi államerdők költségvetésé
ben megjelölt terület tiszti létszámával tehető. Megjegyez
zük végül, hogy a magyar államerdőknél az alsóbb rendű ke
zelési szolgálatra és a felügyeletre összesen 1 .592 erdőőr van 
alkalmazva. CB. 

Erdeink kakuk-féle lakói é s azok erdészet i jelen
t ő s é g e . *) 

(A halaik félék. Coccygomorphae.) 

Az e r e n d b e t a r t o z ó m a d a r a k h o s s z ú s z á r n y 
f e d ő k k e l , v é k o n y s i m a n y e l v v e l s 1 v a g y 2 g é g e 
i z o m m a l b i r n a k . 

A kakuk félék átalános jellegű leírása majdnem lehetet
len, a mennyiben igen nehéz kellően jcllcgző, közös ismertető 
jeleket találni. Épen azon szervek, melyek a madár életmód-
módjára a legnagyobb befolyással vannak, mint például a csőr 
és a lábak ezen rendnek egyes képviselőinél igen feltűnő kü
lönbségeket mutatnak. Azért az átalános jelegzést teljesen 

*) L. „Erdészeti Lapok" 1874. évi XII. f. Erdeink lakói cziinü czikkét. 
Szerk. 



mellőzve azonnal az e rendnek erdeinkben élő képviselőit 
mutatom be név szerint és érdemlegesen. 

Mind két tekintetben t. i. az átalánosan ismert nevet és 
az erdészeti érdemeket illetőleg első helyen ál l : 

A k ö z ö n s é g e s k a k u k (Cuculus canorus L.) az egy
ügyű szerelmesek jóslója, a tavasz egyik hirdetője, kit név 
szerint legalább minden ember ismer. Őt teljes joggal mint a 
150 fajból álló kakukok családjának képviselőjét tekinthetjük. 

Kis galamb nagyságú, teste kissé hajlott, gyenge csőrrel 
és sárga lábakkal meg karmokkal bir. A hosszú szárnyak he
gyesek, a kikerekített fark pedig igen hosszú tollakból áll. 
Színezete a kor és az ivar szerint különböző. Az öreg him 
kékesszürke, az orrlikak, a szemcsillag és a szem kerek széle 
sárgák. A fiatalok tarkák és a különösen a nyakon és a fej
tetőn levő fehér tollakon ismerhetők föl. Hátuk rendszerint barna 
s ezen barna vagy inkább rozsdaszint a nőstények még érett 
korukban is mutatják, miért is régibb időben két kakukfajt 
akartak ismerni. 

Az ilyen vörösesbarna kakuk némikép a vércséhez ha
sonlít s innen is keletkezett azon mese, miszerint a kakuk 
télire ragadozó maciárrá változik. 

Igen kevés ország van Európában, Ázsiában és Afrikában 
melyben a kakukot nem észlelték volna. Brehm szerint Nor
végiában a leggyakoribb hol is még éjfélkor erős hangját hal
latja. Erdőkben, és pedig lombosokban mint fenyvesekben egy
aránt tartózkodik. Nálunk csak is nyáron át lakik és csakis 
az óvilág északi vidékein végzi az élet második feladatát, a 
faj fenntartást. 

A mint hozzánk érkezik — rendesen áprilban — egyik 
legelső gondja a Ilimnek hogy hitves társat keres magának, 
de talán nem is annyira feleséget keres, mint inkább csak 
forró szerelmi vágyainak tettleges kielégítését igyekszik elérni, 



s azért is követi a nőstényt bárhová is fordul ez, vagy a mint 
azt hitelt érdemlő észlelők állítják, ő a nőstényeket rendre 
üldözi, tehát párjához hű nem marad. A hím a párzási idő
szak alatt a szó teljes értelmében, a szerelem bolondja, ő 
egészen dühös lesz puszta szerelemből és noha a nőstények 
nem rátartok, még is folytonosan röpül ide oda, és annyira 
hangoztatja erős hangját, hogy még bele is reked. Minden 
vetélytársát igyekszik elűzni, ilyenkor aztán a ki a kakuk hang
ját jól tudja utánozni, őt könnyen magához is csalhatja, külön
ben igen félénk s vigyázó madár, melyet csak igen ritkán 
sikerül a szabadban közelebbről megtekinthetni. 

Hogy a kakuk tojásait más madarak fészkeibe rakja, azt 
már Aristoteles is tudta és pedig főképen az apróbb éneklő 
madarak fészkeit választja a menynyiben azok fiait rovarokkal 
és azok álczáival eteti. Máris 44-féle éneklő madár fészké
ben találtak kakuktojást, de leginkább a fehér billegény (Mo-
tacilla alba) a kerti zcnér (Sylvia hortensis) és a vörösbegy 
(Lusciala rubecala) fészkeit kedveli. 

Az illető fészek fölkeresése tisztán a nőstény dolga és 
valóban bámulatos azon tény, hogy még a legelrejtettebb fész
ket is képes megtalálni, noha a bokrokban nem is bujkál. 
A mint a választott fészekhez hozzá férhet reá ül s ugy tojik 
bele, ha azonban nem férhet a fészekhez akkor tojását előbb 
a földre rakja és csőrében viszi az illető fészekbe. 

A kakuk ezen sajátságos szaporodásának okát mai napig 
biztossággal nem tudjuk. Sokan azt hisszik, hogy tojásait azért 
nem volna képes saját maga kikölteni, mert azokat nagy idő
közökben rakja le, rendesen minden héten egyet, de vannak 
más világrészekben élő kakukok, melyek szintén hasonló nagy 
időközekben rakják le tojásaikat s mégis fészket készítenek 
maguknak. A l t u m azt hiszi, hogy a kakuknak ezen feltűnő 
szokása a táplálék-szerzéssel hozandó correlatióba. A kakuk 



mint erdészeti rendőr szerinte azon feladatot kapta a természettől, 
hogy a fák koronáit a hernyóktól és főképen a szőrös hernyóktól 
tisztítsa, ezen tápláléka után gyakran nagy kerületeket kell 
hogy átkutasson, ő tehát sokszor táplálék hiány miatt nem ma
radhat annyi ideig egy helyen, mint a mennyi idő megkíván
tatik a fiak kiköltésére. „Oly madár melynek a természettől 
ilyen föladat jutott," mondja Altum „mindenkor kell hogy sza
badon kóborolhasson, kell hogy ott gyűlhessen össze, honnan a 
vész fenyeget, de szükségkép kell, hogy egyenként is szétszé
ledve működésének folyton élhessen. Ő rendőri testületet alkot, 
mely majd itt, majd ott a zavarok lecsilapitására csoportosan 
egyesült erővel hosszabb ideig fáradozik, rendes nyugalmas 
időben pedig egyes tagjai tartják fenn a rendet az egész tarto
mányban. Ily működéssel a szabályszerű költés nem fér össze." 

Igaz ugyan, hogy a kakuk a szőrös hernyókat legjobban 
kedveli, de a csupasz hernyókat is megeszi, azért éppen ezen ok 
sem állhat meg egészen. Tény továbbá az is, hogy a kakuknak 
még költő foltjai sincsenek. 

A kakuk emiitett tápláléka miatt, melyet sem alacsonyabb 
bokrokban sem pedig a földön nem keres, rendkívüli nagy er
dészeti jelentőséggel bir, annyira, hogy egy perczig sem szabad 
haboznunk őt valamennyi madár közt erdészeti szempontból 
a leghasznosabb madárnak elismerni. 

A kakuk kizárólag hernyókkal táplálkozik és főképen 
mint már is említve volt, a szőrös hernyókat kedveli, ahoz jő 
azon erdészetileg fontos momentum, hogy ő majdnem kizárólag 
a fák tetejében, a lombkoronákban működik, továbbá hogy 
falánkságban őt egy madár sem múlja felül, étvágya valóban 
csillapithatlan ; erdészeti jelentőségét azonban még azon körül
mény is nagyon fokozza, hogy ő mindenütt, és pedig különben 
czivakodó és marakodó természete daczára többedmagával 
jelenik meg ott, hol a hernyók nagyobl) mérvben megszaporodtak. 

ERDÉSZETI LAPOK. 43 



A kakuk tehát a hernyók által előidézendő veszedelmet vagyis 
szerencsétlenséget még fejlődési stádiumában igyekszik elfojtani. 

A kakuknak ezen valóban üdvös működését illusztráló 
egyik példát szabadjon itt A l t u m n a k tapasztalatokban gaz
dag kincstárából elősorolnom. 1860-ban május 24 elejtett 
volt Altum egy kakukot, melynek gyomrában 97 fris apró 
bucsus pókok (Gastropacha processionea) hernyóit találta. Az 
által figyelmessé téve a tölgyes erdőknek ezen veszedelmes 
ellenségére, csakugyan szorgos vizsgálódása folytán számos her
nyó fészekre akadt, ugy hogy méltán félni lehetett az ezek 
által okozandó csapástól. Altum a dolog miképeni fordulását 
figyelmes szemekkel kisérte és csak hamar nem kis örömére 
azon megnyugtató meggyőződést szerezte magának, hogy a 
kakuk erélyes gazdálkodása folytán a hernyók nem fejlődhet
nek ki tömegesen, és ha május 24-én az apró hernyók és pe
ték mennyisége méltán aggodalmat gerjesztett az erdő sorsát 
illetőleg, június 21-én a tudós alig talált már hernyót, mind
amellett a most elejtett kakuk gyomra mégis 43 teljesen kinőtt 
hernyóval volt telve. Egy másik ide vágó esetet Homayer beszél 
el a Naumannia czimü folyóiratban. 1848-ban július kezdetével 
egy 30 holdnyi kiterjedésű fenyő erdőcskében (Pommerániában) 
egyszerre csak számos kakuk mutatkozott, Homayer szerint 
mintegy 100 darab. Ezen feltűnő jelenségnek magyarázatát 
Homayer csakhamar abban találta, hogy a f e n y ő g y a p o n c z 
(Liparis monacha) hernyója nagy mennyiségben lepte volt meg 
az erdőcskét. ő gyakran azt észlelte, hogy egy kakuk per
czenként 10 hernyót nyelt le. De ha egy madárra perczenként 
csak két hernyót számítunk, akkor 100 madárnak naponként 
— a napot júliusban 16 órával számítva — 192.000 hernyó 
kellett, 15 nap alatt tehát, mert annyi ideig tartott, a kaku-
kok e helyen való tömeges tartózkodása 2,890.000 hernyó 
lett elpusztítva. Ily tények azt hiszem eléggé dicsérik a mi 



hősünket, ugy hogy részünkről való további dicséretre nem is 
szorul. Mindamellett nem mulaszthatom el még egy további 
közvetlen haszonra is erdészeinket figyelmeztetni, melyet a 
kakuk hoz. Sok esetben t. i. igen fontos a mennyire lehet 
ideje korán az erdőben azon helyet megtudni, hol a vészthozó 
hernyók főtanyája van s honnan majd szétszéledve az erdőt 
veszélyeztetik, vagy pedig hol még az elmúló félben lévő vész 
után nagyobb számú ellenség maradt hátra, az ilyen helyeket 
a kakuk mutatja meg, a menyiben ott hosszabb ideig tar
tózkodik. 

A nőstény kakuk 5 — 6 tojást rak, és pedig mindegyiket 
más-más fészekbe, és ha néha talán 2 kakuktojást is egy fé
szekben találunk, akkor ezek bizonyosan két nősténytől szár
maznak, melyek mindegyike ugyanazon fészket kereste volt ki 
magának. Feltűnő azon körülmény, hogy tojását csakis azon 
fészekbe rakja, melyben a tojások még frissek. A kakuk a már 
fészekben lévő tojásokat nem bántja, s másrészt a nevelő szü
lők sem vetik ki az idegen kakuktojást. Azon föltevés, mintha 
az apró madarak a csalást észre nem vennék, nem állhat 
meg. Annyi igaz, hogy a kakuk tojása aránylag véve a leg
kisebb, körülbelül csak oly nagy, mint házi verebünké, de még 
azon hiedelem is igen el van terjedve, hogy a kakuk tojásainak 
szinézetét a körülmények szerint annyira képes változtatni, 
hogy minden tojása azon madáréhoz hasonló színezetű, mint a 
melynek fészkébe azt rakja. Ezen hiedelem alaptalannak, me
sének bizonyult be. 

Nem ritka azon eset, hogy ugyanazon madár fészkében 
saját tojásai közt feltűnő szinkülönbségeket találunk, rendesen 
a legutoljára lerakott tojás más színezetű, mint a többi, de az 
a költő madarakat egyáltalában semmi zavarba nom szokta 
hozni. A tapasztalás bizonyítja, hogy egy és ugyanazon madár 
tojásai leginkább vöröses és zöldes színekben váltakoznak. A 
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gébics és sok más madár tojásai például ép annyiszor vörö
sesek mint zöldesek, és csakis azon tünemény észleltetett a 
kakuk tojásain is, melyek különben rendesen szürkés-zöldek 
szoktak lenni. Megjegyzendő továbbá, hogy sok feltűnőbb szí
nezetű tojás kakuktojásnak mondatik, mely azonban nem is az. 

A kikelt fiatal kakuk igen rakonczátlan és falánk; mos
toha testvéreitől elkapja az eledelt, és azoknál csakhamar 
nagyobb is lesz, nem sokára a kis fészket egészen tölti ki, és 
társait a fészekből ki is taszítja. Altum egy ízben azt is ész
lelte, hogy egy fehér billegény a gazkölyök kedveért saját 
gyermekeit a fészekből kilökte. A kakuk meglehetős hosszú 
ideig marad a fészekben és folytonos kiabálása által ápolóit 
arra indítja, hogy folyvást uj meg uj táplálékot hoznak neki, 
még a szárnyra kelt madarat is kisérik és etetik. Csak akkor, 
ha már eléggé ügyesen tud repülni, hagyják őt magára, a 
mikor aztán táplálékát, a rovarokat maga keresi, de ezen 
korszakban még bogyókat is eszik. Nem sokára azonban meg
ragadja őt a vándorlási kedv, és egy éjjel rögtön el is tűnik. 

Noha a nőstény, a mint láttuk, 5—6 tojást is rak, mégis 
szaporodása általában gyenge. Némely nőstény, a midőn a tojást 
le akarja rakni, alkalmatos fészket nem talál, más esetben pedig 
a kiszemelt ápolók a tojó kakuknősténytől fölriasztva, saját 
fészköket is odahagyják; hogy továbbá némely tojás, vagy 
máris kikelt fiók más öldöklő madárnak vagy emlősnek áldo
zatul is esik, nagyon természetes. Mi pedig csak saját érde
künkben cselekszünk, hogy ha a kakukot mint jóttevő bará
tunkat a mennyire lehet megvédjük s oltalmazzuk. 

A kakukfélék rendjébe soroljuk továbbá a j é g é r t (Alcedo 
ispida L.), melyet teljes joggal Európa díszmadarának mond
hatunk. Háta szép fémfényü zöldeskék, melle sárgásbarna, szeme 
sötétbarna, csőre és lábai vörösek, s még kis kontya is van. 
Vékony hegyes csőre jókora hosszú, lábai, szárnyai és farka 



rövidek. Ezen gyönyörű madár alig cserélhető föl egy másikkal. 
Nálunk mindenütt leginkább folyók és patakok mellett egyen
ként tartózkodik, és ha elég ügyesek és vigyázók vagyunk 
megleshetjük őt a mint a vizből kiálló kövön ülve óra koszáig 
leskelődik zsákmánya, a halak után. Parti likakban fészkel és 
fiait melyeket vizi rovarokkal etet rendkívüli módon szereti. 
Erdészeti jelentősége semmi, annál nagyobb szerepet játszik 
azonban a népek meséiben. A legtöbb nép t. i. csodatevő 
varázs erőket tulajdonit neki. 

Igen csinos ide tartozó madarak továbbá: a m é h é s z 
(gyurgyalag) (Merops apiaster Z.) a b ü d ö s b a n k a (Upupa 
epops L.) és a c s a c s o g ó k ó r i c s (v. szalakóta) (Coracias 
garrula L.) 

E három közül erdészeti szempontból a csacsogó korics ha
tározottan hasznos madárnak mondható. Ezen meglehetős (csóka) 
nagyságú madár feltűnő színezeténél fogva könnyen fölismer
hető. Feje, nyaka és hasoldala kékes-zöld, háta barna, szárnya
inak felső szine fekete, alsó színe azonban szép lazurkék, 
farka szintén kék, lábai pedig sárgák. 

Mindennemű rovar és apró hüllő szolgál neki táplálékul 
de ezeket sohasem az ágak között keresi föl magának, hanem 
inkább az ágakon ülve éles szemeivel pilantja meg a földön. 
Fészkét kizárólag odvas fákba rakja tehát csakis oly vidéken 
tartózkodik, melyeken ilyen fákat talál. Fiai a fészket rendesen 
tele szokták piszkítani. 

A b ü d ö s vagy b ú b o s b a n k a egy általánosan ismert 
rigónagyságu madár, mely azonban hosszú nyaka, nagy két
soros bóbitája és széles tompa szárnyai miatt nagyobbnak tűnik 
elő. Testének alapszinezete vöröses agyagsárga különben fekete 
és fehér szinü pettyek és sávok következtében feltűnő tarka 
külsejű madár, mely ismét egy másikkal alig fölcserélhető. Ő 
sikságokon mint hegységekben egyaránt tartózkodik, ha csak 



szabad helyeket, legelőket, mezőket és régi odvas fákat talál. 
Az ilyen szabad helyeken majdnem folytonosan futkos táplá
léka után, mely rovarokból és azok álczáiból áll. Igen félénk 
madár, közelgő veszélykor az erdőben a sürü lomb között 
keres menedéket. Pongyolán épitett fészkét rendesen odvas 
fákban de kövek közt vagy sziklahasadékokban is találjuk. A 
fiatalok az öregekhez hasonló színezetűek és a fészket igen 
csúnyán szokták összerondítani. 

Táplálékát tekintve a banka mindenesetre a hasznos ma
darakhoz számítandó, de jelentősége alig nyom valamit. Az ál
tala fölemésztett rovarok és álczák többnyire egészen közöm
bösek. Erdészeti szempontból jelentősége alig van, ha csak azt 
nem vesszük tekintetbe, hogy hangja és külseje a vidék szép
ségének emeléséhez járul. Kriesch János, 

műegyetemi tanár. 

A fapiaczról. 
B u d a p e s t , november-hó 15-én 1875. 

A pénz- és hitel-viszonyok meg nem szűnő kedvezőtlen 
helyzete a faüzlet forgalmát is korlátolt határok közé szorítja, 
mihez még a fenyőféle szálfa-anj^agok kelendősége körül a téli 
időszakban rendesen beálló vásári szünet is járulván, fapia-
ezunkon az utóbbi időben beállott pangó állapot tovább tart. 

A fenyőféle fürészanyagok keresettsége némileg kielégítőnek 
mondható, ezek ára szilárdabb, s Triestben épen emelkedésre 
irányul. 

Az üzlet forgalma ez idő szerint inkább a régebb kötött 
szállítások kielégítésére szorítkozik, s azon erdőgazdaságilag 
kisebb jelentőségű néhány anyag-választékra, melyet tölgy, 
kőris és szil műszerfából Némethon részére asztalos és kere
kes munkákra keresnek. Igaz, hogy ez utóbbiakat jó áron fíze-



tik, de az is igaz hogy aránylag kevés tömeg kell, s hogy a 
kiválasztott tömeg a levágott fatörzsek legszebb minőségű, és 
ugyszőlva teljesen kifogástalan részeiből vágatik ki, s ezért 
igen tetemes anyag-kallődást eredményez. 

Arról is értesültünk közelebbről, hogy némely erdőbirto
kosok tölgy, kőris és szil műszerfát kerék-küllőknek olyképen 
adtak el, hogy a nyers állapotban való kikészítést maguk 
végeztetik, s a vásárló csak az általa átveendő kész darabo
kat fizetendi. Már egyszer volt alkalmunk t. közönségünket 
figyelmeztetni az ily eladások helytelen és veszélyes voltára, 
mely abban áll, hogy az erdőbirtokos egy tömeg fát levágat, 
abból jó remény fejében készpénz kiadással egy nagy csomó 
anyagot készíttet, s aztán arra a meglepetésre jut, hogy vá
sárlókereskedője a készített anyagoknak alig harmad vagy negyed 
részét veszi át, s igy nemcsak hogy sok esetben a fáért nem 
kap a birtokos megfelelő árt, de a részéről eszközölt eladásra 
még rá is fizet. Ismételve kívánjuk azért figyelmeztetni t. er
dőbirtokosainkat és azon t. szaktársainkat, kik az üzlet jelen 
viszonyaitól kényszerítve netalán hajlandók volnának ily el
adásokat tenni, hogy ne vállalkozzanak az anyagok előké
szíttetésére, hanem inkább adják el a fát bármi kevés tőárért, 
mert akkor tudhatják, hogy legalább ezt biztosan megkapják, 
mig ellenkező esetben igen keserű tanúságra juthatnak. 

A tüzifa-fogyasztás átalában jobb fordulatnak örvend, s 
az árak emelkedő irányt mutatnak; a fővárosban pedig utóbbi 
időben tényleg ölenként V 2 egész 1 frtnyi áremelkedés történt, 
a mi itt egyébiránt nem a nagyobb mérvű fogyasztásnak, mint 
inkább annak tulajdonitandó, hogy a kereskedők a vidéken, 
különösen ott, hol kielégítőbb termés és jó szüret volt, munka
erő-ajánlat hiányában magasabb fuvardijakat kénytelenek fizetni. 

P^gyes piaczokról a következő árakat jegyezhetjük fel: 
Budapesten: Egy öl 3'-as cser-hasábfa . 18.,- —19 frt. 



17. 5 —18 frt. 
1 7 - 1 7 . 5 , 

— 16 
95 

— 30 
85 — 95 kr. 

Egy öl 3'-as gyertyán-hasábfa 
„ „ „ bükk-hasáb fa 
„ „ „ tölgy-hasábfa 

Egy köbláb bárdolt tölgy-épületfa 
„ » fenyő-szálfa . 

100 db 15 ' h. 1 2 " sz. 1" v. fenyő-deszka 55 — 75 frt. 
Komáromban: 100 hüvelyk 21/2° h. 1 1 " 

sz. luczfenyő-deszka tutajjal együtt . . 8 0 — 8 4 „ 
100 hüvelyk előbbihez hasonló méretű 

jegenyefenyő-deszka tutajjal együtt . . 68 — 72 « 
1.000 db zsindely tutajjal együtt . . 5 . 8 —7. 8 » 
1 mázsa luczkéreg tutajjal együtt . 3 . 7 5 —4 „ 
Egy köbláb fenyő-épületfa a szerint, a 

mint vékonyabb vagy vastagabb . . . 18 — 22 kr. 
Szolnokon: Egy köbláb fenyő-szálfa . 15—18 „ 
Egy köbláb 12 ' & 1 2 " sz. és 1" v. fenyő

deszka 4 5 — 5 0 „ 
Egy öl 3Vas bükk-hasábfa . . . —10 frt. 

. „ i tölgy- „ . . . — 8 , 
TI „ » fenyő- „ . . . — 6 „ 

Zágrábban: Egy öl 3'-as bükk-hasábfa . 11.- —12 „ 
Egy öl 3'-as tölgy-hasábfa . . . 8— 9 „ 
Egy köbláb jegenyefenyő-deszka . . 65—70 kr. 

, i faragott tölgy-épületfa . . 90—95 „ 
„ r, fj vörösfenyő-épületfa . 85 — 90 „ 
„ B „ jegenyefenyő-épülett'a 4 5 — 4 8 „ 

1.000 db normalméretü franczia-donga . 200—205 frt. 
Triestben: 1.000 db normalméretü fran-

czia-donga 220—230 „ 
Nem mulaszthatjuk cl végül kifejezést adni azon meggyő

ződésünknek, hogy faüzletünk megfelelő mérvben való kifejlő
désére rendkívül bénitólag hatnak a hazai vaspályákon a fára 



alkalmazott magas szállítási dijak, melyek mint a gabona-ne-
mücknél ma-holnap oda juttathatnak, hogy az orosz és ame
rikai-fa versenye eddig elfoglalt piaczainkon háttérbe szőrit, 
E körülményt pedig nem csupán erdőbirtokosaink fogják egyé
nileg megsinleni, de a vaspályák is, melyek némelyike ma 
ugyszólva csak a faszállitás dijaiból huz jövedelmet, és még
is a helyeit, hogy e jövedelmi forrását helyes díjtételek alkal
mazásával bővítené, inkább díjemelésre hajlandó. Kölcsönös 
és fontos közgazdasági érdekek kielégítésről van itt szó, s 
ezért behatóan ajánljuk az illetők figyelmébe, hogy a vasúti 
szállítási dijak megállapításánál, a faanyagok mérsékelt szállítási 
dijaira megérdemlett figyelmet fordítsanak. Iledő dAlbert. 

A határőrvidéki beruházási alap. 

Ez alap tulajdonát tudvalevőleg a bródi és pétcrváradi 
ezredek területén lévő azon 30.000 holdnyi értékes tölgyerdő 
fája képezi, melyet korábban a megszűnt „Határőrvidéki erdő-
üzleti consortium" vásárolt volt meg. Az alap vagyonát egy 
0 Felsége által külön e czélra kirendelt bizottság közremű
ködése mellett a zágrábi katonai főparancsnokság, mint határ
őrvidéki országos közigazgatási hatóság kezeli; maga az egész 
alap pedig határőrvidéki országos beruházásokra, u. m. vas-
utakra, vizszabályozásokra, erdősítésekre, országutakra és iskola
építésekre fordítandó. 

A beruházási alap bizottsága, mely egy () Felsége által ki
nevezett elnökből, jelenleg G y u r i t s tábornok, a magyar kor
mány, a közös hadügyministerium. a horvát országos kormány 
és a zágrábi kat. főparancsnokság, s az ezredek egy-egy polgári 
képviselőiből áll, rendes ülést évenként kétszer tart, őszszel, 
melyben a jövő év költségvetését állapítja meg, és tavaszszal, 
mikor a megelőző év kezelési eredményét vizsgálja felül. A 
jelen őszi ülés, mely az 1870. évi költségvetést tárgyalta. 
Zágrábban folyó hó 2 — 7 . napjain tartatott meg. Ez üléseknél 
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a magyar kormányt B e d ő Albert főerdőmester; a közös had-
ügyministcriumot K o m a d i n a, mérnökkari alezredes, a horvát 
országos kormányt S t o j a n o v i c s oszt. tanácsos, és a zág
rábi kat. főparancsnokságot B a y e r oszt. főnök képviselték. 

Az alap 1875. évi költségvetése szerint az 1874. évről 
átjött vagyonkészlet 5,420.689 frt. A folyó évi bevételek 
összege, minthogy ez évben faeladás tulaj donképen nem téte
tett, nagyobbára csak a kamatjövedelemből álland összesen 
259.513 frttal lett előirányozva, — mig a kiadások 130.000 
frttal lettek felvéve, mely összegből kezelési kiadásra 5.500 
fr t ; a caríopago-zengi útra 25.000 frt, csatornaépítésre 
16.000 frt és iskolaépítésre 84.000 frt fordittatik; mihez 
képest az 1875. év végével maradó vagyon-készlet 5,599.702 
frtot teend. Értesülésünk szerint a bizottság által 1876-ra 
megállapított költségvetésben 800.000 frt bevétel lett elő
irányozva egyes erdőparczellák eladásából, mig a kiadások 
összege egészben 58.600 frttal lett felvéve. A még meglevő 
27.500 holdnyi tölgyerdő értéke, mérsékelt számítás szerint és 
1 0 — 1 5 évi felhasználás mellett kerekszámban 35,000.000 
frtra tehető, vannak azonban, kik 50 milliónál is többre be
csülik. A jelen ülést megelőzőleg az alap pénztárában lévő 
készpénz és értékpapirkészlct scontráltatván, minden a legjobb 
rendben találtatott. Az alap a földbirtokosoknak, iparosoknak 
és kereskedőknek lombard-kölcsönöket ad, még pedig 1%-al 
mérsékeltebb kamatlábon, mint a nemzeti bank. A felvehető 
legkisebb kölcsön 50.000 frt. (Hon.) 

Víziló v a d á s z a t Közép-Afrikában. 
Minden vadászat között az elképzelhető legnagyobb fokú 

ügyességet, bátorságot és erőt a viziló vadászatok igényelnek. 
Livingstone a világhírű afrikai utazó utolsó feljegyzéseiben a 
viziló vadászatot igen világosan írja le. Ezen vadászatot bizo
nyos számú viziló vadászok űzik, kikre az örökségképen száll, 
és kik makombock-nak hivatnak. Csónakjaik, melyeken két-két 
ember ül, 18 — 20 láb hosszúk, csak 18 hüvelyk szélesek és 
alig 1 / 2 hüvelyk vastagságú járművek. 



Ezen csónakokkal, melyek széles és hosszú evezők által 
hajtatnak, közelednek a vadászok az alvó vízilóhoz, anélkül, 
hogy a viz sima tükrén a legkisebb habocska is képződnék. 
A zsákmány közelében a szigonyász evezőjét leteszi és lassan 
felemelkedik; igy áll ott egyenest mozdulatlanul a hosszú 
nyelű fegyvert karhosszaságban feje felett tartva s midőn az 
állathoz közel jutott, minden erővel annak a szive tájába döfi. 
Ezen izgató jelenet alatt az egyensúlyt fenn kell tartani, szom
szédja pedig a kakás közt azonnal visszafelé evez és igyek
szik a csónakot visszaterelni, hogy elillanhassanak. 

A meglepett és megsebzett állat a vadászat ezen stádiumá
ban nem viszonozza a támadást, de a legveszélyesebb situatió 
csak ezután következik. A szigonynak horgos éle ugyanis egy 
hosszú erős kötélre van megerősítve, mely nyélre van tekerve, 
mig a vas erősen az állat testébe van fúrva a kötél legöm
bölyödik és a nyél a viz felületén úszik. 

Most a vadász a nyélhez közeledik és a kötelet behúzza, 
mig tudja hogy az állattal szemben áll. Ha azt veszi észre, 
hogy a kötél gyorsan meglazult, készen tartja magát, hogy 
azon pillanatban, midőn a vizilónak óriási torka rettenetes 
bőgéssel a vizszinen megjelen, egy második szigonyt lökjön bele. 

Ezen stádiumban a szörnyeteg gyakran megragadja a 
csónakot s hatalmas állkapczájával összemorzsolja azt mint a 
disznó egy köteg spárgát vagy összezúzza otromba hátulsó 
lábának egy rúgásával. 

A csónakvesztesek ekkor azonnal a viz alá merülnek 
és a viz alatt a partra úsznak, mig a dühös állat a viz fel
színén hiába keresi ellenségeit. Ha az állat több szigony által 
van megsebesítve, akkor több csónak legénysége megragadja a 
nyeleket és az állatot ide-oda ránczigálják míg a vérveszteség 
által elgyengitve kimúlik 

A vadászat veszélye még az által növekszik, hogy mi
helyt a vér a vizben elterjed, minden alább lévő krokodilus 
a szag után a vizén felfelé úszik és készek egy londoni nép
csoportból a tolvaj szerepét játszani. 

A sport ezen nemének gyakorlatához, mely az indiai 
tigrisvadászatok kivételével kétségkívül a legveszedelmesebb, 



nagy fokú bátorság és ügyesség szükségeltetik, s azért a 
makombock derék népfaja, mely ezen foglalkozást örökségképen 
üzi, s mely foglalkozás a test physikai kifejlését is elősegíti, 
versenytárs nélkül áll, jóllehet a viziló husa és fogai nagyon 
értékesek. (J-

Uj magyar szakkönyv. A méter-mértékre átdolgozott s 
a Nagyméltóságú Pénzügyministerium által kiadott erdészeti 
segédtáblák megjelentek és G r i l l Károly udvari könyvkeres
kedésében, Budapest, Dorottya utcza 2. szám, kaphatók. Bolti 
ár példányonként 3 frt. 

E könyv tartalmazza mindazon adatokat, melyek az er
dőgazdaság körében előforduló számításoknál szükségesek és 
kétségkívüli, hogy kelendősége is nagy lesz, miután egyetlen 
erdőgondnokság részéről sem nélkülözhető. Részletes tartalmát, 
helyszűke miatt ezúttal nem közölhetvén, jövő füzetünkben 
fogjuk adni. 

Tudósítás az „Országos Erdészeti-Egyesület" t. tagjai
hoz. A Nagyméltóságú Pénzügyministerium az orsz. Erdészeti 
Egyesület kérelme alapján a méter-mértékre átdolgozott erdé
szeti-segédtáblák bolti árából az egyleti tagok részére ár
kedvezményt méltóztatván engedélyezni, a tisztelt tagtársak 
értesíttetnek, hogy azon esetre ha ezen táblákat birni kívánják, 
azokat példányonként 2 frt 20 krnyi összegnek posta-utalvány 
által való beküldése mellett a t i t k á r i h i v a t a l n á l m e g 
r e n d e l h e t i k . Megjegyeztetik egyúttal hogy a beküldött 
összegből 10 kr a szállító levél bélyegdijának és a csomago
lási költségnek megtérítésére szolgál, s hogy a postai szállítási 
díj a t. tagok részéről fizetendő. 

Budapest, november-hó 18-án. A titkári hivatal. 

Előfizetési felhívás. Lapunk 1876. évi előfizetésének 
felhívása jelen füzetünkhöz lévén csatolva, bizalomteljesen 
ajánljuk azt t. olvasóink becses figyelmébe, és kérjük, hogy az 
„Erdészeti Lapok"-at szakunk érdekében továbbra is meleg 
pártolásra méltatni szíveskedjenek. 


