
Ötödik fejezet 

ERDŐVÉDELEM

Egészen természetes, hogy az erdő megjelenésétől érettségi koráig 
évek hosszú sora telik el, és ebben a 80, vagy még több éves időszakban sok 
és különféle káros hatásnak van kitéve. Aki pedig némileg járatos az erdő 
kezelésébe, az tudja, hogy nem a fatolvaj lás az egyetlen baj, melytől az erdő 
szenved.

Gyakran egyesülnek az erdő hozadékának a megcsorbítására éghajlati 
ártalmak, rovarrágások, jámbor marhák kártevései, majd az ember számtalan 
károsítása a fiatal és idősebb erdőkben a hibás, gyakran tékozló kezelésükkel 
és magával a falopással. Az okszerű erdőgazdálkodás feladata tehát az erdő 
védelmében nem csupán a tolvajlástól, hanem folyvást minden egyéb káros 
behatástól való megoltalmazása, hogy ésszerű kezeléssel a lehető legnagyobb 
hozadékot élje el. Ezt a védelmet valójában az ún. védszemélyzet, az 
erdőőrök, erdőhajdúk, vagy nevezzük őket bárhogyan, nem tudja egyedül 
ellátni, ehhez az egész erdészeti személyzet átgondolt működésének és a 
fennálló erdőtörvények határozott érvényesítésének az összhangja szükséges.

A káros elemi csapások között a főszerepet a viharok okozta 
széldöntések, hónyomás játsszák, valamint a száraz, vékony talajú, 
sziklakibúvásos lejtők elkopárosodása a nap hevétől tarvágások után, és az 
erdőtüzek elszaporodása.

Túllépném e mű kijelölt terjedelmét, és az olvasó számára is fárasztó 
lenne, ha csak nagyon röviden is megkísérelném valamennyi kár lehetséges 
elhárításának az eszközeit előadni. Különben is az erdőtörvény mindezt az 
erdőtulajdonos kezébe adja. Megtaláljuk ezeket az eszközöket minden 
erdészeti kézikönyvben is. Most csak azoknak a károknak és visszásságoknak 
az ismertetésére szorítkozom, melyek a mi erdészeti viszonyaink között 
egészen különleges figyelmet érdemelnek.

A viharkárokat célszerű vágásvezetéssel, a hónyomást mérsékelt 
erdőléssel kerülhetjük el. A vágásterület elkopárosodását meredek, száraz, 
déli, a napsugárzásnak erősen kitett lejtőkön célszerű vágásvezetéssel 
védhetjük ki. A szúfélék tömeges elterjedését lucfenyvesekben ugyancsak 
célszerű vágásvezetéssel, és a támadás helyén fogófák döntésével lehet 
elkerülni, hernyórágást, ill. a cserebogár és lárvája pusztítását az erdei 
madárvilág hatékonyabb gondozásával előzhetjük meg. Mindezt tárgyalják a 
szakkönyvek a mi viszonyainkhoz illő előírásokkal. Egészen különleges 
figyelmet érdemel nálunk az erdei tüzek pusztítása, mivel ez az országos 
csapás oly mértékben, mint némely vidékünkön előfordul, külföldön 
ismeretlen. Ugyanilyen a fapazarlás, mely szintén csak nálunk fordul elő
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ilyen kolosszális mértékben. Oka részben a hiányos, vagy a vidék sajátos 
viszonyaiban gyökerező erdőkezelés, amely közelebbi vizsgálódást érdemel.

Ami erdeinkben az apró betűző szú (Dermestes typographus) 
pusztítását illeti, korábban csak egyes esetekben fordult elő, lábon álló 
fákban, nagy vihartörések után, vagy a minden kritikán alul vezetett szálaló 
gazdálkodás során lucfenyvesekben lépett fel, mint nagy léptékű pusztító, 
különben alig volt ismeretes. Nem tehetem, hogy ne hívjam fel minden 
hasonló lucfenyvessel rendelkező erdőbirtokos figyelmét időben arra, hogy 
az úrbéri faizás a maga nagy hátrányai mellett hozott mégis valami jót is 
azzal, hogy az állományokat megtisztította a feküfától, ezáltal ezeknek az 
apró rovaroknak a mértéktelen elszaporodását meggátolta, melyeknek bogara 
alig nagyobb, mint egy lenmag, még színben is hasonlít hozzá, s eddig 
láthatatlan tenyészhelyük főleg a feküfa volt. Különben normális erdészeti 
viszonyok között életterük mégiscsak korlátok közé van szorítva.* A 
közösségi erdők elkülönítése után ez a helyzet megszűnik, vagy legalábbis 
többé nem lesz olyan magától értetődő, hogy a feküfát, amelyet azelőtt 
ingyen elhordtak, most még oly olcsó áron is elvigyék. Jó lesz időben 
felfigyelni arra, hogy á bajt egyszerű eszközökkel mindjárt a kezdetén fojtsuk 
el. Ennek ellenére azt pártolom, hogy a faizás megváltása területtel, és ne az 
évi fajárandóság meghatározásával történjék. A szúkárosítás ellen ugyanis, ha 
felkészülünk, tehetünk valamit.

Jól ismert, hogy különösen fenyőerdőkben mekkora károkat okoznak 
az erdőtüzek. Az új erdőtörvény a birtokos kezébe adja annak a lehetőségét, 
hogy elkerülhesse. Amennyiben nem az erdei legeltetés miatt, készakarva 
okozzák, úgy a favágók vagy a szénégetők gondatlanságából keletkezik. Ami 
a favágók vagy szénégetők okozta erdőtüzeket illeti, annak elkerülésére a 
helyi erdőőr tehet legtöbbet. A fakitermelés ugyanis ő alá tartozik, neki kell a 
favágókat legszigorúbban ellenőrizni, s ha a hó elment, minden szombaton, 
vagy minden olyan napon, amikor a favágók a munkát abbahagyják, 
valamennyi tűzrakóhelyet fel kell keresnie, és meg kell győződnie arról, hogy 
a tűznek nyoma sincs, kioltották, vagy - vízhiány esetén - elégséges földdel 
letakarták. Ha valahol a tűz visszamaradt, az erdőőmek kötelessége nemcsak 
az utolsó szikráig kioltani, hanem könyörtelen keménységgel el is kell járnia 
a felelősökkel szemben.

Hétköznapon, amíg minden ember a fakitermelésben dolgozik, ritkán 
keletkezik erdei tűz, mert a tüzet, mielőtt elhatalmasodhatna, az emberek 
általában mindig el tudják oltani. Faszenítésnél az erdei tüzet legcélsze-

1838 óta, amikor májusban egy orkánszerű vihar összetörte a legszebb szepességi erdők 
egy részét, aminek következményeként a szú, amelynek korábban csak a nevét ismertük, 
ezekben az erdőrészekben annyira elszaporodott, hogy ezt a pondrót, amely minden ezer 
holdon még ma is legkevesebb 200 igen szép törzset tönkretesz, mindmáig nem sikerült 
kiirtani.
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rűbben úgy lehet elkerülni, ha a szénégetőt arra kényszerítjük, hogy mielőtt 
az első boksát berakja, vagy akár begyújtja, külön díjazás ellenében, amely 
általában 24 krajcár boksahelyenként, minden rozsét 10 öl körben, esős 
időben összehordjon és elégessen, vagy ugyanezt ilyen távolságra elhordja, és 
ezt a területet állandóan teljesen tisztán tartsa. Ez az intézkedés, és az egy 
forint büntetés behajtása boksahelyenként, amennyiben a szénégető e téren a 
legkisebb mulasztást is elköveti, eredményes lehet, ezenkívül abban az 
esetben, ha a havi szenítési ellenőrzésnél kiderül, hogy a helyi erdőőr ilyen 
mulasztásról nem tett időben jelentést, úgy a bírság felét ő maga, másik felét 
a szénégető köteles kifizetni. Olyan szerencsés voltam, hogy közel 30 év alatt 
a vezetésem alatt álló szénégető üzemekben, amelyekben évente 8000 öl fát 
szenítettek, a fakitermelésben csupán egyetlen alkalommal keletkezett 
nagyobb erdőtűz, amikoris 330 bécsi öl fa égett el. A sokkal nagyobb 
megmaradó részt az odesereglő sok ember megmentette. Ismert, hogy a 
nagyobb erdőtüzeket csak nagy számú tűzoltó csapat riasztásával lehet 
eloltani, de csakis akkor, ha az emberek maguktól is szívesen hozzáfognak, 
és szíwel-lélekkel küzdenek. Sajnos az a szomorú tapasztalatunk, hogy 
gyakran minden fáradozás, a hatóságok és szervezetek minden erőlködése 
megbukik az emberek közönyén, és az erdőtüzeknek rendszerint nem a 
riasztott, késve megjelenő csapat erőfeszítése, hanem csak a természetes 
határok vetnek gátat. Ez a szomorú jelenség jól ismert, de minden 
erdőtulajdonosnak, és mindazoknak, akik az erdő sorsát szívükön viselik, 
fontos, hogy ennek az okát tudják

Amennyiben tapasztalataim elégségesek, mivel az ilyen, megismert 
jelenségeknek utánajártam, nagyon hajlok afelé, hogy kivéve azt az esetet, 
amikor az erdőt időnként és tudatosan az erdei legeltetés érdekében 
szándékosan gyújtották fel, ennek az okát a népesség veleszületett 
közönyének vagy annak a rosszakaratnak tudjam be, amelyet nem egyszer az 
erdészeti vezetés szükséges szigora vált ki, gyakran azoknak az erdőőröknek 
a goromba, figyelmetlen, embertelen magaviselete, akiknek a lakossággal 
szemben az erdészeti érdekeket őrizni kell. Ahol az erdészeti személyzet 
szívesen fáradozott és személyes érdek nélkül ügyködött azon -  az 
erdőtulajdonos legkisebb kára és a legszigorúbb kötelességteljesítés 
megszegése nélkül - , hogy valamennyi jogosult a járandóságakor minden 
lehető kedvezményt megkapjon, ott ilyen közöny soha nem fordult elő. Csak 
látni kellene, hogy ezek az emberek egy erdőtűznél hogyan dolgoznak, 
amikor a szolgálatban ugyan szigorú és talán nyers modorú, de embersége 
miatt mégis kedvelt ember mellett állnak, akinek első dolga nem csupán a tűz 
okozóját elkapni és megbüntetni, hanem mindazokat, akik a tűz első hírére 
megjelentek és az oltásnál kitűntek, felkeresni, és nem rest őket nyilvánosan 
megdicsérni és megjutalmazni. Egy kupica „pálinka” (égetett bor), egy kis 
kárpótlás a munkáért -  rebus terminatis [miután befejezték a munkát] -  sem
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hiányozhat. Aki azt hinné, hogy az ilyen viselkedés ésszerűtlen, és azzal a 
veszéllyel jár, hogy csak szaporítja az erdőtüzeket, mert a népség egyfajta 
mulatságot, modus merendi-t [érdemszerzési módot] lát benne, amennyiben a 
tűz véletlenül keletkezett és nem szándékos gyújtogatás eredménye, annak 
nyílegyenest ellent kell mondanom, mind a saját tapasztalatom, mind az 
elfogulatlan véleményű erdészek tapasztalatai alapján.

Ahol azonban az erdőtűz nem csupán véletlen vagy elővigyázatlanság 
következménye, hanem azt megfontolt szándékkal okozták, ahogyan ez 
sajnos Magyarország egyes vidékein gyakran előfordul, és különösen 
gyakran Erdély egyes vidékein volt módunk meggyőződni róla, még ha ez 
nem is a gonosz pusztítás szándékával történik, hanem a fű növekedésének 
serkentésére, az erdei legeltetést szolgálva, a népesség szándékosan évről 
évre megismételve végzi, ott persze a fenti eszközökkel az erdőtüzeket sem 
korlátozni, sem megakadályozni nem lehet. Ez ellen csupán egyetlen eszköz 
áll rendelkezésünkre, éspedig a tagosítás, és vele együtt a marhalegeltetés 
elkülönítése, s egyidejűleg az egykori jobbágyoknak nem csupán a 
faizásból, de az erdei legeltetésből való teljes kizárása.

Ami a fiatalabb vagy az idősebb faállományokban akár ember, akár 
állatok által okozott károkat illeti, nem beszélve a nyilvánvaló falopásokról, 
amit szokás szerint az erdő fő ellenségének tekintünk, az a véleményem, 
amivel nem vagyok egyedül, hogy nem a büntetés nagysága, hanem 
elkerülhetetlensége és gyors végrehajtása szolgálja leginkább az erdő 
védelmét, valamint a célszerűen és szigorúan kézben tartott megelőző 
rendszabályok, amire az új erdőtörvény különös hangsúlyt fektet. Ezek a 
legmegbízhatóbb eszközök az erdei kihágások leghatékonyabb korlátozására.

Ami a megelőző rendszabályokat illeti, melyeket én az erdők 
állapotának megtartására és javítására a leghatásosabb eszköznek tartok, és 
nagy súlyt fektetek rájuk, nemcsak a faizási napok szigorú betartását 
számítom ide, hanem az időnkénti faizásra szánt erdőrészletek pontos és 
határozott kijelölését a mindenkori jogosultak számára, bárkik legyenek is az 
illetők, és a kijelölt területen a fák megjelölését, és a jeleknek a faluban 
történő pontos ellenőrzését minden egyes szekérnél, még akár éjfél körül is, a 
legnagyobb zivatarban vagy hóviharban, a megkésett fuvaroknál is.

Hogy ezeket a rendkívül fontos ellenőrzéseket és megfigyeléseket el 
lehessen végezni, természetesen szükséges a helységeknek olyan fekvése, 
ahol valamennyi erdei út az ellenőrzés helyén egybefut, és itt egy erdőőmek 
közvetlenül az út mellett kell állandóan laknia. A legtöbb faluban éppen nem 
ez az eset, és ahol több erdei út különböző irányból vezet a faluba, célszerű a 
területet, ill. az utakat lezárni. Nem hinné az ember, de minden tapasztalat azt 
igazolja, hogy közvetlenül a főút mellé telepített erdészház (különösen, ha az 
erdészet is ott van), és ha ott egy minden időben ügyeletes őrség áll, ahol az 
erdőből a fásszekerek kilépnek, ott a legtöbb uradalom télidőn az
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alkalmazottak közül bárkit be tud állítani, és ez eredményesebb a falopások 
megakadályozására, mint az erdész jelenléte magában az erdőben.

A fapazarlás fejezetére utalva előre kell bocsátanom, hogy ezen a 
kifejezésen nem a pazarló fafogyasztást értem, a célszerűtlenül megépített 
kemencéket, a kályhákban történő túlzott tüzelést, a világítást vagy a 
birtoktestek körülkerítését, mely kerítéséket már Mária Terézia 1796-os 
erdőtörvénye is megtiltott, és hasonlókat, hanem ennél többre gondolok. 
Mindezek, bár pazarlásszámba mehetnek, nem akkora jelentőségűek, mint a 
zöld fák elégetése, melyeken még pár napja madár fütyült, mely prédáláshoz 
az erdészek maguk járulnak hozzá az erdőben. Erről még egyet s mást, mert 
ilyen formán bizony jó néhány szép erdőt tettek tönkre.

Általános a vélemény, hogy kétszer annyi fára van szükség a meleg 
szobához, ha az ember nedves fát éget, mint ha szárazai Ez azonban nem 
egészen így van, mert függ ez a fa fajától is, mert ha tölgyet, nyírt vagy égert 
égetünk, ez még igaz lehet, ha azonban bükköt vagy tűlevelűeket, amelyekről 
gyantatartalmuk miatt kevesebbet feltételeznek, ha frissen tüzelünk velük, 
akkor szűkén számolva legalább 3 ölet kell venni ott, ahol 2 öl 
gazdaságosabb lenne száraz állapotban. Ha a fát eladjuk, ez a hátrány a 
vásárlót sújtja és nem az eladót. A saját szükségletre történő felhasználásnál 
ez persze más. Egészen súlyos a hátrány a szénégetés esetében, ha nedves fát 
használunk és nem szárazai. Itt a legügyesebb szénégető is legalább 
harmadával kevesebb és mindenképpen rosszabb minőségű szenet nyer, mint 
amennyit száraz fából kihoz. De ezt is felfoghatjuk csak időnkénti és múló 
bajnak. Azonban óriási pazarlás ismétlődik meg -  sajnos - erdeinkben évről 
évre az erdészek tudatlansága és gondatlansága miatt a zsindely- és 
deszkakészítés során.

Hogyan is történik ma a zsindelykészítés nem is ritkán, hanem 
gyakran a még szabályozatlan erdészeti viszonyaink között a nagy kiterjedésű 
erdőségeinkben? Miután az erdész, vagy aki éppen ezt a beosztást ellátja, 
megkapta főnökétől az utasítást, hogy a következő évben mennyi zsindelyre 
van szükség házi falhasználásra és mennyi eladásra -  mert ez a választék ál
talában egyike a legkeresettebb cikkeknek -  ,megbeszélésre hívja össze az 
erdőőröket, hogy ehhez a mennyiséghez szükséges legjobb minőségű fát az 
erdőben hol lehet kitermelni. Ha ebben megállapodtak, megbízást kap a 
pagonyvadász a zsindelykészítők beállítására és annyi zsindely elkészítésére 
azon a helyen, amennyi csak lehetséges. Mindez megtörténik, az a bizonyos 
mennyiség elkészül, közben az erdésznek gyakran nagy gondja, hogyan és 
honnan kerítse elő az ilyen jelentős mennyiséghez szükséges zsindelykészí- 
tőt.Miután az egész zsindelymennyiség elkészül, elég használható minőség
ben, időre, minden szombaton a héten legyártott zsindelyt a helyi erdőőr 
rakásonként átszámolja és elszámolás és kifizetés végett egy rovásfára rávési. 
így az erdész minden feladatának eleget tett és várhatja a jóváhagyást.
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Azonban minden erdőtulajdonost árra kérek, alaposan vegyen 
szemügyre egy ilyen vágást, mert mit is fog ott találni. A legszebb fák közül 
soknak a törzsébe 6-8 hüvelyk [47-53 cm] hosszú és néhány hüvelyk széles 
hornyot vágtak, hogy megnézzék: a fája egyenesen hasad-e vagy nem? Ez 
elkerülhetetlen, mivel a zsindelykészítő nem tudja minden fánál ránézésre 
megítélni, hogy annak a rostjai egyenesen, vagy csavarodottan nőttek-e, 
mivel ez utóbbi esetben a törzs használhatatlan, ha mégoly szép és 
egészséges is. Ennek nem is lenne nagy jelentősége, ha ezek a fák nem 
állnának 5-10 éven túl még továbbra is az erdőben, amikoris nyilván az ilyen 
sérült fák nagy része vörös revesedésnek indul, majd üregesre korhad. Mit 
tapasztalhatunk még? Az egész vonalon, ahol zsindelykészítés folyt, az erdő 
módszeresen pusztított rommá vált. A kidöntött törzseknek ugyanis csak az 
alsó fele dolgozható fel zsindelynek, a további, a felső szakasz, mint 
használhatatlan, visszamarad, így a sok ledöntött fából csak kevés 
zsindelyrönköt lehet kivenni. De ez még mindig nem minden. Miután a 
zsindelyezés általában a legszebb, sűrűn zárt, ágtiszta állományokban 
történik, ebben a sűrű állományban elkerülhetetlen, hogy sok kidöntött fa 
zuhanása során fenn ne akadjon, és így - már kidöntve - felhasználatlanul 
maradjon, vagy a szomszédos fákat eltörve azok, mivel zsindelykészítésre 
alkalmatlanok, ugyancsak felhasználatlanul, fekve ott maradjanak. 
Ilyenformán a módszeres dúlás után visszamaradt faanyag a tapasztalatok 
szerint legalább annyi, de sok esetben jóval több, mint a zsindelynek valóban 
feldolgozott fa. így 1000 darab zsindely előállításához, melynek hossza 24 
hüvelyk [63 cm], szélessége pedig 3-4 hüvelyk, átlagban 3/4 bécsi öl fa 
szükséges (rosszabb minőségű, keskenyebb, 22 hüvelyk [58 cm] hosszú 
zsindelyhez a zsindelykészítő fél öl jó zsindelyfából is ki tud hozni 1000 
darabot). így könnyű kiszámítani, hogy néhány ezer zsindely elkészítésénél 
mekkora mennyiségű fa marad vissza felhasználatlanul az erdőben. És mi 
történik általában, ahol tetszés szerint, hol itt, hol ott, az egész erdő területén 
dolgoznak e sok, nagy területen szétszórt fával? Vagy az idők során, amint 
kiszáradt, lassanként mint feküfát elhurcolják, vagy ott helyben elkorhad, 
mindenképpen az erdőtulajdonos veszteségére.

Gyakran teljesen hasonló valami történik a deszkarönk termelése 
során is. Mivel itt mindenkor a törzsnek az alsó, erősebb része, rendszerint 
egy 2-3 öles darab [3,8-5,7 m] kerül felhasználásra, és csak nagyon erős 
törzsek esetében (18 hüvelyk/ [47 cm] vagy e felett) lehet egy-egy törzsből 
két deszkarönköt kiszabni, így itt is mindenhol azoknak a fáknak a fele, 
melyek deszkarönknek alkalmasak voltak, a helyszínen marad. Ehhez 
hozzájön a döntéssel levert faanyag, ráadásul, mivel a deszkarönköt nem 
lehet kézzel kiközelíteni, a kiszállításnál a nagy teher jó néhány szép törzset 
tönkrezúz.
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De mit lehet ez ellen tenni? Igaz, hogy itt sok faanyag marad 
felhasználatlanul az erdőben, deszkára és zsindelyre azonban mégiscsak 
szükség van, és ha csak ezek kelendőek, és a feküfa nem, erről a kis 
haszonról bizony nem lehet lemondani azért, mert a visszamaradó 
famennyiség, ha már ezt a kifejezést használni akarjuk, elprédálódik.

Ahol az ölfa értékesítése semmi áron nem lehetséges, és ahol ennyi 
ölfára sem házi szükségletként, sem illetményfaként nincs igény, ott, ami a 
zsindely- és deszkarönk hulladékát illeti, ésszerű ezt az erdőkezelést továbbra 
is folytatni, csak arra kell vigyázni, hogy a zsindelykészítésnél mindenkor 
betartsák a nagyon pontosan kijelölt körzeteket, hogy a lehető legkisebb 
területet rongálják meg. Minden 10-12 évben ugyanazokon a területeken a 
középvastagságba belenőtt vékonyabb fákból jelentős mennyiségű zsindely- 
és deszkarönköt lehet kinyerni, és ezenfelül időközben a lékekben a 
marhahajtás ellenére is - szép fiatalos nőhet fel, amiből egyszer talán az ölfa 
értékének növekedésével a tarvágás után mindjárt szép, fiatal állomány 
kerekedik, ha az emberek hagyják, hogy ezek a fiatalosok az erdőben, 
legalábbis ilyen mértékben, kialakuljanak. Az erdőbirtokos számára mindig 
szomorú lesz ez a pazarló forma, amennyiben nincs mód arra, hogy némi 
haszonra tegyen szert. Arról a pusztításról, amit az ész nélküli zsindely- és 
deszkarönktermelés jelent az erdőben, senki sem alkothat fogalmat, hacsak a 
saját szemével nem győződött meg róla. Mit jelent néhány ellopott törzs 
egész kerületek elpusztításához képest?

Általában azonban lehet annyi ölfát eladni vagy házi szükségletre 
fenntartani, amennyi az évi zsindely- és deszkarönktermelés hulladéka. 
Akkor rendjén van, ha a deszkarönk ugyanabból a termelésből származik, 
ahol a hulladékot a felmerülő igények részére ölbe lehet rakni, bár némi 
engedményt kell tenni, hisz’ ezeket a szétszórt darabokat nem csupán egész - 
vagy fél -,de akár negyedöles rakatokba lehet csak felgyűjteni.

A vágásdíj felemelése nélkül ez csak ritkán valósítható meg, és aki 
nem hajlandó az ölberakásra néhány krajcárt áldozni, az nemcsak sok száz 
ölet vesz ki évente az erdőből és veszít el, hanem ezt a famennyiséget máshol 
mégiscsak ki kell termelnie. Aki ezt nem látja át, azon nem lehet segíteni.

Ahol azonban az ölfának némi értéke van, és mindaz elkél, amit 
tartamosan le lehet vágni, ott másféle eljárás javasolt, éspedig az a 
legcélszerűbb és legkifizetődőbb, ha évente csak annyi zsindelyt, 
deszkakrönköt és egyéb ipari fát termelnek, amennyit éppen az évi vágás 
fatömege tartalmaz, ill. szolgáltat. Itt az erdészeti személyzetnek nem azt 
mondják, hogy „készíttessen ennyi meg ennyi zsindely- és deszkarönköt”, 
hanem hogy „termeltessen lehetőleg annyi fát, amelynek az ipari fa számára 
szükséges állomány hulladéka az idei ölfaigényt fedezi” Ez a mennyiség a 
nem teljesen egyenletes erdőkben, ha nem is állandó, de általában nagyjából 
ismert, és egy gyakorlott erdész, ha átmegy a vágásterületen, már számvetést
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tud készíteni. Ha a zsindely- és deszkarönkkészítő nyomon követi a favágót, 
akkor a hulladékból semmi nem vész kárba, és mindebből még egy egészen 
különleges előny is származhat. Tudniillik ha a favágó ugyanazt a fizetséget 
megkapja minden rönkért jutalomként, mint a deszkakészítő, csodálni való, 
hogy mekkora mennyiségű használható fa rejlik még a vágásban, miután a 
deszkarönkkészítő kijelentette, hogy ebben a vágásban már nincs 
deszkarönknek való anyag, de ugyanígy, ha a favágók közül ért valaki a 
zsindelykészítéshez, mennyi rönköt tud még kihozni a zsindelyrönk 
folyóméteréért járó jutalomért!

Amit a zsindelyről és a deszkakrönkről a tűlevelűek esetében eddig 
megemlítettünk, az érvényes a lomberdőkre is a bognár-, a kádár- és szer
számfa hulladékát illetően. Az épület- és tutajfa hulladéka ezzel szemben 
olyan csekély, hogy nem is érdemes ölbe rakni.

Még néhány szót az erdők hozadékának kártevések okozta 
sérelmeiről.

Senki nem hiheti, aki ezt a témát a maga helyén nem vizsgálta meg 
kellően, hogy az erdő évente milyen óriási mennyiségű fát veszít a kártételek 
folytán. A legtöbb helyen meggyőződhetünk arról, hogy ezek, mint az Aqua 
Tofana, lassan ölő mérgek, melynek áldozatai nyomorékok és halálra ítéltek, 
az erdőben több fát pusztítanak el, mint amennyit a nyilvánvaló lopások az 
élőfában okoznak. Az erdészeti személyzet tudatlansága vagy hanyagsága 
következtében az erdőből kivitt fa, amelynek felrakásánál gyakran az erdőőr 
még szabályszerűen segédkezik is, sok esetben több, mint a közvetlenül 
lopásból származó famennyiség. Ezért a jól megszervezett erdőgazda
ságoknál a gallygyűjtésre jogosultnak soha nincs megengedve, hogy 
kiszáradt, de még lábon álló fákat kidöntsenek és elvigyenek. A tapasztalat 
azt mutatja, hogy ahol ezt szabad, ott sok, még egyéb célra használható 
törzset a gallyszedők kidöntenek és elvisznek. A rendes vezetésnél, ha a 
kiszáradt fákat az erdőtulajdonos házi szükséglete kielégítésére nem kívánja 
felhasználni, akkor ezeket az előírtnál alacsonyabb áron, a vidékieknek, vagy 
a helyi lakosságnak - megfelelő utalvány és jegyzék ellenében - helyben el 
lehet adni. A sűrű fiatalosokban az alászorult, gyengébb, 2-3 hüvelykes, 
elszáradt suhángok kiszedését, megfelelő ellenőrzés mellett, az erdő 
károsítása nélkül a gallyszedőknek engedélyezni lehet.

A kéreghántás, gyűrűzés (a kéreg átvágása körben), a törzsek 
megégetése a közvetlen melléjük rakott tűz által, és ehhez hasonló 
kártételekről, melyeknek nincs különösebb jelentőségük, itt nem szólunk. 
Viszont egy tömegesen előforduló kártételről beszélnünk kell, ez pedig az 
ágak felnyesése, és a. fa  csúcsának lefejezése, melyek közül az előbbit 
gyakran teljesen ártalmatlan tettnek tartják.

A lombfák felnyesése, mint más sérülések, idő előtti bélkorhadást 
okoz. Ezek a törzsek, bár még élnek, de jórészt használhatatlanok, és ha
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ledöntik őket, akkor mint hulladékfát és gallyfát visszahagyják. A 
tűlevelűeknél a legallyazás, amint ez gyakori, egészen a csúcs alá felmegy, és 
különösen a magányosan álló, napnak jobban kitett törzsek esetében (a teljes 
záródásban álló fákon egyáltalában nincs mit legallyazni), főként a nagyon 
száraz években, a fa teljes pusztulásához vezet, ha talán még nem is az évben, 
de a következőben feltétlenül. Ha azonban a fát csak félmagasságig nyesik 
fel, akkor a pusztulás nem következik be ilyen gyorsan, ezek, mint a velük 
egykorú törzsek, még 10-12 évig, végvágásig állva maradnak. A leszáradt 
csonkok körül azonban, főleg a szabadon álló fáknál, göcsök keletkeznek, 
melyek olyan mértékben megnőhetnek, hogy ezeket a törzseket a favágók 
mint hasíthatatlanokat visszahagyják, és végül ezek is rendszerint gallyfaként 
kerülnek értékesítésre.

Hogy milyen képtelen méretű károkat okoz az erdőben a fák 
csúcsának lemetszése, azt számtalan példa igazolja. Sok évvel ezelőtt 
bírósági eljárás során szemléztem egy esetet, amikor is egy falu körül 
félmérföldes [3,8 km] sugarú körben fekvő fenyőerdőben a fenyőfák alatt 
álló, 100-200 éves bükkfák 9/10-ed része, szám szerint több ezer, oly 
lecsonkolt, elnyomorodott, elbetegesedett állapotban volt, hogy 
feldolgozásukra, mivel jó részük üreges és göcsörtös volt, még dupla döntési 
bér ellenében sem találtak vállalkozó favágót. És ezért ezek a törzsek 
nagyrészt, több mint 20 év elmúltával, annak ellenére, hogy a környék 
faigényét kielégíthették volna, és a faárak is elfogadhatóak voltak, még 
mindig állnak, és, ahogy az erdész mondja, túltartottak. Ennek eredendő oka, 
hogy a valamikori jobbágyoknak megengedték, hogy ennek a körzetnek 
majdnem a felét kitevő erdei réteken (közel 4 ezer holdon) a szénakazlak alá 
és az erdei pajtákba lombos bükkgallyakat rakjanak, részben alájuk téve, 
részben rájuk borítva. Ezeket aztán télen a szénával együtt hazaszállították és 
eltüzelték. Az ilyen koronacsonkított, nyomorék, 10 éven belül kikorhadt fák 
ágai, alátétként kiválóan megfeleltek, jobban, mint az egészségesek, mert 
sokkal több águk nőtt. Innen származik az oly gyakran vizsgált 
csúcscsonkítás. Amikor ezt az ághasználatot leállították, a koronacsonkítás 
következtében elterjedő rákosodás megszűnt

Ezek után mindenki számára világos lehet, hogy a közvetlen 
falopások megakadályozása, leleplezése és megbüntetése egymagában, ha 
ezek meg is érdemlik a legnagyobb figyelmet, nem elég, a hatékony 
erdővédelem nem merülhet ki csupán ebben. Tehát a falopásokat lehetőség 
szerint korlátozni kell, de az erdőt az egyéb kártételektől, a hozadék 
érdekében is, óvni kell. Ahhoz, hogy a lehető legkedvezőbb 
jövedelmezőséget elérjük mindenekelőtt derék emberekre van szükség, 
méghozzá az erdészeti szakszemélyzet minden rétegében.
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Ilyenek azonban csak ott találhatók, ahol a jövedelmük megfelelő és 
biztos, az állásuk elviselhető és a legszigorúbb kötelességteljesítéssel együtt 
is aránylag kedvező.

Evvel összefüggésben néhány megjegyzést szeretnék tenni a 
járandóságról, az illetményekről, az erdészeti személyzet erdei bírságdíjáról 
és az erdőrevízióról, mert itt van a helye.

1. Legelsősorban egyet s mást az erdőőr illetményeiről és 
mellékjövedelmeiről. Az ország sok vidékén, főként azonban ott, ahol a fának 
nagyon kicsi az értéke, közönséges dolog, hogy az erdő védelmére néhány jól 
fizetett, egyedül a fizetésükből és a munkájukkal kapcsolatos 
mellékjövedelemből élő erdész helyett több embert alkalmaznak, akiket szláv 
megyékben „hajtol”-oknak, román megyékben „gomyikok”-nak neveznek. 
Ezek az emberek általában kisebb telepes birtokkal rendelkeznek, 
tulajdonképpen ebből élnek, tehát parasztok, emellett évi 20-30 forint 
jövedelemmel is rendelkeznek. Ők felügyelnek a lakóhelyük mellett lévő 
erdőterületre, s erre a szolgálatra fel is esküsznek. Hogy mi várható ezektől 
az emberektől, akik a szolgálatukat elöljáróik tudtával csak 
mellékfeladatnak tekintik, és érdekeik szorosan kötődnek az egész közösség 
érdekeihez, ez nem szorul különösebb magyarázatra. Ahol viszont az erdőnek 
jelenleg még -  nem akarom azt mondani, hogy nincs értéke, de nem hoz 
semmi valódi jövedelmet, ezt a rendszert nem lehet teljesen elvetni, ezért 
érdemes célszerű vagy célszerűtlen voltáról az összes körülmény figyelembe 
vételével dönteni.

Ahol nem ez a helyzet, tehát ahol a fának megfelelő értéke van, ott 
csak és egyedül hivatásuknak élő emberek alkalmazása indokolt, és ez a 
gyakorlat is. Sajnos gyakran előfordul, hogy a jövedelmük túlságosan kicsi, 
sokszor még akkora sincs, hogy családjukkal együtt megéljenek belőle, így a 
szükség rákényszeríti őket, hogy mellékfoglalkozást keressenek, ami sokszor 
tévútra vezeti őket. Hogy az ilyen, az egyszerű néphez tartozó -  ha már ezt a 
kifejezést kell használnom -  egyén és családja megfelelő jövedelemre tegyen 
szert, ahhoz, tapasztalataim szerint, évi 100 forintra van szüksége (a 
természetbeni illetmény ebbe már bele van számítva). Még ebből a 
jövedelemből is, amelyet magánalkalmazásnál csak nagyon ritkán lépnek túl, 
nagy számú gyermekével csak akkor tud boldogulni, ha a szokásos lakáson és 
fajárandóságon kívül még 1-3 hold földet is kap a háza mellett, és néhány 
állatot is legeltethet. Ez a kis darab föld, ami az erdőben szinte mindenhol 
megtalálható az erdészlakás mellett, vagy kialakítására megvan a lehetőség, 
nagyon fontos szerepet játszik az erdész szolgálati hűségében, mert gondtalan 
létének lényeges kelléke. A földből és az állattartásból a családot el tudja 
tartani, annak megművelésében felesége és gyermekei segítségére vannak, ez

* Az erdészek képzésével, oktatásával kapcsolatban lásd az erdészeti szakiskoláról szóló, 
VIII. fejezetet.
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semmibe sem kerül, az állattartásnak hála, a trágyázás sem gond, a föld 
gazdagabb hozadékáról így ingyen tud gondoskodni.

Ha a falu szélén vagy a faluban lakó erdőőmek (magába a faluba - a 
végszükségtől eltekintve - soha ne telepítsünk erdőőrt!) nem tudunk egy 
hasonlóan közel fekvő földecskét biztosítani, akkor az épületbe csakis nőtlen 
vagy legalábbis gyermektelen családot telepítsünk. A családapákat azonban 
minden körülmények között, ahol csak lehet, szolgálati lakásokba, a 
kerületben helyezzük el. Ha fukarkodunk elegendő erdőőri otthon 
megteremtésével magában a kerületben, vagy a falu olyan pontján, ahol a fő 
erdei utak összefutnak, úgy ez megbosszulja magát az elégtelen felügyeletben 
és mindabban, ami ennek a következménye, ilyen például a legügyesebb 
emberek munkaerejének korai tönkremenése is. így az egész csapnivaló 
gazdálkodássá fajul, ahogy nevezni szokták, ahol filléreket megtakarítanak, 
és ezreket elprédálnak. Ajánlatos az erdőőröknek nem azonos 
kedvezményeket adni, hanem itt-ott egy kisebb vagy nagyobb földecskével, 
kisebb vagy nagyobb számú állat tartásának lehetőségével, a finom 
különbségek megteremtésével, nagyon hatásos eszközhöz lehet jutni, amivel 
ezeket az embereket szorosabb hűségre, vagy nagyobb szorgalomra lehet 
ösztönözni. Megteremtődik ezzel e körben az előmenetel lehetősége, hogy 
gyengébbről kedvezőbb szolgálati helyre lehessen jutni. Nem osztom azt a 
nézetet, hogy az erdőőr az erdőben történő saját állattartásával tönkreteszi azt 
a vágást, amelyik az őrizetére van bízva. Személyesen is meggyőződtem róla, 
hogy éppen az az erdőőr, akinek nagyobb földje volt, és több állat tartására 
volt módja, nagyobb rendben tartotta a vágásterületeket, mint akik távolibb 
területeken és szegényesebb feltételek mellett gazdálkodtak, mert itt attól 
lehetett tartani, ha komoly kár keletkezik, a gyanú ráhárul, és ha nem is az 
elbocsátás, de egy rosszabb szolgálati helyre való áthelyezés fenyegeti. 
Emellett azonban elengedhetetlen a gyakori és alapos erdőrevízió, amiről 
később lesz szó.

2. Ami az erdész járandóságát illeti, az magánérdekkörben a 
körülmények szerint különböző. Mégis általában a természetbenivel együtt 
300-400 forintot tesz ki, de ritkán az 500 forintot is elérheti. Aki a háztartás 
igényeit ismeri, az előtt világos, hogy egy családapa evvel a javadalommal 
egy nagyobb családot egyedül nem tud eltartani. A lányokat számításon kívül 
hagyva -  noha ők is, míg fel nem nőnek, és az esküvőnél mégiscsak kerülnek 
valamibe -  ,legyen csak 3-4 fia, akik közül csak egyet iskoláztat, a többiek 
mind valamilyen mesterségben vagy valahol másutt igyekeznek 
elhelyezkedni. Ezeket is 12 éves korukig valamilyen iskolába kell járatni, s 
ha ki kell őket adni a házból, mindegyikért évente legalább 100 forintot kell 
fizetni, kosztjukért, lakásért, könyvekért, stb. További 50 forintot mosásért, 
cipésznek, szabónak, még ha minden a legtakarékosabbra van is állítva, és ha 
a fiúk egészséges szervezetűek, s az orvos és a drága latin konyha [patika]
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még el is marad. így tehát az apa egész szép jövedelme csak a szeretett 
utódokra megy el, és akkor ö maga és a felesége -  hogy egyenesen 
fogalmazzak -  egyáltalában miből él meg? „Nos, állandóan lopnia, csalnia 
kell, mert másképp nem megy, és élnie mégis csak minden embernek kell.”

És mégis úgy találjuk -  legyen ez az emberiség dicséretére mondva-, 
hogy ennél a fizetésnél is, egyes esetektől eltekintve, igen kevesen vannak 
azok, akikre illik az az elmarasztaló megállapítás, amivel az ember olyan 
hamar kész, hogy ami megélhetésükhöz a fizetésükön felül szükséges, ahhoz 
nyilvánvalóan nem igaz úton jutnak.

Hogyan lehetséges ez? Itt a főszerepet a körülmények, és ezen belül a 
háziasszonyok j átsszák.

A viszonyok folytán ennél a beosztásnál a fizetéssel együtt szolgálati 
lakás, megfelelő fajárandóság, általában még egy kert is, vele krumpli- és 
káposztaföld és állattartás is jár. Ezek a járandóságok, ezek a haszonélvezetek 
meg vannak toldva még azzal a lehetőséggel, hogy a küldönc vadőr 
rendszerint még a fa felhasogatásáról is gondoskodik. Mindez összesen, 
szűkén számolva, legalább 200 forint többletet jelent, amit egy városban 
dolgozó tisztviselőnek a fizetéséből kell megfizetnie. Ez mindenesetre csinos 
kis pótlék, amely a városban dolgozó tisztviselő magasabb fizetéséhez (800- 
1000 forint) mért aránytalanságot némileg csökkenti, de távolról sem 
egyenlíti ki, és nem elég arra, hogy egy ilyen család jövedelmét és életigényét 
egyensúlyban tartsa. Ennek megvalósítása a szorgalmas, gazdálkodáshoz 
értő és ügyesen számoló háziasszony feladata.

Ritka eset, hogy az erdész ne tudna közeli réteket és jó fekvésű 
szántókat bérelni, egy kis gazdaságot rendezve be rajtuk, melyet jórészt a 
felesége vezet. De mit jövedelmezhet egy ilyen kis gazdaság? Nagyon 
keveset ahhoz képest, ha az embernek csak ebből kellene megélnie. Pláne, 
mivel az erdészházaink rendszerint szűz talajon állnak, de mégis nagyon 
sokat, ha magának az erdésznek semmiféle hozománya nincsen, ha 
gazdálkodása az erdőtulajdonosra nézve semmiféle hátrányt nem jelent, és ha 
azt a viszonyt, amelyben a szomszédos községgel áll, ki tudja használni.

Ez olyan viszony, amelyben a község hol ebben, hol abban jelentős 
előnyöket és könnyítéseket ad az erdésznek, aki ezeket a legszigorúbb és 
leglelkiismeretesebb kötelességteljesítés mellett, egyedül a pontosságával, 
belátásával és szorgalmával érdemelte ki. Ezt az tudja a legjobban megítélni, 
aki ismeri az erdésznek a községgel való sokféle dolgát és kapcsolatát.

Ennek következménye, hogy egy ilyen ember a kis gazdaságában nem 
egykönnyen jön zavarba, hogy a megfelelő időben, ami egy ilyen 
gazdaságban sokszor előfordul, készpénzért viszonossági alapon - olcsó 
munkaerőt kapjon, és termékei közül akár a legcsekélyebbet is azonnal 
értékesíteni tudja.
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Isten mentse azt az uradalmat, ahol a tisztviselőknek, még azoknak is, 
akik nem gazdálkodnak, elő van írva, hány tyúkot, libát, kacsát tarthatnak, 
ahol még a legártatlanabb mellékfoglalkozás is tilos, és a legkomolyabb 
rosszallást váltja ki. Általában egy ilyen szűkmarkú rendszer bevezetése után 
rövid időn belül éppen a leghasználhatóbb alkalmazottak hagyják ott a 
szolgálatot, és csak azok maradnak meg, akik nem remélhetnek máshol 
elhelyezkedési lehetőséget. Hogy az ilyen gépies, minden ötletet nélkülöző 
személyekkel még a legügyesebb vezetés is mire megy, nem nehéz 
megjósolni.

Ha az erdőtulajdonos hűséges, szorgalmas és ügyes embereket kíván 
alkalmazni, és meg is akarja őket tartani, ez csak úgy lehetséges, ha azok házi 
viszonyaikra alapozott igényeit saját szívügyének tekinti. Ha az ember 
ezekben a dolgokban tisztán lát, akkor el kell ismernie, hogy az ügyes 
alkalmazott szolgálatba lépésével egyéniségét, mint tőkét hozza magával, és 
azt a rábízott feladatba fekteti be.

Szabályozott viszonyok között a kamatokat (a megfelelően elhelyezett 
tőkebefektetés hozadéka), melyeket a birtok a hozzá tartozó befektetések és a 
korábbi értékes alkalmazottak személyi tőkéje (Personalkapital) hoz létre, az 
új alkalmazottak személyes adottságain keresztül is tartósan meg kell őrizni. 
Az eddig még nem szabályozott viszonyok között azonban ügyelni kell arra, 
hogy a jobbítások praktikus végrehajtásával, amihez nemcsak az 
erdőtulajdonos puszta befektetései szükségesek, hanem tőke gyanánt 
alkalmazottainak személyes adottságai is kellenek, a jövedelem emelkedjék. 
Ha ez így van, ahogy mindig lennie kellene, akkor az erdész alkalmazott, aki 
szorgalmával és intelligenciájával hozzájárult a jövedelem emelkedéséhez, 
megszolgálta, hogy annak bizonyos százalékát javadalmazásának javítására 
fordítsák.

A kohászatban, vasművekben, más ipari, valamint kereskedelmi 
vállalatokban ezt már régen belátták. De hogy ennek belátása éppen így az 
erdészkedésre is érvényes legyen, remélem, hogy elsősorban az 
erdőtulajdonos és az erdészeti alkalmazottak érdekében, nem sokáig várat 
magára. Már ma is láthatjuk, hogy azokban az uradalmakban, ahol az 
erdészet minden rétegében kiváló alkalmazottak vannak, az erdőjövedelem 
növekedése és az erdők állapotának javulása is rövid időn belül bekövetkezik. 
Anélkül, hogy sok más, kisebb- nagyobb uradalmat név szerint 
megemlítenék, ebben a vonatkozásban elsősorban a Coburg hercegi uradalom 
erdészeti adminisztrációjára gondolok, mely óriási kiterjedésű és mintaszerű 
berendezkedésével joggal szerzett nevet országszerte, és amelynek viszonyait 
közelről ismerem.
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Még egyet és mást az erdészek erdei büntetéspénzekből jutalomként 
való részesedéséről.

Sok uradalomban szokásban van, hogy az erdészek részt kapnak az 
erdei büntetéspénzekből, ill. kártérítésekből. Ennek alapja, hogy ilyen formán 
az erdészek érdekeltek e tevékenység üzésében.

Ha az erdőt más kártétel nem fenyegetné, mint a közvetlen 
tolvajlások, és ezeket nagyrészt sikerülne elcsípni, ez a rendszer, legalábbis 
elméletben, célszerűnek látszik. Fentebb azonban már láttuk, hogy az erdőre 
a legnagyobb veszélyt nem éppen ezek jelentik. így e rendszernek a 
célszerűségében kételkednünk kell. A magam részéről teljesen elvetendőnek 
tartom, mert az erdő fő  védelmét sokkal inkább az erdei kihágások 
megnehezítését szolgáló megelőző rendszabályozásban látom, mintsem a már 
elkövetett kihágás után járó büntetés nagyságában.

A fent említett rendszer az erdei kihágások megelőzése ellen 
működik, mert a büntetéspénzekből részesülő erdész nem fog saját érdeke 
ellen cselekedni, nem fog buzgón munkálkodni a megelőző rendszabályok 
bevezetésén. Az erdésznek az új erdőtörvény szerint minden vélt kihágótól el 
kell vennie a kihágásra utaló szerszámot. így azonban ahelyett, hogy ezt 
használhatatlanná tenné, aztán ahelyett, hogy őt a tilos kerületből kiutasítaná, 
utánaoson és megfigyeli, hogy elkövet-e egy takaros kihágást, amelyért a 
kijáró büntetéspénzből ő is részesül. Ugyanez történik a vágásterület 
legeltetésekor is. A büntetés azonban a felfedezett kihágás során soha nem éri 
el a kártétel nagyságát, és a tettesek többsége ismeretlen marad, mint ahogy 
ezt minden gyakorló erdész tudja.

Sokkal jobbnak ítélem azt az eljárást, hogy évente, újév táján, azt az 
erdészt, akinek a kerülete annak ellenére, hogy fekvése folytán erős 
támadásnak van kitéve, a megejtett erdőrevízió a legjobb rendben találta, 
néhány véka értékes gyümölccsel megjutalmazzák, de mindenkor 
természetben. Az ember nem hinné, de tapasztalatból tudom, hogy egy ilyen 
különleges viszonzással minden ki van egyenlítve.

Még csak egy szót az éves revízióról, mint az erdő védelmének 
legfontosabb eszközéről.

Ez az éves erdőrevízió ne csak a hanyagságok elkerülésére, az 
erdészek által elkövetett szabálytalanságok felderítésére, önkényeskedésére 
stb. szorítkozzon, de buzdításul a jóra való kitartásra, a jó szolgálat és 
szorgalom elismerésére is sort kerítsen, minden egyes derék erdész esetében. 
Az éves erdőrevízió a gyengék számára sarkantyú, az erőseknek támasz, 
nélkülözhetetlen eszköz egy jól és okszerűen berendezett erdészeti üzem 
fenntartásában. Ahhoz, hogy a revízió célját betöltse, fontos, hogy ne legyen 
felületes, ne csak a művelést érintse, ahogy az elvétve előfordul. Azért pedig, 
hogy senkit ne érjen méltánytalanság, ezt a feladatot kizárólag tapasztalt, 
megbízható szakemberek végezzék, amilyenek bizony gyakran hiányoznak.
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Az értékelés nem szorítkozhat szóbeli megállapításokra, hanem kimerítő, 
alapos, írásos véleményt kell adni az egész gazdálkodásról, minden apró 
részletre kiterjedően, dicsérve a dicsérendőt és feltárva a hibákat, egyúttal 
javasolva, hogyan lehet azt jobban csinálni. Ami pedig különösen az 
erdészekre vonatkozik, nincs jobb eszköz a szorgalomra és becsületességre 
való ösztökélésükhöz, mint hogy minden egyes kerületet időnként keresztül- 
kasul, ahogy mondják, tüskén-bokron keresztül bejárni az erdészeti kihágási 
naplóval a kézben, amelyben minden egyes erdei kihágás be van jegyezve. 
Ha nem veszi az ember a fáradságot, hogy minden egyes tuskót, melynek 
törzsét ellopták, a helyszínen egybevessen a méretekkel, amelyeket az erdész 
a jegyzőkönyvbe bediktált, akkor ezek az emberek a felügyelőnek akármit 
bemesélhetnek, viszont egy ilyenfajta, a kihágási naplóval a kézben végzett 
ellenőrzés esetén hamar abbahagyják.
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