
sőt a tűlevelű fák kitérj edésök alsó határán még rendkívül 
erősen gyarapodnak is, csakhogy fájok ilyenkor lágyabb, ke
vésbé szilárd és tartós is, de bizonyos czélokra, mint pl. ha
sított és metszett árura lehet még másokénál is becsesebb, 
mert egyenletesebb, ágtisztább, könnyebb, kevesebbet össze-
asszó és szemre nézve is szebb. Szilárd és tartós tűlevelű fát 
azonban az eddigi tapasztalatok szerint csak az északi tar to
mányokban és a magasabb hegységben találunk. 

De hol van itt a határ, nevezetesen az utóbbi irányban? 
Mely magassági különbözetek adnak már érezhető különbsé
geket a kérdéses tulajdonságokra nézve is ? 

Er re a tudomány nem adhat eddig kielégítő választ, mert a 
kérdés még nincsen kellően megvizsgálva, habár az mind a tudo
mány, mind a gyakorlati élet szempontjából is kiválóan fontos. 

Hogy a megejtendő vizsgálatoknál ezen fontos körülményre 
is tekintettel legyünk, — és én erre nagy súlyt fektetek, — 
indítványom oda megyén, hogy mind a lúcz-, mind a jege-
nyefenyü az egyes országrészekben eddig észlelt függélyes 
kiterjedése 3 erdőövre osztassák, és ezen 3 öv minden hegy-
csoportozatnál, ha előfordul, a vizsgálatoknál képviselve legyen. 

(Folyt, köv.) 

A cs. kir. szab. osztr. államvaspálya-társaság 
krassómegyei erdőségei. 

Az osztrák államvasut-társulat azon dicséretes intézkedé
seit, hogy a kezén lévő birtokok gazdasági ismertetéseit koron
ként nyilvánosságra adja, ismét egy ujabbal szaporította, meny
nyiben a Krassómegyébeu lévő tár.-ulati bányák, huták, mező
gazdasági birtokokról és erdőkről a mult évi szegedi kiállítás 
alkalmával egy ujabb gazdasági leírást bocsátott nyilvános
ságra. A mű külön-külön német- és magyar nyelven jelent 



meg. A magyar nyelven kiadott és 46 lapra terjedő füzetből 
vesszük át az erdőkre vonatkozó alábbi leírást, s csak azt 
sajnáljuk rajta, hogy a magyar nyelven való szövegezést ille
tőleg a társulat nem vett avatottabb tollat igénybe. Részünk
ről a tárgyhűség érdekéből, bár fájdalom az érdekes mű 
könnyebb érthetőségének és értelmességének rovására kénytele
nek vagyunk az alábbi szöveget aként adni, a mint az a társulat 
részéről kiadott nyomatott füzetben nyilvánosságra bocsátott. 

Erdőterület és állab. 
Az uradalmak külső határai jogérvényesen mind meg-

állapittattak és nagy határdombokkal jelöltettek ki. A leg
nagyobb részben kikerekített összletek nevezetesen : 

a benőtt erdőtalaj . 86 ,151 .56 hect., 
az utak és vizek . 463 .03 „ 
s terméketlen föld . 890 .10 „ 

s igy összesen . . 87 ,505 .69 hect. tesznek ki. 

Ebből : 
a túlkoros fa 30 ,604 .95 hect., 
a koros fa 11 ,091 .17 „ 
a közép fa 10 ,695 .57 „ 
az ifjú fa 12 ,164 .70 „ 
a suriány 21 ,595 .17 „ 

s minden korosztály rendes területére . 172 ,303 .12 hectár esik. 
Az erdőségek két egymástól egészen elkülönített főtestet 

képeznek, melyek közül a nyugat felé eső kisebb, a síkságon 
és hullámos területen mint sarjerdő 20 — 80 évi, és a keleti 
nagy rész az elő- és magasabb hegyekben 8 0 — 1 0 0 évi for-
dával kezeltetnek. 

A sarjerdő a következő 4 tölgyfajból á l l ; nevezetesen a 
fürtös-, cser-, magyar- és nyeles tölgy-fajból (Quercus sessili-
flora, cerris, conferta et pedunculata), és alárendelt egyéb 



lombfából, a szálerdő pedig bükkfából, helyenként fenyő és 
különböző lombfanemekkel vegyítve. 

Ezenkívül több községben föltétlen erdőtalajon szétszórtan 
1532 hectárnyi érdesített majorok vannak, melyek a népes
ségnek, a baromtenyésztés emelésére, meg az igavonók fen-
tartására mérsékelt legelési bér mellett átengedtetve, 20 — 30 
évi sarj erdőüzemben állanak, és a melyek a tarlasztás után a 
szükséges időn át tilalmaz tatnak. 

Az ezeken nyert fa, minden 20 évi idény használatát 33 .349 
tömörméter fával szaporítja meg, s a főerdő megkímélése mel
lett a lakosok fabeli háziszükségleteinek fedezésére szolgál. 

Erdőüzem. 

a) E r d ő r e n d e z é s . 

A társulat az országos háromszegités igénybevételével, 
nevezetesen a cs. kir. hadföldtani intézet részéről közzétett 
7. pontból, a másodrendű pontozatok szerint az összes bánya
erdőket mindjárt az átvétel alkalmával háromszögeitette, rész
letesen újból felmérette és akkori főerdésze Wessely József 
ur által egy ideiglenes telekkönyvet állíttatott össze, mely az 
összes erdeit és uradalmi birtokot magában foglalta, aztán 
1864-ben ugyanannak vezetése alatt felülvizsgáltatott és vég
leges telekkönyvvé állapíttatott, s mint ilyen, a gazdaság 
fővonásait megismertette. 

Az első 5 éves felülvizsgálati idény leforgása után 
1869-ben pedig az erdészeti felügyelőség részéről uj becslés 
vétetett elő, s az eddig a vágtervből kihagyott őserdők befog
lalása melleit tüzetes használati tervek állíttattak össze. Az 
első tized lefolyta után aztán, tehát 1874-ben és újra csak 
az erdészeti felügyelőség vezetése alatt egy mindig tökéletes-
bedő állabrendre való irányzat melleit még részletesebb hasz
nálati tervek állíttattak össze, melyet a kor, fanem és termő-



képesség szerint eltérő alkatrészek egymástóli tüzetes meg
különböztetése, a fának a kelendő választékok szerinti részletes 
megbecsülése és az erdészeti ábrák lényegesen megegyszeru-
sitett átnézeti beosztása előzött meg, a mint ezt a jelen kiállí
táson bemutatott teljes munkálat is bizonyítja. Erre minden 
pagony számára egy 1 : 20 .000 arányú pagonytérkép, továbbá 
egy a jelen állapotot visszatükröző 1 : 30.000 arányú állabkép 
és végre az egész uradalomra nézve egy 1 : 50 .000 arányú 
főállabtérkép állíttatott össze. 

Minden egyes üzleti és felügyeleti hivatalnok a hivatalos 
példányokon kivül az általános használati terv és az állab-
térképnek egy a külső használatra szánt s kis alakra kötött 
példányával láttatott el, ezen úgynevezett zsebtelekkönyvek a 
jelen kiállításon, minden egyes igazgatási kerületet illetőleg 
vannak bemutatva. 

b) Ü z e m m ó d . 

A Moldováról Resitzán túl haladó keleti nagy terület 
bükkszálerdőre van berendezve, miután a termőhely a teljes 
fanövést megengedi, a legnagyobb növekvés csak a magasabb 
korban következik be. és a bükk ezen állapotban, még előbbi 
használat mellett is különös sarj képességgel nem bir. 

Ezen öszleten belül azonban sok enyhébb fekvésű terület 
a talaj csekély mélysége miatt tölgy sarjerdőképen, más na
gyobb talajmélységü területek pedig középerdőként a szálerdő-
üzem nagy keretébe bevonattak. 

Valamint ezen erdőhelyek a nagyobb fordán belül kétszer 
vagy többször levágatnak, ugy a növekedő felfaosztályok és 
egész szerszámfa állabok két szálerdő forda, avagy egyáltalában 
a várandó haszonnak megfelelő időig meghagyatnak. 

A kettős üzem csak kivételképen alkalmas és leglöbb-
nyire bányafaállabokban fordul elő, mely alkalomra levágásra 



érett fák kimetszetnek és a megmaradottak újra szerszámfa 
vastagságra fejlődnek. 

A nyugatra eső kisebb erdőösszlet enyhe fekvésével és 
korhanyos bár, de többnyire száraz és csak lapos részeiben 
mélyedéses földével, meg a vágatás utáni rendkívüli sarjképes
ségével a tölgysarjerdőüzem megtartását is nagyon tanácsosnak 
mutatja. Ezen déli fekvésű és az alomgereblye által soha 
meg nem gyengített talajon, hol az ujbolitás meg a teljes 
erdősítés többnyire nem nehéz, mert itt magából a nagyon 
régi sarjból kiemelkedő 100 esztendős tölgyek is újból izmos 
ágakat hajtanak, szóval, itt az újbóli sarjazás csak nem kiirt-
hatlan, akár nyáron, akár ősszel vágassék le a törzs. 

c) A f o r d a e r d ő . 

Már ezen természetes növési viszonyokból is kiderül a 
magasabb fordaidő választása, még pedig a szálerdőnél a 
80—-120 esztendős, a sarjerdőnél pedig csekélyebb minőségű 
talajban a 2 0 — 4 0 s táplálékosabban a 6 0 — 8 0 esztendős. 

Ezen választásnál ezenkívül a legnagyobb és értékesebb 
termelés elérhetése mellett még az ipar és bányászat követel
ményei, és második sorban az iparok és a kereskedés élén
kítésére vonatkozó kellékekre is tekintet vétetett, miért is az 
állabok nem is épen 60, 80 vagy 12 0 esztendővel kerülnek 
tarlasztás alá, hanem haszonképességök vagy kisebb becsükhöz 
mérten akkor vágatnak le, midőn azok levágatása legelőnyö
sebbnek mutatkozik, s a mint az jövendőben és a koronkénti 
felülvizsgálatnál alkalmasnak fog találtatni. 

d) Ü z e m o s z t á l y o k é s e r d é s z e t i b e o s z t á s . 

Az üzemkerület (líevier) rendesen már magában véve 
egy gazdasági egészet (üzemosztályt) képez, külön gazdasági 
forgással és jövedelemszabálylyal. 



Kivételt csak a németbogsáni kerület képez, két üzem
osztályával, hol a tölgysarjerdő 80, az épités használati fa-
állab 120, továbbá a románbogsáni kerület, hol a tölgysarj
erdő 2, és a königsgnadi kerület, hol szintén 2 üzemosztály 
van, végre pedig a német-oraviczai kerület három üzemosz-
tálylyal, hol a lapály-erdészet 60, a nagy bükkerdő 80, a 
szerszám és építési fenyves számára pedig 100 esztendős 
forda választatott. 

Az erdészeti ábrabeosztás a síkságon földtanilag rendes, 
a hegységekben egy a talaj alakjához alkalmazott természetes, 
és a megjelölés 3 részre szakad: 

I., II., III. stb. kerület, 
1., 2., 3. » szakasz, 
a, b, c „ alosztály. 

Különben a fordaidő 20 évi időközökre, s az első idő
köz két évtizedre van beosztva, és igy a terjedelmes egész 
kellő áttekinthetése, meg a gazdasági üzem tizévenkénti felül
vizsgálata és kiigazittatására a megfelelő becslési időszak álla
píttatott meg. 

e) U j b ő l i t á s . 

A bükk- és fenyőerdők természetes megujbólitása, a vető
vágás által a legsikeresebb újbóli beerdősitésnek találtatott, a 
miért is, a hol csak foganatosítható, alkalmaztatik. 

Ezzel szemben azonban épen a nagy szénfavágásoknál 
kikerülbeílen akadályok merülnek fel. 

Igy a szerszám- és bányafa 2 — 3 évvel való előbbi 
használata által, a legtöbb pagonyban előujbólitás vagyis elő
készületi vágás keletkezik, mely a természetes magvasitást 
nagyon elősegíti és a mesterséges utánsegitést megkönnyíti, 
miután ez, aztán leginkább csak a fő- vagy valamely más 
különben használatképes köztes fanem ültetésének kiegészítésére 



szorítkozik. Nagyon előnyös ilyen ujbólitott vágásokban vagy 
különbeni ritka állabban a bükkmag, továbbá a fenyő, a kőris 
és a jávorfa, a mag aláiiltetése helyenként pedig maga a 
tölgymag is stb. 

A sarjerdő minden felkapó és alárendelt bokor mély és 
sima levágatása által gyökérre tétetnek (mely alkalommal a 
kérget vágás szélén beszegezik) és többnyire szőllővel, a fris 
talajú völgyekben pedig nyéltölgyfával és egyéb a termőhelynek 
megfelelő fanemekkel is teljes kapcsolatba hozatnak. 

A növények erdő és növénykertekben neveltetnek s egyszer 
avagy többször átültettetnek, hegyes vidéken már ősszel, az alan
tabb eső tájakban pedig már késő nyáron, avagy őszszel elő
készített vermekbe vagy halmokba kora tavasszal beültettetnek. 

Igy a társulat 17 évi kezelése alatt, azaz 1859 — 1875-ig 
133.509 frt 67 krnyi költséggel beültet tetet t : 58 .153 hectár 
területű erdőkertekbe 15 ,544 .545 kilogr. mag; a szabadban 
1.829.140 hektárra 19 ,177 .750 kilogr. mag átültettetett, és 
pedig ugyanazon növények 1—3-szori átültetését számítva 
7 ,324.782 drb növény, szabadban beültettetett 3 ,592-031-hek-
tárnyi uj területen és 2,722*295 hektárnyi területen utánja-
vitáskép 411 .329 darab növény. 

f) S z á l l í t á s i i n t é z e t e k . 

Az ujabb időben a resitzai tiszttartóság kerületében fekvő 
őserdőkből évenkénti 136 .000 köbméter szállittathatására a 
Berszavá vizében egy állandó úsztató épittetetett, mely alkalom
mal az úsztató, a fő- és mellékgátak, továbbá az uszapartok 
és gereblyék felállítására 139 .667 frt 77 kr fordíttatott, ezek 
fenntartása évi 8000 frtot igényel. Egyidejűleg a lerakóhelyek 
az olvasztó kcmenczékkel keskeny nyomu sinek által köttet
tek össze. 



A szászkai tiszttartóság kerületében fekvő hátsó erdőség 
megnyit hatása szempontjából pedig a Nera vizén, a magas 
kormány kezelése alatt már fennálló állandó úsztató kiigazit-
tatott és szélesbittetett. 

Ezenkivül a fennállott útrendszer az összes erdőterületre 
nézve szabályoztatott és tökéletesbittetett, s a legközelebbi 
vágatásig már mindenütt foganatosíttatott is, honnan a foly
tatás az évi vágatásokkal lépést tart. 

A száraz és vizcsuszornák, továbbá az erdőpályák és 
egyéb mellékes szállítási eszközök az erdei utakkal kapcsolat
ban állanak, mely utóbbiak újra az uradalom főágaiba és leg-
többnyire a már emiitett különböző vasutakba nyílnak. 

A főfanemekre vonatkozó közelebbi adatok. 

A síkságon, továbbá a hullámos területen, hol a bükk 
tenyésztése végső határát éri és a hol már a tölgyerdők kez
dődnek, a tölgyfa is fentartotta magát minden déli, nemkülön
ben minden nyugati lejtőn, hegygerinczen és háton egész 540 m. 
tengermagasságig, mint uralkodó, még a századik esztendőben 
is levágható fanem. 

Sok vonalon az ezüst és nagylevelü hárs erős és magas 
növésű törzsekben, sőt a termőhelyhez képest hellyel-közzel 
az értékes kőris és egyéb más lombfa is vegyülve találtatik. A 
belső hegységekben meg a magasabb tájban csaknem mindenütt 
a bükkfa játsza a főszerepet, a fenyő vagy szálanként, vagy 
csoportonként s némely pagonyban még kisebb-nagyobb álla
pokban is csatlakozik hozzá. 

A szelídebb tájakban a juhar, jávorfa, szilfa, kőrisfa és 
egyéb lombfanemek egymással aránytalanul s többnyire szá
lanként tenyésznek, a Ferenczfalva melletti zord helyeken a 
lúczfenyő is egész rendesen kifejlődött egészséges példányok
ban található. 



A fekete és fehér fenyő csak a déli oldalokon, melyek 
száraz és kipusztult talajjal birnak, vagy a régi kopárságokon 
és egyéb terméketlen vad helyeken, de itt is csak mestersé
gesen tenyésztőivé található s itt előertésképen azon feladattal 
birnak. hogy a talajt javítsák és keményfatermelésre előké
szítsék, vagy pedig, hogy a növésben elmaradt tölgyeket köté
sek által magukkal emeljék. 

Magas helyeken, különösen az északi lejtőkön, a lúcz
fenyő mellett egyes csoportokban mesterségesen nevelt veres
fenyő is található. 

S z e n i t é s. 

A szenitésnek az itteni ipar körüli jelentősége az 1855 — 
1875-ig előállított mennyiségből látható, mely 21 évi időtartam 
alatt a hutamüvek nem kevesebb mint 25 ,030 .182 hektolitert 
(7 ,920.294 méret 10 D-jával). Er re pedig 3 .927 ,451 tömör-
méter ( = 1.554,630 3'-as öl) fa fordittatott. 

Ennek folytán a nyereség a hutáknál tömörméterenként 
6-3731 hektolitert (1° 3'-ként 5-0985 méretet) tesz ki. 

A szénfa hasított hasábokból és a felső rakásban a vá
gásból eredő összes dorongfából és ágakból áll, s igy a nagy 
átlagban 7 0 ° / 0 kemény anyagot (1° 3 ' = 75 köbláb szilárd 
tömeg) tar talmaz; a fa neme bükk és nagyon ritkán fenyővel 
van vegyítve, a síkságon pedig tölgy és egyéb kemény fa kis 
mennyiségű hársfával és rezgő nyárfával elegy. 

A legújabb időben a faanyag előnyösebb kihasználása te
kintetéből az ágfa külön rakatik össze, s a hol előnyösnek 
mutatkozik, külön szénbogsába szenesittetik meg. 

A szénégetés a tiszttartóságok részéről saját kezelésök 
alatt eszközöltetik, s a resitzai főkerületekben állandó, s a 
többi területeken közönséges vándorló erdei szénégetés, fenn-
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álló bogsákban való erdei szénégetés a német rendszer szerint 
van berendezve, mely nyáron át a távolabbi, s télen a köze
lebb eső védett erdöhelyiségekre tétetik át. 

A bogsák nagysága ezen hegyes vidékeken nagyon kü
lönböző. 

Gyakran a lejtős fekvés, meg a nagyobb szelek káros 
befolyása csak kis szénhelyek felállítását engedik meg, s csakis 
az egyenesebb erdőhelyiségeken és az uszarakhelyeken lehet. 
ü1^—15 méter átmérőjű nagyobb szerüket felállítani, a hol 
pedig a 75 — 126 töinönnéter rakatu nagyobb szénbogsák fel-
állithafására hely található, ugy ott az olyanok kiválóan alkal
maztatnak. 

Az 1872-ik évi vadászati törvény által szabályozott va
dászat mellett nagy erdőségeink megletős jó összefüggésben 
tilalmaztathatnak, a hasznos vad 1855-ben a társulat kezelése 
kezdetében csaknem egészen kiirtva, a káros vad pedig az 
állandó tulszaporodás következtében nagyon terhes volt. 

Sikerült azonban a vadak állományát annyira emelni, s a 
gyakran rosz szomszédok daczára is ugy fenntartani, hogy 
1875 . év végével például 750 őz olvastatott össze, ezzel 
szemben pedig a kártékony vad száma apadt, a melyből talál
tatik jelenleg hozzávető számlálás szerint : 30 farkas, 200 róka. 
50 nyest, 20 vidra, 100 borz, 4 sas és 150 darab kisebb 
ragadozó madár. 

A kártékony vadak s különösen a támadó ragadozók 
elejtéseért. a népesség jóllétére való tekintettel, dijak adatnak. 

Egy medvéért 1 0 — 2 0 frt, egy farkasért 6 — 1 2 frt. 

Az 1875-ik évben ilyen dijak fejében a hasznos vadak
ért 176 frt 55 kr, a kártékonyokért 307 frt 93 kr fizet
tetett ki. 



A bevételek pedig a következők voltak : 
vadhúsért . . . . . . . . 866 fr 
bőrökért 1 3 2 B 

vadászbérért 373 , 

866 frt 09 kr, 
132 , 80 „ 
373 „ 50 „ 

s igy összesen 1372 frt 39 kr. 
Ezzel szemben pedig a kiadások 1036 frt 13 krt tettek ki. 

Hogy a íisztarttósági hivatalnokok a kellő felvilágosításo
kat maguknak, más segédletek mellőzésével, teljes biztossággal 
megszerezhessék, kerületi füzetekbe beosztott földkönyv állít
tatott fel, mely az illető kerület viszonyait s annak egyes 
alkatrészeit pontosan kideríti és a mely mindig nyilván tartatik. 

Ezen telekkönyvet még további birtokkönyvek egészítik 
ki, melyek a használatokat, a favágatási eredményeket, a 
mindenkori fakészletet, s különösen a becslés és a tényleges 
nyereség közötti különbségeket tüntetik ki, s ezenkívül egy 
ertési könyv is, mely a foganatosított erdőertésitésnek átnézetét a 
költségekkel együtt kimutatja, továbbá a birtokállományi főköny
vek és végre az adótelekkönyv, az összes adók és pótlékok-
kivetése- és tényleges befizetésére vonatkozó kimutatásokkal. 

Tőzsdei-szabályjavaslat a tölgykéreg szállítására*). 
1. Tölgykéreg felvágva és kötegekbe foglalva vagy pe

dig zúzva 100 kilonyi súlyegység mellett árusittatik. Szállí
tás tárgyát képező tölgykéreg vagy cseranyag 1 2 — 2 0 éves 
fordában kezelt sarj erdőből kell hogy termelve legyen. Mi
nőség tekintetében három osztályba soroztatik az anyag s az 
egyes osztályok közötti árkülönbség aként állapittatik meg, 

*) Ezen szabály-javaslatot kereskedői körből vettük és közöljük mint olyant, 
melynek alkalmazásban vétele ugyancsak kereskedői részről ajánltatik. A szerk, 
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G a z d a s á g i k ö n y v e k . 


