
Etiella Zinckenella Tr. 
Irta : Kiss Ferencz m. kir. erdőmester. 

Az ákáczfa Európában 300 év előtt telepíttetett meg, 
melegebb éghajlat alól származott hozzánk s ezért a szá
raz klímát honi fanemeink közül legjobban tűri. 

A legutóbbi évtizedtől eltekintve ez a tulajdonsága 
megtelepítésénél kellőleg figyelembe is vétetett, mert álla-
bokban s kiterjedtebb fasorokat képezve csak az alföldön 
s az ezt szegélyező halmos vidékeken találkozunk vele . 
S talán épen ezen megfelelő éghajlatnak köszönhetjük, hogy 
e fának hazánkban a rovar-világból sokáig alig akadt 
figyelemreméltó ellensége a paizstetün kivül. Sajnos azon
ban az utóbbi évtizedben többféle rovarkárositás észlel
tetett az alföldi homoktalajon levő ákáczosokban. Mint uj, 
eddig ismeretlen károsító lépett fel ákáczosainkban az 
Etiella Zinckenella, melynek hernyója az ákácz magját 
pusztítja s némely évben oly nagy mennyiségben lép fel, 
hogy a magtermés majdnem teljesen áldozatul esik neki. 
A z 1895. évi magtermésnek 95%-át pusztította el ugy, 
hogy a megmaradt 5% gyűjtése oly költséges lett volna, 
hogy ez évben az ákáczmag gyűjtéséről az alföldön le 
kellett mondani. 

Az Etiella Zinckenella a moly lepkék (Tineidae) család
jába tartozik. ( 1 . ábra.) A lepke testhossza 8—9 mm., 
szárnylerjedelme 18—20 mm., mellső szárnya 8'8—9*8 mm. 
hosszú, 3 mm. széles, mig hátsó szárnya csak 5 '7—Q'2mm. 
hosszú s 7 mm. széles. A mellső szárnyon 2 főborda van 
s ezek egyikéből 3, másikából 4 mellékborda ered; a 
hátsó szárnyon 3 főborda észlelhető, melyek közül a 3-ból 
még 3 mellékborda ágazik el. 

A mellső szárnyak ezüst-szürkés szinüek, csupaszok, 
csak belső szélükön fedik ezüstszínű hosszúkás pikkelyek, 



mig a hátsó szárnyak egészen fedvék ez utóbbi pik
kelyekkel. 

A hátsó szárnyak végei kissé sárgába játszó, selyem 
finomságú hosszú rojtokkal vannak szegélyezve. 

Az előszárnyak tövénél felül vörösbarna pont, ettől 
számítva l / « részben pedig keresztben 1 mm. széles vilá
gosabb aranysárgába játszó sáv van. 

A pihenő lepke szine szabad szemmel nézve szürkés
barna, mely a napon ezüstbarna szinbe játszik. 

A szárnyak pihenés alkalmával házfedél alakuan 
állanak. 

1. ábra. Etiella Zinckenella. (4-szeres nagyítás.) 

A lepke fején elől 2 mm. hosszú, két águ, széjjel 
nyitható nyúlvány van, mely a lepke pihenése alkalmával 
ennek testével tompaszöget képez, mig mozgásközben a 
testtel egy vonalba esik. 

A fején két oldalt álló szemek elég nagyok, világos 
szinüek és veresek, a két szem között van az 5 mm. 
hosszú két csáp, melyek vastagabb főizületből kiindulva 
ezen kivül még 8—8 tagból állanak. A csápok a pihenő 
lepkénél a nyugvó szárnyakra rálapulnak, röpülésközben 
azonban felállanak és gyorsan mozognak. 

A csápok alatt a 4—5 mm. hosszú, vékony, hegyes 



gyantasárga pödör-nyelv van, mely használaton kivül 
óra-rugószerüleg a fej és tor alá kunkorodik. 

A toron van elhelyezve a 3 pár 3—3 Ízülettel biró 
láb, melyek végükön 2—2 gyantasárga szinü karommal 
vannak ellátva. 

A lepkék nappal olyformán pihennek a levél és hüvely 
nyelén, hogy szárnyaik végével átfogják a levél- vagy 
hüvelynyelet s ezen s hátulsó lábaikra támaszkodva majd
nem olyan helyzetben vannak mint az üló' kutya, csak 
hogy itt a levélnyél és lepke által bezárt szög hegyesebb. 

A nőstény lepke erősebb, mint a hím, potroha más
félszer oly vastag. 

2. ábra. Az Etielle Zinckenella hernyója 3. ábra. Az Etiella Zinckenella 
( 2 V 2 - s z e r e s nagyítás.) gubója. 

Petéit a fiatal ákáczhüvelyekre ragasztja. A peték 
egészen világos-sárgák majdnem fehér szinüek. Alakjuk 
gömbölyű, találtam azonban tojásdadalaku, két végén 
kissé hegyes petéket is. Vastagsága közepén O l m m ; 
hossza 0 8 mm. 

Hogy egy lepke hány petét rak, nem tudtam meg
állapítani, egy teljesen kifejlődött nőstényt azonban fel
vágtam s belőle nagyobbára kölesszem-alaku 9 petét 
szedtem ki. 

A peterakást június hó első felében végz ik ; az ákácz 
hüvelyekre ragasztott petékből 6—8 nap múlva kikel a 
0 7 mm. hosszú s O l mm. vastag hernyócska, a mely 
azonnal berágja magát az ákáczhüvely belsejébe, hol 
a fejlődésben lévő magból táplálkozik. A hernyócska feje 



sepia-sárga; teste a fejen kivül 11 szelvényből áll, melyek 
közül a tornak megfelelő 3 első szelvényen 3 pár láb van 
a 4. és 5-ik szelvényen nincs láb, a 6., 7., 8. és 9. szel
vényen azonban ismét két-két láb van. A 11-ik szelvé
nyen két csonk van tapadó-szemölcsökkel ellátva, melyek 
a fogódzásra igen alkalmasak. 

Az első 3 szelvényen levő lábak 2 izből és a karom
ból állanak, mig a 4 pár hátsó láb csak egy fejlett és 
egy durványos Ízületből áll, melyek vége laposra vágott 
s fekete szinü 25—30 darab körben álló tapadó sze
mölcscsel van ellátva. 

Az utolsóelőtti gyürün felül a kiemelkedő farvért van, 
a melyen három sárgásfehér szinü szőr látható. 

4. ábra. Az Etiella Zinckenella hernyója által megtámadott ákáczhüvely. 

Az első szelvényen levő nyakvérten 7 fekete pont 
van, legfelől egy, alatta egysorban négy, s ez alatt kettő. 

A szelvényeken sepiasárga szinü szőrök vannak s 
oldalt kétfelől 7—7 léglyuk látható. 

Az egynapos hernyócska szine világos-sárgásfehér, 
feje barnásfekete, a nyakvért feketésszürke. Egyhetes 
korában a hernyó szine piszkosfehér vagy feketésszürke, 
feje, a nyakvért és az első 3 láb teljesen fekete. 

Az első vedlés után azonban a nyakvért szürkés
fekete, a fej kevésbbé szürkés lesz s a fej és nyakvért 
között fehér választó vonal látható, az utolsó vedlés után 
a fej és nyakvért sepiasárga szint nyer s ekkor lesznek 
láthatóvá a léglyukak. 



A kifejlett hernyócska szine zöldes vagy lilakék szinti, 
előbbi szin mellett a test hosszában 5 lilavörös sáv 
látható. 

A hernyócska 6—8 napos korában 3 mm. hosszú s 
0*6 mm. vastag, az első vedlés után már 4 mm. hosszú
ságot s 1 mm. vastagságot ér el, a teljesen kifejlett hernyó 
pedig 13—15 mm. hosszú és 2 mm. vastag. 

A hernyócska az ákáczhüvelyre rakott petéből június 
hó második felében kel ki s augusztus 20-ika körül be-
gubózza magát. 

A teljesen kifejlett hernyócskák a földben lomb vagy 
korhadék alatt, homoktalajon egy cm. mélységben gubózzák 
be magukat. 

Mikor a hernyócska a begubózáshoz készül, az ákácz 
mag hüvelyéből kibújik s selyemszálat eresztve a fáról 
gyorsan lebocsátkozik; a föld felett azonban egy ideig 
még fügve marad, közben forog s csak azután, a midőn 
a helyet mintegy kiszemelte magának, száll le a fűre s 
gyors ütemben halad, mig a fű között, lomb alatt, föld 
repedésbe vagy a homokba elbújik s begubózza magát. 

A gubó szine, ha üvegben történik a begubózás, fehér, 
homokban azonban a szálakat összeragasztó anyag a 
homokot is a coconra ragasztja, ugy, hogy a gubó a talaj
ja l egyszínűvé válik, a mi feltalálását kissé megnehezíti . 

A cocon alakja tojásdad, végén kissé kihegyesedő, 
majd tompa, hossza 7 mm.-től egészen 11 mm.-ig, vastag
sága 4*8 mm.-tol 6 2 mm.-ig terjed, a szerint, a mint a 
begubózott hernyó nagyobb vagy kisebb volt. A coconból 
a lepkék rendesen június hó első felében bújnak elő, sok 
hernyó azonban még a nyár folyamán alakul át bábbá s 
lepkévé, melyek még az évben újból petét raknak az 
ákáczhüvelyre. A július hó 25-én üvegbe tett hernyókból 



augusztus hó 19-én fejló'dött ki az első két l epkés 21-én 
egy harmadik. 

A megfigyelés évében, 1895-ben azonban a fejlődési 
menet nagyon szabálytalan volt, mert augusztus 20-tól 
szeptember hó 8-ig mindig lehetett találni egynapos, 
október 17-én pedig 10—15-napos hernyócskákat, sőt 
szeptember 8-án a fogságban tartott hernyókból még egy 
lepke is fejlődött, ennek bábja azonban szabadon volt az 
üvegben, nem volt begubózva. A legtöbb fogságban tartott 
hernyó azonban csak a következő évben alakult át lep
kévé. Az 1895. év augusztus havában a szabadban gyűj
tött coconokból 1896. év június hó 8-tól 13-ig bújtak ki a 
lepkék, de az ugyanakkor homokba tett hernyókból, daczára 
annak, hogy nagyobbára a fogság első napján begubóztak,. 
még 1896. év június 13-án is találtam hernyócskát, mely 
ugyanabban az állapotban volt, mint a fogságbaejtés idején; 
ezek a példányok valószínűleg a befogás alkalmával még 
nem voltak annyira kifejlődve, hogy átalakulhattak volna. 

Az 1895. évi rendetlen fejlődés annak tudható be, 
hogy az ákácz is igen szabálytalanul virágzott, ugy, hogy 
még szeptember havában is találtam teljesen éretlen 
magvakat. 

A hernyócskák az ákácz magjával táplálkozván, el
szaporodásuk alkalmával ebben igen nagy kárt okoznak, 
nem csak az által, hogy a magot felfalják, hanem a hü
velynek összelyukasztása által a magérést is akadályozzák; 
a megtámadott hüvelyekben a mag szárazabb, mint ugyan
azon fán az egészséges hüvelyben. Tehát erőltetette lesz 
az érés. 

Egy-egy hüvelyen 8—9 elyptikus lyukat is olvastam meg, 
melyeknek nagyobb tengelye 2 mm., kisebb tengelye 1*5 mm. 
volt, az egynapos hernyó azonban oly kisméretű lyukat 



rág, hogy az szabad szemmel alig látható. A hernyócska 
addig mig méretei megengedik, hogy az ákáczhüvelyben 
egyik magról a másikhoz menjen, nem jön ki a hüvely
ből, később azonban midőn nagyobb kezd lenni, minden 
szem mag elfogyasztása után uj lyukat rág, melyen ki
bújik a hüvelyből, s ujat, a melyen ismét bebújik. 

Hogy fogalmat alkothassunk a hernyó károsításáról, 
feljegyzem az Uj-Szegedről hozott ákáczgalyakon talált káro
sításokat. 

A kérdéses gályákon 176 hüvelyt találtam, a melyek 
közül azonban csak 11 volt ép. Ahernyócskák csak 0'07%-át 
kímélték meg a magnak. 

Ebből látható, hogy igen figyelemreméltó az a kár, 
melyet az Etiella zinckenella hernyója okoz, különösen 
ott, a hol az ákáczmag szedése nagyban divik s a sze
gény embereknek téli inunkat nyújt. 

Az 1895. évben a szegedi m. kir. állami erdőhiva-
hivatalhoz tartozó mintegy 22,000 kat. holdnyi ákáczos-
ban a mag ugy elpusztult, hogy gyűjteni egyáltalában nem 
lehetett. A következő évben már kisebb mértékben lépett 
fel a baj, az 1898. és 1899. évben a károsítás még 
alább szállt. 

Ugyancsak 1895. évben a városban levő ákáczfák 
sokkal kisebb mértékben voltak megtámadva, mint az uj-
szegedi fák, mert itt a bebábozódáshoz alkalmas hely nem 
igen volt, keményre tiport földbe vagy kőburkolat közé a 
hernyók nem tudtak behatolni. 

Az ákáczfán kivül találtam az Etiellát a Colutea arbo-
rescens L. gyülmölcsében s a Pusztaszerre 1895. évben 
behozott erdei borsóka Latyrus silvestris L . hüvelyében 
és pedig utóbbit oly nagymértékben támadta meg, hogy 
további tenyésztése e miatt igen nagy nehézségekbe üt-



között volna, mert a szaporításhoz szükséges magot vagy 

épen nem vagy csak nagy költség mellett lehelne gyűjteni. 

Mint a legtöbb állatnak, ugy ennek is megvan a 

maga élősdije, a mely a Brachonidákhoz tartozik, s ez a 

Phanerotoma dentata Pauzer. Ez a darázsfaj az Etiella-

hernyóba, midőn az az egyik magtól a másikhoz menve 

a szabadba jut, petéjét bele rakja s a hernyóból nem 

lepke, hanem darázs fejlődik ki. 

Ezen élősdi leginkább a dorosmai halárban levő ákácz-

fákon lépett fe l ; az innét hozott s július hó 25-én ákácz-

hüvellyel együtt üvegbe tett 17 drb hernyócskából csak 

3 lepke fejlődött, mig a többi 14-ből Brachonida repült ki. 

Évenkint kétszer szaporít, a legelső darázsokat augusztus 

hó 17-én találtam, de ugyan ebben az évben október 22-én 

is láttam. 

Előbbi adatok szerint az Etiella 79%-át elpusztította 

a darázs; miből kivehető, hogy ez az élősdi eléggé figye

lemreméltó ellensége az ákáczmagot pusztító hernyócs-

káknak. 

Erdőgazdasági üzemterveink és azok végrehajtása.*) 
Irta: Szcntimrey Dániel, kir. erdöfelügyelö. 

Nagy köszönettel tartozik a magyar erdőgazdaság 

Vadas Jenő főerdőtanácsos urnák azokért a becses taná

csokért, melyeket 1900. évi deczember hó 12-én „ A 

tölgyerdőmüvelés némely hibáiról" az „Országos Erdészeti 

* ) E czikket a szerző már néhány hónapja volt szives beküldeni, de 
egyes terjedelmes és még régebbi közlemények miatt mindeddig nem nyit
hattunk részére tért. Óhajtjuk, hogy a benne szóvá tett számos figyelmet 
gerjesztő kérdés megszólaltassa az ellenvéleményt is s az ekként remélhetőleg 
fejlődő tárgyilagos eszmecsere, nézetünk szerint, alkalmas lehet arra, hogy 
igazolja fenálló utasításainkat, végrehajtásukra nézve azonban egyúttal jól hasz
nosítható útmutatást adjon a jövőre. A szerk. 



egyesü le f -ben tartott előadásában, meztelen igazsággal 
gyakorolt kritika kapcsán osztogatott. 

De ne csak köszönjük, hanem tartsuk is meg a j ó 
tanácsokat. Mert gyakran találtam felületesnek azt az el
járást, melylyel az erdők j ó karbantartására és haszná
latuk tartamosságának biztosítására hivatott gazdasági 
üzemtervek, közelebbről pedig azoknak tenyésztendő fa
nemek, üzemmód és forda czimü fejezetei készültek. 
Olyanok azok, mint a katona-ruha: testmagasság szerint 
mindenféle dongáju legényre ráillik. 

Azt szeretném tudni, hogy hány középerdő van az 
országban? Köztudomású, hogy a saját használatra szolgáló 
kisebb erdőbirtokok nagy része ezen alapon volt kezelve 
az üzemtervek szerint való gazdálkodás előtt. Az a szegény 
egyház, volt úrbéres, kántor stb. gondoskodott arról, hogy 
szükség esetén legyen neki egy erősebb gerendának, 
oszlopnak, hidnak, haranglábnak stb. való fája is. Ezek 
lassan mind el fognak tűnni az erdőből, hacsak valami 
véletlen meg nem menti őket a közszükségletnek. Engemet 
p. o. egy helyt kérve kért a birtokos, hogy ne kénysze
rítsem őt az üzemtervben rendelt teljes tarolás foganato
sítására, hanem engedjem meg, hogy sarjerdejébe holdan
ként egy pár szebb fatörzzet haszonfának tultarthasson.*) 

Vagy talán nincsen más szaktársamnak is — különö
sen pedig erdőfelügyelő társamnak — tudomása jelenleg 
80—120 éves korú, kellő aljnövésnélküli bükkösökből 
tervezett sarjerdőkről, továbbá ilyen vagy középkorú 

* ) Nézetünk szerint ez, daczára annak, hogy az üzemterv nem készült a 
kellő előrelátással, avagy az erdőbirtokos megkérdezése és felvilágosítása 
nélkül készült, aggály nélkül megengedhető. Az üzemtervekhez való merev 
ragaszkodás többet árt az erdőgazdaság népszerűtlenné tétele által, mint 
csekély engedmények, különösen ha ezekkel az üzemtervek nyilvánvaló hibái 
enyhíthetők. Szcrk. 



tölgyesekből csinált 30—40 éves fordáju, csupán tűzifát 
és karóanyagot szolgáltató sarjerdőkről? Tudjuk, hogy ez 
az üzemmód ugy a papíron, mint valóságban igen kényel
mesen kezelhető. 

Több száz üzemterv fordult már meg a kezemen, 
de a fordát indokolva egyikben sem láttam. De — bocsá
natot kérek — igen! Egy esetben a forda leszállítása 
azzal volt megokolva, hogy a birtokosság számban meg
szaporodott!! 

A fanemek megválasztása a természetes felújítással 
já ró gazdálkodási módoknál közönségesen az eredeti fa
nemek fentartásának előírásából áll. Ez a szerencsésebb 
körülmény, mert legalább megmaradunk a természet által 
kimutatott biztos alapon és nem teszünk olyan veszedel
mes kísérleteket, melyek, mint a lúczfenyő közé meg
határozott arányban és szabályos rendben elegyített egykorú 
vörös-fenyők, továbbá a nem megfelelő termőhelyen tele
pitett erdei- és feketefenyő-állabok, 20—30 év multán 
olyan szomorú tanulságunkra szolgálnak. 

Erdei fenyőnek a lucz- vagy jegenyefenyő közé 
egyenkénti betelepítését*) sem tudnám ajánlani. Ilyet, j ó 
záródás mellett, sikeresen a természet is csak ugy 
produkál, hogy az erdeifenyő környezetét korban megelőzi . 

Igen ám, csakhogy ott van az erdősítési terv, a mely 
a felújítást részletezve, a fokozatos vágásmódnál ugy 
intézkedik, hogy a favágás és felújítás ugyanazon 
területen legkésőbb 6 év alatt teljesen befejezendő; ennél
fogva, ha a vágás kezdetét követő 4-ik évben elégséges 
mennyiségű és életképes elöserdény nem mutatkozik, leg
később az 5-ik évben alátelepités alkalmazandó. 

* ) Erd. Lapok 1900. decz. füzet 1159. lap. 

ERDÉSZETI LAPUK. 



Mit csináljon már most az az erdőbirtokos, aki a 

természettől függésben, pénzbirság terhe alatt felelős az 

üzemterv rendelkezésének betartásáért? Hát bizony ki

kerülendő a bajt, erdősit felszaporodott területén, amivel 

épen lehet, amiből készlete van, vagy amihez könnyebben 

hozzá jut. Hasonlóképen a pótlás is azzal a fanemmel 

történik, amivel könnyebben lehet eredményt felmutatni. 

N e m volna szabad az ilyen visszás dolgokba bele

menni, csak azért, hogy erdősítési kimutatásainkban a 

hátralékos rovat szép tiszta legyen. Inkább várni kellene 

egy-két évet és — ha szükséges •— halasztást kérni a 

felújításra, mint erdőgazdaságunkra oly károsan kiható 

hibákat elkövetni. 

Őszintén megvallom azonban, hogy sehogy sem tudom 
belátni, honnan szakadt az üzemtervi sablonokba az az ötéves, 
használatot és felújítást befejező időszak, a mely a jóvá
hagyási zárodékokban is rendszerint helyet foglal. Ezt termé

szetes felújításra berendezett erdeinkre vonatkozólag az 

erdőtörvényből kimutatni nem lehet; és az erdőbirtokost 

indokolatlanul költséges, természetellenes és káros mester

séges erdősítésekre kényszeríteni, amelylyel, mint azt 

Vadas Jenő föerdőtanácsos ur igen helyesen kifejezte, az 

ország közvagyona is megkárosodik, nem lehetett a törvény

nek intencziója, avagy végrehajtásának feladata. Mert 

7—10 év alatt az a természetes felujitás nagyon szépen 

sikerülhet, de hogy épen 4 év alatt teljesüljön, azt a 

természettől kialkudni nem lehet. 

Felteszem már most azt a kérdést, hogy miként 

lehet az ilyen üzemtervi rendelkezések alapján bükkösein

ket ott, ahol azokra feltétlenül szükség van, épségükben 

és teljességükben fentartani? Mert tölgyeseinket még csak 

felújíthatjuk ültetéssel, ha aránytalanul sok pénzünkbe 



kerül i s ; jegenyefenyveseinket helyre állithatjuk nagy költ

séggel, de a bükkösök egészen kiesnek mesterkedő keze

inkből : és ez máris nagyon kezd meglátszani erdeinkben. 

Bárki igen könnyen és teljes joggal adhatja nekem 

azt a választ, hogy hát épen j ó helyről beszélek; hiszen 

az erdőfelügyelőség retortáján m e g y keresztül minden 

üzemterv és betartásának el lenőrzése is annak a köteles

sége : tessék tehát segiteni a d o l g o n ! 

Hát éppen ezért vet tem k e z e m b e a tollat, hogy ezt 

a dolgot kissé szellőztessem, mert Vadas főerdőtanácsos 

ur korántsem szorult arra, hogy — habár a legnagyobb 

kézséggel teszem — az én csekélységemtől elismerést és 

köszönetet kapjon. 

A baj m é g abból a lázas sietségből veszi eredetét, 

mely lye l az első üzemtervek az 1879. évi X X X I . t.-cz. 

rendelkezései folytán készültek. Tudjuk, hogy miként ter

mettek gombamódra a 80-as évek közepén az üzem-

terv-készitö társaságok, vállalatok, erdőmérnöki és erdő

rendezői irodák, ugy, hogy eredeti üzemterveinknek, külö

nösen a kisebb birtokokra vonatkozóknak nagy zömét talá

lóan m o n d v a : gyártották. Csak azoknak benyújtási és 

jóváhagyási idejét kell megnézni és tisztában vagyunk 

vele , hogy az akkor még összesen 14 erdőfelügyelő, a 

kinek hivatalos eljárását magának kellett megállapítania, 

m e g kellett teremtenie az autonóm megye i szervezet és 

az állami ügyvitel között az összhangot : szóval pozicziót 

kellett teremteni az uj rendnek, azt a halmaz munkála

tot alaposan, lelkiismeretesen tanulmányozni és a hely

színén is körülményesen felülvizsgálni képtelen volt . Hiszen 

ott voltak még a törzskönyvek, a véderdők, stb. 

Csak 1885-ben szaporodott a kerületek száma 20-ra 

és felügyelőségenkint lassankint (körülbelül 7 év alatt) 
36* 



2-—-2 tisztviselő alkalmaztatott. Egy-két rendezett állapotú 
vidéken működő erdőfelügyelőséget k ivéve, mindenik 
súlyosan érzi még most is ennek az állapotnak a követ
kezményeit . A z ügyvitelnek kizárólag a sürgős fo lyó 
ügyekre kellett szorí tkozni ; a hivatással járó, illetőleg 
törvényben azzá kijelölt radikális rend megteremtéséig 
eljutni, minden téren még máig sem lehetett. Hiszen a 
80-as és 90-es évekre esik a megyei erdőtiszti szerve
zetek létesítése* a szerződéses v iszonyon alapult állami 
kezeléssel kapcsolatos erdőőri szervezések, a vizi szállítási 
ügyek rendezése és más, szerves alkotások: mindmegannyi 
nagyobb szabású, nagy élőmunkával já ró dolgok, melyeknek 
koronája az 1898. évi X I X . t.-czikk életbeléptetésével és 
a vele kapcsolatos hivatali szervezésekkel járó tetemes 
munka. 

Ott van az idézett törvényczikk végrehajtása, amelyre 
vonatkozó nagyszabású utasításnak minden lapja tartalmaz 
a közigazgatási erdészeti bizottságok czime alatt egy-egy 
teendőt a számunkra. 

Szóval az üzemtervek, az okszerű erdőgazdaság eme 
tiz parancsolatai az erdőfelügyelőség más irányú elfoglalt
sága miatt mentek simán, kapták a menetlevelet, gyarlók 
és hibásak egyaránt az erdőrendező vállalatok nagy 
örömére. 

A revíziónál volna helye, hogy a kardinális hibák 
kiköszörültessenek, a hiányok pótoltassanak, annál is 
inkább, mert 10 év sok j ó tapasztalatot érlel meg. 

Igen j ó l ismerjük az üzemtervek hiányait és mindjárt 
az elsőnek beérkezett üzemátvizsgálásoknál kívántuk a 
terület-, birtoklás-czim igazolását, a birtokos nyilatkozatát, 
a határok rendezését ; mert ez a teendő is a revízióra 
maradt és pedig zöméve l . 



A z emiitett adatok beérkezése sok esetben meglepő 
eredményeket szült. Egész erdötagok maradtak ki annak 
idején az egyes üzemtervekből, mert hát a birtokosok 
nemcsak az erdőrendezés munkáját fizették meg a vállal
kozóknak, hanem még azt is, hogy egy-egy erdőrészt 
üzemterven kivül szabad rendelkezésükre meghagyatott. 

Megtörtént azonban annak az ellenkezője is, ahol az 
•erdőbirtokos nem volt annyira élelmes ; a vállalkozó erdő
rendező t. i., hogy holdszám szerint kialkudott munkájáért 
mennél többet kapjon, minden lehető területet bevett 
annak keretébe, nem is emlitve azt, hogy az erdőből ki
hasított úrbéri legelőilletőségek következetesen benfog-
laltatnak az üzemtervekben és együtt tárgyaltatnak az 
erdőilletőséggel. A z is rendes dolog, hogy több külön 
telekkönyvezett erdőbirtoknak egy üzemterve van és több 
eféle zűrzavaros dolog. 

Ezeket egymásután ép ugy rendezni kell, mint a 
gazdasági szabályokat érintő más hibákat. Tisztában 
vagyunk t. i, azzal is, hogy a mostani üzemtervek 
tulaj donképen nyílt parancsok, melyekben a birtokosnak 
még jogos és az okszerű erdőgazdasággal teljesen meg
férő kívánsága sem nyer kifejezést. Ezért van a mi 
működésünknek egy tetemes része arra lekötve, hogy a 
birtokosoknak minduntalan egyben és másban megújuló 
kívánságait az üzemterv rendelkezésétől eltérőleg ren
dezzük. 

Ezzel a rendszerrel és hibáival tehát alaposan szakí
tani kell. Csakhogy nem megy ám ezeknek a kuszált 
ügyeknek rendezése olyan simán. A z erdőrendezők, a 
kik, a kincstári erdőket kivéve, egyúttal kezelők is*) sok-

* ) Tehát ma már nem az adhoc vállalkozó-erdőrendezők. Szerk. 



felé való elfoglaltságuk folytán, a dolognak mindig egy
szerűbb, könnyebb oldalát hajlandók venni és nem szívesen 
mennek bele, hogy régi úrbéri perek kutatásával, telek
könyvek és más okmányok másolásával vesződve, egy 
meglévő üzemtervet felforgassanak, átdolgozzanak és a 
viszonyokat alapjában véve rendezzék. N e m is könnyű 
feladat az ilyen, különösen most az uj rendezkedés alatt 
és az óriási kiterjedt kerületek mellett, melyekhez nem 
ritkán 180—190 község és minden községben több bir
tokos (volt úrbéres, egyház, lelkész, tanitó stb.) tartozik. 
Igy aztán egy-kétszer is vissza kerül munkája kiegészítés 
végett. Természetes következménye ennek az ügyek torló
dása, különösen a kezelési munkatervek és munkakimu
tatások felterjesztése előtt és bármennyire pedáns legyen 
is az az erdőfelügyelő, miután nekünk egy ügyet 2—3-szor 
is csak részletes indokolással és aszerint való eljárás 
végett szép hivatalos kéréssel lehet visszaadni, s a szép 
szónak, sajnos, nincs mindenütt kellő hatása, elvégre 
kénytelen tágitani hivatalos lelkiismeretén és sok gyarló
ság előtt újból is szemet huny. Igy vegetálnak az üzem
tervi hibák, tévedések, tisztán azért, mert munkáját 
sem az erdőrendező kezelő, sem az erdőfelügyelő nem 
győzi . 

De mit ér a legjobb rendelkezés is, ha nincsen 
pontos végrehajtása. Kézné l levő példáim vannak, hogy 
rendes kezelés alatt álló erdőbirtokokon tölgytalajon fenyő 
lett ültetve; illetőleg lölgyvágások különféle fenyővel fel
újítva, mert abból a csemetefajból volt készlet. Már most 
ki itt a hibás? A z erdőfelügyelőség befejezett tényekkel 
áll szemben; felelősségre vonható ugyan, hogy mindezek
ről csak a revízió idejében szerzett tudomást, mert ott a 
törvény, hogy kerületét köteles évenkint legalább egyszer 



beu tazn i : csakhogy engedelmet kérek, annak az erdőfel

ügyelőnek is, — jóllehet 3—4 vármegyében — de csak 

365-ször virrad egy esztendőben. 

Szép, üdvös a mi erdőtörvényünk, drága közkincs 

minden betűje, csak jó l kel lene végrehajtani. Hivatkozot t 

is rá Vadas főerdőtanácsos ur és aposztrofálta is idézeté

ve l az erdőfelügyelőségeket. 

Talán senki sem fogja tagadni, hogy az erdőfel

ügyelőség teljes odaadással teljesiti kötelességét sokszor 

igen kényes körülmények között. Meg tud teljes mértékben 

felelni a törvényben előirt fontos feladatának: de módot , 

alkalmat és fizikai időt kér hozzá. 

Ugy emlékszem, a porosz földmivelésügyi minister 

tette tavalyi költségvetésének tárgyalásánál azt a fontos 

kijelentést, hogy az állami erdőfelügyelet mennél hatályo

sabbátételéhez nagy országos érdekek fűződnek; és az 

erdők fentartását oly kritikus eseteknél, ahol a magánjogok 

tiszteletben tartása miatt törvényes intézkedéssel v é d ő 

bástyát emelni nem lehet, egyedül ez az intézmény és 

ennek hathatós működése biztosithatja. 

Nálunk sincs ez különbül, amint azt az előbb vázol t 

állapotok mutatják. 

Nagy fáradsággal és költséggel fásitjuk kopárainkat. 

Bölcs kormányunknak nemes áldozatkészségét, atyai 

gondos támogatását országszerte hirdeti földbirtokos né

pünk, a mely hasznavehetetlenné vált, ugy az egyesre, 

mint az államra már elveszett kopároknak a birtokában 

v a n ; de ne feledjük, hogy amig itt áldásososan működni, 

a multak hibáit helyrehozni törekszünk, addig intenzív 

állami erdőfelügyelet híján minden betelepített hold helyett 

10-szer annyi indul másutt pusztulásnak. 


