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Beköszöntő

A múlt alapos ismerete nélkül a jelenkort sem tudjuk jól megítélni, de a jövőbe 
vezető helyes utat is nehezebben találjuk meg.

A magyar erdészet leghosszabb fél évszázada sokatmondó, de ugyanakkor 
többféleképpen is értelmezhető cím. Egy ország, egy nép, egy nemzet történe
tében alig fél évszázadnyi idő szinte szemvillanásnyi pillanat, emberöltőben 
mérve viszont majd’ két teljes emberöltő ez az egyén szempontjából nézve 
azonban már igen hosszú idő.

Fontos időszak ez a magyar erdészet történetében, hiszen ez a könyv köz
vetlen elődeink munkáját, küzdelmes -  hegycsúcsokat és mély völgyeket is 
megjáró -  szakmai tevékenységüket igyekszik megörökíteni. Ezért beszélhe
tünk a „leghosszabb fél évszázadiról, hiszen szakmai csúcspontok és mély
pontok jellemzik erdészeti szempontból ennek a közel ötven évnek a törté
netét. Az első világháború előtti fölfelé ívelő, virágzó, a szebb jövő ígéretét 
magában hordó szakma történetét törte derékba a trianoni békeszerződés, 
amely megfosztotta az országot erdeinek több mint négyötödétől. A kritikus 
időszak és a nehéz helyzet azonban kinevelte azoknak a kiváló erdész szakem
bereknek a hadát, akiknek volt erejük mindent elölről kezdeni és újra nemzet
közileg is elismert szintre emelni a magyar erdészetet. Ennek kézzelfogható 
eredménye az 1935. évi új erdőtörvény, amely a kor színvonalán a teljes 
tevékenységet átfogja és a mai napig helytálló erdészetpolitikai célkitűzéseket 
és szakmai előírásokat tartalmaz.

A magyar erdészet nemzetközi elismerését jelenti az 1936. évben hazánk
ban megrendezett II. nemzetközi erdőgazdasági kongresszus is, amely bizo
nyította, hogy a magyar erdőgazdálkodás és erdészeti tudomány az akkori 
világ jelentős tényezőjének számított. Ennek a korszaknak az igazi kiteljese
dése azonban sajnos ismét nem történhetett meg, mert a szerves fejlődést 
megakadályozta a második nagy világégés. Ez azonban már egy másik törté
net, egy másik „hosszú fél évszázad”

A könyv azért jött létre, hogy bemutassa ezt a majd’ ötven éves időszakot, 
a szakma nagyobb nyilvánossága előtt szinte ismeretlen kormányjelentések 
tükrében. A jelzett időszakban minden minisztérium saját tevékenységéről az 
országgyűlés részére részletes jelentéseket készített. Ezek a jelentések ma már 
csak nehezen hozzáférhető kor- és szakmatörténeti dokumentumok. A 
Földművelésügyi Minisztérium éves jelentéseinek külön fejezetét képezte az 
erdészeti jelentés. (Ennek a kötetnek a megjelentetésével ezeket a jelentéseket 
szeretnénk a szélesebb szakközönség részére könnyebben hozzáférhetővé 
tenni.) Nemcsak a szakmai jelentéseket akartuk megörökíteni, hanem e műben
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a szervezeti sémák és neveik felsorolásával az azokat összeállító és a magyar 
erdőgazdálkodásban dolgozó erdészeti szakszemélyzetnek is emléket kíván
tunk állítani.

A mü létrejötte elsősorban Kollega Tarsoly István levéltáros és könyvkiadó 
érdeme, hiszen az Ő lelkes és alapos szerkesztői munkájának eredménye ez a 
könyv. Hathatósan segítette és emelte a kiadvány értékét Oroszi Sándor erdé
szettörténész kollégánk bevezető tanulmánya. Külön felhívom a figyelmet a 
tanulmányában szereplő, a Debreceni Kereskedelmi és Iparkamara száz évvel 
ezelőtti, 1903. évi jelentéséből idézett mondatára, melynek aktualitása az el
múlt évszázadban és jelen korunkban is vajmi keveset változott. Az erdészet
történész segítsége nélkülözhetetlen volt a megfelelő fényképanyag kiváloga
tásában és összeállításában is.

Őszinte jóérzéssel és erdészszívvel köszöntöm a kötet megalkotóinak mun
káját azzal, hogy az utókornak a történelemből csak az marad meg igazán, 
amit leírtak és az könnyen hozzáférhető.

Remélem, hogy ez a forrásértékű könyv nemcsak a mai erdészszakemberek 
érdeklődését kelti fel, hanem minden hazáját szerető, múltat tisztelő magyar 
figyelmét is.

Budapest, 2004. február

Barátossy Gábor 
a Földmüvelésügyi és Vidékfejlesztési 

Minisztérium Erdészeti Főosztály vezetője
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Előszó

Több mint egy évszázaddal ezelőtt az ország felelős vezetői felismerték az 
információs hatalom jelentőségét, az adatok birtoklásában rejlő, a múlt tanúsá
gait kiértékelő tapasztalatok jövőt irányító lehetőségeit. A Központi Statisz
tikai Hivatalról szóló, 1897. évi XXXV. te. 5. §-a rendelkezett arról, hogy a 
miniszterelnök irányításával az egyes minisztériumok számot adjanak műkö
désükről; az igazgatásuk, felügyeletük alá tartozó ügyekről és a „közállapo
tokról” évente jelentést készítsenek, és a költségvetéssel együtt az országgyű
lés elé terjesszék.

Az első -  a törvény szellemében keletkezett -  beszámoló az 1899. évről készült. 
1941-ig kisebb-nagyobb összevonásokkal, de többnyire évenként, nyomtatott for
mában, egységes szerkezetbe foglalva jelentek meg a több száz oldalas kötetek.

Tekintettel arra, hogy a központi kormányhatóságok levéltárainak egyál
talán nem elhanyagolható részei még eredeti őrzési helyükön, azaz a miniszté
riumok irattáraiban a II. világháború során elpusztultak, majd a megmaradt ira
toknak szintén egy jelentős része a Magyar Országos Levéltárba történt beszál
lítás, sokszor papírkitermelési célú selejtezés, rendezés után, 1956-ban egy 
orosz gyújtóbomba áldozatául estek, kétségünk sem lehet afelől, hogy a néhány 
példányban fennmaradt „kormányjelentés-kötetek” a dualizmus kori és két vi
lágháború közötti magyar közigazgatás-történet és a történetírás számára milyen 
értéket képviselnek. Sajnos, mivel a kötetek nem könyvtári egységek (nem is 
annak készültek, hanem a felsőfokú közigazgatás és a törvényhatóságok, vár
megyék, törvényhatósági jogú városok részére küldték meg tájékoztatóul), 
könyvtárainkban csak igen elvétve találhatók meg, teljes sorozatát csak több 
kutatóintézeti, intézményi könyvtár, közgyűjtemény anyagából lehet összeválo
gatni.

Kötetünkben az 1899 és 1941 közötti időszak kormányjelentéseinek erdé
szetre vonatkozó anyagát közöljük. Az erdészeti ügyek ebben a korszakban a 
Földművelésügyi Minisztériumhoz tartoztak, annak I., majd rövid ideig II. Fő
osztályához tartoztak. A főosztályok tevékenységi körök szerint ügyosztá
lyokra tagozódtak. Közigazgatásilag tehát a földművelésügyi miniszter volt a 
legmagasabb szintű erdészeti hatóság, aki hatalmát a főosztály főnökén ke
resztül gyakorolta. A kormányjelentések tematikailag az erdészet szervezeti 
felépítését tükrözik.

Az erdészeti közigazgatás óriási létszámot és ezért szigorú szervezettséget 
követelt. A tennivalókat szakemberek: erdőtisztek, erdőmémökök, erdőőrök, 
jogászok, közigazgatási és közgazdasági tisztviselők végezték, s hogy ezt a 
hatalmas szervezetet át tudjuk tekinteni, továbbá hogy lássuk, hogy ténylege
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sen kik álltak az „ügyek” mögött, bemutatjuk az erdészet teljes igazgatási ügy
beosztását és az erdészetben dolgozók névsorát is. A „Magyarország tiszti 
cím- és névtára” sorozat kötetei ebben az időben kisebb-nagyobb rendszeres
séggel megjelentek, ezért az erdészeti igazgatás szervezetét és névsorát innen 
merítettük. A tiszti cím- és névtár az főként az I. világháborút követő években 
nem jelent meg, ezért ha a kötetben, az évrendben közölt jelentések előtt nem 
szerepelnek a névsorok, akkor hiányuk ennek tudható be. A minisztériumi 
névsort minden olyan évben közöljük, amikor azok megjelentek, a minisztéri
umon kívüli szervezetet azonban csak néhány általunk kiemelt történelmi vagy 
igazgatási szempontból fontos évben (1899, 1913, 1941).

A fél évszázad alatt a magyar helyesírás többször is változott, ezért a jelen
tések szövegét a mai helyesírás szerint (földrajzi helynevek, egybeírás-külön- 
írás szabályai stb.) közöljük, meghagyva az eredeti fogalmazást. A névtárban 
szereplő személyek nevein nem változtattunk, ezért gyakran találunk ugyana
zon személyekre különböző névalakot: nem kívántunk családnévkutatást vé
gezni, az egyes írásmódok között igazságot tenni.

Fontosnak tartottuk, hogy a kötetünkben közölt források az erdők és az 
erdészet iránt érdeklődő széles olvasóközönség számára is közérthetőek legye
nek. Ezért két, a XX. század első felének erdészettörténeti kérdéseit felölelő 
tanulmányt is közreadunk.

A közölt jelentések az erdészeti és erdészettörténeti kutatások forrásai: lehető
séget nyújtanak az erdőgazdálkodás, az erdőművelés, az erdőrendezés, az erdésze
ti jogalkotás, a közigazgatás és a rendészet történetével foglalkozó kutatásokra, 
továbbá a statisztikai feldolgozásokra.

Ezúton mondok köszönetét Barátossy Gábornak, a Földművelésügyi és 
Vidékfejlesztési Minisztérium Erdészeti Főosztálya vezetőjének, akinek biz
tatása és segítsége nélkül nem jöhetett volna létre kötetünk, továbbá Csóka 
Györgynek, aki az erdei károsítok korabeli elnevezéseiben és írásmódjában 
nyújtott segítséget és Oroszi Sándornak, aki magas szintű szakmai hozzáérté
sével és a korszak erdészetéről írt tanulmányával, továbbá a képanyag váloga
tásával és saját képeinek rendelkezésünkre bocsátásával jelentős mértékben 
emelte a szakmai színvonalat.

Budapest, 2004. február
a szerkesztő
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I.

„Magyarországnak nincs egyetlen egy köbméter felesleges fatermése és 
egyetlen egy holdnyi felesleges erdeje, s hogy teljesen elérkezett azon leg
végső határidő, melytől kezdve erdeink fenntartására a legszorgalmasabb gon
dot kell fordítani” -  mondta Bedő Albert országos főerdőmester 1885-ben, 
akadémiai székfoglaló előadásában. Ez az erdészetpolitikai cél határozta meg 
Magyarország dualizmus kori erdőgazdálkodását, amely időnként és helyen
ként -  mint minden politikai célkitűzés -  csorbát szenvedett.

Hogy a jelen kötetben közreadott dokumentumokat értelmezni tudjuk, tekint
sük át a fent jelzett erdészetpolitikát és annak érvényesülését.

Az 1879. évi XXXI. te.-el, az erdőtörvénnyel kell kezdenünk, amely ugyan 
tényleg az erdők fenntartását szolgálta, de az erdőket (a kataszteri birtokíven 
erdőként nyilvántartott területeket) mind a tulajdonosok, mind a „talajnemek” 
alapján kategorizálta, s ebből következően aztán eltérő következetességgel 
ragaszkodott az erdők fenntartásához. Legszigorúbban a véderdők megóvását 
mondta ki. (A véderdők a saját és szomszédos területek talaját, növényzetét, 
esetleg műtárgyakat védtek.) A közölt táblázatokból azonban láthatjuk, hogy a 
véderdők területe -  a törvényalkotói szándékok ellenére -  csökkent. Ennek 
magyarázata az, hogy a véderdők első kijelölése (az 1880-as évek) alkalmából 
azokat meglehetősen sematikusan határozták meg. így a birtokosok időről 
időre tiltakoztak, „fellázadtak” a gazdálkodási megszorítás -  elsősorban a tar
vágás tiltása -  ellen. Az erdészek nem tehettek mást, mint, hogy új kijelölés
be, új üzemtervezésbe kezdtek.

A közölt táblázatokban a futóhomokon álló erdők is külön kategóriát ké
peznek. A futóhomokon álló erdőket egy speciális véderdőtípusnak foghatjuk 
fel. Míg a véderdőkben csak az irtást (a tuskóval való döntést, illetve ennek 
folyamányaként a művelésiág-változtatást) és a tarvágást tiltották, addig a 
futóhomokon állókban a legeltetést is. Könnyen belátható ugyanis, hogy a 
homokon a legelő állatok nemcsak a növényzetet, hanem a talajt is (taposá
sukkal, netalán túrásukkal) tönkreteszik.

A véderdők és a futóhomokon álló erdők korabeli elkülönítése jórészt 
visszavezethető volt a tényleges talajtípusra. Az előbbiek ugyanis legtöbbször 
sekély váztalajokon vagy olyan helyeken voltak, ahol azok letárolása komoly 
erózióval járt. Az utóbbiak kitermelése során pedig a homok valóban megmoz
dulhatott, igazi futóhomokká téve az addig növényzettel borított területeket. A

Oroszi Sándor
A magyar erdészet, 1899-1941
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következő két „talajtípus”, a feltétlen és nem feltétlen erdőtalaj már nem a 
tényleges talajra, az erdő fekvésére, hanem közgazdasági alapokra volt vissza
vezethető. Feltétlen erdőtalajon állóknak azokat az erdőket nevezték, amelyek 
olyan helyen voltak, ahol csak az erdő művelési ág adott hosszabb távon is jö
vedelmet. Ebből következően a nem feltétlen erdőtalajon álló erdők kiterme
lése után ott legelő, rét vagy netalán szántó művelési ágat lehetett meghonosí
tani -  ahogyan azt a tulajdonos gazdasági érdeke megkívánta.

A mai ember számára talán meglepő talaj osztályozást két dolog támasztotta 
alá. Az egyik mindjárt a korabeli szabadelvű államberendezkedésből fakadt. 
Nevezetesen: mindenki szabadon rendelkezhet a tulajdonával, még akkor is, 
ha az erdőfenntartás és az erdőgazdálkodás hosszú távú érdekei esetleg mást 
kívánnak. Ennél is fontosabb szempontnak kell tekintenünk a korabeli 
mezőgazdaság igényeit. A XIX. század közepe-vége az agráriumban az exten- 
zív fejlődés időszaka, igaz, a belterjességre való törekvésnek is mutatkoztak 
jelei. A szántóföldi és általában a mezőgazdasági terjeszkedés négy fő útja 
(tudniillik a lecsapolások és vízrendezések, a legelőfeltörések, a futóhomok- 
területek művelésbe vétele és az erdőirtások) közül az erdőirtások nemcsak a 
hegy- és dombvidékeken, hanem például Bácskában vagy a Bánság síkvidéki 
területein is jelentősek voltak. Ennek az igénynek az erdészek nem állhattak 
ellen. Tehát a nem feltétlen erdőtalajon álló erdők felújítás nélküli kitermelését 
megengedték. így érthető, hogy az általunk most vizsgált időszakban is kimu
tatható az erdőterület csökkenése, a Bedő Albert által megfogalmazott célok 
ellenére is.

A feltétlen erdőtalajon álló erdőket viszont a kitermelést követően hat év 
alatt fe l kellett újítani. Ez valóban Magyarország erdeinek fenntartását szolgál
ta, amit azonban a helyi gazdasági érdekek sokszor befolyásoltak, sőt megkér
dőjeleztek. S itt már egyre fontosabb volt a tulajdonos személye, jogi állása. 
Az erdőtörvény ugyanis a természetes, magánszemélyek esetében csak a véd
erdők és feltétlen erdőtalajon álló erdők fenntartásához ragaszkodott úgy, hogy 
a véderdőkre erdészeti üzemterveket kellett készíteni, míg a másik kategóriára 
csak a müvelésiág-változtatás tilalma volt érvényben. Az üzemtervek az adott 
erdőállomány fafajainak, növekedési viszonyainak, területének a leírását, 
továbbá az erdőben volt és tervezett munkáknak összességét foglalták maguk
ban.

Az üzemterveket -  az állami erdőfelügyelő javaslata alapján -  első fokon a 
vármegye erdészeti albizottsága, majd a földművelésügyi miniszter képvi
seletében az országos főerdőmester hagyta jóvá. Tehát a legfelsőbb állam- 
igazgatási szerv avatkozott bele egy liberális állam erdőtulajdonosainak tulaj
donukkal való -  szabadnak vélt -  rendelkezésébe! Könnyen belátható, hogy ez
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az ellentmondás csak az erdészek, az erdészeti politika oldaláról tett enged
ményekkel volt feloldható. Ezért nem készítettek az ország minden erdejére 
üzemtervet, hanem magánszemélyek esetében csak a véderdőkre (illetve a 
futóhomokon állókra). Visszajutottunk tehát az erdők birtokosok szerinti kate
gorizálásához. Az erdőtörvény 17. §-a alá tartozó tulajdonosok esetében 
(miként ezek elkülönítését a közölt táblázatokban láthatjuk) az erdők -  tehát 
véderdők, futóhomokon állók, továbbá a feltétlen és a nem feltétlen erdőtala
jon lévők egyaránt -  teljes üzemtervezését írták elő. A paragrafusszámmal így 
összefoglalt birtokoskategóriákba egyébként a következők tartoztak: az állam, 
a törvényhatóságok és községek, a közbirtokosságok, a köz- és magánalapít
ványok, a hitbizományok, az egyházi testületek és személyek, végül a rész
vénytársulatok.

Anélkül, hogy az üzemtervezés részleteibe belemennénk, két dologra min
denképpen rá kell mutatni. Üzemtervet csak szakképzett erdész állíthatott 
össze. Annál is inkább, mert az erdőtörvény a 17. §-a alá tartozó birtokosok 
számára képzett erdőtiszt alkalmazását írta elő. A másik pedig a határidő, 
amely szerint az összes üzemtervezésre kötelezett erdőtulajdonosnak 1884 
végéig azt meg kellett volna csináltatnia, de még tíz év múlva is csak a felénél 
tartottak a rendszeres, míg 95%-nál az ideiglenes terveket illetőleg. Az erdők 
üzemtervezésével az erdészek (és a tulajdonosok!) olyan terhet vettek a vál- 
lukra, amellyel nem bírtak. A törvényhozáskor ugyanis nem figyeltek arra, 
hogy például egy 0,5 kh-nyi -  mondjuk, falusi kántor -  erdejére ugyanolyan 
üzemtervet, ugyanolyan eljárást írtak elő, mint egy több százezer holdas hitbi- 
zományra. Az erdészek munkáját nehezítette az állandó tulajdonosváltozás 
(például a közbirtokosságok esetén folyamatos volt a ki- és belépők mozgása, 
így a birtoknagyság-változás) és még az alaptérképek és egyéb feltételek 
hiánya is.

Tehát az egyik oldalról az erdészeti igazgatás ismerte fel, hogy az erdő
törvény előírásainak egy részét, főként az üzemtervezést nem lehet határidőre 
végrehajtani, mert a rendelkezésre álló szakember is kevés. A másik oldalról 
az érintettek elégedetlenkedtek. A fokozott állami ellenőrzés alá vont erdőtu
lajdonosok kérték, hogy az állam -  ha már meghozta a törvényt -  segítsen a 
szakértő erdőtisztek alkalmazásában, továbbá az üzemtervek elkészít
tetésében. Előbb csak néhány megye adta -  elsősorban a 17. § alá tartozó bir
tokosok, de néhány magánerdő-tulajdonos is -  állami kezelésbe az erdeit, 
majd azt az 1898. évi XIX. te. országosan is elrendelte. (Természetesen csak 
azokra a tulajdonosokra, akik nem tudtak egyedül erdőtisztet alkalmazni.)

Az állami kezelésbe vett erdők kategóriája tehát a közölt táblázatokban ezt 
az 1898 után kialakult helyzetet jelenti, amihez még a következő kiegészí
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téseket tesszük. Az állami erdőkezelés csak szakmai irányítást jelentett, nem 
pedig tényleges gazdálkodást. (Ettől néhány esetben -  például a Naszód-vidé- 
ki volt határőrközösségek erdeit illetően -  eltértek, de az egy külön törvény, 
illetve szerződés tárgya.) Ugyanakkor ezért az irányításért a tulajdonosok az 
erdő kiterjedésétől függő illetéket fizettek. Az így összegyűlt összeg azonban 
a kezelés tényleges költségeit nem fedezte. Az állam ezt mégis szükségesnek 
tartotta, mert azzal érvelt, hogy az erdős hegyvidéki területeken való jó 
gazdálkodás az alapja a síkvidéki árvízvédelmi munkáknak, az árvizek 
megakadályozásának. És még mindig kevesebbe kerül a megfelelő, szakszerű 
erdőgazdálkodás megteremtése, mint a síkvidéki (ismételt) töltésépítés, neta
lán az árvízkatasztrófák utáni helyreállítás. Ezek valóban szemmel látható és 
szakszerű érvek voltak, s általában nem is volt igazi vita a parlamentben sem 
az állami erdőkezelés költségeinek évenkénti megszavazásakor. Mégis utal
nunk kell arra is, hogy a dualizmus kori Magyarországot feszítő két kérdés, a 
szociális és a nemzetiségi, ezt a látszólag szakmai problémát sem kerülte el.

Az alföldi magyarság felemelkedését szívükön viselő politikusok, gazdasá
gi szakértők és nem utolsósorban újságírók azt vetették a kormány szemére, 
hogy a nemzetiségi vidékek fejlesztéséért nagyobb készséggel hoz anyagi ál
dozatot, mint a „törzsökös” magyar lakosságért. A nemzetiségi politikusok pe
dig a „magyarosítás” egyik útját látták az állami erdőkezelésben. Igaz, a szak
képzett erdészek egy-egy vidéken valóban a magyar kultúrát, sőt a magyar 
hazafiságot képviselték (mindez következett a selmeci akadémia szelleméből 
is), de egy nagyon lényeges, tulajdonképpen a mai viszonyoktól merőben 
eltérő szemléletről a „nemzetiségi izgatok” elfeledkeztek. Ez pedig az erdő
tisztek nyelvkérdése. A nemzetiségek lakta vidékekre ugyanis csak az adott 
nyelvet legalább szóban értő erdész pályázhatott sikerrel, mert például a szer
ződéseket, megállapodásokat stb. az illetőnek az anyanyelvén kellett elmagya
rázni, a mindennapi érintkezésekről nem is beszélve. Tehát aki valamelyik 
nemzetiség által lakott vidéken nőtt fel, jutott be a selmeci akadémiára, az nagy 
valószínűség szerint oda is került vissza, hiszen gyerekkorában azt a nyelvet 
ismerhette meg. Ez ugyan az erdészeti igazgatás szempontjából nehézséget 
jelentett (a felvidéki, fejlettebb erdőgazdaságból nem nagyon lehetett Erdélybe, 
illetve fordítva az erdőtiszteket áthelyezni), de az erdészekkel kapcsolatos biza
lom, ebből következően a magyar államba vetett hit többet számított. Kérem, 
ennek megfelelően nézzék a jelen kötetben közölt szolgálati névsorokat.

Az állami erdőkezeléssel kapcsolatban utalnunk kell még az 1898. évi XIX. 
te. második címére. Az ott körülírt birtokkategóriákban (amit egyébként „a II. 
cím alá tartozó birtokosok”-ként emlegettek), tehát elsősorban a közbirtokossá
gokban és a volt jobbágyok birtokközösségében alapszabályt kellett alkotni és
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elfogadni. Ezzel az említett birtokosságok ugyan nem váltak jogi személlyé 
(ezt az állam nem akarta, mert könnyen a birtokuk elkótyavetyéléséhez 
vezetett volna), de szervezeti autonómiájuk megteremtődött. Az autonómia 
kiépítésének lépcsőfokai ugyan jelen bevezetőbe nem férnek bele, de arra min
denképpen rá kell mutatnunk, hogy ebben is alapvető szerepük volt a vidéken 
szolgálatot teljesítő állami erdőtiszteknek. Egy-egy faluban ugyanis gyakran 
nem is volt annyi „írástudó” ember, aki egy alapszabály-tervezetet összeállít
son, netalán egy-egy alakuló-, úgynevezett „ősgyűlést” levezessen stb., így az 
erdészek útmutatására, íráskészségére voltak utalva. A törvény ezen rendel
kezésének megvalósításáról egyébként olvashatunk az itt közölt beszámolók
ban is. Mind a beszámolók, mind a statisztikai kimutatások visszatérő témája 
a kopárfásítások ügyállása.

A kopárok problémáját két alapra kell visszavezetnünk. Az egyik az 
erdőtörvény azon rendelkezésében rejlik, amely szerint minden erdőként nyil
vántartott terület a törvény hatálya alá tartozik. A korábban, gyakran még az 
1850-es években felfektetett birtoknak egykor volt erdeje azonban 1880-ra, az 
erdőtörvény hatályba lépésére már legelő, esetleg terméketlen kopár volt. Ahol 
pedig az erdészek nem találtak erdőt, ott gondoskodni kellett annak vissza
telepítéséről; a kopárfásításról. Szintén kopárfásítási kötelezettséget jelentett a 
túllegeltetett, földcsuszamlásokra, vízmosások kialakulásához vezető területek 
fásítással való javítása, megfogása. (Erre egyébként az 1894. évi XII. te., a 
mezőgazdaságról és a mezőrendőrségről szóló törvény is kötelezte a bir
tokosokat.) Igen, de ki és hogyan végezze el ezt a kopárfásítást?

Természetesen legelőször és elsősorban a birtokos. Igen ám, de a tulajdo
nosok erre legtöbbször anyagilag képtelenek voltak. így a munkát az állam 
különféle kedvezményekkel, továbbá anyagi juttatásokkal segítette. (Közülük 
legfontosabb az ingyencsemete volt, a kedvezmények közül pedig az adóelen
gedést kell megemlítenünk.) Ugyanakkor az erdészek módszereket is -  fafaj- 
megválasztás, ültetési mód stb. -  tudtak ajánlani. Az más kérdés, hogy a 
különböző közbirtokosságok az ültetési idényben például „füst” (lakóház) 
szerinti sorrendben rendelték ki a tagokat munkára. Elképzelhető, hogy ilyen 
kivitelezés mellett milyen csemetemegmaradási százalékkal dolgozhattak. 
Mégis értékelnünk kell ezt a munkát. Az állami területeken -  így a Delibláti- 
homokpusztán vagy a fiumei karszton -  pedig egyenesen Európa-hírü fásítá
sokat végeztek. Végül megemlítjük még, hogy a Szeged-Szabadka térségben, 
részben állami erdőkezelés keretében, Illés Nándor és Kiss Ferenc munkássá
ga révén, a homok természetes (lágyszárú) növényzete alapján meg tudták 
határozni a sikerrel telepítendő fafajokat és a telepítés módját. Ez a tudás aztán 
a két világháború közti alföldfásítási akció során értékelődött fel.
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A kopárokkal összefüggésben a legtöbb gondot a legeltetés kérdése okoz
ta. Az erdőkkel kapcsolatos károkozások is legtöbbször a legeltetésből fakad
tak, és nagyobb kárt jelentettek, mint például az erdei falopások. Az erdő
törvény rendelkezései közül a lakosságot legjobban és legközvetlenebbül 
ugyanis a legeltetés, a felújítandó erdők „elő- és utótilalmasa” (legeltetési 
megtiltása) érintette. A hegyvidéki lakosság általában szarvasmarhatartó volt, 
amely marhák korábban -  akár pásztor nélkül is -  szabadon „kalandoztak” az 
erdőkben, s főként a települések körüliekben tettek nagy kárt. Ez a rendszer 
megszűnt, illetve az erdészek mindent megtettek, hogy az üzemtervekkel ezt 
megfelelő módon korlátozzák; az erdő, a felnövekvő facsemeték érdekében.

A századforduló éveiben azonban olyan nagy társadalmi igényként lépett 
fel az említett rendelkezés megváltoztatása, hogy az erdészek meghátráltak. 
Ennek terméke lett a „legelőerdő üzem” {Legelőerdő a 20-80%-ig fával borí
tott terület, ahol mind az erdőgazdálkodás, mind a legeltetés tervszerűen, 
ellenőrzötten történik.) A jelentésekben ez itt-ott felbukkan, ezért szükséges
nek tartjuk róla megemlékezni.

A beszámolók szintén szólnak az Országos Erdei Alapról. Az alapot jórészt 
a befolyt (erdei) büntetéspénzekből töltötték fel, de időnként azt a költségvetés 
is kiegészítette, hogy a belőle finanszírozandó munkákhoz elegendő összeg 
álljon rendelkezésre. Az erdei károkozásokat egyébként két részre osztották. 
Az erdőrendészeti áthágást a tulajdonos (vagy annak meghatalmazottja) 
követte el saját erdejében azzal, hogy nem teljesítette az erdészeti (üzemtervi 
és egyéb) előírásokat. Az erdei kihágást idegenek, akik fát loptak, jogosulatla
nul legeltettek stb. vagy egyéb módon kárt tettek valakinek az erdejében. (Ezt 
a felosztást tartalmazzák a jelentések is.)

A dualizmus kori erdészeti politika legfőbb célját, az erdő fenntartását tehát 
megfelelő erdészeti szervezet biztosította, amihez a kor követelményeinek ele
get tevő adminisztráció járult. Mindez egyszerre igyekezett tiszteletben tarta
ni a szabadelvű állami berendezkedés szempontjait és az erdőgazdálkodás 
(mint a korabeli nemzetgazdaság sokáig második, közvetlenül a mezőgaz
daság után következő, az ipart is megelőző, legfontosabb ága) hosszú távú 
érdekeit. A gazdálkodás gyakorlati megvalósításával kapcsolatban azonban 
néhány kérdést még meg kell vizsgálnunk.

Mivel a hazai erdőkben korábban jelentős, évi több millió köbmétert kitevő 
fakitermelések nem voltak (legfeljebb erdőirtások, mezőgazdasági célú 
erdőhasználatok), a XIX. század közepére számottevő fakészletek halmozód
tak fel. A szabadversenyes kapitalizmus kibontakozása egyre nagyobb fa
igényt támasztott, azaz felértékelte az erdőket, benne a fát. A nagyarányú faki
termeléseknek (országos szinten!) nem lehetett szakmai korlátja, hiszen a
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korábbi évszázadok során a megtermelt fa erre hozamszabályozási szempont
ból is lehetőséget nyújtott. Ebből következően az erdészeti politika fontos 
elemét képezte, hogy az erdőkben lévő hatalmas, addig hasznosítatlan kincset
-  az elsődleges, a erdők fenntartásának célja mellett -  az ország gazdaságá
nak rendelkezésére bocsássák. Az óriási érték kiaknázása azonban több gaz
dasági problémát is felvetett, ami aztán visszavezetett az erdészeti szakmai 
kérdésekhez.

Legelőször az erdőbirtokosok általános tőkehiányát kell megemlítenünk. 
Még a legnagyobb erdőtulajdonosnak, az államnak sem volt elegendő pénze 
ahhoz, hogy a kincstári erdők zömében megfelelő szállítóberendezéseket épít
sen, majd a fakitermelés tényleges műveleteit finanszírozza, és végül akár két- 
három évig is várja, hogy a kitermelt, lehetőleg vasút mellé leszállított fa
anyagra vevő jelentkezzék. így azt az utat választotta, ami aztán a többi birto
kosnak is például szolgált; a fát tövön adta el. A kereskedelmi tőke aztán 
gondoskodott úthálózatról, fakitermelő és szállító munkásokról, sőt vállalta a 
fakereskedelemben rejlő kockázatokat is.

Maga az áruba bocsátás, az árverések és a különféle, a lehetőleg minél na
gyobb árbevételt elérni szándékozó eljárások ismertetése nem lehet ezen beve
zető tárgya, ezért itt csak egy kérdésre mutatunk rá. Az állami erdőkezelés -  
különösen az azt kötelezően elrendelő 1898. évi XIX. te. után -  igyekezett 
nyilvános árverésre kitűzni minden olyan erdőt, amit a tulajdonosok nem 
maguk használtak fel, termeltek ki. Ezzel is segítette a gyakran tájékozatlan, a 
fapiaci viszonyokban járatlan birtokosok pénzhez jutását. Ugyanakkor hang
súlyozzuk: a 17. § rendelkezései alá tartozó birtokosok üzemterve nem tette 
lehetővé, hogy egész erdejüket eladják -  ami a magánerdő-tulajdonosok ese
tén sokszor megtörtént - , aztán pedig vállalják a felújítással járó kötelezettsé
geket, anyagi terheket.

A favásárló cégek, kereskedők ugyanis abban voltak érdekeltek, hogy kiter
melésre minél nagyobb, lehetőleg egybefüggő erdőket vegyenek meg. Az ok 
nyilvánvaló: a kiépítendő szállítópályákat akkor lehet gazdaságosan üzemeltet
ni, ha azokon sok fát visznek ki az erdőből. Természetesen ezt a kívánságot -  
már csak az árverések eredményessége érdekében is -  az erdészek bizonyos 
mértékig kénytelenek voltak méltányolni. Az eredmény nagy, esetleg több száz 
holdas vágásterületek lettek. Ezek felújítási problémái a kor erdészeinek leg
nagyobb szakmai kihívását jelentették. A tarvágások után megjelent vágás
területek ugyanis nemcsak kiterjedt, gyakran egész völgyeket érintő volta oko
zott gondot, hanem azok állapota is. A fakereskedő által alkalmazott munkások 
ugyanis nem sokat törődtek az ott maradó fákkal, cserjékkel, a talaj állapotával, 
hanem valódi „csatateret” hagytak maguk után. Ilyen viszonyok mellett a hat
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éven belüli (lásd erdőtörvény!) erdőfelújítást vágástakarítással kellett kezdeni, 
majd legtöbbször mesterséges módon, csemeteültetéssel kellett befejezni.

A kiterjedt tarvágásokkal dolgozó, a fa tövön való eladásából következő gaz
dálkodás a kortárs erdészeket nem csak ökológiai megfontolásokból zavarta. Azt 
is látták, hogy a fakereskedelemben lévő óriási hozamnak így csak töredéke jut el 
az erdő tulajdonosához. Ezért a századforduló éveiben egyre hangsúlyosabban 
vetődött fel, majd a XX. század első két évtizedében a kincstári erdőgazdálkodás
ban célként jelent meg az úgynevezett házi kezelés megvalósítása. Azaz az erdő- 
tulajdonos (ezúttal az állam) ne vállalkozókkal, hanem saját munkásaival termel
je ki, szállítsa ki a fát, s valamely időjárásbiztos út, netalán tutajozható folyó mel
lett bocsássa áruba. A házi kezelésre különösen a Garam melletti, továbbá a mára- 
marosi, a Tisza partra leszállítható erdőkben volt lehetőség. A házi kezelés kor
látjai közül az egyik az erdészek, erdőgondnokok leterheltsége volt. A szakmai 
munkák mellett most már foglalkozhatnak fakitermelő munkásokkal is, tervez
hetnek szállítópályákat, rendelkezzenek fakereskedelmi ismeretekkel is stb. Még 
a kincstárnak is kevés ilyen sokoldalú erdőgondnoka volt, tehát az erdészek -  bár 
megértették a magasztos célt -  általában ódzkodtak a házi kezeléstől. Mivel a 
kor erdészpolitikusai a belterjesség fokmérőjének éppen a házi kezelést tették, 
ezért sok olyan helyen is törekedtek rá, ahol a vidék általános viszonyai arra ki
fejezetten kedvezőtlenek voltak. Deliblát példáját említhetjük meg, ahol a bér
munkások által kitermelt, kiszállított (tüzi)fára nem akadt vevő. A környékbeli 
falvak lakossága ugyanis szívesebben ment el, vágta ki részesként maga a fát, 
mint hogy ezért -  bármilyen kedvező helyen is árulják -  pénzt adjon.

A házi kezelés elterjesztésének -  amit a kincstár mellett elsősorban a 
városok szorgalmaztak -  volt egy távolabbi célja is. Úgy gondolták, hogy a 
házi kezelés révén az adott terület erdőgondnokának (hiszen ő számított a leg
nagyobb munkaadónak a vidéken) gazdasági, sőt közéleti súlya is megnő. Ez 
valóban reális cél lehetett, mivel több megyében -  elsősorban Erdélyben -  a 
lakosság az erdőigazgatót a főispánnál is nagyobb embernek tartotta. Tőle füg
gött a téli munkalehetőség és a nyári kaszálási, legeltetési terület (mint a falusi 
megélhetés legfontosabb tényezői), a főispántól meg igazán semmi... Mégis azt 
kell megállapítanunk -  ezt a kortárs erdészek is kénytelenek voltak belátni - , 
hogy egy-egy vidék fejlődéséhez a korszerű erdőgazdálkodás meghonosítása 
önmagában kevésnek bizonyult. A mezőgazdaságot, majd pedig az ipart is 
fejleszteni kellett volna, amire ugyan helyenként volt példa, de nem vált jel
lemzővé.

Mindezen nehézségek ellenére a magyar erdőgazdaság -  és ez kitűnik az itt 
közölt jelentésekből is -  a kor „húzóágazata” volt, és nemzetközileg is egyre 
ismertebbé vált.
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A magyar erdészeti szakoktatás, kísérletügy, nem kevésbé a gyakorlati 
erdőgazdálkodás elismerését jelentette az erdészeti kísérleti állomások nem
zetközi szervezetének Magyarországra tervezett kongresszusa. Az 1914 
nyarán megvalósítandó tanácskozás és tanulmányút alkalmával a magyar 
erdészek a Magas-Tátrától a Delibláti-homokpusztáig minden, elsősorban a 
kiegyezés óta elért eredményüket a nemzetközi közvélemény elé kívánták tárni. 
Az ismertetők, térképek, programok el is készültek, de a nagy bemutatkozás 
mégis elmaradt. Kitört a világháború.

II.

„Magyarország szánalmas ide-oda vezetett segélycsapat gyanánt szerepel 
egy számító, önző, romlott országhoz szíjazva, annak védelmi harcában ez az 
ország csak ágyútöltelék; földjének kincseivel, népének személyes kiváló tulaj
donságaival csak élet forrása annak a másiknak, az élősdinek.” Ezt nem a 
világháború éveiben, nem is erdészek írták, hanem 1903-ban a Debreceni Ke
reskedelmi és Iparkamara jelentésében szerepel, mégis talán ez adja vissza 
legjobban a háborúba tartó, majd a háborút szenvedő kor tartalmát. Igen, az 
erdészek eleinte -  az 1910-es évektől kezdődően -  csak azt látták, hogy a fa
kereskedők kartellba tömörülnek, és nem lehet már sem nyugodt, kölcsönös 
megegyezésen alapuló árverést, sem megfelelő út-, netalán vasútépítést kez
deni -  miközben a faárak egyik napról a másikra, ugrásszerűen emelkednek, 
és a válságnak nem akar vége lenni. A munkások arroganciája, az erdőkárosí- 
tók gúnyos nevetése mind-mind a szabadelvű dualista állam működési zavarait 
közvetítették oda is, ahová a balkáni háborúk híre legfeljebb csak a járás- 
székhelyen működő postahivatalokba jutott el. A korszak erdészei visszaem
lékezéseikben mind úgy jellemzik a háborút megelőző néhány évet, mint a 
nyomasztó feszültségek éveit, amikor már elkezdték visszasírni a „boldog 
békeidőket” És azután tényleg eljött a háború az általános mozgósításokkal, 
az ezekből következő munkaerőhiányból fakadó, sőt fokozatosan a faellátási, 
majd mindenféle ellátási nehézségekkel. Mielőtt az erre adott erdészeti vála
szokat vázolnánk -  amelyek a jelen kötet jelentéseiben csak érintőlegesen 
szerepelnek - , ki kell térnünk egy, a háború éveiben született műre.

Horváth Sándor, az Országos Erdészeti Egyesület (OEE) korábbi titkára, 
akkori alelnöke, 1916-ban egy új erdőtörvény-tervezetet állított össze. Az 
egyesületről tudni kell, hogy 1866. évi alapítása óta a magyar erdő- 
gazdálkodás -  miként azt alapszabályában is rögzítették -  legfőbb harcosa 
volt. Tagságát az erdészek és az erdőbirtokosok adták, így nem csoda, hogy
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az OEE Alkotmány utcai székházát „kis parlamentként” is emlegették -  lévén 
az ország legnagyobb földbirtokosai erdőtulajdonosok is. Tehát ami törvény- 
tervezet az Alkotmány utcában „átment”, az a parlamentben is pártfogásra 
számíthatott. Az egyesület ezen erkölcsi súlyához megfelelő anyagi eszközök 
(alapítványok stb.) is járultak, így bizton volt az erdész szakma „zászlóshajó
ja” Ebből következett aztán, hogy az erdészeti politikának is csak ez lehetett 
a műhelye.

Mindezt azért volt érdemes bemutatni, mert az új alapokon nyugvó 
erdészeti politika tényleg a legjobb, leghivatottabb helyen született meg. 
Horváth Sándor tervezete ugyanis a korábbi, Bedő Albert által is idézett alap
elveket elfogadta ugyan, de az 1879 óta szerzett tapasztalatokat is tartalmazta. 
Tárgyunk szempontjából csak két új elemet emelünk ki. Az egyik ilyen szem
pont, hogy a korábbi „féktelen liberalizmussal” szakított; a magánerdőkben is 
fokozottabb állami ellenőrzést kívánt megvalósítani. A gazdasági libera
lizmussal való szakítást pedig a nem feltétlen és feltétlen erdőtalaj kategóriái
nak feladása jelentette. A másik kiemelendő szempont a nyitás. Nyitás a mező- 
gazdaság felé (1913 óta egyébként új legelőtörvény van érvényben) és nyitás 
az új törekvés, a természetvédelem felé. Az erdőtörvény-tervezet ugyan nem 
került a törvényhozás elé, de később, a két világháború közötti időszakban -  
az alapvetően megváltozott viszonyok ellenére is -  mind az erdészeti politika, 
mind az új erdőtörvény(ek) témájukban ide nyúltak vissza.

Vissza kell azonban térnünk a háborús veszteségek elhárítására, mérsék
lésére tett lépésekhez.

A kormány a rendkívüli, háborús körülményekre való tekintettel felhatal
mazást kapott a korábbi törvényektől eltérő, szükségrendeletek kiadására. A 
földművelésügyi miniszter, majd a miniszterelnök rendeletei előbb két, majd 
három irányra terjedtek ki. 1917-ben a faforgalom állami felügyeletét, aztán 
pedig a Faértékesítő Hivatal megalapításával annak teljes lebonyolítását 
valósították meg. A másik terület pedig a magánerdőkbe való beavatkozást 
képezte. A magánerdő-tulajdonosok fakitermelését is engedélyhez kötötték 
olyannyira, hogy azt még el is rendelhették, sőt akár karhatalommal végre is 
hajtathatták. Ugyancsak megszigorították a nem feltétlen erdőtalajon álló er
dők esetén az irtást; csak a földművelésügyi miniszter engedélyezheti a müve- 
lésiág-változtatást. Ez utóbbi rendeletet már a Károlyi-kormány hozta 1918 
decemberében, s az ő nevükhöz fűződik a harmadik jelentős megszorítás is: 
erdőterületet csak engedéllyel, előbb az államnak felajánlva lehet eladni. Ettől 
már csak egy lépésre volt a tanácskormány államosítása.

Nem hallgathatjuk el, hogy miközben az állam (gyakran csak szándékolt) 
beavatkozása egyre erősebb lett, az erdőket, a fákat egyre többször „uratlan
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jószágnak” tekintették. Az állami ellenőrzés lazulásával, majd teljes széthul
lásával a lakosság, aztán pedig a megszálló katonaság óriási károkat okozott 
erdőben, vadban, mindenféle erdei és faipari berendezésben. Magyarország 
politikai tönkremenetele együtt járt a gazdasági, benne az erdőgazdasági szét
hullással, amihez a végső döfést az ország új határainak Trianonban történt 
meghúzása adta.

III.

„Erdőgazdaság-politikai kérdések” címmel 1920-ban jelentette meg Kaán 
Károly azokat a szempontokat, amelyek részben a régi erdészeti politika tanul
ságaiból, főleg pedig az új helyzetből fakadtak. Kaán Károly -  aki 1918 óta az 
erdő- és faügyek kormánybiztosa volt -  erdészeti politikájának két fő eleme 
volt. Az egyik a meglévő erdők mindenáron való fenntartása és fatermőképes
ségük lehetőség szerinti emelése, a másik pedig az új erdők telepítése, elsősor
ban az Alföld befásítása.

A trianoni Magyarország az integer ország erdeinek csak 15,9%-át kapta, 
azaz 84,1% az utódállamoknak jutott. A korábbi erdősültség (26,1%) 12,6%- 
ra csökkent. Ennél sokkal lényegesebb volt az erdők minőségi arányában 
történő romlás. Elég csak arra utalni, hogy 24%-nyi fenyőerdőarány 4,1%-ra 
esett, vagy a kincstári erdők 15,9%-ról 4,1%-ra. Ebből érthető, hogy a koráb
bi faexportőr országból komoly importőr lett, és általában úgy számoltak, 
hogy Magyarország teljes gabonakivitelét felemészti a fabehozatal (amit rá
adásul az ellenséges utódállamoknak fizetünk). A nehéz helyzetre hosszabb 
távon csak egy új, a Kaán Károly által felvázolt erdészeti politika sikeres meg
valósítása hozhat megoldást. Lássuk ennek lehetőségeit és eszközeit!

Az erdőterület növelése, benne az Alföld befásítása tulajdonképpen a 
Mária Terézia-féle, 1769. évi erdőrendtartás óta jelen van a magyarországi er
dészeti célkitűzések között. A világháború után viszont igazi létkérdéssé vált. 
Kaán Károly már 1919 karácsonyán kiadta a jelszót: „Erdőt az Alföldre!” 
Ennek megfelelően az ország első erdészeként (helyettes államtitkári rangban) 
mind az erdészek, mind a közvélemény figyelmét ebbe az irányba terelte. így 
igyekezett megteremteni a munka ideológiai alapját.

Mindehhez természetesen nem volt elegendő a fahiányra való hivatkozás, 
hanem már érveket is fel kellett sorakoztatni, ami aztán a jeles gazdaságpoli
tikus gyakorlati, majd 1924 után, nyugdíjas korában, szakirodalmi munkás
sága gerincét jelentette. Az általa kifejtett érvek közül legelőször mindenkép
pen az Alföld rekonstrukcióját, a török kori romlás utáni újjáépítését kell meg
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említenünk. Ez azonban nem állhat meg a növényvilágnál -  vélte Kaán 
hanem a vízviszonyokat, leginkább pedig az öntözést is meg kell valósítani. A 
természeti viszonyok ilyetén javulása jobb terméseredményeket, sikeresebb 
mezőgazdaságot, következésképpen az alföldi „színmagyar” lakosság gaz
dasági megerősödését, felemelkedését vonja maga után. Ráadásul az egészsé
gi viszonyok is javulnak, nemcsak a táplálkozás, hanem a fák adta kiegyensú
lyozottabb éghajlat, a kevésbé poros levegő által is.

Kaán széles, a mezőgazdaságot, a vízügyet, sőt a népegészségügyet is ma
gában foglaló programja a szomszédos országokhoz fűződő kapcsolatot is 
érintette. Könnyű belátni -  írta - , hogy a „csonka ország” boldogulása elvá
laszthatatlan az utódállamokból Alföldre lépő folyók helyzetének rendezése 
nélkül. Ezért szükséges a velük való együttműködés, még akkor is, ha ez fáj
dalmat okoz, netalán sebeket tép fel. S itt eljutottunk az alföldfásítás jogi alap
jainak megteremtéséhez.

Az alföldfásítás gazdasági szükségessége kiegészült egy, az erdészeket, 
főként az állami szolgálatban lévő erdészeket érintő kötelezettséggel. Amikor 
ugyanis azok megkapták -  még a háború előtt -  a kinevezésüket, a magyar 
állam gondoskodott a szolgálatban tartásukról. így az új államok által meg
követelt hűségeskü megtagadása, de már korábban, az idegen csapatok bevo
nulása után, a megszállt területekről az erdészek tömegével menekültek el. 
Vállalták a legnagyobb nélkülözéseket is (vagonokban való lakást stb.), 
ugyanakkor azonban kilincseltek magánál a helyettes államtitkárnál is, hogy 
szolgálatukat a maradék Magyarországon folytathassák. Ezt nem lehetett meg
tagadni, bár Kaán -  gyakran durván fogalmazva, kiabálva -  hívta fel a figyel
müket: ha a magyar erdészek elhagyják a szolgálati helyüket, akkor a magyar 
állam is fokozatosan elveszti a magyarságra, az ott szolgáló, élő magyarságra 
való hivatkozás, egy esetleges revízió lehetőségét. Mégis ezekből a repatriáló 
erdészekből, erdőmémökökből verbuválódott a frissen létesített „alföldi erdő- 
telepítési kirendeltségek” állománya, az „alföldfásítási körzeti megbízottak” 
hada.

Ez a jogi kényszer önmagában természetesen kevés volt az alföldfásítási 
munkák folyamatos, biztos anyagi alapokon történő végzéséhez. A korábbi 
erdőtörvények kopárfásítási rendelkezései, főként pedig az azokban kilátásba 
helyezett állami segítségnyújtás ugyan szintén némi jogi alapnak számított, de 
Kaán 1923-ban külön törvényben, a XIX. te.-ben megfogalmazott alföldfásí
tási törvényben mondatta ki az Alföld fásításának szükségességét. A törvény 
alapján a Dunától keletre eső alföldi megyékben a legalább 50 kh szántóval, 
továbbá a 20 kh réttel vagy legelővel rendelkező birtokosokat faültetésre, 
erdőtelepítésre kötelezték. Ugyancsak körbe kellett fásítani a tanyákat is. Azt,
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hogy kinek és hol kell fásítani, az alföldfásítási összeírások és kijelölések 
során maguk az erdészek határozták meg, jelölték ki. Az erdész szakma így 
óriási adminisztratív munkát vállalt (a törvény hatálya alá kb. 4,3 millió ha-nyi 
országrész tartozott!), de -  az említett foglalkoztatási kényszeren kívül -  ez 
nagy szakmai kihívást is jelentett.

Az alföldfásítás szakmai hátterének megteremtését Kaán 1920-ban 
Kecskeméten homokfásítási kísérleti telep felállításával, 1924-ben pedig a 
püspökladányi kísérleti állomás létrehozásával segítette. Ezenkívül folyamatos 
tapasztalatcserékkel, bemutatókkal, szakirodalommal képezték az Alföldön 
szolgáló erdészeket. Ők ugyanis -  miként arra az előbb utaltunk -  addig job
bára hegyvidéken dolgoztak, s az Alföldön legfeljebb átutazóban jártak. Foko
zatosan beletanultak azonban az alföldi feladatokba, hiszen nekik kellett a 
faültetést, alföldi erdőtelepítést vállaló gazdákat is útbaigazítaniuk. Ráadásul 
az erdészek nem is tudtak minden kérdésre, például a szikesek fásítására, 
azonnal válaszolni. (Ezért szerepelt a törvényben is az a kitétel, amely szerint 
a szikesek csak akkor lesznek fásítandók, ha az állam által beindított kísérletek 
eredményt hoznak.) A Kaán Károly által elindított alföldfásítási akciónak na
gyon fontos eredménye, hogy az időszak végére, a második világháború ide
jére a szikesfásítási kísérletek sikerre vezettek. Magyar Pál ugyanolyan mó
don, ahogy azt korábban a homoktalajok esetében tették, meg tudta határozni, 
hogy melyik szik milyen fafajjal fásítható, illetve egyáltalán fásítható-e. (Ad
dig ugyanis általános volt az a nézet, amely szerint minden szikes fásítható.)

Az alföldfásítás pénzügyi alapjainak megteremtése sem volt egyszerű fela
dat. Igaz, a „kommünnel”, főként pedig a Nagyatádi Szabó István-féle föld
reformmal megrettentett földbirtokosok -  akik a törvényhozásban többségben 
voltak -  hajlottak minden olyan megoldásra, ami birtokuk háborítatlan meg
tartását segítette (és az alföldfásítás ezt is sugallta), az ország anyagi helyzete 
azonban a konszolidáció után is igen-igen nehéz volt. Elfogadtak ugyan egy 
15 évre szóló tervet, de az évenként erre fordítható összeget mindig az ország 
pillanatnyi teherbíró-képessége határozta meg. Különösen a világgazdasági 
válság éveiben lassult le az alföldfásítási munka. Még a napibéres „alfás” 
erdészeket, erdőmémököket is elküldték, tehát az állástalan diplomások „ín
ségmunkája” is szünetelt.

A nehézségek ellenére a kb. 4,3 millió, majd az országrész-visszacsatolá
sok után csaknem 6 millió ha-nyi területen 1944 elejéig 67,3%-ban az 
összeírások, a kijelölések pedig 54,4%-ban elkészültek. (A két műveletet azért 
különítették el, mert az összeírások nemcsak a kataszteri birtokívekről való 
adatgyűjtést -  a törvény hatálya alá tartozó birtokosok névjegyzékének össze
állítását - , hanem a meglévő erdők, fasorok helyének meghatározását, össze
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írását is jelentették. A kijelölések során pedig minden egyes tulajdonost fel 
kellett keresni, vele a tervezett fásítások nagyságát és helyét megjelölni, s csak 
azután lehetett azt a nyomtatványokba, illetve a térképre bevezetni.)

Az elkészült tervek, amelyek összesen 3,2 millió ha mezőgazdasági terület
re vonatkoztak, érvényessé váltak 3 millió ha-on, mert azt mind az érdekelt 
birtokosok, mind az erdészeti hatóságok jóváhagyták. A tulajdonosok több
sége azonban nem várt a területére vonatkozó alföldfásítási terv érvénye
sítéséig, hanem önkéntes felajánlással fásított, erdősített. Ehhez legtöbbször az 
állam által rendelkezésre bocsátott ingyencsemetéket vették igénybe. A fákat 
általában a vonalas létesítmények, utak, csatornák mellé ültették, ahol kevés
bé zavarták a mezőgazdasági termelést. (A kijelölések során a tervek készítőit 
is elsősorban ilyen fasorelhelyezésre kérték, bár ezzel az alföldfásítási törvény
ben is meghatározott „tervszerű elrendezés” -  értsd: nagyobb térségek erdő- és 
fásítási kerete -  sokszor csorbult.)

Hatott tehát az alföldfásítási propaganda? Elsősorban a közbirtokosságok, 
a nagyobb uradalmak területén igen, míg a kis- és középparasztok legtöbbször 
ellene voltak a fásításnak. Ennek részletei nem tartoznak ide, de azért érdemes 
megjegyezni, hogy a parasztok féltették földjüket a fáktól, az erdőktől, míg a 
nagyobb birtokosok a kisajátítástól. Elterjedt ugyanis a hír, hogy egy esetleges 
újabb földreform esetén az erdőket mentesítik a kisajátítástól.

Az önkéntes felajánlásokkal és kötelező erdősítésekkel az Alföld 1923-ban 
megállapított 4,3%-os erdősültsége az időszak végéig 4,7%-ra nőtt. Ennél 
jelentősebb volt azonban a gazdasági fásítások és fasorok szerepe, amelyek a 
tájban is eredményeztek némi változást. A hivatalos adatok szerint 1920-tól 
1944 tavaszáig 104 ezer ha alföldi erdőnek (a fasorok és a gazdasági fásítások 
erdőterületté konvertálása alapján) megfelelő munkát végeztek.

A számszerű eredmények mellett nagyon fontos sikerként kell elkönyvelni
-  s ez talán a szikesfásítási kutatások eredményeivel is felér - , hogy az alföl
di lakosok kezdték belátni: a fán nemcsak szarkafészek „nő”, hanem mezőgaz
dasági szerfát, tűzifát és egyéb hasznos dolgokat is ad.

A Kaán Károly-i erdőtelepítési program kevésbé ismert eredménye a Ba- 
laton-fásítás, sőt a somogyi homokvidékek fásításának elkezdése is. A Tama 
és a Hangony-patak környékének rendezése, fásítása pedig a magyar erdő
művelők legjobb kopárfásítási eredményeinek folytatását jelentették.

Vissza kell térnünk a másik erdészeti politikai cél, az erdők fenntartása és 
azok fahozamának növelése kérdésére.

Bár az erdőtörzskönyvi adatok a megmaradt országrész 12,6%-os erdősült
ségét tartalmazták, de az 1920-ban elkezdett üzemátvizsgálási és üzemter
vezési munkák ezt nem támasztották alá. A tényleges erdőterületet 12% alat
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tinak találták, ráadásul ezek minősége -  a háború alatti engedélyezett és 
engedély nélküli rendkívüli fahasználatokkal és más kitermelésekkel -  úgy 
általában gyenge volt. Hiszen a Dunántúlon ezek a -  főként nagybirtokokon 
fekvő -  vadászatot és a legeltetést szolgálták, elsődleges céljuk nem a fater
mesztés volt. Ugyanez elmondható az Északi-középhegység erdeire is, bár ott 
több volt a tényleg erdőnek tekinthető faállomány. A magánbirtokosok azon
ban továbbra sem térhettek vissza a korábbi, az 1879. évi erdőtörvényben 
meghatározott szabad erdőhasználathoz. Kaán Károly javaslatára ugyanis a 
kormány továbbra is fenntartotta a háború idején hozott rendkívüli intézke
déseket. Ezek törvényerőre emelése azonban nem sikerült. 1923-ban ugyan az 
alföldfásítási törvény mellett még elfogadtak három továbbit is (XVII., XVIII. 
és XX. te.), de ezek csak egy-egy részterületet érintettek, míg a többi kérdés
ben visszatértek az 1879. és 1898. évi törvényekhez, miközben a korábbi, 
háborús rendeleteket érvénytelenítették. A törvényhozásban ugyanis az a 
vélemény alakult ki, hogy a Nagyatádi Szabó-féle földreform úgyis megren
dítette a birtokos osztályt, s így legalább az erdők szabad (szabadabb) haszná
latának lehetőségét adják vissza nekik. A Kaán Károly által kidolgozott, poli
tikájának alapelemét képező, „az erdők fenntartásáról” intézkedő törvénycikk 
ezért már a törvényhozási előkészítés időszakában megbukott, s mindez idő
vel Kaán hivatali pályájának végét is jelentette.

Az ország fokozatos konszolidációja azonban újra felvetette az erdők kér
dését, mert -  miként azt már korábban is említettük -  az országnak a faimport 
óriási terhet jelentett. Különösen megmutatkozott mindez a gazdasági világválság 
éveiben. A válság csillapultával aztán elővették, leporolták a Horváth Sándor-féle 
törvénytervezetet, s most már tényleg utat engedtek az erdők általános fenntar
tása eszméjének, a Kaán Károly-i erdészeti politika egyik fő követelményének.

Az 1935. évi IV. te.-ént bejegyzett „az erdőkről és a természetvédelemről” 
intézkedő törvény ugyanis mindenféle művelésiág-változtatást hatósági 
engedélyhez kötött. A hatóság pedig az erdő irtására csak akkor adott enge
délyt, ha a tulajdonos csereerdősítési kötelezettséget vállalt. Tehát az erdők 
területe nem csökkenhetett. Itt megjegyezzük, hogy ez a csereerdősítés lehetett 
ugyanazon tulajdonos máshol fekvő birtokán, de akár idegen birtokon is. 
Például a Károlyi család zempléni erdőirtásainak csereerdősítését „eladta” 
Kecskemétnek, s az a pótharaszti (csévharaszti) pusztán létesített új erdőket. 
Ez a példa arra is szolgál, hogy a hegyvidéki lassan növő fafajok (tölgy, bükk), 
helyett gyorsan növő (nyárak és akác) kerültek erdősítésre, azaz az erdők 
(mennyiségi) produktivitása nőtt. Itt utalnunk kell a Duna menti, elsősorban 
hullámtéri erdőkre is. Koltay György munkássága révén ugyanis a nemes- 
nyárak váltak egyre ismertebbé, amelyek mind fenyőhelyettesítőnek, mind
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pedig az előbb említett gyorsan növést támasztó követelménynek megfeleltek. 
A szikesfásítási eredmények mellett az ezekben a nyárültetvényekben szerzett 
tapasztalatok voltak a két világháború közötti időszak legfontosabb olyan 
tudományos eredményei, amelyek majd 1945 után váltak igazán jelentőssé.

Az 1935. évi IV. te. megszüntette az erdők tulajdonosok és talajnemek sze
rinti differenciálását. Csak a véderdőket (benne a futóhomokon állókat) különí
tette el, míg a többire megengedte ugyan a tarvágást, de most már minden erdőt 
üzemterv alapján kellett kezelni. A korábbi adminisztratív problémákból tanul
va azonban csak 500 kh erdő feletti birtok esetén írta elő a rendszeres üzemter
vet, míg 20 kh felett csak egyszerű kezelési tervet kellett bemutatni, jóváhagyat
ni. A 20 kh alatti erdővel rendelkező birtokosok pedig csak akkor voltak kötele
sek írásbeli tervet összeállítani, ha gazdálkodásukban az erdőfelügyelők kivetni
valókat találtak. A törvény a szakértő erdőtisztek alkalmazási kötelezettségét is 
minden tulajdonosra kiterjesztette, de azt a birtok nagyságához kötötte. Csak 
3000 kh felett kellett önállóan, míg 500 és 3000 kh között csak szaktanácsadói 
szinten okleveles erdészt alkalmazni, míg az alatt a magánerdőkben legfeljebb 
az állami erdőfelügyelet ellenőrzött, esetenként irányította a gazdálkodást. Az 
erdészeti igazgatásról szóló 1923. évi XVIII. te. egyébként egyesítette a kincstári 
és az állami kezelésbe vett erdők igazgatását. (Könnyen érthető okból: alig 
maradt kincstári erdő, így indokolatlan volt külön kincstári szervezetet fenntar
tani.) Ugyanakkor a korábban csak a miniszternek alárendelt erdőfelügyelőket 
besorolták az erdőigazgatóságok személyzete közé. Ez a felügyelőségek sze
mélyi állományának némi növekedésével is együtt járt. Következésképpen a 
felügyelő könnyebben, gyakrabban tudott egy-egy erdővel törődni. A közölt 
szolgálati táblázatok egyébként erre a létszámnövekedésre is utalnak.

Az új, átfogó erdőtörvény megerősítette az alföldfásítási célkitűzéseket, sőt 
bevezette a közérdekű erdőtelepítés fogalmát. Ez alá nemcsak az alföldi, hanem a 
hegyvidéki kopárok is tartoztak. Míg a korábbi törvények csak azt tették lehetővé, 
hogy az elrendelt kopárfásítást nem teljesítő tulajdonos birtokát állami kezelésben 
befásítsák, majd azt -  a megfelelő költségtérítés után -  visszaadják, ez a törvény 
szigorúbb volt. A közérdekből erdőtelepítésre jelölt területeket -  miként a nem 
megfelelően kezelt természetvédelmi objektumokat is -  az állam kisajátíthatta. 
Ebben a tekintetben tehát a lehető legmesszebb ment a tulajdonnal való szabad 
rendelkezés korlátozásában. Ezen kitétel jelentősége ekkor talán még nem is volt 
világos, de 1945 tavaszán annál inkább. A földosztás során ugyanis a közérdekű 
erdőtelepítésre kijelölt, de még be nem fásított területeket tulajdonosuktól egy
szerűen elkobozták, hivatkozva az erdőtörvény ezen rendelkezésére.

Végül fontos megemlíteni az erdőbirtokossági társulatok helyzetének ren
dezését. Azok -  hasonlóan az 1913-ban jogi személlyé tett legeltetési társula
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tokhoz -  megkapták a jogi személy státuszát. Ez a fakereskedelembe való sza
badabb bekapcsolódás lehetőségét jelentette, 1945 után pedig a magántulajdon 
továbbélését.

Az 1935. évi erdőtörvény a teljes erdészeti tevékenységet átfogja, s tényleg 
a kor színvonalának, legfőképpen pedig a korábbi erdészetpolitikai célki
tűzéseknek megfelelően tartalmazta az előírásokat. így az erdészet felkészülten 
folyt bele abba a gazdasági fellendülésbe, amely az 1930-as évek második felé
ben bekövetkezett. Ezt a bizakodást erősítette a magyar erdészet nemzetközi 
színterén történő bemutatkozása is. 1936-ban ugyanis -  részben az 1914. évi 
rendezvény elmaradása okán, részben azért is, mert a magyar erdészeti tudo
mányos világ ismét kezdett felfigyelni Magyarországra -  itt tartották az erdé
szeti kutatóintézetek nemzetközi szövetségének gyűlését, egyben a II. nemzet
közi erdőgazdasági kongresszust. A rendezvényekhez kapcsolódó tanulmány
utak az alföldfásítási eredményeken kívül a hegyvidéki erdőgazdálkodás belter
jessé tételére tett lépéseket, főként pedig sikereket, azok helyszínét is tartal
mazták. A magyar erdőgazdálkodás, ha nem is mennyiségével, de minőségével 
az európai, hagyományos (ha úgy tetszik: a „német iskola”) erdőgazdálkodás, 
főként pedig az erdészeti tudomány jelentős tényezőjének számított.

Mind a tudomány, mind a kongresszus kapcsán meg kell emlékeznünk a soproni 
főiskoláról. Míg a korábbi időben az OEE, addig a két világháború közötti időszak
ban a Selmecről Sopronba menekült felsőoktatási intézet, továbbá a hozzá kapcso
lódó kísérleti állomás számított a szakma „zászlóshajójának” Hogy ebben mekko
ra szerepe volt Kaán Károlynak, aki a húszas években fiatal tanárokat vezényelt 
oda, vagy Klebelsberg Kunónak, aki a magyar „kultúrfölény” elérése érdekében 
oktatóitól nem sajnálta a pénzt, netalán az erdészek alma mater tiszteletének -  
nem tudjuk. Tény az, hogy „Csonka-Magyarország még csonkább erdőgazdál
kodása” -  miként az egyik főiskolai tanár emlegette -  egyedül a sopronit fogad
ta el hiteles szónak, hiteles útbaigazításnak, s az összefogó gondoskodásnak.

Mindennek a jelentősége akkor nőtt meg, amikor az 1938-ban kezdődő 
terület-visszacsatolásokkal az erdészet lehetőségei kitágultak. Az addig napi
béren, valamelyik alföldi tanyán élő „segédmémök úr” igazi szakmai felada
tot, igazi mérnöki és vezetői munkát kapott, mert például Kárpátaljára vezé
nyelték. Ott aztán fél járásnyi terület „ura és parancsolója” lett, s tényleg a 
maga lábán kellett megállnia. Kihez, hová fordulhatott volna inkább segítsé
gért, útbaigazításért, mint a soproni főiskolához, a soproni kollégákhoz?

Az a lelki többlet, amivel az erdész szakma fogadta a „hazatérést”, nem 
feledtette el a szakmai, politikai célokat. Olvassuk csak! „Erdőgazdasági poli
tikánkat -  írták 1940-ben, mikor az ország erdősültsége már 20,2%-os volt -  
és fagazdasági politikánkat annak a gondolatnak a jegyében kell a jövőben
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kialakítani, hogy a lehető legjobb karban tartott, minél több fenyőerdőnk le
gyen.” Tehát megóvandó, belterjesen kezelt erdők, sőt folytatódó erdő- 
telepítések. Ez utóbbit talán azzal tudjuk legjobban alátámasztani, hogy 1941- 
ben a korábbi alföldi erdőtelepítési eredmények megháromszorozódtak. Igaz, 
aztán egyre jobban érződtek a háborús nehézségek is, de 1943-ban is 8,5 ezer 
ha-t telepítettek az Alföldön. (Összehasonlításul: napjainkban az évi erdő- 
telepítés 6-7 ezer ha körül alakul.) Az országgyarapítás eufóriája tehát az erdé
szeket nem zavarta meg; a célok továbbra is érvényesek voltak.

IV.

A kötet címe „A leghosszabb fél évszázad”, pedig a most tárgyalt korszak 
csak 1945-ig tartott. A magyar erdészet útja a XX. század első felében nem 
időben volt a leghosszabb, hanem azokban a magasságokban és mélységekben, 
amiket kénytelen volt bejárni. Kétségtelen, hogy a XX. század első évtizedében 
a korábbiakhoz, de leginkább az utána következőkhöz képest a csúcson volt. Az
I. világháború, főként pedig az azt követő területi változások a legmélyebb sza
kadékok felé taszították. Itt nem csak az erdőterület csökkenésére kell gondol
ni. Az anyagi javak pusztulására, sőt akár az emberveszteségekre is. (Ehhez egy 
adat: a hadbavonult erdészek 34%-a hősi halált halt.)

A mélyből való kikapaszkodás a korábbi erdészeti célkitűzések újragondo
lását, kiegészítését és módosítását követelték meg. Az erdészek és az ország 
szerencséjére Kaán Károly személyében volt egy meghatározó, programadó 
személyiség, aki ezt a munkát elméleti, részben pedig gyakorlati síkon is 
elvégezte. Igaz, töretlen fejlődésről nem beszélhetünk, de az 1930-as évek 
végére a magyar erdészet ismét a magasságok ostromához kezdhetett.

Természetesen itt nem feledkezhetünk meg sem az ország általános, azon 
belül a gazdasági, sem pedig az egyéb ható tényezőktől. Jelen bevezetőben 
ezek részletesebb tárgyalásától el is tekinthetünk, de most az összefoglalás so
rán azért ismét utalnunk kell az oktatás, a tudományos kutatás óriási szerepére. 
Szintén nem mehetünk el szó nélkül az erdészet természetes szövetségeseinek 
kínálkozó mezőgazdaság, vízügy és egyéb, különösen az Alföldön, mint alap
vetően mezőgazdasági tájon kínálkozó együttes munkák mellett sem. Ezek 
elmulasztása, még inkább figyelmen kívül hagyása legfeljebb a teoretikusok
nak, majd később a krónikásoknak tűnt, tűnik fel. A korabeli gyakorlati szak
emberek viszont tényleg a ma is érvényes két erdészetpolitikai cél elérésén 
dolgoztak; több és jobb erdőt!

A közölt jelentések jórészt erről szólnak.
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A polgári kor kezdetén a magyar törvényhozásnak számos, a polgári átala
kulás feltételeit megteremtő törvényt kellett meghoznia. A hatalmi ágak szétvá
lasztása után létrejött önálló közigazgatásban fontos helyet foglalt el az erdé
szeti közigazgatás: működését, struktúráját, tennivalóit egységesíteni kellett. A 
feladat nem volt egyszerű, mivel a liberalizmus megkövetelte a magántulajdon 
szabadságát, azonban a felelősen gondolkodó szakemberek rámutattak, hogy az 
erdők más elbírálás alá esnek: nem lehet az állami beavatkozást nélkülözni. Ez 
a kettősség végighúzódik az erdőkről és az erdészetről szóló törvényekben a 
dualizmus alatt éppúgy, mint a két világháború közötti korszakban.

A korábbi, erdőről szóló törvények a rablógazdálkodás, az erdő mértékte
len kihasználásának megállítására irányultak. Az egy körmondatos, néhány 
sorból álló 1790. évi LVII. te. „az erdők pusztításának megakadályozása” 
címet viselte, és már címe is mutatja szándékát, jelezve, hogy a gyors ren
delkezést a szükség hozta, és a kérdést külön törvényben kell majd szabá
lyozni. 1807-ben két törvény, a XX. és XXI. te. foglalkozott az erdővel. Az 
elsőben a futóhomok terjedésének megakadályozására ad kedvezményt 
azoknak, akik erdőt kívánnak telepíteni (ezt a kérdést az 1844. évi X. te.-ben 
ismét tárgyalták, de a futóhomok megakadályozására már kötelező jelleg
gel), a második részletesebben foglalkozott az erdővel, lényegében az első 
erdőtörvénynek tekinthetjük. Az 1807. évi XXI. te. „az erdők fenntartá
sáról”, az erdőpusztítás megakadályozásáról szólt, szabályozta az erdei leg
eltetés tilalmát és az okozott károk megtérítését. A mezei rendőrségről szóló 
1840. évi IX. te. meghatározta az erdei károkozások körét, a kár megfizetése 
mellett a károkozókkal szemben büntetőszankciókat helyezett kilátásba. A 
törvényekben a feladatokat a vármegyére bízták, másodfokú hatóságként a 
Helytartótanácsot jelölték meg. Az 1848-1849. évi szabadságharc idején 
nem sikerült az előirányzott erdőtörvényt létrehozni, így az abszolutizmus 
idején -  mint megannyi más területen -  az osztrák törvény alapján jártak el. 
Ezt váltotta fel az 1879. évi XXXI. te., az úgynevezett Erdőtörvény.

A hat címből és tíz fejezetből álló törvény átfogta az erdészettel kapcso
latos valamennyi fontos kérdéskört, és néhány paragrafustól eltekintve 1936- 
ig életben volt. A törvény igazgatásról szóló paragrafusai szerint Magyar- 
ország összes erdeje felett a felügyeletet a földművelésügyi miniszter gyako
rolta. Az ország területét felosztotta kerületekre, amelyeknek élén a király által 
kinevezett királyi erdőfelügyelők álltak. 1880-ban 14 (később 20) kerületre
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osztották fel hazánk területét, és az erdőfelügyelők mellé erdészeti segéd- 
személyzetet neveztek ki. A 20 erdőkerület az alábbi székhellyel működött: 
Besztercebánya, Brassó, Budapest, Debrecen, Déva, Győr, Kassa, Kolozsvár, 
Marosvásárhely, Nagyvárad, Temesvár, Ungvár, Máramarossziget, Miskolc, 
Nagyszeben, Nyitra, Pécs, Szeged, Szombathely, Turócszentmárton.

Az erdészeti közigazgatást kétszintűvé teszi, elsőfokú hatóságként a vár
megyék közigazgatási bizottságát jelöli meg, amely ezen belül (erdészeti, 
majd gazdasági) albizottságot hoz létre, amelynek tagja az erdőfelügyelő is. A 
másodfokú hatóság az egész ország területére nézve a miniszter (ekkor még 
földművelés-, ipar- és kereskedelmi, majd 1889-től földművelésügyi).

A törvény a magánerdő birtokosainak jelentős részét, az úgynevezett kötött 
forgalmú birtokok birtokosait szakképzett erdőtiszt tartására kötelezte. Ennek 
a kötelezettségnek az erdőbirtokosoknak csak egy kisebb része tudott eleget 
tenni, ezért a törvényhatóságok (vármegyék, városok) erdőtiszti szervezeteket 
hoztak létre. Mivel ezek a szervezetek nem tudták ellátni a törvény előírásaiból 
fakadó kötelezettséget, a vármegyék kérték, hogy erdeiket vegyék állami keze
lésbe. így járt el a legtöbb vármegye és város is. Az első ilyen törvényhatóság 
Csík vármegye volt 1884-ben, majd a következő években évről-évre több 
erdőbirtokos kérte erdeinek állami kezelését. Korszakunk előestéjére az ország 
63 vármegyéje közül már 38, a 25 városi törvényhatóság közül 7 város erdeje, 
összesen több mint 2 millió kh területtel, szerződéses alapon állami kezelés
ben állt. A többi vármegye közül is néhányban már megtették az előkészü
leteket. Állami kezelésben volt ekkor már a jelentős Naszód-vidék 52 erdőbir
tokának több mint 283 ezer kh-ja.

Ezt az új helyzetet szabályozta az 1898. évi XIX. te., „a községi és némely 
más erdők és kopár területek állami kezeléséről, továbbá a közbirtokosságok 
és a volt úrbéresek osztatlan tulajdonában lévő, közösen használt erdők és 
kopár területek gazdasági ügyvitelének szabályozásáról” A törvény első része 
kimondta, hogy az állami kezelésbe került erdők igazgatását beilleszti a kincs
tári erdők 1881-től fennálló szervezetébe. A szervezet élén a földművelésügyi 
miniszternek alárendelt országos főerdőmester állt, hozzá tartoztak az erdő
felügyelőségek, továbbá a kincstári szervezeti egységek (erdőigazgatóságok, 
főerdőhivatalok és erdőhivatalok). 1898 után az országos főerdőmester a ma
gyar királyi állami erdőhivataloknak is a főnöke lett. Míg a kincstári erdőgond
nokságok az említett kincstári erdőigazgatóságnak, főerdőhivatalnak vagy 
erdőhivatalnak voltak alárendelve, addig az új állami erdőkezelést ellátó, álta
lában járásinak nevezett erdőgondnokságok az állami erdőhivatalnak.

Az erdészeti közigazgatást az 1923. évi XVIII. te.-ben újra szabályozták. A 
törvény meg akarta szüntetni a középfokú erdészeti közigazgatás sokféleségét
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(hivatal, főhivatal, igazgatóság, felügyelő), és ezért egységes középfokú 
szervnek az erdőigazgatóságot jelölte ki. Általános indoklása szerint 1923 
előtt „az erdészeti közigazgatás körében felmerülő erdészeti feladatok 
ellátására, valamint az állami erdőgazdaság kezelésére háromféle erdészeti 
szervezet állott fenn meg fog szűnni középső fokon a régi szervezeteknek 
az a sokfélesége, amely a múltban a szolgálat nagy hátrányára fennállott” Az 
erdészeti igazgatásról szóló 1923. évi XVIII. te. új erdészeti szervezetet állí
tott fel.

Felső fokon továbbra is a földművelésügyi miniszter maradt az erdészeti 
ügyek legfelső fokú hatósága.

Középső fokon az újonnan szervezett erdőigazgatóságok működtek, ame
lyek az állami és az állami kezelésbe vett valamennyi erdőbirtok gazdasági 
ügyeit intézték, továbbá mind ezeket, mind a magánerdőket felügyelték.

Az alsó fokon valamennyi állami és állami kezelésű erdőbirtok gazdasági 
ügyeinek ellátásával és az állami erdőfelügyeletben való közreműködésben az 
erdőigazgatóságoknak alárendelt erdőhivatalokat bízták meg.

Az 1923. évi XVIII. te. célkitűzése tehát az volt, hogy a régi, nem egységes 
szervezet helyébe új, egyszerű szervezet jöjjön létre, továbbá hogy a köz
vetlenül a minisztériumnak alárendelt királyi erdőfelügyelői intézményt meg
szüntesse, és végül, hogy alsó fokon egységes szerv intézze az igazgatást, a 
gazdálkodást és a rendészetet.

A törvény azonban nem tudta elérni a kitűzött célt. Az új erdőigazgatósá
gok valóban rendelkeztek ettől kezdve az erdőfelügyelet jogával is, az erdő
felügyelő azonban területileg illetékes törvényhatósági előadóként továbbra is 
működött, sőt, a törvény még az alsófokú szervként felállított királyi erdőhi
vatalok működésének irányítását és ellenőrzését is az erdőfelügyelőkre bízta. 
Ezzel az erdőfelügyelő az erdőigazgatóság és az alatta működő erdőhivatalok 
közé ékelődött be. így tehát a hármas ügyintézési szint (miniszter, erdőigaz
gatóság, erdőhivatal) helyébe négyes ügyintézési szint (miniszter, erdőigaz
gatóság, erdőfelügyelő, erdőhivatal) lépett. Az erdőügyek intézését ez hossza
dalmassá és bonyolulttá tette, de az erdészeti funkciók terén is adódtak prob
lémák. A törvény ugyanis alsó fokon a kincstári erdőüzemi szerveket egye
sítette a közigazgatási szervekkel, azaz az erdőgazdálkodást folytató hiva
talokat az államerdészeti kezelést végző hivatalokkal, amelyek -  tennivalóikat 
figyelembe véve -  teljesen különböztek egymástól.

A tarthatatlanná váló, bonyolult rendszert új törvényi szabályozással kíván
ták egyszerűsíteni. A cél az volt, hogy a közigazgatási és a gazdasági szerveze
tet szétválasszák, valamint a közigazgatás négyes szintjét megszüntessék. 
Ezeket a feladatokat az 1935. évi IV. te. oldotta meg azzal, hogy határozottan
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elkülönítette egymástól a kincstári (gazdasági vagy üzemi) ágazatot a 
közigazgatásitól. Ennek megfelelően tehát üzemi ágazatnak tekintették a 
kincstári erdőgazdaságokat és az olyan erdőgazdaságokat, amelyeket a föld
művelésügyi miniszter külön megállapodás alapján termelési és egyéb erdő- 
gazdasági munkák elvégzésére átvett, és ezekben a tennivalókat az erdőhivata
lok végezték el (234. §). Az erdőhivatalok ettől kezdve közigazgatási és 
államerdészeti tevékenységet nem folytattak. Az erdőhivatalok közvetlenül az 
illetékes erdőigazgatóságnak voltak alárendelve, amely irányította és ellen
őrizte a tevékenységüket (232. és 234. §).

A közigazgatási ágazat hármas tagolású lett: az igazgatás felsőfokú szerve 
a földmüvelésügyi miniszter, középfokon a m. kir. erdőigazgatóság, alsófokon 
a m. kir. erdőfelügyelőség járt el. A főfelügyeletet és a kormányhatósági 
ellenőrzést továbbra is az erdészeti ügyek legfelső hatósága, a földmüvelés
ügyi miniszter gyakorolta. Ugyancsak a miniszter volt a másodfokú erdőren
dészeti hatóság is (226.§.).

Az erdészeti igazgatás középfokú szerve az erdőigazgatóság lett, amelynek 
hatásköre alapjaiban megegyezett az addigival, de ettől kezdve az igaz
gatósághoz tartozott az erdőgazdasági üzemrendezési feladatok (üzemtervké
szítés) ellátása is. Az ország területét a törvény az addigi 5 igazgatósági kerület 
helyett 7 igazgatósági kerületre osztotta fel. (Erdőrendészeti tekintetben a tör
vényhatóság közigazgatási bizottságának gazdasági albizottságában volt fela
datköre.)

Az alsófokú igazgatási szerv az erdőfelügyelőség lett, amely az erdő
felügyelői hivatal és az állami erdőhivatal összevonásából jött létre, hatásköré
ben egyesítve a két szerv addigi feladatait. Az erdőfelügyelőség végezte az 
állami erdőfelügyeletet, az államerdészeti kezelést, az elsőfokú erdőrendészeti 
hatóság melletti előadói tiszt ellátását és az erdőrendészeti hatóságok, illetve a 
magasabb szintű erdészeti közigazgatási szervek rendelkezéseinek végrehaj
tását. Az erdőfelügyelőség kerülete általában egy-egy vármegye területére ter
jedt ki (235. §).

Az erdészeti közigazgatásban az üzemi és az igazgatási ágazat szétválasztásán 
felül a legfontosabb változás az erdőfelügyelőségek szervezése volt, tehát az 
erdőfelügyelői hivatal és az állami erdőhivatal összevonása. Általában a várme
gyei székhelyeken szervezték az új erdőfelügyelőségeket, és a közlekedési viszo
nyok miatt csak két helyen kellett erdőfelügyelőségi kirendeltséget felállítani.

Az országrészek visszacsatolását követően ismét óriási szervezési mun
kálatokba fogtak a hatóságok, hogy az új területeken is felállhasson a szer
vezet. Ennek teljes végrehajtását megakadályozta a II. világháború, majd az 
azt követő párizsi békeszerződés.
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Az erdőket, és az erdészeti közigazgatást érintő újabb rendelkezések már 
egy következő korszak idejére estek. Az erdők államosítását elrendelő 1945. 
évi törvény alapjaiban változtatta meg a tulajdoni viszonyokat, az erdő- 
gazdaságról és a vadgazdálkodásról szóló 1961. évi VII. törvény pedig már a 
tervgazdálkodás jegyében született, más igazgatási elvárások között.
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Földművelésügyi Minisztérium 1899
Földművelésügyi miniszter: Darányi Ignác

1. FŐOSZTÁLY
Főnök: Sóltz Gyula főerdőmester 
Főnökhelyettes: Horváth Sándor

l/a. Ügyosztály. Kincstári erdők
Osztályvezető: Tavi Gusztáv 
Erdőmester: Leviczky Albert 
Főerdész: Arató Gyula 
Szolgálattételre beosztva 

Kugler Lajos 
Schmidt Károly 
Bokor Róbert 
Balogh Ernő 
Rónay Imre

1/b. Ügyosztály. Kincstári erdők
Osztályvezető: Szenes József 
Főerdész: Berendi Béla 
Szolgálattételre beosztva 

Kozma István 
Ondrus Gyula 
Gurányi István

2. Ügyosztály. Erdőrendezés
Osztályvezető: Földi János 

Nagy Károly 
Szolgálattételre beosztva 

Lehoczky György 
Hammersberg Géza 
Tichy Kálmán 
Jankó Sándor 
Bund Károly 
Zathureczky Vilmos 
De Pottere Gerard 
Dezsényi Jenő 
Ferenczy Lajos

Dietl Ágoston 
Cleirent Károly

3. Ügyosztály. Állami kezelésbe 
vett erdők
Osztályvezető: Horváth Sándor 
Erdőtanácsos: Törzs Kálmán 
Főerdész: Bodor Gyula 
Szolgálattételre beosztva: Péch Kálmán 

Héjas Kálmán 
Almássy István 
Tóth Miklós 
Korzenszky Antal

4. Ügyosztály. Erdőfelügyelet
Osztályvezető: Bartha Gyula 
Erdőfelügyelő: Rochlitz Dezső 
Vadászati felügyelő: Egerváry Gyula 
Alerdőfelügyelő: Doroszlay Gábor 
Szolgálattételre beosztva 

Zachár István 
Jausz Sándor 
Csemy Győző 
Hoffmann Gyula

Erdőszámvevőség
Főnök: Arányi Béla 
Erdőszámvizsgáló: Gasparetz János 

Farkas Sándor 
Nagy Elek 
Lukács József 
Kováts Elek 

Erdőszámellenőr: Uitz Mátyás 
Tordony Gusztáv 
Szécsi Imre 
Salamin Oszkár
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Kincstári erdőhatóságok

Besztercebányai Erdőigazgatóság
Erdőigazgató: Tomcsányi Gyula 
Főerdőmester: Kalmár Tivadar 
Erdőmester' Balás Pál 

Stanik Samu 
Főerdész: Joász Alajos 

Balázs Emil 
Szilárd Károly 
Papp János 

Erdész: Kaán Károly 
Ambrus Lajos

Zsarnóczai Erdőhivatal
Erdőmester' Kócsy János 
Főerdész: Czobor Adolf 

Hoensch Manó 
Mihályfi Mihály 

Erdész: Várjon Géza

Máramarosszigeti Erdőigazgatóság
Hivatalfőnök: Tomcsányi Gusztáv 
Főerdőmester: Székely Mihály 
Erdőmester' Pfalz Károly 

Járos János 
Steinhausz József 

Főerdész: Römer Frigyes 
Tavasi Gyula 
Seeberg Adolf 

Erdész: Szvetelszky Géza 
Günther József 
Bészler Kálmán

Bustyaházi Erdőhivatal
Erdőmester: Füstös Kálmán 
Főerdész: Szepessy Tivadar 

Rochlitz Gyula 
Ritter Károly

Piso Kornél 
Nagy Károly 

Erdész: Czimra József

Kolozsvári Erdőigazgatóság
Erdőmester: Mjazovszky Károly 

Kelemen Márton 
Főerdész: Schillinger Adolf 

Kőfalusy József 
Horváth Béla 
Gondol Dezső 

Erdész: Szakmáry Ferenc 
Szádeczky Miklós 
Winkler Miklós

Szászsebesi Erdőhivatal
Erdőmester: Marosi Ferenc 
Főerdész: Soltész Nándor 

Pischl Pál 
Szilágyi Bertalan 

Erdész: Orosz Antal 
Kendefi Emil

Lugosi Erdőigazgatóság
Hivatalfőnök: Belházy Jenő 
Erdőmester: Dipold Imre 

Kabina János 
Főerdész: Tellyesniczky Nándor 

Bereczky Gyula 
Erdész: Hoós Ernő

Orsovai Erdőhivatal
Hivatalfőnök: Szepesy Gusztáv 
Erdőmester: Hubay Zsigmond 

Bélái József 
Erdész: Stenta Gyula 

Cserei Gyula
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Liptóújvári Főerdőhivatal
Hivatalfőnök: Garlathy Kálmán 
Erdőmester: Ertl Gusztáv 

Hammer Károly 
Főerdész: Adriányi Antal 
Erdész: Plech József

Masztics Ádám

Ungvári Főerdőhivatal
Főerdőtanácsos

Rónay Antal 
Főerdőmester

Seyfried Károly 
Főerdész: Rózsai Rezső 

Rochlitz Nándor 
Sziklay Lajos 
Zachár Jakab 

Erdész: Lehoczky Aladár

Nagybányai Főerdőhivatal
Hivatalfőnök: Szabó Adolf 
Főerdész: Molcsányi Gábor

Chrenóczy Nagy Antal 
Penti Albert

Lippai Főerdőhivatal
Főerdőmester: Barlay Sándor 
Főerdész: Füredi Ede 

Földes János 
Panek Norbert 

Erdész: Sugár Károly

Sóvári Erdőhivatal
Hivatalfőnök: Almásy Andor 
Főerdész: Ocsárd Károly 

Würsching Frigyes 
Zsuffa Antal 

Erdész: Martian Livius 
Rend Domokos

Apatini Erdőhivatal
Hivatalfőnök: Balás Vince 
Főerdész: Keleti Lajos 
Erdész: Boksay Gusztáv 

Trauer Gyula 
Lohr Antal

Gödöllői Erdőhivatal
Erdőmester: Pirkner Ernő 
Főerdész: Vámay Ödön 
Erdész: Ivanits Ferenc

Zágrábi Erdőigazgatóság
Erdőigazgató: Havas József 
Erdőmester: Grund Hugó 

Láng Richard 
Kolár János 

Főerdész: Twrznik Ferenc 
Krausz Gusztáv 
Ruzicska Ágost 
Vasziljevics Vladimír 
Rozmanith György 

Erdész: Marton György 
Marianyi János

Karszt-felerdősítési Felügyelőség
Főnök: Nyitrai Ottó

Otocsaci Erdőhivatal
Hivatalfőnök: Nagy Vince 
Főerdész: Mihalcsics Miklós 

Striga Miladin 
Polacsek Károly 

Erdész: Jerbics János

Vinkovcei Főerdőhivatal
Főerdőmester: Csipkay János 
Erdőmester: Kuzma Gyula 
Főerdész: Kozarac József
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Állami kezelésbe átvett községi, volt úrbéres és nemesi közbirtokossági, 
egyházi, iskolai stb. erdők kezelésével megbízott erdőhatóságok

I. Csík vármegye
Erdőhivatal
Csíkszereda: Kővári László 
Erdőrendezőség
Gyergyószentmiklós: Imre Dénes

II. Zala és Vas vármegye
Erdőhivatal
Zalaegerszeg: Hangay Géza 
Erdőgondnokságok 
Zalaegerszeg: Rottler József 
Nagykanizsa: Lumnitzer Béla 
Alsólendva: Hrabovszky Kelemen 
Tapolca: Szvaty Béla 
Szentgotthárd: Vég Gyula 
Körmend: Tomka Jenő 
Szombathely: Szigeti Rezső

III. Háromszék vármegye
Erdőhivatal
Sepsiszentgyörgy: Nagy György 
Erdőgondnokságok 
Sepsiszentgyörgy: Ujfalussy Mihály 
Bárót: Borbáth Gerő 
Kézdivásárhely: Várnai Sándor 
Kovászna: Sümegh Ignác 
Bereck: Darkó Gábor 
Nagyborosnyó: Kovács Pál

IV. Udvarhely vármegye
Erdőhivatal
Székelyudvarhely: Fás Gyula 
Erdőgondnokságok 
Székelyudvarhely, alsó: Krausz Ernő 
Székelyudvarhely, felső:

Esztegár Bálint

Székelykeresztúr: Parragh Béla 
Vargyas: Györke Károly

V. Árva vármegye
Erdőgondnokságok 
Alsókubin: Székely Adolf 
Turdosin: Bárdos József

VI. Maros-Torda vármegye
Erdőgondnokságok 
Görgényszentimre: Péch Dezső 
Marosvásárhely: Kiss Ernő 
Szászrégen: Garda János 
Nyárádszereda: Páll Miklós

VII. Sáros vármegye
Erdőgondnokságok 
Eperjes: Szojka Gyula 
Bártfa: Dávid János

VIII. Ung vármegye
Erdőgondnokságok 
Ungvár: Comides György 
Nagyberezna: Rónai Antal

IX. Torda-Aranyos vármegye
Erdőgondnokságok 
Torda: Ercsényi Béla 
Topánfalva: Zarándi Károly

X. Nógrád vármegye
Erdőgondnokságok 
Balassagyarmat: Kondor Vilmos 
Losonc: Polgárdi Béla
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XI. Somogy vármegye
Erdőgondnokság 
Kaposvár: Pál Tamás

XII. Sopron vármegye
Erdőgondnokságok 
Sopron: Incze Manó 
Csepreg: Ratkovszky Károly

XIII. Ugocsa vármegye
Erdőgondnokság 
Nagyszöllös: Szuppek József

XTV. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye
Erdőgondnokságok 
Kalocsa: -
Vác: Rappensberger Andor

XV. Bars vármegye
Erdőgondnokságok 
Aranyosmarót: Roszinszky János 
Zsarnócakohó: Karvas Emil

XVI. Torontál vármegye
Erdőgondnokság 
Nagybecskerek: Horváthy Ferenc

XVII. Gömör vármegye
Erdőgondnokságok 
Rimaszombat: Pékh József 
Nyustya: Somoghy Lajos 
Rozsnyó: Szmik Gábor

XVIII. Jász-Nagykun-Szolnok várm.
A gödöllői erdőhivatalhoz tartozik

XIX. Bács-Bodrog vármegye
Erdőgondnokság 
Bezdán: Kressák Pál

XX. Szilágy vármegye
Erdőgondnokságok 
Zilah: Derzsi Gábor 
Szilágysomlyó: Bodnár Richárd

XXI. Beszterce-Naszód vármegye
Erdőigazgatóság
Beszterce: Laitner Elek, Lessenyei 
Ferenc, Zareczky Pál, Teschler 
Vince, Puskás Ferenc, Halász József

XXII. A volt 14. sz. szerb-bánáti 
határőrezred vagyonközösségnél
Erdőgondnokság 
Fehértemplom: Jávorszky Albert

XXIII. Szeged
Erdőgondnokság: Kiss Ferenc

XXIV. Újvidék
Erdőgondnokság: Lohr Antal

XXV. Arad vármegye
Erdőgondnokság 
Arad: Fóthi Nándor 
Borossebes: Daempf István

XXVI. Heves vármegye
Erdőgondnokság 
Eger: Elek István

XXVII. Pozsony vármegye
Erdőgondnokság 
Pozsony: Tóth Gyula

XXVIII. Brassó vármegyében a 
hétfalusi községi erdőknél
Erdőgondnokság 
Hosszúfalu: Karácsonyi Sándor
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XXIX. Szolnok-Doboka vármegye
Erdőgondnokságok 
Dés: Porubszky Gyula 
Nagyilonda: Cseh Pál 
Betlen: Bodor Zoltán

XXX. Szepes vármegye
Erdőgondnokságok 
Lőcse: Nádas Béla 
Szepesszombat: Förster Gyula 
Gölnicbánya: Németh Pál 
Podolin: Riesz László 
Ófalu: Sztavács Norbert

XXXI. Zemplén vármegye
Erdőgondnokságok 
Sátoraljaújhely: Márton Sándor 
Homonna: Szántó Mihály 
Cirókabéla: Csopey Kornél 
Varannó: Bodor Gábor

XXXII. Borsod vármegye
Erdőgondnokság 
Miskolc: Szalay József

XXXIII. Trencsén vármegye
Erdőgondnokságok 
Trencsén: Környei Ferenc 
Illává: Köhler Béla 
Nagybicse: Veszely Alajos 
Budatin: Hibbján János 
Kiszucaújhely: Szeide Róbert

XXXIV. Moson vármegye
Csepregi erdőgondnoksághoz beosztva

XXXV. Tolna vármegye
Erdőgondnokság 
Szekszárd: Apáti László

XXXVI. Turóc vármegye
Erdőgondnokság
Turócszentmárton: Erdődi György

XXXVII. Hont vármegye
Erdőgondnokság 
Ipolyság: Lange Pál

XXXVIII. Szabadka
Erdőgondnokság: Kallivoda Andor

XXXIX. Nyitra vármegye
Erdőgondnokságok 
Nyitra: Boros Mór 
Szenice: Bossányi István 
Privigye: Diószeghy Lajos

XL. Krassó-Szörény, Temes vár
megye, Temesvár és Versec
Erdőgondnokság 
Versec: Mészáros János

XLI. Máramaros vármegye
Erdőhivatal
Máramarossziget: Simon Gyula 

Garcsár János 
Erdőgondnokságok 
Ökörmező: Tompa Kálmán 
Huszt: Pöschl Ferenc 
Técső: Raduly János 
Konyha: Gyenge István 
Felsővisó: Deák János 
Máramarossziget: Anderko Ábel 
Fejérpatak: Timók János

XLII. Zólyom vármegye
Erdőgondnokságok 
Besztercebánya: Kárpáti Lajos 
Zólyom: Deák Géza
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Erdőfelügyelőségek 
Erdőőri szakiskolák

Erdőfelügyelőségek

Erdőfelügyelők
Besztecebánya

Solti Amold 
Pánczél Ottó

Brassó
Krajcsovits Béla 
Téglás Károly 

Budapest
Csik Imre 

Debrecen
Pruzsinszky Károly 
Pető Lajos

Déva
Sághy Kálmán 
Lorentz Jenő

Győr
Véssey Ferenc

Kassa
Garlathy Oszkár 
Eránosz Antal János 

Kolozsvár
Héczey Lajos 
Szentimrey Dániel 

Máramarossziget
Sziklai Emil 
Bogdán Géza 

Marosvásárhely
Gyöngyössy Béla 
Biró János

Miskolc
Kelecsényi Ferenc 

Nagyszeben
Szőcs Miklós 
Székely Mózes

Nagyvárad
Oszterlamm Ármin 
Veress László 

Pozsony
Lászlófify Gábor 
Neogrády Kálmán

Pécs
Halász Géza

Szeged
Pitroff Kornél 

Szombarhely
Simenszky Kálmán 
Kögl Árpád 

Temesvár
Dömötör Tihamér 

Turócszentmárton
Janthó János 
Kolosy Béla

Ungvár
Lauko Sándor 
Napholtz Jenő

Erdőőri szakiskolák

Igazgató-tanár
Királyhalma

Theodorovics Ferenc 
Lip tóúj vár

Benkő Rezső 
Vadászerdő

Török Sándor 
Görgényszentimre 

Péch Dezső
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Kormányjelentés az erdészetről

Magyarország erdőterülete az 1899. év végén 13 045 819 kh-at foglalt el; az
1898. évi állapothoz képest tehát az erdők átlaga 8088 ha-ral apadt. Ezen apa
dást a telepítési célokra és más művelési ágakra átengedett területeknek és a 
nem feltétlen erdőtalajon álló magánerdőknek az erdők sorából való leírása, 
valamint területhelyesbítések idézték elő.

Az erdők fenntartását veszélyeztető törvényellenes cselekmény, vagyis til
tott erdőirtás a múlt évben csak Hunyad vármegyében fordult elő egy esetben, 
amely miatt folyamatba tétetett az erdőrendészeti eljárás, s a kiirtott területnek 
újraerdősítése elrendeltetett. Ezenkívül több vármegyében történtek engedé
lyemmel irtások a más gazdasági művelésre alkalmas erdőterületeken, mégpe
dig azon feltételhez kötve, hogy az illető birtokosok az irtás helyett a fate
nyésztésre inkább ráutalt más területeket kötelesek beerdősíteni. Több magán
birtokosnak szőlőtelepítés, vasútépítés stb. céljából irtást engedélyeztem.

Az üzemtervek, illetőleg az 1879. évi XXXI. tc.-ben foglalt erdőtörvény alap
ján az 1899. évben erdősítendő lett volna összesen 132 940 ha. Tényleg beerdő- 
síttetett e területből 74 133 ha, hátralékban maradt 58 806 ha. Az előző évekből 
származó hátralékok oka legnagyobbrészt a lefolyt évben is a makk- és magtermés 
kimaradása volt. Néhol a munkáshiány, másutt ismét az a körülmény hátráltatta az 
erdősítéseket, hogy az üzemtervileg előírt területeket nem használták ki, vagy a 
letarolt területekről a termelt faanyagot nem lehetett elszállítani. Mindamellett két
ségtelen, hogy az erdősítések ügyállása a múlthoz képest a lefolyt évben örvende
tesen javult; tanúskodik erről az is, hogy a lefolyt évben az előző évinél 7578 ha- 
ral több erdősíttetett, s hogy az 1898. év végén kimutatott hátralék 12 161 ha-ral 
apadt, valamint az a körülmény, hogy 2868 ha elő nem írt terület erdősíttetett. Ott, 
ahol a nehezebb anyagi viszonyok miatt a csemetekert költségeit a birtokosok 
nem viselhették, a lefolyt évben is utalványoztam megfelelő államsegélyt.

A kopár területek beerdősítése a lefolyt évben is örvendetes haladást mutat. 
E célra nemcsak az Országos Erdei Alap költségén fenntartott csemetekertek
ből, hanem a kincstári erdőhatóságok feleslegéből is adományoztattak erdei 
facsemeték. Az 1899. évben rendelkezésemre állott 75 millió különféle facse
mete, vagyis 23 millióval több mint az előző évben. Ebből 1736 folyamodó 
erdőbirtokosnak kiosztatott 38 millió csemete, amellyel 5901 ha terület erdő
síttetett be, általában elég jó sikerrel. E számadatba nincsenek befoglalva azok 
a területek, amelyeket a birtokosok saját csemetekertjeikben termelt cseme
tékkel, továbbá az állami kezelés alatt álló községi stb. erdők részére fenntar
tott csemetekertekből nyert csemetékkel erdősíttettek be.
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Kormányjelentés az erdészetről 1899

Az erdősítések gyorsítása érdekében követett azon eljárás, hogy a kopár 
területek szegény sorsú és oly birtokosait, kik a fásításra az erdősítésnek az 
1879. évi XXXI. te. 165. §-a alapján való elrendelése előtt önként vállalkoz
nak, az erdősítés közgazdasági értékéhez és fontosságához, valamint a tényle
gesen felmerült költségek nagyságához képest segélyezem, igen hathatós esz
köznek bizonyult, amiért is erre a célra az 1899. évi költségvetésben 150 000 
korona, a folyó 1900. évre pedig 200 000 korona összeget irányoztam elő. A 
kopár területeken fent vázolt módon eszközölt erdősítésekért az 1899. évben 
2462 ha-nyi fásításért 723 birtokos részére 55 321 korona pénzsegélyt osztat
tam ki, mely adatokba a Fiume sz. kir. város által teljesített erdősítések után 
adományozott pénzsegély is bele van foglalva.

A folyton fokozódó igények kielégítése végett az 1899. évben az ország kü
lönböző részeiben összesen 39,41 ha-nyi új csemetekertet telepíttettem, ezen 
telepítés által az államilag fenntartott csemetekertek kiterjedése a fiumei cse
metekerttel együtt az 1899. év végén összesen 153,70 ha-ra emelkedett. Az 
államilag segélyezett 26,99 ha-nyi csemetekertek költségeihez 16 018 koroná
val járultam.

Az erdősítési kedv fokozása céljából a kopárokon az 1899. évben teljesített 
és az 1904. évben megbírálás alá kerülő erdősítések jutalmazására az eddigi 12 
jutalom helyett 18 jutalmat tűztem ki, összesen 9000 korona értékben. Ezen 
jutalmakért már eddig is 15 erdőbirtokos pályázott.

Az 1894. évben teljesített és az 1899. évben megbírált erdősítésekre kitű
zött 6 nagy és 6 elismerő jutalom, összesen 6000 korona értékben a kovásznai 
közbirtokosságnak, Brezova, Bácsfalu, Búrszentgyörgy, Hosszúfalu, Lupsa, 
Tatrang, Szászkézd és Beszterce községeknek, továbbá a mezősámsondi ev. 
ref. egyháznak és a visnyói és csütörtökhelyi volt úrbéreseknek osztatott ki. 
Tekintettel arra, hogy a jutalomban részesült birtokosokon kívül több ver
senyző a nagy költséggel teljesített erdősítésnél szintén kiváló buzgalmat fej
tett ki, s igen szép eredményt ért el, a jutalmat nem kapott szegényebb sorsú 
pályázókat pénzsegélyben, az erdősítés terén kitűnt városi erdőtisztet és kerü
leti erdőőrt jutalomban részesítettem, két nagybirtokosnak és három városnak 
elismerésemet fejeztem ki.

Az erdei tűzesetek száma a lefolyt 1899. évben sem csökkent, ami elsősor
ban a száraz időjárásnak, de különösen a hosszú száraz ősznek tulajdonítható. 
Nagyobb káreset azonban nem fordult elő. A leégett területeknek beerdősítése 
és tilalmazása a legeltetés ellen a hatóságok tudomására jutott minden esetben 
elrendeltetett.

Nagyobb rovarkárok az elmúlt évben nem fordultak elő, sőt az előző évben 
szórványosan előfordult rovarkárok a múlt év folyamán megszűntek. Az akác-
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Kormányjelentés az erdészetről 1899

pajzstetű az egész országban el van ugyan terjedve, de számba vehető károkat 
sehol sem okozott. A garamrévi m. kir. erdőgondnokság kerületében a görbe
fogú szú oly tömegesen mutatkozott, hogy a szú által megtámadott 3000 db 
fatörzset kellett szálalás útján kihasználni. Trencsén vármegyében a vörösfe- 
nyőrák és a Trametes radiciperda nevű gomba a vörös-, illetve lucfenyőálla
gokban említésre méltó kárt okozott. Nagyobb széltörések csak Fogaras vár
megyében fordultak elő, fenyő- és bükkfák estek áldozatul.

A közigazgatási bizottságok, mint elsőfokú hatóságok, az erdei termé
keknek idegen területen való átszállítására több esetben adtak engedélyt. Az 
elmúlt 1899. évben vízen való szállításra 24 birtokosnak adtam engedélyt.

Az erdőtörvény rendelkezéseivel szemben elkövetett cselekmények és 
mulasztások miatt erdőrendészeti áthágás iránti eljárás összesen 371 esetben 
indíttatott. Az erdőrendészeti áthágások alapján megítélt pénzbüntetésekből az
1899. évben 168 eset után 21 547 korona 50 fillér folyt be, vagyis egy-egy át- 
hágási eset után átlag 187 korona 78 fillér.

Erdei kihágások után az 1899. évben 121 504 korona folyt be az Országos 
Erdei Alapba. Az erdei kihágási bíráskodásnál az eltulajdonított tárgy értéké
nek, továbbá a kártérítés összegének és a hajtópénzeknek kiszabására használt 
„erdei érték és árszabályzat” 1899. évben 14 vármegye és 4 szab. kir. város te
rületére vonatkozólag állapíttatott meg.

Az Országos Erdei Alap az 1879. évi XXXI. te. 208. §-a értelmében az 
erdőrendészeti áthágások és erdei kihágások után befolyt pénzbüntetéseknek 
és az elkobzott tárgyak eladásából befolyt összegnek 4/5 részéből, s az erdé
szeti államvizsga- és erdőőri szakvizsgadíjakból képződik. Folyó bevételeiből 
és időszaki kamataiból fedeztetnek mindazon kiadások, amelyek az erdő
törvény végrehajtásánál felmerülve, sem más közalapból nem fedezhetők, sem 
azokon, akikkel szemben vagy akiknek érdekében a költségeket előidéző er
dőrendészeti intézkedés foganatosíttatott, részint törvényes jogcím hiányában, 
részint pedig vagyontalanság miatt be nem hajthatók. Az alap bevétele 1899- 
ben 199 082 korona 64 fillér, kiadása 170 783 korona 15 fillér, tiszta vagyona 
pedig az év végén 743 933 korona volt.

Vadászat

A vadászati ügyek kezelése a f. évben is ugyanazon elvek szerint történt, 
mint az előző években. Az újonnan alakult vagy alapszabályait módosító ama 
számos vadásztársulat közül, amelyek alapszabályaikat megerősítés végett 
bemutatták: 10 ilyen vadásztársulatnak alapszabályait megfelelőknek találtam
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Kormányjelentés az erdészetről 1899

és elláttam a szükséges záradékkal, a többieket pedig mindazon intézkedések 
pótlására utasítottam, amelyek akár a társulási viszony, akár a vadtenyésztés 
szempontjából, az elém terjesztett alapszabályzatból hiányoztak. Ez idő szerint 
hazánkban összesen 101 olyan vadásztársulat létezik, amelynek kormányható- 
ságilag megerősített alapszabálya van.

A fővadnak egyes vidéken káros mérvben tapasztalt túlszaporodása a folyó 
évben is több esetben kívánatossá tette az állomány megfelelő szabályozását. 
Ez érdemben az ország különböző vidékeiből összesen 53 esetben intéztek 
kérvényt ezen minisztériumhoz, a fő vadak lelő vési idejének meghosszabbítása 
iránt, amelyek elintézésénél az illető vidék esetleg fennforgó különleges helyi 
viszonyain kívül, mindenkor tekintettel voltam a vadkárok által fenyegetett 
erdő- és mezőgazdasági érdekekre és a szomszédos vadászterületek érdekei
nek megóvására, s ennélfogva a kivételes engedélyek megadásához csakis tel
jesen indokolt esetekben, az illetékes közigazgatási bizottságok meghallgatása 
után és szakértő megbízottamnak a helyszínen felvett tájékoztató jelentései 
alapján járultam hozzá.

A vadak által okozott erdő- és mezőgazdasági károsítások miatt 8 panaszjelen
tés érkezett ezen minisztériumhoz a lefolyt év alatt. Ezek közül a panasz 4 esetben 
(Pest és Zala vármegyékből) a fővadak, 1 esetben (ugyancsak Pest vármegyéből) a 
vaddisznók, 1 esetben (Fogaras vármegyéből) a medvék, 1 esetben (Beszterce-Na- 
szód vármegyéből) a medvék és farkasok és 1 esetben (Sopron vármegyéből) az 
üregi nyulak kártevései ellen irányult. Ezen panaszok elintézésénél is mindenkor 
különös tekintettel voltam az illető vidék helyi viszonyaira és a vadkárok által fe
nyegetett erdő- és mezőgazdasági érdekekre, s ennélfogva valahányszor szüksé
gesnek mutatkozott, nem késtem szakértő megbízottamat tájékozásszerzés céljá
ból a helyszínre küldeni, hogy a panaszok megfelelő elintézése biztosíttassék.

Ezeken kívül tárgyalásokat folytattam a vadászatról szóló törvény módosítá
sa és vadászati statisztikai adatok gyűjtése tárgyában, a vadőrök felesketése 
ügyében, több vármegye ebtartási szabályrendelete tárgyában, különféle vadá
szati kihágási ügyekben stb. Végül a hazai vadtenyészet fejlődésének szemmel 
tartása céljából a kir. erdőfelügyelőségek által ezúttal is összegyűjtettem a vad- 
lelövési és értékesítési adatokat az egész országból és gondoskodtam arról, hogy 
ezen érdekes adatok, megfelelő módon és alakban nyilvánosságra hozassanak.

Kincstári erdők

A kincstári erdőhatóságok kezelése alatt álló erdőbirtok területe az 1899. 
év folyamán 2025 ha-ral apadt, ami túlnyomó részben -  mint a korábbi évek
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Kormányjelentés az erdészetről 1899

ben -  birtokrendezésekből és a területi adatoknak az üzemrendezéssel járó 
helyesbítéseiből, részben pedig egyes területeknek telepítés céljaira történt át
adásából ered. A kincstári erdők értékében bekövetkezett változásokat részben 
a területváltozások, részben pedig a kezelési és üzleti építkezésekre, valamint 
a szállítási berendezésekre fordított beruházások okozzák.

Az úrbéri kapcsolatból kifolyólag, valamint a néhány kerületben létező 
kincstári munkástelepek szervezeténél fogva, a kincstári erdőkre nehezedő 
faizási, legeltetési, makkoltatási és más szolgalmak és birtokviszonyok ren
dezésének ügye évről évre előbbre haladván, ma már nyolc kerületben telje
sen rendeztettek a viszonyok. Az 1899. év folyamán az úrbéri rendezés 5 
községben nyert végleges befejezést. Jelenleg a bustyaházai erdőhivatal 
kerületében a Huszt, Técső és Visk községek határában fekvő úgynevezett 
koronavárosi kincstári erdők birtokviszonyainak rendezése és a vinkovcei 
főerdőhivatal kerületében a bródi és péterváradi határőrvidék kincstári erdei
re nézve fennállott faizási jogból eredő szolgalmaknak megváltása van letár- 
gyalás alatt.

A kincstári erdők fatermésének értékesítési módjában az 1899. év folya
mán nem történt változás; a fatermés, úgy mint eddig is, nyilvános árverés 
útján értékesíttetett, éspedig ott, ahol azt a viszonyok megengedték, tövön, ott 
pedig, ahol a tövön való eladás nem sikerült, a fahozam a kincstár által kiter
melt állapotban adatott el. A faértékesítés terén igen jó eredménnyel járt egyes 
kerületekben a fatermésnek kisebb csoportokban való értékesítése, módot 
nyújtván a kisebb üzleti tőke részvételére a versenyben.

A kezeléssel megbízott erdőtiszti személyzet szervezetében annyiban tör
tént változás, hogy az erdészjelölti állások száma 86-tal szaporíttatott, s az 
erdőgyakornoki állások száma ugyanannyival csökkentetett. Az erdőrendező
ségek szervezetében az 1899. évben változás nem történt. Az erdőrendezősé
gek vezetői mellé összesen 48 műszaki tisztviselő volt beosztva, kik a keresz
tülvitt birtokrendezések folytán, vagy más gazdaságilag fontos okoknál fogva 
a fennállott üzemtervek átdolgozásával, túlnyomó részben azonban üzem- 
átvizsgálási munkálatokkal, erdőművelések felügyeletével, birtok- és határ
rendezésekkel s új birtoktörzskönyvek összeállításával foglalkoztak s az ér
vényben lévő üzemtervek szakszerű foganatosítására felügyeltek. Ezenkívül 
néhány erdőrendezőség különleges munkát is végzett, mint a besztercebányai 
és máramarosszigeti, melyek a párizsi világkiállításhoz szükséges tárgyak 
elkészítésével foglalkoztak.

Az erdőművelések terén mutatkozó hátramaradás okai ugyanazok, ame
lyekre már előző évi jelentéseimben is rámutattam. Az 1899. évben az üzem
tervek szerint évenként beerdősítendő 18 660 ha-ral szemben 20 615 ha-on,
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tehát 1455 ha-ral nagyobb területen foganatosíttatott erdősítés, s ha ezek 
fokozására a szükséges hitelösszegek továbbra is rendelkezésre fognak állani, 
a hovatovább gyakorlottabb munkaerő s a legerélyesebb műszaki felügyelet 
mellett alapos remény van arra, hogy az előző évekből származó erdősítési 
hátramaradás rövid pár év alatt kiegyenlíthető lesz.

A Selmecbányái M. Kir. Központi Erdészeti Kísérleti Állomás s a négy 
erdőőri szakiskola székhelyén létesített külső kísérleti állomások folytatták az 
1898. évben megkezdett, s múlt évi jelentésemben említett kísérletezéseket. 
Ezeken kívül a Központi Erdészeti Kísérleti Állomás megkezdte az árvédelmi 
füzesek telepítésére irányuló kísérleteket, továbbá a hazai főbb fanemek ana
tómiai leírását, amely munka főleg az egyes fafajok ama jellegeit fogja feltün
tetni, melyek alapján meghatározásuk biztosan eszközölhető. Emellett az 
időnként felmerülő faanatómiai, patológiai és élettani kérdések megoldásával 
és entomológiai kutatásokkal foglalkozott s több esetben tudományos és gaz
dasági kérdésekben adott a hozzája forduló erdőbirtokosoknak felvilágosítást.

Állami kezelésbe vett községi és némely más erdők és kopár területek

A községek, volt úrbéresek, törvényhatóságok, városok, egyházi szemé
lyek s egyházi testületek, köz- és magánalapítványok, hitbizományok, közbir
tokosságok és némely részvénytársulatok birtokában levő erdők és kopár 
területek kezelése tekintetében az 1899. év fordulópontot képez. Július 1-jén 
lépett ugyanis életbe az 1898. évi XIX. te., amely egyrészt (a törvény első 
címében foglalt feltételek mellett) az előbb felsorolt erdők s kopár területek 
szakszerű kezelését az egész országban az államra bízza, másrészt a volt 
úrbéresek és a közbirtokosságok tulajdonában levő erdők eddig semmiféle 
törvény által nem rendezett gazdasági ügyvitelét a közigazgatási hatóságok 
felügyelete alatt részletesen szabályozza, és így módot és eszközöket nyújt a 
földművelési kormánynak arra, hogy egyfelől a községi és a fentebb említett 
többi kötött forgalmú tulajdont képező, egyenként csekély terjedelmű, többé- 
kevésbé megrongált, s ennek folytán keveset jövedelmező, de együttvéve 
mégis igen jelentékeny közvagyont képező erdők fenntartásáról, jó karba 
hozásáról és okszerű hasznosításáról a birtokosok aránylag csekély megter
helése mellett hatékonyan gondoskodhassék; másfelől, hogy a volt úrbéresek 
és közbirtokosságok vagyonkezelése körül az eddig uralkodott rendetlen
ségeket és visszásságokat is megszüntesse.

Az új törvény életbeléptetése érdekében a legfontosabb előmunkálatok, 
amelyek még az 1898. évben megkezdettek, az 1899. év első felében teljesen
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befejeztettek, úgyhogy a törvény a törvényhozásnak előre bejelentett időben, 
ti. 1899. július 1-jén minden akadály nélkül életbe léphetett. Mindenekelőtt 
megállapíttattak az 1899. évi költségvetés keretében az állami erdőkezelés 
azon szervei, melyek a törvény első címében foglalt állami feladatok tel
jesítésére szükségesek. Nevezetesen az 1899. évi 690. eln. számú rendelettel 
43 m. kir. állami erdőhivatal szerveztetett, s ezeknek kerületeiben a helyi keze
lési teendők végzésére megfelelő ügykörrel összesen 151 m. kir. járási erdő
gondnokság állíttatott fel. Egy 44. m. kir. állami erdőhivatal szervezése, mely 
az eredeti tervezet szerint Lúgoson volt felállítandó, egyelőre függőben ma
radt, mivel a volt 13. számú román bánáti határőrezred községeiből alakult 
karánsebesi vagyonközség Krassó-Szörény vármegyében fekvő nagy terje
delmű erdőségeit illetőleg az a kérdés, vajon azok a törvényben megállapított 
feltételek és eljárás szerint állami kezelésbe adandók-e vagy nem: az 1899. év 
folyamán még nem dőlt el.

Az említett szervezési rendelettel összefüggésben megállapíttattak továbbá 
a minisztertanács hozzájárulásával azok az elvek is, amelyek szerint a törvény 
58. §-a szerint megszüntetendő vármegyei és városi erdőtiszti intézményeknél 
a törvény életbelépése idejében alkalmazásban állott erdőtisztek végellátási 
igényei -  abban az esetben, ha az állami szolgálatba átvehetők nem lesznek -  
kielégítendők.

Gondoskodás történt az előmunkálatok rendjén arról is, hogy a m. kir. álla
mi erdőhivatalok, továbbá a törvény végrehajtására hivatott közigazgatási ha
tóságok és az érdekelt erdőbirtokosok a legrészletesebben tájékozva legyenek 
úgy a törvény intencióiról, mint a törvény végrehajtásánál követendő eljárás
ról.

Evégből az 1899. évi 15 217. szám alatt két részben terjedelmes végreha
jtási rendelet adatott ki, mely a törvény végrehajtásának minden részletét ki
merítően szabályozza. Nevezetesen a rendelet I. része, mely a törvény I. címé
nek végrehajtását tárgyalja, részletesen meghatározza azokat a feltételeket és 
eljárási szabályokat, amelyek szerint a törvény értelmében állami kezelésbe 
adandó erdők és kopár területek meghatározandók és nyilvántartandók, úgy
szintén azokat a feltételeket és eljárási szabályokat is, amelyek szerint az álla
mi kezelésbe vett erdőkre és kopár területekre nézve az állami kezelés a tör
vény értelmében megszüntethető. Szabatosan körülírta a m. kir. állami erdőhi
vatalok hatáskörét a törvény 11. §-ában foglalt kezelési teendők és a törvény
12. §-ában meghatározott hatósági teendők teljesítése tekintetében, s ezen 
intézkedéseivel párhuzamosan világosan kijelölte egyszersmind a birtokosok 
jogait és kötelességeit is, úgy, hogy a jogok és kötelességek felfogásában az 
állami közegek és birtokosok között félreértések ne keletkezhessenek.
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Kimerítően szabályozta ezenkívül a birtokosokat terhelő természetben való 
szolgáltatások lerovásának, továbbá a birtokosok által az állam részére tör
vényhatóságokként fizetendő kezelési költségek átalányszerű megállapításá
nak és a megállapított évi átalányok kivetésének módját és feltételeit, valamint 
a kivetett járulékok elengedésének feltételeit.

A végrehajtási rendelet II. része a törvény II. címének végrehajtása érde
kében szükséges előintézkedések mellett kimerítő útbaigazítást ad a közigaz
gatási hatóságoknak, az érdekelt birtokosoknak és az állami erdőhivataloknak 
egyfelől a volt úrbéresek és közbirtokosságok tulajdonában levő erdők gaz
dasági ügyvitelének szabályozásánál, másfelől a birtokosságok törvényes 
szervezkedésénél követendő eljárásra nézve.

Hogy az eljárás egyöntetűsége alaki szempontból is biztosíttassék s a ható
ságok, és különösen az érdekelt erdőbirtokosok munkája a törvény végrehajtá
sa körül rájuk háruló teendők teljesítése tekintetében megkönnyíttessék, a vég
rehajtási rendeletnek úgy I., mint II. része megfelelő mintákkal láttatott el; az 
állami erdőhivatalok pedig utasíttattak, hogy a végrehajtási munkák teljesíté
sénél a közigazgatási hatóságnak és a birtokosoknak segítségére legyenek. 
Utasíttattak különösen, hogy a volt úrbéresek és közbirtokosságok szervezke
désének megkönnyítése céljából a jogosultak jegyzékének és arányrészeinek 
összeállítására és az ügyviteli szabályok megállapítására nézve, felhívás nél
kül is javaslatokat készítsenek és terjesszenek a birtokosságok gyűlése elé.

A végrehajtási rendeletnek úgy az I., mint a II. része megküldetett nemcsak 
a közigazgatási hatóságoknak és az összes állami közegeknek, hanem minden 
egyes érdekelt erdőbirtokosnak is, mégpedig az 1. rész március havában, a II. 
rész pedig június havában, úgy, hogy a törvény életbeléptetéséhez szükséges 
előmunkálatok kellő időben tényleg befejeztettek. így az állami kezelésbe 
adandó erdők és kopár területek összeírása 1899. évi június hó 1-jéig meg
történt; az érdekelt erdőbirtokosok az összeírás eredményéről külön-külön 
értesíttettek s egyszersmind felhívattak, hogy amennyiben az összeírást sé
relmesnek találják, fellebbezéseiket 1899. július 15-éig, illetőleg a törvényben 
meghatározott külön határidőkig beadják; úgyszintén június havában kine
veztetett az újonnan szervezett m. kir. állami erdőhivatalok és m. kir. járási 
erdőgondnokságok személyzete is, és a megszűnt erdőtiszti intézmények és az 
újonnan szervezett m. kir. állami erdőhivatalok és m. kir. járási erdőgondnok
ságok között az átadás-átvétel június havának utolsó napjaiban megtörtént: 
úgyhogy az újonnan kinevezett állami erdőtisztek új állomásaikat június havá
nak utolsó napjáig elfoglalták, és a m. kir. állami erdőhivatalok, alárendelt 
erdőgondnokságaikkal együtt működésüket a törvény életbelépésének napján 
tényleg akadálytalanul megkezdték.
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A m. kir. állami erdőhivatalok elsősorban is tényleges kezelésükbe átvették 
a közigazgatási hatóságok által összeírt erdők és kopár területek közül mind
azokat, amelyek a törvény életbelépése előtt is az állam által kezeltettek, to
vábbá azokat, amelyek kezelését a törvény életbelépéséig a járási (vármegyei, 
kerületi) erdőgondnokságok teljesítették.

Az átvétel megtörténte után pedig azonnal hozzáláttak feladataik meg
oldásához, amelyek egyfelől a törvény végrehajtásával kapcsolatban, másfelől 
a rendes kezelési teendők ellátása tekintetében rájuk vártak. Nevezetesen 
azokban a törvényhatóságokban, amelyekben az állami kezelésért a birtokosok 
által az 1899. évi július hó 1-jétől december hó 31-éig terjedő átmeneti idő
szakra fizetendő kezelési költségekre vonatkozó kivetési lajstromok tervezetei 
még nem készültek el, ezeket a tervezeteket elkészítették és beterjesztették; 
továbbá az állami kezelésbe vett erdőkön és kopár területeken a birtokosok ál
tal közösen alkalmazott 600 szakvizsgázott, úgynevezett járási erdőőr, továbbá 
egyes birtokosok által külön alkalmazott 204 szakvizsgázott erdőőr és 8832 
vizsgázatlan erdőszolga részére az új törvény 14. §-ában követelt szolgálati és 
fegyelmi szabályoknak tervezeteit elkészítették és az érdekelt birtokosoknak 
tárgyalás és elfogadás végett bemutatták.

Ezeken kívül -  amennyire a törvény életbeléptetésével és végrehajtásával 
összefüggően felszaporodott teendőik és rendes kezelési teendőik megen
gedték -  hozzáláttak a törvény II. címéből folyó feladataik megoldásához is az 
állami kezelésbe vett 6721 volt úrbéres és közbirtokossági erdő felére (3321 
birtokra, vagyis az összesnek 49%-ára) elkészítették az új törvény II. címében 
foglalt rendelkezések szerint megalkotandó közös birtokossági ügyviteli sza
bályzatok tervezetét.

A törvény életbeléptetésével és végrehajtásával összefüggő, s az előbbiek
ben előadott munkálatokon kívül úgy a szerződések alapján szervezve volt m. 
kir. erdőhivatalok és erdőgondnokságok (az 1899. évi június 30-án történt 
megszüntetésükig), valamint az 1898. évi XIX. te. alapján szervezett új m. kir. 
állami erdőhivatalok (1899. július hó 1-jétől kezdve) teljesítették azokat a 
feladatokat is, amelyek az államerdészetet a szerződések, illetőleg az új tör
vény alapján az átvett erdők kezelése tekintetében kötelezték.

Az üzemtervek elkészítése terén azonban tevékenységük ezen átmenetet 
képező évben nem mutathatott fel valami nagy eredményt; a befejezett külső 
erdőrendezési munkálatok alapján ugyanis mindössze csak 246 erdőbirtok 
rendszeres gazdasági üzemtervét terjeszthették be felülvizsgálatra, összesen 
63 257 kh-ról. Ezen a téren tehát az új állami erdőhivatalokra még mindig 
nagy feladat vár; a rendszeres gazdasági terv ugyanis az egyes törvényhatósá
gok szerint az állami kezelésbe vett birtokoknak 2-92%-áról hiányzik, egész
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ben véve pedig az összes birtokoknak 27%-áról kell azokat ezentúl elkészíteni. 
A rendszeres gazdasági terveket azonban a legtöbb helyen ideiglenes gazdasá
gi tervek pótolják, s az összes birtokoknak csak 8%-án (1025 birtokon) nincs 
a kezelés sem véglegesen, sem ideiglenesen rendezve. Ennek fő oka részint a 
birtokrendezések befejezetlenségében, részint pedig abban keresendő, hogy az 
1898. évi XIX. te. alapján újólag átvett erdőbirtokok ideiglenes gazdasági ter
vei az év végéig még nem készülhettek el.

A rendszeres és ideiglenes gazdasági tervekben engedélyezett rendes évi 
vágásterületek szakszerű kijelölése általában véve megtörtént. Csak 442 bir
tokon maradt el a kijelölés, s ez is leginkább a folyamatban levő birtokren
dezések vagy az árvizek miatt, legnagyobb részben pedig azért, mert az ér
dekelt birtokosok megtakarítás céljából a vágásterületet kihasználni nem 
akarták.

A kihasznált és természetes úton felújítandó vágásteríilctek a felújulásra 
előkészíttettek; s a természetes felújulás 51 vármegyében általában véve si
került is, míg 9 vármegyében a hiányos magtermés következtében csak rész
ben, 3 vármegyében pedig a magtermés teljes kimaradása miatt egyáltalában 
nem következett be.

Több vármegyében a mesterséges erdősítések is teljesen és sikerrel foga
natosíttattak; voltak azonban olyan vármegyék is, ahol az előírt mesterséges 
erdősítéseknek 3-95%-a elmaradt. Ezek a hátralékok főleg a régibb időből 
származnak, amelyeket 1899. évben sem lehetett teljesen pótolni. Részben hi
ányzott az ültető- és vetőanyag, s helyenként a munkaerő is; részben pedig 
elemi csapások (szárazság, árvíz, vadkárok) -  és a rossz talajviszonyok -  
léptek fel akadályozólag. A birtokosok hanyagságának csak itt-ott lehet be
tudni a mulasztást.

Remélhető azonban, hogy az 1898. évi XIX. te.-el életbeléptetett, s az 
egész országra kiterjedő új szervezet mellett újabb csemetekertek telepítésével 
s a rosszakaratú mulasztások szigorú megtorlásával a mutatkozó, s még 
mindig tetemes hátralék fokozottabb mértékben fog pótoltatni a birtokosok 
által.

Az állami kezelésbe vett erdők s kopár területek birtokosainak segélyezé
sére különben az 1899. évben is 53 állami erdei facsemetekert tartatott fenn, 
összesen 122,53 kh-nyi területtel; ezeknek a csemetekészlete egészben 
48 042 000 db volt, amiből a szegény erdőbirtokosok között 16 Ö10 000 db 
osztatott ki ingyen, 32 032 000 db pedig az 1900. évi és későbbi erdősítésekre 
tartatott vissza.

Az előbbi csemctekertekkel összefüggésben a selyemtenyésztés érdekeinek 
előmozdítására is 11 állami csemetekert tartatott fenn 11,17 kh-nyi kiterjedés
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ben, amelyekben 2 823 000 db volt 1899-ben a csemetekészlet: s ebből az év 
folyamán a szekszárdi M. Kir. Selyemtenyésztési Felügyelőségnek 823 000 db 
bocsáttatott rendelkezésére.

A legeltetés ellen újonnan tilalom alá került területeken a tilalmi jelek felál
líttattak, régebbi tilalmasokon pedig a megrongálódott tilalmi jelek újakkal 
pótoltattak. Egészben véve az állami kezelésbe vett területeknek 40%-a állott 
az 1899. évben a legeltetés tilalma alatt.

Ami az erdőbirtokosokat illeti, ezek az 1898. évi XIX. te.-bői folyó 
kötelezettségeiknek az 1899. év végéig csak részben tudtak megfelelni, legfő
képpen azért, mert a m. kir. állami erdőhivataloktól a szükséges támogatást, 
túlhalmozott teendőik mellett, csak későn kaphatták meg.

így az állami kezelésbe vett erdők és kopár területek birtokosainak leg
nagyobb része az erdőőrök és erdőszolgák szolgálati és fegyelmi szabályzatait 
az év végéig nem állapíthatta meg, mert az erre vonatkozó tervezeteket az 
erdőhivataloktól csak az év vége felé kapták kézhez.

Az 1898. évi XIX. te. II. címének hatálya alá tartozó 2 108 207 kh-nyi 
erdők közös birtokosainak a szervezkedése is csak lassan haladt elő. így a 
6732 közös birtokosság közül az erre kitűzött határidőig 1657 nem jelentette 
be elnökét a közigazgatási hatóságnak, amint azt a törvény rendeli. A hatósá
gok a birtokosok említett mulasztásával szemben a legtöbb esetben tekintettel 
voltak arra, hogy a közös birtokossági erdők egy részének állami kezelésbe 
vétele fellebbezés alatt állt, s ezért nem jártak el a mulasztók ellen a törvény 
értelmében, hanem őket kötelességükre újból figyelmeztették. Ennek több 
esetben volt is eredménye, de miután sok közös birtokosság elnökét ez ideig 
sem jelentette be, intézkedés történt, hogy a közigazgatási hatóságok az el
nököknek hivatalból való kirendelése iránt intézkedjenek, úgy hogy a törvény 
43. §-ának előreláthatólag rövid idő alatt teljesen elég lesz téve.

A közös birtokosságok közül az 1899. év végéig alakuló ülését csak 48 tar
totta meg, a szavazásra jogosultak jegyzékét pedig csak 526 állította össze, az 
ügyviteli szabályzatot pedig egy sem állapította meg. Említett feladataiknak a 
túlnyomó részben tudatlan birtokosok csakis a m. kir. állami erdőhivatalok 
támogatása mellett képesek megfelelni; s miután az erdőhivatalok idejük egy 
részét most már a törvény II. címében megjelölt feladatok megoldására fordít
hatják, remélhető, hogy a közös birtokosságok nagy részének törvény szerinti 
végleges szervezkedése az 1900. év folyamán meg fog történni. A szervez
kedésre különben a törvény is egyévi határidőt tűzött ki, ami 1900. június 
végén jár le.

A közigazgatási hatóságoknak az életbe léptetett új törvényből kifolyólag 
egyik sürgős feladatát az képezte, hogy az államnak az állami erdőkezelésért a
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birtokosokkal szemben az 1899. év július hó 1-jétől december hó 31-éig 
támasztott követelését biztosítsák. Az új törvény ugyanis eltért a törvény élet- 
beléptetése előtt az állami kezelés iránt kötött szerződéseknek ama rendel
kezésétől, amely az állami kezelésért fizetendő kezelési költségeknek megtérí
téséért az egyes törvényhatóságokat tette felelőssé, hanem ettől eltérően a 
kezelési költségeknek közadók módjára való befizetését, illetőleg behajtását 
állapította meg, s a közigazgatási hatóságokat csakis a törvény szerint megál
lapított kezelési költségek kivetésével s az egyes birtokosokra kivetett járu
lékoknak az illetékes m. kir. adóhivatalokkal és az érdekelt birtokosokkal való 
közlésével bízta meg.

A közigazgatási hatóságoknak tehát a törvény életbelépése után sürgősen 
intézkedni kellett az átmeneti időszakra szóló kezelési költségeknek kivetése, 
illetőleg az erdőtisztek által erre vonatkozólag elkészített kivetési lajstromok
nak megállapítása, s a megállapított kivetési lajstromoknak, illetőleg kezelési 
költségjárulékoknak az adóhivatalok részére való megküldése, illetőleg az er
dőbirtokosokkal való közlése iránt.

Az átmeneti időszakra szóló kivetés akadálytalanul és idejében meg is 
történt, kivéve Bereg és Hunyad vármegyéket, ahol a kivetés a volt járási 
erdőtisztek által kimutatott kétes birtokcímek és -területek előzetesen szüksé
gessé vált helyesbítése miatt, és Maros-Torda vármegyét, ahol a törvény sze
rinti kivetés a fölmerült nehézségek miatt késedelmet szenvedett.

Második sürgős feladatát képezte a közigazgatási hatóságoknak az 1898. 
évi XIX. te. 1., 4. és 59. §-ai alapján összeírt területeknek tüzetes meghatáro
zása és az állami kezelésbe adandó erdők és kopár területek közé való végle
ges besorozása.

A végrehajtási rendelet erre vonatkozó utasításaihoz képest a közigazgatási 
hatóságok az összeírás eredményét az érdekelt birtokosokkal, észrevételeik 
megtehetése végett, közölték; az összeírt területek közül azokat, amelyeknek 
birtokosai az erre kitűzött határidőig nem nyilatkoztak, a határidő leteltével, 
továbbá azokat, amelyeknek összeírásába a birtokosok belenyugodtak, de az 
összeírás adatainak helyesbítését, kiegészítését kérték, észrevételeik, kérelmeik 
figyelembevételével hozott határozatokkal az állami kezelésbe adandó területek 
közé véglegesen besorozták; végül pedig az összeírt területek közül azokat, 
amelyeknek állami kezelésbe vétele ellen a birtokosok fellebbezéssel éltek, a 
földművelésügyi miniszternek a fellebbezések tárgyában hozott II. fokú határo
zatához képest, vagy véglegesen törölték az összeírásból, vagy pedig véglege
sen besorozták az állami kezelésbe adandó területek közé.

Az állami kezelésbe adandó községi úrbéres birtokossági, közbirtokossági, 
kisebb egyházi, alapítványi, hitbizományi és részvénytársulati erdőknek és
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kopár területeknek ez a törvényes eljárással foganatosított végleges meg
határozása az 1899. év végén és az 1900. év elején nagyban és egészben az 
egész országban megtörtént; csupán egyes területek maradtak még vissza, 
amelyeknek végleges besorozását az összeírás alapját képező törvényes jog
cím tisztázásáig, illetőleg a fellebbezések folytán szükséges helyszíni vizsgá
latok foganatosításáig függőben kellett tartani.

Ez utóbb említett területeknek legnagyobb részét az 1898. évi XIX. te. 1. 
§-ának c) és d) pontjai alapján a volt úrbéresek részére az úrbéri birtokrende
zések alkalmával legelőilletőség fejében kihasított erdőterületekből, továbbá a 
volt úrbéresek által vásárlás, csere vagy más címen szerzett erdőkből összeírt 
területrészletek képezik. Ezeknek a területeknek az állami kezelésbe való be- 
sorozásánál az erdészeti szempontok mellett, a birtokosok állattenyésztési ér
dekeit is a lehető leggondosabban figyelembe kellett venni.

Ezért a fellebbezések elintézése előtt intézkedés tétetett az iránt, hogy 
azok az úrbéri legelők illetőségét képező területek és vásárlás, csere vagy más 
jogcímen szerzett úrbéri erdők, amelyeknek összeírását a birtokosok felleb
bezéssel támadták meg, egy-egy erdészeti gazdasági tisztviselő által a hely
színen megvizsgáltassanak, három vármegyében pedig (Abaúj-Torna, Sáros 
és Szepes vármegyékben), ahol a közigazgatási bizottságok által fogana
tosított összeírás ellen az érdekeltek részéről tömeges felszólamlások adattak 
be, az összeírásnak a szóban forgó területekre vonatkozó része egészen meg- 
semmisíttetett, s egészen új összeírás rendeltetett el, amelyet minden egyes 
vármegyében egy-egy erdészeti és gazdasági szakértő fog közvetlenül a hely
színen eszközölni.

A törvényhatóságok, törvényhatósági joggal felruházott városok és a ren
dezett tanácsú városok tulajdonában levő erdők és kopár területek összeírása 
szintén megtörtént, de ezek további kezelésének végleges meghatározásánál az 
1898. évi XIX. te. 1. §-ának e) pontja és 4. §-a értelmében fő tekintet arra volt 
helyezendő, hogy azok a törvény életbeléptetése előtt is az állam által kezeltet
tek-e, illetőleg, hogy birtokosaik az állami erdőkezelést óhajtják-e; abban az 
esetben pedig ha nem, hogy erdeik jövedelme a külön erdőtiszttartás költségeit 
megbírja-e. Az ide tartozó 126 törvényhatósági és városi erdőbirtok jövőben 
kezelésének kérdése is eldöntetett már a belügyi miniszter úrral egyetértőleg, 
csak 13 esetben nem történt még végleges intézkedés részint az adatok 
hiányossága miatt, részint pedig az átvétellel kapcsolatos személyi ügyek miatt.

Ezzel az eljárással az 1898. évi XIX. te. alapján állami kezelésbe adandó 
területek közé a statisztikai részben közölt kimutatás adatai szerint az egész 
országban (beleértve Fiume városát és kerületét is) 13 873 erdőbirtok és kopár 
terület soroztatott be eddig véglegesen 3 217 980 kh összes területtel. A be-
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sorozással kapcsolatban megállapíttatott egyúttal a törvény 19. §-a alapján az 
az évi átalányösszeg is, amelyet az érdekelt birtokosok az állami kezelés költ
ségeinek megtérítése fejében az 1900-1904. évekre terjedő első ötéves idő
szak alatt az államnak törvényhatóságokként fizetni fognak.

Ezek az évi átalányok egészben véve 730 613 korona 73 fillérre rúgnak. Az
1900. évi költségvetésben ezen a címen 795 363 korona volt előirányozva, a 
különbség tehát 64 750 korona. Ez a különbség onnan ered, hogy Abaúj-Tor- 
na, Szepes és Sáros vármegyékben, hol mint már említtetett, az összeírásnak a 
volt úrbéresek legelőilletőségére és vásárolt erdeire vonatkozó része megsem- 
misíttetett, a kezelési költségeknek az a hányada (20 501 korona), mely a költ
ségvetés összeállításakor ezen utóbb említett területekre számíttatott, egyelőre 
nem volt kivethető, s hasonlóképpen nem volt kivethető a fentebb már említett 
okok folytán a volt 13. számú román bánáti határőrezred községeiből alakult 
vagyonközség Krassó-Szörény vármegyében fekvő erdeire sem a költségve- 
tésileg előirányzott 39 788 korona kezelési költség.

Mint ezen számadatokból látható, az utóbb említett 4 vármegye kivételével 
a többi vármegyékre nézve megállapított átalányok összege igen csekély elté
réssel fedezi az előirányzott összegeket.

Az évi átalányok megállapításánál különben az 1898. évi XIX. te. 19. §-a 
ama rendelkezésének, hogy az évi átalány kh-anként átlagosan nem lehet 
nagyobb annál az összegnél, amelyet a birtokosok kezelési költség címén az
1898. évben kh-anként átlag fizetni tartoztak, nemcsak teljesen érvény sze
reztetett, hanem még az a cél is jórészt elérhető volt, hogy a birtokosok átla
gos megterhelése az 1898. évinél kisebb legyen. A 63 vármegye közül ugyan
is 32 vármegyénél a kh-ankénti átlagos kezelési költség megegyezik az 1898. 
évivel, 31 vármegyében pedig az 1898. évinél kisebb.

A kh-ankénti átlagos kezelési költség 25 filléren alul van 27 vármegyében 
(43%), 25,1-50 fillérig terjed 21 vármegyében (33%), 50,1-100 fillérig terjed 
11 vármegyében (18%) és 100 filléren felül emelkedik 4 vármegyében (6%); 
a kh-ankénti kezelési költségnek országos átlaga pedig kitesz 18,03 fillért, ami 
magában véve is elég bizonyíték arra, hogy az állami erdőkezelés az érdekelt 
birtokosokra aránylag véve igen csekély terhet ró.

A szegényebb sorsú birtokosok anyagi megterheltetésének lehető meg
könnyítése céljából, a keveset vagy semmit sem jövedelmező véderdőkre és 
kopár területekre eső kezelési költségjárulékokból, mindjárt az évi átalányok 
megállapítása alkalmával elengedtetett összesen 7011 korona 87 fillér.

Az állami kezelésbe vett erdők és kopár területek száma és kiterjedése 
különben, valamint a megállapított évi átalányok összege is a függőben tartott 
területek állami kezelésbe vétele kérdésének eldöntéséhez képest változni fog.
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Az 1898. évi XIX. te. 20. §-a ama rendelkezésének, hogy a megállapított évi 
átalányokból az egyes birtokosokra eső évi járulékok az erdők és kopár területek 
terjedelme alapján, de egyúttal azok jövedelmezőségének is a figyelembevéte
lével vettessenek ki, az 1900. évben már teljesen elég lesz téve, miután a 
megállapított évi átalányok a közigazgatási hatóságok által a jövedelmezőség 
tekintetében fennálló különbségek gondos figyelembe vételével még az össze
írás alkalmával megállapított osztályok jövedelmezőségi aránya szerint vettet
nek ki.

Ami a jövedelmezőségi osztályok számát illeti, a közigazgatási bizottságok 
az állami kezelésbe adandó erdőket és kopár területeket 8 vármegyében 4 
osztályba, 33 vármegyében 3 osztályba, 16 vármegyében 2 osztályba sorozták,
6 vármegyében pedig nem állítottak fel osztályokat.

A közigazgatási bizottságok az erdőőrök és erdőszolgák szolgálati és fe
gyelmi szabályzatainak jóváhagyása, illetőleg hivatalból való megállapítása 
iránt az 1899. évben még nem intézkedhettek, miután a szabályzatokra vonat
kozó tervezetek is csak az év végével készülhettek el.

Az 1898. évi XIX. te. 58. §-ának teljesen érvény szereztetett, amennyiben 
az új törvény által megszüntetett erdőtiszti intézményeknél törvényes minő
sítéssel alkalmazva volt és szolgálatra képes erdőtisztek az államszolgálatba 
átvétettek, és a m. kir. állami erdőhivataloknál és m. kir. járási erdőgondnok
ságoknál helyeztettek el, a betegség vagy egyéb okokból szolgálatra képte
lenek pedig megfelelő állami ellátásban részesíttettek.

Ezenfelül az államszolgálatba átvett erdőtiszteknek a törvényhatósá
goknál, városoknál szerzett nyugdíjigénye is rendeztetett a minisztertanács
nak azon határozatával, amely szerint ezeknek az államnál bekövetkező 
nyugdíjaztatása alkalmával a járási (vármegyei, kerületi) erdőgondnokságok
nál, illetőleg a törvényhatóságok, a törvényhatósági joggal felruházott váro
sok és a rendezett tanácsú városok által saját erdeik kezelésére szervezett 
erdőtiszti intézményeknél töltött szolgálati ideje, attól a naptól kezdve, ami
kor ők a vármegyei, illetőleg a körjegyzői és a városi nyugdíjalapba felvétet
tek, az államnál töltött szolgálatukba beszámíttassék, habár tisztán állami 
szolgálatban 10 évig nem is állottak még, de azzal a föltétellel, hogy az illető 
erdőtisztek eddigi nyugdíjalapjaikkal szemben fennálló igényeiket az állam
nak átengedni tartoznak. Ennek a feltételnek az érdekelt erdőtisztek kivétel 
nélkül eleget is tettek.

A közigazgatási hatóságok az 1898. évi XIX. te. II. címében foglalt ren
delkezéseknek, amennyiben ez lehetséges volt, az 1899. évben erre rendel
kezésre állott rövid idő alatt is igyekeztek érvényt szerezni; nevezetesen a 
törvény II. címének hatálya alá tartozó volt úrbéres és közbirtokossági erdőket
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külön nyilvántartásba foglalták, s birtokosaiknak a végrehajtási rendelet II. 
részét kézbesítették; a közös birtokosságok szervezkedésénél azonban csak el
vétve vehettek részt, mert a szervezkedéshez szükséges kellékeket (szavazás
ra jogosultak jegyzékét, ügyviteli szabályzatokat) a birtokosok közül csak ke
vesen mutatták be.

Az 1898. évi XIX. te. I. címének végrehajtására vonatkozó intézkedések 
azokban a vármegyékben, amelyekben az állami erdőkezelés a törvény élet- 
beléptetése előtt is szerződés alapján már szervezve volt, az állami erdőhiva
talok évi jelentései szerint nem keltettek fel valami különös érdeklődést a bir
tokosokban, mert ezeknek egyrészt a törvény szerinti állami kezeléssel kap
csolatosan felmerülő újabb anyagi megterheltetéstől nem kellett tartaniuk, az 
új rendszert pedig a szerződések alapján már évekkel előbb létesített, s a birto
kosok által megszokott állami kezelés folytatásának tekinthették.

Azokban a vármegyékben ellenben, ahol a községi stb. erdők kezelése a 
törvény életbelépése előtt a törvényhatóságok által szervezett járási (várme
gyei, kerületi) erdőgondnokságokra volt bízva, általában véve elég kedvező 
fogadtatásra talált az új törvény. Kétségtelenül azért, mert a birtokosoknak 
ezekben a vármegyékben nem kellett újabb megterheltetéstől tartaniuk, más
részt pedig, mert az állami kezeléstől joggal várhatták, hogy a kezelés körében 
több helyen előfordult rendetlenségeket megszünteti és az erdőknek a bir
tokosok érdekeivel összeegyeztetett helyesebb berendezését eredményezi.

Csak azok a birtokosok, akiknek erdei és kopár területei ezen új törvény 
életbeléptetése előtt szakszerű kezelés alatt egyáltalán nem állottak, s akiknek 
erdeire és kopár területeire az 1879. évi XXXI. te. (erdőtörvény) szerinti szak
szerű kezelést az 1898. évi XIX. te. tette először kötelezővé, fogadták bizal
matlansággal az új törvényt. Sőt ezek közül is a teljesen elkopárodott, víz
mosásos területek tulajdonosai nagyobbára beismerték az új intézkedések 
szükségességét s azt, hogy területeik hasznavehetővé tételét csak így remélhe
tik. Az 1898. évi XIX. te. 1. §-ának c) és d) pontjai alá tartozó volt úrbéres le
gelőilletőségek, továbbá vásárlás, csere vagy egyéb úton szerzett erdők bir
tokosaiban azonban már az új törvény két irányban komolyabb aggodalmakat 
keltett, főleg Abaúj-Toma, Sáros és Szepes vármegyékben és még néhány más 
törvényhatóságban, ahol az előbb említett területek összeírása ellen tényleg 
több-kevesebb fellebbezés is adatott be.

A volt úrbéresek egyik és fő aggodalma az volt, hogy az úrbéri legelőille
tőségekből és vásárolt erdőkből állami kezelésbe vett területeken a legeltetés 
egyszer s mindenkorra feltétlenül be fog tiltatni.

Tényleg nem is lehet teljesen mellőzni az ilyen területeken a legeltetésnek 
bizonyos mértékig való korlátozását, mert az eddigi oktalan használati mód
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nak további elnézése egyes helyeken, rövid idő alatt a termőtalaj teljes elpusz
tulását idézné elő. Arról azonban, hogy a legeltetés korlátozása az elkerül
hetetlen eseteken és a feltétlenül szükséges mértéken túl sehol se alkalmaz- 
tassék, gondoskodás történt már a végrehajtási rendeletben is, mely a bizal
matlanságot részben már meg is szüntette; de ezenfelül a még mutatkozó ag
godalmakat is bizonyára el fogja oszlatni az a (10 791/1900. szám alatt) ki
adott rendelet, amely a szóban forgó területek üzemterveinek elkészítése iránt 
akként intézkedik, hogy azok kezelésénél a fősúly elsősorban az állatte
nyésztési érdekekre lesz fordítva, s ehhez képest a legeltetés tilalmazása és az 
erdősítés foganatosítása csakis az elkerülhetetlenül szükséges mértékre lesz 
szorítva.

A másik aggodalma pedig a volt úrbéreseknek az volt, hogy az itt szóban 
forgó -  és szakszerű kezelésbe vett -  területeik után súlyos kezelési költsé
gekkel fognak megterheltetni.

Miután az állam úgy is jelentékeny összeget ráfizet a községi stb. erdők 
kezelésére, minden esetben és teljesen természetesen a kezelési költségek alól 
nem lehetett felmenteni a volt úrbéreseket; de miután az ilyen területeket a 
közigazgatási bizottságok nagyobbára a legalsóbb jövedelmezőségi osztályok
ba sorozták be, a kezelési költségjárulékok általában véve alacsonyak s ezen
kívül a kopár és vízmosásos részek után részben vagy egészben ezek is elen
gedtetnek.

Remélhető tehát, hogy ezeknek a birtokosoknak az ellenszenve is rövid idő 
alatt meg fog szűnni, s az elégedetlenek legfeljebb azok maradnak, akik álta
lában véve ellenségei a törvényes rendnek.

Az 1898. évi XIX. tc.-nek a közbirtokossági és volt úrbéres erdők gazdasá
gi ügyvitelét szabályozó II. címében foglalt rendelkezéseit az érdekelt bir
tokosságok általában véve megnyugvással, sok helyen pedig örömmel fogad
ták. Mert belátták és megértették, hogy a törvény ama rendelkezése, amely 
tőlük az addig elhanyagolt jogviszonyok rendezését, a közös használatokban 
való részesedési arány igazságos megállapítását, az egyes jogosultak jogainak 
és kötelességeinek szabatos meghatározását, a közös birtokból remélhető 
használatok szabályszerű kezelését és ellenőrzését követeli, de amely egyúttal 
autonóm szervezetüket törvényes formák között biztosítja: az egyesek hasznát 
és a közvagyon gyarapodását kétségtelenül előmozdítja.

Fiume városában és kerületében az 1898. évi XIX. tc.-kel életbe léptetett 
állami erdőkezelés és az ezzel kapcsolatos munkálatok csak az 1900. év tava
szán kezdetnek meg.

A volt Naszód-vidéki községek erdeit az 1898. évi XIX. te. értelmében az
1899. év folyamán is a besztercei m. kir. erdőigazgatóság kezelte.
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A Magyarbirodalom erdőterülete 1899. év végén 9 037 844 ha-t tett ki, amiből
7 507 402 ha a magyar anyaországra, 1 530 442 ha pedig a társországokra 
esett. Az egész Magyarbirodalom összes erdőterületéből 5 965 683 ha erdő 
volt tervszerű kezelésre kötelezve; ami pedig a talaj szerint való megoszlást 
illeti, 432 614 ha véderdő volt; 122 050 ha futóhomokon, 6 823 627 ha 
feltétlen erdőtalajon állt, s csak 1 659 553 ha nem állt feltétlen erdőtalajon, az 
összes területnek tehát 18,36%-a. Nagy különbség van e tekintetben az 
anyaország és a társországok között, a magyar anyaországban a nem feltétlen 
erdőtalajon álló erdők mindössze 968 909 ha-t tettek ki, vagyis 12,91 %-át 
foglalták el az összes erdőterületnek, a társországokban ellenben 690 644 ha 
erdő, vagyis 45,13% állt nem feltétlen erdőtalajon. Kitűnik ebből, hogy a 
Dráván túl jóval nagyobb arányban fordulnak elő olyan erdők, amelyek földje 
más művelési ág számára is alkalmas volna. Fanemek szerint, ismét a Magyar- 
birodalom összes erdeit tekintve, az egész állomány a következőleg oszlott 
meg: tölgyfaerdő volt 2 417 833 ha, bükk- és más lomberdő 4 728 527 ha, 
fenyőerdő 1 891 484 ha. A Dráván innen és Dráván tói az egyes fanemek más
más arányban fordulnak elő, a tölgyerdőkre Magyarországon 27,72%, Hor- 
vát-Szlavónországokban 21,98%, a bükk- és más lomberdőkre a Dráván innen 
49,40%), a Dráván túl 66,64%, a fenyőerdőkre az anyaországban 22,88%, a társ
országokban 11,38% esett.

A kincstári erdőbirtokok összes területe, szintén az 1899. év végén, 
1 554 628 ha-ra rúgott, 203,87 millió korona értékkel. Az említett területből 
azonban 155 023 ha a nem tulajdonképpeni erdőterületre esett, hanem 
részint legelő, részint havasi legelő, részint rét, részint szántóföld, részint 
nem termőterület, részint beltelek foglalta el. Az összes erdőterületből 
148 546 ha használaton kívül állt, míg a rendes használat alatt levő erdőkből 
190 850 ha tölgyerdő, 384 817 ha fenyőerdő, 663 031 ha bükk- és más 
kemény lombfaerdő, 12 361 ha pedig fűz-, nyár- és más puha lombfaerdő 
volt. A kincstári erdőkből kihasználható volt 1899-ben 36 603 ha, ténylege
sen azonban ebből a területből csupán 12 914 ha használtatott ki, a tényleg 
kihasznált vágásterületben termett összesen 1 142 046 m3 épület- és tűzifa, 
1 780 169 m3 tűzifa, összesen tehát 2 922 215 tömör m3 fatomeg; érté- 
kesítetlenül visszamaradt az év végén 310 809 m3 Zárszámadásunk adatai 
szerint a kincstári erdőkből ez évben a bevétel 16 548 000 koronára, a kiadás 
pedig 9 352 000 koronára rúgott, a tiszta jövedelem pedig 7 196 000 ko
ronára.
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A kincstár nagy gondot fordít az erdősítésekre. A kincstári erdők üzemter
ve szerint évenként 18 660 ha-t kell beerdősíteni, az 1899. évben a régibb évek 
hátralékaival együtt 33 093 ha volt összesen beerdősítendő, ebből tényleg 
beerdősítetett természetes úton 5067, vetéssel 2402, ültetéssel 13 146 ha, 
összesen tehát 20 615 ha, így a hátralék leszállt 15 095 ha-ra. Az év folyamán 
foganatosított erdősítések költsége 380 906 koronát tett ki, ha-onként a ter
mészetes úton létrejött erdősítéseknél 93 fillért, a vetésnél 12,16 koronát, az 
ültetésnél 26,39 koronát.

A kincstári erdők a beültetésre szükséges csemetét a kincstári csemete
kertekből nyerik, a csemetekertek terjedelme 1899-ben 400 ha-t tett ki. A 
csemetekertek azonban nemcsak a kincstári erdők szükségletét fedezik, hanem 
kopár területek befásítására magánosoknak is szolgáltattak csemetéket. A 
kincstári csemetekertekből 1899-ben az erdőkincstár által foganatosított ülte
téshez 40,4 millió fenyő-, 7,2 millió tölgy-, 3,3 millió egyéb lombfa, összesen 
50,9 millió csemete adatott ki. Magánosoknak kopár területek befásítására ki
osztatott 14,8 millió fenyő-, 4,4 millió tölgy-, 6,9 millió egyéb lombfa, össze
sen tehát 26,1 millió csemete. Az egyéb lombfát a magánosoknak kiszolgálta
tott csemeték között az akác emeli oly magasra, mely a futóhomok területek 
befásítására osztatik ki. A kopár és vízmosásos területek beerdősítésére az
1899. év folyamán úgy az erdőőri szakiskoláknál, valamint az Országos Erdei 
Alap költségén, nemkülönben a M. Kir. Erdőkincstár s végül a Selmecbányái 
Erdészeti Akadémia költségén fenntartott csemetekertckben összesen 75,2 
millió csemete állt rendelkezésre, mégpedig 16,6 millió lucfenyő, 0,8 millió 
jegenyefenyő, 8,8 millió erdeifenyő, 18,4 millió feketefenyő, 0,5 millió vörös
fenyő, 13,3 millió kocsányos tölgy, 1,7 millió kocsánytalan tölgy, 2,6 millió 
kőris, 10,4 millió akác, 1 millió fííz, nem említve a kisebb mennyiségben elő
forduló fanemeket.

mázsa korona

Tűzifa 790 271 1 185 406

Kemény épület- és müfa 716 757 5 165 618

Puha épület- és müfa 1 382 773 4 481 629

Donga keményfából 1 381 751 16 094 709

Vasúti talpfa 905 895 3 804 759

Fűrészelt és faragott faáru, keményfából 2 086 955 22 265 890

Fűrészelt és faragott faáru, puhafából 3 327 033 23 579 540

Cserzőanyag-kivonat 288 805 5 821 304

Cserzőhéjak 476 731 4 290 579
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A fa és egyéb erdei termékek külkereskedelmi forgalmunkban nagyon fon
tos szerepet játszanak, behozatalunk értéke 1899-ben ezekből az árukból ösz- 
szesen 16 333 760 koronára, kivitelünk értéke pedig 90 896 216 koronára rú
gott. Behozatalunkban legfontosabb szerepet játszanak a fűrészelt és faragott 
faáruk puhafából, amelyekből 2 260 160 mázsát hoztunk be 10 372 358 koro
na értékben, míg dongabehozatalunk 334 867 mázsára rúgott 3 013 803 ko
rona értékben.

Jegenyefenyő elegyes lucfenyves a Liptói-havasokban (1910 körül)
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Földművelésügyi Minisztérium 1900
Földművelésügyi miniszter: Darányi Ignác

1. FŐOSZTÁLY
Főnök: Sóltz Gyula főerdőmester
Főnökhelyettes: Horváth Sándor

l/a. Ügyosztály. Kincstári erdők
Osztályvezető: Tavi Gusztáv
Erdőmester

Leviczky Albert
Szolgálattételre beosztva 

Kugler Lajos 
Schmidt Károly 
Bokor Róbert 
Balogh Ernő 
Szabó József 
Rónay Imre

1/b. Ügyosztály. Kincstári erdők
Osztályvezető: Szenes József
Főerdész

Berendi Béla
Szolgálattételre beosztva 

Kozma István 
Gurányi István 
Tomassek Miklós

2. Ügyosztály. Erdőrendezés
Osztályvezető: Földi János 

Nagy Károly
Szolgálattételre beosztva 

Lehoczky György 
Jankó Sándor 
Bund Károly 
Zathureczky Vilmos 
De Pottere Gerard 
Dezsényi Jenő 
Ferenczy Lajos

Dietl Ágoston 
Clement Károly 
Zivuska Jenő

3/a. Ügyosztály. Állami kezelésbe 
vett községi és más erdők
Osztályvezető: Horváth Sándor 
Helyettese: Törzs Kálmán 
Főerdész

Héjas Kálmán 
Almássy István 
Tóth Miklós

3/b. Ügyosztály. Állami kezelésbe 
vett községi és más erdők
Osztályvezető: Horváth Sándor 
Helyettese: Péch Kálmán 
Erdőmester

Arató Gyula 
Bodor Gyula

Erdész
Korzenszky Antal

4. Ügyosztály. Erdőfelügyelet
Osztályvezető: Bartha Gyula 
Erdőfelügyelő

Rochlitz Dezső 
Vadászati felügyelő

Egerváry Gyula 
Alerdőfelügyelő

Doroszlay Gábor 
Szolgálattételre beosztva 

Jausz Sándor 
Csemy Győző 
Tichy Kálmán 
Hammersberg Géza

66



Kormányjelentés az erdészetről

Magyarország erdőterülete az 1900. év végén 13 050 837 kh-at foglalt el; az
1899. évi állapothoz képest tehát az erdők állaga 5743 kh gyarapodást mutat.

Ezen gyarapodást az 1898. évi XIX. te. alapján eszközölt új összeírás idézte 
elő, ugyanezen okból az üzemtervszerü kezelésre kötelezett erdőterület 
154 857 kh-dal nagyobbodván, ezen kötelezettség összesen 8 535 944 kh-ra 
terjedt ki. Talajminőség szerint az erdők állagában beállott gyarapodás a kö
vetkezőképpen oszlik meg: a véderdők 2129, a futóhomokon álló erdők 263, a 
feltétlen erdőtalajon álló erdők 2049 és a nem feltétlen -  tehát más művelési 
ágra is alkalmas -  talajon álló erdők 1302 kh-dal gyarapodtak.

Az erdők fenntartását veszélyeztető törvényellenes cselekmény, vagyis 
tiltott erdőirtás a múlt év folyamán Csongrád és Bihar vármegyékben fordult 
elő egy-egy esetben, amely miatt folyamatba tétetett az erdőrendészeti eljárás, 
s a kiirtott terület újraerdősítése elrendeltetett.

Ezenkívül több vármegyében történtek engedélyem mellett irtások, a más 
gazdasági művelésre állandóan alkalmas erdőterületeken, mégpedig azon fel
tételhez kötve, hogy az illető birtokosok az irtásra engedélyezett terület meg
felelő pótlása fejében fatenyésztésre inkább ráutalt más területek beerdő- 
sítésére köteleztettek. Több magánbirtokos nem feltétlen erdőtalajon álló erde
jét a területnek más, jövedelmezőbb művelési ágban való használhatása 
céljából irtotta ki; néhány esetben pedig feltétlen erdőtalajon álló erdőkben 
szőlő- és gyümölcsöstelepítés, vasútépítés stb. céljából kellett erdőirtást 
engedélyeznem.

Az üzemtervek, illetőleg az 1879. évi XXXI. tc.-ben foglalt erdőtörvény 
alapján az 1900. évben erdősítendő lett volna összesen 225 226 kh. Tényleg 
beerdősíttetett e területből 121 352 kh, hátralékban maradt 103 874 kh. A 
leginkább az előző évekből származó hátralékok s területeknek teljes beerdő- 
sítése a legjobb viszonyok között is hosszabb időt fog igénybe venni, a tölgy
makk és egyéb erdei famagtermés kimaradása, munkáshiány, másutt ismét 
amiatt, hogy az üzemtervileg előírt területeket nem használják ki, vagy a leta
rolt területekről a termelt faanyagot nem lehet elszállítani.

Mint örvendetes tényt említhetem, hogy a lefolyt évben 5431 kh elő nem 
írt terület erdősíttetett. Ott, ahol a nehezebb anyagi viszonyok miatt a cseme
tekert költségeit a birtokosok nem viselhették, a lefolyt évben is utalványoz
tam megfelelő államsegélyt.

A kopár területek beerdősítésére nemcsak az Országos Erdei Alap és az 
„államsegély kopár területek befásítására” cím költségén fenntartott csemete
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Kormányjelentés az erdészetről 1900

kertekből, hanem a kincstári erdőhatóságok feleslegéből is adományoztam 
erdei facsemetéket. Az 1900. évben rendelkezésemre állott 99 millió különféle 
facsemete, vagyis 24 millióval több, mint az előző évben. Ebből a múlt év ta
vaszán 1686 folyamodó erdőbirtokosnak kiosztatott 42 millió csemete, amely- 
lyel 10 881 kh terület erdősíttetett be általában elég jó sikerrel. Ugyanez év 
őszén 427 folyamodó erdőbirtokosnak kiosztatott 8,3 millió csemete.

E számadatba nincsenek belefoglalva azok a területek, amelyeket a birto
kosok saját csemetekertjeikben termelt csemetékkel, továbbá az állami kezelés 
alatt álló községi stb. erdők részére fenntartott csemetekertekből nyert cseme
tékkel erdősítettek be.

Az erdősítések gyorsítása érdekében követett azon eljárás, hogy a kopár 
területek szegény sorsú és oly birtokosait, akik a fásításra az erdősítésnek az 
1879. évi XXXI. te. 165. §-a alapján való elrendelése előtt önként vállalkoz
nak, az erdősítés közgazdasági értékéhez és fontosságához, valamint a tényleg 
felmerült költségek nagyságához képest segélyezem, igen hathatós eszköznek 
bizonyult, amiért is erre a célra a lefolyt évben 200 000 korona, a folyó 1901. 
évre pedig 250 000 korona összeget irányoztam elő, és az 1900. évben 3540 
kh-nyi fásításért 723 birtokos részére 48 877 korona pénzsegélyt osztottam ki.

Az 1900. évben az ország különböző részeiben 5 új csemetekertet telepítet
tem és 3 csemetekertet, az 1899. évben telepített fiumeit belefoglalva, meg
nagyobbítottam s két államilag segélyezett csemetekertet állami kezelésbe vé
tettem, ami által a szóban levő célra telepített csemetekertek száma 22-re, 
összterülete pedig 297,15 kh-ra emelkedett.

Az 1901. évben még 18 csemetekert (összesen 45,50 kh) telepítése van 
ugyanebből a célból tervbe véve, ami mintegy 20 millióval több kiültethető 
csemetét fog évenként szolgáltatni.

Az erdősítési kedv fokozása céljából a kopárokon az 1900. évben teljesített 
és az 1905. évben megbírálás alá kerülő erdősítések jutalmazására 18 jutalmat 
tűztem ki, összesen 9000 korona értékben. Ezen jutalmakért már eddig is több 
erdőbirtokos, 284 kh erdősítéssel pályázott.

Az 1895. évben teljesített és az 1900. évben megbírált erdősítésekre kitűzött
6 nagy és 6 elismerő jutalom összesen 6000 korona értékben a bikfalvi köz
birtokosságnak, Bereck, Csíkszentmihály, Csemátfalu, Hosszúfalu, Tatrang, 
Szelistye, Szibiel, Völc és Gyergyószentmiklós községeknek, továbbá a berecki 
római katolikus egyháznak és a peselneki volt úrbéreseknek osztatott ki.

Tekintettel arra, hogy a jutalomban részesült birtokosokon kívül a többi 
versenyző is a nagy költséggel teljesített erdősítéseknél szintén kiváló buzgal
mat fejtett ki s igen szép eredményt ért el, de mivel több jutalom nem állt ren
delkezésre, 6 nagybirtokosnak az erdősítés terén kifejtett buzgalmáért elisme
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résemet fejeztem ki, több szegényebb sorsú birtokosnak pedig az erdősítés kö
rül felmerült tetemes kiadások némi megtérítése fejében megfelelő pénzse
gélyt adományoztam s ezenfelül az erdősítés terén kitűnt magánerdő-birtoko- 
sok szolgálatában álló 4 erdőtisztet, egy gazdatisztet, továbbá egy községi bí
rót és 9 erdőőrt, végül egy földművest némi jutalomban részesítettem.

Az erdei tűzesetek száma az előző évekhez képest az 1900. évben csökkent, 
és nagyobb káreset csak a Kassa szab. kir. város tulajdonát képező erdőben 
fordult elő, ahol a vágásokban összerakott 16 385 korona értékű fenyő haszon
fa égett el. A leégett területeknek beerdősítése és legeltetés ellen való tilal- 
mazása a hatóságok tudomására jutott minden egyes esetben elrendeltetett.

Nagyobb rovarkárok az elmúlt évben nem fordultak elő. Nyitra vármegyé
nek egyes részében a cserebogár, Nagy-Küküllő vármegyében pedig a búcsús 
pohók (Cnetocampa processionea) nevű kártékony rovar okozott észrevehető 
károkat. A vörösfenyőrák az elmúlt évben Gömör, Szepes és Liptó várme
gyékben észleltetett. Nagyobb széltörések Szepes és Sáros vármegyében for
dultak elő, melyeknek leginkább lucfenyőfák estek áldozatul. Továbbá a Kis- 
kárpát-hegyláncolat nyugati lejtőin és az egész Morva menti fenyvesekben a 
tavaszi szél és hóviharok oly tetemes károkat okoztak, hogy 27 424 m3 fatö
megnek soron kívüli kihasználása vált szükségessé.

A közigazgatási bizottságok, mint elsőfokú hatóságok, az erdei ter
mékeknek idegen területen való átszállítására több esetben adtak engedélyt. 
Az elmúlt 1900. évben vízen való szállításra 29 birtokosnak adtam engedélyt.

Az erdőtörvény rendelkezéseivel szemben elkövetett cselekmények és mu
lasztások miatt erdőrendészeti áthágás iránti eljárás összesen 300 esetben in
díttatott.

Az erdőrendészeti áthágások alapján megítélt pénzbüntetésekből az 1900. 
évben 221 eset után 25 227 korona 91 fillér folyt be, vagyis egy-egy áthágási 
eset után átlag 114 korona 15 fillér.

Erdei kihágások után az 1900. évben 112 941 korona folyt be az Országos 
Erdei Alapba. Az erdei kihágási bíráskodásnál az eltulajdonított tárgy érté
kének, továbbá a kártérítés összegének és a hajtópénzeknek kiszabásánál hasz
nált „erdei érték- és árszabályzat” 1900. évben 11 vármegye területére vonat
kozólag állapíttatott meg.

Az Országos Erdei Alap az 1879. évi XXXI. te. 208. §-a értelmében az 
erdőrendészeti áthágások és erdei kihágások után befolyt pénzbüntetéseknek 
és az elkobzott tárgyak eladásából befolyt összegnek 4/5 részéből s az er
dészeti államvizsga- és erdőőri szakvizsgadíjakból képződik. Folyó bevétele
iből és időszaki kamataiból fedeztetnek mindazon kiadások, amelyek az erdő
törvény végrehajtásánál felmerülve, sem más közalapból nem fedezhetők, sem

69



Kormányjelentés az erdészetről 1900

azokon, akikkel szemben vagy akiknek érdekében a költségeket előidéző erdő
rendészeti intézkedés foganatosíttatott, részint törvényes jogcím hiányában, 
részint pedig vagyontalanság miatt be nem hajthatók.

Az alap bevétele 1900. évben 175 412 korona 37 fillér, kiadása 151 143 ko
rona 46 fillér, tiszta vagyona pedig az év végén 804 077 korona 25 fillér volt.

Az 1879. évi XXXI. tc.-be iktatott erdőtörvény értelmében alkalmazandó 
erdőtisztektől megkívánt szakképzettség, valamint általában az erdőgazdaság 
önálló vezetésére szükséges képesség mértékének megbírálása végett Buda
pesten tavasszal és ősszel erdészeti államvizsgálat tartatik. A vizsgálóbizottság 
áll: az elnökből és három vizsgálóbiztosból. A vizsgálóbizottság elnöke a ma
gyar királyi országos főerdőmester vagy helyettese.

Az erdészeti államvizsgálathoz csak az bocsátható, aki hiteles okiratokkal 
előlegesen igazolja, hogy feddhetetlen előéletű, főgimnáziumon vagy főreál
iskolán az érettségi vizsgát sikerrel letette és aki a Selmecbányái m. kir. bá
nyászati és erdészeti akadémián vagy azzal egyenrangú valamely más szakin
tézeten a Selmecbányái akadémia rendes erdészhallgatói számára előírt összes 
tantárgyakból a vizsgálatokat sikerrel megállotta.

Az erdőtörvény életbelépte óta, vagyis 1880. évtől 1900. évig az erdészeti 
államvizsgán összesen megjelent 1361, a vizsgát sikerrel letette és oklevelet 
nyert 1082 egyén.

Magyarországon az 1900. év végén az erdők szakszerű kezelését teljesítette 
összesen 1456 hatóságilag felesketett erdőtiszt. Ezekből az erdőtörvény 17. §- 
ában megnevezett erdőbirtokosoknál alkalmaztatott 1192 erdőtiszt, akik közül 
980 bírt teljes minősítéssel, 197 pedig régebben alkalmazott erdőtiszt. A ma- 
gánerdő-birtokosok szolgálatában állott a múlt év végén 264 hatóságilag feles
ketett erdőtiszt, akiknek nagyobb része erdészeti oklevéllel nem bír.

Az erdőtörvény 17. §-ában megnevezett erdőbirtokosok erdejét őrizte az el
múlt év végén összesen 6373 hatóságilag felesketett erdőőr, akik közül az 
erdőőri szakvizsgát letette 4022.

Magánerdő-birtokosok szolgálatában állott 5206 hatóságilag felesketett 
erdőőr, akik közül azonban csak 283 bírt erdőőri szakvizsgával.

A felesketett erdőőrökön felül az erdőőrzésben segédkezett 8504 erdőszolga.
Az erdőőri teendők végzésére alkalmas egyének kiképzésére ez évben is 

négy erdőőri szakiskola tartatott fenn, mégpedig Vadászerdőn (Temesvár mel
lett), Királyhalmán (Szabadka mellett), Liptóújvárt és Görgényszentimrén.

A szakiskolai tanfolyam teljes két év. A növendékek legnagyobb része álla
mi ellátás mellett és csakis kis részben saját költségen vétetett fel; ez utóbbiak 
az ellátásért és ruházatért 300 korona évi díjat fizetnek. A növendékek mind 
bentlakók. Az oktatás főként gyakorlati, de részben elméleti; a gyakorlati is
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meretek bővítése végett a tanulóknak a szakiskolák kezelése alatt levő erdők
ben, csemete- és növénytani kertekben a legkülönbözőbb kezelési, használati 
és tenyésztési módok mutattatnak be, s azonkívül tanulmányi utakat is tesznek.

Vadászat

A vadászati ügyek kezelése a f. évben is ugyanazon elvek szerint történt, 
mint az előző években. Az újonnan alakult vagy alapszabályait módosító ama 
számos vadásztársulat közül, amelyek alapszabályaikat megerősítés végett be
mutatták: 10 ilyen vadásztársulatnak alapszabályait megfelelőnek találtam és 
elláttam a szükséges záradékkal; a többieket pedig mindazon intézkedések 
pótlására utasítottam, amelyek akár a társulási viszony, akár az okszerű vadte
nyésztés szempontjából, az elém terjesztett alapszabályokból hiányoztak. Ez 
idő szerint hazánkban összesen 111 ilyen vadásztársulat létezik, amelyeknek 
kormány hatóságilag megerősített alapszabályaik vannak.

Az erdőőri szakiskolák vadászterületeinek kezelését és felügyeletét újból 
szabályoztam, akképpen, hogy az intézeti növendékek a vadászati segédszol
gálat teendőiben való alaposabb kiképzést nyerjenek.

A belügyminiszter úrral egyetértőleg intézkedtem a ragadozó és kártékony 
állatok mérgezésénél követendő eljárás szabályozása, illetve a szomszédos bir
tokosok és községek meghallgatása tárgyában. Tárgyalásokat folytattam az il
letékes minisztériumokkal a vadértékesítés és a vadkivitel előmozdítása ér
dekében, úgy hasonlóképp több vármegye ebtartási szabályrendelete tárgyá
ban. Gondoskodtam továbbá a vadászati statisztikai adatok gyűjtéséről. Végül 
a hazai vadtenyészet fejlődésének szemmel tartása céljából a kir. erdőfelügye
lőség által ezúttal is összegyűjtettem a vadlelövési és értékesítési adatokat az 
egész országból és gondoskodtam arról, hogy ezen érdekes adatok megfelelő 
módon és alakban nyilvánosságra hozassanak.

Kincstári erdők

A kincstári erdőhatóságok kezelése alatt álló erdőbirtok összes területe, 
beleszámítva az üzemi vagy kezelési célokra szolgáló s mezőgazdaságilag 
kezelt földeket, a havasi legelőket, a terméketlen területeket és beltelkeket az
1900. év folyamán vásárlás és csere útján 2734 ha-ral szaporodott; viszont bir
tokrendezések, területi adathelyesbítések és egyes területeknek telepítési cé
lokra történt átadása folytán -  a kincstári gazdászat, illetve bányászatnak át
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adott területek betudásával -  8856 ha-ral apadt. Végeredményükben ezen terü
letváltozások az összes területnek 6122 ha-ral való apadását mutatják. A kincs
tári erdők értékében bekövetkezett változásokat részint a területváltozások, 
részint pedig a kezelési és üzleti építkezésekre, valamint a szállítási berende
zésekre fordított beruházások okozzák.

Az úrbéri kapcsolatból kifolyólag, valamint a néhány erdőhatósági kerü
letben létező kincstári munkástelepek szervezeténél fogva, a kincstári er
dőkre nehezedő faizási, legeltetési, makkoltatási és más szolgalmak és bir
tokviszonyok rendezésének ügye évről évre előbbre halad. Az 1900. év fo
lyamán az úrbéri rendezés Hosszúmező községben nyert végleges befeje
zést; a bustyaházai kerületben pedig Visk és Técső községek határában 
fekvő úgynevezett koronavárosi kincstári erdők, nemkülönben a dombó- 
krasznisorai közbirtokossági erdők, valamint a sóvári kerületben a répás
hutai telepesek birtokviszonyainak rendezése annyira előrehaladt, hogy 
végleges befejezése a közeljövőben várható. A vinkovcei kerületben az 
úgynevezett erdőhasítvány földek, azaz a határőrvidéki erdők határainak 
1842. évben történt kikerekítésekor elesett és az erdőgazdaságtól elkülö
nített földek birtokviszonyainak rendezése oly arányban folyik, amelyben 
az új telekkönyvek szerkesztése halad. Ezen földekről 1900. évben bírói 
végzések alapján 718 ha lett különböző községek határában egyes bir
tokosoknak átadva.

A faértékesítés terén igen jó eredménnyel járt egyes kerületekben a fater
mésnek kisebb csoportokban való értékesítése, módot nyújtván a kisebb üzleti 
tőke részvételére a versenyben.

A kezeléssel megbízott erdőtiszti személyzet illetményeinek 1899. évben 
megkezdett fokozatos rendezése 1900. évben folytattatok, amennyiben a X. 
fizetési osztályba sorozott erdészek száma 55-tel szaporíitatott s az erdész- 
jelölti állások száma ugyanannyival csökkentetett. A kincstári erdőknél alkal
mazásban levő altisztek fizetésrendezése is, amely három év alatt fokozatosan 
fog keresztülvitetni, ezen évben vette kezdetét.

Az erdőrendezőségek szervezetében 1900. évben az a változás történt, 
hogy az otocsáci erdőrendezőség a zágrábitól, amelynek alá volt rendelve, tel
jesen fuggetleníttetett. Az erdőrendezőségek vezetői mellé összesen 43 műsza
ki tisztviselő volt beosztva, kik a keresztülvitt birtokrendezések, avagy más 
gazdaságilag fontos okoknál fogva a fennálló üzemtervek átdolgozásával, túl
nyomó részben azonban üzemátvizsgálási munkálatokkal, erdőművelések 
felügyeletével, birtok- és határrendezésekkel s új birtoktörzskönyvek össze
állításával foglalkoztak s az érvényben levő üzemtervek szakszerű foganatosí
tására felügyeltek.
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Az erdőművelések terén mutatkozó s előző évi jelentéseimben közölt okok 
miatt előállott hátralék pótlása végett az erdőhatóságok erdősítések körüli 
működése évről évre fokozottabb mérveket ölt. Megjegyzem, hogy, miként az 
előző években, ezúttal is egyes kincstári erdőhatóságok a saját, valamint a 
kopár területek beerdősítésére szükséges facsemeték mellett a selyemtenyész
tés és gyümölcstermelés előmozdítása érdekében eperfacsemeték és gyü
mölcsfaalanyok termesztésével is foglalkoztak.

A Selmecbányái M. Kir. Központi Erdészeti Kísérleti Állomás s a négy 
erdőőri szakiskola székhelyén létesített külső erdészeti kísérleti állomások 
fejlesztése céljából berendeztetett folytatólag a központ kisiblyei kísérleti 
telepe, s ott növényélettani s anatómiai laboratórium létesíttetett. Csíráztatási, 
csemetenevelési, erdősítési és áterdőlési kísérletek mellett rendszeres meteo
rológiai megfigyelések tétettek a kísérleti telepek klímái viszonyaira s ezeknek 
a talajra történt behatásaira nézve. Adatok gyűjtettek a cserebogár pajorok 
szénkéneggel való irtására vonatkozólag. Hatvanöt fafajra vonatkozó fenoló- 
giai megfigyelések tétettek. Beható tanulmányozás tárgyát képezték a bükkfa 
megfülledésére s helyes impregnálására vonatkozó tudományos kutatások. A 
hazai fafajok tenyészeti határainak megállapítására vonatkozó munkálatok 
folytattattak, s az ugyanezen fafajok anatómiai leírására vonatkozó munka 
újabb részekkel egészíttetett ki.

Ezeken kívül a Központi Erdészeti Kísérleti Állomás az időnként felmerülő 
tudományos és gazdasági szakkérdésekben adott a hozzá fordulóknak felvilá
gosítást s a beküldött rovarok, fabetegségek stb. meghatározásával foglalko
zott.

Állami kezelésbe vett községi és némely más erdők és kopár területek

A községi és némely más kötött forgalmú tulajdont képező erdők és kopár 
területek kezelése tekintetében az 1898. évi XIX. te. életbelépésének évétől 
fennmaradt függő kérdések közül a legfontosabbak egyike azoknak a terüle
teknek megállapítása volt, amelyek az állami kezelésbe adandó területek közé 
összeírattak ugyan, de végleges besorozásuk kérdésében a döntés 1899-ben 
bizonyos okokból meg nem történhetett.

Ezek között a törvényhatóságok és városok tulajdonában levő erdők és 
kopár területekre nézve a függőben maradt 13 esetre az 1900. évben a belügy
miniszter úrral egyetértőleg véglegesen határoztam. Azokat a területeket pe
dig, amelyek a volt úrbéres birtokosságoknak az úrbéri birtokrendezés alkal
mával legelőilletőség fejében mentek át a tulajdonába, vagy amelyeket a volt
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úrbéresek vásárlás, csere útján vagy más jogcímen szereztek, és amely 
területeknek állami kezelésbe vétele ellen felszólamlás történt, sőt Abaúj-Tor- 
na, Sáros és Szepes vármegyékben az összes ilyen természetű területeket az
1900. év folyamán egy-egy mezőgazdasági és erdészeti szakértő kiküldött 
közeg által a helyszínen tüzetesen megvizsgáltattam, úgy hogy az állami keze
lésbe adás kérdése -  ezen helyszínelések alapján -  az 1901. év elején ezekre 
nézve is megoldható volt.

A volt 13. számú román bánáti határőrezred községeiből alakult karánsebe- 
si vagyonközségnek a belügyminiszter úrral egyetértőleg -  az 1898. évi XIX. 
te. 59. §-a alapján -  engedély adatott arra, hogy erdőbirtokát saját erdőtisztjei 
által -  de a helyes erdőgazdálkodás követelményeinek biztosításával -  kezel
tethesse. Ennélfogva Lúgoson állami erdőhivatal felállítása szükségtelenné 
vált, mert a Krassó-Szörény vármegyében levő többi erdők kezelésének veze
tése és ellenőrzése a temesvári m. kir. állami erdőhivatalra volt bízható.

Az állam által kezelt erdők és kopár területek kiterjedése 1900-ban -  
beleértve Fiume városának erdeit és kopár területeit is -  mint az a statisztikai 
részben közölt kimutatásból kitűnik, 3 326 929,5 kh (1 914 647 ha) volt, 7211 
község határában és 13 531 birtokos tulajdonában; az évi kezelési átalány 
összege pedig 613 864 koronára rúgott. Az említett területbe nincs beleértve a 
volt Naszód-vidéki községeknek a besztercei m. kir. erdőigazgatóság által az 
1890. évi XIX. te. alapján kezelt 282 764 kh-nyi (162 731 ha-nyi) területe, 
melynek kezelése a birtokosoknak 121 274 koronába került.

Az állam által kezelt erdők és kopár területek száma és terjedelme nem állandó, 
az folyton változik, mert a törvény értelmében egyes területek az állami kezelés
ből kibocsáthatók, mások pedig újonnan állami kezelésbe lesznek veendők.

Az állami erdőhivatalok teljesen elkészítettek s jóváhagyás végett beter
jesztettek 921 üzemtervet összesen 158 199,8 kh-ról; az ideiglenes gazdasági 
terv megállapítására vonatkozó javaslatot pedig összeállították újabb 1210 bir
tokról, összesen 160 211,5 kh-ról; a külső erdőrendezési munkálatokat befe
jezték további 483 birtoknak összesen 104 101,5 kh-nyi területén s ezenkívül 
a birtokhatárok biztosításáról 1572 esetben gondoskodtak összesen 318 441,9 
kh-nyi területre nézve. -  A használatok kijelölése általában véve szintén 
megtörtént, kivéve 512 esetet, amelyeknél azonban a kijelölés nagyobbrészt 
azért nem történt meg, mert a birtokosok nem kívánták az esedékes használa
tokat igénybe venni, vagy kevesebb esetben azért, mert a használatok ható
ságilag ideiglenesen beszüntettettek.

A kezelő személyzet közreműködését igénybe vevő mesterséges erdősítés
31 641,5 kh-ra terjedt ki. Ezen a téren még mindig nagy a visszamaradás, 
amennyiben hátralékban a beerdősítettnél nagyobb, összesen 31 941,5 kh terü
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let maradt; emiatt azonban magukat az érdekelt birtokosokat nem lehet min
denkor okolni, mert az erdősítési hátralék legtöbbnyire vetőmag- vagy cseme
tehiányból, kedvezőtlen időjárásból, munkáskéz és költség hiányából ered. 
Egyébiránt ez a hátralék nem oszlik meg egyenletesen az összes területekre.

Az erdősítés terén egyébként jelentékeny haladás mutatkozik az ültető
anyag termelésére szánt csemetekertek szaporodásában. Erdei facsemeték ter
melésére szánt, s állami költségen fenntartott csemetekert ugyanis 1900-ban 
már 83 volt, összesen 294,6 kh kiterjedéssel; ezekben a csemetekészlet kerek 
számban 107 millióra rúgott, s ebből kiadatott az év folyamán 38 millió, és 
készletben maradt 69 millió.

Az egyes birtokosok által saját költségükön fenntartott 2757 csemetekert 
kiterjedése 635,6 kh volt; s a 154 milliós készletből felhasználtatott 63 millió, 
s így még 91 millió maradt készletben.

A községi s némely más erdők kezelésére hivatott állami erdőhivatalok, úgy 
mint azelőtt, az 1900. évben is szolgálatot tettek a selyemtermelés és gyümölcs- 
termelés ügyének. Az általuk ily célból fenntartott 12 csemetekertben (12,1 kh) 
nevelt 2 535 000 db eperfacsemetéből ugyanis 1900-ban 1 067 000 db-ot bo
csátottak a selyemtenyésztési felügyelőség rendelkezésére; másrészt 2 gyü
mölcsfaiskolát is létesítettek 18,5 kh kiterjedésben, s ezekben a csemetekészlet 
1900-ban 54 ezer db-ra emelkedett.

Az állami erdőtisztek a kezelésükre bízott erdőkön a legeltetést az 1900. 
évben is ellenőrizték, nevezetesen kijelölték az erdőknek legeltetés ellen tilal
mazandó részeit, ami az összes állami kezelésbe vett erdők területének 39%-át 
tette ki. Erdőőrizet céljából 547 járási és 163 külön, egyes birtokosok által alkal
mazott, törvényes minősítéssel bíró erdőőr és 7975 erdőszolga állott rendelke
zésre. Az állami erdőhivatalok tulajdonképpeni kezelési teendőik mellett közre
működtek a birtokosok feladatát képező két fontos ügy előkészítésében. Egyik 
volt az erdőőrök szolgálati és fegyelmi szabályainak megállapítása; a másik a 
törvény hatálya alá eső birtokosságok szervezkedésének, s nevezetesen a jogo
sult közös birtokosok arányrészeit kitüntető névjegyzék összeállításának és a 
gazdasági ügyviteli szabályzat elkészítésének megkönnyítése. Mivel az ér
dekelt birtokosságok nagyrészt a nép alsóbb rétegeit foglalják magukban, s 
többnyire még a vezető embereik is kevés tájékozottsággal bírnak arra, hogy a 
sok helyt mind ez ideig jórészt rendezetlenül hagyott birtokviszonyok és jogo
sultsági kérdések között magukat kiismernék, emiatt a birtokosságok nagyon 
rászorulnak a támogatásra; másrészt ez a támogatás, a rendezetlen kérdések 
tisztázásának nehézségeinél fogva sok időt is vesz igénybe. Mindazonáltal az
1900. évben nyilvántartott 7365 birtokosság közül 4212 tartotta meg alakuló 
gyűlését, a névjegyzék összeállítása és az ügyviteli szabályzat elkészítése cél
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jából. A névjegyzék és szabályzat tervezetét az esetek túlnyomó számában ma
guk a m. kir. állami erdőhivatalok készítették, részben a birtokosok által ren
delkezésre bocsátott s nagyobb részben hivatalos utánjárással szerzett adatok 
alapján, sőt a közigazgatási erdészeti bizottság kiküldötteiként is többnyire az 
erdőhivatali közegek szerepeltek az alakuló gyűléseken.

Arra, hogy a szervezkedési teendőkről való gondoskodás végett a közigaz
gatási erdészeti bizottság rendeljen ki ideiglenes elnököt, csak 203 esetben volt 
mellőzhetetlenül szükség.

Annak oka, hogy az ügyviteli szabályzatok a törvényben kitűzött határidőig
-  1900. évi július hó 1 -jéig -  mind nem voltak beterjeszthetők, legfőképpen az, 
hogy a szabályzat alá tartozó ingatlanok helyes telekkönyvszerű megjelölése -  
a birtokviszonyok rendezetlensége miatt -  sok helyt még nem történhetett 
meg, úgy hogy emiatt ezt a határidőt sok helyt meg kellett hosszabbítanom.

Az 1900. év elején az állami kezelés Fiume városára és kerületére nézve is 
megkezdetett. Mivel az erdőgazdasági szempontok érvényesülésére itt a ko
rábbi időben kevesebb figyelem fordíttatott, az állami kezelésre háramló fela
datok sorát az alaptevő munkálatokkal kellett megkezdeni, ti. az erdő- és kopár 
területek pontos számbavételével, meghatározásával és térképezésével s a bir
tokviszonyok rendezésével.

Az állam által a város kérelmére már 1899. év tavaszán megkezdett ültetések 
is tovább folytak, úgy, hogy az említett évben 60 000 db csemete felhasz
nálásával beerdősített 18 kh-nyi terület az 1900. év tavaszán történt erdősítéssel, 
42 000 db csemete felhasználásával 32 kh-ra, az ugyanezen év őszén foganato
sított erdősítéssel 37,1 kh-ra szaporodott. A felhasznált csemetemennyiség jelen
tékeny részét, 32 500 db-ot, József főherceg Ő cs. és kir. Fensége adományoz
ta, aki a Fiume város kopár területein folyamatba vett erdősítési munkálatok 
iránt a legmelegebb érdeklődéssel viseltetik -  a többi, részben államköltségen 
fenntartott hazai csemetekertekből, részint a zenggi csemetekertből, részint az
1900. évben megnagyobbított fiumei m. kir. állami csemetekertből került ki.

A fiumei csemetekert telepítési munkálatai már szintén jórészt befejeztet
tek, úgyhogy a további csemeteszükséglet fedezéséről ezentúl könnyebben le
het gondoskodni, s a helyben nevelt csemeték felhasználása a különben most 
is tapasztalható sikernél remélhetőleg még kedvezőbb eredményre fog vezetni.

Egyébiránt maga a város kifogástalan magatartást tanúsít az állami kezelés 
intézményével szemben, s az erdőgazdasági feladatok sikeres foganatosítását 
a saját részéről kellően támogatja.

A volt Naszód-vidéki községek erdeinek kezelése a korábbi évekhez ha
sonlóan a besztercei m. kir. erdőigazgatóság útján az 1890. évi XIX. te. értel
mében történt.
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A Magyarbirodalom erdőterülete 1900. év végén 9 040 677 ha-t (15 712 697 kh) 
tett ki, amiből 7 510 235 ha (13 052 789 kh) a magyar anyaországra, 1 530 442 
ha (2 659 908 kh) pedig a társországokra esett. Az egész Magyarbirodalom 
összes erdőterületéből 5 996 655 ha erdő volt tervszerű kezelésre kötelezve. Ami 
a talaj szerint való megoszlást illeti, 433 836 ha véderdő volt; 122 201 ha 
futóhomokon, 6 824 345 ha feltétlen erdőtalajon állt s csak 1 660 295 ha nem 
állt feltétlen erdőtalajon, az összes erdőterületnek tehát 18,37%-a. Nagy különb
ség van e tekintetben az anyaország és a társországok között; míg az anyaország
ban a nem feltétlen erdőtalajon álló erdők mindössze 969 651 ha-t tettek ki, 
vagyis csak 12,91%-át foglalták el az összes erdőterületnek, addig a társorszá
gokban 690 644 ha erdő, vagyis 45,13% állt nem feltétlen erdőtalajon. Ebből az 
tűnik ki, hogy a Dráván túl az erdőknek jóval nagyobb része volna alkalmas más 
művelési ág számára is. Fanemek szerint a Magyarbirodalom erdőállománya a 
következőleg oszlott meg: tölgyfaerdő volt 2 414 985 ha, bükk- és más lomb
erdő 4 731 803 ha és fenyőerdő 1 893 889 ha. A Dráván innen és Dráván túl az 
egyes fanemek más-más arányban fordulnak elő; a társországokban különösen a 
bükk- és egyéb lomberdők túlnyomósága sokkal kirívóbb, mint az anyaország
ban; itt a bükk- és egyéb lomberdők körülbelül felét teszik ki az összes erdő
területnek, amott ellenben kétharmadát; viszont a fenyőerdők kétszer nagyobb 
arányban fordulnak elő az anyaországban, mint a társországokban.

A kincstári erdőbirtokok összes területe az 1900. évben 1 548 506 ha-ra 
rúgott, s értékük 203,98 millió koronát képviselt. Az utóbbi évek adataival össze
hasonlítva a kincstári erdőbirtokok területe majdnem fokozatos csökkenést mutat. 
Az említett területből azonban 154 109 ha a nem tulajdonképpeni erdőterületre 
esett, hanem részint legelő és havasi legelő, részint rét, szántóföld, nem termő 
terület és beltelek foglalta el. A tulajdonképpeni erdőterületből is 138 083 ha 
használaton kívül állott; a rendes használat alatt lévő erdőterületből 189 556 ha 
tölgyerdő, 384 732 ha fenyőerdő, 669 665 ha bükk- és más kemény lombfaerdő,
12 361 ha pedig ftíz-, nyár- és egyéb puha lombfaerdő volt. A kincstári erdőkből 
kihasználható volt 37 679 ha, ténylegesen azonban csak 11 625 ha használtatott 
ki, a kihasználható erdőterület 30,85%-a. Ez utóbbi területen termett összesen 
1 175 388 m3 épület- és tűzifa, 1 903 752 m3 tűzifa, összesen tehát 3 079 140 m3 
fatömeg, a kihasználatlanul maradt vágásterületek fatömege ellenben becslés 
szerint 6 273 775 m3-re rúgott. Zárszámadásaink adatai szerint a kincstári erdők
ből ez évben a kincstárnak 16 910 000 korona nyers bevétele, 9 409 000 korona 
kiadása, s így 7 501 000 korona tiszta bevétele volt.
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A kincstári erdősítés a múlt évben 18 245 ha-ra terjedt; ebből természetes 
úton 4344 ha, vetéssel 1310 ha, ültetéssel 12 591 ha erdősíttetett. Az üzemtervek 
szerint ugyan az 1900. évben 19 109 ha-t, és az előző évek hátralékaival együtt
32 089 ha-t kellett volna erdősíteni, ennélfogva a hátralék valamivel emelkedett. 
Az év folyamán foganatosított erdősítések költsége 386 147 koronát tett ki.

A kincstári csemetekertek kiterjedése, melyekből a kincstári erdők a beül
tetésre szükséges csemetét nyerik, 1900. évben 281 ha-t tett ki. A csemete
kertek nemcsak a kincstári erdők szükségletét fedezik, hanem magánosoknak 
kopár területek beerdősítésére is adnak ki csemetéket. Az erdőkincstár által 
foganatosított erdősítésekhez 57,4 millió csemete adatott ki, magánosoknak 
kopár területek beerdősítésére pedig 16,9 millió db csemete osztatott ki az
1900. év folyamán. A kiosztott csemeték túlnyomó része fenyő volt. A kopár 
és vízmosásos területek beerdősítésére az 1900. évben az erdőőri szakisko
láknál, az országos erdőalap költségén, továbbá a magyar királyi erdőkincstár, 
végül a Selmecbányái erdészeti akadémia költségén fenntartott csemetekertben 
104,2 millió csemete állt rendelkezésre, mégpedig 62,7 millió különböző fenyő, 
17,3 millió tölgy és 22 millió akác, a többi 2,2 millió egyéb fanemekre esett.

Az erdészet fontosságának megítéléséhez nagyban hozzájárulnak azok az 
adatok, amelyek a fa és egyéb erdei termékeknek külkereskedelmi forgalmát 
tüntetik fel. Behozatalunk az erdészeti termékekből 1900-ban 16 millió 
koronát tett ki, kivitelünk ellenben ugyanezen árukból a 100 millió koronát 
meghaladta. Behozatalunkban legfontosabb szerepet játszanak a fűrészelt és 
faragott faáruk, amelyekből 1 830 689 mázsát hoztunk be 9 456 590 korona 
értékben, továbbá a dongabehozatal, amely 278 376 mázsát és 2 739 404 ko
rona értéket képviselt. Kivitelünkben 2 millió koronánál nagyobb értékkel 
szereplő erdei termékek pedig a következők:

mázsa korona

Fűrészelt faáru, keményfából 2 526 218 25 219

Fűrészelt faáru, puhafából 3 608 454 24 855

Donga 1 435 250 18 614

Kemény épület- és műfa 834 895 5 972

Cserzőanyag-kivonatok 311 404 5 607

Puha épület- és müfa 1 736 280 5 177

Vasúti talpfa 1 028 839 4 845

Cserzőhéj 461 657 3 693

Faszén 737 342 3 318

Meggyfabot és egyéb botfa 45 006 2 630
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Földművelésügyi Minisztérium 1901
Földművelésügyi miniszter. Darányi Ignác

1. FŐOSZTÁLY
Főnök: Sóltz Gyula, főerdőmester
Főnökhelyettes: Horváth Sándor

l/a. Ügyosztály. Kincstári erdők
Osztályvezető: Tavi Gusztáv
Erdőmester: Kugler Lajos 

Leviczky Albert 
Schmidt Albert

Főerdész
Bokor Róbert 
Szabó József

Erdész:Balogh Ernő 
Rónay Imre

1/b. Ügyosztály. Kincstári erdők
Osztályvezető: Szenes József
Főerdész

Berendi Béla 
Kozma István

Erdész: Gurányi István
Tomassek Miklós

2. Ügyosztály. Erdőrendezés
Osztályvezető: Földi János 

Nagy Károly
Erdész

Lehoczky György 
Jankó Sándor 
Zathureczky Vilmos 
De Pottere Gerard 
Dezsényi Jenő 
Buheczku Terentius 
Térfi Béla 
Ferenczy Lajos 
Dietl Ágoston

Erdészjelölt
Clement Károly 
Zivuska Jenő

3/a. Ügyosztály. Állami kezelésbe 
vett községi erdők
Osztályvezető: Horváth Sándor 
Helyettes: Törzs Kálmán 
Főerdész

Héjas Kálmán 
Almássy István 
Tóth Miklós

3/b. Ügyosztály. Állami kezelésbe 
vett községi és más erdők
Osztályvezető: Horváth Sándor 
Helyettes: Péch Kálmán 
Erdőmester

Arató Gyula 
Bodor Gyula

Erdész
Korzenszky Antal

4. Ügyosztály. Erdőfelügyelet
Osztályvezető: Bartha Gyula 
Erdőfelügyelő

Rochlitz Dezső 
Vadászati felügyelő

Egerváry Gyula 
Alerdőfelügyelő

Doroszlay Gábor 
Jausz Sándor 
Csemy Győző 
Tichy Kálmán 
Hammersberg Géza
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Magyarország erdőterülete az 1901. év végén 13 018 026 kh-at foglalt el; az
1900. évi állapothoz képest tehát az erdők állománya 32 811 kh apadást mutat.

Ezen apadást más művelési ágakra átengedett területeknek és a nem feltét
len talajon álló magánerdőknek az erdők állományából való leírása, valamint 
birtokrendezések és újabb mérések következtében szükségessé vált terület
helyesbítések idézték elő, ugyanezen okokból az üzemtervszerű kezelésre kö
telezett erdőterület 89 567 kh-dal kisebbedvén, ezen kötelezettség összesen
8 446 377 kh-ra apadt.

Talajminőség szerint az erdők állományában beállott változás a következő
képp oszlik meg: a véderdők 34 459 kh-dal, a futóhomokon álló erdők 199 kh- 
dal és a nem feltétlen -  tehát más művelési ágra is alkalmas -  talajon álló erdők 
6159 kh-dal apadtak, míg ellenben a feltétlen erdőtalajon álló erdők 8006 kh-dal 
gyarapodtak. Az erdőtalajok helyesebb meghatározása idézte elő azt, hogy a 
véderdők állományában feltüntetett apadás a feltétlen erdőtalajon álló erdők 
sorába íratott át, a feltétlen erdőtalajon álló erdők egy része pedig a nem feltétlen
-  tehát más művelési ágra is alkalmas -  talajon álló erdők közé soroztatott.

Az erdők fenntartását veszélyeztető törvényellenes cselekmény, nevezete
sen tiltott erdőirtás az 1901. év folyamán Bács-Bodrog, Szilágy és Háromszék 
vármegyékben fordult elő egy-egy esetben, amely miatt folyamatba tétetett az 
erdőrendészeti eljárás, s elrendeltetett a kiirtott terület újraerdősítése.

Ezenkívül több vármegyében irtást engedélyeztem, a más gazdasági műve
lésre állandóan alkalmas erdőterületeken, azzal a kötelezettséggel, hogy az il
lető birtokosok az erdőállomány pótlásául fatenyésztésre inkább ráutalt más 
területeket erdősítsenek be.

Több magánbirtokos nem feltétlen erdőtalajon álló erdejét a terület más, 
jövedelmezőbb művelési ágban való használhatása céljából irtotta ki; néhány 
esetben pedig feltétlen erdőtalajon álló erdőkben szőlő- és gyümölcsöstelepí
tés, vasút stb. építése céljából kellett erdőirtást engedélyeznem.

Az üzemtervek értelmében és az 1879. évi XXXI. tc.-ben foglalt erdőtör
vény egyéb rendelkezései alapján az 1901. évben erdősítendő lett volna össze
sen 211 008 kh. Tényleg beerdősíttetett 116 341 kh, hátralékban maradt 
94 667 kh, vagyis az 1900. év végén kimutatott 103 874 kh hátralék 9207 kh- 
dal apadt. A hátralékot leginkább az okozza, hogy az előírt területek nem hasz
náltattak ki, vagy a letarolt területekről a termelt faanyagot nem lehetett kiszál
lítani, továbbá a tölgymakk és egyéb famagtermés kimaradása, másutt ismét a 
munkáshiány hátráltatta az erdősítéseket.
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Az 1901. évben ismét 5839 kh elő nem írt terület erdősíttetett. Ott, ahol a 
nehezebb anyagi viszonyok miatt a csemetekert költségeit a birtokosok nem 
viselhették, a lefolyt évben is államsegélyt adtam.

A kopár területek beerdősítésére nemcsak az Országos Erdei Alap és az 
„államsegély kopár területek befásítására” cím költségén fenntartott csemete
kertekből, hanem a kincstári erdőhivatalok feleslegéből is adományoztam 
erdei facsemetéket. Az 1901. évben rendelkezésemre állott erre a célra mint
egy 50 millió különféle facsemete. Ebből ezen évben 1398 folyamodó erdőbir
tokosnak kiosztatott 39,5 millió csemete; megjegyezvén, hogy e számadatba 
nincs belefoglalva az a csemetemennyiség, amely az állami kezelés alatt álló 
községi stb. erdők birtokosai részére utalványoztatok.

Az erdősítések gyorsítása érdekében követett azon eljárás, hogy a kopár 
területek szegény sorsú és oly birtokosait, kik a fásításra az erdősítésnek az 
1879. évi XXXI. te. 165. §-a alapján való elrendelése előtt önként vállalkoz
nak, az erdősítés közgazdasági értékéhez és fontosságához, valamint a tényleg 
felmerült költségek nagyságához képest segélyezem, igen hathatós eszköznek 
bizonyult, amiért is erre a célra, valamint a csemetekerti munkálatokra és mag
vak beszerzésére az „állami segély kopár területek befásítására” címen az
1901. évben 250 000 korona, a folyó 1902. évre pedig 300 000 korona össze
get irányoztam elő. Az 1901. évben 3904 kh-nyi fásításért 766 birtokos részére 
55 694 korona pénzsegélyt osztottam ki.

Az erdősítési kedv fokozása céljából a kopárokon 1901. évben teljesített és 
az 1906. évben megbírálás alá kerülő erdősítések jutalmazására 18 jutalmat 
tűztem ki, összesen 9000 korona értékben. Ezen jutalmakért már eddig is több 
erdőbirtokos 492 kh erdősítéssel pályázott.

Az 1896. évben teljesített és az 1901. évben megbírált erdősítésekre kitű
zött 6 nagy és 6 elismerő jutalom, összesen 6000 korona értékben a homoród- 
almási és a laborfalvi közbirtokosságoknak, Pürkerec, Csernátfalu, Hosszúfalu 
és Brezova községeknek, Trencsén, Bártfa és Szilágysomlyó rendezett tanácsú 
városoknak, a homoródalmási unitárius egyháznak és a nyéni volt úrbére
seknek osztatott ki.

Tekintettel arra, hogy a jutalomban részesült birtokosokon kívül a többi 
versenyző is, a nagy költséggel teljesített erdősítéseknél szintén kiváló buzgal
mat fejtett ki és igen szép eredményt ért el, de mivel több jutalom nem állt ren
delkezésre, hét nagybirtokosnak az erdősítés terén kifejtett buzgalmáért elis
merésemet fejeztem ki, három szegényebb sorsú birtokosnak pedig az erdő
sítés körül felmerült tetemes kiadások némi megtérítése fejében megfelelő 
pénzsegélyt adományoztam, s ezenfelül az erdősítés terén kitűnt nagybir
tokosok szolgálatában álló két erdőtisztet, egy gazdatisztet, továbbá három
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községi bírót, négy erdőőrt és három erdőszolgát némi jutalomban részesítet
tem.

Az erdei tűzesetek száma az előző évekhez képest az 1901. évben örvende
tesen csökkent, és nagyobb káreset nem fordult elő.

Nagyobb rovarkárok az 1901. évben nem fordultak elő. Nagy-Küküllő és 
Kis-Küküllő vármegyékben a búcsús pohók nagy terjedelmű tölgyerdőt lepett 
el, továbbá Szeben vármegyében néhány község határában a Cheimatobia bru- 
mata és a Hibemia defoliaria nevű káros rovarokat vették észre. A kártékony 
rovarok szakszerű irtása iránt a szükséges intézkedések megtétettek, és az el
lepett területek állandó megfigyelés alatt állnak.

A közigazgatási bizottságok, mint elsőfokú hatóságok, az erdei ter
mékeknek idegen területen való átszállítására több esetben adtak engedélyt.

Az elmúlt 1901. évben vízen való szállításra 24 birtokosnak adtam engedélyt.
Az erdőtörvény rendelkezéseivel szemben elkövetett cselekmények és 

mulasztások miatt erdőrendészeti áthágás iránti eljárás 294 esetben indíttatott 
meg.

Az erdőrendészeti áthágások alapján megítélt pénzbüntetésekből az 1901. 
évben 209 eset után 14 856 korona 07 fillér folyt be, vagyis egy-egy áthágási 
eset után átlag 70 korona 60 fillér.

Erdei kihágások után az 1901. évben 118 890 korona 95 fillér folyt be az 
Országos Erdei Alapba.

Az Országos Erdei Alap bevétele az 1901. évben 183 686 korona 84 fillér, 
kiadása 167 758 korona 65 fillér, tiszta vagyona pedig az év végén 828 297 
korona 50 fillér volt.

Magyarországon az 1901. év végén az erdők szakszerű kezelését össze
sen 1526 hatóságilag felesketett erdőtiszt teljesítette. Ezekből az erdőtör
vény 17. §-ában megnevezett erdőbirtokosoknál alkalmazott 1246 erdőtiszt, 
akik közül 1061 bírt minősítéssel, 185 pedig régebben alkalmazott erdőtiszt. 
Magán erdőbirtokosok szolgálatában pedig az 1901. év végén 280 hatósági
lag felesketett erdőtiszt állott, kik közül azonban csak 36 bírt erdészeti 
oklevéllel.

Az 1901. év tavaszán és őszén Budapesten megtartott erdészeti állam vizs
gálaton megjelent 23 egyén közül a vizsgálatot megállotta és erdészeti okle
velet nyert 18.

Az erdőtörvény 17. §-ában megnevezett birtokosok erdejét őrizte az 1901. 
év végén 5629 hatóságilag felesketett erdőőr, akik közül az erdőőri szakvizs
gát letette 4045.

Magán erdőbirtokosok szolgálatában állott 5202 hatóságilag felesketett 
erdőőr, akik közül azonban csak 289 bírt erdőőri szakvizsgával.
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A felesketett erdőőrökön felül az erdőőrzésben segédkezett 6901 erdőszol
ga. Az ország 18 városában megtartott erdőőri szakvizsgálaton megjelent ösz- 
szesen 315 egyén, akik közül 270 állottá ki a vizsgálatot.

Az erdőőri teendők végzésére alkalmas egyének kiképzésére az 1901. év
ben is négy erdőőri szakiskola tartatott fenn, még pedig Vadászerdőn (Temes
vár mellett), Királyhalmán (Szabadka mellett), Liptóújvárott és Görgényszent- 
imrén. Vadászerdőn a hasznavehetetlenné vált régi intézeti épület helyébe a 
múlt évben egy új intézeti épületet és igazgatói lakot építtettem 72 156 korona 
költséggel. Az új intézeti épületet pedig 10 582 korona költséggel új felszere
léssel láttam el.

Vadászat

A vadászati ügyek kezelése az 1901. évben is ugyanazon elvek szerint tör
tént, mint az 1900. évben.

Az alapszabályaik jóváhagyása végett jelentkezett vadásztársulatok közül
13 egyesületnek alapszabályait a megerősítési záradékkal láttam el. Ez idő 
szerint hazánkban összesen 124 ilyen vadásztársulat létezik, amelyeknek kor- 
mányhatóságilag megerősített alapszabályaik vannak.

A hasznosvadtenyésztés előmozdítása és az erdőőri szakiskola növendé
keinek a vadászati segédszolgálat teendőiben való alaposabb kiképezése cél
jából tanulmányokat tétettem a görgényszentimrei szakiskolának e célra meg
felelőbb berendezése iránt.

A vadkárok miatt több helyről érkezett panaszok folytán tárgyalásokat 
folytattam szakkörökkel -  egyrészt ezek mi módon való megszüntethetése, 
másrészt a túl nagy állomány apasztása, s az ebből folyólag mutatkozó szük
ség esetén a kivételes lelövési engedélyekkel való célszerű védekezés tárgyá
ban. Különösen a fővadak által okozott erdő- és mezőgazdasági károk meg
szüntetése céljából 79 esetben engedélyeztem a vadászati idő meghosszabbí
tását ezen vadnemre. Ezen kivételes lelövési engedélyből Sopron vármegyére 
esik 12; Nyitra és Zala vármegyékre egyenként 6-6; Pozsony, Bars, Somogy, 
Pest-Pilis-Solt-Kiskun és Esztergom vármegyékre 5-5; Moson, Fejér, Borsod 
és Máramaros vármegyékre 3-3; Vas, Baranya, Komárom, Ung és Bereg vár
megyékre 2-2; Győr, Tolna, Nógrád és Gömör vármegyékre 1-1.

Tárgyalásokat folytattam szakkörökkel az üregi nyulak mi módon való 
kipusztítása tárgyában; továbbá az illetékes minisztériumokkal a vadérté
kesítés és a vadkivitel előmozdítása érdekében; hasonlóképpen különféle va
dászbérleti, vadászatjogi és vadászati kihágási ügyekben, valamint az orv
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vadászok elleni védelem tárgyában. A hazai vadtenyészet fejlődésének szem
mel tartása céljából a kir. erdőfelügyelőségek által ezúttal is összegyűjtettem 
és közzétettem a vadlelövési és értékesítési adatokat.

Kincstári erdők

Közgazdasági, birtokpolitikai és egyéb szempontokból újabban eszközölt 
erdőbirtok-vásárlások folytán -  amelyek közül elsősorban a Magas-Tátra déli 
lejtőin elterülő 1812 kh kiterjedésű Szent-Iványi csorbatói birtok és a 448 kh- 
nyi menguszfalvi közbirtokossági erdő-, valamint a nagybányai főerdőhivatal 
kerületében gróf Teleki László Gyulától megvásárolt 495 kh-nyi erdőbirtok 
megvételét kell felemlítenem -  a kincstári erdőhatóságok kezelése alatt álló 
erdőbirtok állománya ezen évben jelentékenyen emelkedett. A szaporodás a 
bányászattól a máramarosszigeti erdőigazgatóság kerületében átvett földek és 
taksás telkek betudásával az 1901. év végén 3875 kh-at (2230 ha-t) tett ki; vi
szont -  mint a korábbi években -  eladás, birtokrendezések, területi adathelyes
bítések és egyes területeknek telepítési célokra s a kincstári gazdászatnak 
történt átadása folytán 2806 kh-dal (1615 ha-ral) apadt. Végeredményükben 
ezen területváltozások tehát az összes területnek 1068 kh-dal (615 ha-ral) való 
szaporodását mutatják. A kincstári erdők értékében bekövetkezett változáso
kat, részint a területváltozások, részint pedig a kezelési és üzleti építkezésekre, 
valamint a szállítási berendezésekre fordított beruházások okozzák. Sajnálattal 
kell itt megemlítenem, hogy a bustyaházai és szászsebesi erdőhivatalok 
kerületében az 1901. év folyamán rendkívül nagy árvizek voltak, melyek a 
folyószabályozási művekben és a tutajozás céljaira szolgáló építményekben 
mintegy kétszázezer korona kárt okoztak; ezen művek helyreállítása iránt a 
kellő intézkedéseket megtettem.

Az úrbéri kapcsolatból kifolyólag, valamint néhány erdőhatósági kerület
ben létező kincstári munkástelep szervezeténél fogva a kincstári erdőkre 
nehezedő faizási, legeltetési, makkoltatási és más szolgalmak és birtokviszo
nyok rendezésének ügye az 1901. évben is előbbre haladt; nevezetesen a só
vári kerületben a répáshutai telepesek birtokviszonyainak rendezésére vonat
kozó egyezség megköttetett; Técső és Visk koronavárosoknak 3740, illetve 
3668 ha erdőterület kihasítására vonatkozó mérnöki munkálatok pedig folya
matban vannak.

A birtokviszonyok rendezése különben már annyira előrehaladt, hogy csak 
kevés számú eset megoldása van hátra. Egyes esetekben azonban a birtokren
dezés folyamatát az igényjogosultak túlköveteléseikkel késleltetik.
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A kincstári erdők fatermésének értékesítési módjában az 1901. év 
folyamán változás nem történt; a fatermés, úgy mint eddig is, nyilvános ár
verés útján értékesíttetett, éspedig ahol csak a viszonyok megengedték, a fa 
tövön az erdőben rövidebb időtartamú szerződések kötésével és kisebb csopor
tokba foglalva adatott el. Emellett azonban alkalmazni kellett az erdei rakhe- 
lyeken és rakodókon való eladást is, amikor aztán a termelést és kidolgozást, 
valamint a rakodókig való kiszállítást is célszerűségi okokból a kincstár tel
jesítette. Ámbár a fakereskedés terén észlelhető tartós pangás megnehezítette 
a fatermés értékesítését, ezen körülmény mégsem idézett elő az erdőhatóságok 
jövedelmezőségében nagyobb mértékű visszaesést, kivéve a vinkovcei kerü
letet, ahol jelentékenyebb kiterjedésű vágásterületek eladása nem sikerült.

A kezeléssel megbízott erdőtiszti személyzet szervezetében az a változás 
történt, hogy a személyzet illetményeinek 1899. évben megkezdett fokozatos 
rendezését 1901. évben folytattam; nevezetesen a X. fizetési osztályba soro
zott erdészek számát 87-tel csökkentettem, a főerdészi állások számát pedig 
ugyanannyival felemeltem.

A kincstári erdőknél alkalmazásban lévő altisztek 1900. évben megkezdett 
fizetésrendezését, amely három év alatt fokozatosan fog keresztülvitetni, az
1901. évben folytattam. Ezenkívül méltányosnak találtam azt, hogy az erdé
szeti altiszti személyzetet -  mint más kezelési ágazatoknál -  egyenruha-illet
ménnyel lássam el.

Miként az előző években, ezúttal is egyes kincstári erdőhatóságok a saját, 
valamint a kopár területek beerdősítésére szükséges facsemeték mellett a 
selyemtenyésztés és gyümölcstermelés előmozdítása érdekében eperfacseme
ték és gyümölcsfaalanyok termesztésével is foglalkoztak.

A Selmecbányái M. Kir. Központi Erdészeti Kísérleti Állomás s a négy 
erdőőri szakiskola székhelyén létesített külső erdészeti kísérleti állomások 
folytatták kísérletezéseiket. Különös tanulmányozás tárgyává tétetett az erdei- 
fenyő-csemeték kóros tűhullása, a nemes füzek rozsdabetegsége; a gyertyánfa 
és bálványfa kémiai tulajdonságai és tűzi ereje, az akácfa tartóssága s egyéb 
tulajdonságai, a bükkfa konzerválása.

A Központi Erdészeti Kísérleti Állomás szakkérdésekben felvilágosítást 
adott a hozzá fordulóknak, s a beküldött rovarok, fabetegségek stb. meghatá
rozásával foglalkozott.

A szabédi kísérleti telep -  ahol a mezőség kopárainak okszerű befásítására 
vonatkozólag tétetnek kísérletek -  az 1901. évben hozatott a Központi Erdé
szeti Kísérleti Állomással szerves összeköttetésbe.
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Az állam által kezelt községi és némely más erdők és kopár területek

Az állam által kezelt erdők és kopár területek kiterjedése az 1901. évben 
3 369 474 kh (1 938 708 ha) volt, 7255 község határában és 14 315 birtokos 
tulajdonában; az évi kezelési átalány összege pedig 627 320 koronára rúgott. 
Az említett területbe nincs beleértve a volt Naszód-vidéki községeknek a 
besztercei m. kir. erdőigazgatóság által az 1890. évi XIX. te. alapján kezelt 
279 659 kh-nyi (160 909 ha-nyi) területe, melynek kezelése a birtokosoknak 
122 712 koronába került.

Az állami erdőhivatalok teljesen elkészítettek, s jóváhagyás végett beter
jesztettek 511 üzemtervet, összesen 84 642 kh-ról; a külső erdőrendezési 
munkálatokat befejezték további 503 birtoknak 199 663 kh-nyi területén, s 
ezenkívül a birtokhatárok biztosításáról 975 esetben gondoskodtak 243 602 
kh-nyi területre nézve. A fahasználatok kijelölése általában véve szintén meg
történt; kivéve 751 esetet, amelyeknél azonban a kijelölés nagyobbrészt azért 
nem történt meg, mert a birtokosok nem kívánták az esedékes fahasználatokat 
igénybe venni, vagy kevesebb esetben azért mert a használatot a hatóság ideigle
nesen beszüntette.

A kezelő személyzet közreműködését igénybe vevő mesterséges erdősítés 
34 169 kh-ra terjedt ki. Ezen a téren a múltból még mindig nagy a visszama
radás, amennyiben hátralékban 26 562 kh-nyi terület maradt; emiatt azonban 
magukat az érdekelt birtokosokat nem lehet mindenkor okolni, mert az 
erdősítési hátralék legtöbbnyire vetőmag- vagy csemetehiányból, kedvezőtlen 
időjárásból, munkaerő és költség hiányából ered.

Az erdősítés terén mutatkozó hátralék, illetőleg az ültetőanyagban még 
mindig mutatkozó hiány megszüntetése végett az 1901. év folyamán 30 új, 
erdei facsemeték nevelésére szánt állami csemetekert telepíttetett meg össze
sen 68 kh területtel. Az összes állami csemetekertek száma 126, és a cseme
tekertek kiterjedése 412,3 kh volt; ezekből a csemetekertekből kiadatott az
1901. év folyamán 50 566 000 db, és készletben maradt 83 050 000 db külön
böző fajú erdei facsemete. Az egyes birtokosok által saját költségükön fenntar
tott 2989 csemetekert kiterjedése 734,5 kh volt, amelyekből felhasználtatott az
1901. év folyamán 56 501 000 db, és készletben maradt 124 439 000 db cse
mete.

A községi és némely más erdők kezelésére hivatott állami erdőhivatalok az
1901. évben is nagy szolgálatot tettek a selyemtermelés és gyümölcstermelés 
ügyének. Az általuk ily célból fenntartott 11 eperfacsemete-kertből (9,70 kh) 
239 000 db csemetét bocsátottak a selyemtenyésztési felügyelőség rendelke
zésére; másrészt 8 új gyümölcsfaiskolát telepítettek összesen 36,20 kh terület
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tel úgy, hogy 1901. év végén 54,70 kh gyümölcsfaiskola volt tényleg meg
telepítve.

A legeltetés ellen tilalmazott birtokrészletek kiterjedése az összterület 
38%-át tette ki. Az erdőőrizet céljából 595 járási és 328 külön alkalmazott, 
törvényes minősítéssel bíró erdőőr és 6288 erdőszolga állott rendelkezésre.

Az állami erdőhivatalok a tulajdonképpeni kezelési teendőiken kívül közre
működtek az 1898. évi XIX. te. II. címének hatálya alá eső birtokosságok 
szervezkedésének elősegítésében. Az 1901. évben állami kezelés alá tartozott 
7847 úrbéres birtokosság és közbirtokosság közül az 1901. év végéig 5021 tar
totta meg az alakuló gyűlését; 5212 állította össze a szavazásra jogosultak név
jegyzékét és 4837 állapította meg az ügyviteli szabályzatot; amelyek közül az
1901. év végéig 1324 terjesztetett be az illetékes közigazgatási bizottsághoz.

A volt Naszód-vidéki községek erdeit, a korábbi évekhez hasonló sikerrel, 
a besztercei m. kir. erdőigazgatóság kezelte az 1890. évi XIX. te. értelmében.

A Székelyföld súlyos gazdasági helyzetére való tekintettel az állattenyész
tés és az okszerű erdőgazdaság érdekeinek lehető méltányos kiegyeztetése 
céljából Csík, Háromszék, Maros-Torda és Udvarhely vármegyékbe egy-egy 
mezőgazdasági és erdészeti szakértő küldetett ki, azzal az utasítással, hogy az 
állami kezelésbe vett községi stb. erdőbirtokokon az erdei legeltetés kérdé
sének méltányos és a helyi viszonyoknak megfelelő szabályozására vonat
kozólag részletes helyszíni felvételek alapján javaslatot tegyenek. E kiküldöt
tek azonban helyszíni vizsgálataikat az 1901. évben még nem voltak képesek 
befejezni.

A máramarosszigeti erdőigazgatóság épülete (jobbról, a saroktornyos; 1900 körül)
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A Magyarbirodalom erdőterülete az 1901. év végével 9 021 850 ha tett ki, 
vagyis az előző évhez képest 18 827 ha-ral fogyott. E területből a magyar 
anyaországra 7 491 408 ha, a társországokra pedig 1 530 442 ha esett. A ma
gyar korona országainak összes erdőterületéből 5 992 194 ha erdő volt terv
szerű kezelésre kötelezve. A talaj szerinti megoszlást tekintve, véderdő volt
414 009 há, tehát az összes erdőterület 4,59%-a, futóhomokon állott 122 086 
ha, vagyis 1,35%, feltétlen erdőtalajon állott 6 828 947 ha, azaz az erdők 
75,70%-a, a nem feltétlen erdőtalajon álló erdőség pedig 1 656 758 ha-t tett ki, 
tehát az összes erdőterületnek csupán 18,36%-ára rúgott. Erdőségeink talajvi
szonyai a magyar anyaországban és a társországokban nagyon eltérők; míg 
ugyanis Magyarországon a véderdők az összes erdőterület 5,05%-át tették ki, 
Horvát-Szlavónországokban ez az arányszám csak 2,35% volt, a futóhomokon 
álló erdő pedig éppen csak 0,02%-ot tett ki, míg az anyaországban az összes 
erdőterület 1,62%-a futóhomokon állott. Igen nagy a különbség a feltétlen 
erdőtalajon álló és egyéb művelési ágak céljaira is használható területet elfog
laló erdők aránya között, míg ugyanis az anyaországban a feltétlen erdőtalajon, 
tehát más művelésre nem alkalmas talajon álló erdő az összes erdőségek 
80,43%-át tette ki, s csak 12,90%) volt a nem feltétlen erdőtalajon álló erdő
terület, Horvát-Szlavónországokban csak 52,50%-a állott az erdőknek feltétlen 
erdőtalajon, 45,13%-a pedig más művelésre is alkalmas területet foglalt el. A 
Magyarbirodalom erdőterületének körülbelül négyötödrésze (79,06%o) lombos 
erdőkből állott. Ez az arány is nagy eltérést mutat a Dráván inneni és Dráván 
túli országrészek között. Magyarországon ugyanis a lombos erdőkre csak 
77,10%, Horvát-Szlavónországokban pedig 88,62%) esett, s a fenyőerdő aránya 
az anyaországban (22,90%) még egyszer akkora volt mint a társországokban 
(11,38%), ahol alig haladta meg az összes erdőterület egytized részét.

A kincstár tulajdonát képező erdőbirtokok összes területe az 1901. évben 
1 549 121 ha-t tett ki, s összes értékük 207,98 millió korona volt. A kincstári 
erdők állaga az utóbbi években csaknem fokozatosan csökkent, az 1901. évben 
azonban az eddigi irányzattal szemben némi emelkedés tapasztalható. A kimu
tatott területből 154 936 ha a részben havasi legelő, legelő és rét, részben pedig 
szántóföld, beltelek és terméketlen terület volt, tehát tulajdonképpen nem mint 
erdőterület veendő számba. Az 1 394 185 ha-nyi tulajdonképpeni erdőterület
ből az 1901. év folyamán 139 841 ha, használaton kívül állott. A rendes 
használat alatt állott erdőterületből 188 762 ha tölgyerdő, 385 146 ha fenyő-, 
668 075 bükk- és más kemény lombfaerdő, végül 12 361 ha fűz-, nyár- és más
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puha lombfaerdő volt. A kincstári erdőkből 1901-ben 39 698 ha-nyi terület 
volt kihasználható; ténylegesen azonban csupán 11 254 ha, vagyis a kihasznál
ható terület 28,35%-a használtatott ki.

A termelt famennyiség összesen 3 131 450 m3-t tett ki, amiből 1 176 531 m3 
épület- és műfa, 1 954 919 m3 pedig tűzifa volt. Ezzel szemben a kihasználat
lanul maradt vágásterületek fatömege 7 440 014 m3-re becsültetett. A kincstári 
erdőségek az 1901. évben zárszámadásaink szerint 17 808 000 korona nyers 
bevételt eredményeztek, a kincstár kiadása pedig 10 506 000 koronát tett ki, a 
tiszta bevétel tehát 7 302 000 korona volt.

A kincstári erdőterületeken az 1901. évben 16919 ha-nyi erdősítést fogana
tosítottak; e területből 2665 ha természetes úton, 1121 ha vetéssel, 13 133 ha 
ültetés útján erdősíttetett. Az erdősítés terjedelme ez évben sem érte el az 
üzemtervekben előírt területet, amely 1901-re 19 352 ha-t, a régebbi hátralé
kokkal együtt pedig 36 829 ha-t tett ki, s így a hátralék ez évben is emelkedett. 
Az 1901. évben foganatosított erdősítések 358 713 korona költséget vettek 
igénybe.

A kincstári erdők beültetésére szükséges csemeték előállítása céljából fenn
tartott kincstári csemetekertek területe, melyek egyébként a magánosok által 
befásítandó kopár területek csemeteszükségletét is egyre nagyobb mérvben 
szolgáltatják, 1901. évben 311 ha-t tett ki, míg az előző évben csak 281 ha 
volt. E csemetekertekből a kincstár által foganatosított erdősítésekhez 51,6 
millió db használtatott föl, míg a kopár területek befásítására, magánosoknak 
17,5 millió csemetét adtak ki. A kincstár által felhasznált csemeték négyötöd 
része fenyő volt, míg a magánosok közt fele részben bükk- és egyéb lombfa
csemetét, s közel ugyanennyi fenyőt osztottak ki. Az összes csemetekertekben 
az év végével 198,2 millió csemete maradt készletben, amelyből 162,4 millió 
fenyő, 14,7 millió tölgy és 21,1 millió egyéb lombfa volt.

Erdészetünk évenként tetemes mennyiségű épület- és műfát, fíírészelt fa
árut, tűzifát és egyéb terméket szolgáltat a belfogyasztásnak, jelentékeny sze
repe van azonban a külkereskedelmi forgalomban is. Fából és egyéb erdei ter
mékekből az 1901. évben 15,33 millió korona értékű cikket hoztunk be, míg 
kivitelünk ugyanezen cikkekből 81,65 millió korona értéket képviselt. 
Behozatalunkban a fíírészelt és faragott faáruk, valamint a donga játszanak 
nagyobb szerepet; előbbiekből 1 843 678 mázsát hoztunk be 9 335 981 korona 
értékben, utóbbiból pedig 296 966 mázsa került behozatalra, s értéke 
3 133 947 korona volt. Kivitelünkben 2 millió koronánál nagyobb értékkel a 
következő erdei termékek szerepeltek:
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Erdészeti közállapotok 1901

mázsa korona

Fűrészelt faáru, puhafából 3 271 124 21 965 814

Fűrészelt faáni, keményfából 2 188 945 21 109 918

Donga 1 474 328 19 309 767

Cserzoanyag-kivonatok 322 802 6 041 416

Vasúti talpfa 1 008 732 4 883 192

Kemény épület- és műfa 716 707 4 563 721

Faszén 781 425 3 071 000

Puha épület- és müfa 782 425 2 180 317

Bányafa 783 172 2 036 247

Tüzifa-cserkéreg 1 344 807 2 033 157

Az összes kivitelt a behozatallal egybevetve, kiviteli többletünk 66,3 mil
lió koronára rágott.

Fenyőmagpergető-ház a liptóújvári főerdőhivatal területén (1910 körül)
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Földművelésügyi Minisztérium 1902
Földművelésügyi miniszter: Darányi Ignác

1. FŐOSZTÁLY
Főnök: Sóltz Gyula, főerdőmester 
Főnökhelyettes: Horváth Sándor

l/a. Ügyosztály. Kincstári erdők
Osztályvezető: Tavi Gusztáv 
Erdőtanácsos: Kugler Lajos 
Erdőmester

Leviczky Albert 
Schmidt Albert 
Bokor Róbert 

Főerdész
Szabó József 
Balogh Ernő 
Rónay Imre

1/b. Ügyosztály. Kincstári erdők
Osztályvezető: Szenes József 
Erdőmester: Berendi Béla 
Főerdész

Kozma István 
Gurányi István 

Erdész: Tomassek Miklós

2. Ügyosztály. Erdőrendezés
Osztályvezető: Földi János 

Nagy Károly 
Főerdész

Lehoczky György 
Jankó Sándor

Erdész
Zathureczky Vilmos 
De Pottere Gerard 
Dezsényi Jenő 
Buheszu Terentius 
Térfi Béla

Ferenczy Lajos 
Dietl Ágoston 

Erdészjelölt
Clement Károly

3/a. Ügyosztály. Állami kezelésbe 
vett községi erdők
Osztályvezető: Horváth Sándor 
Helyettes: Törzs Kálmán 
Főerdész

Héjas Kálmán 
Almássy István 
Tóth Miklós 

Erdész: Szécsi Imre

3/b. Ügyosztály. Állami kezelésbe 
vett községi és más erdők
Osztályvezető: Horváth Sándor 
Helyettes: Péch Kálmán 
Erdőmester: Arató Gyula 

Bodor Gyula 
Főerdész: Karvas Emil

Korzenszky Antal 
Erdész: Grúber Gyula

4. Ügyosztály. Erdőfelügyelet
Osztályvezető: Bartha Gyula 
Erdőfelügyelő: Rochlitz Dezső 
Vadászati felügyelő

Egerváry Gyula 
Alerdőfelügyelő

Doroszlay Gábor 
Jausz Sándor 
Csemy Győző 
Tichy Kálmán 
Hammersberg Géza
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Kormányjelentés az erdészetről

Magyarország erdőgazdaságilag művelt területe az 1902. év folyamán ismét 
16 230 kh-dal apadt, és az év végén 13 003 836 kh-ból állott.

Az apadást ezúttal is főleg az idézte elő, hogy az úgynevezett nem feltétlen 
talajon álló erdők egyes részletei törvényes engedély alapján mezőgazdasági 
művelés alá vétettek; de hozzájárult az apadáshoz az is, hogy az időközben fo
ganatosított birtokrendezések és mérnöki felvételek pontosabb adataihoz képest 
a korábban nyilvántartott területeket itt-ott helyesbíteni kellett. Ugyanezen 
okokból kevesbedett az 1879. évi XXXI te. 17. §-ának hatálya alá eső üzem
tervszerű kezelésre kötelezett erdők területe is 71 163 kh-dal, úgy, hogy az 
ilyen erdők terjedelme az 1902. év végén összesen 8 358 288 kh-ra szállott le.

Talajminőség szerint az erdők állományában beállott változás a következő
képp oszlik meg: a futóhomokon álló erdők 270 kh-dal, a feltétlen erdőtalajon 
(ti. másnemű gazdasági művelésre állandóan nem alkalmas talajon) álló erdők 
4111 kh-dal és a nem feltétlen (más művelési ágra alkalmas) erdőtalajon álló 
erdők 14 380 kh-dal apadtak; ellenben a véderdők terjedelme 2981 kh-dal 
gyarapodott. A véderdők állománya főképpen az 1879. évi XXXI. te. 165. §-a 
és az 1894. évi XII. te. 12. és 13. §-ai alapján beerdősítésre újonnan kijelölt 
kopár területekkel szaporodott; a feltétlen erdőtalajon álló erdők állománya 
pedig azért fogyott, mert a talajminőség helyesebb meghatározása folytán ezen 
erdők egy része a nem feltétlen -  tehát más művelési ágra is alkalmas -  tala
jon álló erdők közé sorakoztatott, s végül a futóhomokon álló erdők állomá
nyában feltüntetett apadás a szőlőtelepítés céljából engedélyezett irtásoknak 
tudandó be. A fanemeket tekintve az értékes tölgyerdők állománya 619 kh-dal, 
a fenyőké pedig 20 539 kh-dal gyarapodott.

Az erdők fenntartását veszélyeztető, törvénybe ütköző erdőirtás az 1902. év 
folyamán Szabolcs és Szolnok-Doboka vármegyékben fordult elő két-két eset
ben. A folyamatba tett erdőrendészeti eljárás során a kiirtott területeknek újra
erdősítése iránt megtétettek az intézkedések.

Történt ezeken kívül más vármegyékben is erdőirtás, de rendszerint olyan 
erdőterületeken, amelyek másnemű gazdasági művelésre is állandóan alkal
masak voltak, és amennyiben a kiirtott terület az 1879. évi XXXI. te. 17. §-ának 
hatálya alá tartozott, előzetes engedély alapján és azzal a kötelezettséggel, hogy 
a birtokos a kiirtott erdő pótlásául a fatenyészetre inkább ráutalt, más területe
ket beerdősíteni tartozik.

Azokkal a magánbirtokosokkal szemben, akik nem feltétlen erdőtalajon 
álló erdejüket a területnek más, jövedelmezőbb művelési ágra való átváltoz
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Kormányjelentés az erdészetről 1902

tatása céljából kiirtották, ilyen feltételeket kikötni a törvény alapján nem 
lehetett.

Néhány esetben szőlő- és gyümölcsöstelepítés, vasútépítés stb. céljára úgy
nevezett feltétlen erdőtalajon is meg kellett adni, megfelelő feltételek mellett, 
az irtási engedélyt.

Az üzemtervek rendelkezései és az 1879. évi XXXI. tc.-nek az erdők fenn
tartására vonatkozó általános határozatai értelmében 1902. év folyamán ösz- 
szesen 223 517 kh-at kellett volna az erdőbirtokosoknak beerdősíteni. Tényleg 
beerdősíttétett 128 689 kh, s így hátralékban maradt 94 828 kh. Bár a hátralék 
jelentékeny, mindamellett ebben az évben is előhaladás konstatálható ezen a 
téren, amennyiben az 1901. évben beerdősített 116341 kh-dal szemben az 
elmúlt évben 12 348 kh-dal több lett beerdősítve.

A hátralékot leginkább az idézte elő, hogy a tölgymakk és egyéb famagter- 
més az egész országban igen hiányos volt. De mint más években, most is sok 
helyen hátráltatta az erdősítéseket az a körülmény is, hogy a letarolt 
területekről a termelt faanyagokat nem szállították ki idejében.

Történtek azonban 1902 évben, összesen 6319 kh-on olyan erdősítések is, 
amelyeknek foganatosítására a birtokosok nem voltak kötelezve. Még mindig 
lényeges akadálya különben az erdősítéseknek az a sajnálatos körülmény is, 
hogy az ültetéshez szükséges erdei facsemeték termeléséről nemcsak a kis- és 
középbirtokosok, hanem helyenként még a nagyobb birtokosok sem gondos
kodnak maguk. Ezért olyan esetekben, midőn a birtokosok a költségeket ma
guk nem voltak képesek elviselni, az erdei facsemetekertek telepítése állami 
segéllyel is előmozdíttatott.

A kopár területek beerdősítésére pedig nemcsak az Országos Erdei Alap és 
az „államsegély kopár területek befásítására” című költségvetési hitel terhére 
fenntartott csemetekertekből, hanem a kincstári erdők csemetekertjeinek 
fölöslegéből is nagyobb mennyiségű csemete osztatott ki. Rendelkezésre állott 
erre a célra mintegy 50 millió különféle facsemete, s ebből kiosztatott a lefolyt 
évben 1779 folyamodó erdőbirtokosnak összesen 37,5 millió csemete, mellyel 
7347 kh-at erdősítettek be átlagban 74%-os sikerrel.

Ebbe a mennyiségbe azonban nincs belefoglalva az a csemetekészlet, 
amely az állami kezelés alatt álló községi stb. erdők birtokosainak az állami 
csemetekertből adományoztatott.

Az az intézkedés, hogy az olyan szegény sorsú birtokosok, akik kopár, víz
mosásos területeik befásítására még a fásításnak az 1879. évi XXXI. te. 165. §-a 
alapján való elrendelése előtt önként vállalkoztak, az erdősítés közgazdasági 
fontosságához, valamint a tényleges költségek nagyságához képest évek óta 
állami segélyben részesülnek, igen hathatós eszköznek bizonyult az erdősítések
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Kormányjelentés az erdészetről 1902

gyorsítására; ezért az erre a célra, valamint a csemetekerti munkálatokra és 
magvak beszerzésére tárcám költségvetésének „állami segély kopár területek 
befásítására” címe alatt az 1903. évre az előző évinél 50 000 koronával maga
sabb összeg, vagyis 350 000 korona irányoztatok elő. Az 1902. évre engedé
lyezett összegből összesen 4215 kh-nyi többé-kevésbé veszélyes kopárterület- 
befásításért 870 birtokos között összesen 86 256 korona pénzsegély és 9 bir
tokos között 5000 korona jutalom, összesen 91 256 korona osztatott ki.

Ugyancsak az erdősítési kedv fokozására 18 jutalom tűzetett ki, összesen 
9000 korona értékben, olyan kopárok erdősítésének jutalmazására, melyek 
állami segély igénybe vétele nélkül az 1902. évben foganatosíttattak.

Ezek a jutalmak, melyekért már eddig is több erdőbirtokos, összesen 386 
kh erdősítéssel pályázott, 1907-ben fognak kiosztásra kerülni.

Az 1897. évben teljesített és az 1902. évben megbírált erdősítésekre annak 
idején kitűzött 6 nagy és 6 elismerő jutalom közül, mint előbb kimutatva volt, 
összesen 5000 korona a sepsibessenyői református egyháznak, a székely falvi 
és a gajári volt úrbéreseknek, a nemes vitai nemesi közbirtokosságnak, Bende 
Miklósnak, Wagner Ágostonnak, Zmeskál Zoltánné szül. Pongrácz Ludmilla 
grófnőnek, Nagy Pálnak és ifj. Hoczky Kálmánnak adatott ki, míg három juta
lom nem volt kiadható.

Ezeken a jutalomban részesített birtokosokon kívül több más versenyző is 
méltánylást érdemlő sikert mutatott fel nagy költséggel teljesített erdősítésé
vel, ezért a versenyzők közül még nyolc nagybirtokosnak hivatali elődöm elis
merését fejezte ki az erdősítés terén kifejtett buzgalmáért, ezenfelül négy 
erdőtisztet, négy gazdatisztet, továbbá egy körjegyzőt, egy erdőgazdát, egy 
uradalmi kertészt, négy uradalmi és három járási erdőőrt megfelelő jutalom
ban részesített az erdősítések körül kifejtett dicséretes munkásságukért.

Az erdei tűzesetek száma az előző évekhez képest nem szaporodott, na
gyobb káresetek csak Arad vármegyében Almás község határában és Hunyad 
megyében a szászvárosi és kudzsiri határokban fordultak elő.

Nagyobb rovarkárok az 1902. évben nem fordultak elő, említésre méltó 
azonban, hogy Szepes vármegyében egy helyen a vonalas szú, Brassó, Alsó- 
Fehér, Kis-Küküllő, Szeben, Torda-Aranyos és Maros-Torda vármegyék töl
gyeseiben pedig a sárgafarú gyaponc nagy mértékben jelentkezett. Ezen kárté
kony rovarok megfigyelése és szakszerű irtása iránt a szükséges intézkedések 
megtörténtek, s a sikeres rovarirtási munkálatokért Kóbor községnek 362 koro
na, a királyhalmi volt úrbéreseknek 106 korona pénzsegély utalványoztatok.

Az erdőtörvény rendelkezéseivel szemben elkövetett cselekmények és 
mulasztások miak az erdőbirtokosok ellen 280 esetben indíttatott meg az erdő
rendészeti eljárás.
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Az erdőrendészeti áthágások alapján megítélt pénzbüntetésekből 1902-ben 
170 eset után 14 681 korona 46 fillér folyt be, vagyis egy-egy áthágási eset 
után átlag 86 korona 36 fillér.

Erdei kihágások után az 1902. évben 120 638 korona 69 fillér folyt be az 
Országos Erdei Alapba.

Az Országos Erdei Alap bevétele az 1902. évben 188 230 korona 76 fillér, 
kiadása 186 701 korona 88 fillér, tiszta vagyona pedig az 1902. év végén 
813 379 korona 86 fillér volt.

Magyaíországon az 1902. év végén az erdők szakszerű kezelését összesen 
1724 hatóságilag felesketett erdőtiszt teljesítette. Ezekből az erdőtörvény 17. 
§-ában megnevezett erdőbirtokosoknál alkalmaztatott 1172 erdőtiszt, akik 
közül 1026 bírt teljes minősítéssel, 146 pedig az erdőtörvény életbelépése ide
jében már alkalmazásban állott, minősítéssel nem bíró erdőtiszt. Magánerdő
birtokosok szolgálatában az 1902. év végén 342 hatóságilag felesketett erdő
tiszt állott, akik közül azonban csak 23 bírt erdészeti oklevéllel.

Az 1902. év tavaszán és őszén Budapesten megtartott erdészeti állam
vizsgálatokon megjelent 23 egyén közül 18 nyert erdészeti oklevelet.

Az erdőtörvény 17. §-ában megnevezett birtokosok erdejében az 1902. év 
végén 5804 hatóságilag felesketett erdőőr volt alkalmazva, akik közül az 
erdőőri szakvizsgát 4206 tette le.

Magánerdő-birtokosok szolgálatában 5851 hatóságilag felesketett erdőőr 
állott, ezek közül azonban csak 258 bírt erdőőri szakvizsgával.

A felesketett erdőőrökön felül az erdőőrzésben 8654 erdőszolga segéd
kezett.

Az ország 13 városában megtartott erdőőri szakvizsgálaton összesen 305 
egyén jelent meg, akik közül 240 állottá ki a vizsgálatot.

Az erdőőri teendők végzésére alkalmas egyének kiképzésére az 1902. 
évben is négy erdőőri szakiskola tartatott fenn, mégpedig Vadászerdőn (Te
mesvár mellett), Királyhalmán (Szabadka mellett), Liptóújvárott és Görgény- 
szentimrén. Az ötödik erdőőri szakiskola építési és berendezési költségeire az 
1903. évi költségvetésben 250 000 korona irányoztatok elő.

Faanyagok vízen való szállítására 28 birtokosnak adatott 1902-ben úsz- 
tatási, illetőleg tutajozási engedély.

Vadászat

A törvényhozás az 1902. évi állami költségvetésben közérdekű vadászati 
ügyek előmozdítására 10 000 korona hitelt engedélyezvén, ennek az első ízben

97



Kormányjelentés az erdészetről 1902

rendelkezésre állott eszköznek a felhasználásával közgazdaságunk ezen ága is 
fokozottabb gondozásban részesült. Elsősorban is a hasznos vadak védelmére 
irányítva a figyelmet, a törvényhatóságok útján összegyűjtött adatokból min
denekelőtt afelől kellett tájékozódni, hogy a háziállatokban és a hasznos 
vadakban annyi kárt okozó hiúzokat és farkasokat kellő eréllyel pusztítják-e az 
országban, s miután arról lehetett meggyőződni, hogy e tekintetben még sok a 
teendő, a tevékenység fokozása végett ezen kártékony állatok elpusztítói 
részére, minden egyes hiúzért és farkasért 30-30 korona, farkaskölykökért 
pedig 15 korona vadirtási díjat (tagliát) engedélyezve, a lefolyt év alatt kiirtott 
140 farkasért és 45 hiúzért összesen 5430 korona jutalom utalványoztatott ki.

Részint közvetve, részint közvetlenül hatni igyekezett továbbá a minisztéri
um a vadtenyésztés fokozatos és célirányos fejlesztésére is, egyéb tekinteteken 
kívül főleg azért is, hogy ily módon a bérbeadásra kötelezett községi vadász- 
területek értékét és jövedelmezőségét emelje. Evégből egyfelől kísérletek 
történtek tenyésztörzsek ingyenes kiosztásával olyképpen, hogy a kímélés és 
szaporítás tekintetében megfelelő biztosítékot nyújtó 21 községi vadásztársu
lat között összesen 210 db élő tenyészfácán osztatott ki, s egyszersmind e tár
sulatok a tenyészkísérletek sikere érdekében a fácános berendezése, kezelése 
és a fácánok kibocsátására nézve szakszerű utasításokkal láttattak el. Másfelől 
száznál több eleven fácánnal szaporíttatott a vadászerdei szakiskola már idáig 
is számottevő fácánállománya -  egyrészt, hogy az intézet növendékeit a fácán
tenyésztésben minél alaposabban kiképezhesse, másrészt, hogy a községi 
vadászterületeken megkezdett fácántenyésztési kísérletek további foly
tatásához az évi szaporulatban jövőre megfelelő tény észanyag álljon ren
delkezésre.

A fő- és őzvad minőségének javítása céljából pedig vadbefogók felállítása 
rendeltetett el; nevezetesen őzvadunk kitűnő tenyészhelyén, a csálai kincstári 
erdőben, Arad vármegyében egy őzbefogó, Máramaroson pedig, ahol 
világhírű szarvasaink tenyésznek, egy szarvasbefogó állíttatott fel. Ezeknek a 
rendeltetése az lesz, hogy a jövőben vérfelfrissítésre alkalmas apróállatokat 
szolgáltassanak olyan vidékekre, ahol szükség lesz rájuk.

Jövőre a foglyoknak, mint vadászati és mezőgazdasági szempontból egy
aránt leghasznosabb vadjaink egyikének a tenyésztését, s továbbá a vadértéke
sítést is hathatósan előmozdítani kívánván: ezen célok megvalósítására az 
1903. évi állami költségvetés előirányzásába 40 000 korona hitel vétetett fel.

Vadkárok miatt 1902-ben 9 panaszjelentés érkezett be azokon kívül, ame
lyekben a panaszosok a védekezés módját is megjelölve, egyidejűleg kivételes 
lelövési engedélyt kértek fővadra. Ezek a panaszok legtöbb esetben a szarva
sok és vaddisznók, egy esetben Moson vármegyéből az őzek, Torontálból szin
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tén az őzek, nyulak és fácánok. Tolna megyéből pedig a rókák, borzok és 
madarak kártevései miatt emeltettek; ezek megszüntetése iránt a fennforgó 
viszonyokhoz képest intézkedés történt. így a fővadak által okozott erdő- és 
mezőgazdasági károk megszüntetése céljából 99 esetben engedtetett meg a 
vadászati idő meghosszabbítása szarvasokra, illetve hat ízben dámvadra. Ezen 
kivételes vadlelövési engedélyekből Sopron vármegyére 13; Nyitra várme
gyére 10; Veszprém vármegyére 8; Pozsony vármegyére 7; Máramarosra 6; 
Esztergom és Zala vármegyékre 5-5; Bereg, Borsod, Fejér, Moson, Nógrád és 
Somogy vármegyékre 4-4; Pest vármegyére 3; Baranya, Bars, Gömör, Komá
rom, Tolna és Zemplén vármegyékre 2-2; Győr, Heves, Hont, Trencsén, Vas és 
Zólyom vármegyékre 1-1 esett.

Az alapszabályaik jóváhagyása végett jelentkezett vadásztársulatok közül 
14-nek az alapszabályai láttattak el záradékkal.

Tárgyalások folytak az érdekelt minisztériumokkal a vadászatról szóló 
törvény 38. szakaszában körülírt különleges intézkedés életbe léptetése, a kár
tékony állatoknak méreggel, valamint az üregi nyulaknak egyéb célirányos 
módon való pusztítása, hivatalos hajtóvadászatok elrendelése és az orvvadá
szok elleni hathatós védelem érdekében. A vadértékesítés tanulmányozása cél
jából beszereztetett több konzulátus jelentése, az e tekintetben jelentőséggel 
bíró külföldi városok vadfogyasztási és vadértékesítési viszonyairól, valamint 
az ottani árakról -  a hazai vadtenyészet fejlődésének szemmel tartása céljából 
pedig a kir. erdőfelügyelőségek ezúttal is összegyűjtötték a vadlelövési ada
tokat az egész országból, s a minisztérium azok alkalmas módon való közhír
ré tételéről gondoskodott.

Kincstári erdők

A közgazdasági és birtokpolitikai szempontokból fontos erdőbirtok-vásár- 
lások az 1902. évben is folytak; a kisebb vételeket és birtokcseréket mellőzve, 
fel kell említenem, hogy a Magas-Tátra déli lejtőjén több erdőbirtokostól még 
2631 kh (1514 ha), a lugosi erdőigazgatóság kerületében pedig a krassói erdő
részvénytársaságtól 14 122 kh (8127 ha) erdőterületet sikerült ez évben a 
kincstár részére megszerezni. Viszont éppen a most jelzett birtokvásárlások
hoz szükséges pénzösszeg egy részének megszerzése céljából, de szociális 
érdekekből is az apatini és lippai erdőhatóságok kezelése alatt lévő egyes sík
fekvésű erdőterületek -  melyek különben állandó mezőgazdasági művelésre 
kiválóan alkalmasak -  kisebb részletekben eladattak; egyes területek továbbá
-  mint korábbi években -  telepítési célokra engedtettek át, avagy a birtokvi
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szonyok rendezése folytán idegen tulajdonba mentek át. Végeredményükben 
ezen területváltozások a kincstári erdők birtokállományának 13 426 kh-dal 
(7725 ha-ral) való szaporodását mutatják. A kincstári erdők értékében bekö
vetkezett változásokat részint a területváltozások, részint pedig a kezelési és 
üzleti építkezésekre, valamint a szállítási berendezésekre fordított beruházá
sok eredményezik.

Az úrbéri kapcsolatból kifolyólag, valamint néhány erdőhatósági kerület
ben létező kincstári munkástelep szervezeténél fogva a kincstári erdőkre 
nehezedő faizási, legeltetési, makkoltatási és más szolgalmak és birtokvi
szonyok rendezésének ügye az 1902. év folyamán is előbbre haladt; neve
zetesen a sóvári kerületben a répáshutai telepesekkel, a bustyaházi kerület
ben pedig Técső és Visk koronavárosokkal megkötött egyezség most van 
végrehajtás alatt; Huszt koronavárossal pedig az egyezség szintén létrejött. 
A zágrábi kerületben Belgrád községgel folytatott birtokosztási pör úrbéri 
bíróság részéről jóváhagyott egyezséggel ez évben véget ért. Temessziget 
község határában fekvő erdőket terhelő szolgalmak megváltása, a felső
bányái közös erdők megosztása és a mocsolyási telepesek birtokviszo
nyainak rendezése iránti tárgyalások pedig megindíttattak. A birtokviszo
nyok rendezése különben annyira előrehaladt, hogy a birtok kiterjedéséhez 
képest aránylag csak kevés számú eset megoldása van hátra; egyes esetek
ben azonban a birtokrendezés rendes lefolyását az igényjogosultak túlköve- 
telései késleltetik.

A kincstári erdők fatermésének értékesítési módjában az 1902. év fo
lyamán változás nem történt; a fatermés nyilvános árverés útján értékesíttetett, 
éspedig ahol a viszonyok megengedték, a fa tövön az erdőben rövidebb időtar
tamú szerződések kötésével és kisebb csoportokba foglalva adatott el, módot 
akarván nyújtani arra, hogy a kisebb üzleti tőke is részt vehessen a verseny
ben. Emellett azonban természetesen alkalmazni kellett az erdei rakhelyeken 
és rakodókon való eladást is, amikor aztán a termelést (kidolgozást), valamint 
a rakodókig való kiszállítást is célszerűségi okokból a kincstár házilag tel
jesítette. Ámbár a faüzlet tartós pangása egyes erdőhatósági kerületekben 
megnehezítette a fatermés értékesítését, ezen körülmény mégsem idézett elő a 
kincstári erdők jövedelmezőségében nagyobb változást.

A kezeléssel megbízott erdőtiszti személyzet szervezetében az a változás 
történt, hogy a személyzet illetményeinek 1899. évben megkezdett fokozatos 
rendezése kilenc VII. és harmincegy VIII. fizetési osztályba sorozott új állás 
szervezésével ez évben befejezést nyert. Hasonlóképen befejeztetett a kincs
tári erdőknél alkalmazásban lévő altisztek 1900. évben megkezdett fokozatos 
fizetésrendezése is.
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A kincstári erdőrendezőségek szervezetében az 1902. év folyamán változás 
nem történt. Az erdőrendezőségek vezetői mellé 50 műszaki tisztviselő volt 
beosztva, akik üzemátvizsgálási munkálatokkal, eladásra kijelölt vágásterü
letek fatömegének részletes felbecslésével, erdőművelések felügyeletével, bir- 
tok- és határrendezésekkel s új birtoktörzskönyvek összeállításával foglalkoz
tak, és ezenkívül az érvényben lévő üzemtervek foganatosítására felügyeltek.

Az erdőművelések terén az előző évi jelentésekben említett okoknál fogva 
mutatkozó hátramaradás ez évben jelentékenyen apasztatott, amennyiben az 
üzemtervek szerint évenként beerdősítendő területnél 1997 ha-ral nagyobb 
területen lett az erdősítés teljesítve, és ha az erdősítések mérvének fokozására 
szükséges hitelösszegek továbbra is rendelkezésre fognak állani, a legnagyobb 
részt múltból származó erdősítési hátralék néhány év alatt kiegyenlíthető lesz. 
Egyes kincstári erdőhatóságok, miként az előző években, ezúttal is a saját, 
valamint a kopár területek beerdősítésére szükséges facsemeték mellett a se
lyemtenyésztés és gyümölcstermelés előmozdítása érdekében eperfacsemeték 
és gyümölcsfaalanyok termesztésével is foglalkoztak. Szükségesnek tartom itt 
megjegyezni, hogy Gödöllőn külföldi fanemek -  különösen pedig a fenyőfélék
-  tenyésztésére parkszerű berendezéssel egy 318 kh (183 ha) kiterjedésű kísér
leti telep létesült azon célból, hogy hazánk fátlan részeinek befásításához a 
mieinknél alkalmasabb és hasznosabb fanemeket nyerjünk.

A Selmecbányái M. Kir. Központi Erdészeti Kísérleti Állomás s a négy 
erdőőri szakiskola székhelyén létesített külső erdészeti kísérleti állomások 
folytatták az előző évi jelentésekben említett kísérletezéseiket. A bükkfa 
korhadására és célszerű konzerválására vonatkozó kísérletek befejeztettek. 
Kutatások végeztettek az akácfa anatómiai, vegyi és más tulajdonságaira néz
ve és folytatva lettek a hazai főfajok elterjedési határainak megállapítására 
vonatkozó munkálatok. Emellett a Központi Erdészeti Kísérleti Állomás a 
hozzá fordulóknak szakkérdésekben felvilágosítást adott s a beküldött 
rovarok, fabetegségek stb. meghatározásával foglalkozott.

Erdészeti felsőbb szakoktatásra a Selmecbányái bányászati és erdészeti 
akadémián az 1901/2. tanévben beiratkozott összesen 147 hallgató; a tanév 
végén az erdészeti szakiskolát 16 hallgató végezte el sikeresen, akik közül öt 
lépett állami szolgálatba.

Erdészeti építkezések

A természetük szerint kétféle, vagyis a fenntartási jellegű helyreállítások és 
a beruházási jellegű új építkezések közül az előbbiek a rendelkezésre álló költ
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ségek keretén belül, az erdőgazdasági kezelés és üzem céljainak megfelelően 
foganatosíttattak, míg az új építkezések csakis a nélkülözhetetlen erdőtiszti és 
erdőőri lakok létesítésére szorítkoztak.

De ezek mellett megkezdettek, illetve foganatosíttattak az előmunkálatok 
két gőz és két villamos hajtóerőre berendezendő erdei iparvasút létesítéséhez; 
nevezetesen foganatosíttattak, illetve megkezdettek az előmunkálatok a ko
lozsvári m. kir. erdőigazgatóság kerületében a Görgény-folyó mentén, továbbá 
a besztercebányai m. kir. erdőigazgatóság kerületében a Fekete-Garam mentén 
gőzüzemű, a liptóújvári m. kir. főerdőhivatal kerületében a Lubochna-patak 
mentén s a zsamócai m. kir. erdőhivatal kerületében a zsamóca-prohockai vil
lamos üzemű erdei iparvasutak kiépítéséhez és ugyanezen alkalommal meg
indíttattak az előmunkálatok a Lubochna völgyében létesítendő erdei ipar- 
vasúttal kapcsolatban Fenyőházán építendő villamos üzemű fűrészre vonatko
zólag.

Az állam által kezelt községi és némely más erdők és kopár területek

Az állam által kezelt erdők és kopár területek kiterjedése az 1902. évben 
3 324 642 kh (1 916 266 ha) volt 7317 község határában és 14 551 birtokos 
tulajdonában; az évi kezelési átalányösszeg pedig 622 598 koronára rúgott. Az 
említett területbe nincs beleértve a volt Naszód-vidéki községeknek a beszter
cei m. kir. erdőigazgatóság által az 1890. évi XIX. te. alapján kezelt 279 598 
kh-nyi (160 909 ha-nyi) területe, melynek kezelése a birtokosoknak 123 011 
koronába került.

Az állami erdőhivatalok teljesen elkészítettek s jóváhagyás végett beter
jesztettek 464 üzemtervet, összesen 69 716 kh-ról; a külső erdőrendezési mun
kálatokat befejezték további 450 birtoknak 95 197 kh-nyi területén, s ezen
kívül a birtokhatárok biztosításáról 987 esetben gondoskodtak 198 120 kh-nyi 
területre nézve. A fahasználatok kijelölése általában véve szintén megtörtént, 
kivéve 926 esetet, amelyeknél azonban a kijelölés nagyobbrészt azért nem tör
tént meg, mert a birtokosok nem kívánták az esedékes fahasználatokat igénybe 
venni, vagy kevesebb esetben azért, mert a használatot a hatóság ideiglenesen 
beszüntette.

A kezelő személyzet közreműködését igénybe vevő mesterséges erdősítés
31 794 kh-ra terjedt ki. Ezen a téren a múltból még mindig nagy a visszama
radás, amennyiben hátralékban 23 366 kh-nyi terület maradt; emiatt azonban 
magukat az érdekelt birtokosokat nem lehet mindig okolni, mert az erdősítési 
hátralék legtöbbnyire vetőmag- vagy csemetehiányból, kedvezőtlen időjárás
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ból, munkaerő- és költséghiányból ered. Az ültetőanyagban még mindig mu
tatkozó hiány megszüntetésére az 1902. év folyamán 11 új, erdei facsemeték 
nevelésére szánt állami csemetekert telepíttetett összesen 18,03 kh területtel. 
Az állami erdőhivatal által kezelt állami csemetekertek száma 132, és a cseme
tekertek kiterjedése az 1902. év végén 448,31 kh volt; ezekből a csemete
kertekből kiadatott az 1902. év folyamán 59 302 000 db, és készletben maradt 
76 156 000 db különböző fajú erdei facsemete. Maguk a birtokosok is tartot
tak fenn saját költségükön összesen 2902 csemetekertet, melyeknek kiter
jedése 1902-ben 692,20 kh volt. Ezekből felhasználtatott az 1902. év folyamán 
57 002 000 db, és készletben maradt 107 711 000 db csemete.

A községi és némely más erdők kezelésére hivatott állami erdőhivatalok az
1902. évben is nagy szolgálatot tettek a selyemtermelés ügyének, amennyiben 
az általuk ily célból fenntartott 8 eperfacsemete-kertből (7,8 kh) 366 000 db 
csemetét bocsátottak a selyemtenyésztési felügyelőség rendelkezésére. 
Hasznos munkát végeztek továbbá az állami erdőhivatalok még a gyümölcs
fatenyésztés fejlesztése körül is, az 1901. év végéig berendezett összesen 56,2 
kh kiterjedésű 10 gyümölcsfaiskolának fokozatos betelepítése által. Ezek a 
faiskolák az 1902. év tavaszán és őszén összesen 167 200 db iskolázásra alkal
mas különböző fajú vadgyümölcsfa-magcsemetét szolgáltattak ki részint más 
állami gyümölcsfaiskolák szükségleteinek fedezésére, részint pedig állami 
segélyképpen, községeknek gyümölcsfaiskolák létesítése céljából.

Ebben a tíz faiskolában az 1902. év tavaszán és őszén kiadott előbb említett 
magcsemetéken kívül az 1902. év végével rendelkezésre állott még 41 000 db 
kétéves és 152 000 db egyéves különböző fajú nemesített gyümölcsfaoltvány 
is, továbbá 311 000 db nemesítés alá kiiskolázott vadgyümölcsfa-csemete és 
422 000 db különböző iskolázni való magágyi csemete.

A gyümölcsfatenyésztés továbbfejlesztése érdekében az 1902. év őszén az 
előbb már említett 10 gyümölcsfaiskolán kívül még 5 újabb gyümölcsfaiskola 
telepítése vétetett munkába összesen 38,2 kh-on. Az állami erdőhivatalok által 
az ország különböző részén kezelt gyümölcsfaiskolák száma tehát az 1902. év 
végén 15-re, kiterjedése pedig 94,4 kh-ra emelkedett.

A legeltetés ellen tilalmazott birtokrészletek kiterjedése az összterület 
40%-át tette ki. Az erdőőrizet céljából 600 járási és 338 külön alkalmazott, 
törvényes minősítéssel bíró erdőőr és 6469 erdőszolga állott rendelkezésre.

Az állami erdőhivatalok a tulajdonképpeni kezelési teendőiken kívül közre
működtek az 1898. évi XIX. te. II. címének hatálya alá eső birtokosságok 
szervezkedésének elősegítésében. Az 1902. évben állami kezelés alá tartozott 
8080 úrbéres birtokosság és közbirtokosság közül az 1902. év végéig 5279 tar
totta meg az alakuló gyűlését, 5425 állította össze a szavazásra jogosultak név
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jegyzékét és 5057 állapította meg az ügyviteli szabályzatot, amelyek közül az
1902. év végéig 1991 terjesztetett be az illetékes közigazgatási bizottsághoz. 
A közigazgatási bizottságok által felterjesztett ügyviteli szabályzatok közül 38 
lett életbe léptetve az 1902. év végéig.

A volt Naszód-vidéki községek erdeit, a korábbi évekéhez hasonló sikerrel, 
a besztercei m. kir. erdőigazgatóság kezelte az 1890. évi XIX. te. értelmében.

A Székelyföld súlyos gazdasági helyzetére való tekintettel az állattenyész
tés és az okszerű erdőgazdaság érdekeinek lehető méltányos kiegyeztetése 
céljából Csík, Háromszék, Maros-Torda és Udvarhely vármegyékbe kiküldött 
mezőgazdasági és erdészeti szakértők helyszíni vizsgálataikat befejezték; 
javaslataik közül azonban csak az 1901. év végéig megejtett helyszíni vizs
gálatokra vonatkozók nyertek 1902-ben elintézést. Az 1902. évben folytatólag 
tartott helyszíni vizsgálatok alapján az intézkedések, miután a helyszínelések 
az év vége felé nyertek befejezést, csak az 1903. év első felében voltak elin- 
tézhetők.

Vágásterület ősszel; vizes csúsztatóvályú a hasábfa közelítéséhez (1910 körül)
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A Magyarbirodalom erdőterülete az 1902. év végén 9 013 681 ha-t tett ki, 
szemben az előző évi 9 021 850 ha-ral, a csökkenés tehát 8169 ha. Ez a 
csökkenés egészben a magyar anyaország erdőterületére esik, amennyiben az
7 491 408 ha-ról 7 483 239 ha-ra szállott le. A társországok erdőterülete 
1 530 442 ha-ral még az 1894. évben állapíttatott meg, s azóta újabb felvétel 
nem történt.

Tervszerű kezelésre az egész Magyarbirodalomban 5 952 001 ha erdő van 
kötelezve, 40 193 ha-ral kevesebb, mint 1901 végén. Ez a csökkenés szintén 
egészen az anyaországra esik, amennyiben a tervszerű kezelésre kötelezett 
erdőterület 4 850 087 ha-ról 4 809 894 ha-ra szállott le, míg a társországokban 
az ilyen kezelésű erdők területe változatlanul 1 142 107 ha maradt.

A talaj szerinti megoszlást illetőleg a véderdők területe 414 009 ha-ról
415 783 ha-ra, tehát 1774 ha-ral emelkedett, ellenben a futóhomokon álló 
erdők területe 122 086 ha-ról 121 949 ha-ra, a feltétlen erdőtalajon állóké 
6 828 947 ha-ról 6 827 574 ha-ra, végül a nem feltétlen erdőtalajon állóké
1 656 758 ha-ról 1 648 375 ha-ra csökkent.

Viszonylag is legnagyobb, 8383 ha (0,49%) a nem feltétlen erdőtalajon álló 
erdők területének csökkenése. Ez a csökkenés kétségtelenül onnan ered, hogy 
a más, jövedelmezőbb művelésre alkalmas erdőterületek részben kiirtattak. 
Legjelentékenyebb volt az ilyen erdők területének csökkenése Bács-Bodrog 
vármegyében (11 187 ha), Szeben vármegyében (1138 ha), Szatmárnémeti tör
vényhatósági jogú városban (1210 ha), míg Máramaros vármegyében ezen 
erdők területe 2580, Szatmár vármegyében 3291 ha-ral növekedett.

Az ország összes erdőterületéből 2 410 905 ha (26,74%o) esik a tölgy
erdőkre, 4 701 281 ha (52,16%) a bükk- és más lomberdőkre, végül 1 901 495 
ha (21,1%) a fenyőerdőkre. A tölgy- és a fenyőerdők területe 680, illetőleg 
12 088 ha-ral növekedett, ellenben a többi erdőké 20 937 ha-ral csökkent.

Felette nagy az eltérés az anyaország és a Drávántúl erdőterületének fane
mek szerinti megoszlásában; míg az anyaországban a bükk- és más lomberdők 
az erdőterületnek csak mintegy felét foglalják el, addig a társországokban 
közel kétharmadát, ellenben fenyőerdőkre esik az anyaországban az 
erdőterületnek 21,74%-a, a társországokban csak 11,38%-a, a tölgyerdőkre 
pedig az anyaországban 27,72, a társországokban 21,99%.

A kincstári erdők területe 1 569 727 ha 208 millió korona értékben; a növe
kedés az 1901. évvel szemben 20 606 ha 1 millió korona értékben. Az összes 
területből a magyar anyaországra esett 1 269 680 ha 146,8 millió korona érték
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ben, a társországokra 300 047 ha 61,2 millió korona értékben; ezen értékbecs
lés szerint a társországok erdői általában értékesebbek, ha-onként 203,9 korona 
átlagos értékkel, míg a Dráván inneni erdők átlagos értéke ha-onként csak 115,6 
koronát képvisel.

Az összes kincstári erdőterületből kihasználható volt az 1902. évben 
42 814 ha, amelyből azonban ténylegesen csak 11 365 ha (27%) használtatott 
ki; a fatermelés összesen 2 926 412 m3-re rúgott, míg a kihasználatlanul 
maradt erdőterületek fatömege 8 544 666 m3-re becsültetett.

Az 1901. évvel szemben az 1902-ben termelt fa mennyisége 205 048 m3- 
rel volt kevesebb. A csekélyebb termeléshez képest alakult a zárszámadások 
szerinti jövedelem is, amennyiben az 1901-ben kimutatott 7,3 millió koroná
val szemben 1902-ben a tiszta jövedelem csak 6,1 millió korona volt.

A kincstári erdősítéseket illetőleg az előző évek 18 843 ha-ra rúgó hátra
lékával együtt beerdősítendő volt 1902-ben 37 137 ha; tényleg beerdősíttetett 
20 291 ha, 3372 ha-ral több, mint az előző évben, hátralékul maradt 19 135 ha. 
Ezen erdősítések összes költsége 381 503 koronát tett ki.

A kopár erdőterületek beerdősítésére az 1902. évben 37,5 millió db cseme
te osztatott ki ingyen; ezen csemetékkel 4228 ha terület ültettetek be; a beül
tetett terület 74%-án az ültetések sikerültek.

Az erdészeti üzemtervek, illetőleg az erdőtörvény alapján erdősítendő volt 
a magyar anyaországban az 1902. évben 128 635 ha-nyi terület, 7 ezer ha-ral 
több, mint az előző évben; tényleg beerdősíttetett 74 064 ha, szintén 7 ezer ha- 
ral több, mint 1901 -ben.

A kincstári csemetekertek kiterjedése 1902-ben 323 ha volt, 12 ha-ral több, 
mint az előző évben; a termelt csemete mennyiségéből a kincstári erdősí
tésekhez 50, magánosoknak 15 millió csemete osztatott ki, míg készletül az év 
végén 193 millió db maradt. A kopár területek befásítására a kincstári cseme
tekerteken kívül az állam által 1902-ben még 136 csemetekert tartatott fenn 
333 ha kiterjedésben, 378,5 ezer korona fenntartási költséggel.

Külforgalmunk faneműekben 1901 óta, a kilencvenes években jelentkezett 
nagymérvű fejlődés után, kedvezőtlen képet tüntet fel; a behozatal a fontosabb 
faneműeknél növekszik, leginkább Boszniából és Romániából, kivitelünk 
pedig csökken. A forgalomnak ez az alakulása leginkább a kedvezőtlen ver
senyviszonyokra vezetendő vissza.

Az 1900-1902. években faneműink forgalma a következőképpen alakult:
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Behozatal

mennyiség, ezer mázsa érték, ezer korona

1900 1901 1902 1900 1901 1902

Tűzifa stb. 157 158 120 234 217 171

E.m. kemény műfa 125 47 55 536 206 321

E.m. puha műfa 817 1 047 971 1 223 1 309 1 465

Vasúti talpfa 13 29 42 44 95 174

Donga keményfából 278 297 428 2 739 3 134 4 247

Kemény fűrészáru 137 113 129 951 685 793

Puha fűrészáru 1 845 1 893 2 008 9 385 9 572 10 161

Botfa 1 4 3 64 189 236

Kivitel

mennyiség, ezer mázsa érték, ezer korona

1900 1901 1902 1900 1901 1902

Tűzifa stb. 953 1 368 1 079 1 724 2 341 1 805

E.m. kemény műfa 835 717 542 5 972 4 564 3 727

E.m. puha müfa 1 736 1 597 1 431 5 177 4 307 3 529

Vasúti talpfa 1 029 1 009 760 4 845 4 883 3 747

Donga keményfából 1 435 1 474 1 163 18 614 19 310 15 704

Kemény fűrészáru 2 526 2 189 2 069 25 219 21 112 20 217

Puha fűrészáru 3 608 3 294 2 850 24 855 22 067 18 947

Botfa 45 37 37 2 630 1 778 1 480

Erdei vasút völgyhídja 
(1910 körül)
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Földművelésügyi Minisztérium 1903
Földművelésügyi miniszter: Darányi Ignác

1. FŐOSZTÁLY
Főnök: Sóltz Gyula, főerdőmester 
Főnökhelyettes: Horváth Sándor 

Tavi Gusztáv

l/a. Ügyosztály. Kincstári erdők
Osztályvezető: Tavi Gusztáv 
Erdőtanácsos

Kócsy János 
Leviczky Albert 

Erdőmester
Schmidt Károly 
Bokor Róbert 

Főerdész
Szabó József 
Balogh Ernő 

Erdész Rónay Imre

1/b. Ügyosztály. Kincstári erdők
Osztályvezető: Szenes József 
Erdőmester: Berendi Béla 
Főerdész

Kozma István 
Gurányi István 

Erdész Tomassek Miklós

2. Ügyosztály. Erdőrendezés, 
építkezések, nyaralótelepek
Osztályvezető: Földi János 

Nagy Károly 
Főerdész: Lehoczky György 

Jankó Sándor 
Erdész: De Pottere Gerard 

Dezsényi Jenő 
Buhescu Terentius 
Térfi Béla

Dietl Ágoston 
Bayer Jenő 

Erdészjelölt: Clement Károly

3/a. Ügyosztály. Állami kezelésbe 
vett községi erdők
Osztályvezető: Horváth Sándor 
Helyettes: Törzs Kálmán 
Főerdész: Héjas Kálmán 

Almássy István 
Tóth Miklós 

Erdész Szécsi Imre

3/b. Ügyosztály. Állami kezelésbe 
vett községi és más erdők
Osztályvezető: Horváth Sándor 
Helyettes: Péch Kálmán 
Erdőmester

Arató Gyula 
Bodor Gyula 

Főerdész
Karvas Emil 
Korzenszky Antal 

Erdész Grúber Gyula

4. Ügyosztály. Erdőfelügyelet
Osztályvezető: Bartha Gyula 
Erdőfelügyelő: Rochlitz Dezső 
Vadászati felügyelő

Egerváry Gyula 
Alerdőfelügyelő

Jausz Sándor 
Csemy Győző 
Doroszlay Gábor 
Hammersberg Géza

109



Kormányjelentés az erdészetről

Magyarország erdőgazdaságilag müveit területe az 1903. év folyamán 5171 
kh-dal szaporodott, és az év végén 13 011 040 kh-ból állott.

Az évek óta ismétlődő apadással szemben mutatkozó ezen szaporodás a te
rületek újabb felmérése folytán keletkezett kisebb területkülönbségek figye
lembevétele mellett legfőképpen onnan ered, hogy egyrészt több, legelő fejé
ben kiadott erdőterület állami kezelésbe vétetvén, az erdők közé soroztatott, és 
több, az 1879. évi XXXI. te. 165. §-a és az 1894. évi XII. te. 13. és 14. §-ai alá 
eső vízmosás és kopár terület kijelöltetvén, befásítás alá vétetett, másrészt 
pedig, s különösen, hogy a munkácsi hitbizományi uradalom 3255 kh ter
mőerejét vesztett mezőgazdasági területet vett erdőgazdasági művelés alá. 
Ugyanezen okokból gyarapodott az 1879. évi XXXI. te. 17 §-ának hatálya alá 
eső üzemtervszerű kezelésre kötelezett erdők területe 9952 kh-dal, úgy hogy 
az ilyen erdők terjedelme az 1903. év végén összesen 8 369 047 kh-ra emelke
dett.

Talajminőség szerint az erdők állományában beállott változás a követ
kezőképpen oszlik meg: a futóhomokon álló erdők 4772 kh-dal, a véderdők 
2897 kh-dal, a feltétlen erdőtalajon (ti. másnemű gazdasági művelésre állan
dóan nem alkalmas talajon) álló erdők 4210 kh-dal apadtak; ellenben a nem 
feltétlen erdőtalajon álló erdők állománya 17 050 kh-dal gyarapodott. Ezen 
változásokat a talajminőség helyesebb meghatározása idézte elő. A fanemeket 
tekintve az értékes tölgy- és fenyőerdők állománya gyarapodott, a kevésbé 
értékes bükkerdők állománya apadt.

Az erdők fenntartását veszélyeztető törvénybe ütköző erdőirtás az 1903. év 
folyamán Heves vármegyében egy esetben, Háromszék vármegyében pedig 
két esetben fordult elő. A folyamatba tett erdőrendészeti eljárás során a kiirtott 
területeknek újraerdősítése iránt megtétettek az intézkedések.

Történt ezeken kívül más vármegyékben is erdőirtás, de rendszerint olyan 
erdőterületeken, amelyek másnemű gazdasági művelésre is állandóan alkal
masak voltak, és amennyiben a kiirtott terület az 1879. évi XXXI. te. 17. §- 
ának hatálya alá tartozott, az erdőirtás előzetes engedélyem alapján és azzal a 
kötelezettséggel történt, hogy a birtokos a kiirtott erdő pótlásául a fatenyész
tésre inkább ráutalt, más területeket beerdősíteni tartozik.

Azokkal a magánbirtokosokkal szemben, akik nem feltétlen erdőtalajon 
álló erdejüket a területnek más, jövedelmezőbb művelési ágra való átváltoz
tatása céljából irtották ki, ilyen feltételeket kikötni a törvény alapján nem 
lehetett.
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Néhány esetben, szőlő- és gyümölcsöstelepítés, vasútépítés stb. céljából 
olyan erdőrészletek kiirtását is meg kellett bizonyos kikötésekkel engedni, 
amelyek eddig a feltétlen erdőtalajon álló erdők kategóriájába tartoztak.

Az üzemtervek rendelkezései és az 1879. évi XXXI. tc.-nek az erdők fenn
tartására vonatkozó általános határozatai értelmében 1903. év folyamán össze
sen 194 843 kh-at kellett volna az erdőbirtokosoknak beerdősíteni. Ténylege
sen beerdősíttetett 125 773 kh, s így hátralékban maradt 69 070 kh. Az előző 
évi 94 828 kh hátralékkal szemben ez is haladás.

A hátralékot leginkább az idézte elő, hogy a tölgymakk és egyéb famagter- 
més az egész országban igen hiányos volt. De, mint más években, most is sok 
helyen hátráltatta az erdősítéseket az a körülmény, hogy a letarolt területekről 
a termelt faanyagot nem szállították ki idejében.

Történt viszont 1903. évben 7932 kh-on olyan erdősítés is, amire a birto
kosok nem voltak kötelezve. Lényeges akadálya különben az erdősítések foga
natosításának még ez idő szerint is az a sajnálatos körülmény, hogy az ülte
téshez szükséges erdei facsemeték termeléséről nemcsak a kis- és középbir
tokosok, hanem helyenként még a nagyobb birtokosok sem gondoskodnak 
maguk. Ezért oly esetekben, midőn a birtokosok a költségeket maguk nem 
voltak képesek elviselni, az erdei facsemetekertek telepítése állami segéllyel is 
előmozdíttatott.

A kopár területek beerdősítésére pedig nemcsak az Országos Erdei Alap és 
az „államsegély kopár területek befásítására” című költségvetési hitel terhére 
fenntartott csemetekertekből, hanem a kincstári erdők csemetekertjeinek fö
löslegéből is nagyobb mennyiségű csemete osztatott ki. Rendelkezésre állott 
erre a célra mintegy 50 millió különféle facsemete, s ebből kiosztatott a lefolyt 
évben 1855 folyamodó erdőbirtokosnak összesen 38,7 millió csemete, mellyel 
8010 kh-at erdősítettek be, átlagban 75%-os sikerrel.

Ebbe a mennyiségbe azonban nincs belefoglalva az a csemetekészlet, 
amely az állami kezelés alatt álló községi stb. erdők birtokosainak osztatott ki 
az állami csemetekertekből.

Az az intézkedés, hogy az olyan szegény sorsú birtokosok, akik kopár, víz
mosásos területeik befásítására még a fásításnak az 1879. évi XXXI. te. 165. 
§-a alapján való elrendelése előtt önként vállalkoztak, az erdősítés közgaz
dasági fontosságához, valamint a tényleges költségek nagyságához képest 
évek óta állami segélyben részesíttetnek, igen hathatós eszköznek bizonyult az 
erdősítések gyorsítására; ezért az erre a célra, valamint a csemetekerti mun
kálatokra és magvak beszerzésére tárcám költségvetésének „állami segély ko
pár területek befásítására” címe alatt az 1904. évre 300 000 koronát irányoz
tam elő. Az 1903. évre engedélyezett összegből 3647 kh-nyi, többé-kevésbé
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veszélyes kopár terület befásításáért 1120 birtokos között összesen 73 423 
korona pénzsegélyt osztottam ki. Több Ung vármegyei szegény sorsú birtokos
nak csemetekertjeik bevetéséhez szükséges magvak beszerezhetésére pedig 
600 korona segélyt adtam.

Ugyancsak az erdősítési kedv fokozására 18 jutalom tűzetett ki, összesen 
9000 korona értékben, olyan kopárok erdősítésének jutalmazására, melyek 
állami segély igénybe vétele nélkül az 1903. évben foganatosíttattak.

Ezek a jutalmak, melyekért már eddig is több erdőbirtokos, összesen 794 
kh erdősítéssel pályázott, 1907-ben fognak kiosztásra kerülni.

Az 1898. évben teljesített és az 1903. évben megbírált erdősítésekre annak 
idején kitűzött 6 nagy és 6 elismerő jutalmat, összesen 6000 korona értékben 
a kisbányai, az alsóidecsi és a hosdói volt úrbéreseknek, Brezova, Kőröspatak, 
Gajdéi, Krajna községeknek, a székelykeresztúri székely közbirtokosságnak, a 
kopeci ev. ref. egyháznak. Gáspár Jánosnak, Tiboldi Dénesnek és Jeney Jó
zsefnek adományoztam.

Ezeken a jutalomban részesített birtokosokon kívül több más versenyző is 
méltánylást érdemlő sikert mutatott fel nagy költséggel teljesített erdősítésé
vel, ezért a versenyzők közül még 13 nagybirtokosnak elismerésemet fejeztem 
ki az erdősítés terén kifejtett buzgalmáért, négy erdőtisztet, három gazda
tisztet, továbbá két községi bírót, két úrbéri elnököt, egy erdőgazdát, két ura
dalmi kertészt, tizenkét uradalmi és járási erdőőrt és egy vincellért megfelelő 
jutalomban részesítettem az erdősítések közvetlen vezetése körül kifejtett di
cséretes munkásságukért.

Az erdei tűzesetek száma az előző évekhez képest különösen a Királyhágón 
túli vármegyékben és Krassó-Szörény vármegyében szaporodott, nagyobb 
káresetek azonban csak Udvarhely, Csík, Krassó-Szörény és Zólyom vár
megyékben fordultak elő. Említésre méltó széltörések Csík és Máramaros 
vármegyékben fordultak elő, ahol ezen elemi károsításnak lucfenyőerdő esett 
áldozatul. Hótörés Körmöcbánya szab. kir. város és Miava nagyközség erde
jében fordult elő.

Nagy rovarkárok az 1903. évben nem fordultak elő, említésre méltó azon
ban, hogy Szepes vármegyében a szomolnoki m. kir. erdőgondnokságban a 
vonalas szú fellépte 40 kh tarolását és teljes kitakarítását tette szükségessé. 
Alsó-Fehér, Nagy-Küküllő és Maros-Torda vármegyék tölgyeseiben pedig a 
sárgafarú gyaponc nevű rovar még mindig nagyobb mértékben jelentkezik, 
ahol ezen kártékony rovarok megfigyelése és szakszerű irtása iránt a rovartani 
állomás közreműködésével a szükséges intézkedések megtörténtek. Végül az 
akác ellensége, a pajzstetű Maros-Torda vármegyében és a mezőhegy esi 
ménesbirtokon lépett fel veszélyesebb mértékben.
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Az erdőtörvény rendelkezéseivel szemben elkövetett cselekmények és 
mulasztások miatt az erdőbirtokosok ellen 285 esetben indíttatott meg az 
erdőrendészeti eljárás.

Az erdőrendészeti áthágások alapján megítélt pénzbüntetésekből 1903-ban 
136 eset után 34 469 korona 69 fillér folyt be, vagyis egy-egy áthágási eset 
után átlag 253 korona 46 fillér. Erdei kihágások után az 1903. évben 122 317 
korona 88 fillér folyt be az Országos Erdei Alapba.

Az Országos Erdei Alap bevétele az 1903. évben 197 340 korona 50 fillér, 
kiadása 169 576 korona 08 fillér, tiszta vagyona pedig az 1903. év végén 
842 202 korona 49 fillér volt.

Magyarországon az 1903. év végén az erdők szakszerű kezelését összesen 
1475 hatóságilag felesketett erdőtiszt teljesítette. Ezekből az erdőtörvény 17. 
§-ában megnevezett erdőbirtokosoknál alkalmaztatott 1159 erdőtiszt, akik 
közül 974 bírt teljes minősítéssel, 185 pedig az erdőtörvény életbeléptetése 
idejében már alkalmazásban állott, minősítéssel nem bíró erdőtiszt. Magán- 
erdő-birtokosok szolgálatában az 1903. év végén 316 hatóságilag felesketett 
erdőtiszt állott, akik közül azonban csak 37 bírt erdészeti oklevéllel.

Az 1903. év tavaszán és őszén Budapesten megtartott erdészeti állam vizs
gálatokon megjelent 28 egyén közül 26 nyert erdészeti oklevelet.

Az erdőtörvény 17. §-ában megnevezett birtokosok erdejében az 1903. év 
végén 5568 hatóságilag felesketett erdőőr volt alkalmazva, akik közül az erdő
őri szakvizsgát 4298 tette le.

Magánerdő-birtokosok szolgálatában 5338 hatóságilag felesketett erdőőr 
állott, ezek közül azonban csak 318 bírt erdőőri szakvizsgával.

A felesketett erdőőrökön felül az erdőőrzésben 6735 erdőszolga segédkezett.
Az ország 12 városában megtartott erdőőri szakvizsgálatokon összesen 313 

egyén jelent meg, akik közül 246 állottá ki a vizsgálatot.
Az erdőőri teendők végzésére alkalmas egyének kiképzésére az 1903. 

évben is négy erdőőri szakiskola tartatott fenn, mégpedig Vadászerdőn (Te
mesvár mellett), Királyhalmán (Szabadka mellett), Liptóújvárott és Görgény- 
szentimrén.

Faanyagok vízen való szállítására 64 birtokosnak adatott 1903-ban úsz- 
tatási, illetőleg tutajozási engedély.

Vadászat

A vadászati ügyek kezelése az 1902. évben megkezdett irányban folyt 
tovább. A vadtenyésztés előmozdítása körül tenyészvadak ingyenes kiosztásá

113



Kormányjelentés az erdészetről 1903

val tervezett intézkedéseket azonban megfelelő fedezet, illetőleg költségvetési 
törvény hiányában csak igen szerény keretben lehetett foganatosítani. A hiú- 
zok és farkasok pusztítása az 1903. évben is jutalomdíjak kitűzésével fokozta
tok, éspedig a következő eredménnyel. A dúvadpusztítók nyilvántartására és 
bejelentésére utasított 89 törvényhatóság közül 18 törvényhatóság területéről 
érkezett be érdemleges jelentés, amelyek alapján ezen minisztérium 19 db 
elpusztított hiúzért és 89 db kiirtott farkasért összesen 3005 korona jutalomdí
jat engedélyezett a pusztítók részére. A elpusztított farkasok 10 db kivételével 
mind Királyhágón túli vármegyékre esnek. A legtöbb farkas pusztíttatott el 
Szeben vármegyében éspedig 20 db; utána következnek: Csík 15, Nagy- 
Küküllő 14, Udvarhely vármegye 12 farkassal. Hiúzból Zólyom vármegyében 
irtottak ki legtöbbet, éspedig 6 db-ot; Liptó vármegyében 4, Csík vármegyében 
is 4, Háromszék vármegyében 3 db-ot stb.

S minthogy ezen intézkedés, ti. a dúvadpusztítók megjutalmazása, a hasz
nos vad tenyésztését illetőleg már ezalatt a két esztendő alatt is, amióta alkal
mazásba vétetett, igen szép eredménnyel járt, mert csupán e rövid idő alatt 229 
farkas és 64 hiúz elpusztítása lett hivatalosan megállapítva; ezen sikerek fo
kozása érdekében utasíttattak az összes törvényhatóságok, hogy a hiúzok és 
farkasok pusztítóiról jövőre rendes nyilvántartást vezessenek, s minden év első 
hónapjában, az illetők megjutalmazása végett, ezen minisztériumnak terjesz- 
szék elő.

Vadkárok miatt 1903. évben 8 panaszjelentés érkezett be, azokon kívül, ame
lyekben a panaszosok a védekezés módját is megjelölve, egyidejűleg kivételes 
lelövési engedélyt kértek fővadra. Ezek a panaszok legtöbb esetben a szarvasok 
és vaddisznók kártevései miatt -  Pest, Bereg, Pozsony, Máramaros és Kolozs 
vármegyékből; továbbá egy-egy esetben a mezei és üregi nyulak, foglyok, 
fácánok és őzek s végül a dúvadak által okozott károsítások miatt: Sopron, Bars 
és Beszterce-Naszód vármegyékből emeltettek; ezek megszüntetése iránt a fenn
forgó viszonyokhoz képest intézkedés történt. Másrészt a fő vadak által okozott 
erdő- és mezőgazdasági károk megszüntetése céljából 114 esetben engedtetett 
meg a vadászati idő meghosszabbítása szarvasokra, illetve 7 ízben dámvadra is. 
Ezen kivételes vadlelövési engedélyekből esett Nyitra és Sopron vármegyékre 
11-11; Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyére 9; Zala vármegyére 8; Bars, Borsod, 
Esztergom és Veszprém vármegyékre 7-7; Fejér, Moson és Somogy várme
gyékre 6-6; Pozsony vármegyére 5; Komárom és Máramaros vármegyékre 4- 
4; Baranya, Nógrád, Szepes, Tolna és Trencsén vármegyékre 2-2; Bereg, Győr, 
Torda-Aranyos, Ung, Vas és Zólyom vármegyékre 1-1.

Az alapszabályaik jóváhagyása végett jelentkezett vadásztársulatok közül 
18-nak alapszabályai láttattak el a megerősítési záradékkal.
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Tárgyalások folytak ezeken kívül az érdekelt minisztériumokkal: a volt 
úrbéresek és közbirtokosságok vadászati jogának önállóan bérbeadhatása; a 
kártékony állatoknak méreggel, valamint az üregi nyulaknak egyéb célirányos 
módon való pusztítása; a vadászatról és a madarak védelméről szóló törvény 
revíziója tárgyában stb. A hasznos vadak tömeges összefogásának és külföldre 
szállításának megakadályozása, másrészt a mutatkozó vadfölösleg minél jobb 
árban való értékesítésének előmozdítása céljából a m. kir. belügyi, igazságügyi 
és kereskedelemügyi miniszter urakkal egyetértőleg rendelet adatott ki, mely 
az eleven hasznos vadaknak s a hasznos szárnyas vadak tojásainak külföldre 
szállítását a jövőre nézve egyöntetűen szabályozza. Ezen rendelet alapján több 
folyamodónak megengedtetett, hogy vadászterületén, bizonyos meghatározott 
számú vadfólösleget befoghasson, s azokat élő állapotban, mint tenyészvadat 
kedvezőbb árak mellett értékesíthesse.

Végül a hazai vadtenyészet fejlődésének szemmel tartása céljából a m. kir. 
erdőfelügyelőségek ezúttal is összegyűjtötték a vadlelövési és értékesítési ada
tokat az egész országban, s a minisztérium azok közhírré tételéről ezúttal is 
gondoskodott.

Kincstári erclök

A kincstári erdőhatóságok kezelése alatt lévő erdőbirtok kiterjedése, bele
számítva az üzemi vagy kezelési célokra szolgáló, s mezőgazdaságilag kezelt 
földeket, a havasi legelőket, a terméketlen területeket és beltelkeket, az 1903. 
év folyamán vásárlás és csere útján 5385 ha-ral szaporodott; viszont birtokren
dezések, eladás és egyes területeknek telepítési és egyéb célokra történt át
adása folytán 10 168 ha-ral apadt. Végeredményükben ezen területváltozások 
az egész erdőbirtoknak 4783 ha-ral való apadását mutatják. A kincstári erdők 
értékében bekövetkezett változásokat részint a területváltozások, részint pedig 
kezelési és üzleti építkezésekre, valamint a szállítási berendezésekre fordított 
beruházások okozzák.

Az úrbéri kapcsolatból kifolyólag, valamint néhány erdőhatósági kerület
ben lévő kincstári munkástelep szervezeténél fogva a kincstári erdőket terhelő 
faizási, legeltetési, makkoltatási és más szolgalmak és birtokviszonyok ren
dezésének ügye 1903. évben is előbbre haladt; nevezetesen a bustyaházai 
kerületben Visk koronavárossal a birtokrendezés véglegesen befejeztetett, s a 
birtokegyezség értelmében a városnak jutó 2252 ha terület már át is adatott; 
Técső koronavárossal kötött egyezség pedig -  amely szerint nevezett városnak 
3683 ha-nyi terület jut -  most van végrehajtás alatt; a sóvári kerületben a
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répáshutai kincstári telepesekkel megkötött egyezség bíróság közbejöttével 
végrehajtatott; végre a nagybányai kerületben a kincstár és Felsőbánya város 
közös tulajdonát képező erdők megosztására és a felsőbányái kincstári erdőkre 
nehezedő mellékhaszonvételek élvezeti jogának megváltására vonatkozólag 
sikerült a várossal előleges megállapodásra jutni. A birtokviszonyok rende
zésének ügye különben már annyira előre haladt, hogy a birtok kiterjedéséhez 
képest csak aránylag kevés számú eset megoldása van hátra, s a még megol
datlan eseteknél a birtokrendezés rendes lefolyását legtöbbször az igényjogo
sultak túlköveteléseikkel késleltetik.

A kincstári erdők fatermésének értékesítési módjában az 1903. év folya
mán változás nem történt; a fatermés nyilvános árverések útján értékesíttetett, 
éspedig, ahol a viszonyok megengedték, a fa tövön az erdőben rövidebb idő
tartamú szerződések kötésével és kisebb csoportokba foglalva adatott el, mód 
nyújtatván ezáltal arra, hogy a kisebb üzleti tőke is részt vehessen a verseny
ben. Emellett azonban természetesen alkalmazni kellett az erdei rakhelyeken 
és rakodókon való eladást is, amikor aztán a termelést és kidolgozást, valamint 
a rakodókig való kiszállítást is célszerűségi okokból a kincstár teljesítette. 
Mivel pedig a fatermés előnyös értékesítését legtöbbször a kiszállítás nehéz
sége akadályozza, a görgényi erdőkben egy 38 km hosszú gőzüzemü és a lip- 
tóújvári kerületben egy 19,5 km hosszú villamos üzemű erdei iparvasút építése 
megkezdetett. A kezeléssel megbízott erdőtiszti, valamint az altiszti személy
zet szervezetében az 1903. év folyamán változás nem történt.

A kincstári erdőrendezőségek szervezetében szintén nem történt változás. 
Az erdőrendezőségek vezetői mellé az 1903. évben 50 műszaki tisztviselő volt 
beosztva, akik túlnyomó részben üzemátvizsgálási munkálatokkal, erdőmű
velések felügyeletével, birtok- és határrendezésekkel, új birtoktörzskönyvek 
összeállításával, valamint az irtásra kijelölt erdőterületek fatömegének rész
letes felbecslésével és egyéb műszaki teendőkkel foglalkoztak, ezenkívül 
pedig az érvényben lévő összes üzemtervek szakszerű foganatosítására felü
gyeltek.

Az egyes kincstári erdőhatóságok, miként az előző években, ezúttal is a 
saját, valamint a kopár területek beerdősítésére szükséges facsemeték mellett 
a selyemtenyésztés és gyümölcstermelés előmozdítása érdekében eperfacse
meték és gyümölcsfaalanyok termesztésével is foglalkoztak.

A Selmecbányái M. Kir. Központi Erdészeti Kísérleti Állomás és a négy 
erdőőri szakiskola székhelyén létesített külső erdészeti kísérleti állomások 
folytatták kísérletezéseiket, emellett a hozzájuk fordulóknak szakkérdésekben 
felvilágosításokat adtak s a beküldött rovarok, fabetegségek stb. meghatározá
sával foglalkoztak.
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Erdészeti felsőbb szakoktatásra a Selmecbányái bányászati és erdészeti 
akadémián az 1902/3. tanévre beiratkozott 77 hallgató, a tanév végén az 
erdészeti szakiskolát 26 hallgató végezte el sikeresen, akik közül 22 lépett álla
mi szolgálatba.

Az állam által kezelt községi és némely más erdők és kopár területek

Az állam által kezelt erdők és kopár területek kiterjedése az 1903. évben 
3 331 214 kh (1 917 110 ha) volt 7337 község határában és 14 970 birtokos 
tulajdonában; ezen erdőknek évi kezelési átalányösszege pedig 621 202 koro
nára rúgott. Az említett területbe nincs beleértve a volt Naszód-vidéki köz
ségeknek a besztercei m. kir. erdőigazgatóság által az 1890. évi XIX. te. alap
ján kezelt 277 815 kh-nyi (159 883 ha-nyi) területe, melynek kezelése a bir
tokosoknak 118 838 koronába került.

Az állami erdőhivatalok teljesen elkészítettek, s jóváhagyás végett beter
jesztettek 426 üzemtervet, összesen 132 110 kh-ról; a külső erdőrendezési mun
kálatokat befejezték további 569 birtoknak 107 429 kh-nyi területén, s ezen
kívül a birtokhatárok biztosításáról 800 esetben gondoskodtak 148 520 kh-nyi 
területre nézve. A fahasználatok kijelölése általában véve szintén megtörtént, 
kivéve 805 esetet, amelyeknél azonban a kijelölés nagyobbrészt azért nem tör
tént meg, mert a birtokosok nem kívánták az esedékes fahasználatokat igénybe 
venni, vagy kevés esetben azért, mert a használatot a hatóság ideiglenesen 
beszüntette.

A kezelő személyzet közreműködését igénybe vevő mesterséges erdősítés
32 231 kh-ra terjedt. Ezen a téren a múltban elkövetett mulasztások folytán még 
mindig nagy a visszamaradás, amennyiben hátralékban 21 488 kh-nyi terület 
maradt; emiatt azonban magukat az érdekelt birtokosokat nem lehet mindig 
okolni, mert úgy a múltból származó mulasztások pótlása, valamint az újabban 
kihasznált területek újraerdősítése általában véve munkában van, s a mégis 
mutatkozó erdősítési hátralék legtöbbnyire vetőmag- vagy csemetehiányból, 
kedvezőtlen időjárásból, munkaerő- és költséghiányból eredő. Az ültetőanyag 
termelésére szolgáló állami csemetekertek száma az 1903. év végén 132, és 
ezen csemetekertek kiterjedése 461,9 kh volt; ezekből a csemetekertekből 
kiadatott az 1903. év folyamán 57 852 000 db, és készletben maradt 
101 144 000 db különböző fajú erdei facsemete. Maguk a birtokosok is tartot
tak fenn saját költségükön összesen 3046 erdei csemetekertet, melyeknek kiter
jedése 1903-ban 682,67 kh volt. Ezekből felhasználtatott az 1903. év folyamán 
62 871 000 db, és készletben maradt 108 588 000 db erdei facsemete.
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A községi és némely más erdők kezelésére hivatott állami erdőhivatalok az
1903. évben is nagy szolgálatot tettek a selyem- és gyümölcstermelés ügyé
nek, amennyiben az általuk ily célból fenntartott 11 állami eperfa-csemetekert- 
ből (7,8 kh) 460 000 db csemetét bocsátottak a selyemtenyésztési felügyelőség 
rendelkezésére (készletben maradt még 1 043 000 db epcrfacsemetc), továbbá 
az 1903. év végéig berendezett 15 gyümölcsfaiskolából (94,4 kh) az 1903. év 
tavaszán és őszén összesen 175 000 db iskolázásra alkalmas különböző fajú 
vadgyümölcsfa magcsemetét és 3600 db kiültethető gyümölcsfaoltványt szol
gáltattak ki részint más állami gyümölcsfaiskolák szükségleteinek fedezésére, 
részint pedig állami segélyképpen községeknek gyümölcsfaiskolák létesítése 
céljából.

Ebben a 15 faiskolában az 1903. év tavaszán és őszén kiadott magcsemeté
ken és gyümölcsfaoltványokon kívül az 1903. év végével rendelkezésre állott 
még 18 000 db hároméves, 144 000 db kétéves és 202 000 db egyéves külön
böző fajú nemesített gyümölcsfaoltvány is, továbbá 202 000 db nemesítés alá 
kiiskolázott, valamint 250 000 db kiiskolázott s egyszersmind már be is szem- 
zett vadgyümölcsfa-csemete és 153 000 db különböző iskolázni való magágyi 
csemete.

A legeltetés ellen tilalmazott birtokrészletek kiterjedése az összterület 
36%-át tette ki. Az erdőőrizet céljából 619 járási és 296 külön alkalmazott, 
törvényes minősítéssel bíró erdőőr és 6508 erdőszolga állott rendelkezésre.

Az állami erdőhivatalok a tulajdonképpeni kezelési teendőiken kívül közre
működtek még az 1898. évi XIX. te. II. címének hatálya alá eső birtokosságok 
szervezkedésének elősegítésében. Az 1903. évben állami kezelés alá tartozott 
8258 úrbéres birtokosság és közbirtokosság törvényes szervezkedése tovább 
folyt le, s az általuk megállapított ügyviteli szabályzatok közül az 1903. év 
végéig 2473 terjesztetett be az illetékes közigazgatási bizottsághoz. A köz- 
igazgatási bizottságok által jóváhagyásra felterjesztett ügyviteli szabályzatok 
közül az 1903. év végéig 734 nyert jóváhagyást, s a jóváhagyottak közül 267 
lépett életbe.

A volt Naszód-vidéki községek erdeit, a korábbi évekhez hasonló sikerrel 
a besztercei m. kir. erdőigazgatóság kezelte az 1890. évi XIX. te. értelmében.
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A Magyarbirodalom erdőterülete az 1903. év végén 9 017 827 ha-t tett ki, 
amelyből Magyarországra 7 487 385 ha, a társországokra 1 530 442 ha esik. Az
1902. évvel szemben az erdőterület a magyar anyaországban 4146 ha-ral 
emelkedett. A társországokból még mindig csak az 1894. évi területi adatok 
állnak rendelkezésre. Az egész erdőterületből 5 957 611 ha, az erdők 66%-a 
van tervszerű kezelésre kötelezve, s ez a terület 5610 ha-ral nagyobb az előző 
évinél.

Az erdőknek közel 27%-a tölgyes, míg 52%-a bükk- és más lomb-, 21%-a 
pedig fenyőerdő. A tölgyerdők területe az előző évvel szemben 1823 ha-ral 
kisebb, míg a bükk- és más lomberdőké 2493 ha-ral, a fenyveseké pedig 3476 
ha-ral nagyobb.

A fanemek szerinti megoszlást tekintve az anyaország és a társországok 
erdői közt nagy a különbség. Míg az anyaországban a tölgyerdők az összes 
erdőterületnek 28%-át, a bükk- és más lomberdők 49%-át, a fenyőerdők 23%- 
át teszik ki, a társországokban a tölgyesek 22%o-kal, a bükk- és más lomberdők 
67%-kal, a fenyvesek csak 11%-kal részesedtek az összes erdőterületben.

A kincstári erdőbirtokok területe az előző évi állapottal szemben csökkent. 
Összes kiterjedésük 1 564 944 ha-t tesz ki, értékük pedig 207,8 millió korona. 
Ezen területből a Dráván túl 299 384 ha, az anyaországban 1 265 560 ha fek
szik, előbbi 61,3 millió, utóbbi 146,5 millió korona értékben. A Horvát-Szla- 
vónországi erdők ha-onkénti átlagértéke (205 korona) sokkal nagyobb, mint a 
magyarországiaké (116 korona). A kincstári erdőknek 1903-ban kihasználható 
része nagyobb volt, mint 1902-ben, s összesen 45 128 ha-t tett ki, 2314 ha-ral 
többet, mint az előző évben. A kihasználható területnek azonban alig negyed
részét, nem egészen 27%-át használták ki ténylegesen, s ezen a területen
2 720 966 m- fát termeltek, míg a kihasználatlanul maradt terület famennyi
sége 9,2 millió m3-re becsülhető. A fatermelés kisebb volt ugyan, mint az 
előző évben, a tiszta jövedelem azonban mégis emelkedett 223 ezer koroná
val, mert a bevételnek 45 ezer koronát kitevő apadása mellett a kiadások 268 
ezer koronával csökkentek, s így a tiszta jövedelem összesen 6 millió 323 
ezer koronát tett ki.

Az üzemtervek szerint 1903-ban 17 839 ha kincstári terület lett volna 
beerdősítendő, de ezenkívül az elmúlt évekről is maradt hátralék. Ezen terület
ből a lefolyt évben 17 909 ha-t erdősítettek, maradt hátralékul 13 871 ha. Az 
említett 17 909 ha-nyi erdősítéseken kívül 1699 ha-nyi olyan területeket is 
erdősítettek, amelyeket az üzemterv nem ír elő, s ezekkel együtt az összes
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kincstári erdősítések területe 19 608 ha-t tett ki. Az erdősítési költségek 
emelkedtek, s összesen 411 617 koronát tettek ki, 30 114 koronával többet, 
mint az előző évben.

A kopár területek beültetésére ingyen kiosztott csemeték száma megköze
lítette a 39 milliót, s ezen csemetékkel 4609 ha-t ültettek be, amely ültetések
nek körülbelül 3/4-ed része sikerült.

Az erdőtörvény alapján 1903-ban 112 125 ha volt beerdősítendő. Az előírt 
területnek azonban csak 65%-át, 72 377 ha-t erdősítettek be, 1687 ha-ral 
kevesebbet, mint 1902-ben. Az elő nem írt erdősítések területe a múlt évi 3637 
ha-ról 4570 ha-ra emelkedett.

A kincstári csemetekertek kiterjedése az 1902. évi 323 ha-ral szemben 
335,7 ha-ra növekedett, s ezen területről összesen 68,8 millió csemetét osztot
tak ki, 51,6 milliót a kincstári erdősítésekre, 17,2 milliót a magánbefásításokra. 
A készlet az év végén 177,3 millió db volt.

Az állam által fönntartott, s a kopár területek befásítására szolgáló 149 cse
metekert kiterjedése 332 ha-t tett ki, fönntartási költsége pedig 343 ezer ko
ronára rúgott.

Az erdészeti felsőbb szakismeretek terjesztésére a Selmecbányái erdészeti 
akadémia, az erdőőri személyzet kiképzésére pedig négy erdőőri szakiskola áll 
fenn. Az akadémia hallgatóinak száma évről évre tetemesen növekszik, s míg 
1897-ben csak 81 volt, 1902-ben már 143, 1903-ban pedig 165-re növekedett. 
Az erdőőri szakiskolák tanulóinak száma alig változik, s már néhány év óta 
160-165 között mozog.

Fabehozatalunk és fakivitelünk alakulásának megvilágítására a következő 
adatok szolgálnak:

Behozatal

mennyiség, ezer mázsa érték, ezer korona

1901 1902 1903 1901 1902 1903

Tűzifa stb. 158 120 168 217 171 230

E.m. kemény műfa 47 55 33 206 321 202

E.m. puha műfa 1 047 971 987 1 309 1 465 1 568

Vasúti talpfa 29 42 36 95 174 134

Donga keményfából 297 428 222 3 134 4 246 2315

Kemény fűrészáru 113 139 193 685 793 1 108

Puha fűrészáru 1 731 1 862 2 183 8 651 9 312 10 924

Botfa 4 3 2 189 236 181
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Kivitel

mennyiség, ezer mázsa érték, ezer korona

1901 1902 1903 1901 1902 1903

Tűzifa stb. 1 368 1 085 1 099 2 344 1 937 1 936

E.m. kemény műfa 717 542 656 4 564 3 727 4 679

E.m. puha müfa 1 597 1 431 1 130 4 306 3 529 2 913

Vasúti talpfa 1 009 760 399 4 883 3 747 1 940

Donga keményfából 1 474 1 163 710 19 310 15 704 8 797

Kemény fűrészáru 2 189 2 069 2 275 21 110 20 216 22 520

Puha fűrészáru 3 271 2 824 3 180 21 966 18 832 21 458

Botfa 37 37 47 1 778 1 480 2 124

Csemetekert a liptóújvári főerdőhivatalban (1910 körül)
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Földművelésügyi Minisztérium 1904
Földművelésügyi miniszter: Tallián Béla

1. FŐOSZTÁLY
Főnök: Sóltz Gyula, főerdőmester 
Főnökhelyettes: Horváth Sándor 

Tavi Gusztáv

l/a. Ügyosztály. Kincstári erdők
Osztályvezető: Tavi Gusztáv 
Helyettese: Kócsy János 
Erdőtanácsos

Leviczky Albert 
Schmidt Károly 

Erdőmester
Bokor Róbert 

Főerdész
Szabó József 
Kovács Aladár 
Balogh Ernő

1/b. Ügyosztály. Kincstári erdők
Osztályvezető: Szenes József 
Erdőmester

Berendi Béla 
Főerdész

Kozma István 
Gurányi István

Erdész
Tomassek Miklós

2. Ügyosztály. Erdőrendezés, 
építkezések, nyaralótelepek
Osztályvezető: Földi János 

Nagy Károly 
Főerdész: Jankó Sándor 
Erdész: Dezsényi Jenő

Buhescu Terentius 
Térfi Béla

Spettmann János 
Dietl Ágoston 
Bayer Jenő 

Erdészjelölt: Clement Károly

3/a. Ügyosztály. Állami kezelésbe 
vett községi erdők
Osztályvezető: Horváth Sándor 
Helyettes: Törzs Kálmán 
Főerdész: Héjas Kálmán 

Almássy István 
Tóth Miklós 

Erdész Szécsi Imre

3/b. Ügyosztály. Állami kezelésbe 
vett községi és más erdők
Osztályvezető: Horváth Sándor 
Helyettes: Péch Kálmán 
Erdőmester: Arató Gyula 

Bodor Gyula 
Dapsy Frigyes 

Főerdész: Karvas Emil
Korzenszky Antal 

Erdész Grúber Gyula

4. Ügyosztály. Erdőfelügyelet
Osztályvezető: Lászlóffy Gábor 
Erdőfelügyelő

Rochlitz Dezső 
Vadászati felügyelő

Egerváry Gyula 
Alerdőfelügyelő: Jausz Sándor 

Csemy Győző 
Doroszlay Gábor 
Tichy Kálmán 
Hammersberg Géza
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Kormányjelentés az erdészetről

Magyarország crdőgazdaságilag művelt területe 1904. év folyamán 7607 kh- 
dal szaporodott, és az év végén 13 018 647 kh-ból állott. Ez a szaporodás a 
területek újabb felmérése folytán foganatosított kisebb területhelyesbítések 
mellett legfőképpen onnan ered, hogy Huny ad vármegyében a folyamatban 
levő birtokrendezések következtében olyan erdőterületek soroltattak az erdő- 
törzskönyvbe, amelyek eddig nem voltak erdőként nyilvántartva, továbbá, 
hogy az úrbéri birtokrendezések alkalmából a volt úrbéresek részére legelőil
letőség fejében kiadott erdőterületeknek egyes olyan részletei, melyek talaj
minőségüknél fogva az 1879. évi XXXI. te. 2., illetve 4. §-ának hatálya alá 
soroltattak, s mint ilyenek az 1898. évi XIX. te. 1. §-ának c) pontja értelmében 
állami kezelésbe voltak veendők, ez alkalommal több esetben az erdők 
állományába felvétettek és végül, hogy több, az 1879. évi XXXI. te. 165. §-a 
és az 1894. évi XII. te. 13. és 14. §-ai alá eső vízmosás és kopár terület kijelöl
tetvén, befásítás alá vétetett.

Talajminőség szerint az erdők állományában nyilvántartott területek osztá
lyozásában a következő változás állott be: a véderdők állománya 19 075 kh- 
dal, a futóhomokon álló erdőké pedig 1153 kh-dal apadt; ellenben a feltétlenül 
fenntartandó és az ezen megszorítás alá nem eső erdők állománya 6468, illetve 
21 367 kh-dal gyarapodott. Ezen változásokat egyrészt a talajminőség helye
sebb meghatározása, másrészt és különösen ama körülmény idézte elő, hogy a 
múlt év folyamán a Hunyad vármegye területén fekvő véderdők revízió alá 
vétettek. A fanemek szerinti megoszlást tekintve, a tölgyerdők állománya 
apadt, a fenyő-, bükk- és más lombfaerdők állománya pedig gyarapodott.

Az erdők fenntartását veszélyeztető s törvénybe ütköző erdőirtások az 
1904. év folyamán számba vehető mértékben nem fordultak elő.

Az üzemtervek rendelkezései és az 1879. évi XXXI. tc.-nek az erdők fenn
tartására vonatkozó általános határozatai értelmében 1904-ben összesen 
176 498 kh területet kellett volna az erdőbirtokosoknak beerdősíteni. Tényleg 
beerdősíttetett 107 641 kh, s így hátralékban maradt 68 857 kh.

A hátralékot leginkább az idézte elő, hogy a tölgymakk és egyéb famagter- 
més az országos szárazság miatt igen hiányos volt, sőt a legtöbb helyen telje
sen kimaradt. De mint más években, hátráltatta az erdősítéseket most is sok 
helyen az a körülmény is, hogy a letarolt területekről a termelt faanyag kellő 
időben ki nem szállíttatott.

Történt viszont az 1904. évben 7151 kh-on olyan erdősítés is, amire a bir
tokosok nem voltak kötelezve. Lényeges akadálya az erdősítések fogana
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Kormányjelentés az erdészetről 1904

tosításának még ez idő szerint is az a sajnálatos körülmény, hogy az ülte
téshez szükséges erdei facsemeték termeléséről nemcsak a kis- és középbir
tokosok, hanem helyenként még a nagyobb birtokosok sem gondoskodnak. 
Ezért sok esetben, midőn a birtokosok a költségeket maguk nem voltak képe
sek elviselni, az erdei facsemetekertek telepítése állami segéllyel is előmoz- 
díttatott.

A kopár területek beerdősítésére pedig nemcsak az Országos Erdei Alap és 
az „államsegély kopár területek befásítására” című költségvetési hitel terhére 
fenntartott csemetekertekből, hanem a kincstári erdők csemetekertjeinek fö
löslegéből is nagyobb mennyiségű csemete osztatott ki. Rendelkezésre állott 
erre a célra mintegy 55 millió különféle facsemete, s ebből kiosztatott a lefolyt 
évben 1975 folyamodó erdőbirtokosnak összesen 41 millió 69 ezer csemete, 
mellyel 8837 kh-at erdősítettek be. Az erdősítés sikere kezdetben igen kedvező 
volt, de a nyári abnormális hőség és szárazság az ültetvények túlnyomó részét 
tönkretette. A fenti csemetemennyiségbe azonban nincs befoglalva az a cse
metekészlet, amely az állami kezelés alatt álló községi stb. erdők és kopárok 
birtokosainak osztatott ki az állami csemetekertekből és amelyet a kincstár 
maga használt fel saját erdeiben erdősítésre.

Azon szegény sorsú birtokosoknak, akik kopár, vízmosásos területeik 
befásítására még a fásításnak az 1879. évi XXXI. te. 165. §-a alapján való 
elrendelése előtt önként vállalkoztak, az 1904. évi költségvetésbe erre a célra 
engedélyezett hitelösszegből 4288 kh-nyi többé-kevésbé veszélyes kopár 
terület befásításának segélyezéseképpen 919 birtokos között összesen 91 147 
korona pénzsegély osztatott ki, az 1905. évi költségvetés előirányzatában 
pedig ugyancsak erre a célra, továbbá a csemetetermesztésre és magvak kiosz
tására stb. 300 000 korona vétetett fel.

Ugyancsak az erdősítési kedv fokozása céljából az elmúlt évben is 18 
erdősítési jutalom tűzetett ki, összesen 9000 korona értékben, olyan kopárok 
erdősítésének jutalmazására, melyek állami segély igénybevétele nélkül az
1904. évben foganatosíttattak.

Ezek a jutalmak, melyekért már eddig is 23 erdőbirtokos 841 kh erdősítés
sel pályázott, 1908-ban fognak kiosztásra kerülni.

Az 1899. évben teljesített és az 1904. évben megbírált erdősítésekre annak 
idején összesen 9000 korona értékben 6 nagy és 12 elismerő jutalom tűzetett ki. 
Ezek közül a 6 nagy és 6 elismerő jutalom Tiliska, Brezova, Zajzon, Hosszú
falu, Guraró községeknek, a szentantalfai nemesi közbirtokosságnak, Wagner 
Ágoston, Wachsmann Albert, Buchwalder Jónás, Kovácsy Jenő és König Kál
mán magánerdő-birtokosoknak és Gyulafehérvár r. t. városnak adományozta
tok. 6 elismerő jutalom ezúttal nem volt kiadható.
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Ezeken a jutalomban részesített birtokosokon kívül több más versenyző is 
méltánylást érdemlő sikert mutatott fel nagy költséggel teljesített erdősítésé
vel. Ezek közül hét nagybirtokosnak és Szeged szabad kir. városnak az erdő
sítés terén kifejtett buzgalmukért elismerés fejeztetett ki, öt erdőtiszt, két gaz
datiszt, két községi jegyző, nyolc uradalmi és járási erdőőr, egy gazdabíró és 
egy béres pedig az erdősítések közvetlen vezetése körül kifejtett dicséretes 
munkásságukért külön jutalomban részesültek.

Az erdei tüzesetek a rendkívüli nagy szárazság következtében az előző 
évekhez képest az egész országban igen gyakoriak voltak, és sok helyen a tűz 
nagy kárt okozott, nevezetesen Rimaszombat r. t. város, Libetbánya és Pónik 
községek, továbbá az oróci és osztrolukai volt úrbéresek, valamint a m. kir. 
erdőkincstár rezsőparti és gróf Andrássy Dénes hitbizományi erdejében. Emlí
tésre méltó széltörések Gömör és Kishont vármegyében a Koburg hercegi 
uradalomban, Máramaros vármegyében a kincstári erdőkben és Hont várme
gyében Selmecbánya szabad kir. város és Koburg herceg szentantali erdejében 
fordultak elő, ahol nagy mennyiségű lucfenyőtörzs esett a szélvihar áldozatául.

Veszélyesebb természetű rovarkárok az 1904. évben egyfelől Szepes vár
megyében mutatkoztak, hol a szúrovar a szokottnál jóval nagyobb mennyiség
ben lépett fel, és éppen azért annak további szaporodása ellen költséges 
intézkedéseket kellett tenni; másfelől Alsó-Fehér, Nagyküktillő és Maros- 
Torda vármegyék tölgyeseiben okozott nagymérvű károkat ez évben is az úgy
nevezett sárgafarú pille hernyója. Megfigyelések, tanulmányok és kísérletek 
történtek ugyan a rovartani állomás közreműködésével a szakszerű irtás 
kérdésében, de a rovar rendkívül nagymérvű elterjedése folytán a rendszeres 
irtás elrendelésétől, mint a meghallgatott szakértők egybehangzó véleménye 
szerint sikert egyáltalában nem ígérő s a birtokosok anyagi erejét meghaladó 
költségekkel összekötött hiú kísérlettől el kellett állani.

Az erdőtörvény rendelkezéseivel szemben elkövetett tilos cselekmények és 
mulasztások miatt az erdőbirtokosok ellen 201 esetben indíttatott meg az erdő
rendészeti eljárás.

Az erdőrendészeti áthágások miatt, törvényes eljárással kirótt pénzbün
tetésekből az 1904. évben 157 eset után 13 079 korona 37 fillér, az erdei 
kihágások után kiszabott pénzbüntetésekből pedig 123 561 korona 20 fillér 
folyt be az Országos Erdei Alapba.

Az Országos Erdei Alap összes bevétele az 1904. évben 182 207 korona 38 
fillér, kiadása 105 867 korona 05 fillér, tiszta vagyona pedig az 1904. év végén 
922 898 korona 75 fillér volt.

Faanyagok vízen való szállítására 101 birtokosnak adatott úsztatási, illető
leg tutajozási engedély.
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Magyarországon az 1904. év végén az erdők szakszerű kezelését összesen 
1487 hatóságilag felesketett erdőtiszt teljesítette. Ezekből az erdőtörvény 17 
§-ában megnevezett erdőbirtokosoknál alkalmaztatott 1152 erdőtiszt, akik 
közül 983 az előírt teljes minősítéssel bírt, 169-en pedig törvényes minősítés 
nélkül, azon az alapon voltak alkalmazhatók, mert már az erdőtörvény élet- 
beléptetése idejében erdőtiszti minőségben szolgáltak. Magánerdő-birtokosok 
szolgálatában az 1904. év végén 335 hatóságilag felesketett erdőtiszt állott, 
akik közül azonban csak 43 bírt erdészeti oklevéllel.

Az erdőtörvény 17. §-ában megnevezett birtokosok erdejében az 1904. év 
végén 5581 hatóságilag felesketett erdőőr volt alkalmazva, akik közül az erdő
őri szakvizsgát 4329 tette le.

Magánerdő-birtokosok szolgálatában 5335 hatóságilag felesketett erdőőr 
állott, ezek közül azonban csak 334 tette le az erdőőri szakvizsgát.

A felesketett erdőőrökön kívül az erdőőrzésnél 6764 erdőszolga segéd
kezett.

Erdészeti szakoktatás

Erdészeti felsőbb szakoktatásra a Selmecbányái bányászati és erdészeti 
főiskolába az 1903/4. tanévre beiratkozott 84 hallgató, a tanév végén az 
erdészeti szakosztályt 21 hallgató végezte el sikeresen, akik közül 14 lépett 
állami szolgálatba.

Az 1904. év tavaszán és őszén Budapesten megtartott erdészeti államvizs
gálatokon megjelent 20 egyén közül 18 nyert erdészeti oklevelet.

Az erdőőri teendők végzésére alkalmas egyének kiképzésére az 1904. év
ben is négy erdőőri szakiskola tartatott fenn, mégpedig Vadászerdőn (Temes
vár mellett), Királyhalmán (Szabadka mellett), Liptóújvárott és Görgényszent- 
imrén.

Az ország 12 városában megtartott erdőőri szakvizsgálatokon összesen 308 
egyén jelent meg, akik közül 260 állottá ki a vizsgálatot.

Kincstári erdők

A kincstári erdőhatóságok kezelése alatt álló erdőbirtok állománya az
1904. év folyamán jelentékenyen szaporodott, amennyiben a kisebb vételeket 
és birtokcseréket mellőzve Máramaros vármegyében a máramarosi faipar
részvénytársaságtól Havasmező és Oroszkő község határában 16 161 kh (9300
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ha), Háromszék vármegyében pedig báró Szentkereszty Zsigmond, valamint 
Zathureczky Gyula és társaitól Papolc és Zágon községek határában 14 971 kh 
(8614 ha) kiterjedésű ingatlanokat sikerült ez évben a kincstár részére megsze
rezni; viszont egyes területek -  mint a korábbi években -  részint eladattak, 
részint pedig telepítési célokra engedtettek át, avagy a birtokviszonyok ren
dezése folytán idegen tulajdonba mentek át. Végeredményükben ezek a 
területváltozások a kincstári erdők birtokállományának 28 064 kh-dal (16 151 
ha-ral) való szaporodását mutatják. A kincstári erdők értékében bekövetkezett 
változásokat részint ezek a területváltozások, részint pedig a kezelési és üz
leti építkezésekre, valamint a szállítási berendezésekre fordított beruházások 
okozzák.

A kincstári erdőkre egyes erdőhatósági kerületekben még nehezedő 
faizási, legeltetési, makkoltatási és más szolgalmak és birtokviszonyok ren
dezésének ügye 1904. év folyamán is előbbre haladt, nevezetesen a 
bustyaházai kerületben Técső és Huszt koronavárosokban és Dombó község
ben az úrbéri mérnöki munkálatok a már megkötött egyezségek alapján folya
matban vannak, tárgyalás alatt vannak továbbá a liptóújvári kerületben a 
vázseci és csorbái közös havasi legelők elkülönítése, a sóvári kerületben az 
alsóhámori és mocsolyási telepesek birtokviszonyainak rendezése, a nagy
bányai kerületben a felsőbányái közös erdők megosztása, a lugosi kerületben 
Temessziget község, a zágrábi kerületben pedig Zlobin és Novi-Zagon 
községek határában fekvő erdőket terhelő szolgalmak megváltása és a 
Frohm-féle örökös favásárlási szerződés felbontása. A birtokviszonyok ren
dezése különben annyira előrehaladt már, hogy a birtok kiterjedéséhez képest 
aránylag csak kevés számú eset megoldása van még hátra, egyes esetekben 
azonban a birtokviszonyok végleges rendezését az igényjogosultak túlköve- 
telései késleltetik.

A kincstári erdők fatermésének értékesítési módjában az 1904. év folya
mán nem történt változás, a fatermés, úgy, mint eddig is, nyilvános árverés 
útján értékesíttetett, éspedig ott, ahol a viszonyok megengedték, tövön, terület 
szerint, egyes kerületekben ellenben, hol erdőápolási és egyéb erdőgazdasági 
érdekek azt indokolttá tették, a kincstár által kitermelt állapotban adatott el. 
Egyes erdőhatósági kerületekben alább az erdészeti építkezéseknél részletezett 
szállítási berendezéseknek létesítése folytán a faértékesítési viszonyok jelen
tékenyen javultak. A faárak általános emelkedése által pedig az erdők jövedel
me jelentékenyen emelkedett.

A kincstári erdőbirtok kezelésével megbízott hivatalok szervezetében az
1904. év folyamán az a változás történt, hogy a megvásárolt két nagyobb 
erdőbirtok kezelésére Máramaros vármegyében Havasmező, Háromszék vár
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megyében pedig Kovászna székhellyel egy-egy új erdőgondnokság szer
veztetek; ezenkívül a bustyaházai kerületben a felsőszinevéri erdőgondnok
ságnak a kezelés belterjesebbé tétele céljából történt kettéosztása folytán 
Alsókalocsa székhellyel szintén egy új erdőgondnokság szerveztetek; viszont 
a lippai főerdőhivatal kerületében az apátfalvi erdőgondnokság -  miután a 
kezelésére bízott erdőbirtok az előző években csekély kivétellel eladatok -  az
1904. év folyamán megszűnt.

A kincstári erdőrendezőségek szervezetében nem történt változás. Az erdő
rendezőségek vezetői mellé 1904. évben 55 műszaki tisztviselő volt beosztva, 
kik túlnyomó részben üzemátvizsgálási munkálatokkal, az eladásra kerülő 
nagyobb vágásterületek fatömegének megbecslésével, erdőművelések felü
gyeletével, birtok- és határrendezésekkel, új birtoktörzskönyvek összeállításá
val, valamint az újabban vásárolt erdőbirtokok felmérésével és kisebb műsza
ki teendőkkel foglalkoztak, ezenkívül pedig az összes üzemtervek szakszerű 
foganatosítására felügyeltek.

A kincstári erdőművelések terén mutatkozó hátramaradás az előző évi 
jelentésekben felhozott indokokon kívül annak is tulajdonítható, hogy egyes 
kerületekben a már megkezdett erdőművelési munkálatokat a nagy szárazság 
miatt félbe kellek szakítani. Meg kell ik különben említenem azt, hogy a 
száraz időjárás nemcsak azáltal okozott a kincstári erdőkben kiszámíthatatlan 
károkat, hogy a legutóbbi 3-4 év alak erdősített területeken a csemeték jelen
tékeny része elpusztult, úgy, hogy ezen csemeték pótlása egyes területekben 
jelentékeny költségeket fog igényelni, hanem azáltal is, hogy a nagy szárazság 
folytán keletkezett gyakori erdei tüzek nagy kiterjedésű fiatalosokat, sőt 
különösen a kolozsvári kerületben kihasználásra érett erdőt és nagyobb értékű 
már kitermelt faanyagot is elpusztítokak.

Építkezések

Az 1904. év folyamán a kincstári erdőknél a rendelkezésre bocsátott költ
ség-előirányzatnak megfelelően nyert a fölmerült szükséglet kielégítést; így 
nevezetesen:

1. A „Beruházások” címének „Kezelési és üzleti építkezések” rovatán elő
irányzott összeg terhére a kisebb berendezési, felszerelési és építési munkákon 
kívül, 1 régi erdőőri laknak átalakítása és kibővítése erdőtiszti lakká meg
kezdetett, 4 új erdőtiszti melléképület, 8 új erdőőri lak és melléképület, 1 új 
erdőőri melléképület, 2 vadőri lak, 1 útkaparóház, 1 áruraktár, 1 tiszti és 2 al
tiszti lakhoz tartozó kút, 1 duzzasztó, 1 vízfogógát, 1 út építése, 9 tiszti és 5 al
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tiszti lak átalakítása rendeltetett el és foganatosíttatott s 1 áruraktár építése 
folytattatok és befejeztetett.

Ugyanezen címnek „Kincstári havasok gazdasági berendezésének költsé
gei” rovatán pedig a kincstárnak Máramaros vármegyében lévő három havasi 
legelőjén egyrészt a belterjes kincstári havasi gazdálkodás érdekében, más
részt az okszerű havasi gazdálkodás meghonosítása céljából, a legelő állatok 
részére a szükséges istállók és a tejtermékek kezelése és feldolgozása végett, 
megfelelő nagyságú majorok létesíthettek.

2. Az 1904. évi XIV. te. alapján rendelkezésre bocsátott beruházási elő
irányzatból a fenyőházai villamos műnek építése folytattatok és legnagyobb 
részben befejeztetek, a görgény-völgyi gőzüzemű, keskeny vágányközű erdei 
iparvasút építése megkezdetett, a fekete-garam-völgyi gőzüzemű, keskeny 
nyomközű erdei iparvasút és a novii sodronykötélpálya nyomjelzési s tervké
szítési munkái folyamatba tétettek.

3. A „Rendes kiadások” címének „Kezelési épületek fenntartása” rovat ter
hére a kincstári erdők használata alatt lévő tiszti, altiszti lakok és egyéb segéd- 
személyzet részére szolgáló lakások és ezek tartozékának fenntartása az 
előirányzat és a fennforgó szükséglet alapján végeztetett.

4. A „Rendes kiadások” címének „Üzleti épületek és szállítási eszközök” 
rovata terhére végeztettek a kincstári erdők kihasználására, az erdőtermények 
kiszállítására és feldolgozására szolgáló épületek és berendezések jó karban 
tartásával, valamint az ideiglenes jellegű ily épületek és berendezések 
létesítésével felmerült kiadások.

5. A „Rendes kiadások” „Egyházi és jótékony célok” rovatán előirányzott 
összeg keretén belül, az úgynevezek kegyúri épületeken évenként és állandóan 
felmerülő kisebb-nagyobb szabású tatarozásokon kívül Vörös vágás községben 
(Sáros vármegye) egy római katolikus jellegű elemi népiskola építtetett.

Az állam által kezelt községi és némely más erdők és kopár területek

Az állam által az 1898. évi XIX. te. szerint kezelt erdők és kopár területek 
kiterjedése az 1904. évben 3 293 048 kh. (1 895 149 ha) volt 7399 község 
határában és 15 195 birtokos tulajdonában. A birtokosok az államnak összesen 
623 338 korona kezelési átalányt fizettek.

Az említett területeken kívül az állam kezelte az 1890. évi XIX. te. 
szerint a volt Naszód-vidéki községeknek 45 község határában fekvő 
281 071 kh-nyi (161 756 ha-nyi) erdeit is, amely erdők kezelési költsége 
123 011 koronát tett ki.
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A kezelést teljesítő besztercei m. kir. erdőigazgatóság és 43 m. kir. állami 
erdőhivatal az említett két törvényben előírt feladatuknak, a rendelkezésükre 
állott személyzet számához képest, az 1904. évben is általában véve jól meg
feleltek.

Teljesen elkészítettek és jóváhagyás végett beterjesztettek 303 rendszeres 
erdőgazdasági tervet, összesen 112 392 kh-ról; a külső erdőrendezési munká
latokat befejezték további 383 birtoknak 78 925 kh-ján; ezenkívül 661 birtok 
191 938 kh-ján gondoskodtak a birtokhatárok biztosításáról.

Kijelölték mindenütt a fahasználatokat ott, ahol azok engedélyezve voltak, 
és ahol birtokosok azokat igénybe venni kívánták.

Teljesítették a mesterséges erdősítéseket olyan mértékben, amint azt az 
időjárás, a rendelkezésre állott munkaerő és költségösszeg, vetőmag- és 
csemetekészlet megengedte. Az 1904. évben mesterséges úton be lett volna 
erdősítendő az előírás szerint, a természetes úton felújult területek levonásával 
összesen 49 927 kh, ebből beerdősíttetett 27 907 kh, úgy, hogy az erdősítés 
terén a hátralék még mindig 22 020 kh-at tesz ki, melyet azonban legnagyobb 
részben a nehezen helyrehozható régibb mulasztások rovására kell írni.

Az állam az 1904. évben is hathatósan támogatta a birtokosok erdősítéseit 
a szükséges ültetőanyagnak részben díjtalanul, részben pedig mérsékelt áron 
való adományozásával, amennyiben az állam költségén fenntartott 510,4 kh- 
nyi (294,1 ha-nyi) 144 csemetekertből kiosztott a birtokosok közt összesen 
62 512 000 db erdei facsemetét. De a birtokosok maguk erejéből is figyelem
re méltóan igyekeztek csemeteszükségletükön segíteni, azáltal, hogy saját 
költségükön 2944 csemetekertet tartottak fenn 800,2 kh kiterjedéssel, s az 
azokban nevelt csemetékből összesen 55 936 000 db-ot használtak fel erdősí
téseikhez.

Az 1904. év végén készletben maradt még az állami csemetekertekben 
100 754 000 db, a birtokosok csemetekertjeiben pedig 106 082 000 db külön
böző fajú erdei facsemete.

A kezelőszemélyzet kijelölte mindenütt a legeltetés ellen tilalom alá he
lyezett erdőrészeket is, melyek kiterjedése az 1904. évben is az erdők összes 
területének 36%-át tette ki.

A kezeléssel megbízott személyzet közreműködött az 1904. évben 
uralkodott nagy szárazság okozta károk enyhítésére megindított segítő akció 
munkálataiban is, amennyiben késedelem nélkül kijelölte a rendkívüli viszo
nyokra való tekintettel, s a szárazság tartamára ideiglenesen legeltetésre en
gedélyezett 230 334 kh-at, a fűhasználatra engedélyezett 16 693 kh-at, a lomb- 
takarmány-termelésre engedélyezett 44 881 kh-at és az alomszedésre engedé
lyezett 48 708 kh-at.
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Az 1898. évi XIX. te. II. címének hatálya alá eső közös birtokosságok 
törvényes szervezkedése -  a m. kir. állami erdőhivatalok közreműködésével -  
az 1904. évben is tovább folyt, s az 1904. év végéig 2422 birtokosság terjesz
tette be törvény szerint megállapított gazdasági ügyviteli szabályzatát az 
illetékes közigazgatási erdészeti bizottságokhoz. A jóváhagyásra beterjesztett 
szabályzatok közül 1798 nyert jóváhagyást, s a jóváhagyott szabályzatok 
alapján 457 birtokosság szervezkedett véglegesen.

Az erdőbirtokosok erdeik őrzésére az 1904. évben 630 közös (úgynevezett 
járási) és 346 külön erdőőrt tartottak, akik mind bírtak az előírt törvényes 
minősítéssel; az erdőőrök kisegítésére 7317 erdőszolga alkalmaztatott.

Az államerdészet a selyem- és gyümölcstermelésnek is segítségére volt, 
amennyiben a m. kir. állami erdőhivatalok 6 állami eperfacsemete-kertet (7,5 
kh kiterjedésben) és 16 állami gyümölcsfaiskolát (112,2 kh kiterjedésben) tar
tottak fenn. Az eperfa-csemetekertekből 107 000 db eperfacsemete bocsátta
tott a selyemtenyésztési felügyelőség rendelkezésére, s készletben maradt még 
az 1904. év végén 513 000 db. A gyümölcsfaiskolákból részint más állami 
gyümölcsfaiskolák szükségleteinek fedezésére, részint pedig községeknek és 
egyeseknek kiadatott összesen 133 000 db iskolázásra alkalmas különböző 
fajú vad gyümölcsfa-magcsemete és 39 000 db kiültethető gyümölcsfaoltvány. 
Készletben maradt az 1904. év végével a gyümölcsfaiskolákban 127 000 db 
hároméves, 178 000 db kétéves és 235 000 db egyéves különböző fajú 
nemesített gyümölcsfaoltvány, továbbá 108 000 db nemesítés alá kiiskolázott, 
valamint 537 000 db kiiskolázott és egyszersmind már be is szemzett vad 
gyümölcsfacsemete és 282 000 db különböző iskolázni való magágyi csemete.
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A Magyarbirodalom erdőterülete az 1904. év végén 9 022 206 ha-t tett ki; a 
társországok erdőterülete pedig az 1894. évi adatok szerint 1 530 440 ha-t tesz 
ki. Tervszerű kezelésre az anyaországban az egész erdőterületnek közel két
harmad része, vagyis 4 791 205 ha van kötelezve, a társországoknak ilyen ke
zelésű erdőterülete 1 142 107 ha.

A talaj szerinti megoszlást illetőleg az egész erdőterületből 403 199 ha 
véderdő, 118 559 ha futóhomokon, 6 829 815 ha feltétlen erdőtalajon és 
1 670 633 ha nem feltétlen erdőtalajon áll. Az előző évhez képest a pontosabb 
összeírás következtében a véderdők és futóhomokon álló erdők területe 
10 976, illetőleg 663 ha-ral kisebb, míg a feltétlen erdőtalajon álló erdőké 
3664, s a nem feltétlen erdőtalajon álló erdőké 12 354 ha-ral nagyobb. 
Fanemek szerint az ország összes erdőterületéből 2 402 963 ha (26,63%) 
tölgyerdő, 4 713 304 ha (52,24%) bükk- és más lomberdő és 1 905 939 ha 
(21,13%) fenyőerdő. A tölgyerdők területe 6119 ha-ral csökkent, ellenben a 
bükk- és más lomberdőké 9530, a fenyőerdőké 968 ha-ral emelkedett.

Az anyaország és a társországok erdőterületei között a fanemek szerinti 
megoszlást tekintve igen nagy az eltérés. Míg az anyaországban a bükk- és 
más lomberdők területe mintegy 49%-ot tesz ki, a társországokban ezen erdők 
az ottani összes erdőterületnek 67%-át képezik; fenyőerdőkre esik az anya
országban 23%), a társországokban csak 11%, a tölgyerdőkre pedig Magyar- 
országon 28%), a társországokban 22%.

A kincstári erdőbirtokok összes területe 1 581 095 ha-ra teljed, s értéke 210 
millió korona. A növekedés az előző évhez képest 16 151 ha, 2,2 millió korona 
értékben. Az összes kincstári erdőbirtokból a magyar anyaországra esett 
1 282 126 ha 148,6 millió korona értékben, a Dráván túlra 298 969 ha 61,4 mil
lió korona értékben. A Horvát-Szlavónországi erdőbirtokok ha-onként 205 koro
nával általában értékesebbek, mint a magyar anyaországiak, amelyeknek ha-on- 
kénti átlagos értéke csak 116 korona. Az erdőbirtokok összes területéből az anya
országban 1 132 509, a társországokban 283 593 a tulajdonképpeni erdőterület, 
amelyből az anyaországban 131 966 ha (11,7%), a társországokban 30 845 ha 
(10,8%) használaton kívül álló erdő. A kihasználható rész az összes kincstári 
területből 1904-ben 42 659 ha-t tett, 2469 ha-ral kevesebbet, mint az előző évben. 
A kihasználható területnek azonban mindössze 25%-át, összesen 10 698 ha-t 
használtak ki tényleg, amely erdőterületen a fatermelés összesen 2 843 685 m3-re 
rúgott, 122 719 m3-rel többre, mint 1903-ban, míg a kihasználatlanul maradt 
terület famennyisége becslés szerint 8 445 578 m3-re tehető, szemben az előző évi
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9 183 020 m?-rel. A nagyobb fatermeléshez képest alakult a zárszámadások szer
inti jövedelem is, amennyiben a tiszta jövedelem az előző évi 6 millió 323 ezer 
koronával szemben 1904-ben 8 millió 645 ezer koronára rúgott.

Az üzemtervek szerint a beerdősítendő kincstári terület 1904-ben 18 403 ha-t, 
az előző évek 9033 ha-ra rúgó hátralékával együtt 27 436 ha-t tett ki; beerdősítet
tek a lefolyt évben az üzemterv által elő nem írt terület levonásával 15 963 ha-t, 
hátralékul maradt 11 473 ha. Az üzemterv által elő nem írt beerdősített terület 
1753 ha-ra, s ezzel együtt az összes kincstári erdősítés 17 716 ha-ra terjedt, 1892 
ha-ral kevesebbre, mint 1903-ban. Ehhez képest a foganatosított erdősítések 
költségei 23 171 koronával csökkentek, s összesen 388 446 koronát tettek ki.

A kopár erdőterületek beerdősítésére az ingyen kiosztott csemeték száma 
meghaladta a 41 millió db-ot; ezekkel a csemetékkel 5085 ha-t ültettek be, s 
az ültetéseknek körülbelül 43%-a sikerült.

Az erdőtörvény alapján a magyar anyaországban 1904-ben 101 568 ha-nyi 
terület volt erdősítendő, 10 557 ha-ral kevesebb, mint az előző évben. A 
ténylegesen beerdősített terület azonban az előírt területnek csak mintegy 
61%-a, összesen 61 943 ha-nyi volt, szintén csaknem 10 és fél ezer ha-ral 
kevesebb, mint 1903-ban. Az elő nem írt erdősítések területe 4115 ha.

A kincstári csemetekertek területe 1904-ben 333,4 ha-t tett ki, 2,3 ha-ral 
kevesebbet, mint az előző évben; ehhez képest a kiosztott csemeték száma is 
valamivel kisebb volt, éspedig az előző évi 68,8 millióval szemben 63,3 mil
lió, melyből a kincstári erdősítésekre 48,8, a magánültetésekre 14,5 millió 
esett, az év végi csemetekészlet pedig 170,1 millió db-ot tett ki. A kincstári 
csemetekerteken kívül a kopár területek befásítására az állam 1904-ben még 
152 csemetekertet tartott fenn, melyeknek kiterjedése összesen 362 ha-t, fenn
tartási költsége pedig 289,1 ezer koronát tett ki.

Behozatal

mennyiség, ezer mázsa érték, ezer korona

1902 1903 1904 1902 1903 1904

Tűzifa stb. 120 168 288 171 230 288

E.m. kemény műfa 55 33 37 321 202 380

E.m. puha műfa 971 987 1 438 1 465 1 568 2 657

Vasúti talpfa 42 36 45 174 134 152

Donga keményfából 428 222 183 4 246 2 315 1 678

Kemény fűrészáru 139 193 193 793 1 108 1 131

Puha fűrészáru 1 862 2 183 2 743 9 312 10 924 14 821

Botfa 3 2 6 236 181 446
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A külkereskedelmi forgalom fanemüekből az 1902-1904. években.

Kivitel

mennyiség, ezer mázsa érték, ezer korona

1902 1903 1904 1902 1903 1904

Tűzifa stb. 1 085 1 099 1 309 1 937 1 936 1 940

E.m. kemény müfa 542 656 804 3 727 4 679 6 387

E.m. puha müfa 1 431 1 130 861 3 529 2 913 2 297

Vasúti talpfa 760 399 545 3 747 1 940 2 829

Donga keményfából 1 163 710 957 15 704 8 797 11 889

Kemény fűrészáru 2 069 2 275 2 202 20 216 22 520 23 418

Puha fűrészáru 2 824 3 180 2 870 18 832 21 458 19 414

Botfa 37 47 45 1 480 2 124 2 214

Feltűnő behozatalunk nagymérvű emelkedése puhafából, főleg puha 
fűrészárukból, míg ellenben kivitelünk ugyanezekből a cikkekből inkább 
hanyatló. Ma azonban hosszabb időre tekintünk vissza, egészen más kép tárul 
elénk. Behozatalunk puha fűrészárukból már a kilencvenes évek közepén majd 
akkora volt, mint a legutóbbi évben, míg ellenben kivitelünk 1892-ben még 
csak 531 ezer mázsát tett ki, s csak a kilencvenes évek vége felé vett oly nagy 
arányokat, aminőt az utóbbi évek mutatnak.

Erdőfelújítás lucfenyőcsemetével (1910 körül)
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Földművelésügyi Minisztérium 1905
Földművelésügyi miniszter: Tallián Béla

1. FŐOSZTÁLY
Főnök -
Főnökhelyettes: Horváth Sándor 

Tavi Gusztáv

l/a. Ügyosztály. Kincstári erdők
Osztályvezető: Tavi Gusztáv 
Helyettese: Kócsy János 
Erdőtanácsos

Leviczky Albert 
Schmidt Károly 

Erdőmester
Bokor Róbert 
Szabó József 

Főerdész
Kovács Aladár 
Balogh Ernő

1/b. Ügyosztály. Kincstári erdők
Osztályvezető: Szenes József 
Erdőmester

Berendi Béla 
Kozma István 

Főerdész
Gurányi István 

Erdész: Tomassek Miklós

2. Ügyosztály. Erdőrendezés, 
építkezések, nyaralótelepek
Osztályvezető

Földi János 
Nagy Károly 

Főerdész
Jankó Sándor 
Buhescu Terentius 
Térfi Béla

Erdész: Spettmann János 
Bayer Jenő 

Erdészjelölt: Clement Károly

3/a. Ügyosztály. Állami kezelésbe 
vett erdők
Osztályvezető: Horváth Sándor 
Helyettes: Törzs Kálmán 
Főerdész

Almássy István 
Tóth Miklós 
Szécsi Imre 

3/b. Ügyosztály. Állami kezelésbe 
vett községi és más erdők 
Osztályvezető: Horváth Sándor 
Helyettes

Péch Kálmán 
Erdőmester

Arató Gyula 
Bodor Gyula 
Dapsy Frigyes 
Karvas Emil 

Főerdész
Korzenszky Antal 
Grúber Gyula

4. Ügyosztály. Erdőfelügyelet
Osztályvezető

Lászlóffy Gábor 
Erdőfelügyelő

Rochlitz Dezső 
Alerdőfelügyelő

Jausz Sándor 
Csemy Győző 
Doroszlay Gábor

137



Kormányjelentés az erdészetről

Magyarország erdőgazdaságilag művelt területe, az 1905. év folyamán 7607 
kh-dal szaporodott, és az év végén 13 018 647 kh-ból állott.

Ez a szaporodás a területek újabb felmérése folytán foganatosított kisebb 
területhelyesbítések mellett legfőképpen onnan ered, hogy Hunyad vármegyé
ben a folyamatban levő birtokrendezések következtében olyan erdőterületek 
soroltattak az erdőtörzskönyvbe, amelyek eddig nem voltak erdőként nyilván
tartva, továbbá, hogy az úrbéri birtokrendezések alkalmából a volt úrbéresek 
részére legelőilletőség fejében kiadott erdőterületeknek egyes olyan részletei, 
melyek talajminőségüknél fogva az 1879. évi XXXI. te. 2., illetve 4. §-ának 
hatálya alá soroltattak, s mint ilyenek az 1898. évi XIX. te. 1. §-ának c) pont
ja értelmében állami kezelésbe voltak veendők, ez alkalommal több esetben az 
erdők állományába felvétettek és végül, hogy több, az 1879. évi XXXI. te. 
156. §-a és az 1894. évi XII. te. 13. és 14. §-ai alá eső vízmosás és kopár terület 
kijelöltetvén, befásítás alá vétetett.

Talajminőség szerint az erdők állományában nyilvántartott területek osz
tályozásában a következő változás állott be: a véderdők állománya 45 790 
kh-dal apadt; ellenben a futóhomokon álló, továbbá a feltétlenül fenn
tartandó és az ezen megszorítás alá nem eső erdők állománya 764, illetve 
16 086, illetve 32 102 kh-dal gyarapodott. Ezen változásokat egyrészt a ta
lajminőség helyesebb meghatározása, másrészt és különösen ama körülmény 
idézte elő, hogy a múlt év folyamán több vármegye területén fekvő véderdők 
revízió alá vétettek. A fanemek szerinti megoszlást tekintve, a tölgyerdők 
állománya apadt, a fenyő-, bükk- és más lombfaerdők állománya pedig gya
rapodott.

Az erdők fenntartását veszélyeztető s törvénybe ütköző erdőirtások az
1905. év folyamán számba vehető mértékben nem fordultak elő.

Az üzemtervek rendelkezései és az 1879. évi XXXI. tc.-nek az erdők fenn
tartására vonatkozó általános határozatai értelmében 1905-ben összesen 
154 957 kh területet kellett volna az erdőbirtokosoknak beerdősíteni. Tényleg 
beerdősíttetett 99 517 kh, s így hátralékban maradt 55 440 kh.

A hátralékot leginkább az idézte elő, hogy a tölgymakk- és egyéb famagter- 
més az országos szárazság miatt igen hiányos volt, sőt a legtöbb helyen telje
sen kimaradt, s az elültetett csemeték kiszáradtak. De mint más években, 
hátráltatta az erdősítéseket most is sok helyen az a körülmény is, hogy a 
letarolt területekről a termelt faanyag kellő időben ki nem szállíttatott.
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Kormányjelentés az erdészetről 1905

Történt viszont az 1905. évben 5356 kh-on olyan erdősítés is, amire a bir
tokosok nem voltak kötelezve. Lényeges akadálya az erdősítések fogana
tosításának még ez idő szerint is az a sajnálatos körülmény, hogy az ültetéshez 
szükséges erdei facsemeték termeléséről nemcsak a kis- és középbirtokosok, 
hanem helyenként még a nagyobb birtokosok sem gondoskodnak. Ezért sok 
esetben, midőn a birtokosok a költségeket maguk nem voltak képesek elvisel
ni, az erdei facsemetekertek telepítése állami segéllyel is előmozdíttatott.

A kopár területek beerdősítésére pedig nemcsak az „állami kezelésbe vett 
községi erdők” és az „államsegély kopár területek befásítására” című, költ
ségvetési hitel terhére fenntartott csemetekertekből, hanem a kincstári erdők 
csemetekertjeinek fölöslegéből is nagyobb mennyiségű csemete osztatott ki. 
Rendelkezésre állott erre a célra mintegy 89 millió különféle facsemete, s 
ebből kiosztatott a lefolyt évben 919 folyamodó erdőbirtokosnak összesen 33 
millió 600 ezer csemete, mellyel 7000 kh-at erdősítettek be. Az erdősítés 
sikere kezdetben igen kedvező volt, de a nyári abnormális hőség és szárazság 
az ültetvények túlnyomó részét tönkretette. A fenti csemetemennyiségbe azon
ban nincs befoglalva az a csemetekészlet, amely az állami kezelés alatt álló 
községi stb. erdők és kopárok birtokosainak osztatott ki az állami csemete
kertekből és amelyet a kincstár maga használt fel saját erdeiben erdősítésre.

Azon szegény sorsú birtokosoknak, akik anyagi helyzetüknél fogva a 
kopár, vízmosásos területeik befásítását önerejükből nem viselhették, illetőleg 
bebizonyították, hogy a beerdősítés folytán elért előny csekélyebb lesz, mint a 
beerdősítésre fordított munka és költség, az 1905. évi költségvetésben erre a 
célra engedélyezett hitelösszegből 4303,5 kh-nyi többé-kevésbé veszélyes 
kopár terület befásításának segélyezésképpen 936 birtokos között összesen 
99 381,50 korona pénzsegély utalványoztatok ki, az 1906. évi költségvetés 
előirányzatában pedig ugyancsak erre a célra, továbbá a csemetetermesztésre 
és a magvak kiosztására stb. az eddiginél előirányzott 300 000 koronánál na
gyobb összeg, vagyis 350 000 korona vétetett fel, hogy a birtokosok cseme
teszükségletei még inkább fedezhetők és a kopár területek beerdősítése inten
zívebben folytatható legyen.

Ugyancsak az erdősítési kedv fokozása céljából az elmúlt évben is 18 
erdősítési jutalom tűzetett ki, összesen 9000 korona értékben, olyan kopárok 
erdősítésének jutalmazására, melyek állami segély igénybevétele nélkül az
1905. évben foganatosíttattak.

Ezek a jutalmak 1910-ben fognak kiosztásra kerülni.
Az 1900. évben teljesített és az 1905. évben megbírált erdősítésekre annak 

idején összesen 9000 korona értékben 6 nagy és 12 elismerő jutalom tűzetett 
ki. Ezek közül az 5 nagy és 5 elismerő jutalom nyolc községnek és két magán
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Kormányjelentés az erdészetről 1905

birtokosnak kiadatott. Egy nagy és hét elismerő jutalom ezúttal nem volt kiad
ható.

Ezeken a jutalomban részesített birtokosokon kívül több más versenyző is 
méltánylást érdemlő sikert mutatott fel nagy költséggel teljesített erdősítésé
vel. Ezek közül hat nagybirtokosnak, Szeged és Versec szabad kir. városnak és 
egy kisebb magánerdő-birtokosnak, valamint egy társulatnak az erdősítés te
rén kifejtett buzgalmukért elismerés fejeztetett ki, nyolc erdőtiszt, egy gazda
tiszt, egy községi jegyző, tizennyolc uradalmi és járási erdőőr, egy erdőbíró, 
egy úrbéri erdőgazda és egy uradalmi gazda pedig az erdősítések közvetlen ve
zetése körül kifejtett dicséretes munkásságukért külön jutalomban részesültek.

Az erdei tüzesetek a rendkívüli nagy szárazság következtében az előző 
évekhez képest az egész országban igen gyakoriak voltak, és hét helyen a tűz 
nagy kárt okozott.

Veszélyesebb természetű rovarkárok az 1905. évben egyfelől Szepes vár
megyében mutatkoztak, hol a szúrovar az 1904. évben a szokottnál jóval na
gyobb mennyiségben lépett fel, és éppen azért annak további szaporodása 
ellen költséges intézkedéseket kellett tenni; másfelől Alsó-Fehér, Bereg, 
Beszterce-Naszód, Kolozs, Nagy-Küküllő, Maros-Torda, Szolnok-Doboka, 
Ung és Zemplén vármegyék tölgyeseiben okozott nagymérvű károkat ez 
évben is az úgynevezett sárgafarú pille hernyója. Megfigyelések, tanulmányok 
és kísérletek történtek ugyan a rovartani állomás közreműködésével a szak
szerű irtás kérdésében, de a rovar rendkívül nagymérvű elterjedése folytán a 
rendszeres irtás elrendelésétől, mint a meghallgatott szakértők egybehangzó 
véleménye szerint sikert egyáltalában nem ígérő, s a birtokosok anyagi erejét 
meghaladó költségekkel összekötött hiú kísérlettől el kellett állani. Ezenkívül 
Békés és Bihar vármegyében a nagy szilfaszú lépett fel nagyobb mértékben, 
továbbterjedése azonban a foganatosított óvó és irtó intézkedések folytán 
apadásban van. A közönséges gyapjas lepke Hajdú és Szatmár vármegyék töl
gyeseiben okoz nagyobb kárt a lomb lerágása által.

Az erdőtörvény rendelkezéseivel szemben elkövetett tilos cselekmények és 
mulasztások miatt az erdőbirtokosok ellen 251 esetben indíttatott meg az 
erdőrendészeti eljárás.

Az erdőrendészeti áthágások miatt, törvényes eljárással kirótt pénzbün
tetésekből az 1905. évben 157 eset után 15 849 korona 54 fillér, az erdei 
kihágások után kiszabott pénzbüntetésekből pedig 122 859 korona 28 fillér 
folyt be az Országos Erdei Alapba.

Az Országos Erdei Alap összes bevétele az 1905. évben 180 600 korona 75 
fillér, kiadása 144 935 korona 02 fillér, tiszta vagyona pedig az 1905. év végén 
962 836 korona 03 fillér volt.
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Faanyagok vízen való szállítására 90 birtokosnak adatott úsztatási, illetőleg 
tutajozási engedély.

Magyarországon az 1905. év végén az erdők szakszerű kezelését összesen 
1491 hatóságilag felesketett erdőtiszt teljesítette. Ezekből az erdőtörvény 17. 
§-ában megnevezett erdőbirtokosoknál alkalmaztatott 1181 erdőtiszt, akik 
közül 1009 az előírt teljes minősítéssel bírt, 172-en pedig törvényes minősítés 
nélkül azon az alapon voltak alkalmazhatók, hogy már az erdőtörvény élet- 
beléptetése idejében erdőtiszti minőségben szolgáltak. Magánerdő-birtokosok 
szolgálatában az 1905. év végén 310 hatóságilag felesketett erdőtiszt állott, 
akik közül azonban csak 34 bírt erdészeti oklevéllel.

Az erdőtörvény 17. §-ában megnevezett birtokosok erdejében az 1905. év 
végén 5770 hatóságilag felesketett erdőőr volt alkalmazva, akik közül az erdő
őri szakvizsgát 4409 tette le.

Magánerdő-birtokosok szolgálatában 5914 hatóságilag felesketett erdőőr 
állott, ezek közül azonban csak 513 tette le az erdőőri szakvizsgát.

A felesketett erdőőrökön kívül az erdőőrzésnél 7844 erdőszolga segéd
kezett.

Erdészeti szakoktatás

Erdészeti felsőbb szakoktatásra a Selmecbányái bányászati és erdészeti 
főiskolán az 1904/5. tanévre beiratkozott 211 hallgató, a tanév végén az erdé
szeti szakosztályt 44 hallgató végezte el sikeresen, akik közül 29 lépett állami 
szolgálatba.

Az 1905. év tavaszán és őszén Budapesten megtartott erdészeti államvizs
gálatokon megjelent 34 egyén közül 21 nyert erdészeti oklevelet.

Az erdőőri teendők végzésére alkalmas egyének kiképzésére az 1905. év
ben is négy erdőőri szakiskola tartatott fenn, mégpedig Vadászerdőn (Temes
vár mellett), Királyhalmán (Szabadka mellett), Liptóújvárott és Görgényszent- 
imrén.

Az ország 12 városában megtartott erdőőri szakvizsgálatokon összesen 282 
egyén jelent meg, akik közül 234 állottá ki a vizsgálatot.

Erdészeti kísérleti ügy

A Selmecbányái M. Kir. Központi Erdészeti Kísérleti Állomás az 1905. 
évben is folytatta az erdészeti tudománynak és az erdőgazdaságnak majd min
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den ágát felölelő kísérleteket és a talajtani és meteorológiai megfigyeléseket. 
Kiegészítette továbbá az akác gazdasági szerepére vonatkozó régebbi kutatá
sait és megkezdte a hazai és külföldi Larix-fajok összehasonlító tanulmányo
zását. Az állomás ebben az évben kiterjesztette működését az erdei magvak 
hivatalos megvizsgálására is.

A görgényszentimrei külső kísérleti állomás leginkább csemetekerti, 
erdősítési s műtrágyázási kísérletekkel és meteorológiai megfigyelésekkel 
foglalkozott. Ugyancsak az elmúlt évben vette kezdetét a Mezőség átkutatása 
az autochton flóra megállapítása céljából.

A királyhalmi külső állomás folytatta a futóhomoki flóra gyűjtését, vala
mint a külföldi fanemek meghonosítására és a talajnedvesség megállapítására 
vonatkozó kísérleteket.

A liptóújvári külső állomás tevékenysége az évek óta folyó meteorológiai 
följegyzések folytatása mellett leginkább az erdőápolás és erdővédelem 
körébe tartozó kísérletekre terjedt ki.

A vadászerdei külső állomás főként a csemeték nevelése, ápolása, kieme
lése és csomagolása körül szükségelt anyagra és munkára vonatkozó kísérle
teket végezte, különös tekintettel a délvidéki gazdasági és munkásviszonyok
ra. Azonkívül folytatta a növénytenyészeti, meteorológiai és talajtani megfi
gyeléseket, utóbbiaknál az erdőnek a körülötte elterülő mezőgazdasági földek 
víztartalmára való befolyásának megállapítása iránt is.

A felsorolt munkák mellett úgy a központi állomás, mint részben a külső 
állomások is számos esetben adtak szakvéleményt úgy magánosoknak, mint 
hivataloknak s azonkívül a beküldött rovarok, fabetegségek stb. meghatározá
sával is foglalkoztak.

A hazai fafajok földrajzi elterjedésének megállapítására szolgáló helyszíni 
felvételek ez évben Szlavónia egész területén, az Erdélyi-medencében, a Kele
men-hegycsoporton, a Görgényi- és Csíki-havasokon foganatosíttattak, s 
emellett az eddig gyűjtött adatok irodai feldolgozása is előrehaladt.

M agyar Ornitológiai Központ

Magyar Ornitológiai Központ a madarak hasznosságának és károsságának 
megállapítására már az előbbi években megkezdett munkálatait részint a 
vidéken végzett helyszíni tanulmányokkal, részint pedig gyomor- és begytar
talmak analizálásával folytatta.

A hasznos madarak védelme érdekében alkalmazandó fészekodvak gyár
tására a központ ifj. Kühnel Márton fűrészárugyárossal (Kárász, u. p. Szász
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vár) megegyezésre jutott és a kereskedelmi minisztérium által engedélyezett 
gépek felhasználásával végzendő gyártásra szerződést hozott létre. Ennek 
értelmében ilyen fészekodvak már 1906-ban forgalomba fognak bocsáttatni. 
Egyúttal az ezen fészekodvak alkalmazására vonatkozó Útmutató című füzet 
kinyomatásáról is intézkedés történt. Ezen füzeteknek a gazdasági intézetek, 
gazdák stb. érdekeltek között leendő szétosztása is az 1906. évre maradt.

A központ az ornitológia körébe tartozó elvontabb tudományos mun
kálatait is egész odaadással folytatta, s úgy ennek, mint előbb jelzett gyakor
lati tanulmányainak eredményeit az Aquila folyóirat XII. kötetében megjelent 
feldolgozásaiban mutatta be.

Az intézet részt vett a London városában tartott IV. nemzetközi ornitoló
giai kongresszuson. Ezen a kongresszuson az intézet többévi kutatási mód
jainak s működése eredményeinek, és ezek között Hermán Ottó három angol 
publikációjának bemutatásával a legteljesebb elismerést aratta, ami egyebek 
mellett abban is kifejezést talált, hogy képviselőit osztályelnökségre és alel- 
nökségre, illetőleg szakbizottságok elnökségébe vagy jegyzőségébe válasz
tották be.

Említésre méltó az intézet adjunktusának ezzel kapcsolatban, részint Ang
liában, részint visszatérő útja alatt, Németországban, a hasznos madarak vé
delmére, illetőleg a madarak hasznos vagy káros voltának megállapításán mű
ködő intézményekre vonatkozóan végzett tanulmánya.

Az intézet a hozzá irányzott kérdésekben úgy a felettes, mint más hatósá
goknak, egyleteknek, testületeknek, valamint magánosoknak, bel- vagy kül
földről, sőt más világrészből is beérkezett megkereséseire véleményes javas
latait és útbaigazító tájékoztatásait készséggel megadván, nemcsak a szaktudo
mánynak, hanem a gyakorlati életnek is hasznos szolgálatokat tett.

A lefolyt évben 13 testület lépett az intézettel csereviszonyba.
A rendes hivatalos alkalmazottakon kívül közreműködött körülbelül 300 

erdőhatósági közeg és 60 állandó megfigyelő (ebből 7 külföldi) és mintegy 40 
tudósító az avifenológia szolgálatában, s ezek közül sokan a madaraknak a 
közgazdaságot érintő viselkedéséről szóló adatok gyűjtésében.

Gyűjteményeiben, az évi szaporulatokkal van: 702 db madár, részint felál
lítva, részint bőrben kidolgozva; 510 db bonctani készítmény; 594 db tojás; 55 
db fészek; 5920 db gyomor- és begy tartalom; 2000 db-on felül rovar.

Cserébe kap 155 kiadványt. Könyvtárában van 603 mű és folyóirat, 
körülbelül 1640 kötettel. Ezenkívül van igen gazdag különlenyomat-gyűj
teménye.
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Az állam által kezelt községi és némely más erdők és kopár területek

Az állam által az 1898. évi XIX. te. szerint kezelt erdők és kopár területek 
kiterjedése az 1905. évben 3 287 052 kh (1 891 755 ha) volt, 7443 község 
határában és 15 338 birtokos tulajdonában. A birtokosok az államnak összesen 
630 531 korona kezelési átalányt fizettek.

Az emlitett területeken kívül az állam kezelte az 1890. évi XIX. te. szerint a 
volt Naszód-vidéki községeknek 44 község határában fekvő 277 329 kh-nyi 
(159 603 ha-nyi) erdeit is, amely erdők kezelési költsége 139411 koronát tett ki.

A kezelést teljesítő besztercei m. kir. erdőigazgatóság és 43 m. kir. állami erdő
hivatal az említett két törvényben előírt feladatuknak, a rendelkezésükre állott sze
mélyzet számához képest, az 1905. évben is általában véve jól megfeleltek.

Teljesen elkészítettek és jóváhagyás végett beterjesztettek 348 rendszeres 
erdőgazdasági tervet, összesen 69 122 kh-ról; a külső erdőrendezési munkála
tokat befejezték további 328 birtoknak 116 057 kh-ján; ezenkívül 619 birtok 
144 011 kh-ján gondoskodtak a birtokhatárok biztosításáról.

Kijelölték mindenütt a fahasználatokat ott, ahol azok engedélyezve voltak 
és ahol birtokosok azokat igénybe venni kívánták.

Teljesítették a mesterséges erdősítéseket olyan mértékben, amint azt az 
időjárás, a rendelkezésre állott munkaerő és költségösszeg, vetőmag- és 
csemetekészlet megengedte. Az 1905. évben mesterséges úton be lett volna 
erdősítendő az előírás szerint, a természetes úton felújult területek levonásával 
összesen 49 500 kh, ebből beerdősíttetett 27 247 kh, úgy, hogy az erdősítés 
terén a hátralék még mindig 22 253 kh-at tesz ki, melyet azonban legnagyobb 
részben a nehezen helyrehozható régibb mulasztások rovására kell írni.

Az állam az 1905. évben is hathatósan támogatta a birtokosok erdősítéseit 
a szükséges ültetőanyagnak részben díjtalanul, részben pedig mérsékelt áron 
való adományozásával, amennyiben az állam költségén fenntartott 533,1 kh- 
nyi 144 csemetekertből kiosztott a birtokosok közt összesen 61 273 000 db 
erdei facsemetét. De a birtokosok maguk erejéből is figyelemre méltóan 
igyekeztek csemeteszükségletükön segíteni azáltal, hogy saját költségükön 
2975 csemetekertet tartottak fenn 668,5 kh kiterjedéssel, s az azokban nevelt 
csemetékből összesen 56 033 000 db-ot használtak fel erdősítéseikhez.

Az 1905. év végén készletben maradt még az állami csemetekertekben 
93 709 000 db, a birtokosok csemetekertjeiben pedig 111 522 000 db különbö
ző fajú erdei facsemete.

A kezelő személyzet kijelölte mindenütt a legeltetés ellen tilalom alá 
helyezett erdőrészeket is, amelyek kiterjedése az 1905. évben az erdők összes 
területének 37%-át tette ki.
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Az 1898. évi XIX. te. II. címének hatálya alá eső közös birtokosságok 
törvényes szervezkedése -  a m. kir. állami erdőhivatalok közreműködésével -  
az 1905. évben is tovább folyt, s az 1905. év végéig 3543 birtokosság terjesz
tette be törvény szerint megállapított gazdasági ügyviteli szabályzatát az ille
tékes közigazgatási erdészeti bizottságokhoz. A jóváhagyásra beterjesztett 
szabályzatok közül 2400 nyert jóváhagyást, s a jóváhagyott szabályzatok alap
ján 1024 birtokosság szervezkedett véglegesen.

Az erdőbirtokosok erdeik őrzésére az 1905. évben 615 közös (úgynevezett 
járási) és 346 külön erdőőrt tartottak, akik mind bírtak az előírt törvényes 
minősítéssel; az erdőőrök kisegítésére 7267 erdőszolga alkalmaztatott.

Az államerdészet a selyem- és gyümölcstermelésnek is segítségére volt, 
amennyiben a m. kir. állami erdőhivatalok 6 állami eperfacsemete-kertet (7,6 
kh kiterjedésben) és 16 állami gyümölcsfaiskolát (112,2 kh kiterjedésben) tar
tottak fenn. Az eperfacsemete-kertekből 484 000 db eperfacsemete bocsáta- 
tott a selyemtenyésztési felügyelőség rendelkezésére, s készletben maradt 
még az 1905. év végén 1 417 000 db. A gyümölcsfaiskolákból részint más 
állami gyümölcsfaiskolák szükségleteinek fedezésére, részint pedig köz
ségeknek és egyeseknek kiadatott összesen 251 150 db iskolázásra alkalmas 
különböző fajú vad gyümölcsfa-magcsemete és 91 791 db kiültethető gyü
mölcsfaoltvány. Készletben maradt az 1905. év végével a gyümölcsfaisko
lákban 227 000 db három- és négyéves, 227 000 db kétéves és 243 000 db 
egyéves különböző fajú nemesített gyümölcsfaoltvány, továbbá 131 000 db 
nemesítés alá kiiskolázott, valamint 297 000 db kiiskolázott és egyszersmind 
már be is szemzett vad gyümölcsfacsemete és 847 000 db különböző iskoláz
ni való magágyi csemete.

Vadászat

A hasznosvadtenyésztés előmozdítása érdekében, az ország különböző vár
megyéiben fennálló számos olyan vadásztársulatnak, amelyeknek a vadte
nyésztésre egyébként alkalmas területein igen kevés a hasznos apróvad: össze
sen 50 db fácánkakas, 26 db fácántyúk, 195 pár eleven fogoly, továbbá 12 kan 
és 48 nőstény nyúl adományoztatott ingyenesen tenyésztési célokra, és meg
felelő kikötésekkel gondoskodás történt arról is, hogy ezen értékes tenyész- 
anyag kíméletben, szakszerű óvásban és gondozásban részesítve, céljának 
megfelelhessen. Ezenkívül vérfelfrissítés és a vadászati szakoktatás gyakorlati 
fejlesztése céljából, a m. kir. erdőőri szakiskolák vadászterületeire is 61 db 
fácánkakas és 25 db fácántyúk küldetett.
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Fácánkakasokból a vadászerdei és a görgényszentimrei, fácántyúkokból 
pedig a királyhalmi erdőőri szakiskoláknak az ott már meglevő nagyobb 
állománynak megfelelően kellett többet juttatni, hogy idővel onnan lehessen a 
közszükséglet részére a tenyészanyagot biztosítani. Összesen tehát 848 db te- 
nyészvad osztatott ki az 1905. évben a hasznosvadtenyésztés előmozdítására.

A hasznos vadállománynak, valamint a háziállattartóknak nagy károkat 
okozó hiúzok és farkasok pusztítása az 1905. évben is jutalomdíjak kitűzése 
által a következő eredménnyel fokoztatott. A dúvadpusztítók nyilvántartására 
és bejelentésére utasított 89 törvényhatóság közül 21 törvényhatóság 
területéről érkezett be érdemleges jelentés, amelyek alapján 18 db elpusztított 
hiúzért és 125 db kiirtott farkasért a pusztítók részére összesen 3620 korona 
jutalomdíj engedélyeztetett e tárca terhére. A farkasok, 8 db kivételével mind 
a Királyhágón túli vármegyék területein ejtettek el. Legtöbb farkas pusztíta
tott el Csík vármegyében, éspedig 26 db; ezután sorakoznak: Nagy-Küküllő 
22, Szeben 19, Alsó-Fehér 13, Háromszék 10, Udvarhely 9, Hunyad 6, Brassó, 
Torda-Aranyos és Zemplén vármegye külön-külön 3, Bihar és Fogaras vár
megye 2-2 farkassal. Hiúzt Liptó és Háromszék vármegyékben irtottak ki 
legtöbbet, éspedig egyenként 3-3 db-ot; Alsó-Fehér, Gömör és Kishont, 
Máramaros és Zemplén vármegyékben 2-2, Brassó, Csík, Maros-Torda, Turóc 
vármegyékben 1-1 db-ot.

Vadkárok miatt az 1905. évben 8 panaszjelentés érkezett, azokon kívül, 
amelyekben a panaszlók a védekezés módját is megjelölve, egyidejűleg 
kivételes lelövési engedélyt kértek fővadra. E panaszok Kolozs, Bereg és 
Szolnok-Doboka vármegyékből a vaddisznók, Veszprém, Sopron és Győr 
vármegyékből a fővadak, illetőleg ez utóbbiból még az őzek kártevései miatt 
emeltettek; ezek megszüntetése iránt a fennforgó viszonyokhoz képest történt 
intézkedés. A fővadak által az erdő- és mezőgazdaságban okozott károk meg
szüntetése céljából indokolt esetekben a vadászati idő meghosszabbítása 
szarvasokra és dámvadakra engedélyeztetett; indokolttá tette ezen kivételes 
engedélyek megadását az a körülmény, hogy a fővad helyenként immár annyi
ra elszaporodott, hogy az állománynak csökkentését nemcsak az általuk oko
zott erdő- és mezőgazdasági károk, hanem a helyes tenyésztési elvek is meg
követelik.

A vadértékesítés élénken folyt úgy a belföldi forgalomban, mint a külföld
re történt szállításokkal.

A nagyobb vadászterületek tulajdonosai ugyanis mérsékelték a lelövést, s 
fölösleges vadjaikat a minisztériumtól nyert szállítási engedélyek igény- 
bevételével, sokkal kedvezőbb árak mellett, élő állapotban értékesítették, mint 
tenyészvadat, s ily módon 58 esetben kiadott szállítási engedély alapján nagy
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mennyiségű vad, leginkább mezei nyúl, fácán és fogoly, úgyszintén 
nagyszámú fácántojás, továbbá csekélyebb számban szarvas és őz került 
kivitelre. A kiadott 58 szállítási engedélyből egyenként 13 Csík és Somogy, 11 
Pozsony, 4 Baranya, 3-3 Pest-Pilis-Solt-Kiskun, Fejér, Torontál, Békés, 2-2 
Győr, Csongrád, Sopron, Komárom, 1-1 Nyitra, Krassó-Szörény, Vas, Zala, 
Veszprém, Jász-Nagykun-Szolnok, Moson, Tolna, Szabolcs és Szatmár vár
megyékre.

A vadászati szakoktatás tekintetében az előző évi jelentésben már 
ismertetett cél lehető biztosítására az alábbi intézkedések történtek az 1905. év 
alatt. Hogy az erdőőri szakiskolák növendékei a fácántenyésztést és a mű
ködést alaposan elsajátíthassák, továbbá az óvás és védelem segédeszközeivel, 
mesterséges és vadontenyésztés tudnivalóival a legalaposabban megismerked
hessenek: tervbe vétetett a vadászerdei m. kir. erdőőri szakiskola vadászte
rületei és fácánosainak nagyobb arányú benépesítése mindazokkal a technikai 
eszközökkel, amelyek a tenyésztés és a szakoktatás sikere érdekében szük
ségesek.

Mindezekkel az intézkedésekkel biztosítani remélteinek nemcsak a szakok
tatás magasabb igényeinek kielégítése, hanem azon további cél is, hogy a m. 
kir. erdőőri szakiskoláknak kiterjedésben és vadállományban fokozatosan gya- 
rapítandó vadászterületei vadfölöslegükkel idővel a hazai köztenyészet cél
jaira szükséges tenyészanyagot is szolgáltathassák.

Az erdőőri növendékek száma, akik a vadászati segédszolgálatra is 
képesítő végbizonyítvánnyal távoznak az intézetekből az 1905. évben: Va
dászerdőn 20 első- és 17 másodéves; Liptóújvárott 26 első- és 25 másodéves; 
Görgényszentimrén 27 első- és 24 másodéves; Királyhalmán 14 első- és 10 
másodéves volt.

Az alapszabályaik jóváhagyása végett jelentkezett vadásztársulatok közül 
36-nak alapszabályai láttattak el megerősítési záradékkal.

Tárgyalások folytak az érdekelt társminisztériumokkal és a törvényhatósá
gokkal a féktelenül elszaporodott vadorzások megszüntetése és a vadászatról 
szóló 1883. évi XX. te. 38. §-ában foglalt kivételes intézkedésnek több tör
vényhatóság területén szükségessé vált életbeléptetése tárgyában; vadászati 
kihágási, kártékonyvad-mérgezési és -pusztítási ügyekben; az eleven vadak 
hálóval való összefogása; a madarak tojásai szállításának ellenőrzése; vadász- 
terület megállapítása, vadászat bérbeadása és parcellákban eladott kincstári 
ingatlanok vadászatának kezelése; a közös legelőkön a vadászati jog bérbea
dási módozatainak megállapítása; mezőőröknek hosszú csövű puskával ellá
tása iránti kérelem, a budapesti Mezőgazdasági Múzeum vadászati osztályá
nak berendezése tárgyában stb.
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Végül a hazai vadtenyésztés fejlődésének szemmel tartása céljából a m. kir. 
erdőfelügyelőségek ezúttal is összegyűjtötték a vadlelövési adatokat az egész 
országban, amelyek közzététetnek.

Kincstári erdők

A kincstári erdőhatóságok kezelése alatt lévő erdőbirtok kiterjedése, 
beleszámítva az üzemi vagy kezelési célokra szolgáló s mezőgazdaságilag 
kezelt földeket, a havasi legelőket, a terméketlen területeket és beltelkeket, az
1905. év folyamán vásárlás, nevezetesen pedig a Máramaros vármegyében a 
középapsai közbirtokosságtól és a Müller családtól történt birtokvételek 
folytán 7868 ha-ral szaporodott; viszont birtokrendezések, eladás és egyes 
területeknek telepítési és egyéb célokra történt átadása folytán 1959 ha-ral 
apadt. Végeredményükben ezek a területváltozások az egész erdőbirtoknak 
5909 ha-ral való szaporodását mutatják. A kincstári erdők értékében bekövet
kezett változásokat részint a területváltozások, részint pedig a kezelési és üz
leti építkezésekre, valamint a szállítási berendezésekre fordított beruházások 
okozzák.

A kincstári erdőkre egyes erdőhatósági kerületekben még nehezedő faizási, 
legeltetési, makkoltatási és más szolgalmak és a birtokviszonyok rendezé
sének ügye az 1905. év folyamán annyiban haladt előre, hogy a bustyaházai 
kerületben Técső koronavárossal a birtokrendezés teljesen befejeztetett. A 
még megoldatlan, aránylag nem nagy számú birtokrendezési ügyek végleges 
rendezése, kevés kivétellel mindenütt folyamatban van.

A kincstári erdők fatermésének értékesítési módjában az 1905. év 
folyamán lényegesebb változás nem történt; a fatermés nyilvános árverések 
útján értékesíttetett; éspedig, ahol a viszonyok megengedték, a fa tövön, az 
erdőben rövidebb időtartamú szerződések kötésével és kisebb csoportokba 
foglalva adatott el. Emellett az erdei rakhelyeken, illetve más farakodókon 
való eladás is alkalmaztatott, amikor a fa termelését és a rakodókig való kiszál
lítást is a kincstár teljesítette.

A kincstári erdőbirtok kezelésével megbízott hivatalok szervezetében az
1905. évben az a változás történt, hogy a kolozsvári erdőigazgatóság kerü
letében az értékesítési viszonyok változása következtében a tordai és herbusi 
faraktárgondnokságok megszüntettettek.

A kincstári erdőrendezőségek szervezete nem változott. Az erdőren
dezőségek vezetői mellé 63 műszaki tisztviselő volt beosztva, akik túlnyomó 
részben üzemátvizsgálási munkálatokat végeztek, emellett azonban az eladás
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alá kerülő nagyobb vágásterületek fatömegének megbecslésével, birtok- és 
határrendezésekkel, erdőművelések felügyeletével, új birtoktörzskönyvek ösz- 
szeállításával és különféle kisebb műszaki teendőkkel is foglalkoztak. Az er
dőrendezőségek ezenkívül az érvényben lévő összes üzemtervek intézkedése
inek szakszerű foganatosítására is felügyeltek.

A kincstári erdőkben foganatosítandó erdősítéseknél mutatkozó hátrama
radás részben a ma már a legtöbb erdőhatósági kerületben érezhető munkás
hiánynak, részben pedig annak tulajdonítható, hogy a múlt év tavaszán beállott 
nagy szárazság az előirányzott erdősítési munkáknak egész terjedelmükben 
való foganatosítását megakadályozta. Visszamaradást okozott továbbá egyes 
kerületekben a tölgymakktermés hiánya is, aminek következtében a tölgymak
kal őszre tervezett felújítás, illetve erdősítés sok helyen elmaradt.

Építkezések

Az 1905. év folyamán a kincstári erdőknél a rendelkezésre bocsátott költ
ségfedezetnek megfelelően nyert a felmerült szükséglet kielégítést; így neve
zetesen:

1. A „Beruházások” címének „kezelési és üzleti építkezések” rovatán elő
irányzott összeg terhére a kisebb berendezési, felszerelési és építési munkákon 
kívül 3 erdőtiszti lak átalakítása, 2 új altiszti lak és melléképületének építése 
megkezdetett, 1 tűzoltói szertár és 1 kút építése, 5 erdőtiszti, 4 altiszti lak és 1 
erdőtiszti melléképület átalakítása rendeltetett el és foganatosíttatott, 1 erdő
tiszti, 2 altiszti lak átalakítása és 1 új altiszti istálló építése folytattatott és befe
jeztetett.

2. Az 1904. évi XIV. te. alapján erdei vasutak építésére engedélyezett beru
házási előirányzatból a fenyőházai és görgény-völgyi erdei vasút építése és 
felszerelése befejezést nyert és mind a két erdei vasút a forgalomnak átadatott; 
a besztercebányai m. kir. erdőigazgatóság és a zsarnócai m. kir. erdőhivatal ke
rületében tervezett gőzüzemű erdei vasutak, valamint a zágrábi kir. erdőigaz
gatóság kerületében tervezett sodronykötélpálya építésének tanulmányozása 
és a tervek készítése folyamatban volt.

3. A „Rendes kiadások” cím „kezelési épületek fenntartása” rovat terhére a 
kincstári erdők használata alatt lévő tiszti, altiszti lakok és egyéb segédsze
mélyzet részére szolgáló lakások és ezek tartozékainak fenntartása az előirány
zat keretében és a fennforgó szükségletnek megfelelően végeztetett.

4. A „Rendes kiadások” címének „Üzleti épületek és szállítási eszközök” 
rovata terhére végeztettek a kincstári erdők kihasználására, az erdei termények
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kiszállítására cs feldolgozására szolgáló épületek és berendezések jó karban 
tartásával, valamint az ideiglenes jellegű ily épületek és berendezések létesíté
sével felmerült kiadások.

5. A „Beruházások” cím „Kincstári havasok gazdasági berendezésének 
költségei” rovatán a kincstárnak Máramaros vármegyében fekvő Kraszna nevű 
havasi birtokán 5192 korona 61 fillér, a Hunyad vármegye területén fekvő 
Lupsa nevű havasán 8500 korona költséggel egyrészt a belterjes kincstári ha
vasi gazdálkodás érdekében, másrészt az okszerű havasi gazdálkodás meg
honosítása céljából, a legelő állatok részére a szükséges istállók és a tejtermé
kek kezelése és feldolgozása végett, megfelelő nagyságú majoros lakokból 
álló havasmajorok létesíttettek.

6. A „Rendes kiadások” „Egyházi és jótékony célok” rovatán előirányzott 
összeg keretén belül, az úgynevezett kegyúri épületeken évenként és állandóan 
felmerülő kisebb-nagyobb szabású tatarozásokon kívül Kislonka (Máramaros 
vármegye) községben 30 000 korona kincstári költség-hozzájárulással egy gö
rög katolikus templom építtetett.

Szlavón tölgyes (1910 körül)
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A Magyarbirodalom erdőterülete 1905-ben 9 020 812 ha-t tett ki, az előző évi
9 022 206 ha-ral szemben 1394 ha-ral kevesebbet; ez a csökkenés egészen a 
magyar anyaországra esik, míg a társországok erdőterülete változatlanul 
1 530 442 ha maradt. Az összes erdőterületből 5 922 065 ha, éspedig Magyar- 
országon 4 779 958, a társországokban 1 142 107 ha van tervszerű kezelésre 
kötelezve.

Az összes erdőterületből 387 878 ha (4,3%) véderdő, 119 680 ha (1,3%) 
futóhomokon álló, 6 836 350 ha (75,8%) feltétlen erdőtalajon álló és 1 676 904 
ha (18,6%) nem feltétlen erdőtalajon álló erdő. A futóhomokon álló erdők csak
nem kizárólag Magyarországon vannak, míg a társországokban, ahol futóhomo
kos terület alig van, mindössze 287 ha az ilyen erdő. Hasonlóan aránylag sokkal 
több a véderdő és a feltétlen erdőtalajon álló erdő Magyarországon, mint a társ
országokban, ellenben a nem feltétlen erdőtalajon álló erdő a társországok ösz- 
szes erdőinek 45,1%-át, míg az anyaországokban csak 13,2%-át képezi.

A fanemeket illetőleg 2 394 603 ha a tölgyerdő, 4 712 984 ha a bükk- és 
más lomberdő, 1 913 225 ha a tűlevelű erdő. Az anyaország és társországok 
erdőterülete között e tekintetben is eltérések vannak; Magyarországon az erdő
területnek csaknem fele, a társországokban az erdőterületnek csaknem kéthar
mad része bükk- és más lomberdő; ellenben az anyaországban aránylag csak
nem kétannyi a tűlevelű erdő, mint a társországokban. A lefolyt évben a tölgy
erdők területe 8360 ha-ral, a bükk- és hasonló lombos erdőké 320 ha-ral 
csökkent, míg a tűlevelű erdőké 7286 ha-ral növekedett; ez a fejlődési folya
mat egyébként már évek óta állandó.

A kincstári erdőhatóságok összesen 1 587 004 ha-nyi területet kezeltek, 
5909 ha-ral többet, mint az előző évben; ebből a területből azonban csak 
1 420 448 ha (1904-ben 1 416 102 ha) az erdő, a többi terület más művelési ág 
alá tartozik, nagyobb részében legelő (ebből havasi legelő 68 738 ha). E 
területnek összes leltári becsértéke 211 millió korona, éppen egymillióval 
több, mint az előző évben. Ezen összes értékből esik egy ha-ra a Magyarbiro
dalomban átlagosan 133 korona, a magyar anyaországban 116, a társországok
ban 205 korona.

Az összes kincstári erdőterületből 160 018 ha (10,1%) a használaton kívül 
álló erdő, 181 235 ha tölgyerdő, 381 783 ha fenyőerdő, 685 112 ha bükk- és más 
kemény lombfaerdő, 12 300 ha puha lombfaerdő.

Az összes kincstári erdőterületből kihasználható volt 42 483 ha, ebből azon
ban ténylegesen alig egyharmad rész, mindössze 13 874 ha használtatott ki. A
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kihasznált területen 1 119 000 tömör m3 épület- és műfa és 2 094 000 tömör m3 
tűzifa, összesen 3 213 000 tömör m3 faanyag termeltetett az 1904. évi 2 843 000 
m3-rel szemben, míg 161 000 tömör m3 a vágásterületen kihasználatlanul visz- 
szamaradt. A többtermeléshez képest a kincstári erdők tiszta jövedelme ebben 
az évben is javult, 8,6 millió koronáról 9,1 millió koronára emelkedve.

Az üzemtervek szerint beerdősítendő lett volna az előző évi hátralékkal 
együtt 24 202 ha; tényleg beerdősíttetett -  kisebb részben természetes, na
gyobb részben mesterséges úton -  15 597 ha (1904-ben 15 963 ha). Az erdő
sítések összes költségei 340 801 koronát tettek ki; ha-onként volt a beerdősítés 
költsége: a természetes erdősítésnél 0,96 korona (1904-ben 0,76 korona), a 
vetés útján eszközölt mesterséges erdősítésnél 15,63 korona (1904-ben 13,54 
korona), az ültetés útján eszközölt ilyen erdősítésnél 30,79 korona (1904-ben
32,06 korona).

A kincstári erdőkön kívül az állam még részint az 1890. évi XIX. te., ré
szint pedig az 1898. évi XIX. te. alapján 15 380 erdőbirtokot kezelt 2 051 358 
ha kiterjedésben; ezen erdőbirtokok a kezelési költség fejében az államnak 
összesen 769 945 korona átalányt fizetnek.

A kincstári erdőhatóságok által kezelt csemetekertek kiterjedése 338 ha 
volt; a termelt csemetékből kiosztatott a kincstár által foganatosított erdősí
tésekhez 43,6 millió, a magánosok által kopár területeken foganatosított erdő
sítésekhez 13,2 millió csemete, készletben maradt 169,9 millió csemete. Az 
összesen kiosztott 56,8 millió csemete közül tölgy volt 10,2 millió, fenyő 35,6 
millió, egyéb fa 11 millió.

Az állami erdőhivatalok összesen 147 csemetekertet kezeltek, amelyek kiter
jedése 320 ha-t tett ki. Ezen csemetekertekből az év folyamán kiutalványoztatott 
64 millió db csemete, ebből tölgy 11,6 millió, fenyő 21,8 millió, akác 21,2 mil
lió, egyéb lombfa 9,8 millió db volt, készletben maradt 92,6 millió db.

A kopár erdőterületek beerdősítésére 34,3 millió ingyencsemete osztatott 
ki, s ezzel 3835 ha ültettetett be; ezen erdősítéseknek mintegy kétharmad része 
sikerült. A kopár erdőterületek beerdősítését az állam nemcsak ingyencse
meték kiosztásával, hanem pénzsegéllyel is támogatta; így 1905-ben 1056 
erdőbirtokos részesíttetett összesen 108 000 koronát kitevő pénzsegélyben és 
jutalomban.

A külkereskedelmi forgalom faneműekben az 1905. év folyamán valamivel 
kedvezőbben alakult, mint az előző évben.

A behozatal -  a tűzifát és a kemény épület- és müfát kivéve -  valamennyi 
faneműnél csökkent, ellenben a kivitel a faneműek egy részénél jelentékenyen 
emelkedett, amely körülmény kapcsolatban azzal, hogy a faneműek ára ál
talában emelkedett, külkereskedelmi mérlegünket számottevően javította.
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Behozatal

mennyiség, ezer mázsa érték, ezer korona

1902 1903 1904 1905 1902 1903 1904 1905

Tűzifa 114 162 288 513 114 162 288 513

Fagyapot 6 5 5 5 55 54 49 54

Épület- és müfa, keményfából 55 33 37 105 321 202 380 641

Épület- és müfa, puhafából 876 881 1 438 1 264 1 297 1 261 2 657 2 560

Bányafa 84 105 118 107 168 211 237 252

Vasúti talpfa 42 36 45 69 174 134 152 250

Donga keményfából 428 222 183 139 4 246 2 315 1 678 1 414

Kemény fűrészáru 139 193 193 193 793 1 108 1 131 1 306

Puha fűrészáru 1 862 2 183 2 743 2 708 9 312 10 924 14 821 14 896

Fazsindely 96 83 92 77 626 539 600 574

Szőlőkaró 50 50 68 72 224 224 306 362

Fűzfavessző - 1 - - 8 15 6 6

Botfa 3 2 6 5 236 181 446 380

Kivitel

mennyiség, ezer mázsa érték, ezer korona

1902 1903 1904 1905 1902 1903 1904 1905

Tűzifa 1 060 1 077 1 303 1 293 1 620 1 637 1 940 1 967

Fagyapot 6 5 5 5 55 54 49 54

Épület- és műfa, keményfából 542 656 810 835 3 727 4 679 6 511 6 957

Épület- és müfa, puhafából 853 714 601 555 2 083 1 894 1 672 1 631

Bányafa 578 416 261 265 1 446 1 018 626 663

Vasúti talpfa 760 399 545 507 3 747 1 940 2 829 2 738

Donga keményfából 1 163 710 957 899 15 704 8 797 11 889 12 262

Kemény fűrészáru 2 069 2 275 2 202 2 368 20 216 22 520 23 418 27 283

Puha fűrészáru 2 824 3 180 2 870 3 006 18 832 21 458 19414 21 168

Fazsindely 5 2 2 3 32 16 11 19

Szőlőkaró 21 17 15 20 83 67 59 90

Fűzfavessző 6 7 7 10 123 141 167 259

Botfa 37 47 45 38 1 480 2 124 22 1 4 2 026
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Földművelésügyi Minisztérium 1906
Földművelésügyi miniszter: Br. Feilitzsch Artúr

I. A. FŐOSZTÁLY
Főnök: Horváth Sándor 
Főnökhelyettes: Lászlóffy Gábor

1. Ügyosztály. Erdőfelügyelet
Osztályvezető: Lászlóffy Gábor 
Erdőfelügyelő: Rochlitz Dezső 
Alerdőfelügyelő: Jausz Sándor 

Cserny Győző 
Doroszlay Gábor 
Hammersberg Géza

2. Ügyosztály Erdőgazdasági 
üzemtervek, kísérletügy és erdő
statisztika
Osztályvezető: Nagy Károly 
Főerdész: Térfi Béla 

Gurányi István 
Erdész Spettmann János 

Bayer Jenő 
Erdészjelölt: Irinyi Aurél

3. Ügyosztály. Állami erdőtisztek, 
altisztek és szolgák személyi ügyei, 
erdészeti szakképzés
Osztályvezető -  
Erdőmester' Arató Gyula 
Főerdész: Tóth Miklós 

Balogh Ernő 
Szécsi Imre

4. Ügyosztály. Állami kezelésbe 
vett erdők
Osztályvezető: Péch Kálmánf 
Erdőmester: Karvas Emil 

Bodor Gyula

Főerdész: Almássy István 
Korzenszky Antal 
Grúber Gyula

I. B. FŐOSZTÁLY
Főnök: Tomcsányi Gyula 
Helyettes: Szenes József 

Földi János
1. Ügyosztály. Kincstári erdők
Osztályvezető -  
Erdőtanácsos

Levitzky Albert 
Schmidt Károly 

Erdőmester
Szabó József 

Főerdész
Balogh Ernő 
Mariányi János

2. Ügyosztály. Kincstári erdők
Osztályvezető: Szenes József 
Erdőmester

Kozma István 
Főerdész

Kovács Aladár 
Erdész Tomassek Miklós

3. Ügyosztály. Kincstári erdőren
dezés és építkezés
Osztályvezető: Földi János 
Erdőmester

Muzsnay Géza 
Főerdész

Jankó Sándor 
Erdész: Clement Károly
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Magyarország erdőgazdaságilag művelt területe, az 1906. év folyamán 13 312 
kh-dal apadt, és az év végén 13 002 915 kh-ból állott.

Ez az apadás a területek újabb felmérése folytán foganatosított területhe
lyesbítések mellett legfőképpen onnan ered, hogy egyes vármegyékben a fo
lyamatban lévő birtokrendezések alkalmából a volt úrbéresek részére kiadott 
területeknek egyes olyan részletei, melyek talajminőségüknél fogva az 1879. 
évi XXXI. te. 2., illetve 4. §-ának hatálya alá nem tartoznak, ez alkalommal az 
erdők állományából leírattak és végül, hogy több mezőgazdasági művelésre 
állandóan alkalmas talajú erdőterület részint telepítési célra, részint mezőgaz
dasági művelés céljából kiirtatott.

Talajminőség szerint az erdők állományában nyilvántartott területek osztá
lyozásában a következő változás állott be: a véderdők állománya 2058 kh-dal, 
továbbá a futóhomokon álló és a feltétlenül fenntartandó erdők állománya 926, 
illetve 15 940 kh-dal apadt. Ellenben a nem feltétlen talajon álló erdők állomá
nya 5612 kh-dal szaporodott. E változásokat egyrészt a talajminőség helye
sebb meghatározása, másrészt és különösen ama körülmény idézte elő, hogy 
az 1906. év folyamán több vármegye területén fekvő véderdők revízió alá vé
tettek. A fanemek szerinti megoszlást tekintve a tölgy-, bükk- és más lombfa- 
erdők állománya apadt, a fenyőerdők állománya pedig gyarapodott.

Az erdők fenntartását veszélyeztető s törvénybe ütköző erdőirtások az 
1906. év folyamán számba vehető mértékben nem fordultak elő.

Az üzemtervek rendelkezései és az 1879. évi XXXI. tc.-nek az erdők fenn
tartására vonatkozó általános határozatai értelmében 1906-ban összesen 167 924 kh 
területet kellett volna az erdőbirtokosoknak beerdősíteni. Tényleg beerdősít
tetett 101 885 kh, s így hátralékban maradt 66 039 kh.

A hátralékot leginkább az idézte elő, hogy a tölgymakk és egyéb famagter- 
més igen hiányos volt, sőt több helyen teljesen kimaradt, továbbá, hogy az 
1904-1905. évi nagy szárazságban az ültetés céljaira nevelt csemeték nagy 
része is elpusztult, s a szárazság miatt az előbbi 5-10 évben eszközölt erdősí
tések nagy része tönkrement, elsősorban tehát ezeket az elpusztult erdősíté
seket kellett pótolni. De mint más években, hátráltatta az erdősítéseket most is 
sok helyen az a körülmény is, hogy az esedékes évi vágásterületek sok helyen 
ki nem használtattak hogy a letarolt területekről a termelt faanyag kellő időben 
ki nem szállíttatott.

Történt viszont az 1906. évben 4764 kh-on olyan erdősítés is, amire a bir
tokosok nem voltak kötelezve. Lényeges akadálya az erdősítések fogana
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tosításának még ez idő szerint is az a sajnálatos körülmény, hogy az ültetéshez 
szükséges erdei facsemeték termeléséről nemcsak a kis- és középbirtokosok, 
hanem helyenként még a nagyobb birtokosok sem gondoskodnak. Ezért sok 
esetben, midőn a birtokosok a költségeket maguk nem voltak képesek elvisel
ni, az erdei facsemetekertek telepítése állami segéllyel is előmozdíttatott.

A kopár területek beerdősítésére pedig nemcsak az „állami kezelésbe vett 
községi erdők” és az „államsegély kopár területek befásítására” című költség- 
vetési hitel terhére fenntartott csemetekertekből, hanem a kincstári erdők cse
metekertjeinek fölöslegéből is nagyobb mennyiségű csemete osztatott ki. Ren
delkezésre állott erre a célra mintegy 76 millió különféle facsemete, s ebből ki
osztatott az 1906. évben 2285 folyamodó erdőbirtokosnak összesen 42 089 000 
csemete, mellyel 7420 kh-at erdősítettek be. Az erdősítés sikere kedvező volt.

Azoknak a szegény sorsú birtokosoknak, akik anyagi helyzetüknél fogva a 
kopár, vízmosásos területeik befásítását önerejükből nem viselhették, illetőleg 
bebizonyították, hogy a beerdősítés folytán elért előny csekélyebb lesz, mint a 
beerdősítésre fordított munka és költség, az 1906. évi költségvetésben erre a 
célra engedélyezett 350 000 korona hitelösszegből 2939 kh-nyi többé-kevésbé 
veszélyes kopár terület befásításához segélyezésképpen 909 birtokos között 
összesen 99 640 korona pénzsegély osztatott ki.

Ugyancsak az erdősítési kedv fokozása céljából az 1906. évben is 18 
erdősítési jutalom tűzetett ki, összesen 9000 korona értékben, olyan kopárok 
erdősítésének jutalmazására, melyek állami segély igénybevétele nélkül az
1906. évben foganatosíttattak.

Ezek a jutalmak 1911-ben kerülnek kiosztásra.
Az 1901. évben teljesített és az 1906. évben megbírált erdősítésekre annak 

idején összesen 9000 korona értékben 6 nagy és 12 elismerő jutalom tűzetett 
ki. Ezek közül a 6 nagy és 11 elismerő jutalom 5 községnek, 6 közbirtokosság
nak és 6 magán kisbirtokosnak kiadatott. Egy elismerő jutalom ezúttal nem 
volt kiadható.

Ezeken a jutalomban részesített birtokosokon kívül több más versenyző is 
méltánylást érdemlő sikert mutatott fel nagy költséggel teljesített erdősítésé
vel. Ezek közül 3 nagybirtokosnak az erdősítés terén kifejtett buzgalmukért 
közvetlenül, 7 vármegyei, községi, illetve közbirtokossági alkalmazottnak pe
dig a főispán útján elismerés fejeztetett ki, 4 erdőtiszt, 3 gazdatiszt, 1 állami, 
14 uradalmi já rá s i erdőőr és erdőszolga, két úrbéres birtokossági elnök és egy 
úrbéres birtokossági erdőgazda pedig az erdősítések közvetlen vezetése körül 
kifejtett dicséretes munkásságukért külön pénzjutalomban részesültek.

Az erdei tűzesetek elég gyakoriak voltak, három helyen a tűz nagyobb kárt 
okozott, a többi esetben csupán a száraz alom és a fű égett el.
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A veszélyesebb erdei rovarok közül Bereg, Beszterce-Naszód, Debrecen 
szabad kir. város, Hajdú, Kolozs, Szatmár, Szolnok-Doboka, Ung és Zemplén 
vármegyék tölgyeseiben a sárgafarú pille hernyója okozott ez évben is na
gyobb mérvű károkat. Megfigyelések, tanulmányok és kísérletek történtek 
ugyan a szakszerű irtás kérdésében, de a rovar rendkívül nagy mérvű elter
jedése folytán a rendszeres irtás elrendelésétől, mint a meghallgatott szakértők 
egybehangzó véleménye szerint sikert egyáltalában nem ígérő s a birtokosok 
anyagi erejét meghaladó költségekkel összekötött hiú kísérlettől el kellett 
állani. Ezenkívül Bereg, Esztergom, Ung és Zemplén vármegyékben az akác- 
fa-pajzstetű, Békés és Bihar vármegyében pedig a nagy szilfa-szú lépett fel 
nagyobb mértékben, továbbterjedésük azonban a foganatosított óvó- és irtóin- 
tézkedések folytán apadásban van. A közönséges gyapjas lepke Hajdú és Szat
már vármegyék tölgyeseiben okoz nagyobb kárt a lomb lerágása által.

Az erdőtörvény rendelkezéseivel szemben elkövetett tilos cselekmények és 
mulasztások miatt az erdőbirtokosok ellen 301 esetben indíttatott meg az 
erdőrendészeti eljárás.

Az erdőrendészeti áthágások miatt, törvényes eljárással kirótt pénzbün
tetésekből az 1906. évben 75 eset után 5573 korona 69 fillér, az erdei kihágá
sok után kiszabott pénzbüntetésekből pedig 80 565 korona 83 fillér folyt be az 
Országos Erdei Alapba, mely összegben csak az első három negyedévben be
folyt összeg foglaltatik, mert a IV. évnegyedről az átszámítást a pénzügymi
niszter még nem közölte.

Az Országos Erdei Alap összes bevétele az 1906. évben 172 322 korona, 
kiadása 165 672 korona, tiszta vagyona pedig az 1905. év végén 962 836 ko
rona 03 fillér volt. Az 1906. évi vagyon csak a zárszámadás elkészültével lesz 
megállapítható.

Faanyagok vízen való szállítására 76 birtokosnak adatott úsztatási, illetőleg 
tutajozási engedély.

Magyarországon az 1906. év végén az erdők szakszerű kezelését összesen 
1483 hatóságilag felesketett erdőtiszt teljesítette. Ezekből az erdőtörvény 17 
§-ában megnevezett erdőbirtokosoknál alkalmaztatott 1172 erdőtiszt, akik 
közül 999 az előírt teljes minősítéssel bírt, 173-an pedig törvényes minősítés 
nélkül, azon az alapon voltak alkalmazhatók, hogy már az erdőtörvény életbe
léptetése idejében erdőtiszti minőségben szolgáltak. Magánerdő-birtokosok 
szolgálatában az 1906. év végén 311 hatóságilag felesketett erdőtiszt állott, 
akik közül azonban csak 31 bírt erdészeti oklevéllel.

Az erdőtörvény 17. §-ában megnevezett birtokosok erdejében az 1906. év 
végén 5688 hatóságilag felesketett erdőőr volt alkalmazva, akik közül az 
erdőőri szakvizsgát 4434 tette le. Magánerdő-birtokosok szolgálatában 6290
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hatóságilag felesketett erdőőr állott, ezek közül azonban csak 400 tette le az 
erdőőri szakvizsgát.

A felesketett erdőőrökön kívül az erdőőrzésnél 6112 erdőszolga segéd
kezett.

Erdészeti szakoktatás

Az erdészeti felső szakoktatás a Selmecbányái M. Kir. Bányászati és 
Erdészeti Főiskolán történik. A főiskola az 1904. év folyamán újraszer
veztetek, amely alkalommal ennek erdészeti ágazatánál, az erdőtisztek 
képzésére szolgáló erdőmémöki szakosztálynál a tanszékek száma négyről -  
két új tanszék felállításával -  hatra emeltetett. A két új tanszék berendezése és 
felszerelése a szervezés után nyomban a szükséges költségek fedezésének aka
dályai miatt meg nem történhetett ugyan, de az 1906. évi állami költségvetés
ben erről is kellő gondoskodás történt. Nevezetesen a főiskola a szükséges 
költségek engedélyezése mellett felhatalmaztatok, hogy az újonnan létesített 
Erdészeti Növénytani Tanszék számára az előadó tanár terve szerint s annak 
közreműködésével az illető tudományág jelenlegi színvonalának teljesen 
megfelelő laboratóriumot rendezzen be, figyelemmel arra, hogy a laboratóri
um berendezése és felszerelése egyrészt az erdészeti felső szakoktatás igényeit 
egészen kielégítse, másrészt az előadó tanárnak módot nyújtson a tanszékhez 
tartozó tudományág művelésére s az ehhez szükséges tudományos kutatá
sokra. Éppúgy felhatalmaztatok a főiskola továbbá arra is, hogy az újonnan 
létesített Erdészeti Földméréstani Tanszéket ellássa a szükséges felszerelések
kel, figyelemmel arra, hogy a gyakorlatban használatosabb műszerek és esz
közök ez új tanszéknek oly számban álljanak rendelkezésre, hogy a hallgatók 
a műszerek és eszközök kezelését és használatát teljes mértékben elsajátít
hassák.

A főiskola erdőmérnöki szakosztályán az 1905/1906. tanévben a rendes 
hallgatók száma 222 volt, s ezek közül 72 az említett tanévvel kezdte meg 
tanulmányait.

Az 1906. év tavaszán és őszén Budapesten megtartott erdészeti államvizs
gálatokon megjelent 28 egyén közül 24 nyert erdészeti oklevelet.

Az erdőőri szolgálatra alkalmas egyének kiképzésére az 1906. évben is 
négy erdőőri szakiskola tartatott fenn, mégpedig Vadászerdőn (Temesvár mel
lett), Királyhalmán (Szabadka mellett), Liptóújvárott és Görgényszentimrén. 
Mivel az erdészeti altiszti szolgálatra való kiképzést illetőleg úgy a tulajdon
képpeni erdőgazdaságnak fejlődéséből folyólag, valamint az újabb időben
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nagyobb érdeklődéssel s gonddal felkarolt vadtenyésztés érdekei szempont
jából az eddiginél nagyobb igények jogosan támaszthatók, ehhez képest az 
erdészeti altiszti szakképzés szervezetének fejlesztése már szintén tárgyalás 
alá vétetett, mégpedig olyan irányban, hogy az alsó erdészeti szakoktatás 
intézménye egyrészt a gyakorlati oktatás igényei által megkívánt tényezőkkel 
fokozottabb mértékben ellátva, s másrészt a szükséghez mért továbbképző tan
folyammal kiegészítve a kisebb erdőbirtokok kezelési teendőivel is megbíz
ható egyének nevelésére teljesen alkalmassá legyen.

Az ország 12 városában megtartott erdőőri szakvizsgálatokon 1906-ban 
267 egyén közül 229 állottá ki a vizsgálatot.

Erdészeti kísérleti ügy

Az erdészeti kísérletügy intézményének eddigi eredményes működése az 
intézmény létesítésének célszerűségét és szükségét teljesen beigazolta, s egy
szersmind kellő alapot szolgáltatott arra, hogy állandósítása s továbbfejlődése is 
kellően biztosíttassék. Eddig a Központi Erdészeti Kísérleti Állomás teendőit a 
Selmecbányái M. Kir. Bányászati és Erdészeti Főiskola Erdőmémöki Szak
osztályának ezzel megbízott tanára mellett ideiglenesen alkalmazott kisegítő -  
tiszti és altiszti -  személyzet látta el, amely berendezkedés azt a veszélyt rejtette 
magában, hogy a személyzet időnkénti elkerülhetetlen változása a hosszabb idő
tartamra szóló tanulmányok és kísérletek egyöntetűségét, s így azok sikerét is 
kedvezőtlenül befolyásolja. Ehhez képest gondoskodás történt arról, hogy az
1907. évi költségvetés keretében a Központi Erdészeti Kísérleti Állomás szá
mára egy adjunktusi állás, valamint két I. oszt. altiszti állás szerveztessék.

Egyébiránt a Selmecbányái M. Kir. Központi Erdészeti Kísérleti Állomás 
az 1906. évben is folytatta az erdészeti tudományt és az erdőgazdaságot érin
tő kísérleteket, valamint a talajtani és meteorológiai megfigyeléseket.

Nevezetesen folytatta az akác gazdasági szerepére vonatkozó régebbi ku
tatásokat, amelyekre nézve a végleges eredmény összeállítása még hátra van.

Végzett hivatalos magvizsgálatokat idegenek részéről beküldött magvakon 
s ezenkívül eszközölt magvizsgálati kísérleteket saját céljaira.

Az erdőlési kísérletek terén a rózsahegyi m. kir. erdőgondnokság kerü
letében egy új kísérleti területet létesített.

Folytatta a csemeteápolás és -védelem, külföldi fafajok csemetéinek neve
lése, nemes füzek tenyésztése, erdősítés és erdőápolás körüli kísérleteket, a 
meteorológiai megfigyelések céljából egy önműködő szélirány- és erősségmé
rőt állított fel, amely hazánkban egyedülálló.
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A külföldi fafajok honosítása érdekében mintegy 30 új fajt ültetett ki, úgy, 
hogy most a meglévőkkel együtt mintegy 170 faj van képviselve.

Ezeken kívül az állomás vezetője képviselte a kísérleti ügyet érintő érde
keket és részt vett külföldi és honi szaktanácskozmányokon és szaküléseken.

A görgényszentimrei külső kísérleti állomás folytatta az erdősítéseknek 
tuskósarjak és gyomok elleni védelmére irányuló kísérleteit, továbbá a cseme
tekerti kísérleteket az elvetendő magmennyiség vetésmód, csemeték ápolása 
és iskolázása, valamint a külföldi fanemek csemetéinek nevelése körül; végül 
folytatta a talajjavítási és műtrágyázási kísérleteket is.

A görgényszentimrei külső erdészeti kísérleti állomással kapcsolatosan 
megemlítendő a szabédi kísérleti telep, amelyen a mezőségi kopárok 
beerdősítése iránti kísérletek folytattattak és gyűjtettek az adatok a Mezőség 
autochton flórájának megállapításához.

A királyhalmi külső kísérleti állomás folytatta a futóhomoki növények 
gyűjtését, meghatározását és termőhely szerint való osztályozását, továbbá 
futóhomokon előforduló káros rovarok gyűjtését; kísérleteket tett az akácerdő 
legelőnyösebb kihasználására vonatkozólag, tekintettel a fatömeg gyarapításá
ra, vizsgálatot eszközölt az akácfa tartósságának kérdésében.

A liptóújvári külső kísérleti állomás erdőlési kísérleteket végzett, megtette 
az előmunkálatokat a hazai és külföldi Larix-fajok és vörösfenyő összehason
lító tanulmányozására; végül megtette az előkészületeket a fák faj súlyának 
megállapítása, valamint a száradás következtében bekövetkező térfogat- és 
súlyváltozásnak tanulmányozására.

A vadászerdei külső kísérleti állomás kísérleteket végzett a tölgyerdők leg
előnyösebb kihasználására vonatkozólag; tanulmányozta a mezőgazdasági 
köztes használat befolyását a csemeték fejlődésére; végül megfigyeléseket tett 
a csemetenevelés körül a különféle talajmegművelés, vetés- és ápolásmódok 
mellett, valamint az iskolázás és öntözés befolyását figyelte meg a csemeték 
fejlődésére.

Mindezek mellett úgy a központi, mint a külső állomások is részben magá
nosoknak, részben hivataloknak szakvéleményt adtak, s ezenkívül foglalkoz
tak különféle meghatározásokkal, amelyeknek eredményét a központi állomás 
az Erdészeti Kísérletek című folyóiratában, rendszeresen közli.

Végül megemlítendő, hogy a hazai főbb fafajok földrajzi elterjedésének 
megállapítására vonatkozó külső felvételek az 1906. évben befejezést nyertek, 
az adatok feldolgozása és összeállítása serényen folyik, s előreláthatólag az
1908. év első felében befejezést is fog nyerni.
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M agyar Ornitológiai Központ

A Magyar Ornitológiai Központ a lefolyt 1906. évben rendes működésén 
kívül, amelynek képét az intézet folyóirata, az Aquila XIII. évfolyama foglal
ja egybe, kiváló gondot fordított a madárvédelem ügyének fejlesztésére és 
szervezésére. E végből készült el a képekkel ellátott Útmutató a mesterséges 
fészekodvak alkalmazásához, amelyet az intézet adjunktusa szerzett s amely 
hivatottak között kiosztatott, élénk társadalmi mozgalomra adott okot és irányt 
szabott.

A fennálló és keletkező állatvédő egyesületek sorban bevették és többnyire 
külön osztályt alakítottak a madárvédelem gyakorlati fejlesztésére.

Ezekkel kapcsolatban gondozta és irányította a keletkezett első magyar 
fészekodúgyárat Kárászon (Baranya vármegyében), amely lassanként a téli 
etetőkészülékeket is bevette gyártmányai közé.

Az intézet elkészítette az állami és az állami kezelésben lévő egyéb erdők
nek madárvédelmi berendezéséhez szükséges tervezetet, amelynek alapján az 
1906. év november 30-ára szűkebb körű ankét hívatott össze, mely alkalom
mal a leghivatottabb állami kezelési közegek nemcsak betekintést nyertek a 
dologba, hanem a fészekodvak gyakorlati alkalmazását megszemlélhették a 
Margit-szigeten, ahol Ő Fensége József főherceg beleegyezésével az Ornito
lógiai Központ mintatelepet rendezett be.

Az intézet igazgatója megírta az 1902. évi párizsi nemzetközi madárvédel
mi egyezmény történeti vázlatát, amely magyar és angol nyelven jelenik meg. 
Ezenkívül megírta a madarak és fák napjának történetét két nyelven és több 
bírálat mellett gondozta a külföldi összeköttetéseket.

A megfigyelési hálózatok lényegesen kiterjedtek, s átnézetük a következő: 
a m. kir. kincstári és a kir. horvát erdészet mintegy 1000 állomáson figyelte a 
madarak tavaszi és őszi vonulását. Ehhez járul 70 állandó megfigyelő (9 
külföldi) és 30 kezdő. A hálózat tehát mintegy 400 állomással gyarapodott.

A madártáplálkozás vizsgálata és meghatározása előrehaladt és legújabban 
fényesen igazolta cinegefajaink gazdaságilag hasznos voltát.

A gyarapodás főbb tételei a következők:
Klisé 16; Madár 59; Felállított madár 26; Fészek 21; Tojás 155; Anatómia 

110 tárgy; Ingluvium 1384; Rovar 450.
Csereviszony 2 hazai és 4 külföldi intézet közt létesült.
Megjegyzendő, hogy a külföldi szakemberek, kivált angolok látogatása 

növekedőben van. Ezeknek irányítását, részben kalauzolását is az intézet 
végzi.

Az intézet könyvtára leltározás alatt van.
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A Magyar Ornitológiai Központ az ország gazdasági érdekeinek előbbre- 
vitele céljából feltétlenül szükséges intézet. Életrevalóságát az eddig elért 
eredmények kétségtelenné teszik. Indokolt s a későbbi fokozatos fejlődés ér
dekéből szükséges is volt tehát az intézetet állandó alapokra helyezni. E vég
ből az 1906. évi költségvetés keretében gondoskodás történt, hogy az igazgatói 
állás, annak biztosítása végett, hogy az intézet vezetése ezentúl állandóan arra 
hivatott egyénre legyen bízható, már most rendszeresíttessék, másodsorban 
pedig, hogy az intézetnél -  jórészt annak megalapítása óta -  elismerésre méltó 
buzgalommal működő többi alkalmazottak részére is, tudományos műkö
désüknek és szakképzettségüknek megfelelő olyan állandó javadalmazás biz- 
tosíttassék, amely az intézet kötelékében való megmaradásukat lehetővé teszi.

Az állam által kezelt községi és némely más erdők és kopár területek

Az 1898. évi XIX. te. alapján állami kezelésbe vett erdők és kopár területek 
kiterjedése az 1906. évben 3 288 147 kh (1 892 329 ha) volt, 7482 község 
határában és 15 915 birtokos tulajdonában. A birtokosok az államnak összesen 
628 203 korona kezelési átalányt fizettek. Állami kezelés alatt állott ezenkívül
10 olyan birtok is 5376 kh (3093 ha) területtel, ami az 1898. évi XIX. te. 
hatálya alá nem tartozik.

Az említett területeken kívül az állam kezelte az 1890. évi XIX. te. szerint a 
volt Naszód-vidéki községeknek 44 község határában fekvő 273 999 kh-nyi 
(157 687 ha-nyi) erdeit is, amely erdők kezelési költsége 139 016 koronát tett ki.

Az 1906. év folyamán 3141 kh (1809 ha) területtel növekedett az állam 
által kezelt erdők és kopárok állománya. Lényegesebb volt a szaporodás Sáros 
és Hunyad vármegyékben az úrbéri vásárolt erdőknél, Nagy-Küküllő vár
megyében az egyházi erdőknél, Baranya vármegyében a hitbizományi 
erdőknél és Gömör és Kishont vármegyében a kopár területeknél, másfelől 
jelentékenyen apadt az állam által kezelt erdők állománya Beszterce-Naszód 
vármegyében a községi erdőknél foglalásokból származó területhelyesbítések 
folytán, továbbá Máramaros vármegyében a közbirtokossági és részvénytársu
lati erdőknél, Nyitra vármegyében a hitbizományi erdőknél az állami kezelés 
megszüntetése folytán.

A kezelést teljesítő besztercei m. kir. erdőigazgatóság és 43 m. kir. erdőhi
vatal az említett két törvényben előírt feladatuknak, a rendelkezésükre állott 
személyzet számához képest, az 1906. évben is általában véve jól megfeleltek.

Teljesen elkészítettek és jóváhagyás végett beterjesztettek 381 rendszeres 
erdőgazdasági tervet összesen 62 319 kh-ról és folytatták a további erdőgaz
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dasági tervkészítéshez szükséges külső erdőrendezési munkálatokat; ezen
kívül 595 birtok 121 444 kh-ján gondoskodtak a birtokhatárok biztosításáról.

A besztercei erdőigazgatóság kerületében a háromszögelési munkálatok 
75 000 kh-on nyertek folytatólag befejezést, s az ezzel kapcsolatos kataszteri 
munkálatok annyira haladtak, hogy a telekkönyvi betétszerkesztés is rövid 
időn belül megkezdhető lesz.

Kijelölték 39 185 kh területtel mindazokat az előírt és engedélyezett fa
használatokat, amelyeket a birtokosok igénybe venni kívántak s a faeladások
hoz szükséges becsléseket és előmunkálatokat foganatosították, a faeladások
nál szakvéleménnyel és javaslattétellel eredményesen közreműködtek. A fa
értékesítési viszonyok az 1906. évben jelentékenyen javultak, s mivel a szabad 
versenynek teljes mértékben tér nyittatott, a kifejlett élénk verseny a faárakat 
10-20%-kal, sok helyen, különösen a tölgyműfánál 30-50%-kal emelte. Az 
értékesítési viszonyok javítása érdekében különösen a besztercei erdőigaz
gatóság fejtett ki kiváló tevékenységet azáltal, hogy részint erdei utak 
építésével, részint erdei iparvasút tervezésével a nehezen hozzáférhető erdők 
feltárását dűlőre juttatta.

Teljesítették a mesterséges erdősítéseket olyan mértékben, amint azt az 
időjárás, a rendelkezésre állott munkaerő és költségösszeg, vetőmag és cseme
tekészlet megengedte. Az 1906. évben mesterséges úton be lett volna erdősí
tendő az előírás szerint a természetes úton felújult területek levonásával össze
sen 52 000 kh, ebből beerdősíttetett 28 000 kh, úgy, hogy az erdősítés terén a 
hátralék még mindig 24 000 kh-at tesz ki, melyet azonban legnagyobb részben 
a nehezen helyrehozható régibb mulasztások rovására kell írni. Hogy a régibb 
mulasztások fokozott tevékenység és állami támogatás mellett sem voltak 
nagyobb mértékben pótolhatók, annak legfőbb okát az 1904. évi szárazság 
nyomán bekövetkezett pusztulás helyrepótlásával járó rendkívüli munka 
képezte.

Az állam az 1906. évben is hathatósan támogatta a birtokosok erdősítéseit, 
a szükséges ültetőanyagnak részben díjtalanul, részben pedig mérsékelt áron 
való adományozásával, amennyiben az állam költségén kibővítve fenntartott 
554 kh-nyi 142 csemetekertből kiosztott a birtokosok közt összesen 
66 838 000 db erdei facsemetét. De a birtokosok maguk erejéből is figyelem
re méltóan igyekeztek csemeteszükségletükön segíteni azáltal, hogy saját költ
ségükön 2982 csemetekertet tartottak fenn 621 kh kiterjedéssel, s az azokban 
nevelt csemetékből összesen 48 780 000 db-ot használtak fel erdősítéseikhez.

Az 1906. év végén készletben maradt még az állami csemetekertekben 
91 551 000 db, a birtokosok csemetekertjeiben pedig 105 633 000 db külön
böző fajú erdei facsemete.
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A kezelő személyzet az erdővédelem érdekében kijelölte mindenütt a le
geltetés ellen tilalom alá helyezett erdőrészeket, amelyek kiterjedése az 1906. 
évben is az erdők összes területének 37%-át tette ki.

Emellett azonban gondoskodott arról is, hogy az állattenyésztési érdekek, 
nemcsak a már 203 300 kh területen berendezett legelőerdők (fás legelők) ok
szerű kezelésével, hanem az erdők állományának veszélyeztetése nélkül 
foganatosítható erdei legeltetéssel is kiváló támogatásban részesíttessenek.

Ebből az érdekből a besztercei erdőigazgatóság a szintén kezelése alatt lévő 
havasi legelőkön a volt Naszód-vidéki községek javára egy mintaszerű tehe
nészet berendezése iránt is megtette a kezdeményező lépéseket.

Az 1898. évi XIX. te. II. címének hatálya alá eső közös birtokosságok tör
vényes szervezkedése, a m. kir. állami erdőhivatalok közreműködésével, az
1906. évben is tovább folyt, s az 1906. év végéig 5102 birtokosság terjesztette 
be törvény szerint megállapított gazdasági ügyviteli szabályzatát az illetékes 
közigazgatási erdészeti bizottságokhoz. A jóváhagyásra beterjesztett szabály
zatok közül 2685 nyert jóváhagyást, s a jóváhagyott szabályzatok alapján a 
birtokosságok végleges szervezkedése eredményesen halad.

Az erdőbirtokosok erdeik őrzésére az 1906. évben összesen 1007 erdőőrt 
tartottak, akik mind bírtak az előírt törvényes minősítéssel, ezenfelül pedig az 
erdőőrök kisegítésére 7420 erdőszolgát alkalmaztak, akik részben a kisebb bir
tokoknál a mezőőri szolgálatot is ellátták.

Mivel az erdők állományának folyton fokozódó értékessége az erdőőrzési 
szervezetek fejlesztését kívánja, a meglévő szerkezetek javítása érdekében az
1906. év folyamán részint az illetmények javításával, részint az erdőőri személy
zet jövőjének biztosításával tétettek intézkedések és kezdeményező lépések.

Az államerdészet a selyem- és gyümölcstermelésnek is segítségére volt, 
amennyiben a m. kir. állami erdőhivatalok 6 állami eperfacsemete-kertet (7,6 
kh kiterjedésben) és 16 állami gyümölcsfaiskolát (109,6 kh kiterjedésben) tar
tottak fenn. Az eperfacsemete-kertekből 305 000 db eperfacsemete bocsáttatott 
a selyemtenyésztési felügyelőség rendelkezésére, s készletben maradt még az
1906. év végén 1 289 000 db. A gyümölcsfaiskolákból részint más állami 
gyümölcsfaiskolák szükségleteinek fedezésére, részint pedig községeknek és 
egyeseknek kiadatott összesen 372 270 db iskolázásra alkalmas különböző fajú 
vadgyümölcsfa-magcsemete és 135 799 db kiültethető gyümölcsfaoltvány. 
Készletben maradt az 1906. év végével a gyümölcsfaiskolákban 286 660 db 
három- és négyéves, 232 534 db kétéves és 296 007 db egyéves különböző fajú 
nemesített gyümölcsfaoltvány, továbbá 155 016 db nemesítés alá kiiskolázott, 
valamint 210 320 db kiiskolázott és egyszersmind már be is szemzett vad- 
gyümölcsfa-csemete és 756 138 db különböző iskolázni való magágyi csemete.
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Kincstári erdők, területváltozások

A kincstári erdőhatóságok által kezelt erdők, továbbá az üzemi vagy kezelési 
célokra szolgáló s mezőgazdaságilag kezelt földek, a havasi legelők, a ter
méketlen területek és beltelkek kiterjedése az 1906. év folyamán összesen 5280 
ha-ral apadt. A jelzett időben történt vásárlásokkal a kincstári erdők állománya 
ugyan szaporodott, de ezzel szemben az 1906. évben befejezett birtokelkülöní
tések, kisebbszerü eladások, továbbá nagyobb erdőterületeknek telepítési célok
ra és egyes mezőgazdasági területeknek a gazdászati ág kezelésébe való áten
gedése és végül törzskönyvi helyesbítése folytán a kincstári kezelése alatt álló 
birtok kiterjedése annyira csökkent, hogy ezek a területváltozások végeredmé
nyükben az egész erdőbirtoknak 5280 ha-ral való apadását idézték elő.

Ezen területváltozások, valamint a kezelési és üzleti építkezésekre és a 
szállítási berendezésekre fordított beruházások folytán a kincstári erdőbirtok 
értékében is változás állott be, ez azonban -  a zárszámadási adatok még ren
delkezésre nem állván -  ez idő szerint ki nem mutatható.

Építkezés

A kincstári erdőknél az 1906. év folyamán az építkezések terén felmerült 
szükségletek a rendelkezésre bocsátott költségfedezetnek megfelelően nyertek 
kielégítést.

1. A „Beruházások” címének „Kezelési és üzleti építkezések” rovatán elő
irányzott összeg terhére, a kisebb berendezési, felszerelési és építési 
munkákon kívül 3 erdőtiszti és 3 altiszti lak építése, 1 hivatali épület és 4 tiszti 
lak átalakítása megkezdetett; 6 tiszti és 6 altiszti lak, 1 tiszti és 3 altiszti mel
léképület átalakítása, 4 tiszti és 3 altiszti melléképület építése rendeltetett el és 
foganatosíttatott; 2 erdőtiszti és 1 altiszti lak átalakítása, valamint 2 altiszti lak 
és 2 istálló építése folytattatott és befejeztetett.

2. Az 1904. évi XIV. te. alapján erdei vasutak építésére engedélyezett beruhá
zási előirányzatból fedeztettek az ezen hitel terhére létesített fenyőházai és gör- 
gény-völgyi erdei vasutak céljaira igénybe vett területek kártalanításával és ezen 
erdei vasutak műszaki felülvizsgálatával felmerült kiadások. Ezen beruházási 
programnak megfelelően elkészült a Fekete-Garam völgyében létesítendő erdei 
vasút műszaki művelete, s annak alapján a közigazgatási bejárás megtartatott.

A zsamócai erdőhivatal kerületében tervezett gőzüzemű erdei vasút és a 
zágrábi kir. erdőigazgatóság kerületében tervezett kötélpálya építésének tanul
mányozása folyamatban volt.

166



Kormányjelentés az erdészetről 1906

3. A „Rendes kiadások” cím „Kezelési épületek fenntartása” rovat terhére 
a tiszti és altiszti lakok és egyéb segédszemélyzet részére szolgáló lakások és 
ezek tartozékainak jó karban tartása az előirányzat keretében és a fennforgó 
szükségletnek megfelelően végeztetett.

4. A „Rendes kiadások” címének „Üzleti épületek és szállítási eszközök” 
rovata terhére a kincstári erdők kihasználására, az erdei termények kiszál
lítására és feldolgozására szolgáló építmények és berendezések jó karban tar
tásával, valamint az ideiglenes jellegű ilyen építmények és berendezések léte
sítésével felmerült munkálatok végeztettek.

Kincstári erdőrendezés

A kincstári erdőrendezőségek szervezete csak annyiban változott, hogy a 
nagybányai főerdőhivatalhoz és az apatini erdőhivatalhoz is egy-egy erdőtiszt 
az erdőrendezőségi ügyek állandó ellátására beosztatott. Az erdőrendezőségek 
vezetői mellé 66 műszaki tisztviselő volt hosszabb-rövidebb ideig beosztva, 
akik túlnyomó részben az erdőgazdasági időszaki átvizsgálásokkal voltak 
elfoglalva, emellett azonban az eladás alá kerülő nagyobb vágásterületek 
fatömegének megbecslésével, birtok- és határrendezésekkel, erdőművelések 
felügyeletével, új birtoktörzskönyvek összeállításával és különféle kisebb mű
szaki teendőkkel is foglalkoztak. Az erdőrendezőségek ezenkívül az érvény
ben lévő összes kincstári erdőgazdasági tervek intézkedéseinek szakszerű 
foganatosítására is felügyeltek.

A kincstári erdőkben foganatosítandó erdősítéseknél mutatkozó hátrama
radás részben a már legtöbb erdőhatósági kerületben erősen érezhető munkás
hiánynak, részben pedig annak tulajdonítható, hogy a tölgymakk- és jegenye- 
fenyőmag-termés a legtöbb kerületben majdnem teljesen kimaradt, s így az 
ezen fanemek magjával teljesítendő vetések elmaradtak. Visszamaradást oko
zott továbbá egyes kerületekben az a körülmény is, hogy a jobb értékesítés és 
fakelendőség következtében jelentékenyen szaporodott vágásterületek er
dősítésére a szükséges pénzösszeg, elegendő hitel hiányában nem volt egész
ben rendelkezésre bocsátható.

Birtokrendezések

A kincstári erdők túlnyomórészt ma már teljesen szolgalommentesek. A 
még hátralévő és folyamatba tett birtokrendezések közül az 1906. év folyamán
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befejezést nyert a bustyaházai erdőhivatal kerületében a Huszt koronavárossal 
megkötött bírói egyezségen alapuló birtokelkülönítés, a liptóújvári főerdőhi
vatal kerületében pedig a csorba-vázseci havasi arányrészek kihasítása és elhe
lyezése iránt békés úton létesült egyezség végrehajtására irányuló bírói eljárás 
megindíttatván, az arányrészek kihasítását és elhelyezését célzó munkálatok 
folyamatba tétettek.

A még megoldatlan, aránylag nem nagyszámú birtokrendezési ügyek vég
leges rendezése kevés kivétellel mindenütt folyamatban van.

Kegyúri építkezések

A „Rendes kiadások” „Egyházi és jótékony célok” rovatán a kegyúri 
épületeken évenként és állandóan felmerülő kisebb-nagyobb szabású tatarozá
sokon kívül Ungvárott és Kislonka Máramaros vármegyei községben mintegy
20 000 korona kincstári költség hozzájárulással görög katolikus plébániai 
lakok épültek, Visken a római katolikus iskola és tanítói lak mintegy 7000 
korona kincstári hozzájárulással átalakíttatott és az 1905. év augusztus havá
ban Szomolnokon leégett római katolikus templom és papiak mintegy 104 000 
korona költséggel újra felépíttetett.

H avasgazdasági berendezések

A „Beruházások” cím „Kincstári havasok gazdasági berendezésének költ
ségei” rovatán a kincstárnak Máramaros vármegyében fekvő Nagy-Mencsil és 
Kevelei-Mencsil nevű havasi birtokain 18 111 korona 93 fillér és a Hunyad 
vármegye területén fekvő Lupsa nevű havasán 7023 korona 43 fillér költség
gel a belterjes kincstári havasi gazdálkodás érdekében, a legelő állatok részére 
a szükséges istállók és a tejtermékek kezelése és feldolgozása végett épült 
havasmajorok kibővítésére szolgáló építmények, végül pedig az ezen majo
rokhoz való feljutás megkönnyítése érdekében utak létesíttettek.

Értékesítés

A kincstári erdők fatermésének értékesítési módjában lényegesebb változás 
csak annyiban történt, hogy a házi kezelés a besztercebányai erdőigazgató
sághoz tartozó óhegyi és sziklai erdőgondnokságokban, azonkívül több erdő
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gondnokság fokozatos felújító vágásaiban életbe léptettetett, azzal a szándék
kal, hogy a tövön való eladás főleg a fenyvesekben felhagyassék és fokoza
tosan, de következetesen a házi kezelés honosíttassák meg.

Már történt is intézkedés az iránt, hogy a házi kezelés a besztercebányai 
erdőigazgatóság mihálytelki, dobrócsi és karámi erdőgondnokságaiban, azon
kívül a liptóújvári főerdőhivatal fenyőházai, maluzsinai, vichodnai és tep- 
licskai erdőgondnokságaiban 1908. évtől kezdve lépjen életbe.

A házi kezelés életbeléptetése nemcsak a jövedelem fokozását, de az erdő- 
gazdaság helyes fejlődését és főleg az erdei munkások boldogulását fogja ered
ményezni.

A kincstári erdőbirtokok kezelésével megbízott hivatalok szervezetében az
1906. évben az a változás történt, hogy az otocsáci erdőhivatal Susakra lett át
helyezve. Ez áthelyezés következtében a fa értékesítése nagyobb lendületet 
vesz, mert Susak közvetlenül Fiume mellett terülvén el, a fakereskedők érint
kezése az erdőhivatallal meg lesz könnyítve, azonkívül az erdőhivatal is a fa
piac követelményeit a helyszínen tanulmányozhatja.

Csúsztatóvályú rönkök közelítéséhez, Putna-völgy (1905 körül)
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A Magyarbirodalom erdőterülete az 1906. év végén 9 013 151 ha-t tett ki, 
7661 ha-ral kevesebbet, mint az előző évben; ez a csökkenés egészen a magyar 
anyaországra esik. Az összes erdőterületből tervszerű kezelésre 5 893 150 ha 
van kötelezve, amely területből 1142 ezer ha a társországokra esik.

Az erdőknek a talaj minősége és a fanemek szerinti megoszlása az elmúlt 
évvel szemben alig változott. Az előbbi viszonylatot illetőleg, véderdő volt 
386 693 (1905-ben 387 878) ha, futóhomokon álló erdő 119 147 (1905-ben 
119 680) ha, feltétlen erdőtalajon álló erdő 6 827 177 (1905-ben 6 836 350) 
ha, végül nem feltétlen erdőtalajon álló erdő 1 680 134 (1905-ben 1 676 904) 
ha; némi növekedés tehát csak a nem feltétlen erdőtalajon álló erdőknek minő
sített erdőknél jelentkezik, valamennyi többi kategóriánál pedig kisebb-na- 
gyobb mérvű a csökkenés.

A fanemeket illetőleg: tölgyerdő volt 2 388 569 (1905-ben 2 394 603) ha- 
on, bükk- és más lomberdő 4 705 782 (1905-ben 4 712 984) ha-on, végül 
fenyőerdő 1 918 800 (1905-ben 1 913 225) ha-on, emelkedés tehát csak a 
tűlevelű erdőknél jelentkezik, a többiek rovására.

A kincstári erdőbirtokok összes területe 1 581 724 ha volt, 212,9 millió 
korona értékben, 5280 ha-ral kevesebb és 1,9 millió korona értékkel több, mint 
az előző évben. Az összes területből csak 1 412 545 ha volt erdő, a többi 
terület más művelési ágakra esik, közötte 68 956 ha a havasi legelő, 35 134 ha 
másféle legelő. Egy ha kincstári erdőbirtok értéke átlagosan 135 koronát tett 
ki; az egyes erdőigazgatóságok erdőinek átlagos értéke között azonban legin
kább a faállomány különbözősége, valamint a hozzáférhetőség könnyebb vagy 
nehezebb volta szerint szerfelett nagy eltérések jelentkeznek; így például a 
vinkovcei főerdőhivatal hatósága alá tartozó 70 137 ha 41,9 millió korona 
értéket képvisel, egy ha átlagos értéke tehát 598 korona, az apatini erdőhivatal
21 298 ha-nyi erdőterületének értéke 11,5 millió, ha-onként 542 korona, a 
gödöllői erdőhivatal 20 683 ha-nyi erdőinek összes értéke 9,3 millió, ha- 
onként 448 korona; a liptóújvári főerdőhivatal 67 850 ha területű 26,9 millió 
korona értékű erdőt kezel, egy ha átlagos értéke tehát 397 korona; a beszterce
bányai erdőigazgatóság által kezelt erdők átlagos értéke ha-onként 274 koro
na; ellenben az orsovai erdőhivatal erdőinek értéke ha-onként csak 17 ko
ronára, az otocsáci erdőhivatal erdői ha-onként csak 22, az ungvárié 28, a 
szászsebesié 47, a kolozsvárié 50 koronára van becsülve.

Az összes kincstári erdőterületből csak 1 251 916 ha áll rendes használat 
alatt, 160 629 ha pedig használaton kívül van. A használat alatt álló erdőkből
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188 992 ha a tölgyerdő, ebből 76 107 ha a társországokban, 391 268 ha a 
fenyőerdő, 659 802 ha a bükk- és más kemény lombfaerdő, végül 11 854 ha a 
fűz-, nyár- stb. erdő (ebből az apatini erdőhivatal kezelése alatt 7438 ha).

A kincstári erdőkből az 1906. évben 38 172 ha volt kihasználható, tény
legesen azonban csak 10 848 ha használtatott ki. Ezen a területen összesen 3,6 
millió m3 fa termeltetett, ebből 1,1 millió m3 épület- és müfa, 1,9 millió m3 
tűzifa volt, ezenfelül az 1906. évi vágásterületeken 0,7 millió m3 értékesí- 
tetlenül visszamaradt, míg a kihasználható, de kihasználatlanul maradt 27 324 
ha erdőterület famennyisége 8 millió tömör m3-re volt becsülve. A kincstári 
erdők 21,2 millió korona nyers jövedelmet hoztak, a kiadás 11,3 millió korona 
volt, s így a tiszta jövedelem 9,9 millió koronát tett ki az előző év 9,1 millió 
korona tiszta jövedelmével szemben. Esett átlagosan egy ha vágásterületre 
1953 korona nyers és 912 korona tiszta jövedelem.

A nyers és a tiszta jövedelemnek erdőigazgatóságok és erdőhivatalok 
szerint való megoszlását tekintve, egynéhány erdőhatóságnál, így a nagy
bányai, gödöllői és otocsáci erdőhivatalnál a jövedelem nem fedezte a kiadáso
kat; az otocsáci erdőhivatalnál 220 ezer korona nyers jövedelemmel szemben 
327 ezer korona kiadás, a gödöllői erdőhivatalnál 282 ezer korona jövedelem
mel szemben 371 ezer korona kiadás áll, a hiány tehát mindkét hivatalnál 
tetemes.

Az üzemtervek szerint az 1906. év folyamán beerdősítendő lett volna 
16 319 ha, ehhez hozzávéve az előző évekről maradt hátralékot, beerdősítendő 
lett volna összesen 32 703 ha, ebből a területből azonban ténylegesen csak 
16 850 ha erdősíttetett be, közötte 251 ha olyan terület, amelynek beerdősítése 
nem volt előírva, s hátralékul maradt a jövő évre 16 113 ha. A beerdősítés 
4004 ha-on természetes úton, 1490 ha-on vetéssel, 11 356 ha-on ültetéssel 
történt. Ezen erdősítések összes költsége 432,1 ezer koronát tett ki. Legol
csóbb volt természetszerűleg a természetes úton történő erdősítések költsége, 
ha-onként 1 korona 23 fillér, míg a vetés útján történőknél a ha-onkénti költ
ség 14 korona 49 fillért, az ültetés útján történőknél pedig 35 korona 70 fillért 
tett ki. Az előző évvel szemben az 1906. évi erdősítések területe 700 ha-ral, az 
erdősítések költsége pedig 92 ezer koronával volt nagyobb.

Az 1890. évi XIX. és az 1898. évi XIX. te. alapján az állam 15 968 erdőbir
tokot kezelt 2 055 258 ha területtel. Ezen erdőbirtokok tulajdonosai kezelési 
költségek fejében 777 ezer koronát fizettek az előző évi 770 ezer koronával 
szemben.

A kincstár által kezelt csemetekertek kiterjedése 353 ha-t tett ki az előző 
évi 338 ha-ral szemben. Ezen csemetekertekben 204,9 millió (1905-ben 226,7 
millió) db csemete termeltetett, amely mennyiségből az erdőkincstári erdő
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sítésekhez 43,8 (1905-ben 43,6) millió, a kopár területek befásítására 
magánosoknak 11,3 millió (1905-ben 13,2 millió) csemete osztatott ki, míg 
készletben 149,9 (1905-ben 169,9) millió maradt. A termelt csemetékből 
155,9 millió db fenyő, 22,6 millió db tölgy, 26,4 millió db egyéb csemete volt.

Az állami erdőhivatalok 142 csemetekertet kezeltek 319 ha kiterjedéssel. 
Ezen csemetekertekből 8,6 millió db tölgy-, 20 millió db fenyő-, 27 millió db 
akác- és 10,9 millió db egyéb lombfacsemete, tehát összesen 66,8 millió db 
csemete utaltatott ki az előző évi 64 millió db-bal szemben, míg készletben
91,6 millió db csemete maradt.

A kopár erdőterületek beerdősítésére 42,1 millió db ingyencsemete oszta
tott ki, s ezekkel 4268 ha ültettetett be, míg az előző évben az ingyenesen ki
osztott csemeték darabszáma csak 34,3 millió, s az ezekkel beültetett terület 
csak 3835 ha volt. Ingyen csemetében az 1906. évben 2285 birtokos részesítte- 
tett s ezen felül 926 birtokos részesíttetett pénzbeli segélyben.

Behozatal

mennyiség, ezer mázsa érték, ezer korona

1902 1903 1904 1905 1906 1902 1903 1904 1905 1906

Tűzifa 114 162 288 513 807 114 162 288 513 969

Fagyapot 6 5 5 5 4 55 54 49 54 50

Épület- és 
müfa
keményfából

55 33 37 105 105 321 202 380 641 657

Épület- és
müfa
puhafából

876 881 1 438 1 264 1 927 1 297 1 261 2 657 2 560 4 222

Bányafa 84 105 118 107 167 168 211 237 252 400

Vasúti talpfa 42 36 45 69 47 174 134 152 250 248

Donga
keményfából

428 222 183 139 106 4 246 2 315 1 678 1 414 1 212

Kemény
fűrészáru

139 193 193 193 284 793 1 108 1 131 1 306 2 340

Puha
fűrészáru

1 862 2 183 2 743 2 708 3 187 9 312 10 924 14 821 14 896 18 793

Fazsindely 96 83 92 77 90 626 539 600 574 599

Szőlőkaró 50 50 68 72 75 224 224 306 362 404

Fűzfavessző - 1 - - 1 8 15 6 6 14

Botfa 3 2 6 5 5 236 181 446 380 406

Összesen 3 755 3 956 5 216 5 257 6 805 17 574 17 330 22 751 23 208 30 314
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Külforgalmunk faneműekben az 1906. évben szerfelett kedvezőtlenül 
alakult; a behozatal 5,3 millió mázsáról 6,8 millió mázsára, s annak értéke 23,2 
millió koronáról 30,3 millió koronára emelkedett, míg a kivitel 9,8 millió má
zsáról 9,5 millió mázsára csökkent, de annak értéke a fa megdrágulása kö
vetkeztében 77,1 millió koronáról 82,1 millió koronára emelkedett. A kiviteli 
többlet 1906-ban csak 2,7 millió mázsát tett ki 51,8 millió korona értékben, 
míg az előző évben ez a többlet 4,5 millió mázsára és 53,9 millió korona 
értékre rúgott. A részletes forgalmat az utóbbi öt évről az alábbi táblázat tün
teti fel:

Kivitel

mennyiség, ezer mázsa érték, ezer korona

1902 1903 1904 1905 1906 1902 1903 1904 1905 1906

Tűzifa 1 060 1 077 1 303 1 293 1 215 1 620 1 637 1 940 1 967 2 093

Fagyapot 6 5 5 5 17 55 54 49 54 193

Épület- és 
müfa
keményfából

542 656 810 835 825 3 727 4 679 6 511 6 957 6 064

Épület- és
müfa
puhafából

853 714 601 555 384 2 083 1 894 1 672 1 631 1 415

Bányafa 578 416 261 265 264 1 446 1 018 626 663 714

Vasúti talpfa 760 399 545 507 501 3 747 1 940 2 829 2 738 3 317

Donga
keményfából

1 163 710 957 899 717 15 704 8 797 11 889 12 262 13 319

Kemény
fűrészáru

2 069 2 275 2 202 2 368 2 318 20 216 22 520 23 418 27 283 29 506

Puha
fűrészáru

2 824 3 180 2 870 3 006 3 171 18 832 21 458 19414 21 168 23 282

Fazsindely 5 2 2 3 1 32 16 11 19 11

Szőlőkaró 21 17 15 20 22 83 67 59 90 109

Fűzfavessző 6 7 7 10 6 123 141 167 259 156

Botfa 37 47 45 38 39 1 480 2 124 2 214 2 026 1 933

Összesen 9 924 9 505 9 623 9 804 9 480 69 148 66 345 70 799 77 117 82 112
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Földművelésügyi Minisztérium 1907
Földművelésügyi miniszter: Darányi Ignác

I. A. FŐOSZTÁLY
Főnök: Horváth Sándor 
Főnökhelyettes: Lászlóffy Gábor

1. Ügyosztály. Erdőfelügyelet
Osztályvezető: Lászlóffy Gábor 
Erdőfelügyelő: Rochlitz Dezső 
Alerdőfelügyelő: Csemy Győző 

Doroszlay Gábor 
Hammersberg Géza

2. Ügyosztály Erdőgazdasági üzem
tervek, kísérletügy és erdőstatisztika
Osztályvezető: Nagy Károly 
Alerdőfelügyelő

Jausz Sándor 
Főerdész: Térfi Béla

Spettmann János 
Erdész: Kostialik János 

Intzédi Géza 
Irinyi Aurél

3. Ügyosztály. Állami erdőtisztek, 
altisztek és szolgák személyi ügyei, 
erdészeti szakképzés
Osztályvezető: Arató Gyula 
Erdőmesíer

Bodor Gyula 
Ratkovszky Károly 

Főerdész: Tóth Miklós 
Balogh Ernő 
Szécsi Imre

4. Ügyosztály. Állami kezelésbe 
vett erdők
Osztályvezető: Péch Kálmán

Erdőmester.Karvas Emil 
Főerdész: Gurányi István 

Korzenszky Antal 
Gruber Gyula

I. B. FŐOSZTÁLY
Főnök: Tomcsányi Gyula 
Főnökhelyettes: Szenes József 

Földi János

1. Ügyosztály. Kincstári erdők
Osztályvezető: Nagy Vince 
Erdőtanácsos

Levitzky Albert 
Schmidt Károly 

Erdőmester: Mariányi János 
Főerdész: Kovács Béla 

Balogh Ernő 
Sugár Károly

2. Ügyosztály. Kincstári erdők
Osztályvezető: Szenes József 
Erdőmester: Kozma István 
Főerdész: Kovács Aladár 

Tomassek Miklós

3. Ügyosztály. Kincstári erdőren
dezés és építkezés
Osztályvezető: Földi János 
Erdőmester: Muzsnay Géza 

Kovács Gábor 
Főerdész

Martian Livius 
Erdész Clement Károly 
Erdészjelölt

Simonffy Gyula
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Kormányjelentés az erdészetről

Magyarország erdőgazdaságilag művelt területe az 1907. év folyamán 4258 
kh-dal apadt, és az év végén 12 998 657 kh-ból állott. Ez az apadás a területek 
újabb felmérése folytán foganatosított területhelyesbítések mellett legfőkép
pen onnan ered, hogy egyes vármegyékben a folyamatban levő birtokrendezé
sek alkalmából a volt úrbéresek részére kiadott legelőilletőségeknek egyes 
olyan részletei, melyek talajminőségüknél fogva az 1879. évi XXXI. te. 2., il
letve 4. §-ának hatálya alá nem tartoznak, ez alkalommal az erdők állományá
ból leírattak és végül, hogy több, mezőgazdasági művelésre állandóan alkal
mas talajú erdőterület részint telepítési célra, részint mezőgazdasági művelés 
céljából kiirtatott.

Talajminőség szerint az erdők állományában nyilvántartott területek osztá
lyozásában a következő változás állott be: a véderdők állománya 61 279 kh-dal, 
továbbá a nem feltétlen talajon álló erdők állománya 7250 kh-dal apadt. 
Ellenben a futóhomokon álló erdők állománya 257 kh-dal, továbbá a feltétlen 
talajon álló erdők állománya 9014 kh-dal szaporodott. E változásokat egyrészt a 
talajminőség helyesebb meghatározása, másrészt és különösen az a körülmény 
idézte elő, hogy az 1907. év folyamán több vármegye területén fekvő véderdők 
revízió alá vétettek. A fanemek szerinti megoszlást tekintve, a tölgy-, bükk- és 
más lombfaerdők állománya apadt, a fenyőerdők állománya pedig gyarapodott.

Az erdők fenntartását veszélyeztető s törvénybe ütköző erdőirtások az
1907. év folyamán számba vehető mértékben nem fordultak elő.

Az üzemtervek rendelkezései és az 1879. évi XXXI. tc.-nek az erdők fenn
tartására vonatkozó általános határozatai értelmében 1907-ben összesen 
160 334 kh területet kellett volna az erdőbirtokosoknak beerdősíteni. Tényleg 
beerdősíttetett 105 203 kh, s így hátralékban maradt 55 131 kh.

A hátralékot leginkább az idézte elő, hogy a tölgymakk- és egyéb famagter- 
més igen hiányos volt, sőt több helyen teljesen kimaradt, továbbá, hogy az 
1904-1905. évi nagy szárazság miatt az előbbi 5-10 évben eszközölt erdősí
tések nagy része tönkrement, elsősorban tehát ezeket az elpusztult erdő
sítéseket kellett pótolni. De, mint más években, hátráltatta az erdősítéseket 
most is sok helyen az a körülmény is, hogy az esedékes évi vágásterületek még 
ki nem használtattak s hogy a letarolt területekről a termelt faanyag kellő 
időben ki nem szállíttatott. Végül akadályozta az erdősítések foganatosítását a 
munkáshiány és az a körülmény is, hogy a legeltetés érdekében egyes helye
ken megengedtetett, hogy a vágás- és tisztásterületek beerdősítése ideiglene
sen elodáztassék.
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Történt viszont az 1907 évben 2741 kh-on olyan erdősítés is, amire a bir
tokosok nem voltak kötelezve. Lényeges akadálya az erdősítések foganato
sításának még ez idő szerint is az a sajnálatos körülmény, hogy az ültetéshez 
szükséges erdei facsemeték termeléséről nemcsak a kis- és középbirtokosok, 
hanem helyenként még a nagyobb birtokosok sem gondoskodnak. Ezért sok 
esetben, midőn a birtokosok a költségeket maguk nem voltak képesek elvisel
ni, az erdei facsemetekertek telepítése állami segéllyel is előmozdíttatott.

A kopár területek beerdősítésére pedig nemcsak az „állami kezelésbe vett 
községi erdők” és az „államsegély kopár területek befásítására” című költség- 
vetési hitel terhére fenntartott csemetekertekből, hanem a kincstári erdők 
csemetekertjeinek feleslegéből is nagyobb mennyiségű csemete osztatott ki. 
Az említett csemetekertekben rendelkezésre állott mintegy 97 millió különféle 
facsemete, s ebből kiosztatott az 1907. évben az állami kezelésben levő kopár 
területek befásítására és 935 folyamodó erdőbirtokosnak összesen 37 510 000 
csemete, mellyel 5340 kh kopár területet erdősítettek be. Az erdősítés sikere 
kedvező volt.

Azoknak a szegény sorsú birtokosoknak, akik anyagi helyzetüknél fogva a 
kopár, vízmosásos területeik befásítását önerejükből nem eszközölhették, 
illetőleg bebizonyították, hogy a beerdősítés folytán elért előny csekélyebb 
lesz, mint a beerdősítésre fordított munka és költség, az 1907. évi költ
ségvetésben erre a célra engedélyezett 350 000 korona hitelösszegből 3804 kh 
és 640 n.-öl többé-kevésbé veszélyes kopár terület befásításához segé
lyezésképpen 850 birtokos között összesen 104 695 korona pénzsegély oszta
tott ki.

Ugyancsak az erdősítési kedv fokozása céljából az 1907. évben is 18 
erdősítési jutalom tűzetett ki, összesen 9000 korona értékben, olyan kopárok 
erdősítésének jutalmazására, melyek állami segély igénybevétele nélkül az
1907. évben foganatosíttattak. Ezek a jutalmak 1912-ben kerülnek kiosztásra.

Az 1902. évben teljesített és az 1907. évben megbírált erdősítésekre annak 
idején összesen 9000 korona értékben 6 nagy és 12 elismerő jutalom tűzetett 
ki. Ezek közül a 6 nagy és 8 elismerő jutalom 8 községnek, 2 közbirtokosság
nak, 1 egyháznak és 3 magánbirtokosnak 8100 korona értékben kiadatott. 
Négy elismerő jutalom ezúttal nem volt kiadható, ellenben két közbirtokosság 
a nyert jutalomdíjon felül az erdősítési költségek részben való megtérítéséül 
100-100 korona segélyben részesíttetett.

Ezeken a jutalomban részesített birtokosokon kívül több más versenyző is 
méltánylást érdemlő sikert mutatott fel nagy költséggel teljesített erdősítésé
vel. Ezek közül 10 nagybirtokosnak az erdősítés terén kifejtett buzgalmáért 
közvetlenül, 3 vármegyei, községi, illetve közbirtokossági alkalmazottnak
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pedig a főispán útján elismerés fejeztetett ki, 6 erdőtiszt, 2 gazdatiszt, 17 ura
dalm ijárási erdőőr és erdőszolga, 1 községi bíró és 1 gazdasági cseléd pedig 
az erdősítések közvetlen vezetése körül kifejtett dicséretes munkásságáért 
külön pénzjutalomban részesült.

Az erdei tüzesetek elég gyakoriak voltak, három helyen a tűz nagyobb kárt 
okozott, a többi esetben csupán a száraz alom és a fü égett el.

A veszélyesebb erdei rovarok közül Békés, Hont, Nógrád, Nyitra és Po
zsony vármegyék tölgyeseiben a sárgafarú pille (Porthesia chrysorrhoea), to
vábbá Hont, Nógrád, Nyitra és Pozsony vármegyék területén a búcsús pohók 
(Cnetocampa processionea), végül Pozsony vármegyében az apácalepke (Li- 
paris monacha) hernyója okozott ez évben is nagyobb mérvű károkat. Megfi
gyelések, tanulmányok és kísérletek történtek ugyan a szakszerű irtás kér
désében, de a rovar rendkívül nagymérvű elterjedése folytán a rendszeres irtás 
elrendelésétől, mint a meghallgatott szakértők egybehangzó véleménye szerint 
sikert egyáltalában nem ígérő s a birtokosok anyagi erejét meghaladó költsé
gekkel összekötött hiú kísérlettől cl kellett állani. Ezenkívül Bereg, Esztergom, 
Ung és Zemplén vármegyékben az akácfa-pajzstctü (Lccanium robiniarum), 
Békés vármegyében pedig a nagy szilfa szú (Scolytus dcstructor) lépett fel 
nagyobb mértékben, továbbterjedésük azonban a foganatosított óvó- és irtóin- 
tézkedések folytán apadásban van. A közönséges gyapjas lepke (Ocneria dis- 
par) Brassó, Hont, Hunyad, Krassó-Szörény, Nógrád, Nyitra és Pozsony vár
megyék tölgyeseiben okoz nagyobb kárt a lomb lerágása által.

Az erdőtörvény rendelkezéseivel szemben elkövetett tilos cselekmények és 
mulasztások miatt az erdőbirtokosok ellen 452 esetben indíttatott meg az 
erdőrendészeti eljárás.

Az erdőrendészeti áthágások miatt törvényes eljárással kirótt pénzbün
tetésekből az 1907. évben 166 eset után 15 368 korona 27 fillér, az erdei kihá
gások után kiszabott pénzbüntetésekből pedig 131 245 korona 68 fillér folyt be 
az Országos Erdei Alapba.

Az Országos Erdei Alap összes bevétele az 1907. évben 193 539 korona, 
kiadása 168 875 korona, tiszta vagyona pedig az 1906. év végén 1 016 011 
korona 78 fillér volt.

Faanyagok vízen való szállítására 76 birtokosnak adatott úsztatási, illetőleg 
tutajozási engedély.

Magyarországon az 1907. év végén az erdők szakszerű kezelését összesen 
1475 hatóságilag felesketett erdőtiszt teljesítette. Ezekből az erdőtörvény 17 
§-ában megnevezett erdőbirtokosoknál alkalmaztatott 1168 erdőtiszt, akik 
közül 989 az előírt teljes minősítéssel bírt, 179-en pedig törvényes minősítés 
nélkül, azon az alapon voltak alkalmazhatók, hogy már az erdőtörvény élet
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beléptetése idejében erdőtiszti minőségben szolgáltak. Magánerdő-birtokosok 
szolgálatában az 1906. év végén 307 hatóságilag felesketett erdőtiszt állott, 
akik közül azonban csak 29 bírt erdészeti oklevéllel.

Az erdőtörvény 17. §-ában megnevezett birtokosok erdejében az 1907. év 
végén 5456 hatóságilag felesketett erdőőr volt alkalmazva, akik közül az 
erdőőri szakvizsgát 4509 tette le. Magánerdő-birtokosok szolgálatában 6697 
hatóságilag felesketett erdőőr állott; ezek közül azonban csak 477 tette le az 
erdőőri szakvizsgát.

Erdészeti szakoktatás

Az erdészeti felső szakoktatás a Selmecbányái M. Kir. Bányászati és Erdé
szeti Főiskolán történik. A főiskola az 1904. év folyamán újraszerveztetek, 
amely alkalommal ennek erdészeti ágazatánál, az erdőtisztek képzésére szol
gáló erdőmérnöki szakosztálynál a tisztán szaktantárgyak előadására rend
szeresített tanszékek száma négyről -  két új tanszék felállításával -  hatra 
emelkedett. A két új tanszék berendezése és felszerelése a szervezés után 
nyomban a szükséges költségek fedezésének akadályai miatt meg nem történ
hetett ugyan, de a berendezés és felszerelés már 1906. évben megkezdetvén, 
annak folytathatása érdekében az 1907. évi állami költségvetésben is kellő 
gondoskodás történt. Ugyanis a főiskola a szükséges költségek engedélyezése 
mellett felhatalmaztatok, hogy az újonnan létesített Erdészeti Növénytani 
Tanszék számára az előadó tanár terve szerint s annak közreműködésével az 
illető tudományág jelenlegi színvonalának teljesen megfelelő laboratóriumot 
rendezzen be, figyelemmel arra, hogy a laboratórium berendezése és fel
szerelése egyrészt az erdészeti felső szakoktatás igényeit egészen kielégítse, 
másrészt az előadó tanárnak módot nyújtson a tanszékhez tartozó tudományág 
művelésére s az ehhez szükséges tudományos kutatásokra. Éppúgy felhatal
maztatok a főiskola továbbá arra is, hogy az újonnan létesített Erdészeti 
Földméréstani Tanszéket ellássa a szükséges felszerelésekkel, figyelemmel 
arra, hogy a gyakorlatban használatosabb műszerek és eszközök ez új tan
széknek oly számban álljanak rendelkezésére, hogy a hallgatók a műszerek és 
eszközök kezelését és használatát teljes mértékben elsajátíthassák.

A főiskola erdőmémöki szakosztályán az 1906-1907. tanévben a rendes 
hallgatók száma 170 volt, s ezek közül 64 az említett tanévvel kezdte meg 
tanulmányait.

Az 1907. év tavaszán és őszén Budapesten megtartott erdészeti államvizs
gálatokon megjelent 63 egyén közül 44 nyert erdészeti oklevelet.
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Az erdőőri szolgálatra alkalmas egyének kiképzésére az 1907. évben is 
négy erdőőri szakiskola tartatott fenn, mégpedig Vadászerdőn (Temesvár mel
lett), Királyhalmán (Szabadka mellett), Liptóújvárott és Görgényszentimrén. 
Mivel az erdészeti altiszti szolgálatra való kiképzést illetőleg úgy a tulaj
donképpeni erdőgazdaságnak fejlődéséből folyólag, valamint az újabb időben 
nagyobb érdeklődéssel s gonddal felkarolt vadtenyésztés érdekei szempont
jából az eddiginél nagyobb igények jogosan támaszthatók, ehhez képest az 
erdészeti altiszti szakképzés szervezetének fejlesztése már szintén tárgyalás 
alá vétetett, mégpedig olyan irányban, hogy az alsó erdészeti szakoktatás 
intézménye egyrészt a gyakorlati oktatás igényei által megkívánt tényezőkkel, 
s ezek között elsősorban megfelelő tanulmányi erdőkkel fokozottabb mérték
ben elláttassék, másrészt a szükséghez mért továbbképző tanfolyammal ki
egészíttessék, úgy, hogy ekként -  még a kisebb erdőbirtokok kezelési teendő
ivel is megbízható egyének nevelésére is -  teljesen alkalmassá legyen.

Az ország 12 városában megtartott erdőőri szakvizsgálatokon 1907. évben 
279 egyén közül 247 állottá ki a vizsgálatot.

Erdészeti kísérleti ügy

A Selmecbányái M. Kir. Központi Erdészeti Kísérleti Állomás az 1907 
évben is folytatta az erdészeti tudományt és az erdőgazdaságot érintő kísér
leteket, valamint a talajtani és meteorológiai megfigyeléseket.

Nevezetesen folytatta az akác gazdasági szerepére vonatkozó régebbi ku
tatásokat, amelyekre nézve a végleges eredmény összeállítása még hátravan.

Végzett hivatalos vizsgálatokat idegenek részéről beküldött magvakon s 
ezenkívül eszközölt magvizsgálati kísérleteket saját céljaira.

Az erdőlési kísérletek a rózsahegyi m. kir. erdőgondnokság kerületében 
létesített új kísérleti területen serényen folytatódtak, a munkálatok végleges 
feldolgozása azonban még hátravan.

Folytatta továbbá a központi állomás a csemeteápolás és védelem, külföldi 
fafajok csemetéinek nevelése, nemes füzek tenyésztése, erdősítés és erdőápo
lás körüli kísérleteket.

A külföldi fafajok honosítása érdekében mintegy 20 új fajt ültetett ki, úgy, 
hogy most a meglevőkkel együtt mintegy 190 van képviselve.

Az erdészeti kísérleti állomások nemzetközi szövetségének kezdemé
nyezésére kísérleti állomásunk is részt vesz a famagvak származásának sze
repére irányuló s a hazai magkereskedelem szempontjából is nagy fontosságú 
kutatásokban.
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Ezeken kívül az állomás vezetője képviselte a kísérleti ügyet érintő érde
keket és részt vett külföldi és honi szaktanácskozmányokon és szaküléseken.

A görgényszentimrei külső kísérleti állomás folytatta az erdősítéseknek tuskó- 
sarjak és gyomok elleni védelmére irányuló kísérleteit, valamint az üzemtervi 
előírás és a ténylegesen elért eredmények összehasonlítását; továbbá a csemete- 
kerti kísérleteket az elvetendő magmennyiség vetésmód, csemeték ápolása és 
iskolázása, valamint a külföldi fanemek csemetéinek nevelése körül; végül foly
tatta a talajjavítási és műtrágyázási kísérleteket is. A görgényszentimrei külső 
erdészeti kísérleti állomással kapcsolatosan megemlítendő a szabédi kísérleti 
telep, amelyen a mezőségi kopárok beerdősítése iránti kísérletek folytattattak 
és gyűjtettek az adatok a Mezőség autochton flórájának megállapításához.

A királyhalmi külső kísérleti állomás folytatta a futóhomoki növények 
gyűjtését, meghatározását és termőhely szerint való osztályozását, továbbá 
futóhomokon előforduló káros rovarok gyűjtését; kísérleteket tett az akácerdő 
legelőnyösebb kihasználására vonatkozólag, tekintettel a fatömeg gyarapítá
sára, vizsgálatot eszközölt az akácfa tartósságának kérdésében.

A liptóújvári külső kísérleti állomás erdőlési kísérleteket végzett, megtette 
az előmunkálatokat a hazai és külföldi Larix-fajok és vörösfenyő összehason
lító tanulmányozására és folytatta a vetés, csemetenevelésre és ápolásra vonat
kozó kísérleteket úgy a hazai, mint a külföldi fafajokkal.

A vadászerdei külső kísérleti állomás folytatta a tölgyerdők legelőnyösebb 
kihasználására vonatkozó kísérleteit, megfigyeléseket tett a csemetenevelés 
körül a különféle talajmegművelés, vetés- és ápolásmódok mellett, valamint az 
iskolázás és öntözés befolyását figyelte meg a csemeték fejlődésére és végül 
tanulmány tárgyává tette a közlegelők befásításának kérdését.

Mindezek mellett úgy a központi, mint a külső állomások is részben magá
nosoknak, részben hivataloknak szakvéleményt adtak, s ezenkívül foglalkoz
tak különféle meghatározásokkal, amelyeknek eredményét a központi állomás 
az Erdészeti Kísérletek című folyóiratában rendszeresen közli.

Végül megemlítendő, hogy a hazai főbb fafajok földrajzi elterjedésének 
megállapítására vonatkozó nagyszabású tanulmányok már közelednek 
végleges befejezésükhöz.

M agyar Ornitológiai Központ

Az 1906. november 30-ai madárvédelmi értekezletből kifolyólag intézi az 
állami madárvédelmi telepek berendezését, felvilágosítással és szakmunkák
kal járul a magánosok madárvédelmi telepeinek létesítéséhez.
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Közvetíti a kárászi fészekodúgyámak újabb fúrógéppel való felszerelését.
Javaslatot dolgoz ki az országos szarkairtás tárgyában. Megbírálja a ma

darak és fák napjának pályamüveit. Irányítólag hat az O. Á. E. új alapszabály
mintájára. Tanulmányozza a hortobágyi sáskajárást, tervezetet dolgozva ki a 
sáskairtó madaraknak a Hortobágyon való mesterséges megtelepítésére.

Kiadja az 1906. november 30-ai madárvédelmi értekezlet jegyzőkönyvét, a 
fészekodvak alkalmazásáról szóló Útmutatói hazai tapasztalatok alapján bő
vítve, a Nemzetközi M adárvédelmi Egyezmény Történetét angol nyelven. 
Előkészíti a M adarak hasznáról és káráról szóló mű III. magyar kiadását. 
Berendezi a Mezőgazdasági Múzeum ősfoglalkozási és ornitológiai osztályát.

Megfigyelőhálózata 10 állandó rendes és 20 kezdő privát megfigyelővel s 
200 állami erdészeti állomással szaporodott.

Az állam által kezelt községi és némely más erdők és kopár területek

Az 1898. évi XIX. te. alapján állami kezelésbe vett erdők és kopár területek 
kiterjedése az 1907. évben 3 293 728 kh (1 895 251 ha) volt, 7480 község 
határában és 15 887 birtokos tulajdonában. A birtokosok az államnak összesen 
623 236 korona kezelési átalányt fizettek. Állami kezelés alatt állott ezenkívül 
15 olyan birtok is 6387 kh (3675 ha) területtel, ami az 1898. évi XIX te. 
hatálya alá nem tartozik.

Az említett területeken kívül az állam kezelte az 1890. évi XIX. te. szerint a 
volt Naszód-vidéki községeknek 44 község határában fekvő 273 999 kh-nyi 
(157 676 ha-nyi) erdeit is, amely erdők kezelési költsége 145 687 koronát tett ki.

Az 1907. év folyamán 5582 kh (3212 ha) területtel növekedett az állam 
által kezelt erdők és kopárok állománya. Lényegesebb volt a szaporodás Hont 
és Zólyom vármegyékben az egyházi erdőknél, Nagy-Küküllő vármegyében a 
rendezett tanácsú (Medgyes város) városi és községi erdőknél, Szepes vár
megyében a községi és egyházi erdőknél és Máramaros vármegyében a volt 
úrbéri erdőknél, másfelől jelentékenyen apadt az állam által kezelt erdők állo
mánya Csík, Hunyad és Udvarhely vármegyékben a közbirtokossági erdőknél, 
továbbá Sáros és Maros-Torda vármegyékben a vásárolt erdőknél.

A kezelést teljesítő besztercei m. kir. erdőigazgatóság és 43 m. kir. erdőhi
vatal az említett két törvényben előírt feladatuknak, a rendelkezésükre állott 
személyzet számához képest, az 1907. évben is általában véve jól megfeleltek.

Teljesen elkészítettek és jóváhagyás végett beterjesztettek 328 rend
szeres erdőgazdasági tervet összesen 54 807 kh-ról és folytatták a további 
erdőgazdasági tervkészítéshez szükséges külső erdőrendezési munkálato
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kát; ezenkívül 694 birtok 108 408 kh-ján gondoskodtak a birtokhatár biz
tosításáról.

Kijelölték 42 788 kh területtel mindazokat az előírt és engedélyezett fa
használatokat, amelyeket a birtokosok igénybe venni kívántak s a faeladáshoz 
szükséges becsléseket és előmunkálatokat foganatosították, a facladásoknál 
szakvéleménnyel és javaslattétellel eredményesen közreműködtek. A faértéke
sítési viszonyok az 1907. évben bekövetkezett pénzválság hatása alatt annyiban 
rosszabbodtak, hogy az eladásra szánt fatömeg nagy része nem volt értékesít
hető. A faárak a verseny hiánya folytán nem emelkedtek ugyan, de általában 
véve az árakban jelentékeny visszaesés sem mutatkozott. Az értékesítési viszo
nyok javítása érdekében ez évben is különösen a besztercei erdőigazgatóság 
fejtett ki kiváló tevékenységet azáltal, hogy részint erdei utak építésével, 
részint az ilva-lesvölgyi erdei iparvasút építésének megkezdésével több, eddig 
nehezen hozzáférhető erdő feltárását dűlőre juttatta.

Teljesítették a mesterséges erdősítéseket olyan mértékben, amint azt az 
időjárás, a rendelkezésre állott munkaerő és költségösszeg, vetőmag- és 
csemetekészlet megengedte. Az 1907. évben mesterséges úton be lett volna 
erdősítendő az előírás szerint, a természetes úton felújult területek levonásá
val, összesen 51 000 kh, ebből beerdősíttetett 29 000 kh úgy, hogy az erdősítés 
terén a hátralék még mindig 22 000 kh-at tesz ki, melyet azonban legnagyobb 
részben a nehezen helyrehozható régibb mulasztások rovására kell írni. Hogy 
a régibb mulasztások fokozott tevékenység és állami támogatás mellett sem 
voltak nagyobb mértékben pótolhatók, annak legfőbb okát az 1904. évi 
szárazság nyomán bekövetkezett pusztulás helyrepótlásával járó rendkívüli 
munka képezte.

Az állam az 1907. évben is hathatósan támogatta a birtokosok erdősítéseit, 
a szükséges ültetőanyagnak részben díjtalanul, részben pedig mérsékelt áron 
való adományozásával, amennyiben az állam költségén fenntartott 594 kh-nyi
147 csemetekertből kiosztott a birtokosok közt összesen 70 912 000 db erdei 
facsemetét. De a birtokosok maguk erejéből is figyelemreméltóan igyekeztek 
csemeteszükségletükön segíteni azáltal, hogy saját költségükön 3025 cseme
tekertet tartottak fenn 601 kh kiterjedéssel, s az azokban nevelt csemetékből 
összesen 40 408 000 db-ot használtak fel erdősítéseikhez.

Az 1907. év végén készletben maradt még az állami csemetekertekben 
89 700 000 db, a birtokosok csemetekertjeiben pedig 99 503 000 db különbö
ző fajú erdei facsemete.

A kezelő személyzet az erdővédelem érdekében kijelölte mindenütt a legel
tetés ellen tilalom alá helyezett erdőrészeket, amelyek kiterjedése az 1907. 
évben is az erdők összes területének 37%-át tette ki.
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Emellett azonban gondoskodott arról is, hogy az állattenyésztési érdekek, 
nemcsak a már mintegy 203 000 kh területen berendezett legelőerdők (fás le
gelők) okszerű kezelésével, hanem az erdők állományának veszélyeztetése 
nélkül foganatosítható erdei legeltetéssel kiváló támogatásban részesíttes- 
senek.

Az 1898. évi XIX. te. II. címének hatálya alá eső közös birtokosságok 
törvényes szervezkedése, a m. kir. állami erdőhivatalok közreműködésével, az
1907. évben tovább folyt, s az 1907. év végéig 6118 birtokosság terjesztette be 
törvény szerint megállapított gazdasági ügyviteli szabályzatát az illetékes 
közigazgatási erdészeti bizottságokhoz. A jóváhagyásra beterjesztett szabály
zatok közül 3762 nyert jóváhagyást, s a jóváhagyott szabályzatok alapján a 
birtokosságok végleges szervezkedése eredményesen halad.

Az erdőbirtokosok erdeik őrzésére az 1907 évben összesen 1011 erdőőrt 
tartottak, akik mind bírtak az előírt törvényes minősítéssel, ezenfelül pedig az 
erdőőrök kisegítésére 7371 erdőszolgát alkalmaztak, akik részben a kisebb bir
tokoknál a mezőőri szolgálatot is ellátták.

Az államerdészet a selyem- és gyümölcstermelésnek is segítségére volt, 
amennyiben a m. kir. állami erdőhivatalok 6 állami eperfacsemete-kertet (7,6 
kh kiterjedésben) és 17 állami gyümölcsfaiskolát (110,9 kh kiterjedésben) tar
tottak fenn. Az eperfacsemete-kertekből 370 000 db eperfacsemete bocsáttatott 
a selyemtenyésztési felügyelőség rendelkezésére, s készletben maradt még az
1907. év végén 953 000 db. A gyümölcsfaiskolákból részint más állami 
gyümölcsfaiskolák szükségleteinek fedezésére, részint pedig községeknek és 
egyeseknek kiadatott összesen 379 045 db iskolázásra alkalmas különböző fajú 
vad gyümölcsfa-magcsemete és 192 301 db kiültethető gyümölcsfaoltvány. 
Készletben maradt az 1907. év végével a gyümölcsfaiskolákban 286 738 db 
három- és négyéves, 235 634 db kétéves és 292 533 db egyéves különböző fajú 
nemesített gyümölcsfaoltvány, továbbá 119 496 db nemesítés alá kiiskolázott, 
valamint 258 201 db kiiskolázott és egyszersmind már be is szemzett vad 
gyümölcsfacsemete és 576 335 db különböző iskolázni való magágyi csemete.

Kincstári erdők, területváltozások

A kincstári erdészet hivatalai által kezelt erdők és mezőgazdaságilag kezelt 
földek, havasi legelők és terméketlen területek s beltelkek kiterjedése az 1907 
év folyamán 52 950 ha-ral gyarapodott.

Ezen területváltozás azáltal következett be, hogy a kincstári erdészet által 
kezelt birtok a csorba-vázseci közbirtokossági havasi legelők felosztása, a
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zborói birtok megvétele és törzskönyvhelyesbítések folytán 60 280 ha-ral 
gyarapodott egyrészt, másrészt pedig a telepítési célra átengedett területekkel 
és az ozorai dominális földek kicserélése, valamint törzskönyvi helyesbítések 
folytán 7330 ha-ral apadt.

Építkezés

A kincstári erdőknél az 1907. évi költségvetés „Beruházások” címének 
„Kezelési és üzleti építkezések” rovatán előirányzott összeg terhére a kisebb 
berendezési, felszerelési és építési munkákon kívül 2 hivatali épület, 3 erdő
tiszti, 8 altiszti lak építése és 3 tiszti lak átalakítása megkezdetett; 10 km 
hosszú üzleti távbeszélő, 1 turbina, 1 erdőőri lak építése és 2 tiszti, 7 altiszti 
lak átalakítása rendeltetett el és foganatosíttatott; 3 tiszti és 3 altiszti lak 
építése, 1 hivatali épület és 5 tiszti lak átalakítása folytattatott és befejeztetett.

Az 1904. évi XIV. te. rendelkezései értelmében erdei vasutak építésére 
engedélyezett beruházási előirányzatból fedeztettek az 1905. évben üzembe 
helyezett görgény-völgyi erdei vasút céljaira beszerzett járómüvekért és a 
fenyőházai erdei vasút részére szállított tartalék felszerelésekért esedékessé 
vált összegek, valamint azok a kiadások, amelyek az idézett te. alapján ezen 
beruházási hitel terhére létesítendő fekete-garam-völgyi erdei vasút megépíté
séhez szükséges ingatlanok kártalanítása és a felépítményi talpfák előállítása 
körül merültek fel.

Az ezen beruházási hitel terhére tervezett novii sodronykötélpálya megépí
tését befolyásoló körülményekben időközben olyan változás állott be, amelynél 
fogva ezen pálya építése elejtendő volt. Ugyanis kilátás van arra, hogy ezen a 
vidéken közforgalmú vasút fog létesülni, ami által a novii sodronykötélpálya szál
lítási körébe eső erdők kihasználása is megfelelő megoldást fog nyerhetni. Vál
toztak a körülmények azonban atekintetben is, hogy a fekete-garam-völgyi erdei 
vasút építése és felszerelése -  különösen a munkabérek és anyagáraknál időköz
ben beállott nagymérvű emelkedés miatt -  jóval nagyobb költségösszeget igé
nyel, és ennek következtében annak a szüksége állott be, hogy a fekete-garam- 
völgyi erdei vasút eredeti előirányzata az említett sodronykötélpálya építésére 
szánt összeggel kiegészíttessék és hogy a Prohocka-völgyben tervezett erdei vas
útnak ezen beruházási hitel terhére való kiépítése mellőztessék.
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Kincstári erdőrendezés

A kincstári erdőrendezőségek szervezete nem változott. Az erdőrendező
ségek vezetői mellé 68 műszaki tisztviselő volt hosszabb-rövidebb ideig be
osztva, akik túlnyomó részben az erdőgazdasági, időszaki, gazdasági beszá
moló és kiegészítő munkálatokkal voltak elfoglalva, emellett azonban az el
adás alá kerülő nagyobb vágásterületek fatömegének megbecslésével, birtok- 
és határrendezésekkel, erdőművelések felügyeletével, új birtoktörzskönyvek 
összeállításával és különféle kisebb műszaki teendőkkel is foglalkoztak.

Az erdőrendezőségek ezenkívül az érvényben levő összes kincstári erdő- 
gazdasági tervek intézkedéseinek szakszerű foganatosítására is felügyeltek.

A kincstári erdőkben foganatosítandó erdősítéseknél mutatkozó hátra
maradás nagy részben a már legtöbb erdőhivatali kerületben érezhető mun
káshiánynak, részben pedig annak tulajdonítható, hogy a kocsánytalan 
tölgymakk- és részben jegenyefenyőmag-termés is a legtöbb kerületben ez 
idén is majdnem teljesen kimaradt. Visszamaradást okozott egyes kerüle
tekben az a körülmény is, hogy az előző évi jobb értékesítés és fakelen
dőség következtében jelentékenyen szaporodott vágásterületek erdősítésére 
a szükséges pénzösszeg elegendő hitel hiányában, a napszámbérek nagy
arányú emelkedése következtében nem volt egészben rendelkezésre bo
csátható.

Birtokrendezések

A kincstári erdők túlnyomórészt ma már teljesen szolgalommentesek. A 
még hátralevő és folyamatba tett birtokrendezések közül az 1907 évben befe
jezést nyert a csorba-vázseci közbirtokosság havasi legelőjének felosztása, 
amennyiben az arányrészek a természetben már ki is lettek hasítva.

A még megoldatlan, aránylag nem nagyszámú birtokrendezési ügyek vég
leges rendezése, kevés kivétellel mindenütt folyamatban van.

Kegyúri építkezések

A kegyúri épületeken évenként és állandóan felmerülő kisebb-nagyobb 
szabású tatarozásokon kívül a Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyei Budaörs 
községben 30 000 korona kincstári hozzájárulással a római katolikus plébá
niaiak építése megkezdetett, a Bács-Bodrog vármegyei Bezdán községben a
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római katolikus plébániaiak 11 300 korona és Szomolnokon a római katolikus 
leányiskola melléképülete 4800 korona kincstári hozzájárulással felépíttetett.

Havasgazdasági berendezések

A kincstárnak Máramaros vármegyében fekvő Kevelei-Mencsil nevű ha
vasi birtokán 7028 korona, a Sumjeszka nevű birtokon 6022 korona, a Pietrosz 
nevű havasón 1643 korona, a Kraszna nevű havasi birtokon 19 293 korona, 
továbbá az Ung vármegyében fekvő Rúna nevű havasi birtokon 6395 korona 
és a Hunyad vármegyében fekvő Lupsa nevű havason 917 korona költséggel a 
belterjes kincstári havasi gazdálkodás érdekében a legelő állatok részére szük
séges istállók, akiok s a havasgazdasághoz szükséges személyzet lakásai és 
tejtermékek feldolgozására szolgáló épületek, valamint a fentnevezett 
majorokhoz való feljutás megkönnyítése érdekében utak építtettek.

Faértékesítés

A kincstári erdők fatermésének értékesítését illetőleg már az előző évi 
jelentésben szó volt a házi kezelés fokozatos kiterjesztéséről. Ez a kezelési 
mód a besztercebányai erdőigazgatóság, valamint a liptóújvári főerdőhivatal 
több erdőgondnokságában az 1908. év folyamán fog életbe lépni.

A faértékesítési viszonyokat az 1907. év második felében a pénzpiac ked
vezőtlen helyzete hátrányosan érintette. Kihatással volt ez a kincstári erdők 
fatermésének értékesítésére is, amennyiben az 1907. végével eszközölni kí
vánt több faeladás eredménytelen maradt. Remélhető azonban, hogy az 1908. 
év folyamán a faüzlet menete javulni fog.

A liptóújvári erdöőri szakiskola (1910 körül)
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A Magyarbirodalom erdőterülete 1907-ben 9 010 701 ha volt, 2450 ha-ral 
kevesebb mint az előző évben. A csökkenés tejesen az anyaországra esett, míg 
Horvát-Szlavónországokban az erdőterület nagysága nem változott, s mint az 
előző évben, 1 530 442 ha-t tett ki. Az összes erdőterületből tervszerű keze
lésre volt kötelezve 5 910 412 ha, éspedig Magyarországon 4 768 305, Hor
vát-Szlavónországokban 1 142 107 ha.

Az összes erdőterületből feltétlen erdőtalajon álló erdő volt 6 832 364 ha 
(75,8%), nem feltétlen erdőtalajon álló erdő 1 675 962 ha (18,6%), véderdő 
383 080 ha (4,3%) és végül futóhomokon álló erdő 119 295 ha (1,3%). Az 
erdőknek a talaj minősége szerint való megoszlása a Dráván innen lényegesen 
különbözik a Dráván túlitól, míg ugyanis az előbbinél a nem feltétlen erdőtalajon 
álló erdők az erdőterületnek csak 13,2%-át, addig az utóbbinál 45,1%-át képezték.

A fanemek szerint a Magyarbirodalom erdőterülete a következőképpen 
oszlott meg: 2 381 644 ha tölgyerdő, 1 923 898 ha fenyőerdő, 4 705 159 ha 
bükk- és más lomberdő. Az 1907. évben, mint az előző években is, a tűlevelű
ek területe gyarapodott, éspedig 5096 ha-ral.

A kincstári erdőbirtokok összes területe az 1907. évben 1 638 024 (1906- 
ban 1 581 724) ha-t tett s összes értékük 213,21 (1906-ban 212,93) millió ko
rona volt. A kincstár tulajdonát képező erdőbirtokok területének csaknem 60 
ezer ha-nyi növedéke onnan ered, hogy oly erdőbirtokok, amelyek a kincstár 
által kezeltettek ugyan, de tulajdonjoguk vitás, az előző években nem vétettek 
fel a kimutatásba, ebben az évben azonban felvétettek. Ezen területből az 
anyaországban 1 281 194 ha, a társországokban 356 830 ha fekszik, előbbi 
151,18 millió korona, utóbbi 62,03 millió korona értékben. A kincstári tulaj
dont képező erdőbirtokok területéből 179 152 ha részben havasi legelő, legelő 
és rét, részben pedig szántóföld, beltelek és terméketlen terület volt, tehát tulaj
donképpen nem tekinthető erdőterületnek. A tulajdonképpeni erdőterületből 
174 091 ha használaton kívül álló erdő, 154 729 ha tölgyerdő, 396 886 ha 
fenyőerdő, 719 555 ha bükk- és más kemény lombfaerdő, 13 611 ha fűz-, nyár- 
és más puha lombfaerdő. Egy ha kincstári erdőbirtoknak értéke átlagosan 130 
korona volt. A Dráván túli erdőbirtokok ha-onként 174 koronával általában 
értékesebbek mint a Dráván inneniek, amelyeknek ha-onkénti átlagos értéke 
csak 118 korona. Még kirívóbbak az ellentétek, ha erdőigazgatóságok szerint 
vizsgáljuk az erdőbirtokok átlagos értékét, így például a vinkovcei főerdőhi
vatal hatósága alá tartozó 70 808 ha 14,85 millió korona értéket képvisel, egy 
ha átlagos értéke tehát 591 korona, az apatini erdőhivatal erdőterületének átla
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gos értéke ha-onként 600 korona, a gödöllőié pedig 447 korona; ellenben az 
orsovai erdőhivatal erdőinek értéke ha-onként csak 17 koronára, az ungvárié 29 
koronára, a szászsebesié 49 koronára stb. becsültetett.

A kincstári tulajdont képező erdőterületből az 1907 évben 44 007 ha volt 
kihasználható (1906-ban 38 172 ha), melyből az év folyamán tényleg 
kihasználtatott 11 585 ha (1906-ban 10 848 ha). A kihasznált erdőterületen 
összesen 3,09 millió m3 (1906-ban 3,04 millió m3) fa termeltetett, ebből 1,14 
millió m3 épület- és műfa, 1,95 millió m3 tűzifa; 0,53 millió m3 fa értéke- 
sítetlenül visszamaradt. A kihasználható, de ki nem használt 32 422 ha fa
mennyisége 9,62 millió tömör m3-re becsültetett.

A kincstári erdőségek az 1907. évben 18,1 millió korona nyers jövedelmet 
eredményeztek (1906-ban 21,2 millió koronát), a kiadás 12,3 millió koronát tett 
ki (1906-ban 11,3 millió koronát), a tiszta jövedelem tehát 5,8 millió korona 
volt, az előző év 9,9 millió korona tiszta jövedelmével szemben. Esett átlagosan 
egy ha vágásterületre 1562 korona nyers és 497 korona tiszta jövedelem, az 
előző évi 1953, illetőleg 912 korona jövedelemmel szemben. A nyers és tiszta 
jövedelem alakulása erdőigazgatóságok és erdőhivatalok szerint igen külön
böző, s néhol a jövedelem a kiadások fedezésére sem elegendő; ilyenek az
1907. évben a susaki, nagybányai, bustyaházai és gödöllői erdőhivatalok.

A kincstári erdőterületeken az 1907. évben 12 702 ha-nyi erdősítést foga
natosítottak; e területből 1147 ha természetes úton, 1947 ha vetéssel és 9608 ha 
ültetés útján erdősíttetett. Az erdősítés terjedelme ez évben sem érte el az 
üzemtervben előírt területet, amely 1907-re 14 258 ha-t, a régebbi hát
ralékokkal együtt pedig 22 974 ha-t tett ki s így a hátralék ez évben is 
csökkent. A foganatosított erdősítések összes költsége 1907-ben 631 482 ko
ronára rúgott. A beerdősítés költsége ha-onként a vetés útján foganatosított 
mesterséges erdősítésnél 22,26 (1906-ban 14,49) korona, az ültetés útján 
eszközölt erdősítésnél 61,21 (1906-ban 35,70) korona volt. Az előző évvel 
szemben az 1907. évi erdősítések 4148 ha-ral kisebb területen foganatosíttat
tak, és 199 401 koronával több költséggel jártak.

Az állam a kincstári erdőkön kívül az 1898. évi XIX. te. és az 1890. évi 
XIX. te. alapján 15 944 községi, egyházi, alapítványi, hitbizományi, stb. erdő
birtokot kezelt 2 056 602 ha kiterjedésben. Ez erdőbirtokok után a kezelési 
költségek fejében 768 923 koronát fizettek a tulajdonosok.

A magyarországi állami erdőhivatalok kezelésében az 1907. év folyamán 
147, összesen 342 ha kiterjedésű csemetekert állott. A csemetekertekből 1907- 
ben a 370 000 db eperfacsemetén kívül összesen 70,91 millió db csemete 
utalványoztatok ki, az 1906. évi 66,83 millió csemetével szemben, a többlet 
tehát 4,08 millió csemete. A kiadott csemeték közül tölgy 8,9 millió, fenyő
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25,1 millió, akác 24,7 millió, egyéb lombfa 12,2 millió db. Az év végén a 
csemetekertek készletében volt 89,7 millió db csemete.

Ezen csemetekerteken kívül az állam kopár erdőterületek befásítására, 
felújítására stb. célokra 154 csemetekertet tartott fenn 383 ha terjedelemben 
479,5 ezer korona fenntartási költséggel.

A kopár erdőterületek beerdősítésére 1907-ben Magyarországon 35,4 mil
lió db csemete ingyen osztatott ki, s ezekkel 3809 ha ültettetett be; az előző 
évben az erdősítés céljaira ingyen kiosztott csemeték darabszáma 42,01 millió, 
s az ezekkel beültetett terület 4268 ha volt. Az erdősítéseknek jelentékeny, 
mintegy kétharmad része az 1907. évben is sikerült. Az állam azonban nem
csak ingyencsemeték kiosztásával támogatta a kopár erdőterületek beerdő
sítésére irányuló tevékenységet, hanem pénzsegéllyel és jutalommal is; így
1907-ben 865 erdőbirtokos közt 112 795 korona osztatott szét pénzsegély és 
jutalom fejében.

Behozatal

mennyiség, ezer mázsa érték, ezer korona

1903 1904 1905 1906 1907 1903 1904 1905 1906 1907

Tűzifa 162 288 513 807 655 162 288 513 969 884

Fagyapot 5 5 5 4 8 54 49 54 50 92

Épület- és 
műfa
keményfából

33 37 105 105 126 202 380 641 657 494

Épület- és
müfa
puhafából

881 1 438 1 264 1 927 1 996 1 261 2 657 2 560 4 222 4 465

Bányafa 105 118 107 167 157 211 237 252 400 399

Vasúti talpfa 36 45 6 9 47 88 134 152 250 248 566

Donga
keményfából

222 183 139 106 89 2 315 1 678 1 414 1 212 1 128

Kemény
fűrészáru

193 193 193 284 264 1 108 1 131 1 306 2 340 1 829

Puha
fűrészáru

2 183 2 743 2 708 3 187 3 131 10 924 14 821 14 896 18 793 20 044

Fazsindely 83 92 77 90 84 539 600 574 599 703

Szőlőkaró 50 68 72 75 80 224 306 362 404 368

Fűzfavessző 1 - - 1 1 15 6 6 14 20

Botfa 2 6 5 5 6 181 446 380 406 488

Összesen 3 956 5 216 5 257 6 805 6 685 17 330 22 751 23 208 30 314 31 480
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A Magyarbirodalom külkereskedelmi forgalmában a faneműek behozatalá
nak mennyisége 6,8 millió mázsáról 6,7 millió mázsára csökkent, annak értéke 
azonban, a faneműek árának általános emelkedése következtében, 30,3 millió 
koronáról 31,5 millió koronára növekedett; a kivitel mennyisége és értéke 
egyaránt csökkent, az előbbié 9,5 mázsáról 9,1 mázsára, az utóbbié, dacára a 
faneműek ára emelkedésének, 82 millió koronáról 80 millió koronára. Az 
egységárak a behozatalban valamivel jobban növekedtek mint a kivitelben, 
ami előidézte azt, hogy bár a behozott mennyiség 1906-hoz képest 1,8%-kal 
fogyott, a faáruk összes értéke a behozatalban mégis növekedett, éspedig 
3,8%-kal. A faneműek értékének növekedése, tekintve, hogy a kivitel mennyi
sége a csökkenés dacára is jóval nagyobb a behozatalénál, előidézte azt, hogy 
a kiviteli többlet értéke nem a mennyiség arányában -  2,7 millió mázsáról 2,4 
millió mázsára -  10,4%-kal, hanem 4,3%-kal csökkent, s 48,6 millió korona 
volt az 1906. évi 51,8 millió koronával szemben.

Kivitel

mennyiség, ezer mázsa érték, ezer korona

1903 1904 1905 1906 1907 1903 1904 1905 1906 1907

Tűzifa 1 077 1 303 1 293 1 215 1 271 1 637 1 940 1 967 2 093 2 369

Fagyapot 5 5 5 17 9 54 49 54 193 113

Épület- és 
müfa
kemónyfából

656 810 835 825 850 4 679 6 511 6 957 6 064 7 090

Épület- és
müfa
puhafából

714 601 555 384 561 1 894 1 672 1 631 1 415 1 890

Bányafa 416 261 265 264 272 1 018 626 663 714 774

Vasúti talpfa 399 545 507 501 319 1 940 2 829 2 738 3 317 2 319

Donga
keményfából

710 957 899 717 593 8 797 11 889 12 262 13 319 10 853

Kemény
fűrészáru

2 275 2 202 2 368 2318 2 437 22 520 23 418 27 283 29 506 31 009

Puha
fűrészáru

3 180 2 870 3 006 3 171 2 696 21 458 19414 21 168 23 282 21 223

Fazsindely 2 2 3 1 1 16 11 19 11 11

Szőlőkaró 17 15 20 22 18 67 59 90 109 93

Fűzfavessző 7 7 10 6 4 141 167 259 156 117

Botfa 47 45 38 39 41 2 124 2 214 2 026 1 933 2 225

Összesen 9 505 9 623 9 804 9 480 9 072 66 345 70 799 77 117 82 112 80 086
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Földművelésügyi Minisztérium 1908
Földművelésügyi miniszter: Darányi Ignác

I. A. FŐOSZTÁLY
Főnök: Horváth Sándor 
Főnökhelyettes: Lászlóffy Gábor 

Nagy Károly

1. Ügyosztály. Erdőfelügyelet
Osztályvezető: Lászlóffy Gábor 
Erdőfelügyelő: Rochlitz Dezső 
Alerdőfelügyelő

Csemy Győző 
Doroszlay Gábor 
Hammersberg Géza 
Tichy Kálmán

2. Ügyosztály. Erdőgazdasági üzem
tervek, kísérletügy és erdőstatisztika
Osztályvezető: Nagy Károly 
Alerdőfelügyelő: Jausz Sándor 

Dezsényi Jenő 
Erdőmester: Térfi Béla 
Főerdész: Barsy Richárd 

Spettmann János 
Erdész: Intzédi Géza 

Irinyi Aurél 
Vidos Miklós

3. Ügyosztály. Állami erdőtisztek, 
altisztek és szolgák személyi ügyei, 
erdészeti szakképzés
Osztályvezető: Arató Gyula 
Erdőtanácsos: Bodor Gyula 
Erdőmester: Ratkovszky Károly 

Tóth Miklós 
Balogh Ernő 
Szécsi Imre 

Erdész: Fröhlich Brúnó

4. Ügyosztály. Állami kezelésbe 
vett erdők
Osztályvezető: Péch Kálmán 
Erdőmester

Karvas Emil 
Korzenszky Antal 
Gruber Gyula 

Főerdész. Gurányi István

I. B. FŐOSZTÁLY
Főnök: Tomcsányi Gyula 
Főnökhelyettes: Földi János 

Szenes József

1. Ügyosztály. Kincstári erdők
Osztályvezető: Nagy Vince 
Helyettes: Levitzky Albert 
Erdőtanácsos: Schmidt Károly 
Erdőmester

Mariányi János 
Kováts Béla

2. Ügyosztály. Kincstári erdők
Osztályvezető: Szenes József 
Erdőmester: Kozma István 

Szabó József 
Kovács Aladár 

Főerdész: Tomassek Miklós

3. Ügyosztály. Kincstári erdőren
dezés és építkezés
Osztályvezető: Földi János 
Erdőmester: Kovács Gábor 

Martian Livius 
Erdész: Clement Károly 

Simonffy Gyula
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Magyarország erdőgazdaságilag művelt területe az 1908. év folyamán 4213 
kh-dal szaporodott, s az év végén 13 002 870 kh-ból állott.

Ez a szaporodás a törzskönyvek helyesbítéséből ered, részben pedig onnét 
is, hogy tetemes terméketlen terület felerdősíttetvén, az erdők állományába 
vétetett át.

Talajminőség szerint az erdők állományában nyilvántartott területek osztá
lyozásában a következő változás állott be: a véderdők állománya 16 762 kh- 
dal apadt, ellenben a futóhomokon álló erdők állománya 1326 kh-dal, a 
feltétlen erdőtalajon álló erdők állománya 11 275 kh-dal, a nem feltétlen erdő
talajon álló erdők állománya 8374 kh-dal emelkedett. E változásokat egyrészt 
a talajminőség helyesebb meghatározása, másrészt ama körülmény idézte elő, 
hogy a vármegyék területén levő erdők törzskönyve revízió alá vétetvén, évről 
évre helyesebb adatok birtokába jutunk.

Az erdőterületnek fanemek szerinti megoszlása is a fenti okból szintén vál
tozást szenvedett, a tölgyesek területe gyarapodott, a bükk- és más lomb- 
faerdők, valamint a fenyőerdők állománya apadt.

Az erdők fenntartását veszélyeztető s törvénybe ütköző erdőirtások az
1908. év folyamán számba vehető mértékben nem fordultak elő.

Az üzemtervek rendelkezései és az 1879. évi XXXI. tc.-nek az erdők fenn
tartására vonatkozó általános határozatai értelmében 1908-ban összesen 
145 122 kh területet kellett volna az erdőbirtokosoknak beerdősíteni. Tényleg 
beerdősíttetett 93 796 kh, s így hátralékban maradt 51 326 kh.

A hátralékot leginkább az idézte elő, hogy igen hiányos famagtermés volt, 
sőt vidékenként teljesen kimaradt, továbbá, hogy a múlt években uralkodott 
nagy szárazság miatt az előbbi 5, sőt 10 éven át eszközölt erdősítések nagy 
része tönkrement, elsősorban tehát ezeket az elpusztult erdősítéseket kellett 
pótolni. De mint más előző években, hátráltatta az erdősítéseket most is sok 
helyen az a körülmény is, hogy az esedékes vágásterületek sok helyen ki nem 
használtattak, s hogy a letarolt területekről a termelt faanyag kellő időben ki 
nem szállíttatott. Akadályozta továbbá az erdősítések kellő foganatosítását a 
munkáshiány és az a körülmény is, hogy a legelő nagy része a forróság 
következtében kiszáradt, a legeltetés érdekében tehát a vágás- és tisztás
területek beerdősítésének elodázása sok helyen megengedtetett. Végül az
1908. év őszén oly korán állott be a fagy és a téli időjárás, hogy az őszi erdő
sítések legnagyobb része az 1909. évre maradt vissza. Történt viszont az 1908. 
évben 3527 kh-on olyan erdősítés is, amire a birtokosok kötelezve nem voltak.
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Lényeges akadálya az erdősítések kellő mértékben való foganatosításának 
még ez idő szerint is az a sajnálatos körülmény, hogy az ültetésekhez meg
kívánható erdei facsemeték termeléséről nemcsak a kis- és középbirtokosok, 
hanem helyenként még a nagyobb birtokosok sem gondoskodnak. Ezért sok 
esetben, midőn a birtokosok a költségeket maguk nem voltak képesek elvisel
ni, az erdei facsemetekertek telepítése állami segéllyel is előmozdíttatott.

A kopár területek beerdősítésére pedig nemcsak az „állami kezelésbe vett 
községi erdők” és az „állami segély kopár területek befásítására” című költ
ségvetési hitel terhére fenntartott csemetekertekből, hanem a kincstári erdők 
csemetekertjeinek fölöslegéből is nagyobb mennyiségű csemete osztatott ki.

Az említett csemetekertekben rendelkezésre állott 108 millió különféle 
facsemete, s ebből kiosztatott az 1908. évben az állami kezelésben levő kopár 
területek befásítására és 2287 magánerdő-birtokosnak összesen 35 900 000 
csemete, mellyel 6652 kh kopár területet erdősítettek be. Az erdősítés sikere 
kedvező volt.

Azoknak a birtokosoknak, akik anyagi helyzetüknél fogva a kopár, víz
mosásos területeik befásítását önerejükből nem viselhették, illetőleg bebi
zonyították azt, hogy a beerdősítés folytán elért előny csekélyebb lesz, mint a 
beerdősítésre fordított munka és költség, az 1908. évi költségvetésben erre a 
célra engedélyezett 400 000 korona hitelösszegből 4255 kh-nyi, többé-kevés- 
bé veszélyes kopár terület befásításához segélyképpen 916 birtokos között 
118 110 korona pénzsegély osztatott ki.

Ugyancsak az 1908. évben is 30 erdősítési jutalom tűzetett ki összesen 
15 400 korona értékben, olyan kopárok erdősítésének jutalmazására, melyek 
állami segély igénybevétele nélkül 1908-ban foganatosíttattak. E 30 jutalom
ból 18 készpénzben lesz kiosztandó összesen 9000 korona értékben, 12 pedig 
összesen 6400 korona értéket képviselő dísztárgyakban, utóbbiak pénzju
talomra nem szorult erdőbirtokosok sikeres erdősítéseiért. Ezek a jutalmak 
1913. évben kerülnek kiosztásra.

Az 1903. évben teljesített és az 1908-ban megbírált versenyerdősítésekre 
annak idején összesen 9000 korona értékben 6 nagy és 12 elismerő jutalom 
tűzetett ki. Ezek közül a 6 nagy és 8 elismerő jutalom 6 községnek, 1 közbirto
kosságnak, 2 volt úrbéresnek és 5 magánbirtokosnak 8100 korona értékben ki
adatott, 4 elismerő jutalom ezúttal nem volt kiadható, ellenben egy közbirto
kosság a nyert elismerő jutalomdíjon felül az erdősítési költségek részben való 
megtérítéséül 200 korona állami segélyben is részesíttetett.

Ezeken a jutalomban részesített birtokosokon kívül 6 olyan erdőbirtokos, 
aki pénzbeli jutalomra nem szorul, egy-egy értékes festményt nyert jutalmul. 
Ezen művészi festmények összértéke 2900 koronát tett ki. Az itt előadott jutal
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makon felül 6 erdőtiszt 120-400 korona, 17 uradalmi, községi és kerületi erdő
őr 60-120 korona, egy községi erdőgazda 60, egy gazdasági cseléd 50 korona 
pénzbeli jutalomban részesült, végül 6 községi jegyzőnek, bírónak, úrbéri 
elnöknek és segédjegyzőnek az illetéses főispán útján miniszteri elismerés 
fejeztetett ki.

Az erdei tűzesetek ez évben is igen gyakoriak voltak, különösen Ungban, 
Krassó-Szörény vármegyében és a Királyhágón túl, s voltak számos esetek, 
ahol a tűz tetemes kárt okozott. így Koburg herceg murányaljai uradalmában 
egy tüzeset 15 000 korona, Kassa város erdejében egy tüzeset 10 000 korona, 
Csík vármegyében egy tűzeset 16 200 korona, Maros-Torda vármegyében egy 
tüzeset 66 174 korona, Fogaras és Háromszék vármegyékben az erdei tüzek 
89 000 koronát meghaladó kárt okoztak.

A veszélyesebb rovarok közül a sárgafarú pille (Porthesia chrysorrhoea) az
1908. évben is tett károkat, különösen Esztergom, Nyitra, Trencsén, Udvar
hely, Ung vármegyék és Debrecen város tölgyeseiben, úgyszintén a búcsús 
pohók (Cnetocampa processionea) Krassó-Szörény és Torontál vármegyékben 
és az apácalepke (Liparis monacha) Nyitra, Pozsony és Trencsén vármegyék
ben. Az irtási műveletek a legnagyobb eréllyel foganatosíttattak, s ezeknek, 
továbbá az örvendetes mérvben szaporodó éneklő madarak, de a hernyók 
nyomában fellépő nagymennyiségű tahinák és ichneumonok segítségével 
annyira kipusztultak, hogy nagy veszélyről már nem lehet szó. Az akácfa- 
pajzstetű (Lecanium robiniarum) csak Esztergom és Fejér vármegyékben volt 
nagyobb mértékben észlelhető, a cserebogár pedig Esztergom, Hunyad és Ung 
vármegyékben. A közönséges gyapjas lepke (Ocneria dispar) Esztergom, Fe
jér, Krassó-Szörény, Máramaros, Ung és Zólyom vármegyékben okozott na
gyobb károkat.

Az erdőtörvény rendelkezéseivel szemben elkövetett tilos cselekmények és 
mulasztások miatt az erdőbirtokosok ellen 408 esetben indíttatott meg az erdő
rendészeti eljárás.

Az erdőrendészeti áthágások miatt, törvényes eljárással kirótt pénzbünte
tésekből az 1908. évben 166 eset után 14 831 korona, az erdei kihágások után 
kiszabott pénzbüntetésekből pedig 142 622 korona folyt be az Országos Erdei 
Alapba.

Az Országos Erdei Alap összes bevétele az 1908. évben 212 309 korona 71 
fillér, kiadása 165 680 korona 50 fillér, tiszta vagyona pedig az 1907. év végén 
1 082 437 korona 45 fillér volt. Az 1908. évi vagyon csak a zárszámadás elké
szültével lesz kimutatható.

Faanyagoknak vízen való szállítására 81 birtokosnak adatott úsztatási, ille
tőleg tutajozási engedély.
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Magyarországon az 1908. év végén az erdők szakszerű kezelését 1476 
hatóságilag felesketett erdőtiszt teljesítette. Ezekből az erdőtörvény 17. §-ában 
megnevezett erdőbirtokosoknál alkalmaztatott 1188 erdőtiszt, akik közül 1033 
az előírt teljes minősítéssel bírt, 155-en pedig törvényes minősítés nélkül azon 
az alapon voltak alkalmazhatók, hogy már az erdőtörvény életbeléptetése ide
jében erdőtiszti minőségben szolgáltak. Magánerdő-birtokosok szolgálatában 
az 1908. év végén 288 hatóságilag felesketett erdőtiszt állott, akik közül azon
ban csak 41 bírt erdészeti oklevéllel.

Az erdőtörvény 17. §-ában megnevezett birtokosok erdejében az 1908. év 
végén 5274 hatóságilag felesketett erdőőr állt alkalmazásban, akik közül az 
erdőőri szakvizsgát 4655 tette le. Magánerdő-birtokosok szolgálatában 7707 
hatóságilag felesketett erdőőr állott, ezek közül azonban csak 1060 tette le az 
erdőőri szakvizsgát.

A felesketett erdőőrökön kívül az erdőőrzésnél 1908-ban 6162 erdőszolga 
segédkezett.

Erdészeti szakoktatás

Az erdészeti felső szakoktatás a Selmecbányái M. Kir. Bányászati és 
Erdészeti Főiskolán történik. A főiskola az 1904. év folyamán újraszervez
tetek, amely alkalommal ennek erdészeti ágazatánál, az erdőtisztek képzésére 
szolgáló erdőmémöki szakosztálynál a tisztán szaktantárgyak előadására rend
szeresített tanszékek száma négyről -  két új tanszék felállításával -  hatra 
emelkedett. A két új tanszék berendezése és felszerelése a szervezés után 
nyomban a szükséges költségek fedezésének akadályai miatt meg nem történ
hetett ugyan, de a berendezés és a felszerelés már 1906. évben megkezdetvén, 
az 1908. évben teljes befejezést nyert. Ugyanis a főiskola a szükséges költ
ségek engedélyezése mellett felhatalmaztatott, hogy az újonnan létesített 
Erdészeti Növénytani Tanszék számára az előadó tanár terve szerint s annak 
közreműködésével az illető tudományág jelenlegi színvonalának teljesen 
megfelelő laboratóriumot rendezzen be, figyelemmel arra, hogy a laboratóri
um berendezése és felszerelése egyrészt az erdészeti felső szakoktatás igényeit 
egészen kielégítse, másrészt az előadó tanárnak módot nyújtson a tanszékhez 
tartozó tudományág művelésére s az ehhez szükséges tudományos kutatá
sokra. Éppúgy felhatalmaztatott a főiskola továbbá arra is, hogy az újonnan 
létesített Erdészeti Földméréstani Tanszéket ellássa a szükséges felsze
relésekkel, figyelemmel arra, hogy a gyakorlatban használatosabb műszerek és 
eszközök ez új tanszéknek oly számban álljanak rendelkezésére, hogy a hall
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gatók a műszerek és eszközök kezelését és használatát teljes mértékben elsa
játíthassák.

A főiskola erdőmérnöki szakosztályán az 1907-1908. tanévben a rendes 
hallgatók száma 238 volt, s ezek közül 80 az említett tanévvel kezdte meg ta
nulmányait.

Az 1908. év tavaszán és őszén Budapesten megtartott erdészeti államvizs
gálatokon megjelent 63 egyén közül 54 nyert erdészeti oklevelet.

Az erdőőri szolgálatra alkalmas egyének kiképzésére az 1908. évben is 
négy erdőőri szakiskola tartatott fenn, mégpedig Vadászerdőn (Temesvár mel
lett), Királyhalmán (Szabadka mellett), Liptóújvárott és Görgényszentimrén. 
Mivel az erdészeti altiszti szolgálatra való kiképzést illetőleg úgy a tulaj
donképpeni erdőgazdaságnak fejlődéséből kifolyólag, valamint az újabb idő
ben nagyobb érdeklődéssel s gonddal felkarolt vadtenyésztés érdekei szem
pontjából az eddiginél nagyobb igények jogosan támaszthatók, ehhez képest 
az erdészeti altiszti szakképzés szervezete az 1908. évben kiadott és életbe is 
léptetett szabályzattal új alapokra fektettetett, és ezzel kapcsolatosan egyelőre 
a vadászerdei m. kir. erdőőri szakiskola egyrészt a gyakorlati oktatás igényei 
által megkívánt tényezőkkel, s ezek között elsősorban megfelelő tanulmányi 
erdőkkel fokozottabb mértékben elláttatott, másrészt a szükséghez mért to
vábbképző tanfolyammal kiegészíttetett, úgy, hogy ekként még a kisebb erdő
birtokok kezelési teendőivel is megbízható egyének nevelésére is teljesen al
kalmassá lett.

Az ország 12 városában megtartott erdőőri szakvizsgálatokon az 1908. 
évben 291 egyén közül 241 állottá ki a vizsgálatot.

Erdészeti kísérleti ügy

A Selmecbányái M. Kir. Központi Erdészeti Kísérleti Állomás az 1908. 
évben is folytatta az erdészeti tudományt és az erdőgazdaságot érintő kísér
leteket, valamint a talajtani és meteorológiai megfigyeléseket.

Nevezetesen folytatta az akác gazdasági szerepére vonatkozó régebbi kuta
tásokat, úgy, hogy jelenleg már csak az akác kémiai tulajdonságaira, illetőleg 
biofiziológiai tüneteire vonatkozó kutatások vannak hátra.

Végzett hivatalos vizsgálatokat a kincstári erdőhatóságok és idegenek 
részéről beküldött magvakon s ezenkívül eszközölt magvizsgálati kísérleteket 
saját céljaira.

Az erdőlési kísérletek a rózsahegyi m. kir. erdőgondnokság kerületében 
létesített új kísérleti területen már befejezést nyertek, s az elért, a gyakorlati
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erdőgazdaság szempontjából is nagyon fontos eredmény az állomás folyóira
tában már közzé is tétetett.

Folytatta továbbá a központi állomás a csemeteápolás és -védelem, külföl
di fafajok csemetéinek nevelése, nemes füzek tenyésztése, erdősítés és erdő
ápolás körüli kísérleteket.

A külföldi fafajok honosítása érdekében mintegy 15 új fajt ültetett ki, úgy, 
hogy most a meglevőkkel együtt több mint 200 faj van képviselve.

Az erdészeti kísérleti állomások nemzetközi szövetségének kezdeménye
zésére kísérleti állomásunk is részt vett a famagvak származásának szerepére 
irányuló, s a hazai magkereskedelem szempontjából is nagyfontosságú kutatá
sokban, s ebből kifolyólag nyolcféle származású, s a központi állomásnál ne
velt erdei fenyőcsemete került hazánkban is kiültetésre.

Tanulmány tárgyává tette továbbá a központi állomás az erdei fák nitrogén
felvételének kérdését. A kutatások még lezárva ugyan nincsenek, de minden 
jel arra mutat, hogy a kísérletek kedvező irányban haladnak.

Ezeken kívül az állomás vezetője képviselte a kísérleti ügyet érintő 
érdekeket és részt vett külföldi és honi szaktanácskozmányokon és szakülé
seken és számos helyszíni szemlét tartott a különböző káros erdei rovarok tö
meges fellépésének tanulmányozása s a védekezés módjának megállapítása 
végett.

A görgényszentimrei külső kísérleti állomás folytatta az erdősítéseknek 
tuskósarjak és gyomok elleni védelmére irányuló kísérleteit, valamint az 
üzemtervi előírás és a ténylegesen elért eredmények összehasonlítását, továb
bá a csemetekerti kísérleteket az elvetendő magmennyiség, vetésmód, cseme
ték ápolása és iskolázása, valamint a külföldi fanemek csemetéinek nevelése 
körül, végül folytatta a talajjavítási és mütrágyázási kísérleteket is.

A görgényszentimrei külső erdészeti kísérleti állomás munkájának súly
pontja a szabédi kísérleti telepre esik, amelyen a mezőségi kopárok beerdő- 
sítése iránti kísérletek folytattattak és gyüjtettek az adatok a Mezőség autoch- 
ton flórájának megállapításához.

A királyhalmi külső kísérleti állomás folytatta a futóhomoki növények 
gyűjtését, meghatározását és termőhely szerint való osztályozását. Ez a munka 
már nagyon fontos eredményeket nyújtott, s útmutatásai az ottani vidék erdő
sítéseinél már gyakorlatilag is hasznosítva lesznek. Folytatta továbbá az állo
más a futóhomokon előforduló káros rovarok gyűjtését, kísérleteket tett az 
akácerdő legelőnyösebb kihasználására vonatkozólag, tekintettel a fatömeg 
gyarapítására, vizsgálatot eszközölt az akácfa tartósságának kérdésében, tanul
mányozta a külföldi fafajokat s azok szerepét és fontosságát a homoki erdő
sítéseknél.
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A liptóújvári külső kísérleti állomás erdőlési kísérleteket végzett, folytatta 
a hazai és külföldi Larix-fajok és vörösfenyő összehasonlító tanulmányozását 
és a vetés, csemetenevelésre és -ápolásra vonatkozó kísérleteket úgy a hazai, 
mint a külföldi fafajokkal.

A vadászerdei külső kísérleti állomás megfigyeléseket tett a csemete
nevelés körül a különféle talajmegművelés, vetés és ápolásmódok mellett, 
valamint az iskolázás és öntözés befolyását figyelte meg a csemeték fejlő
désére.

Mindezek mellett úgy a központi, mint a külső állomások is részben 
magánosoknak, részben hivataloknak szakvéleményt adtak s ezenkívül fog
lalkoztak különféle meghatározásokkal, amelyeknek eredményét a központi 
állomás az Erdészeti Kísérletek című folyóiratában rendszeresen közli.

Végül megemlítendő, hogy a hazai fafajok földrajzi elterjedésének megál
lapítására vonatkozó külső felvételek már úgyszólván teljesen befejezést 
nyertek, most már csak egyes kétes adatok felülvizsgálása van hátra.

A gyűjtött anyag feldolgozása is serényen folyik.

M agyar Ornitológiai Központ

A M. Kir. Ornitológiai Központ Aquila című évkönyvében bemutatott ren
des működésén kívül ez évben a madárvonulás útjainak pozitív vizsgálata 
céljából megkezdte a vonuló madarak fiókáinak feliratos alumínium láb
gyűrűkkel való megjelölését. Az ezernél több megjelölt madár közül már az 
első évben 10 db került lövésre, köztük egy Hídvégen megjelölt fehér gólya 
Natalban, Dél-Afrikában.

Folytatta az állami madárvédelmi telepek fokozatos fejlesztését, a fészek
odvak és etetők alkalmazását, kiterjesztve ez évben az állami gazdasági tanin
tézetek területére is. Összeállítva az állami, valamint a magántulajdonú ma
dárvédelmi telepek címtárát, megkezdte a gyakorlati eredményeknek helyszíni 
szemlék és kérdőívek útján való számbavételét. A megvizsgált 3708 fészek
odúban hasznos madarak 1334 családja költött, minimálisan 8500 fiókát ne
velve fel.

Sikeres kísérletet végzett a sáskairtó kékvércsének a Hortobágyon mester
séges fészekkosarakban való telepítésére.

Részt vett az 1908. évi londoni magyar kiállításon, bemutatva háromirányú 
működését térképekben, gyomortartalom-preparátumokban és a madárvé
delem eszközeinek mintáiban, angol nyelvű kiadványban ismertetve az intézet 
történetét és szervezetét.
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Szervesen kapcsolódva a M. Kir. Földművelésügyi Minisztérium ügyvite
lébe, számos esetben szolgált hivatalos szakértői véleménnyel, még nagyobb 
számban nyújtva magánfeleknek is felvilágosítást.

Kiadta Hermán Ottó M adarak hasznáról és káráról című művét harmadik, 
jelentékenyen bővült kiadásban; előkészítve ugyanennek műnek Visger Owen 
írónő fordításában való leendő angol kiadását.

Megfigyelőhálózata 10 rendes megfigyelővel és 87 erdészeti állomással 
gyarapodott.

Gyűjteményeinek gyarapodása: 17 felállított madár, 96 madárbőr, 1950 
gyomortartalom, 36 mellcsont, 18 fészek, 63 tojás, 58 klisé.

Hogy az eddig bérházban elhelyezett intézet megfelelő környezetben mű
ködhessen, értékes gyűjteményei méltó elhelyezésben a nagyközönség közvet
len oktatását is szolgálhassák, kezdeményezésemből törvényjavaslat készült a 
M. Kir. Ornitológiai Központnak az Országos Füvészkerttel egyidejűleg a 
M argitszigeten leendő végleges elhelyezésére.

Az állam által kezelt községi és némely más erdők és kopár területek

Az 1898. évi XIX. te. alapján állami kezelésbe vett erdők és kopár területek 
kiterjedése az 1908. évben 3 294 219 kh (1 895 698 ha) volt, 7512 község ha
tárában és 16 175 birtokos tulajdonában. A birtokosok az államnak összesen 
637 040 korona kezelési átalányt fizettek. Állami kezelés alatt állott ezenkívül 
13 olyan birtok is 5254 kh (3023 ha) területtel, ami az 1898. évi XIX. te. ha
tálya alá nem tartozik.

Az említett területeken kívül az állam kezelte az 1890. évi XIX. te. szerint 
a volt Naszód-vidéki községeknek 44 község határában fekvő 273 915 kh-nyi 
(157 627 ha-nyi) erdeit is, amely erdők kezelési költsége 146 329 koronát tett ki.

Az 1908. év folyamán 441 kh (254 ha) területtel apadt az állam által kezelt 
erdők és kopárok állománya. Lényegesebb volt az apadás Arad vármegyében 
a hitbizományi erdőknél, Hunyad vármegyében a községi erdőknél, Udvarhely 
vármegyében a közbirtokossági erdőknél, Maros-Torda vármegyében az egy
házi erdőknél, másfelől jelentékenyen szaporodott az állam által kezelt erdők 
állománya Alsó-Fehér, Csík, Sáros, Szepes és Zólyom vármegyékben.

A kezelést teljesítő besztercei m. kir. erdőigazgatóság és 43 m. kir. erdőhi
vatal az említett két törvényben előírt feladatának, a rendelkezésükre állott 
személyzet számához képest, az 1908. évben is általában véve jól megfelelt.

Teljesen elkészítettek és jóváhagyás alá beterjesztettek 418 rendszeres 
erdőgazdasági tervet összesen 90 783 kh-ról és folytatták a további erdőgazda
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sági tervkészítéshez szükséges külső erdőrendezési munkálatokat, ezenkívül 
515 birtok 68 112 kh-ján gondoskodtak a birtokhatár biztosításáról.

Kijelölték 43 294 kh területtel mindazokat az előírt és engedélyezett 
fahasználatokat, amelyeket a birtokosok igénybe venni kívántak s a faeladás
hoz szükséges becsléseket és előmunkálatokat foganatosították, a faeladások
nál szakvéleménnyel és javaslattétellel eredményesen közreműködtek. A 
faértékesítési viszonyok az 1908. évben bekövetkezett pénzválság hatása alatt 
annyiban rosszabbodtak, hogy az eladásra szánt fatömeg nagy része nem volt 
értékesíthető. A faárak a verseny hiánya folytán nem emelkedtek ugyan, de 
általában véve az árakban jelentékeny visszaesés sem mutatkozott. Az értéke
sítési viszonyok javítása érdekében ez évben is különösen a besztercei erdő
igazgatóság fejtett ki kiváló tevékenységet azáltal, hogy részint erdei utak 
építésével, részint az ilva-lesvölgyi erdei iparvasút építésével több, eddig ne
hezen hozzáférhető erdő feltárását dűlőre juttatta.

Teljesítették a mesterséges erdősítéseket olyan mértékben, amint azt az 
időjárás, a rendelkezésre állott munkaerő és költségösszeg, vetőmag- és cse
metekészlet megengedte. Az 1908. évben mesterséges úton be lett volna erdő
sítendő az előírás szerint, a természetes úton felújult területek levonásával, 
összesen 62 698 kh, ebből beerdősíttetett 30 131 kh, úgy, hogy az erdősítés 
terén a hátralék még mindig 32 567 kh-at tesz ki, melyet azonban legnagyobb 
részben a nehezen helyrehozható régibb mulasztások rovására kell írni. Hogy 
a régibb mulasztások fokozott tevékenység és állami támogatás mellett sem 
voltak nagyobb mértékben pótolhatók, annak legfőbb okát az 1904. évi száraz
ság nyomán bekövetkezett pusztulás helyrepótlásával járó rendkívüli munka 
képezte.

Az állam az 1908. évben is hathatósan támogatta a birtokosok erdősítéseit, 
a szükséges ültetőanyagnak részben díjtalanul, részben pedig mérsékelt áron 
való adományozásával, amennyiben az állam költségén fenntartott 647 kh-nyi 
220 csemetekertből kiosztott a birtokosok közt összesen 67 525 000 db erdei 
facsemetét. De a birtokosok maguk erejéből is figyelemreméltóan igyekeztek 
csemeteszükségletükön segíteni azáltal, hogy saját költségükön 2987 cseme
tekertet tartottak fenn 587 kh-nyi kiterjedéssel, s az azokban nevelt csemeték
ből összesen 45 806 000 db-ot használtak fel erdősítéseikhez.

Az 1908. év végén készletben maradt még az állami csemetekertekben 
126 709 000 db, a birtokosok csemetekertjeiben pedig 126 141 000 db külön
böző fajú erdei facsemete.

A kezelő személyzet az erdővédelem érdekében kijelölte mindenütt a legel
tetés ellen tilalom alá helyezett erdőrészeket, amelyek kiterjedése az 1908. 
évben is az erdők összes területének 37%-át tette ki.
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Emellett azonban gondoskodott arról is, hogy az állattenyésztési érdekek 
nemcsak a már mintegy 221 202 kh területen berendezett legelőerdők (fás le
gelők) okszerű kezelésével, hanem az erdők állományának veszélyeztetése 
nélkül foganatosítható erdei legeltetéssel kiváló támogatásban részesíttes- 
senek.

Az 1898. évi XIX. te. II. címének hatálya alá eső közös birtokosságok 
törvényes szervezkedése, a m. kir. állami erdőhivatalok közreműködésével, az
1908. évben tovább folyt, s az 1908. év végéig 6301 birtokosság terjesztette be 
törvény szerint megállapított gazdasági ügyviteli szabályzatát az illetékes 
közigazgatási erdészeti bizottságokhoz. A jóváhagyásra beterjesztett szabály
zatok közül 4950 nyert jóváhagyást, s a jóváhagyott szabályzatok alapján a 
birtokosságok végleges szervezkedése eredményesen halad.

Az erdőbirtokosok erdeik őrzésére az 1908. évben összesen 1017 erdőőrt 
tartottak, akik mind bírtak az előírt törvényes minősítéssel, ezenfelül pedig az 
erdőőrök kisegítésére 7790 erdőszolgát alkalmaztak, akik részben a kisebb bir
tokoknál a mezőőri szolgálatot is ellátták.

Az állami erdészet a selyem- és gyümölcstermelésnek is segítségére volt, 
amennyiben a m. kir. állami erdőhivatalok 5 állami eperfacsemete-kertet (5,1 
kh kiterjedésben) és 17 állami gyümölcsfaiskolát (112,9 kh kiterjedésben) tar
tottak fenn. Az eperfacsemete-kertekből 396 000 db eperfacsemete bocsátta
tott a selyemtenyésztési felügyelőség rendelkezésére, s készletben maradt még 
az 1908. év végén 710 000 db. A gyümölcsfaiskolákból részint más állami 
gyümölcsfaiskolák szükségleteinek fedezésére, részint pedig községeknek és 
egyeseknek kiadatott összesen 478 130 db iskolázásra alkalmas különböző 
fajú vad gyümölcsfa-magcsemete és 187 029 db kiültethető gyümölcsfaolt
vány. Készletben maradt az 1908. év végével a gyümölcsfaiskolákban 323 190 
db három- és négyéves, 210 957 db kétéves és 260 776 db egyéves különböző 
fajú nemesített gyümölcsfaoltvány, továbbá 82 989 db nemesítés alá kiiskolá
zott, valamint 265 832 db kiiskolázott és egyszersmind már be is szemzett vad 
gyümölcsfacsemete és 412 375 db különböző iskolázni való magágyi csemete.

Kincstári erdőrendezések

A kincstári erdőrendezés szervezete annyiban változott, hogy a gödöllői 
erdőhivatal mellett is erdőrendezőség szerveztetett, amelynek vezetésével egy 
az erdőrendezőség ügyeit állandóan ellátó erdőtiszt lett megbízva.

Az erdőrendezőségek vezetői mellé 61 műszaki tisztviselő volt hosszabb- 
rövidebb ideig beosztva, kik túlnyomó részben az erdőgazdasági beszámoló és
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kiegészítő munkálatokkal voltak elfoglalva, emellett azonban az eladás alá 
kerülő nagyobb vágásterületek fatömegének becslésével, birtok- és határren
dezésekkel, erdőművelések felügyeletével, új birtoktörzskönyvek összeál
lításával és különféle kisebb műszaki teendőkkel is foglalkoztak. Az erdőren
dezőségek ezenkívül az érvényben levő kincstári erdőgazdasági tervek 
intézkedéseinek szakszerű foganatosítására is felügyeltek.

Kincstári erdőművelés

A kincstári erdőkben foganatosítandó erdősítéseknél mutatkozó hátrama
radás legnagyobb részben a munkáshiány, a folyton dráguló magas napszám
bérek, részben az egész országban uralkodó abnormális időjárásnak tudható 
be. Nem jelentéktelen befolyással volt azonban az a körülmény is, hogy az 
előző években észlelhető nagyobb fakereslet folytán nagyobb megtakarított 
vágásterületek használtattak ki tarvágásokkal, s így ezek is jelentékenyen nö
velték a beerdősítendő területeket. Az erdősítések sikertelenségére itt-ott a túl
ságos vadállomány is befolyással volt.

A tölgymakk- és jegenyefenyő-magtermés az augusztus-szeptember havi 
száraz időjárás folytán a legtöbb kerületben majdnem teljesen tönkrement, s 
így az ezen fanemek magjával teljesítendő vetések elmaradtak.

További oka a hátraléknak a tenyészidő végén hirtelen, átmenet nélkül be
állott téli időszak, amidőn az erdősítést sem csemeteültetéssel, sem pedig a 
Duna szigetein és árterületein szokásos lágyfadugványozást végezni nem le
hetett többé.

Építkezés

A  kincstári erdőknél az 1908. év folyamán befejezést nyert és rendeltetésé
nek átadott: 2 erdőtiszti, 5 altiszti lak és 14 gazdasági melléképület. A fel
merült szükségletnek megfelelően kibővíttetett és átalakíttatott továbbá: 1 gőz
fűrész, 2 hivatali épület, 1 tiszti iroda, 8 tiszti és 1 altiszti lak. Az év folyamán 
megkezdetett: 1 tiszti, 14 erdőőri lak és 15 gazdasági melléképület felépítése, 
amely létesítmények az 1909. év folyamán fognak befejezést nyerni.

Ezeken kívül folytattatott az erdei út- és vasúthálózatok fejlesztése, annak 
szem előtt tartásával, hogy a már létező szállítási eszközök és berendezések 
teljesítőképessége a belterjesebb erdőkezelés és kihasználás követelményei
nek ennek megfelelően gyarapíttassék és, hogy ezen berendezések célirányos
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fejlesztésével a megbízhatatlan és nagy anyagveszteséggel járó vízi szállítás 
fokozatosan korlátoztassék.

Kincstári erdők és területváltozások

A kincstári erdőhivatalok által kezelt erdők, továbbá üzemi és kezelési célok
ra szolgáló s mezőgazdaságilag kezelt földek, a havasi legelők, a terméketlen 
területek és beltelkek kiterjedése az 1908. év folyamán összesen 372 ha-ral apadt.

Az erdők és az erdészet által kezelt mezőgazdasági földek kiterjedése az 
1907. évben vásárolt mateóci és koronahegyi birtokkal, illetőleg a mezőgaz
dasági ágazat kezeléséből az erdészet kezelésébe átvett területekkel növeke
dett ugyan, de ezzel szemben kisebbszerű eladások, továbbá nagyobb erdőte
rületeknek telepítési célokra és egyes mezőgazdasági területeknek a gazdásza- 
ti ág kezelésébe való átengedése és végül törzskönyvi helyesbítése folytán -  
végeredményképpen -  a kincstári erdészet kezelése alatt álló birtok kiterjedése 
a fent írt 372 ha-ral csökkent.

Havasgazdasági berendezések

A „Beruházások” cím „Kincstári havasok gazdasági berendezésének költ
ségei” rovatán a kincstárnak Máramaros vármegyében fekvő Ronyeszka, 
Nagy-Mencsil, Sumjeszka, Pikunj-Sztenják és Kraszna nevű havasi birtokain 
20 414 korona 96 fillér és az Ung vármegye területén fekvő Róna nevű hava
sán 16 786 korona 80 fillér költséggel a belterjes havasi gazdálkodás érde
kében a legelő állatok részére a szükséges istállók és a tejtermékek kezelése és 
feldolgozása végett épült havasmajorok kibővítésére szolgáló épületek és épít
mények, valamint a majorokhoz való feljutás megkönnyítése érdekében utak 
létesíttettek, s gondoskodtam arról is, hogy a kincstári havasokon lehetőség 
szerint mindenütt a rendszeres gazdaság követelményeinek és az állattenyész
tés érdekeinek megfelelőbb gazdaság legyen bevezetve.

Faértékesítés

A fakelendőségi viszonyokban az egész kontinensen már második éve 
észlelhető pangás a kincstári erdőbirtokok fatermésének értékesítésénél is 
éreztette nyomasztó hatását.
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Hogy ezen nehézségen segítsek, egyrészről mérsékeltem a kincstári erdők 
anyagtermelését, másrészről igyekeztem a házi kezelés kiterjesztése révén a 
favásárlókat az ilyen munkálatokba befektetendő nagyarányú forgótőke ter
heitől felszabadítani s végül intézkedtem, hogy az újabb faeladásoknál a még 
mindig nehéz hitelviszonyokkal küzdő fakereskedőink a favételár lefizetésére 
hathavi időhaladékot nyerjenek akkor, ha annak biztosítására az állam által 
elfogadható értékpapírokat tesznek le.

A házilagos gazdasági eljárások kiterjesztése

Hogy a terjedelmes kincstári erdőbirtokokon a belterjesebb gazdasági eljá
rásokat bevezethessem, másrészről pedig, hogy a népet szabályozott és igazsá
gos keresethez juttathassam, végül pedig, hogy főleg a nemzetiségi vidékeken 
a munkáslakosság kenyéradójává a kincstárt tehessem, a már pár évvel ezelőtt 
megkezdett és bevált házi kezelést a lugosi erdőigazgatóság, a lippai főerdőhi
vatal és a tótsó vári erdőhivatal kerületének bizonyos részeire is kiterjesztet
tem, miután e vidékeken annak előfeltételei az előző évben és a folyó évben 
biztosíttattak.

Kegyúri építkezések

A „Rendes kiadások” „Egyházi és jótékony célok” című alrovatának ter
hére, a kegyúri épületeken évenként és állandóan felmerülő kisebb-nagyobb 
szabású tatarozásokon kívül az 1907. évben Budaörs községben 30 000 korona 
költséggel megkezdett római katolikus plébánia építése még további 10 000 
korona kincstári hozzájárulás folyósításával befejezést nyert. A Bács-Bodrog 
vármegyei Újpalánka és a Hont vármegyei Zebegény községekben tervbe vett 
római katolikus templomépítkezések céljaira 15 000, illetve 8000 korona 
kegyadományok engedélyeztettek. A Sáros vármegyei Zborón levő római 
katolikus plébániaiak 17 000 korona költséggel átépíttetett és a topánfalvai 
görög katolikus templom építése 22 000 korona kincstári hozzájárulás engedé
lyezése mellett egyelőre 11 000 koronának felhasználásával megkezdetett.

Kincstári erdők

A  kincstári erdők túlnyomórészt ma már teljesen szolgalommentesek.
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Birtokrendezések

A még megoldatlan, aránylag nem nagyszámú birtokrendezési ügyek vég
leges rendezése kevés kivétellel mindenütt folyamatban van, s ezek között a 
felsőbányái közös erdők felosztásának ügye már annyira előrehaladt, hogy 
előreláthatólag az 1909. évben befejezést is nyer.

Morvát—szlavónországi kincstári erdők

A kincstári erdőbirtok kezelésének központi igazgatásánál az 1908. évben 
az a változás történt, hogy a kincstári erdészetet érdeklő vízszabályozási és ár
mentesítési ügyek, a kincstári erdők halászati ügyei, a Horvát-Szlavónorszá- 
gokkal egyesített volt katonai határőrvidék beruházási alapjához tartozó erdők 
és az ugyanottani kincstári erdők gazdasági, dologi és adminisztratív ügyei (a 
költségvetési és személyi ügyeket kivéve) az I/B. főosztályban újonnan szer
vezett 3. ügyosztály ügykörébe osztattak be.

Értékesítés

A vinkovcei főerdőhivatal kerületéhez tartozó tölgyeseknek az 1908. évben 
eladásra kijelölt vágásai a fakereskedelem általános pangása s a fapiac ked
vezőtlen viszonyai következtében értékesítetlenül maradtak, mert ezeknek az 
értékes vágásoknak a rendkívül leszorított piaci árak mellett való eladása 
indokoltnak nem találtatott.

Erdőfelújítás 
erdeifenyővel és 

vízmosáskötés 
rőzsefonattal 
(1910 körül)
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Erdészeti közállapotok

A Magyarbirodalom erdőterülete az 1908. év végén 9 013 126 ha-t tett ki, 
2625 ha-ral többet, mint az előző évben. Az erdőterület e növekedése tisztán 
az anyaországra esett. Az összes erdőterületből a Dráván inneni részeken 
4 754 911 ha, a Dráván túl 1 142 107, az egész birodalomban 5 897 018 ha 
állott tervszerű kezelés alatt. Az erdőket a talaj minősége szerint osztályozva, 
a feltétlen erdőtalajon álló erdők területe 6 838 853 (1907-ben 6 832 364) 
ha-t tett ki, a nem feltétlen erdőtalajon álló erdőké 1 680 781 (1907-ben 
1 675 962) ha-t, a véderdőké 373 434 (1907-ben 383 080) ha-t, a futóhomokon 
álló erdőké 120 058 (1907-ben 119 295) ha-t. A talaj minősége szerinti meg
oszlási arány a társországokban jelentékenyen eltér az anyaországétól, s külö
nösen nagy a nem feltétlen erdőtalajon álló erdőknél, amennyiben az erdő
területnek Magyarországon csak 13,2%, Horvát-Szlavónországokban pedig 
45,2%-a nem feltétlen erdőtalajon álló erdő.

Az erdőterületnek fanemek szerinti megoszlása a következő volt: 
4 698 845 (1907-ben 4 705 159) ha bükk- és más lomberdő, 2 382 584 (1907- 
ben 2 381 644) ha tölgyerdő és 1 931 697 (1907-ben 1 923 898) ha fenyőerdő.

A kincstár tulajdonát képező erdőbirtokok összes területe 1908-ban 
1 637 652 ha volt 209,9 millió korona értékben, 372 ha-ral és 3,3 millió 
koronával kevesebb, mint 1907-ben. Az értékbeli csökkenés egészen az 
anyaországra esik, ahol a liptóújvári főerdőhivatal erdőinek becsértéke az
1907. évi 27,4 millió koronáról 1908-ban 23,6 millió koronára helyesbíttetett. 
A kincstári erdőbirtokok területének túlnyomó része, 1 280 856 ha a magyar 
anyaországban fekszik, míg Horvát-Szlavónországokban 356 796 ha kincstári 
erdő van. A kincstári erdőbirtokok egy meglehetős nagy része tulajdonképpen 
nem erdőterület, mert részben havasi legelő (67 501 ha), legelő (44 369 ha), rét 
(26 639 ha), részben pedig szántóföld (10 457 ha), beltelek (2377 ha) és ter
méketlen terület (28 474 ha) volt, úgy, hogy a tulajdonképpeni erdőterület 
összesen csak 1 457 835 ha-t tett ki. A tulajdonképpeni erdőterületből 
1 284 001 ha állott rendes használat alatt, amelyből 717 351 ha bükk- és más 
kemény lombfaerdő, 396 693 ha fenyőerdő, 156 347 ha tölgyerdő s 13 610 ha 
fűz-, nyár- és más puha lombfaerdő volt; a használaton kívül álló erdők 
területe 173 834 ha-ra terjedt. Egy ha kincstári erdőbirtok értéke átlag 128,2 
koronát tett ki. A magyarországi és horvát-szlavónországi erdők értéke között 
részint a faállomány különbözősége, részint a hozzáférhetőség könnyebb vagy 
nehezebb volta miatt azonban lényeges eltérések vannak. így a magyar anya
országban egy ha erdőterület átlag csak 115,9 korona értéket képviselt, ellen
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ben a társországokban a ha-onkénti erdők értéke 172,2 koronára rúgott. Még 
szembetűnőbb különbségek mutatkoznak az egyes erdőigazgatóságok 
kezelése alatt álló erdők átlagos értékei között. Legnagyobb -  ha-onként kerek 
600 korona -  átlagértéke volt az apatini erdőhivatal alá tartozó erdőterületnek, 
s mint legkisebb -  ha-onként 48, 29,8 és 17,3 korona -  átlagos értékű erdők a 
kolozsvári erdőigazgatóság, az ungvári főerdőhivatal és az orsovai erdőhivatal 
hatósága alá tartozó erdők. A társországokban a vinkovcei főerdőhivatal keze
lésében lévő erdőterület ha-jának átlagos értéke 591,4 korona, míg a susaki 
erdőhivatalhoz tartozó erdőknek ha-onként csak 13,7 korona értékük volt.

A kincstári erdőkből az 1908. évben 37 599 (1907-ben 44 007) ha volt ki
használható, ténylegesen azonban csak 11 452 (1907-ben 11 585) ha használ
tatott ki, s 26 147 (1907-ben 32 422) ha kihasználatlanul maradt. A kihasznált 
erdőterületen termelt fa mennyisége 3,13 millió (1907-ben 3,09) m3-t tett ki, s 
ebből 2,04 millió m3 tűzifa és 1,09 millió m3 épület- és müfa volt, 0,35 millió 
m3 pedig értékesítetlenül maradt. A kihasználatlanul maradt 26 147 ha fa
mennyisége becslés szerint 7,46 millió tömör m3-t tett ki.

A kincstári erdőkre a Magyar Állam az 1908. évben összesen 14,3 (1907- 
ben 12,3) millió koronát fordított, amellyel szemben a nyers jövedelem 18,9 
(1907-ben 18,1) millió koronát tett ki, a tiszta jövedelem tehát 4,6 millió 
korona volt az előző évi 5,8 millió koronával szemben. Egy ha vágásterületre 
átlagosan 1647 korona nyers és 401 korona tiszta jövedelem esett, míg 1907- 
ben 1562, illetőleg 497 koronát tett ki az egy-egy ha-nyi területre eső jö 
vedelem. Erdőigazgatóságok és erdőhivatalok szerint a nyers és tiszta jö 
vedelem, valamint a kiadások alakulása igen különböző, s több erdőhatóságnál 
a bevétel nem volt elég a kiadás fedezésére. így a magyar anyaországban a 
bustyaházai erdőhivatalnál a bevétel 833 ezer, a kiadás 913 ezer korona, az 
ungvári főerdőhivatalnál a bevétel 1132 ezer, a kiadás 1195 ezer korona, a 
nagybányai főerdőhivatalnál a bevétel 360 ezer, a kiadás 655 ezer s a gödöllői 
erdőhivatalnál a bevétel 346 ezer, a kiadás 459 ezer korona volt, míg a társ
országok területén a vinkovcei főerdőhivatalnál 252 ezer korona bevétellel 
szemben 341 ezer, a susaki erdőhivatalnál 275 ezer korona bevétellel szemben 
355 ezer korona kiadás állott.

A gazdasági tervek szerint az előző évekről maradt hátralékokkal együtt
1908-ban összesen 22 692 ha-ra terjedő kincstári terület lett volna beerdősí
tendő, ebből a területből azonban ténylegesen csak 12 683 ha erdősíttetett be. 
Az üzemterv szerint előírt erdősítésekből 228 ha természetes úton, 1612 ha 
vetéssel, 10 843 ha pedig ültetéssel erdősíttetett. Az erdősítések összes költ
ségei 1908-ban 732 527 (1907-ben 631 482) koronát emésztettek fel. A vetés 
útján foganatosított erdősítések ha-onkénti költsége 26,57 (1907-ben 22,26),
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az ültetéssel eszközölt erdősítéseké 63,60 (1907-ben 61,21) koronára rúgott. 
Az erdősítések összes költsége 732 527 koronát tett ki.

A kincstári erdőkön kívül az állam részint az 1898. évi XIX. te., részint az 
1890. évi XIX. te. alapján 16 038 erdőbirtokot kezelt 2 056 348 ha kiterjedés
sel, s e kezelésért a tulajdonosok a kincstárnak összesen 783 369 korona 
átalányt fizettek.

A kincstári erdőhatóságok által kezelt 18 csemetekert kiterjedése 1908-ban 
354,7 (1907-ben 340,6) ha volt; e csemetekertekből a kincstári erdősítések cél
jaira 43,5 (1907-ben 38) millió, kopár területek befásítására 3,7 (1907-ben 8,8) 
millió csemete osztatott ki, s készletben 186,3 (1907-ben 188,1) millió 
csemete maradt.

Az állami erdőhivatalok 1908-ban 156 -  összesen 374 ha kiterjedésű -  
csemetekertet kezeltek (1907-ben 147 csemetekertet 341,9 ha kiterjedéssel), s 
e csemetekertekből összesen 62,7 millió (1907-ben 70,9 millió) db csemete 
utalványoztatott ki, melyből 31 millió db az állam által kezelt erdőbirtokok 
vágásainak felújítására, 20,7 millió db az állam által kezelt kopár területek és 
10,8 millió db magánosok kopár és egyéb területeinek befásítására szolgált. A 
kiosztott csemeték közül 10 millió db tölgy-, 23,9 millió db fenyő-, 19,6 mil
lió akác- és 9,2 millió db egyéb lombfacsemete volt. Készletben maradt az év 
végén 98,4 millió db csemete, melyek közül 13 millió db tölgyfa-, 55,8 millió 
db fenyőfa- és 29,6 millió db egyéb lombfacsemete volt.

Ezen csemetekerteken kívül az állam kopár területek befásítására, vágás
területek felújítására s egyéb erdősítési célokra adományozandó csemeték ter
melésére 160 csemetekertet tartott fenn 416 ha kiterjedésben és 455 436 ko
rona költséggel (1907-ben 151 csemetekertet 383 ha kiterjedésben, 479,5 ezer 
korona költséggel).

A kopár erdőterületek beerdősítésére a kincstár 1908-ban 35,9 (1907-ben 
35,4) millió db ingyencsemetét osztott ki, melyekkel 3827 (1907-ben 3809) ha 
ültettetett be, s ezen erdősítéseknek mintegy kétharmada sikerült is. Az 
ingyencsemetékben részesített birtokosok száma 2287 volt, s sikeres 
erdősítésekért az állam 129 110 korona segélyt és jutalmat osztott ki.

Fanemüekben 1908. évi külforgalmunk alakulása az előző évinél, külö
nösen az értéket illetőleg, kedvezőtlenebb volt. Kivitelünk az 1907. évi 9,07 
millió mázsáról és 80,09 millió koronáról 8,89 millió mázsára és 69,31 millió 
koronára hanyatlott; behozatalunk is csökkent, 31,5 millió korona értékről
29,3 millió korona értékre. Miután azonban a kivitel értékének csökkenése 
sokkal nagyobb volt, mint a behozatalé, külkereskedelmi mérlegünk ezen 
árukat illetőleg az előző évvel szemben 9,6 millió koronával rosszabbodott. A 
mérleg ezen rosszabbodását leginkább a faárak olcsóbbodása idézte elő, ami a
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behozatalnál még szembetűnőbb igazolást nyer, amennyiben itt a mennyiség 
némi emelkedése dacára is az érték 2,16 millió koronával kisebb, mint volt 
1907-ben. Az 1908. évi kiviteli többlet 2,19 millió mázsát illetőleg 40 millió 
koronát tett ki, az előző évi 2,38 millió mázsa és 49,61 millió koronával szem
ben. A fontosabb fanemek közül tűzifából, puha épület- és műfából, vasúti 
talpfából és dongából többet, puha és kemény fűrészárukból kevesebbet hoz
tunk be, mint 1907-ben, míg a kivitelre került faneműek mennyisége tűzifából, 
puha épület- és műfából, bányafából, vasúti talpfából, puha fűrészárukból 
több, puha épület- és műfából, dongából és kemény fűrészáruból pedig 
kevesebb volt.

A részletes forgalmat öt évre visszamenőleg az alábbi táblázat tünteti fel:

Behozatal

mennyiség, ezer mázsa érték, ezer korona

1904 1905 1906 1907 1908 1904 1905 1906 1907 1908

Tűzifa 288 513 807 655 667 288 513 969 884 789

Fagyapot 5 5 4 8 9 49 54 50 92 94

Épület- és 
müfa
keményfából

37 105 105 126 107 380 641 657 494 320

Épület- és
müfa
puhafából

1 438 1 264 1 927 1 996 2 146 2 657 2 560 4 222 4 465 4 657

Bányafa 118 107 167 157 161 237 252 400 399 410

Vasúti talpfa 45 69 47 88 324 152 250 248 566 1 712

Donga
keményfából

183 139 106 89 101 1 678 1 414 1 212 1 128 1 300

Kemény
fűrészáru

193 193 284 264 162 1 131 1 306 2 340 1 829 1 167

Puha
fűrészáru

2 743 2 708 3 187 3 131 2 869 14 821 14 896 18 793 20 044 17 479

Fazsindely 92 77 90 84 61 600 574 599 703 562

Szőlőkaró 68 72 75 80 82 306 362 404 368 345

Fűzfavessző - - 1 1 2 6 6 14 20 26

Botfa 6 5 5 6 5 446 380 406 488 455

Összesen 5 216 5 257 6 805 6 685 6 696 22 751 23 208 30 314 31 480 29 316
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Kivitel

mennyiség, ezer mázsa érték, ezer korona

1904 1905 1906 1907 1908 1904 1905 1906 1907 1908

Tűzifa 1 303 1 293 1 215 1 271 1 302 1 940 1 967 2 093 2 369 2 014

Fagyapot 5 5 17 9 11 49 54 193 113 134

Épület- és 
müfa
keményfából

810 835 825 850 564 6 511 6 957 6 064 7 090 4 101

Épület- és
müfa
puhafából

601 555 384 561 635 1 672 1 631 1 415 1 890 1 858

Bányafa 261 265 264 272 385 626 663 714 774 1 059

Vasúti talpfa 545 507 501 319 466 2 829 2 738 3 317 2 319 3 070

Donga
keményfából

957 899 717 593 339 11 889 12 262 13 319 10 853 5 989

Kemény
fűrészáru

2 202 2 368 2 318 2 437 2 272 23 418 27 283 29 506 31 009 27 603

Puha
fűrészáru

2 870 3 006 3 171 2 696 2 859 19414 21 168 23 282 21 223 21 368

Fazsindely 2 3 1 1 1 11 19 11 11 10

Szőlőkaró 15 20 22 18 14 59 90 109 93 66

Fűzfavessző 7 10 6 4 6 167 259 156 117 154

Botfa 45 38 39 41 34 2 214 2. 026 1 933 2 225 1 885

Összesen 9 623 9 804 9 480 9 072 8 888 70 799 77 117 82 112 80 086 69 311

Erdőtelepítés 
a Delibláti-homok- 
pusztán 
(1910 körül)

2 1 2
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Földművelésügyi Minisztérium 1909
Földművelésügyi miniszter: Darányi Ignác

I. A. FŐOSZTÁLY
Főnök: Horváth Sándor 
Főnökhelyettes: Lászlóffy Gábor 

Nagy Károly

1. Ügyosztály. Erdőfelügyelet
Osztályvezető: Lászlóffy Gábor 
Erdőfelügyelő: Rochlitz Dezső 
Alerdőfelügyelő: Cserny Győző 

Doroszlay Gábor 
Hammersberg Géza 
Tichy Kálmán 
Barsy Richárd

2. Ügyosztály. Erdőgazdasági üzem
tervek, kísérletügy és erdőstatisztika
Osztályvezető: Nagy Károly 
Alerdőfelügyelő: Dezsényi Jenő 
Erdőmester: Térfi Béla 
Főerdész: Selymessy Ferenc 

Spettmann János 
Erdész: Intzédi Géza 

Vidos Miklós

3. Ügyosztály. Állami erdőtisztek, 
altisztek és szolgák személyi ügyei, 
erdészeti szakképzés
Osztályvezető: Arató Gyula 
Erdőtanácsos: Bodor Gyula 
Erdőmester: Ratkovszky Károly 

Tóth Miklós 
Balogh Ernő 
Szécsi Imre 

Erdész: Fröhlich Brúnó

4. Ügyoszt. Áll. kezelésbe vett erdők
Osztályvezető: Péch Kálmán

Erdőmester: Héjas Kálmán 
Korzenszky Antal 
Gruber Gyula 

Főerdész: Gurányi István

I. B. FŐOSZTÁLY
Főnök: Tomcsányi Gyula 
Főnökhelyettes: Földi János 

Nagy Vince 
Téglás Károly

1. Ügyosztály. Kincstári erdők
Osztályvezető: Téglás Károly 
Helyettes: Schmidt Károly 
Erdőmester: Szabó József 

Kaán Károly 
Szokolóczy József

2. Ügyosztály. Kincstári erdők
Osztályvezető: Levitzky Albert 
Helyettes: Kozma István 
Főerdész: Tomassek Miklós 

Tomasovszky Imre

3. Ügyosztály. Kincstári erdők
Osztályvezető: Nagy Vince 
Erdőmester: Mariányi János 
Főerdész: Kacsanovszky József

4. Ügyosztály. Kincstári erdőren
dezés és építkezés
Osztályvezető: Földi János 
Erdőmester: Kovács Gábor 

Martian Livius 
Főerdész: Clement Károly 
Erdész: Sztripszky Ágost 

Simonffy Gyula
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Kormányjelentés az erdészetről

Magyarország erdőgazdaságilag müveit területe az 1909. év folyamán 77 kh- 
dal szaporodott, s az év végén 13 002 947 kh-ból állott. Ez a szaporodás onnét 
ered, hogy folyton újabb s pontosabb mérések foganatosíttatnak, s hogy az 
erdők állaga is részint feltételes talajú területek leírása, továbbá kisebb-na- 
gyobb területeknek telepítési célokra való átengedése folytán helyenként 
apadt, részint futóhomokú és kopár területek befásítása folytán szaporodott.

Talaj minőség szerint az erdők állományában nyilvántartott területek osztá
lyozásában a következő változás állott be: a véderdők állománya 14 229 kh- 
dal apadt; ellenben a futóhomokon álló erdők állománya 266 kh-dal, a feltétlen 
erdőtalajon álló erdők állománya pedig 17 796 kh-dal emelkedett; viszont a 
nem feltétlen erdőtalajú erdők területe 3756 kh-dal kevesbedett. E változá
sokat egyrészt a talajminőség helyesebb meghatározása, másrészt az a körül
mény idézte elő, hogy a vármegyék területén levő erdők törzskönyve revízió 
alá vétetvén, évről évre helyesebb adatok birtokába jutunk.

Az erdőterületnek fanemek szerinti megosztása a fenti okból szintén vál
tozást szenvedett, a tölgyesek és a bükkösök és egyéb lombfaerdők területe 
apadt, a fenyőerdőké gyarapodott.

Az erdők fenntartását veszélyeztető s törvénybe ütköző erdőirtások az 
1909. év folyamán számba vehető mértékben nem fordultak elő.

Az üzemtervek rendelkezései és az 1879. évi XXXI. tc.-nek az erdők fenn
tartására vonatkozó általános határozatai értelmében 1909-ben összesen 
165 018 kh-nyi területet kellett volna az erdőbirtokosoknak beerdősíteni; tény
leg beerdősíttetett 111 573 kh, s így hátralékban maradt 53 445 kh.

A hátralékot leginkább az idézte elő, hogy a magtermés igen hiányos volt, 
sőt vidékenként teljesen kimaradt, továbbá, hogy a múlt években uralkodott 
nagy szárazság miatt az előbbi 5, sőt 10 éven át eszközölt erdősítések nagy ré
sze tönkrement, elsősorban tehát az elpusztult erdősítéseket kellett pótolni. De 
mint más előző években, most is részben az a körülmény hátráltatta az 
erdősítéseket, hogy az esedékes vágásterületek sok helyen ki nem használtat
tak, s hogy a letarolt területekről a termelt faanyag kellő időben ki nem szál
líttatott. Akadályozta továbbá az erdősítések kellő foganatosítását a munkás
hiány és az a körülmény is, hogy a legelők nagy része a forróság következ
tében kiszáradt; a legeltetés érdekében tehát helyenként a vágás- és tisztásterü
letek beerdősítésének elodázása is megengedtetett.

Történt viszont az 1909. évben 6464 kh-on olyan erdősítés is, amelyre az 
erdőbirtokosok kötelezve nem voltak.
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Kormányjelentés az erdészetről 1909

Lényeges akadálya az erdősítések kellő mértékben való foganatosításának 
még ez idő szerint az a sajnálatos körülmény is, hogy az ültetésekhez megkí
vánható erdei facsemeték termeléséről nemcsak a kis- és középbirtokosok, 
hanem helyenként még a nagybirtokosok sem gondoskodnak. Ezért sok eset
ben, midőn a birtokosok a költségeket maguk nem voltak képesek elviselni, az 
erdei facsemetekertek telepítése állami segéllyel is előmozdíttatott.

A kopár területek beerdősítésére pedig nemcsak az „állami kezelésbe vett 
községi erdők” és az „államsegély kopár területek befásítására” című költség- 
vetési hitel terhére fenntartott csemetekertekből, hanem a kincstári csemete
kertek fölöslegéből is nagyobb mennyiségű csemete osztatott ki.

Az említett csemetekertekben rendelkezésre állott 119 millió különféle 
facsemete, s ebből kiosztatott az 1909. évben, az állami kezelésben levő kopár 
területek befásítására és 2349 magánerdő-birtokosnak összesen 40 777 000 
csemete, amellyel 7887 kh kopár területet erdősítettek be. Az erdősítés sikere 
kedvező volt.

Azoknak a birtokosoknak, akik anyagi helyzetüknél fogva a kopár, vízmo
sásos területeik befásítását önerejükből nem viselhették, illetőleg bebizonyí
tották azt, hogy a beerdősítés folytán elért előny csekélyebb lesz, mint a 
beerdősítésre fordított munka és költség, az 1909. évi költségvetésben erre a 
célra engedélyezett 400 000 korona hitelösszegből 5562 kh-nyi többé-kevésbé 
veszélyes kopár terület befásításához segélyképpen 876 birtokos között
118 830 korona pénzsegély osztatott ki.

Ugyancsak az erdősítési kedv fokozása céljából az 1909. évben is 30 
erdősítési jutalom tűzetett ki összesen 15 400 korona értékben, olyan kopárok 
erdősítésének jutalmazására, melyek állami segély igénybevétele nélkül az
1909. évben foganatosíttattak. E jutalomból 18 készpénzben lesz kiosztandó 
9000 korona összegben, 12 pedig összesen 6000 korona értéket képviselő 
dísztárgyakban; utóbbiak pénzjutalomra nem szorult erdőbirtokosok sikeres 
erdősítéseiért. Ezek a jutalmak 1914-ben kerülnek kiosztásra.

Az 1904. évben teljesített és 1909-ben megbírált versenyerdősítésekre an
nak idején, összesen 9000 korona értékben, 6 nagy és 12 elismerő jutalom tű
zetett ki. Ezek közül a 6 nagy és 7 elismerő jutalom 8 községnek, 2 volt úrbé
resnek és 3 magánerdő-birtokosnak 7800 korona értékben kiadatott; 5 elismerő 
jutalom ezúttal nem volt kiadható, ellenben egy község és egy községnek volt 
úrbéresei a nyert elismerő jutalomdíjon felül, az erdősítési költségek részben 
való megtérítéséül 100, illetve 150 korona állami segélyben is részesíttettek.

Ezeken a jutalomban részesített birtokosokon kívül 4 olyan erdőbirtokos, 
aki pénzbeli jutalmazásra nem szorul, összesen 2294 korona értékű művészi 
festményt vagy bronzszobrot nyert jutalmul.
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Az itt felsorolt jutalmakon fölül 3 erdőtiszt, 13 uradalmi, községi és kerü
leti erdőőr, végül egy közbirtokossági elnök pénzbeli jutalomban részesült; 
egy községi bírónak és egy úrbéres birtokossági elnöknek az illetékes főispán 
útján miniszteri elismerés fejeztetett ki.

Az erdei tűzesetek ez évben is igen gyakoriak voltak, de egészben véve, 
különösen az e tekintetben legrosszabb hírű kerületekben örvendetes apadás 
észleltetek. Legtöbb esetben az erdei tüzet pásztorok és munkások gondatlan
sága okozta, de sajnos igen gyakran legelőterületek nyerése és kibővítése vé
gett, szándékos gyújtogatásnak volt az eredménye. Legtöbbnyire alom- és fu
tótüzek fordultak elő, melyek a fiatalosokban és ültetésekben is alig említésre 
méltó, csekély kárt okoztak. Azonban néhány jelentékenyebb tűzeset is előfor
dult, nevezetesen egy eset Ung vármegyében, ahol a kincstári erdő 805 kh-ján 
pusztított és 37 590 korona kárt okozott. Úgyszintén gróf Hadik Barkóczy 
Endre zempléni birtokán 2000, Lehnic Szepes vármegyei község erdejében 
egy eset 20 000 korona kárral, Csík vármegyében pedig több helyen együtt
véve 20 680 korona tűzkár fordult elő.

A szél és hónyomás következtében az erdők szórványosan kevés esetben 
szenvedtek kárt. így Gömör vármegyében 1000, Brassó és Háromszék vár
megyék területén együttvéve mintegy 5500, a dunántúli vármegyékben pedig 
mintegy 9000 koronára tehető károk történtek.

A kártékony rovarok fellépéséről a múlt évekhez képest kedvező jelentések 
érkeztek be az összes kir. erdőfelügyelőségtől. Az 1908. évben még ijesztő 
mennyiségben pusztító kártékony rovarok közül azonban a gyapjas lepke 
(Ocneria dispar), az akácfa-pajzstetű (Lecanium robiniarum), a sárgafarú pille 
(Porthesia chrysorrhoea) még mindig éber figyelmet és óvintézkedéseket igé
nyelnek. Az 1908-ban aggasztó mennyiségben fellépett búcsús pohók (Cneto- 
campa processionea) úgy tetszik végképp elpusztult, és a cserebogár is az
1909. évben igen csekély mennyiségben mutatkozott.

Említést kell tennünk azonban a hazai tölgyekre nézve veszedelmes és foly
ton terjedő lisztharmatgombáról (Oidium quercinum), amely a tölgyek zsenge 
leveleit megszállja, korai lombhullást idéz elő, aminek következménye a fiatal 
hajtások elszáradása; ezért ez az újabb veszedelem a szakköröket élénken fog
lalkoztatja. Különösen a budapesti, ungvári és pécsi kir. erdőfelügyelőségek 
tesznek jelentéseikben e gomba káros hatásáról említést.

Az erdőtörvény rendelkezéseivel szemben elkövetett tilos cselekmények és 
mulasztások miatt az erdőbirtokosok ellen 377 esetben indíttatott meg az erdő
rendészeti eljárás.

Az erdőrendészeti áthágások miatt törvényes eljárással kirótt pénzbün
tetésekből az 1909. évben 274 eset után 31 125 korona 13 fillér, az erdei
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kihágások után kiszabott pénzbüntetésekből pedig 149 170 korona 13 fillér 
folyt be az Országos Erdei Alapba.

Az Országos Erdei Alap összes bevétele az 1909. évben 243 755 korona 49 
fillér, kiadása 181 507 korona 55 fillér, tiszta vagyona pedig az év végén az
1909. évi zárszámadás szerint 1 217 234 korona 80 fillér volt.

Faanyagoknak vízen való szállítására 62 birtokosnak adatott úsztatási, ille
tőleg tutajozási engedély.

Magyarországon az 1909. év végén az erdők szakszerű kezelését 1514 ha
tóságilag felesketett erdőtiszt teljesítette. Ezekből az erdőtörvény 17. §-ában 
megnevezett erdőbirtokosoknál alkalmaztatott 1184 erdőtiszt, akik közül 1032 
az előírt teljes minősítéssel bírt, 152-en pedig törvényes minősítés nélkül, azon 
az alapon voltak alkalmazhatók, hogy már az erdőtörvény életbeléptetése ide
jében erdőtiszti minőségben szolgáltak. Magánerdő-birtokosok szolgálatában 
az 1909. év végén 330 hatóságilag felesketett erdőtiszt állott, akik közül azon
ban csak 55 bírt erdészeti oklevéllel.

Az erdőtörvény 17. §-ában megnevezett birtokosok erdejében az 1909. év 
végén 5417 hatóságilag felesketett erdőőr volt alkalmazva, akik közül az 
erdőőri szakvizsgát 4672 tette le. Magánerdő-birtokosok szolgálatában 7824 
hatóságilag felesketett erdőőr állott, ezek közül azonban csak 1055 tette le az 
erdőőri szakvizsgát.

A felesketett erdőőrökön kívül az erdőőrzésnél 1909-ben 7481 erdőszolga 
segédkezett.

Erdészeti szakoktatás

Az erdészeti felső szakoktatás a Selmecbányái M. Kir. Bányászati és Er
dészeti Főiskolán történik. A főiskola erdőmémöki szakosztályán az 1908/09. 
tanévben a rendes hallgatók száma 273 volt, s ezek közül 87 az említett tan
évvel kezdte meg tanulmányait.

Az 1909. év tavaszán és őszén Budapesten megtartott erdészeti államvizs
gálatokon megjelent 40 egyén közül 33 nyert erdészeti oklevelet.

Az erdőőri szolgálatra alkalmas egyének kiképzésére az 1909. évben is 
négy erdőőri szakiskola tartatott fenn, mégpedig Vadászerdőn (Temesvár mel
lett), Királyhalmán (Szabadka mellett), Liptóújvárott és Görgényszentimrén. 
Mivel az erdészeti altiszti szolgálatra való kiképzést, illetőleg úgy a tulaj
donképpeni erdőgazdaságnak fejlődéséből kifolyólag, valamint az újabb 
időben nagyobb érdeklődéssel s gonddal felkarolt vadtenyésztés érdekei szem
pontjából az eddiginél nagyobb igények jogosan támaszthatók, ehhez képest
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az erdészeti altiszti szakképzés szervezete az 1908. évben kiadott és életbe is 
léptetett szabályzattal új alapokra fektettetek, és ezzel kapcsolatosan egyelőre 
a vadászerdei erdőőri szakiskola egyrészt a gyakorlati oktatás igényei által 
megkívánt tényezők, s ezek között elsősorban megfelelő tanulmányi erdőkkel 
fokozottabb mértékben elláttatott, másrészt a szükséghez mért továbbképző 
tanfolyammal kiegészíttetett, úgy, hogy ekként még a kisebb erdőbirtokok ke
zelési teendőivel is megbízható egyének nevelésére is teljesen alkalmassá lett.

Az ország 12 városában megtartott erdőőri szakvizsgálatokon az 1909. év
ben 326 egyén közül 265 állottá ki a vizsgálatot.

Erdészeti kísérleti ügy

A Selmecbányái M. Kir. Központi Erdészeti Kísérleti Állomás az 1909. év
ben is folytatta az erdészeti tudományt és az erdőgazdaságot érintő kísér
leteket, valamint a talajtani és meteorológiai megfigyeléseket.

Nevezetesen folytatta az akác gazdasági szerepére vonatkozó régebbi kuta
tásokat, úgy, hogy jelenleg már csak az akác kémiai tulajdonságaira, illetőleg 
biofiziológiai tüneteire vonatkozó kutatások vannak hátra.

Végzett hivatalos vizsgálatokat a kincstári erdőhatóságok és idegenek ré
széről beküldött magvakon és ezenkívül eszközölt magvizsgálati kísérleteket 
saját céljaira.

Az erdőlési kísérletek a rózsahegyi m. kir. erdőgondnokság kerületében 
létesített új kísérleti területen már az 1908. évben befejezést nyertek s ez évben 
3 új kísérleti terület létesült.

Folytatta továbbá a központi állomás a csemeteápolás és -védelem, külföl
di fafajok csemetéinek nevelése, nemes fűzek tenyésztése, erdősítés és erdő
ápolás körüli kísérleteket.

A külföldi fafajok honosítása érdekében a dendrológiai kertben több új 
fafajt telepített meg.

Folytatta továbbá a famagvak származásának szerepére irányuló és a hazai 
magkereskedelem szempontjából is nagy fontosságú kutatásokat, s az e célból 
már az 1908. évben létesített erdeifenyő kísérleti telepen kívül újabb telepeket 
létesített a vörösfenyővel és jegenyefenyővel való hasonló célú kísérletre.

Erdészeti meteorológiai állomásaink újjászervezése és egyöntetű felszere
léssel való ellátása az 1909. évben már majdnem teljesen befejeztetett.

Tanulmány tárgyává tette továbbá a központi állomás az erdei fák nitrogén
felvételének kérdését. A kutatások még lezárva ugyan nincsenek, de minden 
jel arra mutat, hogy a kísérletek kedvező irányban haladnak.
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Ezeken kívül az állomás vezetője képviselte a kísérleti ügyet érintő 
érdekeket és részt vett külföldi és honi szaktanácskozmányokon, szakülése
ken és számos helyszíni szemlét tartott a különböző káros erdei rovarok tö
meges fellépésének tanulmányozása s a védekezés módjának megállapítása 
végett.

A görgényszentimrei külső kísérleti állomás folytatta az erdősítéseknek 
tuskósarjak és gyomok elleni védelmére irányuló kísérleteit, valamint az 
üzemtervi előírás és a ténylegesen elért eredmények összehasonlítását, továb
bá a csemetekerti kísérleteket az elvetendő magmennyiség, vetésmód, cseme
ték ápolása és iskolázása, valamint a külföldi fanemek csemetéinek nevelése 
körül, végül folytatta a talajjavítási és mütrágyázási kísérleteket is.

A görgényszentimrei külső kísérleti állomás munkájának súlypontja a sza- 
bédi kísérleti telepre esik, amelyen a mezőségi kopárok beerdősítése iránti 
kísérletek folytattattak és gyüjtettek az adatok a Mezőség autochton flórájának 
megállapításához.

A királyhalmi külső kísérleti állomás folytatta a futóhomoki növények 
gyűjtését, meghatározását és termőhely szerint való osztályozását. Ez a munka 
már nagyon fontos eredményeket nyújtott, s útmutatásai az ottani vidék er
dősítéseinél már gyakorlatilag is hasznosítva lesznek. Folytatta továbbá az 
állomás a futóhomokon előforduló káros rovarok gyűjtését, kísérleteket tett az 
akácerdő legelőnyösebb kihasználására vonatkozólag, tekintettel a fatömeg 
gyarapítására, vizsgálatot eszközölt az akácfa tartósságának kérdésében, tanul
mányozta a külföldi fafajokat s azok szerepét és fontosságát a homoki erdősí
téseknél.

A liptóújvári külső kísérleti állomás erdőlési kísérleteket végzett, folytatta 
a hazai és külföldi Larix-fajok és vörösfenyő összehasonlító tanulmányozását 
és a vetésre, csemetenevelésre és -ápolásra vonatkozó kísérleteket úgy a hazai, 
mint a külföldi fafajokkal s külön kísérlet tárgyává tette a lucfenyőcsemete 
nevelésének kérdését.

A vadászerdei külső kísérleti állomás megfigyeléseket tett a csemete
nevelés körül a különféle talajmegmüvelés, vetés- és ápolásmódok mellett, 
valamint az iskolázás és öntözés befolyását figyelte meg a csemeték fejlődé
sére. Nagy fontosságú kísérleteket végzett továbbá a tölgyerdők kihasználása, 
felújítása és ápolása körül.

Mindezek mellett úgy a központi, mint a külső állomások is részben magá
nosoknak, részben hivataloknak szakvéleményeket adtak és ezenkívül fog
lalkoztak különféle meghatározásokkal, amelyeknek eredményét a központi 
állomás az Erdészeti Kísérletek  című folyóiratában rendszeresen közli.
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Végül megemlítendő, hogy a hazai fafajok földrajzi elterjedésének megál
lapítására vonatkozó külső felvételek már úgyszólván teljesen befejezést nyer
tek, most már csak egyes kétes adatok felülvizsgálása van hátra.

A gyűjtött anyag feldolgozása is serényen folyik.

M. Kir. Ornitológiai Központ

A M. Kir. Ornitológiai Központ a madárvonulás útjainak pozitív vizsgála
ta céljából folytatta a vonuló madarak fiókáinak feliratos alumíniumgyürükkel 
való megjelölését. A 2930 megjelölt madár közül számos dankasirály, szürke 
gém, bakcsó, üstökös gém, füsti fecske, fenyőrigó, barátréce, seregély és gólya 
került lövésre, mely utóbbi legnagyobbrészt Dél-Afrikában került kézre.

Folytatta a madárvédelmi telepek fokozatos fejlesztését és a gyakorlati ered
mények, helyszíni szemlék és kérdőívek útján való számbavételét. A M. Kir. 
Földmüvelésügyi Minisztériumnak számos esetben szolgált hivatalos szakértői 
véleménnyel, még nagyobb számban nyújtva magánfeleknek is felvilágosítást. 
Előkészületeket tett a bécsi nemzetközi vadászati kiállításra, valamint az 1910. 
évi berlini nemzetközi ornitológiai kongresszusra.

Kiadta Hermán Ottó Madarak hasznáról és káráról című müvét harmadik, 
jelentékenyen bővült kiadásban, valamint ugyanezen műnek Visger Owen író
nő fordításában megjelent angol kiadását irányította. Elkészültek az odúlakó 
madarak színes képei is. Gyűjteményeinek gyarapodása: 54 felállított madár, 
57 madárbőr, 2295 gyomortartalom, 59 mellcsont, 2975 tojás, 21 fészek és 273 
könyv.

Az állam által kezelt községi és némely más erdők és kopár területek

Az 1898. évi XIX. te. alapján állami kezelésbe vett erdők és kopár területek 
kiterjedése az 1909. évben 3 276 753 kh (1 885 646 ha) volt, 7492 község ha
tárában és 16 339 birtokos tulajdonában. A birtokosok az államnak összesen 
637 040 korona kezelési átalányt fizettek. Állami kezelés alatt állott ezenkívül 
15 olyan birtok is, 5274 kh (3031 ha) területtel, amely az 1898. évi XIX. te. 
hatálya alá nem tartozik.

Az említett területeken kívül az állam kezelte az 1890. évi XIX. te. szerint a 
volt Naszód-vidéki községeknek 44 község határában fekvő 273 913 kh-nyi 
(157 627 ha-nyi) erdeit is, amely erdők kezelési költsége 146 329 koronát tett ki.
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Az 1909. év folyamán 17 467 kh (10 051 ha) területtel apadt az állam által 
kezelt erdők és kopárok állománya. Lényegesebb volt az apadás Csík és 
Háromszék vármegyékben a közbirtokossági erdőknél, Sáros vármegyében 
pedig az egyházi erdőknél.

A kezelést teljesítő besztercei m. kir. erdőigazgatóság és 43 m. kir. erdőhi
vatal az említett két törvényben előírt feladatuknak, a rendelkezésükre állott 
személyzet számához képest, az 1909. évben is általában véve jól megfeleltek.

Teljesen elkészítettek és jóváhagyás alá beterjesztettek 372 rendszeres 
erdőgazdasági tervet összesen 46 874 kh-ról és folytatták a további erdőgaz
dasági tervkészítéshez szükséges külső erdőrendezési munkálatokat, ezenkívül 
456 birtok 147 314 kh-ján gondoskodtak a birtokhatár biztosításáról.

Kijelölték 39 922 kh területtel mindazokat az előírt és engedélyezett 
fahasználatokat, amelyeket a birtokosok igénybe venni kívántak s a faeladás
hoz szükséges becsléseket és előmunkálatokat foganatosították, a faeladások
nál szakvéleménnyel és javaslattétellel eredményesen közreműködtek. A faér
tékesítési viszonyok az 1909. évben némileg javultak. Az eladásra szánt fa
tömeg nagy része azonban még most sem volt értékesíthető. A faárakban je
lentékeny visszaesés azonban nem mutatkozott.

Teljesítették a mesterséges erdősítéseket olyan mértékben, amint azt az idő
járás, a rendelkezésre állott munkaerő és költségösszeg, vetőmag- és csemete
készlet megengedte. Az 1909. évben mesterséges úton be lett volna erdősíten
dő az előírás szerint, a természetes úton felújult területek levonásával, össze
sen 55 611 kh, ebből beerdősíttetett 34 727 kh, úgy, hogy az erdősítés terén a 
hátralék még mindig 23 108 kh-at tesz ki, melyet azonban legnagyobb részben 
a nehezen helyrehozható régibb mulasztások rovására kell írni. Hogy a régibb 
mulasztások fokozott tevékenység és állami támogatás mellett sem voltak na
gyobb mértékben pótolhatók, annak legfőbb okát az 1904. évi szárazság nyo
mán bekövetkezett pusztulás helyrepótlásával járó rendkívüli munka képezte.

Az állam az 1909. évben is hathatósan támogatta a birtokosok erdősítéseit, 
a szükséges ültetőanyagnak részben díjtalanul, részben pedig mérsékelt áron 
való adományozásával, amennyiben az állam költségén fenntartott 630 kh-nyi
148 csemetekertből kiosztott a birtokosok közt összesen 66 276 000 db erdei 
facsemetét. De a birtokosok maguk erejéből is figyelemreméltóan igyekeztek 
csemeteszükségletükön segíteni azáltal, hogy saját költségükön 3112 cseme
tekertet tartottak fenn 577 kh-nyi kiterjedéssel, s az azokban nevelt csemeték
ből összesen 49 726 000 db-ot használtak fel erdősítéseikhez.

Az 1909. év végén készletben maradt még az állami csemetekertekben
119 611 000 db, a birtokosok csemetekertjeiben pedig 120 054 000 db külön
böző fajú erdei facsemete.
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A kezelő személyzet az erdővédelem érdekében kijelölte mindenütt a legel
tetés ellen tilalom alá helyezett erdőrészeket, amelyek kiterjedése az 1909. 
évben is az erdők összes területének 37%-át tette ki.

Emellett azonban gondoskodott arról is, hogy az állattenyésztési érdekek 
nemcsak a már mintegy 232 973 kh területen berendezett legelőerdők (fáslege
lők) okszerű kezelésével, hanem az erdők állományainak veszélyeztetése nél
kül foganatosítható erdei legeltetéssel kiváló támogatásban részesíttessenek.

Az 1898. évi XIX. te. II. címének hatálya alá eső közös birtokosságok 
törvényes szervezkedése, a m. kir. állami erdőhivatalok közreműködésével az
1909. évben tovább folyt, s az 1909. év végéig 6509 birtokosság terjesztette be 
törvény szerint megállapított gazdasági ügyviteli szabályzatát az illetékes 
közigazgatási erdészeti bizottságokhoz. A jóváhagyásra beterjesztett szabály
zatok közül 5581 nyert jóváhagyást, s a jóváhagyott szabályzatok alapján a 
birtokosságok végleges szervezkedése eredményesen halad.

Az erdőbirtokosok erdeik őrzésére az 1909. évben összesen 1008 erdőőrt 
tartottak, akik mind bírtak az előírt törvényes minősítéssel, ezenfelül pedig az 
erdőőrök kisegítésére 7527 erdőszolgát alkalmaztak, akik részben a kisebb bir
tokoknál a mezőőri szolgálatot is ellátták.

Az állami erdészet a selyem- és gyümölcstermelésnek is segítségére volt, 
amennyiben a m. kir. állami erdőhivatalok 5 állami eperfacsemete-kertet (7,1 
kh kiterjedésben) és 18 állami gyümölcsfaiskolát (129,7 kh kiterjedésben) tar
tottak fenn. Az eperfacsemete-kertekből 280 000 db eperfacsemete bocsátta
tott a selyemtenyésztési felügyelőség rendelkezésére, s készletben maradt még 
az 1909. év végén 1 906 000 db. A gyümölcsfaiskolákból részint más állami 
gyümölcsfaiskolák szükségleteinek fedezésére, részint pedig községeknek és 
egyeseknek kiadatott összesen 233 930 db iskolázásra alkalmas különböző 
fajú vad gyümölcsfa-magcsemete és 151 865 db kiültethető gyümölcsfaolt
vány. Készletben maradt az 1909. év végével a gyümölcsfaiskolákban 316 550 
db három- és négyéves, 245 206 db kétéves és 249 408 db egyéves különböző 
fajú nemesített gyümölcsfaoltvány, továbbá 146 259 db nemesítés alá kiiskolá
zott, valamint 249 686 db kiiskolázott és egyszersmind már be is szemzett vad 
gyümölcsfacsemete és 339 240 db különböző iskolázni való magágyi csemete.

Kincstári erdőrendezőségek

Az erdőrendezőségek szervezetében változás nem történt. Az erdőrende
zési teendőket a vezetőkön kívül 58 hosszabb-rövidebb időre beosztott műsza
ki tisztviselő végezte.
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Az erdőrendezőségek a kincstári üzemben levő, valamint a szakiskolák ke
zelésében tanulmányi célokat szolgáló kincstári erdők gazdasági terveinek 
időszaki beszámoló és kiegészítő munkálataival, az eladás alá kerülő nagyobb 
vágásterületek fatömegének becslésével, birtok- és határrendezési munkála
tokkal, az erdőművelés, -ápolás kivitelének ellenőrzésével, felügyeletével, új 
birtoktörzskönyvek összeállításával foglalkoztak.

Kincstári erdőművelés

Az előírt erdősítési munkák több kerületben nem voltak végrehajthatók 
egészben, mert az állandó munkáshiány és az ezzel kapcsolatos munkabér
emelkedés folytán szükséges -  igen magas -  erdősítési költség meghaladta a 
rendelkezésre álló hitel keretét.

Az 1909. évben úgy a tölgyfajok, mint a fenyőfélék jó magtermést hoztak, 
ennélfogva a legközelebbi időszakban kihasználásra kerülő idős erdőállo
mányokban jelentékeny területeken volt alátelepítés eszközölhető s a tenyész
tés tárgyát képező főfanemek csemetéinek neveléséhez szükséges magvak is 
túlnyomó részben házilag lettek összegyűjthetők.

Építkezés

A kincstári erdőknél az 1909. év folyamán befejezést nyertek és rendel
tetésüknek átadattak a következő kezelési épületek: 3 erdőtiszti lak, 9 altiszti 
lak és 16 gazdasági melléképület. A felmerült szükségletnek megfelelően 
kibővíttetett és átalakíttatott továbbá: 2 gőzfürész, 1 hivatali épület, 2 tiszti 
iroda, 6 tiszti lak, 1 altiszti lak és 3 gazdasági melléképület. Az év folyamán 
megkezdetett: 4 erdőtiszti lak, 9 erdőőri lak, 9 gazdasági melléképület és 1 fa- 
raktárőri lak felépítése.

Ezenkívül folytattatott az erdei út- és vasúthálózatok fejlesztése, annak 
szem előtt tartásával, hogy a már létező szállítási eszközök és berendezések 
teljesítőképessége a belterjesebb erdőkezeléssel és kihasználással lehetőleg lé
pést tartson.

Az 1904. évi XIV. te. rendelkezéseihez képest az erdei vasutak építésére 
engedélyezett hitel terhére az 1909. év folyamán kiépült és a forgalomnak át
adott 11 km hosszú fekete-garam-völgyi erdei vasúttal együtt ez ideig össze
sen 80 km erdei vasút létesült.
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Területváltozások

A kincstári erdőigazgatóságok, főerdőhivatalok és erdőhivatalok kezelésé
ben levő erdők, az üzemi és kezelési célokat szolgáló beltelkek, mezőgazdasá
gilag művelt földek, havasi legelők s terméketlen területek kiterjedése az 1909. 
év folyamán -  az alábbi részletezés szerint -  végeredményben 3661 ha-ral 
gyarapodott.

Szaporodás

1. A tényleges birtoklásnak megfelelő törzskönyvi helyesbítésekből 
(Itt foglaltatik a Duna folyamnak a gazdasági tervekben eddig nem tárgyalt, 
a nagymarosi m. kir. erdőgondnoksághoz tartozó része, 493 ha kiterjedéssel, 
s a Gödöllő határában létesített, annak idején a gazdasági ágazattól átvett 
Erzsébet-park és József főherceg kísérleti telep 213 ha területe is)

978 ha

2. Kisebb vásárlásokból 46 ha

3. A gazdasági ágazattól átvitetett (lippai kerület) 7 ha

4. Nagyobb vásárlások
(Az ungvári főerdőhivatal kerületében a háthegységi erdők; a szászsebesi 
erdőhivatal kerületében a Bruckenthal-féle, a liptóújvári főerdőhivatal 
kerületében a Loisch és Gurja-féle birtokok)

2997 ha

Összes szaporodás 4028 ha

Apadás

1. A tényleges birtoklásnak megfelelő helyesbítésekből 96 ha

2. Kisebb eladások 21 ha

3. Vasutak által kisajátított, továbbá a bányakincstámak, illetve az aldunai 
hajózási hatóságnak átadott területek kiterjedése

3 ha

4. Telepítési célokra átadatott a lippai, szászsebesi és apatini kerületekben 189 ha

5. A bustyaházai kerület királymezői gondnokságának területéből leíratott a 
4319/1908. P. sz. kúriai ítélet alapján

58 ha

Összes apadás 367 ha

Vagyis végeredményben az összes kincstári erdőbirtok állománya 3661 ha-ral 
gyarapodott.
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Havas gazdasági berendezések

A kincstári havasok gazdasági berendezésének munkálatai az 1909. évben 
is tovább folytak, különösen a Máramaros és Ung vármegyék területén fekvő 
kincstári havasi legelőkön, ahol 52 305 korona költséggel majoroslakok, istál
lók és akiok, közlekedési utak és itatok létesíttettek.

Annak érdekében pedig, hogy az arra utalt hegyvidéki lakosság közvetítők 
kizárásával s egyébként is a célszerűség kívánalmainak megfelelőbb módon 
részesülhessen a havasi legelők használatában, a kincstári havasok túlnyomó 
része házi kezelésbe vétetett és ennek kapcsán bérbeadás helyett bárcázás 
útján lesz értékesítve.

Faértékesítés

A kincstári erdők fatermésének értékesítése a házilagos termelés fokozatos 
kiterjesztése kapcsán történt.

Azokban a kerületekben, amelyekbe a házi kezelés már az előző években 
bevezettetett és előnyösnek bizonyult, a kezelésnek ez a módja abban a mér
tékben, amint az eredményes végrehajtásához szükséges előfeltételek biztosít
hatók voltak, fokozatosan az 1909. évben is fejlesztetett, és ennek révén a házi 
kezeléssel elérni kívánt gazdasági és szociális politikai célokat a kincstári 
erdészet ez évben is fokozott mértékben szolgálhatta.

A faértékesítés ama körülményeinél fogva, hogy a fapiacnak az 1908. 
évben tapasztalt kedvezőtlen helyzete az 1909. évben javult, az előbbi évinél 
kedvezőbb eredménnyel járt ugyan, de a kereslet különösen a tövön való el
adásra kínált faanyagokkal szemben, kevés kivétellel még mindig gyöngék 
voltak, aminek következtében néhány kincstári faárverés 1909-ben is ered
ménytelen maradt.

Ilyen körülmények között az 1908. évben bevezetett azon könnyítések, 
amelyek megfelelő értékpapír-fedezet ellenében a készpénzfizetés teljesítésére 
való időhaladék adását lehetővé tették, az 1909. évben is helyénvalónak bizo
nyultak.

A fapiac általános javulása a horvát-szlavónországi kincstári erdők jöve
delmezősége tekintetében is érezhetővé vált, amennyiben a fenyő- és bükkfa- 
hozadékok legnagyobb részben némi áremeléssel elkeltek, és a két éven át 
eredménytelen tölgyfaeladás a normális kerékvágásba jutott.

A szlavóniai tölgy iránt az érdeklődés elég élénk volt, úgyhogy az ered
mény átlaga megütötte az 1906. évi becsértéket.
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Birtokrendezések

A kincstári erdők túlnyomórészt ma már teljesen szolgalommentesek.
A még megoldatlan, aránylag nem nagyszámú birtokrendezési ügyek vég

leges rendezése kevés kivétellel mindenütt folyamatban van, s ezek között a 
felsőbányái közös erdők felosztásának ügye már annyira előrehaladt, hogy az 
egyezség már meg is köttetett, és ennek alapján rövid idő alatt a kölcsönös bir
tokbaadás is meg fog történni.

Horvát-Szlavónországok területén, Novi-Zagon és Mrkopalj községekkel 
folytatott úrbéri perek jogerős ítéletekkel befejeztettek, Zlobin község úrbéri 
rendezése ügyében pedig a tárgyalások szintén befejeztettek, s csak az ítélet 
meghozása van hátra. Bribir község úrbéri pere pedig szintén a befejezés előtt 
áll.

Kegyúri építkezések

A „Rendes kiadások” „Egyházi és jótékony célok” című alrovatának ter
hére a kegyúri épületeken évenként és állandóan felmerülő kisebb-nagyobb 
tatarozásokon kívül a topánfalvai görög katolikus templom építése, mely az
1908. évben vette kezdetét, újabb 11 000 korona kincstári hozzájárulás folyó
sításával befejezést nyert.

A kincstár kegyurasága alatt álló, leégett liszkófalvi római katolikus plébá
niai épületek 9500 korona kincstári hozzájárulással felépíttettek, a cserpataki 
új iskola és tanítói lak létesítésére 12 300 korona fordíttatott s a leégett szo- 
molnoki római katolikus fiúiskola céljaira első részletként 20 000 korona utal
ványoztatok.

Az 1909. évben Fenyőházán, a régi iskola helyett, 32 000 korona költség
gel teljesen új, modem iskola épült.

Végül 42 000 korona felhasználásával megindultak Zborón az erdészeti 
altiszti gyermekinternátus berendezésének munkálatai is, és ezzel kapcsolat
ban az ottani állami elemi iskola kibővítésére első részletként 36 000 korona 
engedélyeztetett.
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A Magyarbirodalom erdőterülete 1909-ben alig változott, mindössze 57 ha-ral 
volt több, mint 1908-ban. Összes erdőterületünk az 1909. év végén 9 013 183 
ha-a terjedt, amelyből 7 482 741 ha a Dráván innen, 1 530 442 ha a Dráván túl 
feküdt. Az 57 ha-nyi többlet kizárólag a magyar anyaországra esett. Üzemterv 
szerinti kezelés alatt állott összesen 5 898 449 ha (az előző évinél 1431 ha-ral 
több), éspedig Magyarországon 4 756 342 (1908-ban 4 754 911), Horvát- 
Szlavónországokban ugyanannyi, mint az előző évben: 1 142 107 ha.

Ami a talaj szerinti megoszlást illeti, erdeink túlnyomó része -  1909-ben 
6 849 104 (1908-ban 6 838 853) ha -  (76%) feltétlen erdőtalajon álló, 
1 678 620 (1908-ban 1 680 781) ha (18,6%) nem feltétlen erdőtalajon álló 
erdő, 365 247 (1908-ban 373 434) ha (4,1%) véderdő s 120 212 (1908-ban
120 058) ha (1,3%) futóhomokon álló erdő. Nagy különbség van e tekintetben 
az anyaország és a társországok erdei közt; míg ugyanis az anyaországban a 
nem feltétlen erdőtalajon álló erdők területe a magyarországi erdők területének 
csak 13,2%-át teszik ki, addig Horvát-Szlavónországokban az ilyen erdők 
területe 45,1% volt. Eszerint a Dráván túl igen sok olyan erdő van, amelynek 
területe más művelési ágra is alkalmas volna. A feltétlen erdőtalajon álló erdők 
területe a társországokban csak 52,5, ellenben a magyar anyaországban 80,9, a 
véderdők területe a Dráván túl 2,4, a Dráván innen 4,4, végül a futóhomokon 
álló erdők területe Horvát-Szlavónországokban 0,02, Magyarországon 1,6%-ot 
tett ki.

Fanemek szerint a Magyarbirodalom erdőállománya következőleg oszlott 
meg: legtöbb volt: 4 695 094 (1908-ban 4 698 845) ha (52,1%) a bükk- és más 
lomberdő, míg a tölgyerdők területe 2 377 321 (1908-ban 2 382 584) ha 
(26,4%), a fenyőerdők területe 1 940 768 (1908-ban 1 931 697) ha-ra (21,5%) 
terjedt.

Úgy Magyarországon, mint Horvát-Szlavónországokban a legnagyobb 
területet a bükk- és másféle lomberdők veszik igénybe, mely erdők területe a 
Dráván inneni erdőknek 49,2, a Dráván túliaknak 66,6%-ára terjed, míg a 
tölgyerdők kiterjedése az anyaországban 27,3, a társországokban 22, a fenyő
erdőké Magyarországon 23,6, Horvát-Szlavónországokban 11,4% volt. A 
lefolyt évben a bükk- és más lomberdők területe 3751, a tölgyerdők területe 
5263 ha-ral kisebbedett, ellenben a fenyőerdők területe 9071 ha-ral nagyob
bodott.

A kincstári erdőbirtokok összes területe 1909-ben 1 641 313 ha-t tett ki
210,1 millió korona értékben; a többlet az előző évhez képest a területnél 3661
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ha, az értéknél 203 ezer korona. A kincstári erdők területéből az anyaország
ban 1 284 514, a társországokban 356 799 ha fekszik, 148,6, illetőleg 61,5 
millió korona értékben. A fenti 1 641 313 ha kincstári területből azonban 
182 007 ha tulajdonképpen nem erdő, hanem nagy részben legelő, éspedig 
havasi legelő 67 481, egyéb legelő 44 646, terméketlen terület 29 095, rét 
27 028 ha, úgyhogy a tulajdonképpeni kincstári erdők területe 182 007 ha-ral 
kevesebb, vagyis 1 459 306 ha. Ezen erdőterületnek egy tekintélyes része: 
173 881 ha (11,9%), a használaton kívüli erdőkre esik. A rendes használat alatt 
álló erdők területe tehát összesen 1 285 425 (1908-ban 1 284 001) ha volt, 
amelyből a magyar anyaországra 982 861 (1908-ban 981 448) ha (76,5%), a 
társországokra 302 564 (1908-ban 302 553) ha (23,5%) esett. A 
Magyarbirodalom rendes használat alatt álló erdeiből 715 333 (1908-ban 
717 351) ha (55,6%) bükk- és más kemény lombfaerdő, 398 859 (1908-ban 
396 693) ha (31%) fenyőerdő, 157 829 (1908-ban 156 347) ha (12,3%) tölgy
erdő és 13 404 (1908-ban 13 610) ha (1%) fűz-, nyár- és más puha lombfaerdő 
volt.

Egy ha kincstári erdőbirtok átlagos értéke az előző évi 128,2 koronával 
szemben 1909-ben kerek 128 koronát tett ki. A Dráván túli erdőbirtokok -  ha- 
onként 172,37 koronával -  általában értékesebbek, mint a Dráván inneniek, 
amelyek ha-onként csak 115,68 korona értéket képviseltek. Még nagyobbak az 
ellentétek, ha az erdőterületek értékét erdőhatósági kerületek szerint vizs
gáljuk. így pl. míg a vinkovcei főerdőhivatal erdeinek ha-onkénti átlagos 
értéke 592,84, az apatini erdőhivatal hatósága alá tartozóké 591,74, a gödöllői 
erdőhivatal erdeinek ha-onkénti értéke 432,71, a liptóújvári főerdőhivatalhoz 
tartozóké 337,86 korona, addig a susaki erdőhivatal erdői ha-onként csak 
13,96, az orsovai erdőhivataléi 17,41, az ungvári főerdőhivataléi 29,33 koro
nát képviselnek.

A kincstári tulajdont képező erdőterületből 1909-ben 35 722 (1908-ban 
37 599) ha volt kihasználható, a tényleg kihasznált terület azonban csak 
10 559 (1908-ban 11 452) ha-ra, a kihasználható területnek 28,3%-ára terjedt, 
míg 25 163 (1908-ban 26 147) ha kihasználatlanul maradt. A kihasznált 
területen termeltetett: 1 135 249 (ebből a Dráván innen 999 534, a Dráván túl 
135 715) m3 épület- és műfa és 2 205 453 (ebből a magyar anyaországban
1 770 829, a társországokban 434 624) m3 tűzifa, összesen 3 340 702 m3 
fatömeg, szemben az 1908. évben -  984 ha-ral nagyobb területen -  termelt 
3 131 342 m3-rel. Értékesítetlenül visszamaradt az 1909. évi vágásterületeken 
220 984 m3 fatömeg, míg a kihasználatlanul maradt vágásterületek fatömege 
becslés szerint 7 714 796 m3 volt; az előbbi mennyiség 124 971 m3-rel 
kevesebb, az utóbbi 257 886 m3-rel több volt, mint 1908-ban.
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A zárszámadások adatai szerint a kincstári erdőkből a kincstár nyers 
bevétele 19,67, kiadása 15,39 millió korona volt, fölösleg gyanánt tehát 4,28 
millió korona jelentkezik az 1908. évi 4,59 millió koronával szemben. Úgy a 
bevételek, mint a kiadások erdőhatósági kerületenként természetszerűleg 
különbözők. Legnagyobb bevétele volt a kincstárnak a máramarosszigeti (2,9 
millió korona), besztercebányai (1,9 millió korona), liptóújvári (1,5 millió 
korona), szászsebesi (1,4 millió korona) stb. erdőigazgatóságok hatósága alá 
tartozó erdőkből, míg legtöbb kiadást a máramarosi (2,3 millió korona), besz
tercebányai (1,8 millió korona), ungvári (1,2 millió korona) és bustyaházai 
(1,1 millió korona) erdőhivatalokhoz tartozó erdők kezelése igényelt. Legtöbb 
tiszta hasznot eredményeztek a vinkovcei (1,6 millió korona), mára
marosszigeti (534 ezer korona), liptóújvári (482 ezer korona), lippai (400 ezer 
korona) és apatini (332 ezer korona) erdőhatóságok erdei, míg a bustyaházai, 
ungvári, gödöllői és susaki erdőhatóságoknál a kiadás felülmúlta a bevételt.

Az üzemtervek szerint beerdősítendő lett volna 1909-ben 14 315, a régeb
bi hátralékokkal együtt 23 848 ha kincstári erdő, a beerdősített terület azonban 
ennél jóval kisebb, nevezetesen csak 16 383 ha, amelyből 12 388 ha ültetéssel, 
3756 ha vetéssel és 239 ha természetes úton erdősíttetett. A beerdősített terület 
-  1399 ha horvát-szlavónországi terület kivételével -  a magyar anyaországra 
esik. A foganatosított erdősítések összes költsége 814 753 (1908-ban 732 527) 
koronára rúgott, éspedig 778 297 (1908-ban 698 700) koronára a Dráván 
inneni és 36 456 (1908-ban 33 827) koronára a Dráván túli erdősítéseké. Az 
ültetés útján eszközölt erdősítések ha-onként átlag 60,63, a vetés általi 
erdősítések 16,95 koronát emésztettek fel az előző évi 63,60, illetőleg 26,57 
korona ha-onkénti átlagos költséggel szemben.

Az állam a kincstári erdőkön kívül részint az 1890. évi XIX., részint az 
1898. évi XIX. te. rendelkezései alapján még 16 395 (1908-ban 16 038) ha 
erdőt és kopár területet kezelt. Ezen erdők és kopár területek kiterjedése
2 046 299 (1908-ban 2 056 348) ha-t tett ki, s az állami kezelésért megállapított 
évi átalány 781 688 korona -  az előző évinél 1681 koronával kevesebb -  volt.

A kincstári csemetekertek száma változatlanul 18 maradt, kiterjedésük 2 
ha-ral nagyobbodott, s összesen 356,7 ha-ra terjedt, amelyből 352,5 az anya
ország, 4,2 a társországok területén fekszik. Kiadtak az 1909. év folyamán 
összesen 55,7 (1908-ban 50,9) millió csemetét, éspedig 48,8 (1908-ban 43,5) 
milliót az erdőkincstár által foganatosított erdősítésekhez, 3,8 (1908-ban 3,7) 
milliót magánosoknak kopár területek befásítására és 3,1 (1908-ban 3,7) mil
liót a selyemtenyésztési felügyelőség részére. A kiosztott csemeték legna
gyobb része -  70,4% -  fenyőfa volt, a tölgyfacsemeték aránya 14,6, egyéb 
lombfacsemetéké 9,4, szederfacsemetéké 5,6%-ot tett ki. Készletben maradt
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az 1909. év végén 123,2 millió db fenyő-, 12 millió db tölgy-, 10,2 millió db 
szeder- és 6,5 millió db egyéb lombfacsemete.

Az állami erdöhivatalok 1909-ben 153 (1908-ban 156) csemetekertet 
kezeltek, 366,5 (1908-ban 374,2) ha kiterjedéssel. Jóllehet úgy a csemete
kertek száma, mint kiterjedésük az előző évvel szemben kisebbedett, a kiutal
ványozott csemeték száma 3,6 millióval több volt, mint 1908-ban. Kiosztottak
1909-ben 66,3 millió csemetét, ebből tölgy 10,9, fenyő 22,3, akác 17,7, egyéb 
lombfa 15,3 millió db volt, s az év végi készlet 119,6 millió db-ból állott. E 
csemetekertéken kívül az állami erdőhivatalok és erdőszakiskolák a kopár 
területek befásítására s egyéb célokra még 408 ha kiterjedésű, 157 csemete
kertet kezeltek, amelyek fenntartási költsége 485 000 koronát tett ki (1908-ban 
160 csemetekert 416 ha kiterjedéssel 455 000 korona költséget emésztett fel).

Behozatal

mennyiség, ezer mázsa érték, ezer korona

1905 1906 1907 1908 1909 1905 1906 1907 1908 1909

Tűzifa 513 807 655 667 592 513 969 884 789 642

Fagyapot 5 4 8 9 8 54 50 92 94 75

Épület- és 
müfa
keményfából

105 105 126 107 56 641 657 494 320 180

Épület- és
müfa
puhafából

1 264 1 927 1 996 2 146 2411 2 560 4 222 4 465 4 657 5 141

Bányafa 107 167 157 161 205 252 400 399 410 502

Vasúti talpfa 69 47 88 324 74 250 248 566 1 712 255

Donga
keményfából

139 106 89 101 77 1 414 1 212 1 128 1 300 987

Kemény
fűrészáru

193 284 264 162 256 1 306 2 340 1 829 1 167 1 678

Puha
fűrészáru

2 708 3 187 3 131 2 869 2 907 14 896 18 793 20 044 17 479 17 156

Fazsindely 77 90 84 61 68 574 599 703 562 628

Szőlőkaró 72 75 80 82 84 362 404 368 345 335

Fűzfavessző - 1 1 2 3 6 14 20 26 61

Botfa 5 5 6 5 4 380 406 488 455 399

Összesen 5 257 6 805 6 685 6 696 6 745 23 208 30 314 31 480 29 316 28 039
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Az 1909. évben Magyarországon a kincstár kopár és vízmosásos területek 
beerdősítésére 40,8 millió db csemetét osztott ki ingyen, amelyekkel 4539 ha 
területet ültettek be; az ingyenesen kiosztott csemeték száma az 1908. évben 
ingyen adott csemeték számánál 4,9 millióval több, a beültetett terület az 1908. 
évben ilyen csemetékkel beültetett területnél 712 ha-ral nagyobb volt. Ingyen
csemetékben részesültek 1909-ben 2349-en, állami pénzsegélyben 878-an. 
Végül sikeres erdősítésért kiosztott az állam összesen 118 830 korona segélyt, 
illetőleg jutalmat.

A fa és egyéb erdei termékek külkereskedelmi forgalmának alakulását az 
utolsó öt évről a következő adatok tüntetik fel:

Kivitel

mennyiség, ezer mázsa érték, ezer korona

1905 1906 1907 1908 1909 1905 1906 1907 1908 1909

Tűzifa 1 293 1 215 1 271 1 302 1 584 1 967 2 093 2 369 2014 2 081

Fagyapot 5 17 9 11 13 54 193 113 134 158

Épület- és 
műfa
keményfából

835 825 850 564 572 6 957 6 064 7 090 4 101 3 891

Épület- és
müfa
puhafából

555 384 561 635 564 1 631 1 415 1 890 1 858 1 657

Bányafa 265 264 272 385 305 663 714 774 1 059 826

Vasúti talpfa 507 501 319 466 360 2 738 3 317 2319 3 070 1 570

Donga
keményfából

899 717 593 339 282 12 262 13 319 10 853 5 989 3 998

Kemény
fűrészáru 2 368 2 318 2 437 2 272 1 962 27 283 29 506 31 009 27 603 22 804

Puha
fűrészáru

3 006 3 171 2 696 2 859 3 110 21 168 23 282 21 223 21 368 22 397

Fazsindely 3 1 1 1 1 19 11 11 10 14

Szőlőkaró 20 22 18 14 17 90 109 93 66 76

Fűzfavessző 10 6 4 6 4 259 156 117 154 124

Botfa 38 39 41 34 34 2 026 1 933 2 225 1 885 1 934

Összesen 9 804 9 480 9 072 8 888 8 808 77 117 82 112 80 086 69 311 61 530
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Behozatalunk 1909-ben az előző évi 6,7 millió mázsáról 6,75 millió 
mázsára emelkedett, annak értéke azonban a faárak csökkenése következtében
29,3 millió koronáról 28 millió koronára, kivitelünk pedig 8,89 millió 
mázsáról 8,81 millió mázsára, 69,3 millió koronáról 61,5 millió koronára 
csökkent. Külkereskedelmi mérlegünk aktivitása tehát, amely 1908-ban 40 
millió koronát tett ki, a lefolyt évben 33,5 millió koronára hanyatlott. 
Behozatalunkban legfontosabb szerepet játszanak a puha fűrészáruk, a puha 
épület- és müfa s a kemény fűrészáruk. Kivitelünk legnagyobb fontosságú 
faárui a kemény és a puha fűrészáruk, donga, kemény épület- és müfa, vasúti 
talpfa stb. Ezen faáruk közül értékre nézve a puha fűrészáruk behozatala 
csökkent, ellenben a puha épület- és műfa behozatala emelkedett, míg kivite
lünkben a puha fűrészáruknál és tűzifánál emelkedéssel, a kemény fűrészáruk
nál, dongánál, kemény épület- és müfánál, vasúti talpfánál csökkenéssel talál
kozunk.

Bükkállomány átalakítása lucfenyvessé csemeteültetéssel (1910 körül)
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Földművelésügyi Minisztérium 1910
Földművelésügyi miniszter: Darányi Ignác

I. A. FŐOSZTÁLY
Főnök: Horváth Sándor 
Főnökhelyettes

Lászlóffy Gábor 
Nagy Károly

1. Ügyosztály. Erdőfelügyelet
Osztályvezető: Lászlóffy Gábor 
Erdőfelügyelő

Rochlitz Dezső 
Alerdőfelügyelő

Doroszlay Gábor 
Hammersberg Géza 
Tichy Kálmán 
Czillinger János

2. Ügyosztály. Erdőgazdasági 
üzemtervek, kísérletügy és erdő
statisztika
Osztályvezető: Nagy Károly 
Alerdőfelügyelő

Dezsényi Jenő 
Főerdőmérnök

Térfi Béla 
Selymessy Ferenc 

Erdőmérnök
Spettmann János 
Intzédi Géza 

Segéderdőmérnök
Vidos Miklós

3. Ügyosztály. Állami erdőtisztek, 
altisztek és szolgák személyi ügyei, 
erdészeti szakképzés
Osztályvezető: Arató Gyula

Erdőtanácsos
Bodor Gyula 
Héjas Kálmán 

Főerdőmester
Csopey Kornél 
Tóth Miklós 
Balogh Ernő 
Szécsi Imre 

Segéderdőmérnök
Fröhlich Brúnó

4. Ügyosztály. Állami kezelésbe 
vett erdők
Osztályvezető

Péch Kálmán 
Erdőtanácsos

Ratkovszky Károly 
Főerdőmérnök

Korzenszky Antal 
Gruber Gyula 
Gurányi István

I. B. FŐOSZTÁLY
Főnök

Tomcsányi Gyula 
Főnökhelyettes

Földi János 
Nagy Vince 
Téglás Károly

1. Ügyosztály. Kincstári erdők
Osztályvezető

Téglás Károly 
Helyettes

Schmidt Károly
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Erdőtanácsos
Szabó József 
Kaán Károly

Főerdőmérnök
Szokolóczy József 
Barsy Richárd

2. Ügyosztály. Kincstári erdők
Osztályvezető

Csik Imre
Helyettes

Kozma István
Erdőmérnök

Tomassek Miklós 
Tomasovszky Imre

Segéderdőmérnök
Simonffy Gyula

3. Ügyosztály.
Horvát-szlavónországi ügyek
Osztályvezető: Nagy Vince

Fogalmazó
Jankovich Iván 

Erdőtanácsos
Mariányi János 

Főerdőmérnök
Kacsanovszky József

Fordító
Nemes József

4. Ügyosztály. Kincstári erdőren
dezés és építkezés
Osztályvezető

Földi János 
Erdőtanácsos

Kovács Gábor 
Főerdőmérnök

Martian Livius 
Erdőmérnök

Clement Károly 
Segéderdőmérnök

Sztripszky Ágost
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Kormányjelentés az erdészetről

Magyarország erdőgazdaságilag művelt területe az 1910. év folyamán 16 480 
kh-dal apadt, s az év végén 12 986 467 kh-ból állott. Ez az apadás onnét ered, 
hogy egyrészt folyton újabb s pontosabb mérések foganatosíttatnak, s ezek 
alapján a törzskönyvi adatok is folytonosan helyesbíttetnek, másrészt az erdők 
állaga is a feltétlen erdőtalajú területeknek leírása, továbbá jelentékeny erdő
területeknek telepítési célokra való átengedése folytán apad, ellenben a futó
homokos és kopár területeknek befásítása folytán csak kisebb mérvben sza
porodik.

Talajminőség szerint az erdők állományában a következő változás állott be: 
a véderdők állománya 14 908 kh-dal, a futóhomokon álló erdők állománya 
510 kh-dal, a feltétlen erdőtalajú erdők területe 25 246 kh-dal apadt, a nem 
feltétlen erdők területe 24 184 kh-dal emelkedett. E változásokat egyrészt a 
talajminőség helyesebb meghatározása, másrészt az a körülmény idézte elő, 
hogy a vármegyék területén levő erdők törzskönyve revízió alá vétetvén, évről 
évre helyesebb adatok birtokába jutunk.

Az erdőterületeknek fanemek szerinti megoszlására vonatkozó adatok a 
fenti okokból szintén változást szenvedtek. A tölgyesek és fenyvesek területe 
nagyobb, a bükkösök és egyéb lombfaerdők területe kisebb mérvben apadt.

Az erdők fenntartását veszélyeztető s törvénybe ütköző erdőirtások az
1910. év folyamán nagyobb mértékben és olyan alakban, hogy az erdőtörvény 
büntető határozatait gyakran kellett volna alkalmazni, nem fordultak elő.

Az üzemtervek rendelkezései és az 1879. évi XXXI. tc.-nek az erdők fenn
tartására vonatkozó általános határozatai értelmében a múlt évekből eredő 
hátralékok beszámításával összesen 159 333 kh-nyi területet kellett volna az 
erdőbirtokosoknak beerdősíteni; tényleg beerdősíttetett 105 796 kh, s így 
hátralékban maradt 53 537 kh. Ez azonban teljes egészében hátralékot nem 
képez, mert a beerdősítendőnek kimutatott terület részben természetes úton 
felújult. A tényleges hátralékot leginkább az idézte elő, hogy a magtermés igen 
hiányos volt, sőt vidékenként teljesen kimaradt, továbbá, hogy a múlt években 
uralkodott nagy szárazság miatt az előbbi 5, sőt 10 éven át eszközölt erdősíté
sek nagy része tönkrement, elsősorban tehát az elpusztult erdősítéseket kellett 
pótolni. De mint már az előző években, hátráltatta az erdősítéseket részben az 
a körülmény is, hogy az esedékes vágásterületek sok helyen ki nem használ
tattak és, hogy a letarolt területekről a termelt faanyag kellő időben ki nem 
szállíttatott. Akadályozta továbbá az erdősítések kellő foganatosítását ez év
ben is a munkáshiány és az a körülmény is, hogy a legelők nagy része a for
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róság következtében kiszáradt, a legeltetés érdekében tehát helyenként a vá
gás- és tisztásterületek legeltetése és beerdősítésüknek elhalasztása megen
gedtetett.

Az 1910. évben is történt ezzel szemben 3518 kh-on olyan erdősítés is, 
amelyre az erdőbirtokosok kötelezve nem voltak.

Az ültetésekhez megkívánható facsemeték termeléséről nemcsak a kis- és 
középbirtokosok, hanem helyenként még a nagybirtokosok sem gondoskod
nak, ami az erdősítések keresztülvitelét erősen feltartja. Ezért sok esetben, 
midőn a birtokosok a költségeket maguk nem voltak képesek elviselni, az er
dei facsemetekertek telepítése állami segéllyel is előmozdíttatott. A kopár 
területek beerdősítésére pedig nemcsak az „állami kezelésbe vett községi er
dők” és az „államsegély kopár területek befásítására” című költségvetési hitel 
terhére fenntartott, hanem a kincstári csemetekertek feleslegéből is nagyobb 
mennyiségű csemete osztatott ki.

Az említett csemetekertekben rendelkezésre állott 202 millió különféle 
facsemete, s ebből kiosztatott az 1910. évben az állami kezelésben levő kopár 
területek befásítására és 2295 magánerdő-birtokosnak összesen 33 913 000 
csemete, amellyel 7642 kh kopár területet erdősítettek be. Az erdősítés sikere 
elég kedvező volt.

Azoknak az erdőbirtokosoknak, akik anyagi helyzetüknél fogva a kopár, 
vízmosásos területeik befásításának költségeit önerejükből nem viselhették, 
illetőleg bebizonyították azt, hogy a beerdősítés folytán elért előny egyelőre 
csekélyebb lesz, mint a beerdősítésre fordított munka és költség, az 1910. 
évben 3788 kh-nyi, többé-kevésbé veszélyes kopár terület befásításához se
gélyképpen 899 birtokos között 106 990 korona pénzsegély osztatott ki. Olyan 
kopárok erdősítésének jutalmazására pedig, amelyek állami segély igénybe
vétele nélkül az 1910. évben foganatosíttattak, mint az előző évben, 30 erdő
sítési jutalom tűzetett ki 15 400 korona értékben. E jutalmakból 18 kész
pénzben osztandó ki 9000 korona összegben, 12 pedig összesen 6000 korona 
értéket képviselő dísztárgyakban; utóbbiak a pénzbeli jutalmazásra rá nem 
szorult erdőbirtokosok között, sikeres erdősítésekért. Ezek a jutalmak az 1915. 
évben kerülnek kiosztásra.

Az 1905-ben teljesített és 1910-ben megbírált versenyerdősítésekre annak 
idején összesen 9000 korona értékben 6 nagy és 12 elismerő jutalom tűzetett 
ki. Ezek közül 6 nagy és 2 elismerő jutalom 6 községnek, a Csík vármegyei 
magánjavak uradalmának és egy evangélikus esperes-lelkésznek 6800 korona 
értékben kiadatott, 10 elismerő jutalom ezúttal nem volt kiadható.

Ezeken a jutalomban részesített birtokosokon kívül 2 olyan erdőbirtokos, 
aki pénzbeli jutalmazásra nem szorult, összesen 1618 korona értékű, hazai
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művészektől származó festményt és bronzszobrot nyert jutalmul, 2 uradalmi 
erdőtiszt, 1 uradalmi alerdész, 11 uradalmi, községi és kerületi erdőőr és erdő
szolga, és egy községi bíró pénzbeli jutalomban részesült, egy községi jegyző
nek és egy városi gazdának pedig az illetékes főispán útján miniszteri elisme
rés fejeztetett ki.

Az erdei tüzesetek vidékenként elég gyakoriak voltak, de nagy károkat ez 
évben nem okoztak. Legtöbb esetben pásztorok és munkások gondatlansága 
okozta az erdei tüzet, de sajnos voltak esetek ebben az évben is, midőn legelő
területek nyerése és bővítése céljából szándékos gyújtogatás idézte elő az erdei 
tüzet. Legtöbbnyire alom- és futótüzek fordultak elő, melyek azonban még a 
fiatalosokban és ültetésekben sem okoztak valami nagy kárt. Volt azonban né
hány jelentékenyebb tüzeset is; így Szepes vármegyében, ahol a bolgár király 
birtokán mintegy 10 000 korona és a szepesi püspökség erdejében mintegy 
24 000 korona kárt lehetett megállapítani; aztán Máramaros, Szatmár és Besz- 
terce-Naszód vármegyékben több helyen, 4000-11 000 koronára terjedő káro
sodást idézve elő.

A szél és a hónyomás következtében az erdők csak szórványosan és csak 
csekély kárt szenvedtek, s a hónyomás csak Gömör és Vas vármegyékben oko
zott jelentékenyebb kárt.

Az 1908. évben oly ijesztő mennyiségben fellépett kártékony rovarok az
1910. évben már alig voltak észlelhetők, de fellépett azok helyett néhol nagyobb 
mérvben is a halálgyűrübogár (Evreobus bifasciatus) Vas és Bars vármegyék
ben, a levélsodró pille (Tortrix histrionana) Pozsony és Nyitra vármegyékben, a 
görbefogú szú (Bostrychus curvidens), a kétfogú szú (Bostrychus bidens), a 
betűző szú (Bostrychus typographus) és a rovatos szú (Bostrychus lineatus) Vas, 
Pozsony és Nyitra vármegyékben. A cserebogár álcái által okozott nagyobb 
pusztításról a pozsonyi és marosvásárhelyi kir. erdőfelügyelők tettek jelentést, a 
pécsi, pozsonyi és budapesti kir. erdőfelügyelőségek jelentései szerint pedig az 
ültetésekben és csemetekertekben az egér okozott nagy károkat.

Mindezeknél aggasztóbbak voltak a lisztharmatgomba (Oidium querci- 
num) rohamos és pusztító hatású terjedéséről szóló jelentések, mert míg ez a 
baj az 1909. évben csak a budapesti, ungvári és pécsi kir. erdőfelügyelőségek 
kerületében figyeltetett meg, most már ezeken kívül a győri, nagyváradi és 
marosvásárhelyi kir. erdőfelügyelőségek kerületében levő tölgyerdőket is 
megtámadta.

Az erdőtörvény rendelkezéseivel szemben elkövetett tilos cselekmények és 
mulasztások miatt az erdőbirtokosok ellen 487 esetben indíttatott meg az erdő
rendészeti eljárás. Az erdőrendészeti áthágások miatt törvényes eljárással ki
rótt pénzbüntetésekből az 1910. évben 247 eset után 24 977 korona 44 fillér,
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az erdei kihágások után kiszabott pénzbüntetésekből pedig 173 452 korona 60 
fillér folyt be az Országos Erdei Alapba.

Az Országos Erdei Alap összes bevétele az 1910. évben 247 741 korona 87 
fillér, kiadása 144 415 korona 63 fillér, tiszta vagyona pedig az év végén az 
1910. évi zárszámadás szerint 1 324 619 korona 30 fillér volt.

Faanyagoknak vízen való szállítására 79 birtokosnak adatott úsztatási, ille
tőleg tutajozási engedély.

Magyarországon az 1910. év végén az erdők szakszerű kezelését 1536 ha
tóságilag felesketett erdőtiszt teljesítette. Ezekből az erdőtörvény 17. §-ában 
megnevezett erdőbirtokosoknál alkalmaztatott 1194 erdőtiszt, akik közül 1050 
az előírt teljes minősítéssel bírt, 144-en törvényes minősítés nélkül, azon az 
alapon voltak alkalmazhatók, hogy már az erdőtörvény életbeléptetése idejé
ben erdőtiszti minőségben szolgáltak. Magánerdő-birtokosok szolgálatában az
1910. év végén 342 hatóságilag felesketett erdőtiszt állott, akik közül azonban 
csak 49 bírt erdészeti oklevéllel.

Az erdőtörvény 17. §-ában megnevezett birtokosok erdejében az 1910. év 
végén 5422 hatóságilag felesketett erdőőr volt alkalmazva, akik közül az erdő
őri szakvizsgát 4754 tette le. Magánerdő-birtokosok szolgálatában 7769 ható
ságilag felesketett erdőőr állott, ezek közül azonban csak 1049 tette le az er
dőőri szakvizsgát.

A felesketett erdőőrökön kívül az erdőőrzésnél az 1910. évben 7510 erdő
szolga segédkezett.

Az állam által kezelt községi és némely más erdők és kopár területek

Az 1898. évi XIX. te. alapján állami kezelésbe vett erdők és kopár területek 
kiterjedése az 1910. évben 3 278 052 kh (1 886 395 ha) volt, 7490 község 
határában és 16 395 birtokos tulajdonában. A birtokosok az államnak összesen 
635 931 korona kezelési átalányt fizettek. Állami kezelés alatt állott ezenkívül 
15 olyan birtok is, 5274 kh (3033 ha) területtel, amely az 1898. évi XIX. te. 
hatálya alá nem tartozik.

Az említett területeken kívül az állam kezelte az 1890. évi XIX. te. szerint a 
volt Naszód-vidéki községeknek 44 község határában fekvő 267 596 kh-nyi 
(153 991 ha-nyi) erdeit is, amely erdők kezelési költsége 170 440 koronát tett ki.

Az 1910. év folyamán 5017 kh (2887 ha) területtel apadt az állam által 
kezelt erdők és kopárok állománya. Lényegesebb volt az apadás Csík várme
gyében a közbirtokossági erdőknél és Beszterce-Naszód vármegyében a köz
ségi erdőknél.
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A kezelést teljesítő besztercei m. kir. erdőigazgatóság és 43 m. kir. erdőhi
vatal az említett két törvényben előírt feladatuknak, a rendelkezésükre állott 
személyzet számához képest az 1910. évben is általában véve jól megfeleltek.

Teljesen elkészítettek és jóváhagyás alá beterjesztettek 339 rendszeres 
erdőgazdasági tervet, összesen 73 559 kh-ról és folytatták a további erdőgaz
dasági tervkészítéshez szükséges külső erdőrendezési munkálatokat, ezenkívül 
669 birtok 124 876 kh-ján gondoskodtak a birtokhatár biztosításáról.

Kijelöltettek 41 445 kh területtel mindazok az előírt és engedélyezett fa
használatok, amelyeket a birtokosok igénybe venni kívántak s a faeladáshoz 
szükséges becsléseket és előmunkálatokat foganatosították, a faeladásoknál 
szakvéleménnyel és javaslattétellel eredményesen közreműködtek. A faértéke
sítési viszonyok az 1910. évben némileg javultak. Az eladásra szánt fatömeg 
nagy része azonban még most sem volt értékesíthető, a faárakban jelentékeny 
visszaesés azonban nem mutatkozott.

Az 1910. évben mesterséges úton be lett volna erdősítendő az előírás 
szerint, a természetes úton felújult területek levonásával, összesen 51 782 kh, 
ebből beerdősíttetett 30 394 kh, úgyhogy az erdősítés terén a hátralék még 
mindig 21 388 kh-at tesz ki, amelyet azonban legnagyobb részben a nehezen 
helyrehozható régibb mulasztások rovására kell írni. Hogy a régibb mu
lasztások fokozott tevékenység és állami támogatás mellett sem voltak na
gyobb mértékben pótolhatók, annak legfőbb okát az 1904. évi szárazság 
nyomán bekövetkezett pusztulás helyrepótlásával járó rendkívüli munka 
képezte.

Az állam az 1910. évben is hathatósan támogatta a birtokosok erdősítéseit, 
a szükséges ültetőanyagnak részben díjtalanul, részben pedig mérsékelt áron 
való adományozásával, amennyiben az állam költségén fenntartott 659 kh-nyi
157 csemetekertből kiosztott a birtokosok közt összesen 71 908 000 db erdei 
facsemetét. De a birtokosok maguk erejéből is figyelemreméltóan igyekeztek 
csemeteszükségletükön segíteni azáltal, hogy saját költségükön 3352 cseme
tekertet tartottak fenn 576 kh-nyi kiterjedéssel, s az azokban nevelt csemeték
ből összesen 46 297 000 db-ot használtak fel erdősítéseikhez.

Az 1910. év végén készletben maradt még az állami csemetekertekben 
130 314 000 db, a birtokosok csemetekertjeiben pedig 115 840 000 db külön
böző fajú erdei facsemete.

A kezelő személyzet az erdővédelem érdekében kijelölte mindenütt a le
geltetés ellen tilalom alá helyezett erdőrészeket, amelyek kiterjedése az 1910. 
évben az erdők összes területének 38%-át tette ki. Emellett azonban gondos
kodott arról is, hogy az állattenyésztési érdekek nemcsak a már mintegy 
236 911 kh területen berendezett legelőerdők (fáslegelők) okszerű kezelésé

241



Kormányjelentés az erdészetről 1910

vei, hanem az erdők állományainak veszélyeztetése nélkül foganatosítható er
dei legeltetéssel kiváló támogatásban részesíttessenek.

Az 1898. évi XIX. te. II. címének hatálya alá eső közös birtokosságok tör
vényes szervezkedése, a m. kir. állami erdőhivatalok közreműködésével az
1910. évben is előrehaladt. A birtokosságok által megállapított erdőgazdasági 
ügyviteli szabályzatok közül 6073 nyert már jóváhagyást.

Az erdőbirtokosok erdeik őrzésére az 1910. évben összesen 1030 erdőőrt 
tartottak, akik mind bírtak az előírt törvényes minősítéssel, ezenfelül pedig az 
erdőőrök kisegítésére 7416 erdőszolgát alkalmaztak, akik részben a kisebb bir
tokoknál a mezőőri szolgálatot is ellátták.

Mint az előző években, úgy a lefolyt évben is az állami erdészet a selyem- 
és gyümölcstermelésnek is segítségére volt, amennyiben a m. kir. állami erdő
hivatalok 5 állami eperfacsemete-kertet (7,1 kh kiterjedésben) és 18 állami 
gyümölcsfaiskolát (129,7 kh kiterjedésben) tartottak fenn. Az eperfacsemete- 
kertekből 360 000 db eperfacsemete bocsáttatott a selyemtenyésztési felügye
lőség rendelkezésére, s készletben maradt még az 1910. év végén 1 721 000 
db. A gyümölcsfaiskolákból részint más állami gyümölcsfaiskolák szükség
leteinek fedezésére, részint pedig községeknek és egyeseknek kiadatott össze
sen 452 530 db iskolázásra alkalmas különböző fajú vad gyümölcsfa-mag
csemete és 193 864 db kiültethető gyümölcsfaoltvány. Készletben maradt az
1910. év végével a gyümölcsfaiskolákban 293 300 db három- és négyéves, 
200 958 db kétéves és 230 723 db egyéves különböző fajú nemesített 
gyümölcsfaoltvány, továbbá 132 303 db nemesítés alá kiiskolázott, valamint 
272 611 db kiiskolázott és egyszersmind már be is szemzett vad gyümölcs
facsemete és 525 310 db különböző iskolázni való magágyi csemete.

Erdészeti szakoktatás

Az erdészeti felső szakoktatás a Selmecbányái M. Kir. Bányászati és Erdé
szeti Főiskolán történik. A főiskola erdőmérnöki szakosztályán az 1909/1910. 
tanévben a rendes hallgatók száma 311 volt, s ezek közül 113 az említett 
tanévvel kezdte meg tanulmányait. Az 1910. év tavaszán és őszén Budapesten 
megtartott erdészeti államvizsgálatokon megjelent 45 egyén közül 37 nyert 
erdészeti oklevelet.

Az erdőőri szolgálatra alkalmas egyének kiképzésére az 1910. évben is 
négy erdőőri szakiskola tartatott fenn, mégpedig Vadászerdőn (Temesvár mel
lett), Királyhalmán (Szabadka mellett), Liptóújvárott és Görgényszentimrén. 
Az erdészeti altiszti szolgálatra való kiképzésnek az újabban megnyilvánult
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óhajoknak, főképp a vadtenyésztés érdekei szempontjából is való mélyítése 
érdekében egyelőre a vadászerdei erdőőri szakiskola a gyakorlati oktatáshoz 
szükséges tanulmányi erdőkkel fokozottabb mértékben felszereltetett s a szük
séghez mért továbbképző tanfolyammal is kiegészíttetett, úgyhogy ekként 
még a kisebb erdőbirtokok kezelési teendőit végezni képes egyének nevelésére 
is teljesen alkalmassá lett.

Az ország 12 városában megtartott erdőőri szakvizsgálatokon az 1910. 
évben 286 egyén közül 241, a 4 erdőőri szakiskolánál megtartott erdőőri szak- 
vizsgálaton pedig a megjelent 60 végzett erdőőri szakiskolai tanuló mind ki- 
állottá a vizsgálatot.

Erdészeti kísérleti ügy

A Selmecbányái M. Kir. Központi Erdészeti Kísérleti Állomás az 1910. év
ben is folytatta az erdészeti tudományt és az erdőgazdaságot érintő kísérlete
ket, valamint a talajtani és meteorológiai megfigyeléseket.

Nevezetesen folytatta az akác gazdasági szerepére vonatkozó régebbi kuta
tásokat, úgyhogy jelenleg már csak az akác kémiai tulajdonságaira, illetőleg 
biofiziológiai tüneteire vonatkozó kutatások vannak hátra.

Folytatta továbbá a központi állomás a csemeteápolás és -védelem, külföl
di fafajok csemetéinek nevelése, nemes füzek tenyésztése, az erdősítés és er
dőápolás körüli kísérleteket. A külföldi fafajok honosítása érdekében a dend- 
rológiai kertben több új fafajt telepített meg s tachimetrikus felmérés alapján 
elkészítette a kert rétegvonalas alaptérképét.

Folytatta az állomás a famagvak származásának szerepére irányuló és a 
hazai magkereskedelem szempontjából is nagy fontosságú kutatásokat, s e cél
ból már az 1908. évben létesített erdeifenyő kísérleti telepen kívül újabb te
lepeket létesített a vörösfenyővel és jegenyefenyővel való hasonló célú kísér
letre.

Erdészeti meteorológia-állomásaink újjászervezése és egyöntetű fel
szereléssel való ellátása az 1909. évben majdnem teljesen befejeztetett s 
Delibláton egy új megfigyelési állomás létesíttetett, amelynek főfeladatát a 
Délvidéken oly káros hatású kossavaszél tanulmányozása fogja képezni.

Tanulmány tárgyává tette továbbá a központi állomás az erdei fák nitrogén
felvételének kérdését. A kutatások még lezárva ugyan nincsenek, de minden 
jel arra mutat, hogy a kísérletek kedvező irányban haladnak.

Ezeken kívül az állomás vezetője képviselte a kísérleti ügyet érintő érde
keket és részt vett külföldi és honi szaktanácskozmányokon, szaküléseken és
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számos helyszíni szemlét tartott a különböző káros erdei rovarok tömeges fel
lépésének tanulmányozása s a védekezés módjának megállapítása végett.

Végzett az állomás hivatalos vizsgálatokat is a kincstári erdőhatóságok és 
idegenek részéről beküldött magvakon és ezenkívül eszközölt magvizsgálati 
kísérleteket saját céljaira.

A görgényszentimrei külső kísérleti állomás folytatta az erdősítéseknek 
tuskósarjak és gyomok elleni védelmére irányuló kísérleteit, valamint az üzem
tervi előírás és a ténylegesen elért eredmények összehasonlítását, továbbá a 
csemetekerti kísérleteket az elvetendő magmennyiség, vetésmód, csemeték 
ápolása és iskolázása, valamint a külföldi fanemek csemetéinek nevelése kö
rül, végül az 1909. évben létesített és 5 részletből álló erdőlési kísérleti soro
zaton folytatta a tölgygyérítés előnyeire vonatkozó adatok gyűjtését is. Az 
állomás munkájának súlypontja a szabédi kísérleti telepre esik, amelyen a me
zőségi kopárok beerdősítése iránti kísérletek folytattattak és gyüjtettek az ada
tok a Mezőség autochton flórájának megállapításához.

A királyhalmi külső kísérleti állomás folytatta a futóhomoki növények 
gyűjtését, meghatározását és termőhely szerint való osztályozását, ami az otta
ni vidék erdősítésénél sok becses útmutatással szolgált. Folytatta továbbá az 
állomás a futóhomokon előforduló káros rovarok gyűjtését, kísérleteket tett az 
akácerdő legelőnyösebb kihasználására vonatkozólag, tekintettel a fatömeg 
gyarapítására, vizsgálatot eszközölt az akácfa tartósságának kérdésében, tanul
mányozta a külföldi fafajokat s azok szerepét és fontosságát a homoki erdő
sítéseknél.

A liptóújvári külső kísérleti állomás erdőlési kísérleteket végzett, folytatta 
a hazai és külföldi Larix-fajok és vörösfenyő összehasonlító tanulmányozását 
és a vetésre, csemetenevelésre és -ápolásra vonatkozó kísérleteket úgy a hazai, 
mint a külföldi fafajokkal s külön kísérlet tárgyává tette a lucfenyőcsemete 
nevelésének kérdését.

A vadászerdei külső kísérleti állomás megfigyeléseket tett a csemeteneve
lés körül s a különféle talajmegmüvelés, vetés- és ápolásmódok mellett foly
tatta a külföldi fafajok terjesztésére vonatkozó kísérleteit. Nagy fontosságú kí
sérleteket végzett továbbá a tölgyerdők kihasználása, felújítása és ápolása 
körül.

Mindezek mellett úgy a központi, mint a külső állomások is részben magá
nosoknak, részben hivataloknak szakvéleményeket adtak és ezenkívül foglal
koztak különféle meghatározásokkal, amelyeknek eredményét a központi állo
más az Erdészeti Kísérletek című folyóiratában rendszeresen közli.

A hazai fafajok földrajzi elterjedésének megállapítására vonatkozó külső 
felvételek már úgyszólván teljesen befejezést nyertek, most már csak egyes
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kétes adatok felülvizsgálása s a gyűjtött anyag szakszerű feldolgozása és sajtó 
alá rendezése van hátra, ami körülbelül még 2-3 évet fog igénybe venni.

M. Kir. Ornitológiai Központ

Azok az egész európai irodalomban feltűnést keltett kísérletek, amelyeket 
a M. Kir. Ornitológiai Központ a madárvonulás útjainak vizsgálata céljából 
folytat, a lefolyt évben is tovább eszközöltettek. Nevezetesen tovább folyt a 
vonuló madarak fiókáinak feliratos alumíniumgyürükkel való megjelölése, a 
2930 megjelölt madár közül legnagyobb számban a dankasirály és a gólya 
gyűrűi kerültek meg, előbbiek Európa délnyugati részéből, utóbbiak Afrika 
legdélibb vidékéről.

A központ a madárvédelmi telepek fokozatos fejlesztését is folytatta, ha
sonlóképp gyűjtötte a gyakorlati eredményeket helyszíni szemlék és kérdőívek 
útján. Madárvédelmi kérdésekben számos esetben szolgált hivatalos szakértői 
véleménnyel úgy a kormánynak, mint pedig a magánfeleknek.

Hermán Ottó A madarak hasznáról és káráról című művének Visger Owen 
írónő által eszközölt angol fordítása Angliában kiadóra talált, és így most már 
az angol közönség körében is el fog terjedni e munka. A madárvédelmi útmu
tató 3. bővített kiadása is megjelent a lefolyt évben úgy magyar, mint német 
nyelven, 20 odúlakó madár színes ábrájával.

A központ gyűjteménye a következőkkel gyarapodott: 47 felállított madár
ral, 114 madárbőrrel, 1735 gyomortartalommal, 24 mellcsonttal, 6 tojással, 22 
fészekkel és 215 könyvvel.

Kincstári erdők, területváltozások

A kincstári erdők és a kincstári erdészet által kezelt mezőgazdasági földek 
kiterjedése egyes területeknek telepítési célokra és a gazdászati ág kezelésébe 
történt átengedése, továbbá kisebb eladások és törzskönyvi helyesbítések 
folytán összesen 1642 ha-ral apadt; ezzel szemben azonban számba vehető 
területi gyarapodás is áll; ez részben a Hunyad vármegyei Makray-féle erdők 
és a Sáros vármegyei volt hertneki uradalom megvásárlásából, továbbá a fel
sőbányái volt közös erdők megosztásából, részben pedig kisebb vásárlások és 
törzskönyvi helyesbítésekből származik, és 12 648 ha-t tesz ki. Végered
ményben ennélfogva a kincstári erdészet kezelése alatt álló birtok kiterjedése 
11 006 ha-ral gyarapodott.
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Birtokrendezés

A még megoldatlan, aránylag nem nagyszámú birtokrendezési ügyek 
végleges megoldása iránt a bírói eljárás kevés kivétellel mindenütt folyamat
ban van. Ezek között a felsővisói arányosítási perben a kincstár a közelmúlt
ban azt a fontos lépést tette, hogy a közösségben maradó kisbirtokosok gaz
dasági érdekeinek előmozdítása céljából a kir. bíróságnál bejelentette, hogy 
arányrész-illetőségének külön kihasítását nem kívánja, hanem a közösségben 
benn marad. A felsőbányái közös erdők megosztása iránt megkötött egyezség 
a kölcsönös birtokbaadás és a telekkönyvi tulajdoni bekebelezés megtörténté
vel már befejezést nyert.

Horvát-Szlavónországok területén a Zlobin községgel folytatott úrbéri per 
jogerős ítélettel befejeztetett, Bribir község úrbéri pere azonban meg folyamat
ban van.

Kincstári erdőrendezés

Az erdőrendezőségek szervezetében változás nem történt. Az erdőrende
zési teendőket a vezetőkön kívül 78 hosszabb-rövidebb időre beosztott műsza
ki tisztviselő végezte.

Az erdőrendezőségek a kincstári üzemben levő, valamint az erdőőri szak
iskolák kezelésében tanulmányi célokat szolgáló kincstári erdők gazdasági ter
veinek időszaki beszámoló és kiegészítő munkálataival, az eladás alá kerülő 
nagyobb vágásterületek fatömegének becslésével, birtok- és határrendezési 
munkálatokkal, az erdőművelés, -ápolás kivitelének ellenőrzésével, felügye
letével és az új birtoktörzskönyvek összeállításával foglalkoztak.

Kincstári erdőművelés

Az előírt erdősítési munkák több kerületben a lefolyt évben sem voltak 
egészben végrehajthatók. Akadályozta azokat helyenként mindenekelőtt a ko- 
csánytalan tölgy- és jegenyefenyő-magtermés teljes országos kimaradása, 
másrészt azon körülmény is, hogy az előírt vágásterületek egészben kihasznál
hatók és kitakaríthatok nem voltak. Viszont másutt a munkáshiány és az ezzel 
kapcsolatos munkabér-emelkedés tette lehetetlenné a megfelelő erdősítéseket, 
mert az ezen körülmények folytán szükségessé vált magasabb erdősítési költ
ség több helyen meghaladta a rendelkezésre álló hitel keretét. A mesterséges
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erdősítések sikertelenségére itt-ott a túlságos vadállomány is káros befolyással 
volt.

Egyrészt a mesterséges erdősítéseknek a túl magas munkabérek követ
keztében rohamosan emelkedő költségei, másrészt pedig az okszerű erdőgaz
daság szem elől nem téveszthető követelményei már eddig is, a jövőben pedig 
még fokozottabb mértékben, kiváló gondoskodás tárgyává teszik a fokozatos 
kihasználást s ezzel összefüggésben az őshonos fanemek természetes mag
vetéssel való felújításnak fokozatosan és a házi kezeléssel kapcsolatban minél 
nagyobb arányokban való alkalmazását. Ezzel azután nemcsak a kihasznált 
területeknek sikeresebb felújítása jár, hanem a megújításnak jelentékenyen 
olcsóbbá tétele is.

Faértékesítés

A fakelendőségi viszonyok javulása és az építési és egyéb vállalati üzletek 
élénkülése folytán a kincstári erdőkben tövön és kikészített állapotban eladás alá 
bocsátott fatermékek értékesítése is kedvezőbbé alakult az 1910. évben. 
Gondoskodás történt aziránt is, hogy a házilag kitermelt anyagok kisebb meny- 
nyiségekben és alkalmas minőségben bocsáttassanak árverésre, különös tekin
tettel a cellulóz- és papírgyárak igényeire. Szintúgy tekintettel voltam más ki
sebb fafogyasztási üzemek igényeire is.

A fakelendőségi viszonyok javulása a horvát-szlavónországi erdőkben is 
érezhetővé vált. Az 1910. évi vágások, kiváltképp a tölgyfavágások az előző 
évinél magasabb áron keltek el.

Havasi gazdaságok berendezése

A lefolyt évben a kincstárnak Máramaros vármegyében fekvő Pietrosz, Ro- 
nyeszka, Sumjeszka, Lutosa és Pikunj Sztenják nevű havasi birtokain eszkö
zöltettek számba vehető beruházások. Ezek költségei 46 254 korona 78 fillér
re rúgtak. A belterjes havasi gazdálkodás érdekében a legelő állatok részére 
mindenekelőtt a szükséges istállók emeltettek; a tejtermékek kezelése és fel
dolgozása végett épült havasmajorok kibővítésére is több helyen történt in
tézkedés, a majorokhoz való feljutás megkönnyítése céljából pedig utak léte
sítettek.
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Csúsztatóvályú vizének visszavezetése a patakba (1910 körül)

V ízfogó gátja a lecsapolószerkezettel (1910 körül)
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Úsztatott rönkök kifogására szolgáló gereb a Garamon (1910 körül)

Kincstári üdülőtelep Fenyőházán (1910 körül)
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Építkezések

A kincstári erdőknél az 1910. év folyamán befejezést nyertek és használatba 
adattak a következő kezelési és üzleti épületek és létesítmények: 4 erdőtiszti la
kóház, 13 erdőőri lakóház, 15 gazdasági melléképület, 1 vízgyűjtő gát, 1 szén
raktár és 9 kút.

A felmerült szükségletnek megfelelően a megelőző év folyamán átalakítá
sok és kibővítések is eszközöltettek, éspedig a következők: 2 hivatali épület, 6 
erdőtiszti lakóház, 6 erdőőri lakóház, 5 gazdasági melléképület és 1 szolgalakás 
lettek részben átalakítva, részben pedig bővítve. Ugyancsak a múlt év folyamán 
megkezdetett: 1 geréb, 3 erdőőri lakóház, 3 gazdasági melléképület és 1 szén
raktár felépítése, amely létesítmények előreláthatólag az 1911. év folyamán 
fognak befejezést nyerni. Helyreállítást nyertek továbbá az év közben leégett 1 
orvosi lakóház, 1 erdőőri lakóház és 2 gazdasági melléképület. Ezeken kívül 
még fejlesztés és kibővítés történt az erdei termények szállítására szolgáló erdei 
utakat és vasúti vonalakat és berendezéseket illetőleg olyformán, hogy az 1910. 
év folyamán az erdőgazdasági szállítási üzemnek átadatott: 3 faraktári iparvá
gány, 1 gőzfűrésztelepi iparvágány, 1 erdei vasúti csatlakozóállomás a közfor
galmi vasúthoz, 12 km erdei lóüzemü vasút és 26 km erdei út.

Kegyúri építkezések

A kegyúri épületeken évenként és állandóan felmerülő kisebb-nagyobb 
tatarozásokon kívül az apátkai római katolikus templom helyreállítására 3900 
korona, a nagybereznai görög katolikus templom gyökeres tatarozására 4700 
korona fordíttatott a lefolyt évben. Ezenkívül a dombói görög katolikus új 
templom építkezése 15 000 korona, a felsővisói római katolikus új templom 
építkezése 74 000 korona összeg felhasználásával kezdetét vette. A vörösvá
gási római katolikus plébániaiak 9500 korona, a nagybereznai görög katolikus 
lelkészlak 20 000 korona költséggel helyreállíttatott, a felsővisói római kato
likus új plébániaiak építésének megkezdése pedig 32 000 korona költséget 
igényelt. Továbbá a dovallói római katolikus iskola 8600 korona felhasználá
sával a modem igényeknek megfelelően átépíttetett és a szomolnoki római 
katolikus fiúiskola újabb 18 000 korona költséggel befejeztetett. Végül az 
erdészeti altiszti gyermekek részére Zborón létesített internátus berendezése 
38 000 korona felhasználásával tovább folyt és részben befejezést is nyert. Az 
ottani állami iskolának az internátus berendezése következtében szükségessé 
vált kibővítésére második részletként 16 000 koronát utalványoztam.
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A Magyarbirodalom erdőterülete az 1910. év végén 9 003 699 ha kiterjedésű 
volt, 9484 ha-ral kevesebb, mint az 1909. év végén. Ezen erdőterületből 
7 473 257 ha esik az anyaországra és 1 530 442 ha a társországokra. Tervszerű 
kezelésre volt kötelezve: a Dráván innen az erdők 63,4%-a, 4 737 101 ha, a 
Dráván túl pedig 1 142 107 ha, az erdőségek 74,6%-a.

A talaj minőségét illetőleg az összes erdők 4%-a, 356 667 ha volt véderdő 
(1909-ben 365 247 ha), 1,3%-a, 119 918 ha (1909-ben 120 212 ha) futó
homokon álló, 75,9%-a, 6 834 576 ha (1909-ben 6 849 104 ha) feltétlen erdő
talajon álló, 18,8%-a, 1 692 538 ha (1909-ben 1 678 620 ha) pedig nem 
feltétlen erdőtalajon álló erdő. A futóhomokon álló erdő majdnem kizárólag az 
anyaországra esik, a társországokban csak 287 ha ilyen erdő van; ugyancsak 
nagyobb arányú az anyaországban a véderdő, 4,4%, a társországokban pedig 
csak 2,3%, míg a nem feltétlen erdőtalajon álló erdők aránya az anyaország
ban csak 13,4%, ellenben a társországokban 45,1%.

Fanemek szerint az összes erdők 26,4%-a, 2 373 703 ha (1909 végén
2 377 321 ha) tölgyerdő, 52,1%-a, 4 693 000 ha (1909 végén 4 695 094 ha) 
bükk és más lomberdő, 21,5%-a pedig 1 936 996 ha (1909 végén 1 940 768 ha) 
fenyőerdő volt.

A birodalom erdőterületének tekintélyes része, 1910 végén 1 652 319 ha 
(18,3%-a, 1909 végén 1 641 313 ha) a kincstár tulajdonát képezte, 2 043 419 
ha (22,7%, 1909 végén 2 046 299 ha) pedig az 1898. évi XIX., illetőleg az 
1890. évi XIX. te. alapján állami kezelés alatt állott. A kincstár tulajdonát 
képező erdőbirtokokból 1 295 540 ha kiterjedésű, 151,5 millió koronára be
csült erdőbirtok az anyaországban, 356 779 ha kiterjedésű, 60,7 millió korona 
becsértékü erdőbirtok pedig a társországokban fekszik.

A kincstár tulajdonát képező erdőterületek nincsenek egész kiterjedésük
ben befásítva; 1910 év végén az összes erdőterületnek 88,9%-a, 1 468 395 ha 
(ebből 1 135 749 ha az anyaországban és 332 646 ha a társországokban) volt 
tulajdonképpeni erdő, 11,1%-a, 183 924 ha (159 791 ha a Dráván innen, 
24 133 ha a Dráván túl) pedig nem tulajdonképpeni erdő, hanem részben ha
vasi legelő (67 266 ha), egyéb legelő (45 282 ha), rét és más termőterület 
(41 870 ha), részben pedig terméketlen terület (29 506 ha) volt.

A kincstári erdőterületekből 1910 évben rendes használat alatt 1 307 056 
ha (az anyaországban 1 006 642 ha, a társországokban 300 414 ha), az összes 
erdőbirtokok 89%-a állott, 161 339 ha (ebből a Dráván innen 129 107 ha) 
vagyis 11% nem volt rendes használatban. A rendes használat alatt álló kincs
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tári erdőknek 56,2%-át (734 215 ha-t) bükk- és más kemény lombfa, 30,5%-át 
(398 654 ha-t) fenyő-, 12,3%-át (161 263 ha-t) tölgy-, 1%-át (12 924 ha-t) fűz-, 
nyár- és más puha lombfaerdő képezte.

A kincstári erdőbirtokok ha-onkénti átlagos becsértéke, az egész birodalom 
összes erdőterületeit véve alapul, 1910 végén 128,45 koronára tehető, 0,45 ko
ronával többre az 1909 végén kerek 128 koronában megállapított átlagos becs
értéknél.

A horvát-szlavónországi kincstári erdőbirtokok magasabb átlagos becsér
tékkel bírnak, mint a tulajdonképpeni Magyarország kincstári erdőbirtokai. Az 
anyaország kincstári erdőinek átlagos becsértéke ugyanis 1910 végén csak 
116,97 koronában, a társországoké ezzel szemben 170,12 koronában lett meg
állapítva.

A kincstári erdők átlagos becsértéke, faállomány és kihasználhatóság szerint 
az egyes erdőhatósági kerületekben nagyon különböző. Legnagyobb átlagos 
becsértéke ha-onként 591,52 korona volt 1910 végén a vinkovcei főerdőhivatal 
kerületében levő 70 752 ha kiterjedésű kincstári erdőknek, az apatini er
dőhivatal alá tartozó 19 497 ha kiterjedésű erdőnek ha-onként 584,19 korona; a 
gödöllői kerület 21 293 ha-nyi kiterjedésű erdőinek ha-onként 432,72 korona, a 
liptóújvári főerdőhivatal által kezelt 68 684 ha erdőbirtoknak ha-onként 344,46 
korona.

Legkisebb becsértéke ezekkel szemben a susaki erdőhivatal kezelésében le
vő erdőknek volt, amelyek kiterjedése 154 936 ha, átlagos becsértéke pedig 
ha-onként csak 13,97 korona; az orsovai erdőhivatal kerületében levő 153 663 
ha kiterjedésű erdőknek ha-onként 17,44 korona és az ungvári főerdőhivatal 
110 108 ha-nyi kiterjedésű erdőinek ha-onként 47,40 korona.

A kincstár tulajdonát képező erdőkben 1910-ben 39 998 ha vágásterület volt 
kihasználható (1909-ben 35 722 ha), ebből tényleg kihasználtatott 9826 ha, tehát 
az összes vágásterület 24,6%-a, kihasználatlanul maradt 30 172 ha, 75,4%.

A kihasznált vágásterületen 1 190 698 tömör m3 épület- és müfa és 
1 724 917 m3 tűzifa termeltetett, 69 686 tömör m3 faanyag pedig értékesítetle- 
nül visszamaradt a vágásterületen.

A kihasználatlanul maradt vágásterületek fatömege becslés szerint 
7 769 638 m3 volt, 54 842 m3-rel több a megelőző esztendőben kihasználat
lanul maradt vágásterületek 7 714 796 tömör m3-re becsült faanyagánál.

A kincstári erdők termelésének pénzügyi eredményei 1910-ben jóval ked
vezőbbek voltak a megelőző év pénzügyi eredményeinél, mert míg a zárszám
adás szerint kimutatott nyers kiadások (15,3 millió korona) összege néhány 
koronával kisebb volt az 1909. évi kiadások összegénél, a nyers bevétel (26 
millió korona) közel 6,4 millió koronával volt nagyobb az 1909. évi bevétel
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nél, az 1909. évben elért 4,28 millió korona felesleggel szemben tehát 1910- 
ben 10,7 millió korona volt a felesleg.

Az egyes erdőhatósági kerületek közül a legnagyobb felesleget 1910-ben a 
máramarosszigeti erdőigazgatóság erdőiben érték el (3,5 millió korona), to
vábbá a vinkovcei főerdőhivatal területén (2 millió korona), a besztercebányai 
erdőigazgatóság kerületében (1,3 millió korona) és a bustyaházai erdőhivatal 
erdőinél (1 millió korona).

Öt erdőhatóságnál a kiadások 1910-ben meghaladták a bevételeket, ezek a 
lugosi erdőigazgatóság, amelynél az üzleti hiány 165 ezer korona volt, az ung
vári főerdőhivatal 149 ezer korona, a nagybányai főerdőhivatal 5 ezer korona, 
a gödöllői erdőhivatal 182 ezer korona és a susaki erdőhivatal 58 ezer korona 
hiánnyal.

A kincstári erdőterületeken 1910-ben a gazdasági tervek szerint beerdősí
tendő lett volna 14 346 ha, a régebbi hátralékokkal együtt összesen 23 572 ha; 
ebből tényleg beerdősíttetett 14 603 ha (258 ha ebből Horvát-Szlavón
országokban), mégpedig 633 ha természetes úton, 1860 ha vetéssel és 12 110 ha 
ültetéssel, hátralék maradt tehát az év végén 9428 ha (ebből 735 ha a társorszá
gok kincstári erdőiben).

Az erdőfelújítások költsége 1910-ben 762 443 koronát tett ki (1909-ben 
814 753 koronát), amelyből 753 690 korona (1909-ben 778 297 korona) az 
anyaországban, 8753 korona pedig (1909-ben 36 456 korona) a társországok
ban foganatosított erdősítésekre fordíttatott. A mesterséges erdősítés költségei 
a vetésnél ha-onként 25,13 koronára, az ültetésnél 59,09 koronára rúgtak és az 
1909. év költségénél ha-onként a vetésnél 8,18 koronával magasabbak, az ül
tetésnél 1,54 koronával alacsonyabbak voltak.

A kincstár tulajdonát képező erdőkön kívül az 1898. évi XIX., illetőleg az 
1890. évi XIX. te. alapján az állam által kezelt erdőbirtokok és kopár területek 
száma 1910 végén 16 452 erdőbirtok, kiterjedése 2 043 419 ha volt, 57 birtok
kal több, de 2880 ha-ral kevesebb, mint 1909 végén.

Ezen területek kezeléséért az erdőkincstár számára megállapított átalány 
összege 1910-ben 806 371 koronára rúgott, és 24 683 koronával több volt az
1909. évre megállapított átalány összegénél.

A kincstári erdőhatóságok által kezelt csemetekertek kiterjedése 1910 végén
363,5 ha volt (6,8 ha-ral nagyobb, mint az előző évben), amelyből 359,8 ha a 
tulajdonképpeni Magyarország, 3,7 ha pedig Horvát-Szlavónországok terü
letén feküdt. Ezekben a csemetekertekben 1910-ben közel 200 millió csemete 
neveltetett, amelyek közül az erdőkincstár által foganatosított erdősítésekhez
46,4 millió (1909-ben 48,8 millió) csemete használtatott fel, a kopár területek 
befásítására magánosoknak 1,9 millió (1909-ben 3,8 millió) és a selyemhemyó-

253



Erdészeti közállapotok 1910

tenyésztés céljaira 2,3 millió (1909-ben 3,1 millió) szederfacsemete osztatott ki,
149,5 millió (1909-ben 151,8 millió) csemete pedig készletben maradt.

A felhasznált és kiosztott csemeték közül 39,1 millió fenyő-, 5 millió tölgy- 
és 4 millió egyéb lombfacsemete, a megmaradt készletben pedig 114,9 millió 
fenyő-, 17,5 millió tölgy-, 11,1 millió szeder- és 6 millió egyéb lombfacsemete 
volt.

Az állami erdőhivatalok által kezelt csemetekertek száma 1910 végén 157, 
kiterjedése pedig 379,1 ha volt, 4 csemetekerttel és 12,6 ha-ral több, mint 1909 
végén. Ezekből a csemetekertekből az 1910. év folyamán az állam által kezelt 
erdőbirtok vágásainak felújítására kiutalványoztatott 10,1 millió tölgy- (1909- 
ben 11 millió), 8,8 millió egyéb lombfa- (1909-ben 10,1 millió) és 18 millió 
(1909-ben 16,7 millió) fenyőfacsemete, továbbá az állam, valamint a magá
nosok által kezelt kopár területek befásítására együtt 22,8 millió (1909-ben
17,7 millió) akácfa-, 4,9 millió (1909-ben 5,1 millió) egyéb lombfa- és 7,3 mil
lió (1909-ben 5,7 millió) fenyőfa-, összesen 71,9 millió csemete.

Behozatal

mennyiség, ezer mázsa érték, ezer korona

1907 1908 1909 1910 1907 1908 1909 1910

Tűzifa 655 666 592 357 884 789 642 425

Bányafa, mindennemű 
széldeszka

157 161 205 152 399 410 502 376

Épület- és műfa, nyers, meg- 
munkálatlan, tölgyfából

34 38 20 13 163 155 77 58

Épület- és müfa, nyers, meg- 
munkálatlan, egyéb  
lombfából

127 117 72 79 436 309 198 285

Épület- és müfa, nyers, meg- 
munkálatlan, fenyőfából

1 961 2 099 2 375 1 966 4 360 4 513 5 046 4 380

Hordófa, donga 90 104 81 101 1 133 1 320 1 012 1 462

Szőlőkaró 80 82 84 80 368 345 335 322

Zsindely 84 61 68 71 703 562 628 670

Vasúti talpfa 88 324 74 57 566 1 712 255 157

Épület- és müfa, bárdolva, 
fűrészelve, tölgyfából

61 48 44 80 608 414 406 768

Épület- és müfa, bárdolva, 
fűrészelve, egyéb lombfából

213 121 229 53 1 288 794 1 266 366

Épület- és müfa, bárdolva, 
fűrészelve, fenyőfából

3 121 2 863 2 903 3 370 19 978 17 438 17 130 19 903

Összesen 6 671 6 684 6 747 6 379 30 886 28 761 27 497 29 172
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A kopár területek beerdősítését az erdőhatóságok csemetéknek díjtalan kiszol
gáltatásával, továbbá pénzbeli segélyek nyújtásával és a sikeres befásításért folyó
sított jutalmak fizetése által mozdítják elő. A lefolyt 1910. esztendőben 2316 birto
kos között 34,8 millió (1909-ben 40,8 millió) csemete osztatott ki, és 921 birtokos 
részesült pénzsegélyben, a befásított terület pedig 4552 ha (1909-ben 4539 ha) 
volt. A sikeres erdősítésért 1910-ben kiosztott állami pénzsegély vagy jutalom 
összege 107 815 koronát tett és 11 015 koronával kevesebb volt az ugyanezen cí
men 1909. év folyamán kifizetett pénzsegély, illetőleg jutalom összegénél.

A kopár területek beerdősítésén kívül az üzemtervek, illetőleg az erdőtörvény 
alapján előírt és bejelentett erdősítéseknél, a törvény 17. §-a alá tartozó és a ma
gánterületekből együtt erdősítendő volt 1910-ben 91 690 ha (1909-ben 95 537 ha), 
melyből tényleg erdősíttetett 60 819 (1909-ben 64 206) ha, 1847 ha-on pedig 
ezenkívül (1909-ben 3720 ha-on) elő nem írt erdősítés foganatosíttatott.

Erdőterményeink külkereskedelmi forgalmát az 1907-1910. évekről az 
alábbi kimutatás tünteti fel:

Kivitel

mennyiség, ezer mázsa érték, ezer korona

1907 1908 1909 1910 1907 1908 1909 1910

Tűzifa 1 271 1 302 1 584 1 247 2 369 2 014 2 081 1 748

Bányafa, mindennemű 
széldeszka

272 385 306 361 774 1 059 826 973

Épület- és műfa, nyers, meg- 
munkálatlan, tölgyfából

516 311 260 357 5 455 3 004 2 582 3 772

Épület- és müfa, nyers, m eg
munkálásán, egyéb 
lombfából

341 263 337 235 1 663 1 128 1 386 1 012

Épület- és müfa, nyers, meg- 
munkálatlan, fenyőfából

553 626 540 654 1 861 1 827 1 580 1 864

Hordófa, donga 606 349 292 310 10 955 6 056 4 061 4 455

Szőlőkaró 18 14 17 17 93 66 76 75

Zsindely 1 1 1 3 11 10 14 32

Vasúti talpfa 319 466 361 322 2 319 3 070 1 570 1 271

Épület- és müfa, bárdolva, 
fűrészelve, tölgyfából

1 365 1 224 1 091 1 133 22 468 19211 16 963 18 595

Épület- és müfa, bárdolva, 
fűrészelve, egyéb lombfából

1 085 1 067 1 033 1 219 8 664 8 554 7 246 8 045

Épület- és müfa, bárdolva, 
fűrészelve, fenyőfából

2 669 2 841 3 100 3 072 21 100 21 206 22 334 23 068

Összesen 9 016 8 849 8 922 8 930 77 732 67 205 60 719 64 910
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Erdészeti közállapotok 1910

Behozatalunk erdőtennékekből az 1910. évben a megelőző esztendőhöz 
képest mennyiségre nézve 368 ezer mázsával csökkent, a behozatal értéke 
azonban egyes termékek áremelkedése folytán körülbelül 1,7 millió koronával 
meghaladta az 1909. évi behozatal értékét. A kivitelben úgy a mennyiségek, 
mint az értékek tekintetében is emelkedés (súlyban 8 ezer mázsával, értékben 
közel 4,2 millió koronával) jelentkezett, kiviteli többletünk tehát, amely az 
előző esztendőben ezekre az árukra nézve 33,2 millió koronát tett ki, az 1910. 
évben 35,7 millió koronára emelkedett.

Vadászerdői erdőőri szakiskola (1910 körül)

A szegcd-királyhalmi erdőőri szakiskola (1911)

256



1911

257



Földművelésügyi Minisztérium 1911
Földművelésügyi miniszter' Gr. Serényi Béla

I. A. FŐOSZTÁLY
Főnök: Horváth Sándor 
Főnökhelyettes

Lászlóffy Gábor 
Nagy Károly

1. Ügyosztály. Erdőfelügyelet
Osztályvezető: Lászlóffy Gábor 
Erdőfelügyelő

Rochlitz Dezső 
Doroszlay Gábor 

Alerdőfelügyelő
Hammersberg Géza 
Tichy Kálmán 
Czillinger János

2. Ügyosztály. Erdőgazdasági üzem
tervek, kísérletügy és erdőstatisztika
Osztályvezető

Nagy Károly 
Alerdőfelügyelő

Dezsényi Jenő 
Főerdőmérnök

Térfi Béla 
Selymessy Ferenc 

Erdőmérnök
Spettmann János 
Intzédi Géza 

Segéderdőmérnök
Vidos Miklós

3. Ügyosztály. Állami erdőtisztek, 
altisztek és szolgák személyi ügyei, 
erdészeti szakképzés
Osztályvezető: Arató Gyula

Erdőtanácsos: Héjas Kálmán 
Főerdőmérnök

Csopey Kornél 
Tóth Miklós 
Balogh Ernő 
Szécsi Imre 

Segéderdőmérnök
Fröhlich Brúnó

4. Ügyosztály. Állami kezelésbe 
vett erdők
Osztályvezető: Péch Kálmán 
Erdőtanácsos: Ratkovszky Károly 
Főerdőmérnök

Korzenszky Antal 
Gruber Gyula 
Gurányi István

I. B. FŐOSZTÁLY
Főnök: Tomcsányi Gyula 
Főnökhelyettes

Földi János 
Nagy Vince 
Csik Imre 
Téglás Károly

1. Ügyosztály. Kincstári erdők
Osztályvezető: Téglás Károly 
Főerdőtanácsos: Schmidt Károly 
Erdőtanácsos

Szabó József 
Kaán Károly 

Főerdőmérnök
Szokolóczy József 
Barsy Richárd
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2. Ügyosztály. Kincstári erdők
Osztályvezető

Csik Imre 
Erdőtanácsos

Kozma István 
Főerdőm ér nők

Kovács Aladár 
Erdőmérnök

Tomassek Miklós 
Tomasovszky Imre 
Szántó Zénó

3. Ügyosztály.
Horvát-szlavónországi ügyek
Osztályvezető

Nagy Vince 
Főerdőmérnök

Kacsanovszky József 
Petényi Keresztély

Fordító
Nemes József 

Számgyakornok
Moór Elemér

4. Ügyosztály. Kincstári erdőren
dezés és építkezés
Osztályvezető

Földi János 
Erdőtanácsos

Kovács Gábor 
Főerdőmérnök

Martian Livius 
Erdőmérnök

Pfeiffer Gyula 
Lőfi Jenő 
Clement Károly 

Szolgálattételre beosztva 
Pap László

259



Kormányjelentés az erdészetről

Magyarország erdőgazdaságilag müveit területe az 1911. év folyamán ismét 
apadt, éspedig 36 197 kh-dal. Az év végén ennélfogva összesen 12 950 270 
kh-ból állott az erdőgazdaságilag müveit terület. Az apadást, amely az előző 
években észlelhető volt, több indok hozta létre. Egyrészről az erdőterületek, 
több esetben, amidőn azok nem feltétlen erdőtalajú területen állottak, le
tárolás után mezőgazdasági művelésre fordíttattak, és így a művelési ág vál
tozása által tényleg apadás állott be az erdőterületben. Másrészről azonban az 
erdőterület évről évre mutatkozó csökkenése részben csak látszólagos, ameny- 
nyiben az erdőterületek kiterjedése folyton újabb és pontosabb mérésekkel 
állapíttatik meg, ami azután természetszerűleg eltéréseket mutat fel a régebbi 
állapottal szemben. Talajminőség szerint lényeges átalakulások mentek végbe 
az erdők állományában. Az ez irányban kimutatott változások is azonban csak 
részben felelnek meg tényleges változásoknak, amennyiben azok nagyrészt a 
talajminőség helyesebb meghatározásából is erednek. A véderdők állománya 
2480 kh-dal, a futóhomokon álló erdők állománya 10 749, a nem feltétlen 
erdőtalajon álló erdők állománya pedig 19 910 kh-dal apadt. Ezzel szemben 
azonban a feltétlen erdőtalajon álló erdők állománya 26 942 kh-nyi emel
kedést mutat.

Az egyes fanemeket tekintve legnagyobb az apadás a tölgyerdőknél, amely 
26 972 kh-nak felel meg; a fenyőerdők 7043 kh-dal, a bükk- és más lombfa- 
erdők 2182 kh-dal apadtak. Az 1911. évben az üzemtervek rendelkezései, va
lamint az 1879. évi XXXI. tc.-nek az erdők fenntartására vonatkozó általános 
határozmányai értelmében összesen 167 204 kh-nyi területet kellett volna be
erdősíteni az erdőbirtokosoknak. Teljes mértékben a lefolyt évben sem tör
téntek meg ezek az erdősítések. Ténylegesen ugyanis csak 106 606 kh-nyi 
területen történt erdősítés, míg 60 598 kh-nyi terület beerdősítésével az erdő- 
birtokosok hátralékban maradtak. Ez azonban éppenséggel nem új jelenség, 
hanem nagyjában ugyanazoknak az indokoknak köszönhető, amelyek az előző 
években is hátráltatták az erdősítéseket. Nevezetesen az előbbi években ural
kodott nagy szárazság miatt a régebben foganatosított erdősítések tetemes 
része tönkrement, úgyhogy az erdősítésekre irányuló tevékenységnek egy ré
szét ezen erdősítések pótlása emésztette fel. A szárazság abban az irányban is 
hátráltatta az erdősítéseket, hogy a legelők nagy részének más módon való 
pótlását tette szükségessé, minélfogva a legeltetés érdekében meg kellett en
gednem a vágások és tisztásterületek beerdősítésének elodázását. Másutt, ki
vált a Duna mentén fekvő erdőkben a lefolyt év tavaszán pusztító árvíz akadá
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Kormányjelentés az erdészetről 1911

lyozta az erdősítések rendes folyását. Ezenkívül a famagtermés a lefolyt évben 
is hiányos volt, sőt vidékenként ki is maradt.

Még egy más, ismételten panaszolt körülmény is lényegesen akadályozza 
állandóan az erdősítéseknek a kívánt mértékben való eszközlését. A szükséges 
facsemeték termeléséről ugyanis gazdáink még mindig nem gondoskodnak 
elegendő mértékben; ez a panasz nemcsak a kisebb és a középbirtokosokkal 
szemben merül fel, hanem állandóan felhangzik a nagybirtokosokkal szemben 
is, akiktől pedig méltán el lehetne várni, hogy ez irányban kellő előrelátást 
tanúsítsanak.

Törekvésem éppen ezért az 1911. évben is arra irányult, hogy az erdősíté
sekhez szükséges csemeték minél nagyobb mértékben bocsáttassanak az erdő- 
birtokosok rendelkezésére, hogy ezáltal az erdősítéseknek egyik legnagyobb 
akadálya elháríttassék. Ezért midőn a birtokosok az erdősítések költségeit nem 
voltak képesek a magukéból fedezni, állami segéllyel is előmozdítottam sok 
esetben az erdei facsemetekertek telepítését.

Mint az előző években, 1911-ben sem szorítkoztam a facsemeték kiosz
tásánál az „állami kezelésbe vett községi erdők” és az „államsegély kopár terü
letek befásítására” című költségvetési hitelek terhére fenntartott csemete
kertekre, hanem nagyobb mennyiségű csemetét osztattam ki a kincstári erdők 
csemetekertjeiből is. A csemetekertekben összesen 132 000 000 különféle fa
csemete állott rendelkezésemre; ezekből az 1911. év folyamán részben az álla
mi kezelésben levő kopár területek befásítására, részben pedig 2345 magán- 
erdő-birtokosnak összesen 37 051 000 csemetét osztattam ki. Ezekkel össze
sen 7918 kh-nyi kopár terület erdősíttetett be szép sikerrel. A kopár, vízmosá
sos területeik befásítását önerejükből elviselni nem képes szegény sorsú bir
tokosok, ha ezt a körülményt igazolták, illetőleg bebizonyították azt, hogy a 
beerdősítés folytán elérendő előny csekélyebb lesz, mint az áldozat, amelyet 
ez a beerdősítés kíván, a lefolyt évben is segélyben részesültek erdősítéseiknél. 
Összesen 127 038 korona pénzsegély osztatott ki 905 ilyen birtokos között, 
4433 kh-nyi többé-kevésbé veszélyes kopár területek befásítására. E téren 
tehát az 1910. évvel szemben számba vehető emelkedés mutatkozik.

Természetesen a lefolyt évben is igyekeztem jutalmak kitűzésével az erdő
sítési kedv fokozására hatni. Mint az előző években, 30 erdősítési jutalmat 
tűztem ki az olyan kopárok erdősítésének a jutalmazására, melyek az 1911. 
évben állami segély igénybevétele nélkül foganatosíttattak. Ezen összesen 
15 400 korona értékű jutalmakból 18 készpénzben lesz kiosztandó, egyenként 
9000 korona összegben, 12 pedig a pénzsegélyre nem szorult erdőbirtokosok 
között egyenként 6400 korona értékben dísztárgyak alakjában fog kiosztásra 
kerülni. A kiosztás az 1916. évben fog megtörténni.
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Kormányjelentés az erdészetről 1911

A lefolyt évben az 1906-ban eszközölt erdősítések utáni jutalmak osztattak 
ki, összesen 9000 korona értékben, éspedig 6 nagy és 12 ezüst elismerő 
jutalom alakjában. Ezek közül 4 nagy és 2 elismerő jutalom Csík vármegyei 
magánosoknak, 4 községnek és 1 kisbirtokosnak 4600 korona értékben kiada
tott. Egy másodrendű nagy jutalom, 10 elismerő új jutalom és 2 díszmü ezút
tal az 1911-ben eszközölt bírálat eredményéhez képest nem volt kiadható. 
Ellenben 1 község a méltánylást érdemlő körülményeknél fogva a kapott elis
merő jutalmon kívül az erdősítési költségek részben való megtérítése fejében 
100 korona állami segélyt nyert. 4 olyan erdőbirtokosnak, aki pénzbeli jutal
mazásra nem szorul, összesen 2600 korona értékű festményt, illetőleg bronz
szobrot adtam jutalmul. A felsorolt jutalmakon kívül még 2 magán vadász- 
terület bérlői egyenként 400 korona jutalomban részesültek a tulajdonos bele
egyezésével 30 kh-nyi kopár területnek saját költségükön való sikeres 
befásítása által tanúsított ügybuzgalmuk elismeréséül. Ezek a bérlők az ille
tékes főispán útján írásbeli elismerést is kaptak. Összesen 3300 korona pénz
beli jutalmat osztottam ki még 5 uradalmi erdő- és gazdatiszt, 1 községi kis
bíró, 1 főerdőőr, 3 erdőőr, 4 erdőszolga, 1 gazdasági munkavezető, 1 mezei őr 
és 1 községnek 3 elöljárósági tagja között.

Bár az erdei tűzesetek az 1911. évben is elég gyakoriak voltak, szerencsére 
inkább csak jelentéktelen károkat okoztak. Jelentékenyebb erdei tűzesetekről 
csak Szepes vármegyéből érkeztek jelentések, ahol 17 esetben, összesen 
41 000 korona kárt okoztak. Sajnos, nemcsak vigyázatlanságból és véletlenből 
eredő tüzesetek fordultak elő, hanem legelőterületek nyerése és kibővítése 
céljából szándékos gyújtogatások is történtek.

Nagyobb károkat okozott a szél- és a hónyomás. így Modor és Bazin Po
zsony vármegyei városok határaiban a szél és a hó 120 000, illetve 48 000 ko
rona, Brassó és Fogaras vármegyékben számos helyen elszórtan 68 000 koro
na, Szepes vármegye területén különböző helyeken 83 000 korona értékű kárt 
okozott, végül Árva vármegyében, különösen az árvái közbirtokossági urada
lomban 100 000 m3, több más birtokosság erdejében 15 800 m3 mennyiségű fát 
döntött ki, illetve tört össze.

Kártékony rovarok ez évben jelentéktelen mérvben és csak szórványosan 
tettek kárt. Legtöbb vidéken alig is mutatkoztak az előző években aggasztó 
mennyiségben fellépett rovarok egyes nemei. Ez leginkább annak köszönhető, 
hogy a vármegyékben elrendelt irtó és óvó intézkedéseket az érdekelt birtoko
sok erélyesen és lelkiismeretesen végrehajtották, amihez vidékenként a rova
rokra kedvezőtlen természeti befolyások és a madárvédelemnek örvendetes 
térfoglalása is hozzájárultak. Mindazonáltal kisebb-nagyobb kárt a következő 
rovarok mégis okoztak: így Pozsony vármegyében a Coraebus bifasciatus (tölgy-
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sudarrágó), Barsban a Bostrychus curvidens (görbefogú szú), Veszprémben a 
Pissodes notatus (fehérpettyes ormányos bogár), a szombathelyi kir. erdőfel
ügyelőség kerületéhez tartozó vánnegyék területén a Bostrychus typographus 
(betüzőszú), a Lophyrus rufus (feketefenyő-levéldarázs) és a Tomicus sexmi- 
natos (hatfogú erdei fenyőszú) mutatkoztak nagyobb mérvben, de itt is min
denhol megtörténtek a kellő védelmi intézkedések, és remélhető, hogy a ve
szély elharapózni nem fog.

Cserebogár általi károkról jelentések nem érkeztek be, és ennek álcája -  a 
pajor -  is csak igen szelíd mértékben lépett fel egyes csemetekertekben.

A lisztharmatgomba (Oidium quercinum) ez évben is igen sok helyen, ne
vezetesen Pest-Pilis-Solt-Kiskun, Győr, Somogy, Veszprém, Trencsén, Gömör, 
Hont vármegyékben, Nagyvárad vidékén stb. a fiatal tölgyesekben és csemete
kertekben nagy károkat okozott. Kül- és belföldi szaktudósaink e káros gomba 
irtásának és továbbterjedése megakadályozásának kérdésével élénken és beha
tóan foglalkoznak, s eddig a leghatásosabbnak és egyúttal legolcsóbbnak a 
kénporzást találták, és általában ezt ajánlják; de ez is sokkal drágább, semhogy 
azt az erdők nagy kiterjedésénél fogva általában mindenütt alkalmazni lehetne, 
s bár az erre vonatkozó kísérletezések még mindig folynak, előrelátható, hogy 
emberi erő e nagy bajt megszüntetni nem fogja, és egyedüli remény az, hogy 
majd idővel maga a természet fogja megszüntetni.

Az erdőtörvény rendelkezéseivel szemben elkövetett tilos cselekmények és 
mulasztások miatt az erdőbirtokosok ellen 371 esetben indíttatott meg erdő
rendészeti eljárás.

Az erdőrendészeti áthágások miatt törvényes eljárással kirótt pénzbünte
tésekből az 1911. évben 305 eset után 34 315 korona 61 fillér, az erdei kihágá
sok után kiszabott pénzbüntetésekből pedig 196 852 korona 97 fillér folyt be 
az Országos Erdei Alapba.

Az Országos Erdei Alap összes bevétele az 1911. évben 294 832 korona, 
kiadása 152 964 korona, tiszta vagyona pedig 1 461 197 korona 41 fillér volt.

Faanyagoknak vízen való szállítására 65 birtokos kapott úsztatási, illetőleg 
tutajozási engedélyt.

Magyarországon az 1911. év végén az erdők szakszerű kezelését 1542 ha
tóságilag felesketett erdőtiszt teljesítette. Ezekből az erdőtörvény 17. §-ában 
megnevezett erdőbirtokosoknál alkalmaztatott 1196 erdőtiszt, akik közül 1071 
az előírt teljes minősítéssel bírt, 125-en pedig törvényes minősítés nélkül, azon 
az alapon voltak alkalmazhatók, mert már az erdőtörvény életbeléptetése ide
jén erdőtiszti minőségben szolgáltak.

Magánerdő-birtokosok szolgálatában az 1911. év végén 346 hatóságilag 
felesketett erdőtiszt állott, akik közül 54-nek van erdészeti oklevele.
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Az erdőtörvény 17. §-ában megnevezett erdőbirtokosok erdejében az 1911. 
év végén 5430 hatóságilag felesketett erdőőr volt alkalmazva, akik közül 4762 
az erdőőri szakvizsgát letette. Magánerdő-birtokosok szolgálatában 7766 ható
ságilag felesketett erdőőr állott, ezek közül azonban csak 856 tette le az erdő
őri szakvizsgát.

A felesketett erdőőrökön kívül az erdészetnél 1911-ben 7661 erdőszolga 
segédkezett.

Az állam által kezelt községi és némely más erdők és kopár területek

Az állam által kezelt erdők és kopár területek állománya az 1911. év folya
mán 12 570 kh (7233 ha) területtel apadt. Lényegesebb volt az apadás Hunyad 
vármegyében s Beszterce-Naszód vármegyében a községi erdőknél.

Az 1898. évi XIX te. alapján állami kezelésbe vett községi erdők és kopár 
területek kiterjedése az 1911. évben 3 269 223 kh (1 881 026 ha) volt, 7340 
község határában és 18 647 birtokos tulajdonában. A birtokosok az államnak 
összesen 612 245 korona kezelési átalányt fizettek. Állami kezelés alatt állott 
ezenkívül 31 olyan birtok is, 10 198 kh (5866 ha) területtel, amely az 1898. évi 
XIX. te. hatálya alá nem tartozik. Az említett területeken kívül az állam kezel
te az 1890. évi XIX. te. szerint a volt Naszód-vidéki községeknek 44 község 
határában fekvő 263 855 kh-nyi (151 839 ha-nyi) erdeit is, amelyek kezelési 
költsége 161 152 koronát tett ki.

A kezelést teljesítő besztercei m. kir. erdőigazgatóság és 43 m. kir. erdőhi
vatal összesen 354 rendszeres erdőgazdasági tervet készítettek el 68 345 kh- 
ról, és e terveket jóváhagyásra be is terjesztették. Folytatták e hivatalok azután 
a további erdőgazdasági tervkészítéshez szükséges külső erdőrendezési 
munkálatokat és ezenkívül 499 birtok 100 691 kh-ján gondoskodtak a birtok
határ biztosításáról. Az előírt és engedélyezett fahasználatok, amelyeket e bir
tokosok igénybe venni kívántak, 39 107 kh területtel kijelöltettek és a hiva
talok személyzete foganatosította a faeladáshoz szükséges becsléseket és elő
munkálatokat. A faeladásoknál szakvéleménnyel és javaslattétellel támogatta 
a hivatalok tisztviselői kara az erdőbirtokosokat. Bár a faárak jelentékeny visz- 
szaesést nem mutattak, mégis a készletben fekvő nagy fatömeg még most sem 
volt nagy részben értékesíthető.

A mesterséges úton beerdősítendő területeket illetőleg az 1911. év 
folyamán 22 007 kh-at tesz a hátralék. Beerdősítendő lett volna ugyanis a ter
mészetes úton felújult területek levonásával összesen 56 401 kh, amelyből 
azonban csak 33 621 kh erdősíttetett be ténylegesen. A hiányt nagyjában

264



Kormányjelentés az erdészetről 1911

ugyanazok az okok idézték elő, amelyek egyáltalában az erdősítések eszköz
lését a lefolyt évben nehezítették. Nevezetesen a szárazság, a famagtermés 
hiánya és nagymértékben a régebben eszközölt, de az időjárás folytán tönkre
ment erdősítéseknek a pótlása. így tehát nagyrészt a régibb mulasztások rová
sára kell írni az időjárás okozta nehézségeken kívül az ezen erdősítések terén 
mutatkozó hiányokat.

Az erdősítést természetesen e téren is erőmhöz mérten igyekeztem támo
gatni. A szükséges ültetőanyagot részben díjtalanul, részben pedig mérsékelt 
áron bocsátottam rendelkezésre, és e célra az állam költségén fenntartott 731 
kh-nyi (431 ha) 163 csemetekertből a birtokosok között összesen 76 126 000 
db erdei facsemetét osztottam ki. A birtokosok maguk saját költségükön 3060 
csemetekertet tartottak fenn 571 kh-nyi kiterjedéssel, és az azokban nevelt 
csemetékből összesen 47 760 000 db-ot használtak fel erdősítéseikhez. Meg 
lehet tehát állapítani azt az örvendetes tényt, hogy a birtokosok maguk is szé
pen igyekeztek csemeteszükségletükről gondoskodni. Az 1911. év végén kész
letben maradt még az állami csemetekertekben 122 171 000 db, a birtokosok 
csemetekertjeiben 152 530 000 db különböző fajú erdei facsemete.

A kezelő személyzet az erdővédelem érdekében kijelölte mindenütt a legel
tetés ellen tilalom alá helyezett erdőrészeket, amelyek kiterjedése az 1911. 
évben az erdők összes területének 40%-át tette ki. Emellett azonban gondos
kodott arról is, hogy az állattenyésztési érdekek nemcsak a már mintegy 
243 644 kh területen berendezett legelőerdők (fáslegelők) okszerű kezelésé
vel, hanem az erdők állományainak veszélyeztetése nélkül foganatosítható 
erdei legeltetéssel kiváló támogatásban részesüljenek.

Az erdőbirtokosok erdeik őrzésére az 1911. évben összesen 1047 erdőőrt 
tartottak, akik mindnyájan bírtak az előírt törvényes minősítéssel, ezenfelül 
pedig az erdőőrök kisegítésére 7917 erdőszolgát alkalmaztak, akik részben a 
kisebb birtokoknál a mezőőri szolgálatot is ellátták.

Az 1898. évi XIX. te. II. címének hatálya alá eső közös birtokosságok tör
vényes szervezkedése, a m. kir. állami erdőhivatalok közreműködésével az
1911. évben is előre haladt. A birtokosságok által megállapított erdőgazdasá
gi ügyviteli szabályzatok közül 6373 nyert már jóváhagyást.

Az állami erdészet a lefolyt évben is segítségére volt a selyem- és gyümölcs- 
termelésnek. A m. kir. állami erdőhivatalok ugyanis 5 állami eperfacsemete- 
kertet (6,2 kh kiterjedésben) és 18 állami gyümölcsfaiskolát (129,7 kh kiter
jedésben) tartottak fenn. Az eperfacsemete-kertekből 764 000 db eperfacse
mete bocsáttatott a selyemtenyésztési felügyelőség rendelkezésére, s készlet
ben maradt még az 1911. év végén 426 000 db. A gyümölcsfaiskolákból ré
szint más állami gyümölcsfaiskolák szükségleteinek fedezésére, részint pedig
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községeknek és egyeseknek kiadatott összesen 355 170 db iskolázásra alkal
mas különböző fajú vad gyümölcsfa-magcsemete és 221 496 db kiültethető 
gyümölcsfaoltvány. Készletben maradt az 1911. év végével a gyümölcsfa- 
iskolákban 294 593 db három- és négyéves, 181 705 db kétéves és 256 894 db 
egyéves különböző fajú nemesített gyümölcsfaoltvány, továbbá 132 334 db 
nemesítés alá kiiskolázott, valamint 301 989 db kiiskolázott és egyszersmind 
már be is szemzett vad gyümölcsfacsemete és 520 365 db különböző iskolázni 
való magágyi csemete.

Erdészeti szakoktatás

A Selmecbányái M. Kir. Bányászati és Erdészeti Főiskolának erdőmérnöki 
szakosztályán az 1910/11. tanévben a rendes hallgatók száma 352 volt, s ezek 
közül 125 az említett tanévvel kezdte meg tanulmányait. Az 1911. év tavaszán 
és őszén Budapesten megtartott erdészeti államvizsgálatokon megjelent 39 
jelölt közül 34 nyert erdészeti oklevelet.

Az erdőőri szolgálatra alkalmas egyének kiképzésére az 1911. évben is 
négy erdőőri szakiskola szolgált, mégpedig Vadászerdőn (Temesvár mellett), 
Királyhalmán (Szabadka mellett), Liptóújvárott és Görgényszentimrén. Az 
erdészeti szakoktatással kapcsolatban a vadtenyésztés és vadászat érdekeinek 
megfelelő gondozására is súlyt helyeztem.

E célból gondoskodtam arról, hogy vadállománnyal bíró megfelelő terü
letek is álljanak ezen oktatásnál rendelkezésre, ahol ez irányban a gyakorlati 
kiképzés is sikerrel folyhat. Az erdészeti altiszti szolgálatra való kiképzés az 
újabban megnyilvánult óhajoknak megfelelően szélesebb alapokra helyez
tetvén, rövid idő alatt a kisebb erdőbirtokok kezelési teendőit végezni képes 
egyéneket az erdőbirtokosoknak kellő számban és megfelelően kiképezve 
fogja rendelkezésre bocsátani.

Az ország 12 városában megtartott erdőőri szakvizsgálatokon az 1911. 
évben 241 egyén közül 204, a 4 erdőőri szakiskolánál megtartott erdőőri szak- 
vizsgálatokon pedig a megjelent 69 végzett erdőőri szakiskolai tanuló mind 
kiállotta a vizsgálatot.

Erdészeti kísérleti ügy

A Selmecbányái M. Kir. Központi Erdészeti Kísérleti Állomás az 1911. év
ben is folytatta a csemeteápolás és -védelem, külföldi fafajok csemetéinek
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nevelése, nemes füzek tenyésztése, az erdősítés és erdőápolás körüli kísérle
teket. A külföldi fafajok meghonosítása érdekében a dendrológiai kertben több 
új fafajt telepített meg, sajnos azonban az erős májusi fagy szinte katasztrofális 
jellegű károsításokat okozott.

A famagvak származásának szerepére irányuló kísérletek is tovább folytak, 
a kísérleti állomás ezekkel kapcsolatban ismét újabb telepeket létesített a 
vörösfenyővel, és jegenyefenyővel és kocsányos tölggyel való kísérletezésre.

Folytatta továbbá a központi állomás az erdei fák nitrogénfelvételének, 
valamint az erdőgazdaságilag káros rovarok és fabetegségek tanulmányozását.

Befejezést nyertek továbbá az akác gazdasági szerepére vonatkozó kutatá
sok és az erre vonatkozó nagyszabású tanulmány Az akácfa monográfiája cí
men meg is jelent.

Tanulmányai keretébe a kísérleti állomás a lefolyt évben egy nagy jelen
tőségű új kérdést is belevont. Nevezetesen megkezdette a természetes felújulás 
kérdésének kísérleti tanulmányozását. A dolog természeténél fogva ismét egy 
hosszú kísérletsorozatról van szó, melynek eredményeiről csak évek folytán 
lehet beszámolni.

Egy másik új feladat, amelynek megoldásához az állomás az 1911. évben 
belefogott, az erdészeti bibliográfia magyar részének az elkészítése.

Az erdészeti meteorológiai állomások az 1911. évben is sok becses megfi
gyelést szolgáltattak.

Mint az előző években, úgy 1911-ben is az állomás vezetője részt vett kül
földi és honi szaktanácskozmányokon. Ezeken kívül számos helyszíni szemlét 
is tartott, főképp a különböző káros erdei rovarok tömeges fellépésével kap
csolatban, amely alkalmakkor a védekezés módját alapos tanulmány tárgyává 
tette.

Magvizsgálati kérdések is foglalkoztatták az állomást. Ilyen kísérleteket, 
valamint hivatalos vizsgálatokat a kincstári erdőhatóságok és idegenek részé
ről beküldött magvakon egyaránt végzett és ezenkívül saját céljaira is eszkö
zölt magvizsgálati kísérleteket.

A görgényszentimrei külső kísérleti állomás folytatta az erdősítéseknek tus- 
kósarjak és gyomok elleni védelmére irányuló kísérleteit, valamint az üzem- 
tervi előírás és a ténylegesen elért eredmények összehasonlítását. Tovább foly
tak a csemetekerti kísérletek az elvetendő magmennyiség, vetésmód, csemeték 
ápolása és iskolázása, valamint a külföldi fanemek csemetéinek nevelése körül. 
Végül ez az állomás az 1909. évben létesített, és 5 részletből álló erdőlési kísér
leti sorozatban folytatta a tölgygyérítés előnyeire vonatkozó adatok gyűjtését is. 
Az állomás munkájának súlypontja a szabédi kísérleti telepre esik, amelyen a 
mezőségi kopárok beerdősítése iránti kísérletek ez évben is folytak.
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A királyhalmi külső kísérleti állomás elsősorban futóhomoki növények 
gyűjtését, meghatározását és termőhely szerint való osztályozását folytatta. 
Ezek a kísérletek az ottani vidék erdősítésénél máris sok becses útmutatással 
szolgáltak. Folytatta továbbá az állomás a futóhomokon előforduló káros ro
varok gyűjtését és kísérleteket tett az akácerdő legelőnyösebb kihasználására 
vonatkozólag. Tekintettel a fatömeg gyarapítására, vizsgálatot eszközölt az 
akácfa tartósságának kérdésében. Tanulmányozta végül a külföldi fafajokat s 
azok szerepét és fontosságát a homoki erdősítéseknél.

A liptóújvári külső kísérleti állomás erdőlési kísérleteket végzett. Folytatta 
a vetésre, csemetenevelésre és -ápolásra vonatkozó kísérleteket, úgy a hazai, 
mint a külföldi fafajokkal s külön kísérletet eszközölt a lucfenyőcsemete ne
velését illetőleg.

A vadászerdei külső kísérleti állomás a csemetenevelés körül tett megfi
gyeléseket, s a különféle talajmegmüvelés, vetés- és ápolásmódok mellett 
folytatta a külföldi fafajok terjesztésére vonatkozó kísérleteit. Nagy fontos
ságú kísérleteket végzett továbbá a tölgy erdők kihasználása, felújítása és ápo
lása körül.

Természetesen nagy feladat vár úgy a központi mint pedig a kísérleti állo
másokra szaktanácsadások körül is. Hivatalok és hatóságok, de számosán 
kérnek magánosok is egyes szakkérdésekben véleményt és az állomások az ez 
irányú megkereséseknek mindenkor a legnagyobb készséggel tesznek eleget.

Foglalkoznak ezenkívül az állomások különféle meghatározásokkal is. 
Ezek eredményét mint az előző években, a központi állomás az Erdészeti K í
sérletek című folyóiratában rendszeresen közölte.

A hazai fafajok földrajzi elterjedésének megállapítása körül éveken ke
resztül folyt tanulmányok eredményének a leszűrése már nagyrészt megtör
tént. Most már ezek közzétételén van a sor. Az idevonatkozó munka legtöbb 
részlete már kész és sajtó alá rendezés alatt áll. Ezáltal nagyjelentőségű és 
tudományos szempontból igen fontos munkát szolgáltat az erdészeti kísér
letügy.

M. Kir. Ornitológiai Központ

A madárvonulás útjainak vizsgálata céljából a kísérletek az 1911. évben is 
tovább folytak, éspedig tovább folyt a vonuló madarak fiókáinak feliratos 
alumíniumgyűrűkkel való megjelölése. A 4767 megjelölt madár közül legna
gyobb számban a dankasirály és a gólya gyűrűi kerültek meg, előbbiek Európa 
délnyugati részéből, utóbbiak Afrika legdélibb vidékéről.
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Folytatta a központ a madárvédelmi telepek fokozatos fejlesztését is és 
gyűjtötte a gyakorlati eredményeket helyszíni szemlék és kérdőívek útján. 
Madárvédelmi kérdésekben számos esetben szolgált hivatalos szakértői véle
ménnyel úgy a kormánynak, mint a magánfeleknek.

Az intézet működésének hatása a külföldön nagyot haladt. Németalföld 
törvényhozása részben a mi intézetünk hatása alatt az állatvédelmi törvény 
kibővítésével mozdította elő a madárvédelmet, Franciaországban kifejezetten 
a mi intézetünk útmutatása szerint történt jelentékeny közlés L ’Oiseau et les 
Récoltes cím alatt s a legújabb tudósítás szerint (dr. Menegaut) a francia kor
mánynak a mi intézetünk van az illetékes fórumtól mintául ajánlva. Az 
angolok (N. Coward) első helyre tették intézetünk madárvonulási megfigye
lését.

A központ gyűjteménye a következőkkel gyarapodott: 47 felállított madár
ral, 114 madárbőrrel, 1504 gyomortartalommal, 49 mellcsonttal, 485 tojással,
19 fészekkel és 283 könyvvel.

Kincstári erdők, teriiletváltozások

A kincstári erdőigazgatóságok, főerdőhivatalok és erdőhivatalok kezelésé
ben levő erdők, továbbá az üzemi és kezelési célokat szolgáló beltelkek, 
mezőgazdaságilag kezelt földek, havasi legelők és terméketlen területek kiter
jedése az 1911. év folyamán összesen 6286 ha-ral apadt. A kincstári erdők és 
a kincstári erdészet által kezelt mezőgazdasági földek kiterjedése egyes 
területeknek a gazdászati ágtól történt átvétele s kisebb vásárlások által és 
törzskönyvi helyesbítések folytán 1275 ha-ral gyarapodott ugyan, de ezzel 
szemben a torontáli úgynevezett dominiális földeknek a gazdászati ág keze
lésébe történt átadása, s kisebb eladások és törzskönyvi helyesbítések folytán 
viszont 7561 ha-ral apadt, úgyhogy végeredményben a kincstári erdészet ke
zelése alatt álló birtokok területe 6286 ha-ral kisebbedett.

Erdőrendezés

Az erdőrendezőség szervezetében változás nem történt. Az erdőrendezési 
teendőket végző tisztviselők száma némileg apadt, a vezetőkön kívül ugyanis 
az előző évben működött 78 helyett 74 hosszabb-rövidebb ideig beosztott mű
szaki tisztviselő végezte e teendőket. Ezen teendők a kincstári üzemben levő, 
valamint az erdőőri szakiskolák kezelésében tanulmányi célokat szolgáló kincs
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tári erdők gazdasági terveinek időszaki beszámoló és kiegészítő munkálataira, 
az eladás alá kerülő nagyobb vágásterületek fatömegének becslésére, birtok- 
és határrendezési munkálatokra, továbbá az erdőművelés, -ápolás kivitelének 
ellenőrzésére, felügyeletére és az új birtoktörzskönyvek összeállítására ter
jedtek ki.

Erdőművelés

Az előírt erdősítési munkák több kerületben nem voltak az előírásnak tel
jesen megfelelő arányokban végrehajthatók, mert míg egyrészt az előírt vágás
területek a megfelelő értékesítést akadályozó körülmények miatt helyenként 
kihasználhatók és kitakaríthatok, s így felújíthatok sem voltak, másrészt egyes 
hivataloknál a megapadt munkaerőt nem lehetett eléggé pótolni, vagy pedig a 
munkabérek annyira emelkedtek, hogy a rendelkezésre állott hitel az egész 
előírás foganatosítására elégtelenné vált. Ez utóbbi két körülmény élénkebben 
sürgeti azon erdőgazdasági eljárásoknak minél szélesebb körben való alkal
mazásba vételét, amelyek a mesterséges erdősítések szükségét a minimálisra 
mérséklik.

Abban a mértékben tehát, amennyire az ilyen eljárások alkalmazását lehe
tővé tevő házilagos fatermelés kiterjesztése módomban állott, gondoskodtam 
arról, hogy az őshonos fanemekkel való természetes megújítást, valamint en
nek előkészítésére a rendszeres gyérítést minél nagyobb mértékben alkalmaz
zák, annyival inkább, mert ekként úgy pénzügyi, mint erdőgazdasági szem
pontokból egyaránt lényegesen kedvezőbb eredmények érhetők el, mint a 
mesterséges erdősítéssel kapcsolatos eljárások útján, amelyekhez a kincstári 
erdőgazdaságot csak a házilagos gazdaság előfeltételeinek a legtöbb helyen 
még igen hiányos volta köti.

A végrehajtott erdősítések a kedvezőtlen időjáráshoz képest általánosság
ban kielégítő eredményüek, s kevés kivétellel a csemetenevelés tekintetében is 
jó eredmények tapasztalhatók.

Havasi gazdaság fejlesztése

A kincstári erdőkhöz tartozó havasok gazdasági berendezése és javítása te
rén az 1911. évben a tevékenység lényegesen fokozódott.

A fősúlyt ezúttal is a legnagyobb kiterjedésű, és egyébként is legtöbb fi
gyelmet érdemlő máramarosi kincstári havasokra fektettem, de a rendelke
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zésemre állott hitelhez képest megindítottam a tevékenységet a kincstári erdők 
más kerületeiben is és részletes utasítás kiadása kapcsán gondoskodtam, hogy 
a kincstári erdőkhöz tartozó összes legelőkön az állattenyésztés érdekeinek 
istápolására fokozottabb mértékben alkalmas rendszeres legelőgazdaság a 
szükségszerü fokozatossággal, tervszerűen, lehetőleg mielőbb kifejlesztessék.

Fahasználat és -értékesítés

A fahasználatok ama körülménynél fogva, hogy a kincstári erdők nagy 
része még feltáratlan állapotban van, ezúttal is csak részben voltak házi keze
lésben végezhetők, de a házilagos gazdaság arányai ebben az évben is bő
víttettek. Az így kitermelt, s az állandó jellegű közlekedési eszközök mentén a 
fafogyasztó üzemek igényeinek is megfelelő csoportokban nyilvános ver
senyre bocsátott faanyagok eladása mindenütt megfelelő sikerrel járt, míg a 
tőről való eladások iránt tartott árverések a különben jó konjunktúrák ellenére 
az 1911. évben is több helyen végződtek eredménytelenül.

A faanyagok termelt állapotban való értékesítésének általánosabb alkal
mazását lehetővé tevő szállítási berendezések fokozottabb fejlesztését tehát -  
amire a rendelkezésemre álló eszközökhöz képest állandóan törekszem -  ez a 
körülmény is mind szembetűnőbben ismétlődve sürgeti.

A faárak az 1911. év folyamán mérsékelten felmenő irányzatot mutattak, ami
nek folytán a kincstári faanyagok értékesítése az 1911-ben kedvezően alakult.

Birtokrendezés

A még megoldatlan, aránylag nem nagyszámú birtokrendezési ügyek 
végleges rendezése iránt a bírói eljárás kevés kivétellel mindenütt folyamatba 
tétetett, és arra törekedtem, hogy ezek az ügyek a jogos érdekek méltányos ki
elégítése útján mielőbb befejezhetőkké váljanak.

Horvát-Szlavónországok területén a Bribir községgel folytatott birtokosz
tási per az 1911. évben jogerős ítélettel befejezést nyert.

Építkezések

A kincstári erdőknél az 1911. év folyamán a felmerült szükségleteknek 
megfelelően 8 erdőőri lakóház, 24 gazdasági melléképület, 1 fenyőtobozraktár
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és 1 faszénpajta épült és adatott át rendeltetésének. Ezenkívül a gazdasági 
épületekhez 12 kút fúratott. Ugyancsak a megelőző év folyamán átalakításon 
és kibővítésen ment keresztül 6 erdőtiszti lakóház, 2 erdőőri lak és 3 gazdasá
gi melléképület.

Ehhez jönnek azután az előző évben megkezdett építkezések, éspedig 4 
erdőtiszti és 5 erdőőri lak. Ezenkívül felépült és üzembe helyeztetett 12 gazda
sági melléképület. Készült még 2 faraktári vasúti iparvágány és 12 km erdei 
főút.

A „Rendes kiadások” „Egyházi és jótékony célok” című alrovatának ter
hére a kegyúri épületeken évenként és állandóan felmerülő kisebb-nagyobb 
tatarozásokon kívül számottevőbb összegeket fordítottam a felsődomonyai 
római katolikus templom s a dunabogdányi római katolikus plébániaiak hely
reállítására, továbbá a kőrösmezői római katolikus plébániaiak alakítására, a 
felsővisói római katolikus templom és plébániaiak építkezésére, valamint az 
ottani római katolikus tanítói lak melléképületének felépítésére és a kislonkai 
görög katolikus iskola építéséhez való hozzájárulásra.

Csúsztatóvályú a hasábfa közelítéséhez (1910 körül)
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A Magyarbirodalom erdőterülete az 1911. év végén 8 982 869 ha volt, 20 830 
ha-ral kevesebb, mint az előző év végén. Az erdőterület csökkenése egészen 
az anyaországi erdőkre esett; kiterjedésük az 1911. év végén az 1910. év végi 
7 473 257 ha területtel szemben 7 452 427 ha-t tett ki. A társországok erdőte
rülete, úgy mint az előző évben, 1 530 442 ha volt.

Tervszerű kezelésre volt kötelezve összesen 5 876 416 ha-nyi erdőterület, 
éspedig a Dráván inneni erdők 63,5%-a (4 734 309 ha) s a Dráván túliak 
74,6%-a (1 142 107 ha).

A talaj minősége tekintetében az erdők túlnyomó része: 76,3%-a feltétlen 
erdőtalajon állt; 18,6% nem feltétlen erdőtalajon álló erdő, 3,8% véderdő, 
1,3% pedig futóhomokon álló erdő volt. A futóhomokon álló erdők csaknem 
kizárólag (99,7%) az anyaország területén feküsznek, a társországokban mind
össze 287 ha ilyen erdő van. A nem feltétlen erdőtalajon álló erdőterület a társ
országokban csaknem megközelíti az anyaországinak a kiterjedését, mert az 
1 681 080 ha nem feltétlen erdőtalajon álló erdőből 690 644 ha, tehát 41,1% 
esik a társországokra.

Fanemek szerint az erdők 26,3%-a volt tölgy-, 52,2%-a bükk- és más lomb
erdő, 21,5%-a fenyőerdő.

Az erdőterület egy jelentékeny része - a z  1911. évben 1 646 033 h a -k in c s 
tári erdőbirtok, 2 043 731 ha pedig az 1898. évi XIX. te. és az 1890. évi XIX. 
te. alapján az állam által kezelt erdőbirtok, illetőleg kopár terület volt. A kincs
tári erdőbirtokoknak azonban csak 89,3%-a tényleg erdő, 10,7% beltelek, 
szántóföld, rét, havasi legelő és egyéb legelő, illetve terméketlen területből 
állott. Értékük 215,1 millió koronára becsültetett, amelyből 154,3 millió az 
anyaországra, 60,8 millió pedig Horvát-Szlavónországokra esik.

A kincstár tulajdonában álló erdőbirtokok ha-onkénti átlagos becsértéke az 
egész birodalom erdőterületét véve alapul, 130,7 millió koronára tehető. 
Kincstári erdőink átlagos becsértéke az utolsó években állandóan növekszik.

Az egyes erdőhatósági kerületek erdeinek átlagos becsértéke között nagy 
ellentétek vannak. A vinkovcei erdőhatósági kerülethez tartozó erdőterület ha
ja az 1911. év végén 591,77 koronára, az apatini 585,15 koronára, a gödöllői 
432,39 koronára becsültetett, míg a susaki erdőkerület ha-ja csak 14,3, az or- 
sovaié 17,52 koronát tett ki.

A kincstári erdők összes területéből rendes használat alatt állott 89,6%;
158 570 ha (12%) tölgyerdő, 404 122 ha (30,7%) fenyő-, 740 761 ha (56,3%) 
bükk- és más kemény lombfa, 12 894 ha (1%) fűz-, nyár- és más puha lomb
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fa volt, a kincstári erdőterület egy tekintélyes része, 10,4%-a (153 345 ha) 
pedig használaton kívül maradt. Kihasználható terület volt 42 385 ha, amely
ből ténylegesen csak 8673 ha használtatott ki. A kihasznált erdőterületen ter
mett 1 141 269 m3 épület- és müfa, 1 623 473 m3 tűzifa, a kihasználatlanul 
maradt vágásterületeken pedig becslés szerint 8 066 352 m3 fatömeg maradt.

A kincstári erdőkre fordított kiadás 16,3 millió korona, ezzel szemben a 
bevétel 23,9 millió korona volt, az 1911. év végi fölösleg tehát 7,6 millió koro
na, 3,1 millió koronával kevesebb, mint az előző évben. (Az 1909. évi fölös
leg azonban csak 4,28 millió korona volt.) Hiány mindössze három erdő
kerületben mutatkozott: a susakiban 228 ezer korona, a gödöllőiben 198 ezer 
korona és a nagybányaiban 4 ezer korona. Legtöbb tiszta hasznot: 2 millió 
koronát hajtott a vinkovcei erdőkerület, amelyre csak 383 ezer korona kiadás 
fordíttatott és a liptóújvári erdőkerület, amelynek tiszta hozama 1,1 millió 
koronát tett ki.

Beerdősítendő terület lett volna az 1911. évben a régebbi hátralékokkal 
együtt 22 864 ha; ebből ténylegesen csak 16 470 ha erdősíttetett be, részben 
ültetéssel (12 258 ha), részben vetéssel (3046 ha), részben pedig természetes 
úton (1166 ha). Az erdősítés 1453 ha kivételével mind az anyaországi terüle
teken történt.

Az 1911. év folyamán foganatosított mesterséges erdősítések 828 670 ko
ronát emésztettek fel, ha-onként 62,11 koronát az ültetésnél, 22,12 koronát a 
vetésnél.

Az állam a kincstári erdőkön kívül az 1911. évben még 16 720 erdőbirtokot 
és kopár területet kezelt (268 birtokkal többet, mint az előző évben), a 
kezelésükért megállapított évi átalány 773 397 koronára rúgott.

A kincstári erdőhatóságok által kezelt csemetekertek kiterjedése az 1911. év 
végén 365,7 ha volt; csaknem kizárólag anyaországi terület, Horvát-Szlavónor- 
szágokra mindössze 3,5 ha esett. Ezen csemetekertekben 190,9 millió db csemete 
neveltetett, túlnyomó részben -  143,6 millió db -  fenyőfa. Az erdőkincstár által 
foganatosított erdősítésekhez az 1911. év folyamán kiadatott 46,9 millió db 
csemete, magánosoknak kopár területek befásítására 1,9 millió db, a selyemte
nyésztési felügyelőség részére pedig 6,6 millió db szederfacsemete, s az év végén
135,4 millió db csemetéből álló készlet maradt fenn. A felhasznált és kiosztott 
csemeték közül 35,97 millió db fenyőfa, 9,1 millió db tölgy, 3,7 millió db egyéb 
lombfa, 6,6 millió db szederfa volt, készletben pedig 107,7 millió db fenyő-, 10,9 
millió tölgy-, 11,8 millió szeder- és 5,1 millió db egyéb lombfacsemete maradt.

Az állami erdőhivatalok 1911-ben 164 csemetekertet kezeltek 435,8 ha kiter
jedésben, héttel többet és 56,7 ha-ral nagyobb területet, mint az előző évben. 
Ezekben a csemetekertekben közel 200 millió db csemete neveltetett, amelyből
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37,4 millió db az állam által kezelt erdőbirtokok vágásainak felújítására, 21,6 
millió az állam által kezelt kopár területek befásítására, 17,1 millió db pedig nem 
államilag kezelt kopár és egyéb területek befásítására utalványoztatott ki. 
Ezenkívül 764 ezer db szederfa a selyemtenyésztési felügyelőség rendelkezésére 
bocsáttatott, 122,2 millió db csemete pedig az év végén készletben maradt.

Az 1911. év folyamán a kincstár kopár területek beerdősítéséhez 37,6 mil
lió db ingyencsemetét osztott ki, mellyel 4608 ha területet ültettek be, 56 ha- 
ral többet, mint az előző évben. Az 1911. évben 2365 birtokos kapott ingyen
csemetét (1910-ben 2316), és a sikeres erdősítésért úgy, mint 1910-ben, ez 
évben is 921 birtokos részesült állami pénzsegélyben vagy jutalomban, ame
lyek összege 127 703 koronát tett ki, csaknem 20 ezer koronával többet az
1910. évben e címen kiutalványozott összegnél.

Behozatal

mennyiség, ezer mázsa érték, ezer korona

1908 1909 1910 1911 1908 1909 1910 1911

Tűzifa 666 592 357 229 789 642 425 310

Bányafa, mindennemű 
széldeszka

161 205 152 87 410 502 376 261

Épület- és műfa, nyers, meg- 
munkálatlan, tölgyfából

38 20 13 11 155 77 58 54

Épület- és müfa, nyers, meg- 
munkálatlan, egyéb lombfából

117 72 79 94 309 198 285 439

Épület- és müfa, nyers, meg- 
munkálatlan, fenyőfából

2 099 2 375 1 966 2 608 4 513 5 046 4 380 6 442

Hordófa, donga 104 81 101 102 1 320 1 012 1 462 2 060

Szőlőkaró 82 84 80 79 345 335 322 332

Zsindely 61 68 71 63 562 628 670 658

Vasúti talpfa 324 74 57 44 1 712 255 157 160

Épület- és müfa, bárdolva, 
fűrészelve, tölgyfából

48 44 80 47 414 406 768 477

Épület- és müfa, bárdolva, 
fűrészelve, egyéb lombfából

121 229 53 66 794 1 266 366 434

Épület- és müfa, bárdolva, 
fűrészelve, fenyőfából

2 863 2 903 3 370 3 658 17 438 17 130 19 903 24 243

Összesen 6 684 6 747 6 379 7 088 28 761 27 497 29 172 35 870

Kopár területek beerdősítésén kívül az erdészeti üzemtervek, illetőleg az 
erdőtörvény alapján előírt és bejelentett erdősítéseknél az 1911. évben az anya
országban a törvény 17. §-a alá tartozó területből erdősítendő volt 84 885 ha
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(1910-ben 81 487 ha), amelyből 55 622 ha erdősíttetett be (1910-ben 55 204 ha); 
magánterületből erdősítendő volt 11 336 ha (1910-ben 10 203 ha), s beerdősíttetett 
5726 ha (1910-ben 5615 ha). Horvát-Szlavónországokban az 1894. évi március 
hó 26-án kelt autonóm törvény 14. §-a alá és a katonai határőrvidék vagyon- 
községeinek erdeihez tartozó területből erdősítendő volt 7563 ha, beerdősíttetett 
6593 ha; 1344 ha beerdősítendő magánterületből pedig 289 ha erdősíttetett be.

Erdőterményeink külkereskedelmi forgalmát az 1908-1911. évekről az 
alábbi kimutatás tünteti fel:

Kivitel

mennyiség, ezer mázsa érték, ezer korona

1908 1909 1910 1911 1908 1909 1910 1911

Tűzifa 1 302 1 584 1 247 1 370 2 014 2 081 1 748 2 132

Bányafa, mindennemű 
széldeszka

385 306 361 385 1 059 826 973 1 194

Épület- és müfa, nyers, meg- 
munkálatlan, tölgyfából

311 260 357 439 3 004 2 582 3 772 5 322

Épület- és müfa, nyers, meg- 
munkálatlan, egyéb lombfából

263 337 235 327 1 128 1 386 1 012 1 491

Épület- és müfa, nyers, meg- 
munkálatlan, fenyőfából

626 540 654 656 1 827 1 580 1 864 2 367

Hordófa, donga 349 292 310 323 6 056 4 061 4 455 5 518

Szőlőkaró 14 17 17 10 66 76 75 48

Zsindely 1 1 3 3 10 14 32 28

Vasúti talpfa 466 361 322 448 3 070 1 570 1 271 1 903

Épület- és műfa, bárdolva, 
fűrészelve, tölgyfából

1 224 1 091 1 133 1 105 19211 16 963 18 595 20 221

Épület- és müfa, bárdolva, 
fűrészelve, egyéb lombfából

1 067 1 033 1 219 1 274 8 554 7 246 8 045 9 326

Épület- és müfa, bárdolva, 
fűrészelve, fenyőfából

2 841 3 100 3 072 3 004 21 206 22 334 23 068 24 665

Összesen 8 849 8 922 8 930 9 344 67 205 60 719 64 910 74 215

Erdőterményeink külkereskedelmi forgalma az 1911. évben az előző eszten
dőhöz képest úgy mennyiség, mint érték tekintetében egyaránt emelkedést mu
tat. Behozatalunk 709 ezer, kivitelünk 414 ezer mázsával volt több az előző évi
nél, míg érték tekintetében a behozatalnál 6,7 millió, a kivitelnél pedig 9,3 mil
lió korona emelkedés mutatkozott. Kiviteli többletünk pedig, amely 1910-ben 
csak 35,7 millió korona volt, 1911-ben 38,3 millió koronát tett ki; mennyiség 
tekintetében azonban a kiviteli többlet ezen árukból 295 ezer mázsával csökkent.
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Földművelésügyi Minisztérium 1912
Földművelésügyi miniszter' Gr. Serényi Béla

I. A. FŐOSZTÁLY
Főnök: Horváth Sándor 
Főn ökh elyettes

Lászlóffy Gábor 
Nagy Károly

1. Ügyosztály. Erdőfelügyelet
Osztályvezető: Lászlóffy Gábor 
Főerdőtanácsos

Rochlitz Dezső 
Erdőfelügyel ő

Doroszlay Gábor 
Főerdőmérnök

Bárdos József 
Alerdőfelügyelő

Hammersberg Géza 
Tichy Kálmán 
Czillinger János

2. Ügyosztály. Erdőgazdasági üzem
tervek, kísérletügy és erdőstatisztika
Osztályvezető: Nagy Károly 
Alerdőfelügyelő

Dezsényi Jenő 
Főerdőmérnök: Térfi Béla 

Ráduly János 
Selymessy Ferenc 
Spettmann János 

Erdőmérnök
Intzédi Géza 
Vidos Miklós

3. Ügyosztály. Állami erdőtisztek, 
altisztek és szolgák személyi ügyei, 
erdészeti szakképzés
Osztályvezető: Arató Gyula

Erdőtanácsos
Héjas Kálmán 
Csopey Kornél 

Főerdőmérnök
Tóth Miklós 
Balogh Ernő 
Szécsi Imre 

Erdőmérnök
Fröhlich Brúnó

4. Ügyosztály. Állami kezelésbe 
vett erdők
Osztályvezető: Péch Kálmán 
Erdőtanácsos

Ratkovszky Károly 
Főerdőmérn ök

Korzenszky Antal 
Gruber Gyula 
Gurányi István

I. B. FŐOSZTÁLY
Főnök: Téglás Károly 
Főnökhelyettes

Nagy Vince 
Beosztva

Schmidt Károly

1. Ügyosztály. Kincstári erdők
Osztályvezető: Téglás Károly 
Erdőfelügy>elő: Jausz Sándor 
Erdőtanácsos

Szabó József 
Kaán Károly 

Főerdőmérnök
Szokolóczy József 
Barsy Richárd
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2. Ügyosztály. Kincstári erdők
Osztályvezető

Kozma István 
Főerdőmérnök

Kovács Aladár 
Tomassck Miklós 

Erdőmérnök
Tomasovszky Imre 
Szántó Zénó

3. Ügyosztály.
Horvát-szlavónországi ügyek
Osztályvezető

Nagy Vince 
Főerdőmérnök

Kacsanovszky József 
Petényi Keresztély 

Segéderdőmérnök
Solc Szvetozár

Fordító
Nemes József 

Számgyakornok
Moór Elemér

4. Ügyosztály. Kincstári erdőren 
dezés és építkezés
Osztályvezető

Kovács Gábor 
Főerdőmérnök

Martian Livius 
Pfeiffer Gyula 
Lőfi Jenő 

Erdőmérnök
Clement Károly 

Szolgálattételre beosztva  
Pap László
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Kormányjelentés az erdészetről

Magyarország erdőgazdaságilag művelt területe az 1912. év végén 12 891 198 
kh volt. Az 1912. évben is újabb apadás állott tehát be erdőterületünkben, 
amely apadás 59 072 kh-nak felel meg. Ismét különböző okok játszottak közre 
ezen apadás előidézésében; egyrészről ugyanis az erdőterületnek újabb és pon
tosabb mérésekkel való megállapítása okozott eltéréseket az előző állapottal 
szemben, másrészről pedig a nem feltétlen erdőtalajú területek egy-egy része 
évenként mezőgazdasági művelés céljaira alkalmassá tétetik, részben pedig te
lepítési célokra is használtatik.

A nyilvántartott erdőterületek adatainak évről évre való helyesbítése, más
részről pedig a talajminőségek helyesebb meghatározása folytán az erdők állo
mányának nyilvántartott területében talajminőség szerint is változások mutat
koznak. A nyilvántartott területek osztályozásában beállott változások az 1912. 
évben a következők voltak: a véderdők állománya 1405 kh-dal, a futóhomo
kon álló erdők állománya 3852 kh-dal, a nem feltétlen erdőtalajon álló erdők 
állománya pedig 60 512 kh-dal apadt, amivel szemben azonban a feltétlen 
erdőtalajon álló erdők állománya 6697 kh-dal gyarapodott.

Az erdőterületnek fanemek szerinti megoszlása szintén változást mutat az 
1912. évben, amennyiben a tölgyerdők területe 86 863 kh-dal apadt, ellenben 
a bükk- és más lombfaerdők 7192 kh-dal, a fenyőerdők pedig 20 597 kh-dal 
mutatnak gyarapodást.

Nagyobb szabású, a törvénybe ütköző erdőirtások az 1912. évben nem for
dultak elő, és így ez oldalról az erdőterületet veszedelem nem fenyegette.

Az erdőtörvény értelmében előírt és az üzemtervek rendelkezéseinek meg
felelő erdősítések az 1912. évben a szokott mederben mozogtak. A tényleg 
beerdősített terület az 1912. évben sem érte el ugyan az előírt területet, ennek 
azonban több figyelmet érdemlő körülmény állta útját. Egyes vidékeken ugyan
is a famagtermés hiányos volt, sőt vidékenként teljesen ki is maradt és az előző 
évek szárazsága által a korábbi erdősítésekben beállott pusztulásokat kellett 
pótolni, ami azután természetszerűleg hátráltatta az új erdősítéseket. Egyes 
vidékeken ismét az 1911. évi, felette esős időjárás gátolta az erdősítések ha
ladását és sok helyütt útjában állott annak az a körülmény is, hogy az esedékes 
vágásterületek sok helyen nagy kiterjedésben ki nem használtattak és a letarolt 
területekről a termelt faanyag kellő időben el nem szállíttatott. A munkáshiány 
is fokozta azokat a nehézségeket, amelyekkel az új erdősítéseknél meg kellett 
küzdeni. A jövőre nézve a kilátások annyiban kedvezőbbek, hogy az 1912. 
évben eszközölt erdősítések általában sikeresek voltak, és így, amennyiben a
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következő évek időjárása azokban nem fog kárt tenni, nem kell majd oly 
nagy pótlásokat eszközölni, mint az előző évi erdősítésekben. Összesen 
100 144 kh erdősíttetett be az 1912. évben az üzemtervek rendelkezései és az 
erdőtörvény általános határozatai értelmében előírt 163 360 kh-dal szemben; a 
hátralék tehát 61216 kh-nak felel meg. Történt azonban több olyan erdősítés 
is, amely a birtokosokra nézve nem lett volna kötelező. Ezen erdősítések ösz- 
szesen 4457 kh-at tettek ki.

Az a körülmény, hogy az erdőbirtokosok, éspedig nemcsak a kis- és közép
birtokosok, hanem helyenként még a nagybirtokosok sem gondoskodnak kellő 
mértékben az ültetésekhez szükséges facsemeték termeléséről, erősen gátolja 
az erdősítések előhaladását. Ezért sok esetben midőn a birtokosok a költsége
ket nem voltak képesek maguk elviselni, az erdei facsemetekertek telepítése 
állami segéllyel is előmozdíttatott.

Különös gondoskodás tárgyát képezte az 1912. évben is a kopár területek 
beerdősítése. Erre a célra nemcsak az állami kezelésbe vett községi erdőkkel 
kapcsolatban, továbbá a kopár területek befásítására engedélyezett külön hitel
ből fenntartott csemetekertekből engedélyeztettek csemeték, hanem a kincstári 
erdők csemetekertjei fölöslegéből is nagyobb mennyiség osztatott ki. Az 
említett csemetekertekben rendelkezésre állott 145 000 000 különféle facse
mete. Ezekből az állami kezelésben levő kopár területek befásítására és 2012 
magánerdő-birtokos részére összesen 37 265 000 csemete osztatott ki, mely
nek segítségével 6989 kh-at kitevő terület erdősíttetett be. Az olyan szegény 
sorsú birtokosoknak, akik saját erejükből kopár, vízmosásos területeik be
fásítására nem voltak képesek, illetőleg bebizonyították azt, hogy a beerdősítés 
folytán elért előny csekélyebb lesz, mint az erdősítésre fordított munka és költ
ség, az 1912. évben is, éspedig fokozott segélyben részesültek. Míg ugyanis az
1911. évben 905 birtokos részesült e címen 4433 kh-nyi terület befásítására 
127 038 korona pénzsegélyben, addig e címen az 1912. évben 1039 birtokos 
nyert 4749 kh kopár terület befásítására 153 349 korona pénzsegélyt.

A kopár futóhomokos és vízmosásos területek gazdasági állapotának javí
tását célzó törvényes határozatok végrehajtása tekintetében az eddig követett 
eljárás nem hozott az e célra fordított idővel, munkával és nyújtott állami tá
mogatással arányban levő eredményeket. Ezért az 1912. évben a részletes 
utasítás kiadásával gondoskodás történt olyan egységes eljárás életbelépte
téséről, amely előreláthatólag biztosítani fogja e téren a kívánt sikert és ennél
fogva az ilyen területek erdősítését jelentékenyen elő fogja mozdítani.

A kopár futóhomokos és vízmosásos területek folytatólagos összeírása, ki
jelölése, továbbá a szükséges gazdasági és műszaki teendők elrendelésére, a 
területnek jövőben való kezelésére és az állami támogatásra vonatkozó javas
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latok megtétele a m. kir. állami erdőhatóságok feladatává tétetett, amelyek 
szükség esetén a kultúrmérnöki hivatalok, esetleg a gazdasági felügyelők köz
reműködésével teszik meg javaslatukat. így ezen teendőket ezentúl erdészeti 
szakközegek fogják végezni, amit indokol már az a körülmény is, hogy ezek
nek a területeknek túlnyomó része az erdőtörvény 165. §-ának rendelkezései 
alá esik, és a törvényesen kijelölt területek legnagyobb része úgyis állami 
erdészeti kezelésbe kerül. A kir. erdőfelügyelőségek javaslataikat az illetékes 
helyre juttatják, s az ügyet az egész eljáráson át vezetik. Ugyancsak ők gondos
kodnak a jogerős határozattal elrendelt teendők végrehajtásáról is.

Gondoskodás történt egyúttal arról is, hogy a szükséges gazdasági teendők
nek teljesítése az egyes törvényhatóságok területén ne rohamosan mindenütt 
egyszerre tétessék folyamatba, mert a nagy területre kiterjesztett munkálatokat 
alig lehetne egyszerre terv- és szakszerűen sikerrel foganatosítani. Ez okból a 
hatóságok és szakhivatalok figyelmeztetést nyertek arra, hogy az elkopárodás 
stb. veszélyének kitett területeket szemmel tartsák és a birtokosokat a bajok 
keletkezésére idejekorán figyelmeztessék, valamint a bajok következményeire 
és azok elharapódzásának megakadályozására is kellően kitanítsák. Különös 
súly helyeztetett arra is, hogy a javaslatokat és műszaki teendőket elrendelő 
határozatok mindenkor helyszíni vizsgálat alapján és az érdekelt birtokosok 
kívánságainak és észrevételeinek lehető figyelembevételével tétessenek, illet
ve hozassanak meg.

Ami az erdősítési kedv fokozására az előző években tétetett, az az 1912. 
évben sem mulasztatott el. Nevezetesen 15 000 korona értékben 30 erdősítési 
jutalom tűzetett ki olyan kopárok erdősítésének jutalmazására, melyek állami 
segély igénybevétele nélkül az 1912. évben eszközöltettek. E jutalmakból 
annak idején 18 jutalom 9000 korona összegben, készpénzben, 12 jutalom 
pedig 6400 koronát képviselő dísztárgyakban fog kiosztatni az 1917. év 
folyamán. Az öt év előtt, vagyis az 1907. évben teljesített és az 1912. évben 
megbírált erdősítésekre annak idején kitűzött összesen 18 jutalom közül 4 
nagy és 6 elismerő jutalom 4 község volt úrbéreseinek, 1 községnek és 4 kö
zépbirtokosnak 5900 korona értékben kiadatott; 2 harmadrendű nagy jutalom, 
6 elismerő jutalom és 3 dísztárgy ezúttal nem volt kiadható.

Az ezekben a jutalmakban részesített birtokosokon kívül 6 olyan erdőbir
tokos, aki pénzbeli jutalmazásra nem szorult, összesen 4100 korona értékű 
művészi festményt nyert jutalmul, illetve elismerésképpen. Ezenkívül 6 erdő
tiszt, 8 erdőőr, 4 erdőszolga, 2 úrbéres erdőgazda és 1 béresgazda összesen 
2890 korona pénzjutalmat nyert.

Erdei tüzesetek az 1912. évben gyakoriak voltak ugyan, de egészben véve 
inkább csak jelentéktelen alom- és futótüzek fordultak elő. Rendkívül nagy
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károkat okozott azonban az 1912. év április havában dühöngött szélvihar, 
amely országszerte jelentkezett. így a kassai erdőfelügyelőség kerületében 180 
erdőbirtokon 430 356 m3 fát döntött ki és tört össze és ezenkívül még 3960 kh 
erdőnek faállományát döntötte halomra. A besztercebányai kir. erdőfelügye
lőség területén, éspedig Zólyom vármegye területén 169 000 m3, Hont várme
gyében 38 000, a besztercebányai püspökség erdejében 27 000 m3, a zsamócai 
kincstári erdőben 71 000 db, a volt úrbéresek, plébániák és községek erdejében 
mintegy 30 000 db, a turócszentmártoni kir. erdőfelügyelőség területén a kincs
tári erdőben 25 000 m3, a községi, papi, volt úrbéresi és közbirtokossági erdő
ben pedig mintegy 45 000 m3 kárt okozott. A miskolci kir. erdőfelügyelőség 
keretében Gömör vármegyében gróf Andrássy Géza és Dénes erdőségeiben 
mintegy 100 000 m3 fa esett a pusztító orkán áldozatául. Fogaras vármegyében 
mintegy 15 300 m3, Ungban kereken 10 000 db, Csík vármegyében pedig 
53 000 korona értékű fát döntött és tört össze a vihar. Az ezen nagymérvű ká
rosítások folytán szükségessé vált intézkedések, úgymint a törzseknek lekér- 
gezése, minél gyorsabban való kiszállítása, valamint a fatömegeknek az évi 
vágások hozamába való beszámítása iránt mindenütt gyorsan megtétettek.

Rovarkárok tekintetében az 1912. év kedvezőnek mondható. Egyrészről az 
irtó és óvintézkedések lelkiismeretes végrehajtása, másrészről pedig a 
mindinkább előrehaladó madárvédelem igen jó szolgálatokat tettek e téren, de 
az időjárás is kedvezett, amennyiben az esős és hideg időjárás a rovarokra ká
ros volt. A pécsi, ungvári, nagyváradi, turócszentmártoni és győri kir. erdő
felügyelőségek a lisztharmatgomba (Oidium quercinum) káros és nagymérvű 
fellépéséről tettek jelentést, amely baj az óvszerek drágasága miatt mester
ségesen alig orvosolható, és valószínű, hogy azon idővel csak a természet fog 
segíthetni.

Erdőrendészeti kihágás az erdőtörvény rendelkezéseivel szemben 
elkövetett tilos cselekvényekből kifolyólag 324 esetben tétetett folyamatba az 
erdőbirtokosok ellen. Az erdőrendészeti áthágások miatt kirótt pénzbünteté
sekből 31 033 korona 03 fillér folyt be, az erdei kihágások után kiszabott 
pénzbüntetésekből pedig 9229 korona 42 fillér. Ezen összegek az Országos Er
dei Alapba utaltattak. Az Országos Erdei Alap összes bevétele az 1912. évben 
316 853 korona 84 fillér volt, amivel szemben kiadásai az 1912. évben 221 331 
korona 56 fillérre rúgtak; az alap tiszta vagyona az év végén 1 562 895 korona 
44 fillér volt.

Faanyagok vízen való szállítására 79 birtokosnak adatott úsztatási, illetőleg 
tutajozási engedély.

Az erdők szakszerű kezelését az 1912. év végén 1469 hatóságilag feles
ketett erdőtiszt teljesítette. Ezek közül az erdőtörvény 17. §-ában megnevezett
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erdőbirtokosoknál volt alkalmazva 1193 erdőtiszt, akik közül 1064 az előírt 
teljes minősítéssel bírt, 129-en pedig törvényes minősítés nélkül, azon az 
alapon voltak alkalmazhatók, hogy már az erdőtörvény életbeléptetetése ide
jén erdőtiszti minőségben szolgáltak. Magánerdő-birtokosok szolgálatában 
286 hatóságilag felesketett erdőtiszt állott az 1912. év végén; ezek közül 46- 
nak van erdészeti oklevele. Erdőőr az erdőtörvény 17. §-ában megnevezett 
erdőbirtokosok erdejében az 1912. év végén 5621 volt alkalmazva, akik közül 
4735 az erdőőri szakvizsgát letette. Magánbirtokosok szolgálatában 8460 ha
tóságilag felesketett erdőőr állott; ezek közül azonban csak 865 tette le az 
erdőőri szakvizsgát. A felesketett erdőőrökön kívül az erdészetnél 1912-ben 
8008 erdőszolga segédkezett.

Az állam által kezelt községi és némely más erdők és kopár területek

Az 1898. évi XIX. te. alapján állami kezelésbe vett községi erdők és kopár te
rületek kiterjedése az 1912. évben 3 287 127 kh (1 889 751 ha) volt, ami az 1911. 
évvel szemben 6472 kh (3725 ha) emelkedést jelent, úgyhogy évenként számba 
vehető területtel emelkedik az állami kezelés alá kerülő erdőterület. Az 1912. év
ben 7701 község, tehát 360-nal több község határában feküdt állami kezelés alatt 
levő erdőterület, mint az 1911. évben. E területek 16 554 birtokos tulajdonába tar
toznak, és érettük a birtokosok 622 659 korona kezelési átalányt fizettek. Mint az
1911. évben, úgy 1912-ben is állami kezelés alatt állott ezenkívül 31 olyan birtok 
is, amely az 1898. évi XIX. te. hatálya alá nem tartozik; ezek kiterjedése 10 115 
kh (5822 ha) volt. Ugyancsak az állam kezelése alatt állott az 1890. évi XIX. 
te. rendelkezése alapján az 1912. évben is a volt Naszód-vidéki községeknek 
44 község határában fekvő 263 317 kh (151 528 ha) kiterjedésű erdőterülete is, 
amelynek kezelési költsége az 1912. évben 169 844 korona volt.

Az állami kezelés alá tartozó erdőterületek és kopárok kezelését teljesítő 
besztercei m. kir. erdőigazgatóság és 43 m. kir. erdőhivatal az 1912. évben 
igen intenzív munkálkodást fejtett ki. Összesen ugyanis 438 rendszeres erdő- 
gazdasági tervet készítettek az 1911. évben elkészült 354 ilyen tervvel szem
ben, amely tervek 227 383 kh-at öleltek fel az 1911. évi 68 354 kh-dal szem
ben. Az elkészített erdőgazdasági tervek jóváhagyásra is beterjesztettek. Foko
zott mértékben dolgoztak az erdőhivatalok a birtokhatárok biztosítása ügyében 
is, és 592 birtok 116 516 kh-nyi területén gondoskodtak a birtokhatár biz
tosításáról, míg az 1911. évben ugyanilyen munkálatok csak 500 birtokra és 
kereken 100 000 kh-ra vonatkozólag készültek el. Tovább folytak ezenkívül a 
további erdőgazdasági tervkészítéshez szükséges külső munkálatok is.
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A birtokosok által igénybe venni kívánt fahasználatok területe az 1912. év
ben 52 300 kh területtel jelöltetett ki, és az erdőhivatalok személyzete az 1912. 
évben is minden irányban támogatta a birtokosokat a faeladások ügyében; ne
vezetesen végezte a faeladáshoz szükséges becsléseket és előmunkálatokat, 
szakvéleménnyel és javaslattétellel támogatta az erdőbirtokosokat a faeladá
soknál. A készletben levő nagy fatömeg jelentékeny részben még az 1912. évben 
sem volt értékesíthető, bár a faárak jelentékeny visszaesést nem mutattak.

Az erdősítések az 1912. évben a szárazság, a famagtermés hiánya és a ré
gebben eszközölt erdősítéseknek a kedvezőtlen időjárás folytán tönkrement 
részletei felújításának szüksége folytán nem haladhattak oly mértékben, mint 
ahogy az kívánatos lett volna. Beerdősítendő lett volna ugyanis a természetes 
úton felújult területek levonásával összesen 50 050 kh, amelyből azonban csak 
28 390 kh erdősíttetett be ténylegesen az 1912. év folyamán, úgyhogy a hátra
lék 21 268 kh-at tesz ki.

A jövőre nézve az erdősítések terén kedvezőbb kilátásokat nyit az a körül
mény, hogy a csemetekertek száma szépen növekszik. Az állam költségén fenn
tartott csemetekertek immár 956 kh-nyi (550 ha-nyi) területet ölelnek fel az
1911. évi 731 kh-dal (431 ha-ral) szemben és a csemetekertek száma is az
1912. évben 163-ról 186-ra emelkedett. E csemetekertekből 64 586 000 db 
erdei facsemete osztatott ki, míg az 1911. évben csak 47 760 000 ilyen cse
mete került szétosztásra. A birtokosok saját költségén fenntartott csemeteker
tek kiterjedése is emelkedett az 1912. évben, éspedig 23 kh-dal, úgyhogy az 
1912. év végén 594 kh volt; e csemetekertekből szintén jelentékeny csemete
mennyiség, több mint 46 000 000 db használtatott fel erdősítésekre. Jelen
tékeny csemetemennyiség maradt az 1912. évben is úgy az állam, mint pedig 
a magánosok csemetekertjeiben készletben; az állami csemetekertek facseme
tekészlete 145 341 000 db, a magánbirtokosoké pedig 112 208 000 db volt.

Az erdőket kezelő személyzet gondoskodott arról is, hogy az állami kezelés 
alatt álló erdőkben a legeltetés csak oly mértékben gyakoroltassék, amilyen
ben az erdőkre nézve nem káros; mint az 1911. évben, úgy 1912-ben is az 
erdők összes területének körülbelül 40%-át tette ki a legeltetési tilalom alá 
helyezett terület. Az állattenyésztés érdekeinek szem előtt tartása azonban arra 
indította a kezelő erdőhivatalokat, hogy ott, ahol az erdőállomány veszélyez
tetése nélkül az lehetséges, az erdei legeltetés elé akadályokat ne gördítsenek; 
gondoskodtak azonkívül e hivatalok a már mintegy 244 417 kh-nyi területen 
berendezett legelőerdők (fáslegelők) okszerű kezeléséről is.

Az erdőbirtokosok által erdeik őrzésére alkalmazott 1022 erdőőmek 1912- 
ben kivétel nélkül megvolt az előírt törvényes minősítése. Ezeken kívül még 
8051 erdőszolga volt alkalmazásban. Az 1898. évi XIX. te. II. címének hatálya
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alá eső közös birtokosságok törvényes szervezkedése az 1912. évben újból 
jelentékenyen előrehaladt, és az 1912. évben 203 erdőgazdasági ügyviteli sza
bályzat került jóváhagyásra, úgyhogy összesen már 6576 ilyen szabályzat ha
gyatott jóvá.

Az állami erdészet eperfacsemete-kertek fenntartásával és 14 állami gyü
mölcsfaiskolájával úgy a selyemtenyésztésnek, mint pedig a gyümölcsterme
lésnek az 1912. évben is nagy szolgálatokat tett, amennyiben az előbbit eper
facsemetékkel, az utóbbit pedig különböző fajú vad gyümölcsfa-magcsemete 
és kiültethető gyümölcsfaoltványok rendelkezésre bocsátásával támogatta.

Erdészeti szakoktatás

Az 1911/12. tanévben a Selmecbányái M. Kir. Bányászati és Erdészeti Fő
iskolának erdőmérnöki szakosztályán 405 rendes hallgató volt beiratkozva, és 
ezek közül 125 kezdette meg ezen tanévvel tanulmányait. A Budapesten az 
1912. év tavaszán és őszén megtartott erdészeti állami vizsgálatokon 56 jelölt 
jelent meg, akik közül 50 nyert erdészeti oklevelet.

Az erdőőri szolgálatra való kiképzés, mint az 1911. évben Vadászerdőn, 
Királyhalmán, Liptóújvárott és Görgényszentimrén történt, ahol, amint az 
ugyancsak már az 1911. évi jelentésben említtetett, az erdészeti szakoktatás 
mellett megfelelő súly helyeztetett a vadtenyésztés és a vadászat terén való 
kiképzésre is. Erdőőri szakvizsgálatok az ország 12 városában tartattak, ame
lyeken 234 egyén közül 186 állottá ki sikeresen a vizsgát, míg a négy erdőőri 
szakiskolánál megtartott szakvizsgálatokon az összes jelöltek, szám szerint 
71-en mind kiállották a vizsgát.

Erdészeti kísérleti ügy

A  Selmecbányái M. Kir. Központi Erdészeti Kísérleti Állomáson kívül az 
1912. évben is négy külső kísérleti állomás szolgálta az erdészeti kísérlet
ügyet. Ezek közül a Központi Erdészeti Kísérleti Állomás elsősorban a cseme
teápolás és -védelem, valamint a külföldi fafajok csemetéinek nevelése körül 
megkezdett kísérleteit folytatta. Kísérleteket végzett továbbá általában a kül
földi fafajok meghonosítása érdekében, a dendrológiai kertben több új fafajt 
telepítvén meg. Foglalkozott a nemes füzek tenyésztésével, valamint az erdő
ápolás és általában az erdősítés körüli kísérletekkel, tovább folytatta azután a 
famagvak származásának szerepére irányuló kísérleteit, úgy az erdeifenyő,
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mint pedig az újabban létesített telepeken a vörösfenyőre vonatkozólag, ha
sonlóképp a jegenyefenyő vei és a kocsányos tölggyel is. Az erdei fák nitrogén
felvételének tanulmányozására vonatkozó kísérletek is folytatódtak, szintúgy 
folytatta ez állomás az erdőgazdaságilag káros rovarok és fabetegségek tanul
mányozását is. Serényen folytak azután a gyérítési kísérletek, nemkülönben a 
természetes felújítás tanulmányozására az 1911. évben megindított kísér
letek is.

Az erdészeti meteorológiai állomások újjászervezése és egyöntetű fel
szerelése az 1912. évben igen jelentékeny lépéssel jutott előre. Az idevágó 
munkálatok már majdnem teljesen befejeztettek, úgyhogy ez idő szerint már 
nyolc helyen folynak a meteorológiai megfigyelések.

Mint az 1911. évben, úgy az 1912. évben is végzett a központi állomás 
magvizsgálási kísérleteket, valamint idevágó hivatalos vizsgálatokat úgy a 
kincstári erdőhatóságok, mint pedig magánosok részére. Az állomás vezetője 
több külföldi és honi szaktanácskozmányon vett részt.

A görgényszentimrei külső kísérleti állomás munkájának súlypontja a sza- 
bédi kísérleti telepre esik. E kísérleti telepet még az 1911. évben sikerült az 
államkincstár részére örök áron megvásárolni, és azon most már széles körben 
folytak a kísérletek. A görgényszentimrei állomás a tuskósarjak és gyomok 
elleni védelemre irányuló kísérleteket, az elvetendő magmennyiség, vetésmód, 
csemeték ápolása és iskolázása, valamint a külföldi fanemek csemetéinek ne
velése körüli kísérleteket folytatta és tovább foglalkozott az üzemtervi előírás 
és a ténylegesen elért eredmények összehasonlításával is. Az 1909. évben 
megindított, és 5 részletből álló erdőlési kísérleti sorozatban a tölgygyérítés 
előnyeire vonatkozó adatok gyűjtése is folyt az 1912. évben.

A királyhalmi külső kísérleti állomás vidékének érdekei szem előtt tartásá
val elsősorban a futóhomoki növények gyűjtését, meghatározását és termőhely 
szerint való osztályozását folytatta, ami által az ottani vidék erdősítésénél már 
igen sok becses útmutatást nyújtott. Különösen foglalkozott e kísérleti állomás 
az akácerdők legelőnyösebb kihasználásával és egyúttal a futóhomokon elő
forduló káros rovarok gyűjtését is folytatta. Az állomás az ottani talajviszo
nyoknak megfelelő külföldi fafajokat is tanulmányozta és foglalkozott azok 
szerepével és fontosságával a homoki talajok erdősítésénél.

A liptóújvári külső kísérleti állomás ugyancsak kísérletezett külföldi fafa
jokkal és külön kísérleteket eszközölt a lucfenyőcsemete nevelésére. Folytatta 
ez az állomás a vetésre, csemetenevelésre és -ápolásra vonatkozó kísérleteket, 
valamint tovább folytak az állomásnál az erdőlési kísérletek is.

A vadászerdei külső kísérleti állomás a csemetenevelés körül tett megfi
gyeléseket és a különféle talajmegmüvelési, vetési és ápolási módok mellett
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folytatta a külföldi fafajok terjesztésére vonatkozó kísérleteit, továbbá nagy 
fontosságú kísérleteket végzett a tölgyerdők kihasználása, felújítása és ápolása 
körül.

A kísérleti állomások az 1912. évben is a legnagyobb készséggel állottak 
rendelkezésre mindazoknak, akik szakvéleményt vagy szaktanácsot kértek tő
lük, és az ilyen véleményeket nemcsak hatóságoknak, hanem magánosoknak 
is megadták.

Kísérleteikről és tudományos meghatározásaikról az Erdészeti Kísérletek 
című folyóiratban számoltak be.

M. Kir. Ornitológiai Központ

Az ornitológiai központ a madárvonulás útjainak vizsgálatával és a madár
védelmi telepek fokozatos fejlesztésével, valamint gyakorlati eredmények 
gyűjtésével foglalkozott. Az első cél érdekében az 1912. évben is folytatta a 
vonuló madarak fiókáinak feliratos alumíniumgyürükkel való megjelölését. A 
lefolyt évben is a dankasirály és a gólya gyűrűi kerültek meg legnagyobb 
számban, az előbbiek Európa délnyugati részéből, az utóbbiak pedig Afrika 
legdélibb vidékéről. A központ madárvédelmi kérdésekben hatóságoknak és 
magánosoknak egyaránt számos szakvéleménnyel szolgált. Az 1912. évben is 
igyekezett gyűjteményét fejleszteni; 1912-ben e gyűjtemény 8 felállított ma
dárral, 11 madárbőrrel, 848 gyomortartalommal, 56 mellcsonttal, 14 tojással,
6 fészekkel és 284 könyvvel gyarapodott.

Kincstári erdők, területváltozások

Nagyobb területeknek a gazdászati ág kezelésébe történt átadása, továbbá 
kisebb eladások és törzskönyvi helyesbítések folytán a kincstári erdőigaz
gatóságok, főerdőhivatalok és erdőhivatalok kezelésében levő erdők, továbbá 
az üzemi és kezelési célokat szolgáló beltelkek, mezőgazdaságilag kezelt föl
dek, havasi legelők és terméketlen területek kiterjedése az 1912. évben össze
sen 3337 ha-ral kisebbedett. Ezzel szemben az ezen hivatalok által kezelt 
erdők és mezőgazdasági területek kisebb-nagyobb vásárlások és törzskönyvi 
helyesbítések folytán az 1912. évben 1895 ha-ral gyarapodtak, úgyhogy vég
eredményben a kincstári erdőhatóságok kezelése alá tartozó terület 1442 ha- 
nyi apadást mutat fel.
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Kincstári erdőrendezés

A kincstári üzemben levő, valamint az erdőőri szakiskolák kezelésében 
tanulmányi célokra szolgáló kincstári erdők gazdasági terveinek időszaki be
számoló és kiegészítő munkálatai, birtok- és határrendezési munkálatok, vala
mint az új birtoktörzskönyvek összeállítása az 1912. évben is folyamatban vol
tak. A vezetőkön kívül 72 hosszabb-rövidebb ideig beosztott műszaki tisztvi
selő végezte ezen erdőrendezési munkálatokat. Ugyanezek foglalkoztak az 
eladás alá kerülő nagyobb vágásterületek fatömegének becslésével, az erdő
használatok és felújítások üzemtervszerű végrehajtásával és ellenőrzésével is. 
Az erdőrendezőségek szervezetében az 1912. évben változás nem állott be.

Erdőművelés

Mint az állami kezelés alatt álló erdőterületeknél, úgy a kincstári erdőknél 
sem voltak az 1912. évben az előírt erdősítési munkák egészen végrehajthatók, 
úgyhogy egyes kerületekben ez irányban bizonyos hátralékok mutatkoznak. 
Egyrészt ugyanis a használat alatt álló vágásterületek nem voltak kellő időben 
kitakaríthatok és így felújíthatok, másrészt pedig egyes hivataloknál az arány
lag igen rövid erdősítési időszak nem volt kellőképp kihasználható, mert a 
szükséges munkaerő nem állott rendelkezésre. Erősen érezteti hatását az előírt 
erdősítési munkák tekintetében is a munkabérek állandó emelkedése, mert szá
mos esetben annyira megdrágítja e munkálatok végzését, hogy egyes kerüle
tekben a költségvetési hitel, amely e célra előirányoztatott, gyakran elégtelen
nek bizonyult. Mint már az 1911. évben is említtetett, e két utóbbi körülmény 
figyelembevételével odairányul a törekvés, hogy a mesterséges erdősítések 
lehetőleg szűkebb körre szoríttassanak, és helyettük a vágásoknak házilagos 
kitermelésével kapcsolatban a természetes megújítás alkalmaztassák minél 
szélesebb keretekben; ezzel úgy pénzügyi, mint erdőgazdasági szempontokból 
lényegesen kedvezőbb és biztosabb eredmények érhetők el. Az erdősítések és 
a csemetenevelés terén elért eredmények általában az 1912. évben is kielégí
tőknek mondhatók.

Fahasználat és -értékesítés

A fafogyasztó üzemek igényeinek megfelelő csoportokban nyilvános ver
senyre bocsátott faanyagok eladása kivétel nélkül jó eredménnyel járt. Ezen
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eladásoknál az 1912. évben is természetszerűleg nagyobb tőárak érettek el, 
mint a tőről való eladásoknál, amely utóbbiak iránt az érdeklődés az 1912. 
évben is kisebb volt, úgyhogy egyes helyeken azok eredménytelenül is vég
ződtek. Avégből tehát, hogy az esedékes évi fatermés minél nagyobb részében 
kitermelhető legyen és az értékesítés minél sikeresebben történhessék, az erdők 
mielőbbi és következetes feltárása és ezzel karöltve a házilagos gazdaság kiter
jesztése kell hogy képezze e téren a főtörekvést. A házi kezelésnek azonban az
1912. évben is még sok akadálya volt, mert a kincstári erdők nagy része még 
feltáratlan állapotban van, és így e területeken nehézségekbe ütközött a gaz
dasági tervek alapján előírt fahasználatoknak házi kezelésben való végzése.

A faanyagok kitermelését és kiszállítását helyenként igen megnehezítették 
az 1912. év tavaszán keletkezett, és az év folyamán több ízben megismétlődött 
nagymérvű széldöntések és árvizek, úgyhogy csak fokozott tevékenységgel és 
nagyobb anyagi áldozatok árán sikerült ezen elemi csapások által okozott ká
rok helyrepótlása.

A faárak az 1912. év első felében emelkedő irányzatot mutattak, de az
1912. év második felében beállott általános gazdasági depresszió folytán né
mileg csökkentek. A kincstári faanyagok értékesítése az 1912. évben általában 
kielégítőnek mondható, eltekintve attól, hogy egyes árverések eredmény
telenül végződtek.

Havasi gazdaság fejlesztése

Berendezési és talajjavítási munkák több havason, főképpen azonban a 
nagy kiterjedésű máramarosi havasokon nagyobb mértékben végeztettek az
1912. évben. Számos istálló és út építtetett, valamint több egyéb berendezés 
létesült e havasokon, amelyek révén a messze fekvő havasok is intenzíven 
szolgálhatják az állattenyésztés érdekeit, mert alkalmassá tétettek arra, hogy az 
állattenyésztés azokon, főképp tej szövetkezetek létesülése útján, fellendüljön. 
Gondoskodás történt az iránt is, hogy az okszerű havasi gazdálkodás a kincs
tári erdők összes kerületeiben az állattenyésztés érdekei szerint megállapított 
fokozatossággal tervszerűen fejlesztessék.

Birtokrendezés

A birtokrendezési ügyekben folyamatban levő bírói eljárások során 
elsősorban az egyezségi megoldásra törekedett a tárca, ahol csak annak oksze-
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rü lehetősége megvolt. Általában az volt az irányadó törekvés, hogy a birtok- 
rendezési eljárások során a kincstár érdekei az érintett magánérdekekkel minél 
jobban összeegyeztetve és azok minél nagyobb figyelembevételével érvénye
síttessenek.

Építkezések

A kincstári erdők kezelésének sikeresebbé tétele érdekében, valamint az 
idők folyamán beálló pusztulások pótlására számos építkezés történt a kincstári 
erdők területén az 1912. évben is. Felépült mindenekelőtt egy erdőhivatali 
székház, továbbá 4 erdőtiszti lakóház és 16 erdőőri lakóház; ezenkívül felépült
20 gazdasági melléképület, 1 szénpajta, 1 irodatiszti szállóval és 2 erdöőri lakó
ház, irodával és tiszti szállóval; valamint létesült 1 jégverem és 7 kút a gazdasá
gi épületekhez. Átalakíttatott és kibővíttetett ugyancsak ez évben 2 erdőtiszti 
lakóház, 1 orvosi lakóház, 3 gazdasági épület és 1 irodaépület tisztiszállóval. 
Ezenkívül számos építkezés is kezdetett meg az 1912. év folyamán; így 5 erdő- 
tiszti lakóház, 2 erdőőri lakóház irodával és tiszti szállóval, 1 faraktárőri lak, 6 
gazdasági melléképület és 1 irodaépület tiszti szállóval. A kincstári erdők sike
resebb kihasználása érdekében 16 km erdei vasút, továbbá 3 vasúti iparvágány 
és 7 km-nyi erdei kezelési út épült ki.

Kegyúri építkezések

A kincstárnak erdőterületein való kegyúri állásából kifolyólag szintén több 
építkezés történt az 1912. évben, amelyek közül különösen a szentendrei, 4 
tanteremmel bíró új római katolikus iskola, a liszkófalvi plébániai mellék- 
épület és az apátkai államosított római katolikus iskola felépítése számot
tevőbbek. Ezenkívül több apró javítás és tatarozás is történt.

Munkástelep 
(1910 körül)
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A Magyarbirodalom erdőterülete 1912-ben 8 948 875 ha volt, 33 994 ha-ral 
kevesebb, mint 1911-ben. A csökkenés teljesen az anyaországra esett, amely
nek erdőterülete az 1911. évi 7 452 427 ha-ral szemben az 1912. év végén
7 418 433 ha-t tett ki, míg Horvát-Szlavónországokban az erdőterület nagysá
ga nem változott (1 530 442 ha). Az összes erdőterületből üzemterv szerinti 
kezelés alatt állott 5 865 053 ha, az előző évinél 11 363 ha-ral kevesebb, és
pedig Magyarországon 4 722 946 (1911-ben 4 734 309), Horvát-Szlavónor
szágokban ugyanannyi mint 1911-ben: 1 142 107 ha.

A talaj minőségét tekintve, az erdők túlnyomó része feltétlen erdőtalajon 
álló erdő. Ilyen erdőnk volt 1912-ben 6 853 934 (1911-ben 6 850 081) ha, az 
összes erdőknek 76,6%-a, míg a nem feltétlen erdőtalajon álló erdők területe 
1 646 258 (1911-ben 1 681 080) ha-t (18,4%), a véderdőké 337 168 (1911-ben 
337 976), a futóhomokon álló erdőké 111 515 (1911-ben 113 732) ha-t tett ki. 
A feltétlen erdőtalajon álló és a más művelési ágak számára is alkalmas talajú 
erdők aránya az anyaországban és a társországokban -  a gazdasági viszonyok 
alakulásának megfelelően -  teljesen eltérő képet mutat. Míg a szorosan vett 
Magyarország erdőterületének 81,6%-a feltétlen erdőtalajon áll és az összes 
erdőknek mindössze csak 12,9%-a foglal el nem feltétlen erdőtalajú területet, 
a horvát-szlavónországi erdőknek még csaknem fele: 45,1%-a más művelési 
ág számára is megfelelő talajon áll, és feltétlen erdőtalajra az összes erdőknek 
csak 52,5%-a esik. A véderdők Magyarországon 4, Horvát-Szlavónországok
ban 2,3%-át; a futóhomokon álló erdők a Dráván innen 1,5, a Dráván túl
0,02%-át tették ki az összes erdőterületeknek.

Fanemek szerint a Magyarbirodalom erdőállománya 1912-ben a követke
zőleg oszlott meg: 2 308 195 (1911-ben 2 358 181) ha tölgyerdő, 1 944 797 
(1911-ben 1 932 943) ha fenyőerdő és 4 695 883 (1911-ben 4 691 745) ha 
bükk- és más lomberdő.

A kincstár tulajdonát képező erdőbirtokok összes területe az 1912. év 
végén 1 644 591 (1911-ben 1 646 033) ha-t tett ki, értékük 216 571 788 
(1911-ben 215 081 298) korona volt. Ezen kincstári területből azonban 
175 507 ha tulajdonképpen nem erdő, hanem részben havasi és egyéb legelő 
és rét, részben pedig szántóföld, beltelek és terméketlen terület volt, úgy
hogy a kincstári erdők területe tulajdonképpen csak 1 469 084 ha. Ezen 
területnek tekintélyes része: 155 842 ha (10,6%) használaton kívül álló erdő. 
A rendes használat alatt lévő erdők 1 313 242 ha-nyi területéből 157 502 ha 
(12%>) tölgy-, 736 887 ha (56,2%) bükk-, 405 897 ha (30,9%) fenyő- és más
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kemény lombfaerdő, 12 956 ha (0,9%) fűz-, nyár- és más puha lombfaerdő 
volt.

Kincstári erdőink átlagos becsértéke ez utóbbi időben állandóan növekszik; 
1912-ben egy ha kincstári erdőbirtok átlagos értéke az 1911. évi 130,7 koroná
val szemben 131,7 korona volt. A magyarországi és horvát-szlavónországi 
erdők értékében részint a hozzáférhetőség könnyebb vagy nehezebb volta, 
részint a faállomány különbözősége miatt lényeges eltérések vannak. így a 
magyar anyaországban egy ha erdőterület átlag csak 120,8 korona értéket 
képviselt, ellenben a társországokban a ha-onkénti érték 171,1 koronára rú
gott. Még szembeszökőbbek a különbségek az egyes erdőigazgatóságok által 
kezelt erdők átlagos értékei között. Az anyaországban legnagyobb -  ha-onként
581.5 korona -  volt az apatini és legalacsonyabb -  ha-onként csak 18,6 korona 
-  az orsovai erdőhivatal erdeinek átlagos értéke. A társországokban a két szél
sőséget a vinkovcei és a susaki erdőhivatal gondozására bízott erdők képvise
lik, előbbiek ha-onkénti átlagos értéke 591,8, utóbbiaké 15,7 korona volt.

A kincstári erdőkből az 1912. évben 41 909 (1911-ben 42 385) ha volt 
kihasználható, a ténylegesen kihasznált terület azonban csak 10 093 (1911-ben 
8673) ha-ra, a kihasználható terület 24,1%-ára terjedt ki, míg 31 816 (1911- 
ben 33 712) ha kihasználatlanul maradt. A kihasznált erdőterületen összesen
3 340 422 (1911-ben 2 764 742) m3 fát termeltek, éspedig 2 756 287 (1911- 
ben 2 264 469) m3-t a Dráván inneni, 584 135 (1911-ben 500 273) m3-t a 
Dráván túli erdőkből. A termelt fatömegből 1 532 501 (1911-ben 1 141 269) 
m3 épület- és müfa és 1 807 921 (1911-ben 1 623 473) m3 tűzifa volt. Érté- 
kesítetlenül visszamaradt az 1912. évi vágásterületeken 300 728 (1911-ben 
55 634) m3 fatömeg, míg a kihasználható, de ki nem használt vágásterületeken 
visszamaradt famennyiség becslés szerint 7 824 473 (1911-ben 8 066 352) m3 
volt.

A kincstári erdőkre a magyar állam 1912-ben 18,6 millió (1911-ben 16,3 
millió) koronát áldozott, amivel szemben a nyers bevétel 24,9 (1911-ben 23,9), 
a tiszta jövedelem tehát 6,3 (1911-ben 7,6) millió koronát tett ki. Egy ha-nyi 
vágásterületre átlagosan 2465,3 korona nyers (1911-ben 2757,6 korona) és
618.5 (1911-ben 879,7) korona tiszta jövedelem esett. A nyers és tiszta jövede
lem alakulása erdőhivatalok és erdőigazgatóságok szerint igen különböző, s 
néhol a bevétel a kiadások fedezésére sem volt elegendő. Ilyenek voltak a tót- 
sóvári, zsamócai, gödöllői, nagybányai, kolozsvári, lugosi és ungvári erdőhi
vatalok.

Az üzemtervek szerint az előző évekről maradt hátralékokkal együtt 1912- 
ben összesen 19 690 ha-nyi kincstári terület lett volna beerdősítendő, ténylege
sen azonban csak 12 550 ha erdősíttetett be, éspedig, 338 ha kivételével, mind
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a magyar anyaországban. Az erdősítésekből 1761 ha természetes úton, 758 ha 
vetéssel és 10 031 ha ültetéssel foganatosíttatott. A foganatosított erdősítések 
összes költsége 776 416 (1911-ben 828 670) koronát tett ki. Az ültetés útján 
történt erdősítések ha-onként átlag 77,4 (1911-ben 62,1), a vetés által esz
közölt erdősítések 30,2 (1911-ben 22,1) koronába kerültek.

Az állam a kincstári erdőkön kívül az 1898. évi XIX. és az 1890. évi XIX. 
te. alapján 16 710 (1911-ben 16 720) községi, egyházi, alapítványi, hitbizo
mányi stb. erdőbirtokot kezelt 2 047 001 (1911-ben 2 043 731) ha terjedelem
ben, s e kezelésért a tulajdonosok a kincstárnak összesen 792 503 korona áta
lányösszeget fizettek.

A kincstári csemetekertek száma változatlanul 18 maradt, kiterjedésük
351,7 ha-ra terjedt, 14 ha-ral kisebbre, mint 1911-ben. A csemetekertek terü
letéből 347,1 ha Magyarországra, 4,6 ha Horvát-Szlavónországokra esett. 
Kiosztottak az 1912. év folyamán 45,4 (1911-ben 55,4) millió csemetét, és
pedig 38,9 (1911-ben 46,9) milliót az erdőkincstár által foganatosított erdő
sítésekhez, 1,6 (1911-ben 1,9) milliót magánosoknak kopár területek befá
sítására és 4,9 (1911-ben 6,6) milliót a selyemtenyésztési felügyelőség részére. 
A kiosztott csemeték közül 30,6 millió db fenyőfa-, 7 millió db tölgyfa-, 3 mil
lió db egyéb lombfa- és 4,9 millió db szederfacsemcte volt. Készletben maradt 
az év végén összesen 133,3 millió db csemete.

Az állami erdőhivatalok az állami kezelés alá vett erdőterületeken 1912- 
ben 186 (1911-ben 164) csemetekertet kezeltek, 550,2 (1911-ben 435,8) ha 
kiterjedéssel. Jóllehet úgy a csemetekertek száma, mint kiterjedése az előző 
évhez képest nagyobbodott, a kiutalványozott csemeték száma 11,5 millió db- 
bal kevesebb volt, mint 1911-ben. Kiosztottak 1912-ben 64,6 millió csemetét, 
ebből tölgy 8,4, fenyő 22,5, akác 20,8, egyéb lombfa 12,9 millió db volt, s az 
év végi készlet 145,3 millió db-ot tett ki. Ezen csemetekerteken kívül az állam 
kopár erdőterületek befásítására, vágásterületek felújítására és egyéb erdősí
tési célokra 190 (1911-ben 168) csemetekertet tartott fenn 592 (1911-ben 473) 
ha terjedelemben 639 245 (1911-ben 544 265) korona fenntartási költséggel.

A kopár erdőterületek beerdősítésére a kincstár az 1912. évben 38,7 (1911- 
ben 37,6) millió ingyencsemetét osztott ki, melyekkel 4193 (1911-ben 4608) 
ha-nyi területet ültettek be. Az erdősítéseknek több mint kétharmad része az
1912. évben is sikerült. A kopár erdőterületek beerdősítésére irányuló tevé
kenységet az állam ezenfelül még pénzsegélyek és jutalmak adományozásával 
is támogatta; így 1912-ben 1073 (1911-ben 921) erdőbirtokos között 163 832 
(1911-ben 127 703) koronát osztatott ki jutalom és segély gyanánt.

Erdőterményeink az 1912. évben is tetemes mennyiséggel, illetőleg ér
tékkel szerepeltek külkereskedelmi forgalmunkban. Összehasonlítás végett
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közöljük itt kereskedelmi statisztikánk 1909-1912. évi adatait, amelyek 
szerint:

Behozatal

mennyiség, ezer mázsa érték, ezer korona

1909 1910 1911 1912 1909 1910 1911 1912

Tűzifa 592 357 229 452 642 425 310 708

Bányafa, mindennemű 
széldeszka

205 152 87 117 502 376 260 345

Épület- és műfa, nyers, m eg
munkálásán, tölgyfából

20 13 11 62 77 58 54 283

Épület- és müfa, nyers, m eg
munkálásán, egyéb lombfából

72 80 94 66 198 285 439 265

Épület- és müfa, nyers, meg- 
munkálatlan, fenyőfából

2 375 1 966 2 608 2 276 5 046 4 380 6 442 6 001

Hordófa, donga 81 101 102 88 1 012 1 462 2 060 1 480

Szőlőkaró 84 80 79 72 335 322 332 303

Zsindely 68 71 63 51 628 670 657 563

Vasúti talpfa 74 57 44 60 255 157 160 290

Épület- és müfa, bárdolva, 
fűrészelve, tölgyfából

45 80 47 40 406 768 477 506

Épület- és müfa, bárdolva, 
fűrészelve, egyéb lombfából

229 53 66 82 1 266 366 434 576

Épület- és müfa, bárdolva, 
fűrészelve, fenyőfából

2 903 3 370 3 658 3 348 17 130 19 903 24 243 23 798

Összesen 6 748 6 380 7 088 6 7 1 4 27 497 29 172 35 868 35 118

Külkereskedelmi forgalmunk 1912. évi alakulása faneműekben az előző 
évinél jóval kedvezőbb volt, amennyiben kivitelünk az 1911. évi 9,3 millió 
mázsáról 10,8 millió mázsára, illetőleg 74,2 millió koronáról 83,1 millió koro
nára emelkedett, amivel szemben behozatalunk 7,1 millió mázsáról 6,7 millió 
mázsára, illetőleg 35,9 millió koronáról 35,1 millió koronára csökkent. Kül
kereskedelmi mérlegünk tehát, amely 1911-ben 38,3 millió koronányi aktivi
tást mutatott, 1912-ben 9,6 millió koronával javult.
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Kivitel

mennyiség, ezer mázsa érték, ezer korona

1909 1910 1911 1912 1909 1910 1911 1912

Tűzifa 1 584 1 247 1 370 2 195 2 081 1 748 2 132 3 899

Bányafa, mindennemű 
széldeszka

306 361 385 532 826 973 1 194 1 735

Épület- és müfa, nyers, meg- 
munkálatlan, tölgyfából

260 357 439 499 2 582 3 772 5 322 6011

Épület- és müfa, nyers, meg- 
munkálatlan, egyéb lombfából

337 235 327 356 1 386 1 012 1 491 1 570

Épület- és müfa, nyers, meg- 
munkálatlan, fenyőfából

540 654 656 1 012 1 580 1 864 2 367 3 523

Hordófa, donga 292 310 323 361 4 061 4 455 5 518 6 825

Szőlőkaró 17 17 10 19 76 75 48 88

Zsindely 1 3 3 2 14 32 28 22

Vasúti talpfa 361 322 448 501 1 570 1 271 1 903 2 184

Épület- és müfa, bárdolva, 
fűrészelve, tölgyfából

1 091 1 133 1 105 1 098 16 963 18 595 20 221 20 994

Épület- és müfa, bárdolva, 
fűrészelve, egyéb lombfából

1 033 1 219 1 274 1 364 7 246 8 045 9 326 10 609

Épület- és müfa, bárdolva, 
fűrészelve, fenyőfából

3 100 3 072 3 004 2 838 22 334 23 068 24 665 25 649

Összesen 8 922 8 930 9 344 10 777 60 719 64 910 74 215 83 109

Dongafa hasítása 
szlavón tölgyesben  
(1910 körül)
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Földművelésügyi Minisztérium 1913
Földművelésügyi miniszter: Gr. Serényi Béla

I. A. FŐOSZTÁLY
Főnök

Horváth Sándor 
Főnökhelyettes

Lászlóffy Gábor 
Nagy Károly

1. Ügyosztály. Erdőfelügyelet
Osztályvezető

Lászlóffy Gábor 
Főerdőtanácsos

Rochlitz Dezső 
Erdőfelügyelő

Doroszlai Gábor 
Erdőtanácsos

Hammersberg Géza 
Alerdőfelügyelő

Tichy Kálmán 
Czillinger János

2. Ügyosztály. Erdőgazdasági 
üzemtervek, kísérletügy, erdősta
tisztika
Osztályvezető

Nagy Károly 
Erdőtanácsos

Térfi Béla 
Főerdőmérnök

Ráduly János 
Selymessy Ferenc 
Spettmann János 

Alerdőfelügyelő
Dezsényi Jenő 

Erdőmérnök
Intzédi Géza 
Vidos Miklós

3. Ügyosztály. Személyi ügyek, 
szakképzés
Osztályvezető

Arató Gyula 
Erdőtanácsos

Héjas Kálmán 
Balogh Ernő 

Főerdőmérnök
Tóth Miklós 
Szécsi Imre 

Erdőmérnök
Fröhlich Brúnó

4. Ügyosztály. Állami kezelésbe 
vett erdők
Osztályvezető

Péch Kálmán 
Erdőtanácsos

Ratkovszky Károly 
Főerdőmérnök

Korzenszky Antal 
Gruber Gyula 
Gurányi István

5. Ügyosztály. Kopár területek 
beerdősítése
Osztályvezető

Rappensberger Andor 
Erdőtanácsos

Bárdos József 
Biloveszky Béla
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I. B. FŐOSZTÁLY
Főnök

Téglás Károly 
Főnökhely eítes

Nagy Vince 
Szolgálattételre beosztva 

Schmidt Károly

1. Ügyosztály. Kincstári erdők gaz
dasági és igazgatási ügyei
Osztályvezető

Kaán Károly 
Erdőtanácsos

Pájer István 
Szokolóczy József 

Főerdőmérnök
Barsy Richárd 
Bíró Zoltán 

Szolgálattételre beosztva 
Jausz Sándor 
Lipcsey László 
Lotz Lajos

2. Ügyosztály. Kincstári erdők bir
tokügyei
Osztályvezető

Kozma István 
Erdőtanácsos

Kovács Aladár

Főerdőmérnök
Konok Tamás 
Tomassek Miklós 
Tomasovszky Imre

3. Ügyosztály.
Horvát-szlavónországi ügyek
Osztályvezető: Nagy Vince 
Főerdőmérnök

Kacsanovszky József 
Petényi Keresztély 

Erdőmérnök
Solc Szvetozár 

Szolgálattételre beosztva 
Nemes József

4. Ügyosztály. Kincstári erdők 
műszaki és erdőrendezési ügyei
Osztályvezető

Kovács Gábor 
Erdőtanácsos

Martian Livius 
Főerdőmérnök

Pfeiffer Gyula 
Lőfi Jenő 

Erdőmérnök
Clement Károly 

Szolgálattételre beosztva 
Pap László
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Állami kezelésbe átvett községi és némely más erdők 
és kopár területek kezelésével megbízott m. kir. erdőhatóságok

Besztercei Erdőigazgatóság Csíkszereda: Bodor Gyula
Hivatalfőnök Székelyudvarhely

Laitner Elek Esztergár Bálint
Sepsiszentgyörgy

M. Kir. Állami Erdőhivatalok Nagy György
Hivatalfőnök Brassó: Jakab József
Budapest: Rappensberger Andor Fogaras
Nyitra: Tóth Gyula Várnai Sándor
Trencsén: Kömyei Ferenc Segesvár
Alsókubin: Porubszky Gyula Somoghy Lajos
Liptószentmiklós Nagyszeben

Roszinszky János Sümegh Ignác
Besztercebánya: Karvas Emil Dicsőszentmárton
Balassagyarmat Szántner János

Kondor Vilmos Nagyenyed
Rimaszombat Dezső Zsigmond

Pékh József Déva: Bodnár Richárd
Lőcse: Nádas Béla Arad: Páll Miklós
Eperjes: Szántó Mihály Temesvár
Sátoraljaújhely Jávorszky Albert

Ujfalussy Mihály Szeged: Kiss Ferenc
Ungvár: Diószeghy Lajos Újvidék: Márton Sándor
Beregszász Pécs: Almássy István

Förster Gyula Kaposvár
Máramarossziget Fás Gyula

Karácsony Sándor Zalaegerszeg
Nagykároly Apáti László

Gábor Sándor Szombathely
Nagyvárad Szigeti Rezső

Rónai Antal Sopron: Csopey Kornél
Zilah: Derzsi Gábor Komárom
Dés: Benedek Albert Kőváry László
Beszterce: Laitner Elek Veszprém
Kolozsvár: Záreczky Pál Hangay Géza
Torda: Ercsényi Béla
Marosvásárhely: Imre Dénes
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Erdőfelügyelőségek, erdőőri szakiskolák, 
erdészeti kísérleti állomások

Erdőfelügyelőségek Erdőőri szakiskolák

Főnök
Besztercebánya

Laukó Sándor 
Brassó: Garlathy Oszkár 
Budapest

Neogrády Kálmán 
Debrecen

Sziklai Emil 
Déva: Székely Mózes 
Győr: Véssei Ferenc 
Kassa: Pető Lajos 
Kolozsvár

Gyöngyössy Béla 
Máramarossziget

Szentimrey Dániel 
Marosvásárhely

Krajcsovits Béla 
Miskolc: Zachár István 
Nagyszeben

Bogdán Géza 
Nagyvárad

Kolosy Béla 
Pozsony

Sághy Kálmán 
Pécs: Pánczél Ottó 
Szeged

Pitroff Kornél 
Szombathely

Kögl Árpád 
Temesvár

Dömötör Tihamér 
Turócszentmárton

Kelecsényi Ferenc 
Ungvár: Napholcz Jenő

Igazgató-tanár
Királyhalma

Teodorovits Ferenc 
Liptóújvár

Benkő Rezső 
Vadászerdő

Török Sándor 
Görgényszentimre

Szakmáry Ferenc

Erdészeti kísérleti állomások

Központi Erdészeti Kísérleti 
Állomás, Selmecbánya
Vezető

Vadas Jenő 
Adjunktus

Róth Gyula

Külső erdészeti kísérleti állomások 
Királyhalom
Vezető

Teodorovits Ferenc 
Liptóújvár
Vezető

Benkő Rezső 
Vadászerdő
Vezető

Török Sándor 
Görgényszentimre
Vezető

Szakmáry Ferenc
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Kincstári erdőhatóságok

Besztercebányai Erdőigazgatóság
Hivatalfőnök: Kócsy János 
Főerdőtanácsos

Chrenóczy Nagy Antal 
Erdőtanácsos

Piso Kornél 
Hubert Aladár 

Főerdőmérnök
Kolossy Imre 
Kováts Béla 
Zachár Gyula 
Medveczky Ernő 
Fritz Rezső 

Erdőmérnök
Kossányi Béla

Zsarnóczai Erdőhivatal
Főhivatalfőnök: Muzsnay Géza 
Erdőtanácsos

Würsching Frigyes 
Jákó Jenő 

Főerdőmérnök
Koller János 

Erdőmérnök
Egry Ferenc

Máramarosszigeti Erdőigazgatóság
Hivatalfőnök:

Hubay Zsigmond 
Főerdőtanácsos

Emericzy Győző 
Erdőtanácsos

Czékus György 
Miskolczy János 
Hoós Ernő 
Glós László

Főerdőm érn ök
Kostenszky Béla 
Molnár Imre 
Bohunitzky Endre 

Erdőmérnök
Haderdány András

Bustyaházi Erdőhivatal
Hivatalfőnök: Temesváry Béla 
Erdőtanácsos

Szepessy Tivadar 
Gréger Géza 

Főerdőmérnök
Ondrus Gyula 
Ressel István 

Erdőmérnök
Lux Árpád

Kolozsvári Erdőigazgatóság
Hivatalfőnök: Marosi Ferenc 
Főerdőtanácsos

Merényi Gyula 
Erdőtanácsos

Rejtő Adolf 
Matavovszky Árpád 
Dercsényi Kálmán 
Szabó Ferenc 

Főerdőmérnök
Chabada Géza 

Erdőmérnök
Lattyák Sándor

Szászsebesi Erdőhivatal
Hivatalfőnök: Levitzky Albert 
Főerdőtanácsos

Bodor Jenő
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Erdőtanácsos
Keleti Lajos 

Főerdőmérnök
Földes Tamás 
Füzy Zoltán 
Pataki József 

Erdőmérnök
Gura Károly

Lugosi Erdőigazgatóság
Hivatalfőnök: Szenes József 
Főerdőtanácsos

Csipkay János 
Erdőtanácsos

Bereczki Gyula 
Fekete János 
Vadas Gyula 

Főerdőmérnök
Fenyves Lajos 
Csegezy Pál 

Erdőmérnök
Kohut János

Orsovai Erdőhivatal
Hivatalfőnök: Várnai Ödön 
Erdőtanácsos

Nagy Károly 
Rend Domokos 

Főerdőmérnök
Aschner Vilmos 
Bécsy Dezső 

Erdőmérnök
Hayden Gyula

Liptóújvári Főerdőhivatal
Hivatalfőnök

Orosz Antal 
Főerdőmérnök

De Pottere Gerard

Plech József 
Balaton Antal 
Vaitzik Emil 
Vollnhoffer Pál 

Erdőmérnök
Spengel Sándor

Ungvári Főerdőhivatal
Hivatalfőnök: Bekény Aladár 
Erdőtanácsos

Rochlitz Nándor 
Zachár Jakab 
Székely József 
IQ. Kőrös László 

Főerdőmérnök
Id. Briestyanszky Endre 

Erdőmérnök: Matusovits Károly 
Gasparik Pál

Nagybányai Főerdőhivatal
Hivatalfőnök: Szabó József 
Erdőtanácsos

Burdáts János 
Radó Pál 

Főerdőmérnök
Mike Imre 
Szepesi Gusztáv

Lippai Főerdőhivatal
Hivatalfőnök: Ormai Kálmán 
Főerdőtanácsos

Földes János 
Főerdőmérnök

Oszterlamm Ernő 
Seenger Lajos 

Erdőmérnök
Puchreiner Henrik 
Ludmann Miksa 
Szepessy Elek
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Tótsóvári Erdőhivatal
Hivatalfőnök

Nemes Károly 
Erdőtanácsos

Molcsányi Ernő 
Gründl Gyula 

Főerdőmérnök
Várjon Géza 
Enyedi János 

Erdőmérnök
Papp István

Apatini Erdőhivatal
Hivatalfőnök

Párnái Attila 
Főerdőtanácsos

Kuzma Gyula 
Erdőtanácsos

Ivánesó Bertalan 
Erdőmérnök

Remenyik Gusztáv 
Daniek Géza

Gödöllői Erdőhivatal
Hivatalfőnök

Ritter Károly 
Főerdőtanácsos

Ocsárd Károly 
Fő erdőm érn ök

Winkler Miklós 
Erdőmérnök

Garlathy Oszkár 
Günther Frigyes

Zágrábi Erdőigazgatóság
Hivatalfőnök

Havas József 
Főerdőtanácsos

Tolg Vilmos

Erdőtanácsos
Ulreich Gyula 
Ruzicska Ágoston 
Tordony Emil 
Polacsek Károly 
Rozmanith Albert 
Krajnyák János 
Lehoczky György 

Főerdőmérnök
Marton György 
Zajé Carmeló 
Kmetonyi Emil 
Stromszky László

Karszt-felerdősítési Felügyelőség, 
Zengg
Főnök: Nyitrai Ottó

Vinkovcei Főerdőhivatal
Hivatalfőnök: Bokor Róbert 
Erdőtanácsos

Dianovszky Pál 
Czeisberger Ernő 

Főerdőmérnök
Horváth Géza 
Zezulka János 
Kayser Sándor

Susaki Erdőhivatal
Hivatalfőnök

Mariányi János 
Erdőtanácsos

Hantos Ernő 
Főerdőmérnök

Reschner Rezső 
Perc Vilmos 
Suszter Rezső 

Erdőmérnök
Urbánszky István
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Kormányjelentés az erdészetről

Magyarország erdőgazdaságilag müveit területe az 1913. évben 31 303 kh-dal 
apadt, s az év végén összesen 12 859 901 kh volt. Az apadásnak, amely az 
előző években is észlelhető volt, több oka van. Egyrészt a letarolt nem feltétlen 
erdőtalajon álló erdők talaja mezőgazdasági művelés alá vonatott, és a 
művelési ág változása által az erdőterületben apadás állott be; másrészt azon
ban az erdőterületben évről évre mutatkozó csökkenés csak látszólagos, ameny- 
nyiben az erdőterületeknek csak megközelítőleg meghatározott kiterjedése 
folyton újabb és pontosabb mérésekkel állapíttatik meg, s ilyenkor a felmért 
erdő kiterjedése rendszerint kisebb a nyilvántartott területnél.

Talaj minőség szerint az erdők állományában szintén lényegesebb változá
sok történtek, amelyek a talajminőség helyesebb meghatározásából erednek. 
Nevezetesen: a véderdők állománya 18 803 kh-dal, a futóhomokon álló erdők 
állománya 1085, a nem feltétlen erdőtalajon álló erdők állománya pedig 36 551 
kh-dal apadt, s ezzel szemben a feltétlen erdőtalajon álló erdők állománya 
25 155 kh-dal szaporodott. Fanemek szerint legnagyobb az apadás a bükk- és 
más lombfaerdőknél, amelyek 26 172 kh-dal apadtak; a tölgyerdőknél is 13 864 
kh-nyi az apadás, míg ellenben a fenyőerdők területe 8732 kh-dal szaporodott.

Erdősítések

Az 1913. évben az üzemtervek rendelkezései, valamint az erdőtörvény 
határozmányai értelmében 158 074 kh-nyi területet kellett volna az erdőtulaj
donosoknak beerdősíteniük. Erdősítés azonban csak 101 360 kh-on történt, s 
így a hátralék 56 714 kh. Ennek egy része természetes úton felújult ugyan, 
mindazonáltal a be nem erdősített hátralék igen tetemes maradt. Ez éppen
séggel nem új jelenség, hanem nagyjában ugyanazoknak az okoknak követ
kezménye, amelyek az erdősítéseket az előző években is hátráltatták. Neve
zetesen a megelőző években uralkodott nagy szárazság miatt a régebben 
foganatosított erdősítések tetemes része tönkrement, úgyhogy az erdősítésekre 
irányuló tevékenységnek egy részét ezen erdősítések pótlása emésztette fel. 
Az erdősítési munkálatokat az 1913. évben előfordult nagy esőzések, a folyók 
mentén pedig különösen a nagy és sokáig tartó áradások is akadályozták, sőt 
lehetetlenné tették. Hátráltatta az erdősítést helyenként az is, hogy jelentékeny 
vágásterületek kihasználhatók nem voltak és egyes letarolt területekről a fa
anyag kellő időben és mértékben el nem szállíttatott; a magtermés is igen hiá

305



Kormányjelentés az erdészetről 1913

nyos volt, sőt vidékenként teljesen kimaradt. Különben hátráltatja az erdő
sítéseknek kellő mértékben való foganatosítását az ország minden részéből 
jövő jelentések szerint a munkaerő hiánya is.

Az erdősítéseknek a kívánt mértékben való foganatosítását azonban leginkább 
hátráltatja az a körülmény, hogy erdőtulajdonosaink még mindig nem gondos
kodnak kellő mértékben a szükséges facsemeték termesztéséről, s ez a panasz 
nemcsak a kisebb és középbirtokosokkal szemben merül fel, hanem állandóan 
felhangzik a nagybirtokosokkal szemben is, akiktől pedig méltán lehetne elvárni, 
hogy ez irányban kellő előrelátást tanúsítsanak. Törekvésem éppen ezért az 1913. 
évben is arra irányult, hogy az erdősítésekhez szükséges csemeték minél nagyobb 
mértékben bocsátassanak az erdőbirtokosok rendelkezésére, hogy ez által az 
erdősítéseknek egyik legnagyobb akadálya elháríttassék. Ezért, midőn a bir
tokosok az erdősítések költségeit a magukéból fedezni képesek nem voltak, az 
erdei facsemetekertek telepítését sok esetben állami segéllyel előmozdítottam.

Mint az előbbi években, 1913-ban sem szorítkoztam a facsemeték kiosz
tásánál az „Állami kezelésbe vett községi erdők és kopár területek befásítá- 
sának előmozdítása” című költségvetési hitelek terhére fenntartott csemete
kertekre, hanem nagyobb mennyiségű csemetét osztattam ki a kincstári erdők 
csemetekertjeiből is. A csemetekertekben összesen 238 116 000 különféle fa
csemete állott rendelkezésemre; ezekből az 1913. év folyamán részben az álla
mi kezelésben levő kopár területek befásítására, részben pedig 2341 ma
gánerdő-birtokosnak összesen 88 118 000 csemetét osztottam ki. Ezekkel 
összesen 10 852 kh-nyi kopár terület erdősíttetett be szép sikerrel. A kopár és 
vízmosásos területek befásítását önerejükből foganatosítani nem képes sze
gény sorsú birtokosokat az 1913. évben is segélyben részesítettem. Ilyen célra 
1673 birtokos között 668 074 korona pénzsegélyt osztattam ki.

A törvényhozás által a kopárjavítási munkálatok állami segélyezéséhez az 
előző évekhez képest rendelkezésemre bocsátott nagyobb hitel célszerű fel- 
használása érdekében gondoskodnom kellett arról is, hogy a vízmosások meg
kötésénél és a kopár területek befásításánál előforduló szakismeretet igénylő 
műszaki és fásítási munkálatok közvetlen vezetéséhez megfelelő műszaki 
segédszemélyzet álljon rendelkezésre. Ezért a kopárjavítási munkálatoknál 
szervezett erdőőri állások számát 25-ről 50-re emeltem fel.

Erdősítési jutalm ak

Az erdősítési kedv fokozására az 1913. évben is 30 erdősítési jutalmat tűz
tem ki, összesen 15 400 korona értékben, olyan kopár területek erdősítésének
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a jutalmazására, amelyek 1913-ban állami segély igénybevétele nélkül foga
natosíttattak. A jutalmak kiosztása az 1918. évben fog megtörténni. Az 1913. 
évben az 1908-ban eszközölt erdősítések utáni jutalmak osztattak ki, össze
sen 14 080 korona értékben, éspedig 12 nagy és 9 elismerő jutalom alak
jában. E jutalmak egy része készpénzben, másik része pedig dísztárgyakban 
adatott ki.

Az ezekben a jutalmakban részesített birtokosokon kívül 4080 korona jutal
mat, valamint két írásbeli elismerést osztottam ki olyan tisztviselők, illetve 
uradalmi alkalmazottak között, akik az erdősítések teljesítése körüli buzgó 
munkálkodásukkal ilyenre rászolgáltak. Végül 8886 korona jutalompénzt osz
tottam ki buzdításul 357 olyan egyén között, akik a birtokosok által nem álla
mi költségen fenntartott csemetekertekben a fásításokhoz szükséges erdei fa
csemeték termelésénél teljesített sikeres munkájuk által erre érdemeket sze
reztek.

Tűzkárok

Az 1913. évi igen esős időjárás a tűzeseteket igen mérsékelte. Nagyobb 
arányú tűzkárok egyáltalában nem fordultak elő, s csupán jelentéktelen alom- 
és futótüzek voltak. Az ezek által okozott károk helyrehozása érdekében a 
szükséges intézkedések megtörténtek.

Szélkárok

A szélvihar csupán a brassói kir. erdőfelügyelőség kerületében okozott 
említésre méltó kárt, ahol több helyen mintegy 16 000 m3 fának törésével és 
kidöntésével mintegy 70 000 korona kárt okozott. A ledöntött és letört fának 
feldolgozása, kitakarítása és a keletkezett hézagok pótlása iránt a szükséges 
intézkedések megtétettek, valamint gondoskodás történt az irányban is, hogy 
az ennek folytán keletkezett rendkívüli kihasználások fatömege az évi vágások 
hozamába beszámíttassék.

Rovarkárok

Kártékony rovarok az 1913. évben csak szórványosan és jelentéktelen kárt 
okoztak. Legtöbb vidéken egyáltalában nem is mutatkoztak. Ez leginkább an
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nak köszönhető, hogy a vármegyékben az elrendelt irtó- és óvóintézkedéseket 
az érdekelt birtokosok erélyesen és lelkiismeretesen végrehajtották, amihez 
vidékenként az e rovarokra kedvezőtlen természeti befolyások és a hasznos 
madarak védelmének örvendetes térfoglalása is hozzájárult.

A lisztharmatgomba (Oidium quercinum) a pécsi, győri, turócszentmártoni 
és nagyváradi kir. erdőfelügyelőségek kerületében az 1913. évben is tetemes 
károkat okozott; úgy látszik azonban, hogy a baj örvendetesen apadóban van.

Erdőrendészet

Az erdőtörvény rendelkezéseivel szemben elkövetett tilos cselekmények és 
mulasztások miatt az erdőbirtokosok ellen 326 esetben indíttatott meg erdő
rendészeti eljárás. Erdőrendészeti áthágások miatt törvényes eljárással kirótt 
pénzbüntetésekből az 1913. évben 197 eset után 41018 korona 06 fillér, az er
dei kihágások után kiszabott pénzbüntetésekből pedig 221 990 korona 11 fil
lér folyt be az Országos Erdei Alapba.

Az Országos Erdei Alap bevétele az 1913. évben 329 748 korona, kiadása 
199 581 korona, tiszta vagyona pedig 1 705 034 korona 64 fillér volt.

Faanyagoknak vízen való szállítására 94 birtokos kapott úsztatási, illetőleg 
tutajozási engedélyt.

Az erdők szakszerű kezelését az 1913. év végén 1327 hatóságilag felesketett 
erdőtiszt teljesítette. Ezek közül az erdőtörvény 17. §-ában megnevezett erdő- 
birtokosoknál volt alkalmazva 1060 erdőtiszt, akik közül 973 az előírt teljes mi
nősítéssel bírt, 87 pedig törvényes minősítés nélkül, azon az alapon volt alkal
mazható, hogy már az erdőtörvény életbelépése idején erdőtiszti minőségben 
szolgáltak. Magánerdő-birtokosok szolgálatában 267 hatóságilag felesketett er
dőtiszt állott az 1913. év végén; ezek közül 43-nak van erdészeti oklevele.

Erdőőr az erdőtörvény 17. §-ában megnevezett erdőbirtokosok erdejében 
az 1913. év végén 5739 volt alkalmazva, akik közül 4776 az erdőőri szakvizs
gát letette. Magánbirtokosok szolgálatában 7861 hatóságilag felesketett erdőőr 
állott, ezek közül azonban csak 560 tette le az erdőőri szakvizsgát. A feleske
tett erdőőrökön kívül az erdészetnél 1913-ban 7214 erdőszolga segédkezett.

Az állam által kezelt községi és némely más erdők és kopár területek

Az 1898. évi XIX. te. alapján állami kezelésbe vett községi erdők és kopár 
területek kiterjedése az 1913. évben 3 324 502 kh (1 913 122 ha) volt, ami az
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1912. évvel szemben 37 375 kh (21 507 ha) emelkedést jelent, úgyhogy az 
állami kezelés alá kerülő erdőterület évenként számba vehető területtel emel
kedik. Az 1913. évben 7638 község, tehát 63-mal kevesebb község határában 
feküdt állami kezelés alatt levő erdőterület, mint az 1912. évben. E területek 
16 903 birtokos tulajdonába tartoznak, és érettük a birtokosok 629 082 korona 
kezelési átalányt fizettek. Állami kezelés alatt állott ezenkívül 34 olyan birtok 
is, amely az 1898. évi XIX. te. hatálya alá nem tartozik; ezek kiterjedése 
10 837 kh (6239 ha) volt. Az 1890. évi XIX. te. rendelkezése alapján az 1913. 
évben is az állam kezelése alatt állott a Naszód-vidéki alapnak 44 község 
határában fekvő 263 086 kh (151 396 ha) kiterjedésű erdőterülete is, amelynek 
kezelési költsége az 1913. évben 169 844 korona volt.

Az állami kezelés alá tartozó erdőterületek és kopárok kezelését teljesítő 
besztercei m. kir. erdőigazgatóság és 43 m. kir. crdőhivatal az 1913. évben 
igen intenzív munkálkodást fejtett ki. Összesen ugyanis 323 rendszeres erdő- 
gazdasági tervet készítettek az 1912. évben elkészült 438 ilyen tervvel szem
ben, amely tervek 106 851 kh-at öleltek fel az 1912. évi 227 383 kh-dal szem
ben. Az elkészített erdőgazdasági tervek jóváhagyásra is beterjesztettek. Foko
zott mértékben dolgoztak az crdőhivatalok a birtokhatárok biztosítása ügyében 
is, és 507 birtok 87 995 kh-nyi területén gondoskodtak a birtokhatár biztosí
tásáról, míg az 1912. évben ugyanilyen munkálatok 592 birtokra és 116 516 
kh-ra vonatkozólag készültek el. Tovább folytak ezenkívül a további erdőgaz
dasági tervkészítéshez szükséges külső munkálatok is.

A birtokosok által igénybe venni kívánt fahasználatok területe az 1913. 
évben 44 923 kh területtel jelöltetett ki és az erdőhivatalok személyzete az
1913. évben is minden irányban támogatta a birtokosokat a faeladások ügyé
ben; nevezetesen végezte a faeladáshoz szükséges becsléseket és előmunkála
tokat, szakvéleménnyel és javaslattétellel támogatta az erdőbirtokosokat a fa
eladásoknál. A súlyos pénzválság miatt, amelyet a Balkán-háború folytán elő
állott európai feszültség idézett elő, a faárak jelentékeny visszaesést mutattak, 
s így a készletben levő nagy fatömeg nagy részben nem volt értékesíthető.

Az erdősítések az 1913. évben a szárazság, a famagtermés hiánya és a ré
gebben eszközölt erdősítéseknek a kedvezőtlen időjárás folytán tönkrement 
részletei felújításának szüksége folytán nem haladhattak oly mértékben, mint 
ahogy az kívánatos lett volna. Beerdősítendő lett volna ugyanis a természetes 
úton felújult területek levonásával összesen 54 691 kh, amelyből azonban csak
34 026 kh erdősíttetett be ténylegesen az 1913. év folyamán, úgyhogy 19 579 kh 
hátralék maradt.

A jövőre nézve az erdősítések terén kedvezőbb kilátásokat nyit az a 
körülmény, hogy a csemetekertek száma szépen növekszik. Az állam költ
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ségén fenntartott csemetekertek immár 1003 kh-nyi (577 ha) területet ölelnek 
fel az 1912. évi 956 kh-dal (550 ha-ral) szemben és a csemetekertek száma is 
az 1913. évben 186-ról 196-ra emelkedett, amelyekből, mint már előbb is em
lítettem, 88 117 000 db facsemete osztatott ki. A birtokosok saját költségén 
fenntartott csemetekertek kiterjedése apadt az 1913. évben, éspedig 1 kh-dal, 
úgyhogy az 1913. év végén 693 kh volt; e csemetekertekből szintén jelenté
keny csemetemennyiség, 44 621 000 db használtatott fel erdősítésekre. Jelen
tékeny csemetemennyiség maradt az 1913. évben is úgy az állam, mint pedig 
a magánosok csemetekertjeiben készletben, az állami csemetekertek facseme
tekészlete 150 000 000 db, a magánbirtokosoké pedig 88 846 000 db volt.

Erdei legeltetés

Az erdőket kezelő személyzet gondoskodott arról is, hogy az állami kezelés 
alatt álló erdőkben a legeltetés csak olyan mértékben gyakoroltassék, amilyen
ben az az erdőkre nézve nem káros; mint az 1912. évben, úgy 1913-ban is az 
erdők összes területének körülbelül 40%-át tette ki a legeltetési tilalom alá 
helyezett terület.

Az állattenyésztés érdekeinek szem előtt tartása azonban arra indította a 
kezelő erdőhivatalokat, hogy ott, ahol az az erdőállomány veszélyeztetése nél
kül lehetséges, az erdei legeltetés elé akadályokat ne gördítsenek, gondoskod
tak azonkívül e hivatalok a már mintegy 254 466 kh-nyi területen berendezett 
legelőerdők (fáslegelők) okszerű kezeléséről is.

Az erdőbirtokosok által erdeik őrzésére alkalmazott 1084 erdőőmek 1913- 
ban kivétel nélkül megvolt az előírt törvényes minősítése. Ezeken kívül még 
7903 erdőszolga volt alkalmazásban. Az 1898. évi. XIX. te. II. címének 
hatálya alá eső közös birtokosságok törvényes szervezkedése az 1913. évben 
újból jelentékenyen előrehaladt, és az 1913. évben 168 erdőgazdasági ügyvi
teli szabályzat került jóváhagyásra, úgyhogy összesen már 6744 ilyen szabály
zat hagyatott jóvá.

Az állami erdészet eperfacsemete-kertek fenntartásával és 19 állami gyü
mölcsfaiskolájával úgy a selyemtenyésztésnek, mint pedig a gyümölcsterme
lésnek az 1913. évben is nagy szolgálatokat tett, amennyiben az előbbit eper
facsemetékkel, az utóbbit pedig különböző fajú vad gyümölcsfa-magcsemete 
és kiültethető gyümölcsfaoltványok rendelkezésre bocsátásával támogatta.
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Erdészeti szakoktatás

Az 1912/13. tanévben a Selmecbányái M. Kir. Bányászati és Erdészeti 
Főiskolának erdőmérnöki szakosztályán 376 rendes hallgató volt beiratkozva, 
és ezek közül 66 kezdte meg ezen tanévvel tanulmányait. A Budapesten az 
1913. év tavaszán és őszén megtartott erdészeti államvizsgálatokon 53 jelölt 
jelent meg, akik közül 48 nyert erdészeti oklevelet.

Az erdőőri szolgálatra való kiképzés Vadászerdőn, Királyhalmán, Liptóúj- 
várott és Görgényszentimrén történt, ahol, amint az ugyancsak már az 1912. évi 
jelentésben említtetett, az erdészeti szakoktatás mellett megfelelő súly helyez
tetett a vadtenyésztés és a vadászat terén való kiképzésre is. Erdőőri szakvizs
gálatok az ország 12 városában tartattak, amelyeken 269 egyén közül 221 állot
tá ki sikeresen a vizsgát, míg a négy erdőőri szakiskolánál megtartott szakvizs
gálatokon, az összes jelöltek, szám szerint 73-an, mind kiállották a vizsgát.

Erdészeti kísérleti ügy

A Selmecbányái M. Kir. Központi Erdészeti Kísérleti Állomáson kívül az
1913. évben is négy külső kísérleti állomás szolgálta az erdészeti kísérlet 
ügyét.

Mint az 1912. évben, úgy az 1913. évben is végzett a központi állomás 
magvizsgálási kísérleteket, valamint idevágó hivatalos vizsgálatokat úgy a 
kincstári erdőhatóságok, mint pedig magánosok részére. Az állomás vezetője 
és adjunktusa több külföldi és honi szaktanácskozmányon vett részt.

A görgényszentimrei külső kísérleti állomás munkájának súlypontja a sza- 
bédi kísérleti telepre esik, amelyen a megkezdett kísérletek serényen folyta
tódtak. Lényegesen előbbre haladt továbbá az erdélyi Mezőség tanulmányozá
sa a talajminőség és az azt borító növényzet közötti összefüggés szempontjá
ból, amelynek célja ily úton megállapítani azokat a fafajokat, amelyek a fennfor
gó termőhelyi viszonyok mellett a sikeres beerdősítést leginkább biztosítják.

A királyhalmi külső kísérleti állomás az 1913. évben megindította a talaj
víz-megfigyeléseket, amely célból önműködő jelzőszerkezettel ellátott kutak 
építtettek. Megfigyelés tárgyát képezi a talajvíz változása kapcsolatban a csa
padékviszonyokkal és a folyóvizek vízállásával, valamint az erdő befolyása a 
talajvíz állására.

Egyébként úgy a királyhalmi, mint a liptóújvári és vadászerdei külső állo
mások is folytatták az 1913. évben megkezdett kísérleteket és a meteorológiai 
megfigyeléseket.

311



Kormányjelentés az erdészetről 1913

A kísérleti állomások az 1913. évben is a legnagyobb készséggel állottak 
rendelkezésre mindazoknak, akik szakvéleményt vagy szaktanácsot kértek 
tőlük, és az ilyen véleményeket nemcsak hatóságoknak, hanem magánosoknak 
is megadták.

Kísérleteikről és tudományos meghatározásaikról az Erdészeti Kísérletek 
című folyóiratban számoltak be.

M  K ir Ornitológiai Központ

A M. Kir. Ornitológiai Központ munkakörét a madárvonulási, faunisztikai
-  gazdasági madártani -  madárvédelmi, bonctani és szövettani tanulmányokon 
kívül az összehasonlító csonttannal bővítette az 1913. évben.

A tavaszi és őszi madárvonulás adatait a kincstári erdőhatósági állomáso
kon kívül 150 rendes megfigyelővel gyűjtötte.

Teljes erővel folytatta a vonuló madarak fiókáinak feliratos jelzőgyűrűkkel 
való ellátását, amiben 40 kültag is segédkezett. A megjelölt 5000 madár főkép
pen gólya, gém, sirály, bíbic, seregély és fecske volt; közülük az 1913. évben 
130-ról jött hír, főképpen a Földközi-tengerről, valamint Dél-Afrikából, a gó
lyák telelőhelyéről.

Folytatta továbbá az intézet a madarak gyomortartalmának elemzését és 
gazdasági szerepük közvetlen, helyszíni tanulm ányozását.

Gondoskodott a kincstári madárvédelmi telepek fejlesztéséről, ellen
őrzéséről és a magánterületek madárvédelmi berendezéséről. A propagálás e 
téren vetített képekkel kísért 6 szak- és 1 népszerű madárvédelmi előadás út
ján, valamint 1850 mesterséges fészekodú, 70 téli etető és sok száz nyom
tatvány szétosztásával történt. E munkát a madártan minden ágában adott szá
mos hivatalos szakvélemény, felvilágosítás és tanács egészítette ki.

Véleményével befolyt az intézet a madárvédelmi törvény revideálásába is. 
Az orosz madártani központ, amely tőlünk vette a kezdeményezést, megala
kult. A „Westpreussischer botanisch-zoologischer Véréin” nagy társasága, el
nöke Lakowitz tanár vezetésével az 1913. évben másodszor látogatta meg az 
intézetet.

Mindezekről az intézet Aquila címen két nyelven kiadott évkönyve ad 
bővebben számot.

A gyűjtemények gyarapodása: 26 kitömött madár, 3 fészek, 12 tojás, 107 
mellcsont, 236 teljes csontváz, számos mikroszkópi szövettani preparátum. A 
könyvtár szaporulata pedig 295 mű.
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Kincstári erdők, területváltozások

A kincstári erdőigazgatóságok, főerdőhivatalok és erdőhivatalok kezelé
sében levő erdők, továbbá az üzemi és kezelési célokat szolgáló beltelkek, 
mezőgazdaságilag kezelt földek, havasi legelők és terméketlen területek kiter
jedése az 1913. év folyamán többrendbeli kisebb eladás, csere, birtokrendezés 
és törzskönyvi helyesbítés folytán 522 ha-ral apadt ugyan, de ezzel szemben a 
gazdasági ágazattól történt átvétel, kisebb vásárlás és csere, valamint törzs
könyvi helyesbítések folytán viszont 706 ha-ral szaporodott, úgyhogy vég
eredményben a kincstári erdészet kezelése alatt álló birtokok területe egészben 
184 ha-ral nagyobbodott.

Erdőrendezés

Az erdőrendezőségek szervezetében változás nem történt. Az erdőren
dezési teendőket a vezetőkön kívül 79 hosszabb-rövidebb ideig beosztott tiszt
viselő végezte.

Az erdőrendezőségek a kincstári erdőigazgatási hivatalok, valamint az 
erdőőri szakiskolák kezelésében levő kincstári erdők gazdasági terveinek, idő
szaki beszámoló és kiegészítő munkálatainak összeállításával, az eladás alá 
kerülő nagyobb vágásterületek faanyagának becslésével, birtok- és határrende
zési munkálatokkal, az erdőhasználatok és felújítások gazdasági tervszerű 
végrehajtásának ellenőrzésével és az új birtoktörzskönyvek összeállításával 
foglalkoztak.

Erdőművelés

Az előírt erdősítési munkák több kerületben nem voltak teljes egészükben 
végrehajthatók 1913-ban sem, mert egyrészt a kihasználás alatt álló vágás
területek idejében kitakaríthatok, s így felújíthatok nem voltak, másrészt egyes 
hivataloknál az aránylag rövid erdősítési időszak alatt elégséges munkaerő 
nem állott rendelkezésre, vagy pedig a munkabérek emelkedtek annyira, hogy 
a költségvetési hitel a munkálatok teljes végrehajtására elégtelen volt.

Mindazáltal megnyugvással állapítható meg, hogy a múltban alkalmazott 
nagy kiterjedésű összefüggő tarvágásos használatokból visszamaradt tetemes 
erdősítési hátralék évről évre apad, s így a vágásoknak házilagos kitermelésé
vel kapcsolatban a fejlettebb erdőgazdálkodás által is megkövetelt természetes
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megújításnak minél kiterjedtebb mértékben való alkalmazása fokozatosan le
hetővé teszi a mesterséges erdősítéseknek a lehető legszűkebb mértékre való 
szorítását, s bizton remélhető, hogy a régebbi hátralékok rövid időn belül telje
sen megszüntethetők lesznek.

Az erdősítések és a csemetenevelés terén elért eredmények, az elemi csapá
sok által helyenként okozott károsításoktól eltekintve ez évben általánosság
ban jóknak mondhatók.

Fahasználat és értékesítés

A kincstári erdők fatermésének házilag való előkészítés után termelt álla
potban való értékesítése céljából az 1913. évben is több kincstári erdőgazda
ságban, így elsősorban a liptóújvári m. kir. főerdőhivatal kerületében a szük
séges előintézkedések foganatosíttattak, ami lehetővé tette azt, hogy az 1914. 
év elején jelentékeny mennyiségű, eddig egy tömegben értékesített faanyag a 
fogyasztók igényeihez mért kisebb részletekben volt árverés alá bocsátható.

Az év folyamán több ízben előfordult katasztrofális jellegű elemi csapások, 
különösen az árvizek nemcsak a már kitermelt faanyagok kiszállítását hátrál
tatták, de a fakereskedőknek is jelentékeny károkat okoztak.

Ennek, valamint a zavaros külpolitikai és válságos pénzügyi helyzet követ
keztében beállott árdepressziónak tudható be az, hogy az állami erdők zár
számadása az 1912. évivel szemben számottevő visszaesést mutat.

Mint kedvező jelenségre lehet rámutatni ehelyütt arra, hogy a kincstári 
erdők nagyszámú favásárlói közül -  a rendkívül súlyos pénzügyi válság dacára
-  egyetlenegy sem került a kincstári favételi üzletből kifolyólag csődbe, s a 
kincstárt ily módon semminemű veszteség nem érte. E tekintetben nem kis 
jelentőség tulajdonítható annak az előnyösebb helyzetnek, amit a vevők 
részére a vételáraknak értékpapírral való időleges biztosítása nyújt, miért is ez 
az eljárás az 1913. évben az összes kincstári eladásoknál általánosíttatott.

Végül a Horvát-Szlavónországok területén fekvő kincstári erdők fatermé
sének értékesítését illetőleg külön is megemlítendő, hogy a kedvezőtlen pénz
ügyi viszonyok dacára feltűnőbb visszaesés nem mutatkozott. A szlavóniai fi
atal tölgyesekben kizárólag házilag történő gyérítésekből származó fa
anyagoknak az értékesítése kedvező eredménnyel eszközöltetett és sikerrel járt 
az ottani öreg tölgyesek fatermésének házilag való előkészítés után termelt 
állapotban való eladása céljából a jamenai és Nova Gradiska-i erdőgondnoksá
gokban első kísérletképpen kihasított egy-egy vágás faanyagának az értéke
sítése is.
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Havasi gazdaság fejlesztése

Tekintettel arra a nagy nemzetgazdasági fontosságra, amivel a havasi le
gelők az elsősorban állattenyésztésre utalt hegyvidéken bírnak, az 1913. évben 
leginkább aziránt történtek intézkedések, hogy a már meglévő legelő- és 
tejgazdaságok berendezése tökéletesíttessék, a berendezett havasok állatbírása 
fokoztassék s az újabb keletű havasi gazdaságok fejlesztésével azok jöve
delmezősége is emeltessék, mert csak ez úton lehet elérni azt, hogy hasonló 
vállalkozáshoz községek és magánosok is kedvet kapjanak.

Néhány új gazdaság létesítéséhez is megtétettek az előzetes intézkedések 
ezenkívül jelentékeny kiterjedésű havasi legelőterületek szereztettek meg a 
kincstár részére.

A kincstári havasok törzskönyvelésével járó munkálatok az 1913. év fo
lyamán befejezést nyertek, s a törzskönyvek most már lehetővé teszik az e gaz
dasági ág fejlesztésénél mindeddig oly nehezen nélkülözött beruházási prog
ram részletes kidolgozását.

Birtokrendezés

A még megoldatlan, aránylag nem nagyszámú birtokrendezési ügyekben 
folyamatban levő bírói eljárások során, ahol csak annak okszerű lehetősége 
mutatkozott, a jogos érdekek kölcsönös méltánylása tekintetéből elsősorban az 
egyezségi megoldásra volt helyezve az 1913. évben is a fősúly, s általában az 
volt az irányadó törekvés, hogy a birtokrendezési eljárások során a kincstár 
érdekei az érintett közérdekek minél megfelelőbb kielégítése kapcsán érvénye
síttessenek.

Építkezések

A kincstári erdőknél az 1913. év folyamán a felmerült szükségletnek meg
felelően létesült és használatba adatott: 1 erdőtiszti lakóház, 9 erdőőri lakóház, 
24 gazdasági melléképület, 1 faraktárőri lak és 1 tisztiszállós erdőőri lak. 
Ugyancsak az 1913. év folyamán a gazdasági követelményeknek megfelelően 
átalakíttatott és kibővíttetett 4 erdőtiszti lakóház és 4 gazdasági melléképület. 
A rendelkezésre álló hitelhez képest az 1913. évben megkezdetett: 1 erdőigaz
gatósági székház, 7 erdőőri lakóház, 6 gazdasági melléképület, 1 szabványos 
nyomtávú iparvágány építése és 1 kettős erdőtiszti lakóház átalakítása.
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Az 1912. év végén a kincstári erdőkben üzemben volt összesen 242,9 km 
erdei vasút. Az 1913. év folyamán létesült és üzembe vétetett 14,2 km, és így 
az 1913. év végével összesen 257,1 km erdei vasút volt üzemben, amelyből
131,9 km gőz-, 87,8 km ló-, 11,8 km benzin- és 25,6 km villamos tizemü von
tatásra van berendezve.

Ezeken kívül kiépült 9 km alapozott erdei főút.

Kegyúri építkezések

A kincstár tulajdonát képező erdőbirtokokon, a kegyúri jogviszonyból 
folyólag az 1913. évben az évenként állandóan felmerülő kisebb-nagyobb ta
tarozásokon kívül szintén több nagyobb építkezés hajtatott végre, melyek 
közül az aranyidai, dunabogdányi, kóspallagi és perbáli római katolikus temp
lomoknak, valamint a kóspallagi és perbáli római katolikus plébánialakoknak 
gyökeres helyreállítása, továbbá a huszti görög katolikus lelkészlak átalakítása 
és kibővítése és a háromrcvucai római katolikus iskola újraépítése a számot
tevőbbek. Ezenkívül az 1913. évben a dombói görög katolikus templom újból 
való építése is kezdetét vette.

Vágásterület tclcn, szálfaesúsztatásos közelítéssel (1910 körül)
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A Magyarbirodalom erdőterülete 1913-ban 8 930 861 ha volt, 18 014 ha-ral 
kevesebb, mint 1912-ben. A csökkenés az anyaországi erdőkre esett, amelyek
nek kiterjedése az 1913. év végén -  az 1912. év végi 7 418 433 ha-ral szem
ben -  7 400 419 ha-t tett ki, míg a társországok erdőterülete, úgy mint az előző 
évben, 1 530 442 ha volt. Tervszerű kezelésre volt kötelezve összesen 
5 907 023 ha-nyi erdőterület, éspedig a Dráván inneni erdők 64,4%-a 
(4 764 916 ha) s a Dráván túliak 74,6%-a (1 142 107 ha).

A talaj minőségét illetőleg erdeink túlnyomó része, 76,9% (6 868 398 ha) 
feltétlen erdőtalajon álló, 18,2% (1 625 224 ha) nem feltétlen erdőtalajon 
álló, 3,7% (326 348 ha) véderdő, 1,2% (110 891 ha) futóhomokon álló erdő 
volt. Az erdőknek a talaj minősége szerinti megoszlása azonban az eltérő gaz
dasági viszonyoknak megfelelőleg a társországokban egészen más, mint a 
szorosan vett Magyarországon; különösen nagy az eltérés a nem feltétlen er
dőtalajon álló erdőknél, amelyeknek területi aránya a szorosan vett Magyar- 
országon csak 12,6, a társországokban ellenben 45,1%. A Dráván túl tehát 
sok olyan erdő van, amelynek területe más gazdasági művelésre is alkalmas 
volna.

Fanemek szerint az összes erdők 25,8%-a (2 300 217 ha) tölgyerdő, 52,4%-a 
(4 680 822 ha) bükk- és más lomberdő, 21,8%-a (1 949 822 ha) fenyőerdő.

A Magyarbirodalom erdőterületének mintegy 18,4%-a (1 644 804 ha) a 
kincstár tulajdonát képezte 218,4 millió korona értékben.

A kincstári erdőbirtokok túlnyomó része, 1 288 281 ha (78,3%) a szorosan 
vett Magyarországon, 356 523 ha (21,7%) Horvát-Szlavónországokban fek
szik. A kincstári erdőterületből 176 167 ha, azonban nincsen befásítva, hanem 
részben havasi és egyéb legelő, részben rét, szántóföld, beltelek és terméketlen 
terület volt, úgyhogy a tulajdonképpeni erdőterület csak 1 468 637 ha-t tett ki. 
A tulajdonképpeni erdőterületből 1 311 828 ha állott rendes használat alatt, 
amelyből 733 885 ha bükk- és más kemény lombfaerdő, 408 555 ha fenyő
erdő, 156 840 ha tölgyerdő, s 12 548 ha fűz-, nyár- és más puha lombfaerdő 
volt. A használaton kívül álló erdők területe 156 809 ha-t tett ki.

Egy ha kincstári erdőbirtok értéke átlag 132,8 korona volt. A szorosan vett 
magyarországi és horvát-szlavónországi erdők értéke között azonban részint a 
hozzáférhetőség könnyebb vagy nehezebb volta, részint a faállomány külön
bözősége miatt lényeges eltérés van. így a szorosan vett Magyarországon egy 
ha kincstári erdőbirtok csak 122,2 korona értéket képviselt, ellenben a társ
országokban a ha-onkénti érték 171,1 koronára rúgott.
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A kincstári erdőterületből az 1913. év folyamán összesen 43 446 ha volt 
kihasználható, melynek 21,4%-a, vagyis 9315 ha tényleg ki is használtatott. A 
kihasznált területen termeltetett 1,3 millió m3 épület- és műfa és 1,9 millió m3 
tűzifa, míg az értékesítetlenül visszamaradt fatömeg mennyisége 35 050 m3-t 
tett ki. A kihasználatlanul maradt vágásterületek fatömege kerek 8 millió m3- 
re becsültetett.

A kincstári erdőbirtokokra a magyar állam az 1913. évben 19,8 millió 
koronát fordított, amellyel szemben a nyers jövedelem 26,1 millió koronát tett 
ki, a tiszta jövedelem tehát 6,3 millió korona volt az előző évi 6,2 millió 
koronányi tiszta jövedelemmel szemben. A bevételek és kiadások alakulása 
erdőhatósági kerületenként természetesen igen különböző, s néhol a jövede
lem a kiadások fedezésére sem elegendő. Legfőbb tiszta hasznot eredmé
nyeztek a máramarosszigeti (1,9 millió korona), vinkovcei (1,5 millió korona) 
és besztercebányai (1,4 millió korona) erdőhatóságok erdei, míg a tótsóvári, 
gödöllői, ungvári, lugosi, susaki, nagybányai és kolozsvári erdőhatóságok er
deinél a bevételek nem fedezték a kiadásokat.

A kincstár az 1913. év folyamán összesen 12 908 (1912-ben 12 550) ha-nyi 
területet erdősíttetett, éspedig 1032 ha-t természetes úton, 1226 ha-t vetéssel 
és 10 650 ha-t ültetés útján. Az erdősítés terjedelme ez évben sem érte el a gaz
dasági üzemtervben előírt területet, amely 1913-ra 14 085 ha-t, az előző évek
ről maradt hátralékokkal együtt 17 376 ha-t tett ki. A beerdősített terület 626 
ha horvát-szlavónországi terület kivételével a szorosan vett Magyarországra 
esik. Az erdőfelújítások költségei 837 642 (1912-ben 776 416) koronát 
emésztettek fel; a vetés útján történt erdősítések ha-onként 27,46, az ültetéssel 
foganatosított erdősítések ha-onként 75,50 korona költséget igényeltek.

Az állam a kincstári erdőkön kívül az 1898. évi XIX. és az 1890. évi XIX. 
te. alapján 16 947 községi, egyházi, alapítványi, hitbizományi stb. erdőbir
tokot kezelt 2 070 757 ha kiterjedésben. Kezelési költség fejében a tulaj
donosok a kincstárnak összesen 798 926 (1912-ben 792 503) koronát fizettek.

A kincstári erdőhatóságok által kezelt csemetekertek kiterjedése 1913-ban
10 ha-ral csökkent, s összesen 342 ha volt. A csemetekertekből az 1913. év 
folyamán a kincstári erdősítések céljaira 42 (1912-ben 38,9) millió, kopár 
területek befásítására magánosoknak 1,6 (1912-ben 1,6) millió, a selyem
tenyésztési felügyelőség részére 2,7 (1912-ben 4,9) millió csemete osztatott ki 
összesen, s készletben 135,3 (1912-ben 133,3) millió csemete maradt. A kiosz
tott csemeték legnagyobb része, 82,7% fenyőfa-, mintegy 9,4% a tölgyfa-, 
3,2%-a egyéb lombfa- és 4,7%-a eperfacsemete volt.

Ezen csemetekerteken kívül az állami erdőhivatalok kopár erdőterületek 
befásítására és vágásterületek felújítására adományozandó csemeték terme
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lésére 196 csemetekertet tartottak fenn 577,5 ha kiterjedésben. Ezekből a cse
metekertekből az 1913. év folyamán az állam által kezelt erdőbirtokok vágá
sainak felújítására 33,7 (1912-ben 29,8), az állam és magánosok által kezelt 
kopár területek befásítására 54,4 (1912-ben 34,8), összesen 88,1 (1912-ben 
64,6) millió csemete utalványoztatott ki, melyek közül 9,5 millió tölgy-, 25,1 
millió fenyő-, 36,9 millió akác- és 16,7 millió egyéb lombfacsemete volt. 
Készletben maradt az év végén kerek 150 millió db különféle csemete.

A kopár területek beerdősítését az állam csemeték ingyenes kiszolgál
tatásával, továbbá pénzbeli segélyek és jutalmak folyósításával is előmozdítja. 
Az 1913. év folyamán 2341 birtokos között 55,3 millió csemete osztatott ki 
ingyen és 1673 birtokos részesült összesen 668 074 korona pénzsegélyben.

Erdészetünk évenként tetemes mennyiségű épület- és műfát, fűrészelt fa
árut, tűzifát stb. szolgáltat a belfogyasztásnak, jelentékeny szerepet játszik 
azonban külkereskedelmi forgalmunkban is. A részletes forgalmat három évre 
visszamenőleg az alábbi adatok tüntetik fel:

Behozatal

mennyiség, ezer mázsa érték, ezer korona

1911 1912 1913 1911 1912 1913

Tűzifa 229 452 453 310 708 717

Bányafa, mindennemű széldeszka 87 117 92 260 345 283

Épület- és műfa, nyers, megmunkálásán, 
tögyfából

11 62 51 54 283 237

Épület- és müfa, nyers, megmunkálatlan, 
egyéb lombfából

94 66 117 439 265 393

Épület- és müfa, nyers, megmunkálatlan, 
fenyőfából

2 608 2 276 2 141 6 442 6 001 5 545

Hordófa, donga 102 88 82 2 060 1 480 1 272

Szőlőkaró 79 72 56 332 303 237

Zsindely 63 51 50 657 563 546

Vasúti talpfa 44 60 96 160 290 422

Épület- és müfa, bárdolva, fűrészelve, 
tögyfából

47 40 23 477 506 299

Épület- és müfa, bárdolva, fűrészelve, egyéb  
lombfából

66 82 85 434 576 598

Épület- és müfa, bárdolva, fűrészelve, 
fenyőfából

3 658 3 348 2 446 24 243 23 798 16 347

Összesen 7 088 6 714 5 692 35 868 35 118 26 896
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Behozatalunk 6,7 millió mázsáról 5,7 millió mázsára csökkent, ezzel szem
ben kivitelünk 10,8 millió mázsáról 11,2 millió mázsára emelkedett. Az 
értéket illetőleg azonban a faneműek, különösen az épület- és müfa, valamint 
a donga árának hanyatlása következtében, nemcsak a behozatalnál, hanem a 
kivitelnél is csökkenéssel találkozunk, de míg a behozatal értéke mintegy 8,2 
millió koronával, a kivitel értéke csak 2 millió koronával maradt az előző évi 
érték mögött.

A forgalom ezen alakulása következtében kiviteli többletünk 48 millió 
koronáról 54,3 millió koronára emelkedett. Úgy behozatalunkban, mint ki
vitelünkben a fűrészelt faáruk, épület- és műfák, donga, tűzifa, vasúti talpfa 
játszanak nagyobb szerepet.

Kivitel

mennyiség, ezer mázsa érték, ezer korona

1911 1912 1913 1911 1912 1913

Tűzifa 1 370 2 195 2 147 2 132 3 899 3 915

Bányafa, mindennemű szóldeszka 385 532 666 1 194 1 735 2 164

Épület- és müfa, nyers, megmunkálatlan, 
tögyfából

439 499 385 5 322 6 011 3 552

Épület- és müfa, nyers, megmunkálatlan, 
egyéb lombfából

327 356 449 1 491 1 570 1 889

Épület- és müfa, nyers, megmunkálatlan, 
fenyőfából

656 1 012 1 369 2 367 3 523 4 601

Hordófa, donga 323 361 344 5 518 6 825 5 996

Szőlőkaró 10 19 11 48 88 52

Zsindely 3 2 1 28 22 11

Vasúti talpfa 448 501 326 1 903 2 184 1 384

Épület- és müfa, bárdolva, fűrészelve, 
tögyfából

1 105 1 098 929 20 221 20 994 17 957

Épület- és müfa, bárdolva, fűrészelve, egyéb  
lombfából

1 274 1 364 1 353 9 326 10 609 10 591

Épület- és müfa, bárdolva, fűrészelve, 
fenyőfából

3 004 2 838 3 239 24 665 25 649 29 042

Összesen 9 344 10 777 11 219 74 215 83 109 81 154
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Földművelésügyi Minisztérium 1914
Földművelésügyi miniszter: Br. Ghillány Imre

I. A. FŐOSZTÁLY
Főnök

Horváth Sándor 
Főnökhelyettes

Lászlóffy Gábor 
Nagy Károly

1. Ügyosztály. Erdőfelügyelet
Osztályvezető

Lászlóffy Gábor 
Főerdőtanácsos

Rochlitz Dezső 
Erdőfelügyelő

Doroszlai Gábor 
Erdőtanácsos

Hammersberg Géza 
Alerdőfelügyelő

Czillinger János

2. Ügyosztály. Erdőgazdasági 
üzemtervek, kísérletügy, erdősta
tisztika
Osztályvezető

Nagy Károly 
Erdőtanácsos

Térfi Béla 
Alerdőfelügyelő

Dezsényi Jenő 
Főerdőmérnök

Ráduly János 
Selymessy Ferenc 
Spettmann János 

Erdőmérnök
Intzédi Géza 
Vidos Miklós

3. Ügyosztály. Állami erdőtisztek, 
altisztek és szolgák személyi ügyei, 
erdészeti szakképzés
Osztályvezető

Arató Gyula 
Erdőtanácsos

Héjas Kálmán 
Balogh Ernő 
Tóth Miklós 
Szécsi Imre 

Erdőmérnök
Fröhlich Brúnó 

Segéderdőmérnök
Pukács Endre

4. Ügyosztály. Állami kezelésbe 
vett erdők
Osztályvezető

Péch Kálmán 
Erdőtanácsos

Ratkovszky Károly 
Korzenszky Antal 
Gruber Gyula 

Főerdőmérnök
Gurányi István

5. Ügyosztály. Kopár területek 
beerdősítése
Osztályvezető

Rappensberger Andor 
Alerdőfelügyelő

Tichy Kálmán 
Fő erdőm érn ök

Biloveszky Béla 
Papp Béla

322



I. B. FŐOSZTÁLY
Főnök: Téglás Károly 
Főnökhelyettes

Nagy Vince 
Szolgálattételre beosztva 

Schmidt Károly

1. Ügyosztály. Kincstári erdők gaz
dasági és igazgatási ügyei
Osztályvezető

Kaán Károly 
Erdőtanácsos

Pájer István 
Szokolóczy József 

Főerdőmérnök
Barsy Richárd 
Bíró Zoltán 

Szolgálattételre beosztva 
Ambrus Lajos 
Lipcsey László 
Lotz Lajos

2. Ügyosztály. Kincstári erdők bir- 
tok- és munkásügyei
Osztályvezető

Kozma István 
Erdőtanácsos

Kovács Aladár 
Főerdőmérnök

Konok Tamás 
Tomassek Miklós 
Tomasovszky Imre

3. Ügyosztály.
Horvát-szlavónországi ügyek
Osztályvezető

Nagy Vince 
Erdőtanácsos

Kacsanovszky József 
Főerdőmérnök

Petényi Keresztély 
Erdőmérnök

Solc Szvetozár 
Szolgálattételre beosztva 

Moór Elemér 
Nemes József

4. Ügyosztály. Kincstári erdők 
műszaki és erdőrendezési ügyei
Osztályvezető

Kovács Gábor 
Erdőtanácsos

Martian Livius 
Főerdőmérnök

Pfeiffer Gyula 
Lőfi Jenő 

Szolgálattételre beosztva 
Pap László
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Kormányjelentés az erdészetről

Magyarország erdőgazdaságilag művelt területe az 1914. évben 33 061 kh-dal 
apadt, s az év végén összesen 12 827 974 kh volt. Az apadásnak, amely az 
előző években is észlelhető volt, oka egyrészt az, hogy a letarolt nem feltétlen 
erdőtalajon álló erdők talaja mezőgazdasági művelés alá vonatott, másrészt az, 
hogy az erdőterületeknek az erdők törzskönyvében csak megközelítőleg meg
határozott kiterjedése folyton újabb és pontosabb mérésekkel állapíttatott meg, 
s ilyenkor a felmerült erdő kiterjedése rendszerint kisebbnek bizonyult a nyil
vántartott területnél.

Talajminőség szerint az erdőállományban szintén lényegesebb változások 
történtek, amelyek a talajminőség helyesebb meghatározásából erednek. 
Nevezetesen a véderdők állománya 14 313 kh-dal, a feltétlen erdőtalajon álló 
erdők állománya 3641 kh-dal, a nem feltétlen erdőtalajon álló erdők állománya 
5571 kh-dal apadt, míg a futóhomokon álló erdők állománya 464 kh-dal sza
porodott.

Az egyes fanemeket tekintve, a tölgyerdőknél 16 948 kh, a bükk- és más 
lombfaerdőknél 28 174 kh az apadás, míg a fenyőerdők területe 12 061 kh-dal 
szaporodott.

Erdősítések

Az 1914. évben az üzemtervek rendelkezései, valamint az 1879. évi XXXI. 
tc.-nek az erdők fenntartására vonatkozó általános határozmányai értelmében 
összesen 150 276 kh-nyi területet kellett volna az erdőtulajdonosoknak be
erdősíteni. Az erdőbirtokosok csak 99 404 kh-at erdősítettek, a hátralék tehát 
50 872 kh. Ennek a hátralékos területnek némi része természetes úton felújult 
ugyan, mindazonáltal a hátralék igen tetemes. Ez a jelenség nagyjában ugyan
azoknak az okoknak következménye, amelyek az erdősítéseket az előző évek
ben is hátráltatták. Nevezetesen az előző években uralkodott nagy szárazság 
miatt a régebben foganatosított erdősítések jelentékeny része tönkrement, úgy
hogy elsősorban ezeket az erdősítéseket kellett rendbe hozni. Az erdősítések 
elmaradásának további okai a múlt évben előfordult nagy esőzések, a folyók 
mentén pedig a nagy és sokáig tartó áradások, egyes letarolt területekről a 
faanyag kellő időben és mértékben való el nem szállíttatása, a magtermés 
hiányos volta, a munkaerő hiánya, melyet az augusztus havában kitört háború 
nagyban fokozott, végül s leginkább pedig az a körülmény, hogy az erdőtulaj
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donosok még mindig nem gondoskodnak kellő mértékben a szükséges fa
csemeték termesztéséről, amely panasz nemcsak a kisebb és középbirtoko
sokkal, hanem a nagybirtokosokkal szemben is állandóan felmerül.

Törekvésem éppen ezért az 1914. évben is arra irányult, hogy az erdősí
tésekhez szükséges csemeték lehető nagy mértékben bocsáttassanak az erdő- 
birtokosok rendelkezésére, hogy ezáltal az erdősítéseknek egyik legnagyobb 
akadálya elháríttassék. Ez okból, midőn a birtokosok az erdősítések költségeit 
a magukéból fedezni képesek nem voltak, az erdei facsemetekertek telepítését 
sok esetben állami segéllyel is előmozdítottam.

Mint az előző évben, 1914-ben sem szorítkoztam a facsemeték kiosztásánál 
az „állami kezelésbe vett községi erdők” és a „kopár területek befásításának 
előmozdítására” című költségvetési hitelek terhére fenntartott csemetekertek
re, hanem nagyobb mennyiségű csemetét osztottam ki a kincstári erdők cseme
tekertjeiből is.

A csemetekertekben összesen 251 718 000 különféle facsemete állott ren
delkezésemre; ezekből az 1914. év folyamán részben az állami kezelésben 
levő kopár területek befásítására, részben pedig 1997 magánerdő-birtokosnak 
összesen 48 677 000 csemetét osztottam ki. Ezekkel összesen 9577 kh-nyi 
kopár terület erdősíttetett be, igen kielégítő sikerrel.

Erdősítési jutalm ak

A kopár és vízmosásos területek befásítását önerejükből foganatosítani 
nem képes birtokosokat, ha bebizonyították azt, hogy a beerdősítés folytán el
érendő előny csekélyebb lesz, mint az áldozat, amelyet a beerdősítés kíván, a 
lefolyt évben is segélyben részesítettem. Összesen 504 203 korona pénzsegély 
osztatott ki 1997 olyan birtokos között, 1024 kh-nyi többé-kevésbé veszélyes 
kopár terület befásítására.

Az itt kimutatott pénzsegélyek az 1914. év első felében végzett kopár
fásítási és vízmosáskötési munkálatokra adományoztattak és használtattak fel; 
az év második felére tervezett munkálatoknak állami segélyezését azonban a 
kitört háború következtében már be kellett szüntetnem.

A szép lendületnek indult kopárfásítási és vízmosáskötési munkálatok sike
rének biztosítása érdekében gondoskodnom kellett a munka közvetlen ve
zetésével megbízott altiszti személyzet megfelelő szaporításáról is. A törvény- 
hozástól nyert felhatalmazás alapján tehát a kopárjavítási munkálatoknál az
1913. év végén alkalmazásban volt 50 állami erdőőri állás számát 70-re emel
tem fel, az újonnan szervezett 20 erdőőri állás betöltését azonban a háború
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kitörése miatt elhalasztottam arra az időre, amidőn a rendes állapot helyreál
lításával a munkálatok ismét teljes erővel folytathatók lesznek.

Az erdősítési kedv fokozására az 1914. év folyamán nemcsak az évről évre 
kitűzni szokott erdősítési jutalomdíjak írattak ki pályázatra, hanem ezenkívül 
csemetenevelési, illetőleg csemetekert-fenntartási jutalomdíjak kitűzéséről is 
történt gondoskodás. Nevezetesen 15 400 korona értékben 30 jutalomdíj tű
zetett ki olyan kopárok erdősítésének jutalmazására, melyek főleg állami segély 
igénybevétele nélkül, az 1914. év folyamán teljesíttettek. További 15 jutalom
díj 3000 korona értékben tűzetett ki csemetekerteket telepítő és fenntartó bir
tokosok részére azzal a célzattal, hogy a csemetetermesztés a kisebb erdőbir
tokosok körében is meghonosuljon, s ezáltal egyrészről az erdősítések sikere 
jobban biztosíttassák, másrészről pedig, hogy a csemeteszállítási költségek 
részbeni kiküszöbölése idővel lehetővé tétessék.

Az erdősítési jutalmakból annak idején 18 jutalom 9000 korona értékben 
készpénzben, 12 jutalom pedig 6400 korona értékben dísztárgyakban fog 
kiosztatni az 1919. év folyamán.

A csemetenevelési jutalmak mind készpénzben tűzettek ki.
Az öt év előtt, vagyis az 1909. évben létesített erdősítések az 1914. évben 

lettek volna felülbírálandók, de miután a háborús állapot miatt a versenyer
dősítések sikerének elbírálása nehézségekbe ütközik, a díjak kiosztása is ké
sedelmet szenved.

Tűzkárok

Jelentékenyebb erdei tűzesetek elő nem fordultak, csupán jelentéktelen 
alom- és futótüzek voltak, s az ezek által okozott károk helyrehozása érdeké
ben a szükséges intézkedések megtörténtek.

Szélkárok

Szélviharok a miskolci kir. erdőfelügyelőség kerületében mintegy 74 900 m3 
fát döntöttek le és törtek ki 130 000 korona értékben, a kassai kir. erdőfelügye
lőség kerületében pedig mintegy 70 000 m3 fát 493 000 korona értékben. Csík 
vármegyében 15 erdőbirtokon fordultak elő jelentékenyebb széltörések, ame
lyek 22 000 db fenyőfának üzemterven kívüli kihasználását tették szüksé
gessé. A ledöntött és kitört fának feldolgozása, kitakarítása és a keletkezett 
hézagok kipótlása iránt a szükséges intézkedések megtétettek, valamint gon
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doskodás történt arról is, hogy az ennek folytán keletkezett rendkívüli kihasz
nálások fatömege az évi vágások hozamába beszámíttassék.

Rovarkárok

Kártékony rovarok ez évben is csak szórványosan fordultak elő és okoztak 
jelentéktelen károkat. Legtöbb vidéken egyáltalában nem is mutatkoztak, ami 
leginkább az irtó- és óvóintézkedések erélyes végrehajtásának, továbbá a rova
rokra kedvezőtlen természeti befolyásoknak és a hasznos madarak védelmé
nek tulajdonítható.

A lisztharmatgomba (Oidium quercinum) a pécsi, győri, turócszentmártoni 
és nagyváradi kir. erdőfelügyelőségek kerületében az 1914. évben is okozott 
jelentékenyebb károkat, de úgy látszik, hogy a baj örvendetesen apad.

Az erdőtörvény rendelkezéseivel szemben a birtokosok által elkövetett tilos 
cselekmények és mulasztások miatt 287 esetben indíttatott meg erdőrendészeti 
eljárás.

Erdőrendészeti áthágások miatt törvényes eljárással kirótt pénzbüntetések
ből az 1914. első félévben 92 eset után 12 968 korona 73 fillér, az erdei ki
hágások után kiszabott pénzbüntetésekből pedig 51 793 korona 92 fillér folyt 
be az Országos Erdei Alapba.

Az Országos Erdei Alap bevétele az 1914. év első felében 115 816 korona
35 fillér, kiadása 90 374 korona 74 fillér, tiszta vagyona pedig 1 791 416 koro
na 83 fillér volt.

Faanyagoknak vízen való szállítására 59 birtokos kapott úsztatási, illetőleg 
tutajozási engedélyt.

Az erdők szakszerű kezelését az 1914. év végén 1479 hatóságilag feles
ketett erdőtiszt teljesítette. Ezek közül az erdőtörvény 17. §-ában megnevezett 
erdőbirtokosoknál 1192 erdőtiszt volt alkalmazva, akik közül 1081 az előírt 
teljes minősítéssel bírt, 111 pedig törvényes minősítés nélkül azon az alapon 
volt alkalmazható, hogy már az erdőtörvény életbelépése idején erdőtiszti 
minőségben szolgáltak. Ebben a számban bennfoglaltatnak azok a szakvégzett 
gyakornokok is, akik az erdészeti államvizsgát még le nem tették. Magánerdő- 
birtokosok szolgálatában 287 hatóságilag felesketett erdőtiszt állott az 1914. 
év végén, akik közül 49-nek van erdészeti oklevele.

Erdőőr az erdőtörvény 17. §-ában megnevezett erdőbirtokosok erdejében 
az 1914. év végén 5751 volt alkalmazva, akik közül 4971 az erdőőri szakvizs
gát letette. Magánbirtokosok szolgálatában 7907 hatóságilag felesketett erdőőr 
állott, ezek közül azonban csak 685 tette le az erdőőri szakvizsgát.
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A felesketett erdőőrökön kívül az erdészetnél 1914-ben 7331 erdőszolga 
segédkezett.

Az állam áltat kezelt községi és némely más erdők és kopár területek

Az 1898. évi XIX. te. alapján állami kezelésbe vett községi és némely más 
erdők és kopár területek kiterjedése az 1914. évben 3 338 911 kh (1 921 416 
ha) volt, ami az 1913. évi adatokkal szemben 14 409 kh (8294 ha) emelkedést 
jelent. Az állam által kezelt ezek a területek 7675 község határában fekszenek, 
16 945 birtokos tulajdonába tartoznak, és érettük a birtokosok az 1914. év első 
felében 315 507 korona kezelési költséget fizettek. (Az állami költségvetési év 
megváltoztatása miatt a kezelési átalány csak az első félévre van kimutatva.) 
Állami kezelésben volt még az 1898. évi XIX. te. hatálya alá nem tartozó 34 
birtok 10 715 kh (6166 ha) területtel. Az 1890. évi XIX. te. alapján az 1914. 
évben állami kezelés alatt állottak a Naszód-vidéki erdők 44 község határában 
263 086 kh (151 396 ha) területtel, és ezeknek a kezelési költsége az 1914. év 
első felében 84 922 korona volt.

Az állami erdőhivatalok és a besztercei m. kir. erdőigazgatóság az 1914. 
évben az üzemrendezési munkálatok terén nem fejthettek ki akkora tevékeny
séget, mint a megelőző évben, mert a háború miatt az év második felében 
ezeket a munkálatokat félben kellett hagyni.

A háború miatt jelentékenyen megapadt erdőtiszti létszám mellett is gon
dom volt arra, hogy az állami erdészet hivatásának a lehetőség határai között és 
a birtokosok részéről támasztható jogos igények sérelme nélkül megfeleljen.

Ehhez képest intézkedtem aziránt, hogy a birtokosok által igénybe venni 
kívánt fahasználatok az 1914. évben is kijelöltessenek és az erdőhivatalok 
tiszti személyzete minden irányban támogassa a birtokosokat a faértékesítés 
ügyeiben, éspedig úgy az erdőeladások ügyének előkészítésében, mint az 
árverések lebonyolításánál.

Az erdősítések, különösen az 1914. év őszén, nem haladhattak nagymérték
ben, mint ahogy az a megelőző években történt, mert egyes határ menti, had
színtérbe eső vármegyékben mindennemű munkálat lehetetlenné vált és mert 
a háború okozta szállítási nehézségek miatt az erdei famagvak és csemeték 
vasúti szállítása nagy nehézségekbe ütközött, sőt időközönként lehetetlenné 
vált, úgyannyira, hogy az 1914. év őszén erdősítések csak ott történhettek, 
ahol a birtokosok kellő ültetőanyaggal és munkaerővel rendelkeztek.

Az 1914. évben az állami költségen fenntartott csemetekertek száma 216 és 
kiterjedése 1068 kh (615 ha) volt, vagyis az 1913. évvel szemben a csemete
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kertek száma 20-szal és azok kiterjedése 65 kh-dal emelkedett. Ezekből a cse
metekertekből az 1914. évben 66 148 000 db különböző fajú csemete osztatott 
szét. Ez a csemetemennyiség jóval kevesebb az 1913. évben kiosztott cseme
ték mennyiségénél, ez a visszaesés azonban a háborúval kapcsolatos, s már 
ismertetett okokra vezethető vissza.

Az állami kezelésbe vett erdőkben a legeltetés gyakorlása oly mértékben 
volt megengedve, amilyenben ez az erdőkre nézve nem volt káros. Az 1914. 
évben az összes erdőknek mintegy 40%-a állott legeltetési tilalom alatt. Az 
állattenyésztés érdekeinek előmozdítása céljából mintegy 255 000 kh kiter
jedésű erdő kezeltetett legelőerdő- (fáslegelő-) üzemben.

Az erdőbirtokosok által alkalmazott erdőőröknek az 1914. évben kivétel 
nélkül megvolt a törvényes minősítése. Az erdőőrökön kívül a birtokosok még 
erdőszolgákat is alkalmaztak. Az 1898. évi XIX. te. II. címének hatálya alá tar
tozó közös birtokosok törvényes szervezkedése az 1914. évben igen előrehaladt, 
és az 1914. évben összesen már 6880 ilyen ügyviteli szabályzat hagyatott jóvá.

Az államerdészet az 1914. évben 18 állami gyümölcsfaiskolából nagyobb 
mennyiségű és különböző fajú gyümölcsfaoltványokat küldött szét.

Erdészeti szakoktatás

Az 1913/14. tanévben 373 rendes hallgató iratkozott be a Selmecbányái M. 
Kir. Bányászati és Erdészeti Főiskola Erdőmémöki Szakosztályára, akik közül 
90 ebben a tanévben kezdte meg tanulmányait. Budapesten az 1914. év tava
szán és őszén 37 jelölt jelent meg az erdészeti államvizsgán, és ezek közül 36 
nyert erdészeti oklevelet.

Az alsóbb fokú erdészeti szakoktatás Görgényszentimrén, Királyhalmán, 
Liptóújvárott és Vadászerdőn történt, és a tanulók az erdészeti ismeretek mel
lett a vadtenyésztés és vadászat terén is nyertek kiképzést. Erdőőri szakvizs
gálatok az ország 12 városában tartattak, amelyeken 1914-ben 49 egyén közül 
41 állottá ki sikeresen a vizsgát. A négy erdőőri szakiskolánál megtartott szak- 
vizsgálaton részt vett 77 jelentkező közül 75 állottá ki sikeresen a vizsgát.

Erdészeti kísérletügy

A Selmecbányái M. Kir. Központi Erdészeti Kísérleti Állomáson kívül az
1914. évben is négy külső kísérleti állomás szolgálta az erdészeti kísérleti 
ügyet.
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A Központi Erdészeti Kísérleti Állomásnak, valamint a királyhalmi és va
dászerdei külső állomásoknak munkásságát az 1914. évben teljesen igénybe 
vette a szeptember havára tervezett, de a világháború miatt elmaradt nemzet
közi kongresszus előkészítése és szervezése.

A központi kísérleti állomás a kongresszus céljaira húsz irodalmi becsér
tékű munkát íratott meg.

Az összes munka megjelent magyar és német nyelven, Magyarország erdé
szetének és a magyar erdészeti kísérleti ügynek ismertetése angol és francia 
nyelven is.

A kongresszus előkészületeitől eltekintve, az év legfontosabb eseménye, 
hogy a Központi Erdészeti Kísérleti Állomás a régi épületnek tervszerű átala
kításával olyan hajlékhoz jutott, amely az igényeket ez idő szerint teljesen ki
elégítheti.

A kísérleti állomások egyéb munkássága a rendes mederben folyt tovább.
Mint az előző években, úgy az 1914. évben is végzett a központi állomás 

magvizsgálati kísérleteket, valamint idevágó, hivatalos vizsgálatokat úgy a 
kincstári erdőhatóságok, mint magánosok részére.

A görgényszentimrei külső kísérleti állomás munkájának súlypontja a 
szabédi kísérleti telepre esik, amelyen a megkezdett kísérletek serényen foly
ta tta lak . Lényegesen előbbre haladt továbbá az erdélyi Mezőség tanulmányo
zása a talajminőség és az azt borító növényzet közötti összefüggés szempont
jából, amelynek célja ilyen úton megállapítani azokat a fafajokat, amelyek a 
fennforgó termőhelyi viszonyok mellett a sikeres beerdősítést leginkább biz
tosítják.

A királyhalmi külső kísérleti állomás a két év előtt megkezdett talajvíz
megfigyeléseket folytatta az erre a célra készített önműködő jelzőszerkezettel 
ellátott kutak segélyével. Megfigyelés tárgyát képezi a talajvíz változása kap
csolatban a csapadékviszonyokkal és a folyóvizek vízállásával, valamint az 
erdő befolyása a talajvíz állására.

Egyébként úgy a királyhalmi, mint a liptóújvári és vadászerdei külső állo
mások is folytatták az elmúlt években megkezdett kísérleteket és a meteoroló
giai megfigyeléseket.

A kísérleti állomások a legnagyobb készséggel állottak rendelkezésre mind
azoknak, akik szakvéleményt vagy szaktanácsot kértek, és az ilyen vélemé
nyeket nemcsak hatóságoknak, hanem magánosoknak is megadták.

Kísérleteikről és tudományos meghatározásaikról az Erdészeti Kísérletek 
című folyóiratban számoltak be.
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M. Kir. Ornitológiai Központ

A M. Kir. Ornitológiai Központ folytatta a madarak vonulásának tanulmá
nyozását, továbbá a faunisztikai, gazdasági madártani, madárvédelmi, bonc- 
tani és szövettani, valamint összehasonlító csonttani munkálatait.

A madarak tavaszi és őszi vonulásának adatait az 1914. évben kincstári er
dőhivataloknál szervezett állomásokon kívül 104 rendes megfigyelővel gyűj- 
tette egybe.

Folytatta ezeken kívül a vonuló madarak fiókáinak és részben a felnőtt 
egyedeinek feliratos jelzőgyűrükkel való megjelölését, amely művelet a ma
daraknak Dél-Afrikáig terjedő téli szállásairól ismét számos becses adattal 
gazdagította ismereteinket.

Gazdasági szerepük tanulmányozása céljából folytatta a madarak gyomor- 
tartalmának gyűjtését és elemzését és gondoskodott a kincstári erdőbirtokokon 
lévő madárvédelmi telepek kiegészítéséről.

A madárvédelmi eszközök adományozásával, háromféle ismeretterjesztő 
kiadványának sok száz példányban való megküldésével, valamint vetített kép
sorozat bemutatásával, teljes erejével munkálkodott a gyakorlati madárvé
delemnek a magánosok, főképpen gyümölcstermelők körében való propa
gálásán s amennyiben újabb híveivel élénk levélváltással és kérdőívek útján az 
állandó összeköttetést fenntartja, sikerült az egész országra kiterjedő madár
védelmi hálózatot teremteni.

Az Ornitológiai Központ gyűjteménye 31 kitömött madárral, 1 fészekkel,
11 tojással, 254 teljes csontvázzal, 279 gyomortartalommal és számos mik- 
roszkópi szövettani készítménnyel bővült, könyvtára 261 művel gyarapodott.

A csonttani gyűjtemény gyarapodása a jelenkori madárfajok tanulmányo
zásán kívül a negyedkori és régebbi geológiai korszakokból eredő ásatag 
madárcsontok meghatározását tette lehetővé, s ezzel hazai barlangkutató bi
zottságunk munkálatait jelentékenyen támogatta.

Működéséről az intézet ez évben is az Aquila című, két nyelven kiadott év
könyvben számolt be, amely gyászkeretben tudatja az intézet fájdalmas vesz
teségét, örökérdemű megteremtőjének és atyai gondozójának, Hermán Ottó tb. 
igazgatónak elhunytát.

Kincstári erdők, területváltozások

A kincstári erdőigazgatóságok, főerdőhivatalok és erdőhivatalok kezelésé
ben levő erdők, továbbá az üzemi és kezelési célokat szolgáló beltelkek, me
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zőgazdaságilag kezelt földek, havasi legelők és terméketlen területek kiter
jedése az 1914. év folyamán többrendbeli kisebb eladás, csere, birtokrendezés 
és törzskönyvi helyesbítés folytán 757 ha-ral apadt ugyan, de viszont ezzel 
szemben vásárlás, csere, valamint törzskönyvi helyesbítések folytán 1695 ha-ral 
növekedett, úgyhogy végeredményben a kincstári erdészet kezelése alatt álló 
birtok területe egészben 938 ha-ral szaporodott.

Erdőrendezés

Az erdőrendezőségek szervezetében változás nem történt. Az erdőren
dezési teendőket a vezetőkön kívül a hadiállapotnak július hó végével történt 
beálltáig 67, azután pedig a személyzetnek részben katonai szolgálatra történt 
behívása, részben másnemű alkalmazása folytán már csak 11 hosszabb-rövi- 
debb ideig beosztott tisztviselő végezte, amely körülmény az esedékes munká
latok teljesítésében nagy visszamaradást okozott.

Az erdőrendezőségek a kincstári erdőigazgatási hivatalok, valamint az 
erdőőri szakiskolák kezelésében levő kincstári erdők gazdasági terveinek idő
szaki beszámoló és kiegészítő munkálatainak összeállításával, részben az 
eladás alá kerülő nagyobb vágásterületek faanyagának becslésével is, továbbá 
birtok- és határrendezési munkálatokkal, az erdőhasználatok és felújítások 
gazdasági tervszerű végrehajtásának ellenőrzésével és az új birtoktörzsköny- 
vek összeállításával foglalkoztak.

Erdőművelés

Az esedékes és előírt erdősítési munkák több hivatali kerületben ez év folya
mán sem voltak teljes egészükben végrehajthatók, mert a kihasználás alatt álló 
vágásterületek részben a háborús viszonyokból eredő munkás- és fuvarhiány 
miatt idejében kitakaríthatok, s így felújíthatok nem voltak; egyes vidékeken 
pedig az aránylag rövid tavaszi erdősítési időszak folyamán elégséges munkaerő 
nem állott rendelkezésre, vagy pedig a munkabérek emelkedtek annyira, hogy a 
költségvetési hitel a munkálatok teljes végrehajtására elégtelen volt. A háborús 
állapotok által közelebbről érintett egyes hivatali kerületekben végül az őszi 
erdősítési és csemetekerti munkálatok, továbbá a fiatalosok tisztítása és ápolása 
teljes mértékben szintén nem voltak foganatosíthatók.

Éppen ezen okokból kifolyólag a múltban alkalmazott nagy kiterjedésű, 
összefüggő tarvágásos használatokból visszamaradt erdősítési hátralékok te
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rén az előző évi állapothoz képest lényeges eltérés nem mutatkozik; de miután 
a természetes felújítással egybekötött fokozatos felújító vágásos-gazdálkodás 
további kiterjesztése a mesterségesen erdősítendő területeknek -  bár lassú, de
-  állandó apadását vonja maga után: ezek a régebbi hátralékok előreláthatólag 
rövid időn belül megszüntethetők lesznek.

A foganatosított erdősítések, valamint a csemetenevelés terén elért ered
mények -  az elemi csapások által helyenként okozott károsításoktól eltekintve
-  általában ez évben is kielégítőknek mondhatók.

Fahasználat és értékesítés

Az eddig követett irányelveknek megfelelően az 1914. évben is megtörtén
tek az intézkedések aziránt, hogy olyan helyeken, ahol a tövön való eladás 
mellett kötött hosszabb tartamú szerződések lejáróban voltak, a faanyagok 
házilag való előkészítése és a termelt állapotban való értékesítés minél széle
sebb körben bevezettessék. Sajnos, a háború folytán beállott munkás- és fuva
roshiány s a szállítási eszközök számottevő részének katonai célokra történt 
igénybevétele megakadályozták azt, hogy ez az akció már ez évben a kívá
natos eredménnyel járt volna.

A kora tavasszal lezajlott árvizek, majd később a közlekedési nehézségek, 
a vízi szállításnak időleges beszüntetése, végül az általános munkás- és fuva- 
roshiány a termelt faanyagok kiszállításánál idéztek elő jelentékeny vissza
maradást, ami természetszerűleg a bevételekben is megfelelően kifejezésre jut. 
A leszállított faanyagok azonban igen csekély kivétellel előnyös árakon érté
kesíttettek.

Az év vége felé a határ menti kincstári erdőbirtokok számottevő része a ha
di szintérbe került, ami a téli termelési és szállítási munkákat több helyen hát
ráltatta, sőt sok helyütt teljesen lehetetlenné tette, s ami minden valószínűség 
szerint későbbre is érezhető visszamaradást szült.

Végül a Száva mentén elterülő kincstári tölgyesek fatermésének értéke
sítését illetőleg megemlítendő, hogy e tölgyeseknek minden év őszén értéke
síttetni szokott évi fahozama az 1914. év őszén, a beállott háborús állapot foly
tán nem került eladásra, ami jelentékenyen befolyásolja a bevételek vissza
esését.
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Havasi gazdaságok fejlesztése

A kincstári erdőbirtokokon az eddig már meglevő havasi legelő- és tejgaz
daságok továbbfejlesztése, a jövedelmezőség fokozása és a berendezések 
tökéletesítése az előző években megkezdett irányban további folytatást nyert.

A havasi gazdaságok menetére -  miután a legeltetési időszak a havasokon 
rendszerint június-augusztus hónapokra terjed -  az augusztus hó elején be
következett hadiállapot kevésbé volt zavaró hatással és a hiány, amely az 
általános mozgósítás alkalmával a pásztorok egy részének a jószág őrzésétől 
való elvonása folytán előállott, még könnyen pótolható volt, s a már különben 
is csak rövid időre terjedő legeltetési időszak úgyszólván teljesen ki volt hasz
nálható.

Az a körülmény, hogy a hadszíntérbe jutott havasi gazdaságok beren
dezése milyen mérvben szenvedett károsítást, csak későbben lesz megállapít
ható.

Birtokrendezés

Az 1914. év második felében bekövetkezett háborús állapot általában, főleg 
azonban a hadműveleti területeken folyamatban levő birtokrendezési ügyek 
menetére halasztó hatással volt ugyan, azok menetére azonban lényeges be
folyást nem gyakorolt. Egyébként pedig a még megoldatlan, aránylag nem 
nagyszámú birtokrendezési ügyekben folyamatban levő bírói eljárások során, 
ahol csak annak okszerű lehetősége mutatkozott, a jogos érdekek kölcsönös 
méltánylása tekintetéből elsősorban az egyezségi megoldásra helyeztetett a 
fősúly, s általában az volt az irányadó törekvés, hogy a birtokrendezési eljárá
sok során a kincstár érdekei az érintett közérdekek minél megfelelőbb kielé
gítése kapcsán érvényesíttessenek.

Építkezések

A kincstári erdőknél az 1914. év folyamán létesült és használatba adatott: 
7 erdőőri lakóház, 6 gazdasági melléképület, 1 vasúti kocsijavító-műhely, 1 szab
ványos nyomtávú iparvágány.

A gazdasági követelményeknek megfelelően átalakíttatott és kibővíttetett: 
4 erdőtiszti lakóház.

Folyamatban volt a besztercebányai erdőigazgatósági székház építése.
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Megkezdetett: 3 erdőtiszti lakóház átalakítása, 3 erdőőri lakóház, 1 tiszti- 
szállós erdőőri lak, 1 faraktárőri lak, 1 erdőgondnoksági iroda és 6 gazdasági 
melléképület építése.

Az engedélyezett építkezések jó része a bekövetkezett hadiállapot miatt 
megkezdhető nem volt.

Üzemben volt az 1913. év végén összesen 257,1 km hosszú erdei vasút. Az
1914. év folyamán megkezdetett a 37,8 km hosszú fekete-vág-völgyi és a 14 km 
hosszú malomrét-patakújfalusi erdei vasút építése. A műszaki előmunkálatok 
mindkét erdei vasútnál teljes befejezést nyertek, az építés előrehaladásában 
azonban különösen az utóbb említett erdei vasútnál, amely a hadműveletek 
színterébe esik bele, a háború kitörése óta stagnálás állott be.

Kegyúri építkezések

A kincstár tulajdonát képező erdőbirtokokon, a kegyúri jogviszonyból ki
folyólag az 1914. évben, az évenként állandóan felmerülő kisebb-nagyobb 
tatarozásokon kívül szintén több nagyobb építkezés hajtatott végre, melyek 
közül a nagymarosi római katolikus templom stílszerű restaurálása, a gombási, 
aranyidai és hidasligeti római katolikus, valamint a rahói és körösmezői görög 
katolikus templomoknak, nemkülönben a madarasaljai római katolikus és az 
izai görög katolikus lelkészi lakoknak, továbbá a garamszentandrási kántor
tanítói lakásnak és a feketebalogi római katolikus iskolának gyökeres helyreál
lítása, az ungvár-ceholnyai görög katolikus lelkészi laknak átalakítása, a fel
sővisói új római katolikus templom körüli díszes vaskerítés építése és a póni- 
ki római katolikus kegyúri épületekhez szolgáló vízvezeték létesítése a szá
mottevőbbek.

Ezenkívül az 1914. évben a dombói görög katolikus templom építése foly- 
tattatott és a técsői és teplicskai római katolikus, valamint az oroszmokrai 
görög katolikus iskolák építése kezdetét vette, a garamszentandrási községi 
iskolának építése pedig kincstári hozzájárulással befejezést nyert.
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A Magyarbirodalom erdőterülete az 1913. évi erdőterülethez viszonyítva 
18 369 ha-ral fogyott, s az 1914. évben 8 912 492 ha-t tett ki. A terület csök
kenése teljes egészében az anyaországra esett.

A Magyarbirodalom összes erdőterületének 65,8%-a (5 865 750 ha) terv
szerű kezelésre volt kötelezve, mely területből 4 723 643 ha a magyar anya
országra, 1 142 107 ha pedig a társországokra esett.

A Magyarbirodalom erdőterületéből a talaj minősége szerint 6 860 548 ha 
(az összes erdőterület 77%-a) feltétlen erdőtalajon álló, 1 622 675 ha (az 
összes erdőterület 18,2%-a) nem feltétlen erdőtalajon álló erdő, míg 318 111 
ha véderdő volt, végül 111 158 ha futóhomoktalaj lekötésére szolgált.

Fanemek szerint az összes erdőterület 25,7%-a tölgyerdő, 52,3%-a bükk- 
és más lomberdő, 22%-a pedig fenyőerdő.

A birodalom összes erdőterületének 18,5%-a (1 645 742 ha) a kincstár tu
lajdonát képezte, és ennek a területnek 78,3%-a (1 289 217 ha) a szorosan vett 
Magyarország, 21,7%-a (356 525 ha) pedig Horvát-Szlavónországok területén 
feküdt. A kincstári erdőterületnek azonban 10,8%-a (177 249 ha) nem volt 
befásítva, hanem részben szántóföld, részben havasi legelő, részben pedig rét, 
beltelek és terméketlen terület volt, úgyhogy a tulajdonképpeni erdőterület
1 468 493 ha-t tett ki. A tulajdonképpeni erdőterületből 1 311 863 ha állott 
rendes használat alatt, amelynek 55,9%-a bükk- és más kemény lombfa-, 
31,2%-a fenyő-, 12%-a tölgy-, 0,9%-a pedig fűz-, nyár- és más puha lombfa
erdő volt; a használaton kívül álló erdők területe 156 630 ha volt.

A kincstári erdőterületből az év folyamán 8594 ha-t használtak ki ténylegesen, 
s ezen a területen 1,1 millió m3 épület- és müfát, továbbá 1,7 millió m3 tűzifát ter
meltek, míg az értékesítetlenül visszamaradt fatömeg 69 346 m3-t tett ki.

A kincstári erdőterületekre fordított kiadásokra, továbbá az erdőterületek
ből nyert bevételekre vonatkozó adatok csak az 1914. év első felére vonat
kozólag állanak rendelkezésünkre; ezek szerint az év első felében 11,1 mil
lió koronát tett ki a kiadás, a bevétel pedig 14,2 millió koronát, a tiszta 
jövedelem tehát 3,1 millió korona volt. Legjobban jövedelmezett a beszter
cebányai (0,6 millió koronát), a bustyaházai (0,6 millió koronát), a mára- 
marosszigeti (0,6 millió koronát) erdőhatósági kerület, míg a kolozsvári, lip
tóújvári, ungvári, tótsóvári és gödöllői kerületeknél a bevétel nem fedezte a 
kiadást.

A kincstár az 1914. év folyamán 11 219 ha-nyi területet (1913-ban 12 908 
ha-t) erdősíttetett, éspedig 529 ha-t természetes úton, 1187 ha-t vetéssel, 9503
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Erdészeti közállapotok 1914

ha-t pedig ültetéssel. Az erdősítés terjedelme mint az előző években, úgy most 
sem érte el a gazdasági üzemtervben előírt területet, amely 1914-re 13 889 ha-t, 
az előző évi hátralékokkal együtt pedig 16 317 ha-t tett ki. A beerdősített 
területből 533 ha-nyi terület esett a társországokra. Az erdősítések 651 298 
koronát emésztettek fel, s ha-onként a vetéssel eszközölt erdősítések 25, az 
ültetéssel eszközölt erdősítések pedig 65 koronába kerültek.

Az 1898. évi XIX. te. alapján az állam a kincstári erdőkön kívül 17 023 
községi, egyházi, alapítványi, hitbizományi stb. erdőbirtokot kezelt 2 078 978 
ha-nyi kiterjedéssel, s kezelési költség fejében a tulajdonosoktól 793 698 ko
ronát szedett be.

A kincstári erdőhatóságok által kezelt csemetekertek kiterjedése 325 ha 
volt, s kincstári erdősítésekre 36 millió, kopár területek befásítására magáno
soknak 694 ezer, a selyemtenyésztési felügyelőség részére pedig 2,9 millió db 
csemetét osztottak ki, s készletben az év végén 127,6 millió db csemete ma
radt. A kiosztott csemeték 68,9%-a fenyő-, 19,4%-a tölgy-, 4,5%-a egyéb 
lombfa és 7,2%-a eperfa volt.

Ezen csemetekerteken kívül az állami erdőhivatalok kopár területek 
befásítására és vágásterületek felújítására 216 csemetekertet tartottak fenn 
614,5 ha kiterjedésben. Ezekből a csemetekertekből az állam által kezelt erdő
birtokok vágásainak felújítására 23,2 millió, az állam és magánosok által ke
zelt kopár területek befásítására 43,6 millió, összesen 66,8 millió csemetét 
utalványoztak ki, melyek közül 6 millió tölgy-, 13,1 millió egyéb lombfa-,
17,9 millió fenyő- és 29,8 millió akáccsemete volt. Készletben maradt az év 
végén 185,6 millió db különféle csemete.

Faforgalom

Erdészetünk évente jelentékeny mennyiségű faárut szolgáltat a belfogyasz- 
tásnak, de jelentékeny szerepe szokott lenni külkereskedelmi forgalmunkban 
is. Az 1914. évben normális forgalomról csak a háború kitöréséig lehetett szó, 
bár ezen idő alatt is az eladás nagyon erőltetett volt. Augusztustól kezdve 
élénkebbnek mondható kereslet csak a vékonyabb szegletes fából és alárendel- 
tebb minőségű fenyődeszkákból volt. A vámkülfölddel való forgalmunk a há
ború kitörése óta a legtöbb faáruból csaknem teljesen szünetelt, s külkeres
kedelmi forgalmunk 1914-ben meglehetősen kedvezőtlen képet nyújt. A kivi
tel 11,2 millió mázsáról 8,7 millió mázsára csökkent, s ezzel a külföldtől nyert 
bevételünk az 1913. évi 81,2 millió koronáról 59,1 millió koronára szállott le. 
A csökkenés csaknem valamennyi faáru kivitelét érintette, legerősebben a bár
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Erdészeti közállapotok 1914

dőlt és fűrészelt fenyőfáét, amelyből való kivitelünk értéke az előző évi 29 
millió koronával szemben csak 21,3 millió koronát tett ki s a tölgyfából való 
ugyanilyen áruk kivitelét, amelyből az 1913. évi 18 millió korona értékű 
kivitelünkkel szemben csak 10,2 millió korona értékű árut szállítottunk kül
földre. A behozatalnál mutatkozó apadás kisebb, amennyiben az 1913-ban 
behozott 5,7 millió mázsával szemben -  amely 26,9 millió korona értéket 
képviselt -  1914-ben 4,2 millió mázsát hoztunk be, amelyért 20,8 millió 
koronát fizettünk a külföldnek. A csökkenés a bárdolt és fűrészelt, valamint a 
nyers fenyőfánál volt a legérezhetőbb, a behozatal értéke az előbbieknél 16,3 
millió koronáról 13,3 millió koronára, az utóbbinál 5,5 millió koronáról 4,2 
millió koronára süllyedt le.

A forgalom számszerű adatait egyébként az utolsó három évről az alábbi 
táblázat mutatja:

Behozatal

mennyiség, ezer mázsa érték, ezer korona

1912 1913 1914 1912 1913 1914

Tűzifa 452 453 221 708 717 353

Bányafa, mindennemű széldeszka 117 92 50 345 283 154

Épület- és müfa, nyers, megmunkálatlan, 
tögyfából

62 51 23 283 237 105

Épület- és müfa, nyers, megmunkálatlan, 
egyéb lombfából

66 117 84 265 393 304

Épület- és müfa, nyers, megmunkálatlan, 
fenyőfából

2 276 2 141 1 525 6 001 5 545 4 160

Hordófa, donga 88 82 81 1 480 1 272 1 148

Szőlőkaró 72 56 47 303 237 188

Zsindely 51 50 33 563 546 367

Vasúti talpfa 60 96 53 290 422 215

Épület- és müfa, bárdolva, fűrészelve, 
tögyfából

40 23 12 506 299 150

Épület- és müfa, bárdolva, fűrészelve, egyéb 
lombfából

82 85 38 576 598 299

Épület- és műfa, bárdolva, fűrészelve, 
fenyőfából

3 348 2 446 1 990 23 798 16 347 13 312

Ö sszesen 6 7 1 4 5 692 4 157 35 118 26 896 20 755
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Kivitel

m ennyiség, ezer mázsa érték, ezer korona

1912 1913 1914 1912 1913 1914

Tűzifa 2 195 2 147 1 584 3 899 3 915 2 815

Bányafa, mindennemű széldcszka 532 666 643 1 735 2 164 2 089

Épület- és müfa, nyers, megmunkálatlan, 
tögyfából

499 385 215 6 011 3 552 2 339

Épület- és müfa, nyers, megmunkálatlan, 
egyéb lombfából

356 449 466 1 570 1 889 2 205

Épület- és müfa, nyers, megmunkálatlan, 
fenyőfából

1 012 1 369 1 375 3 523 4 601 4 877

Hordófa, donga 361 344 148 6 825 5 996 2 984

Szőlőkaró 19 11 7 88 52 31

Zsindely 2 1 1 22 11 12

Vasúti talpfa 501 326 313 2 184 1 384 1 427

Épület- és müfa, bárdolva, fűrészelve, 
tögyfából

1 098 929 528 20 994 17 957 10 176

Épület- és műfa, bárdolva, fűrészelve, egyéb  
lombfából

1 364 1 353 1 040 10 609 10 593 8 827

Épület- és müfa, bárdolva, fűrészelve, 
fenyőfából

2 838 3 239 2 375 25 649 29 042 21 283

Összesen 10 777 11 219 8 695 83 109 81 156 59 065

Karsztfásítás Fiume környékén (1915)
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Földművelésügyi Minisztérium 1915
Földművelésügyi miniszter: Br. Ghillány Imre

Horváth Sándor 
Főnökhelyettes

Nagy Károly

1. Ügyosztály. Erdőfelügyelet
Osztályvezető

Rochlitz Dezső 
Erdőfelügyelő

Doroszlai Gábor 
Erdőtanácsos

Hammersberg Géza 
Alerdőfelügyelő

Czillinger János

2. Ügyosztály. Erdőgazdasági 
üzemtervek, kísérletügy, 
erdőstatisztika
Osztályvezető

Nagy Károly 
Erdőtanácsos

Térfi Béla 
Ráduly János 

Alerdőfelügyelő
Dezsényi Jenő 

Főerdőmérnök
Selymessy Ferenc 
Spettmann János 

Erdőmérnök
Intzédi Géza 
Vidos Miklós

I. A. FŐOSZTÁLY
Főnök

3. Ügyosztály. Állami erdőtisztek, 
altisztek és szolgák személyi ügyei, 
erdészeti szakképzés
Osztályvezető

Arató Gyula 
Erdőtanácsos

Héjas Kálmán 
Balogh Ernő 
Tóth Miklós 
Szécsi Imre 

Erdőmérnök
Fröhlich Brúnó 
Pukács Endre

4. Ügyosztály. Állami kezelésbe 
vett erdők
Osztályvezető: Péch Kálmán 
Főerdőtanácsos

Ratkovszky Károly 
Erdőtanácsos

Korzenszky Antal 
Gruber Gyula 

Főerdőmérnök
Gurányi István

5. Ügyosztály. Kopár területek 
beerdősítése
Osztályvezető

Rappensberger Andor 
A l erdőfel ügyelő

Tichy Kálmán 
Főerdőmérnök

Biloveszky Béla 
Papp Béla
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Téglás Károly 
Főnökhelyettes

Nagy Vince 
Szolgálattételre beosztva  

Schmidt Károly

1. Ügyosztály. Kincstári erdők gaz
dasági és igazgatási ügyei
Osztályvezető

Kaán Károly 
Erdőtanácsos

Pájer István 
Szokolóczy József 

Főerdőmérnök
Barsy Richárd 
Bíró Zoltán 
Sándor Jenő 
Lipcsey László 

Szolgálattételre beosztva 
Ambrus Lajos

2. Ügyosztály. Kincstári erdők bir
tok* és munkásügyei
Osztályvezető

Kozma István 
Erdőtanácsos

Kovács Aladár

I. B. FŐOSZTÁLY
Főnök

Főerdőmérnök
Konok Tamás 
Tomassek Miklós 
Tomasovszky Imre

3. Ügyosztály.
Horvát-szlavónországi ügyek
Osztályvezető

Nagy Vince 
Erdőtanácsos

Kacsanovszky József 
Petényi Keresztély 

Segéderdőmérnök
Slijepcsevics Illés 

Szolgálattételre beosztva 
Moór Elemér 
Nemes József

4. Ügyosztály. Kincstári erdők 
műszaki és erdőrendezési ügyei
Osztályvezető

Kovács Gábor 
Erdőtanácsos

Martian Livius 
Pfeiffer Gyula 

Főerdőmérnök
Béky Albert 

Szolgálattételre beosztva 
Pap László
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Földművelésügyi Minisztérium 1916
Földművelésügyi miniszter’ Br. Ghillány Imre

Horváth Sándor 
Főnökhelyettes

Nagy Károly

1. Ügyosztály. Erdőfelügyelet
Osztályvezető

Rochlitz Dezső 
Erdőfelügyelő

Doroszlai Gábor 
Erdőtanácsos

Hammersberg Géza 
Alerdőfelügyelő

Czillinger János

2. Ügyosztály. Erdőgazdasági 
üzemtervek, kísérletügy, 
erdőstatisztika
Osztályvezető

Nagy Károly 
Erdőtanácsos

Térfi Béla 
Ráduly János 

Erdőfelügyelő
Dezsényi Jenő 

Főerdőmérnök
Selymessy Ferenc 
Spettmann János 
Intzédi Géza 

Erdőmérnök
Vidos Miklós

I. A. FŐOSZTÁLY
Főnök

3. Ügyosztály. Állami erdőtisztek, 
altisztek és szolgák személyi ügyei, 
erdészeti szakképzés
Osztályvezető

Arató Gyula 
Főerdőtanácsos

Héjas Kálmán 
Erdőtanácsos

Balogh Ernő 
Tóth Miklós 
Szécsi Imre 

Erdőmérnök
Fröhlich Brúnó 
Pukács Endre

4. Ügyosztály. Állami kezelésbe 
vett erdők
Osztályvezető

Péch Kálmán 
Főerdőtanácsos

Ratkovszky Károly 
Erdőtanácsos

Gruber Gyula 
Főerdőmérnök

Gurányi István

5. Ügyosztály. Kopár területek 
beerdősítése
Osztályvezető

Rappensberger Andor 
Erdőfelügyelő

Tichy Kálmán 
Főerdőmérnök

Biloveszky Béla 
Papp Béla
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Téglás Károly 
Főnökhelyettes

Kozma István 
Kovács Gábor 
Kaán Károly 

Beosztva
Schmidt Károly

1. Ügyosztály. Kincstári erdők gaz
dasági és igazgatási ügyei
Osztályvezető

Kaán Károly 
Erdőtanácsos

Pájer István 
Szokolóczy József 

Főerdőmérnök
Barsy Richárd 
Bíró Zoltán 
Sándor Jenő 
Lipcsey László 

Szolgálattételre beosztva 
Ambrus Lajos

2. Ügyosztály. Kincstári erdők 
birtok- és munkásügyei
Osztályvezető

Kozma István 
Erdőtanácsos

Kovács Aladár

I. B. FŐOSZTÁLY
Főnök

Főerdőmérnök
Konok Tamás 
Tomassek Miklós 
Tomasovszky Imre

3. Ügyosztály.
Horvát-szlavónországi ügyek
Osztályvezető

Kacsanovszky József 
Erdőtanácsos

Petényi Keresztély 
Főerdőmérnök

Kmetonyi Emil 
Segéderdőmérnök

Slijepcsevics Illés 
Szolgálattételre beosztva 

Moór Elemér 
Nemes József

4. Ügyosztály. Kincstári erdők 
műszaki és erdőrendezési ügyei
Osztályvezető

Kovács Gábor 
Erdőtanácsos

Martian Livius 
Pfeiffer Gyula 

Főerdőm érn ök
Béky Albert 
Pap László
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Földművelésügyi Minisztérium 1917
Földművelésügyi m iniszter’ Br. Ghillány Imre

I. A. FŐOSZTÁLY
Főnök: Horváth Sándor 
Főnökhelyettes: Péch Kálmán

1. Ügyosztály. Erdőfelügyelet
Osztályvezető

Rochlitz Dezső 
Főerdőtanácsos

Doroszlai Gábor 
Erdőtanácsos

Hammersberg Géza 
Alerdőfelügyelő

Czillinger János

2. Ügyosztály. Erdőgazdasági 
üzemtervek, kísérletügy, 
erdőstatisztika
Osztályvezető: Térfi Béla 
Főerdőtanácsos

Ráduly János 
Erdőtanácsos

Selymessy Ferenc 
Erdőfelügyelő

Dezsényi Jenő 
Főerdőmérnök

Spettmann János 
Intzédi Géza 

Erdőmérnök
Vidos Miklós 
Králl János

3. Ügyosztály. Állami erdőtisztek, 
altisztek és szolgák személyi ügyei, 
erdészeti szakképzés
Osztályvezető: Arató Gyula

Főerdőtanácsos
Héjas Kálmán 

Erdőtanácsos
Balogh Ernő 
Tóth Miklós 
Szécsi Imre 

Erdőmérnök
Fröhlich Brúnó 
Pukács Endre

4. Ügyosztály. Állami kezelésbe 
vett erdők
Osztályvezető

Péch Kálmán 
Főerdőtanácsos

Ratkovszky Károly 
Erdőtanácsos

Gruber Gyula 
Gurányi István 

Erdőmérnök
Eördögh Bertalan

5. Ügyosztály. Kopár terüetek 
beerdősítése
Osztályvezető

Rappensberger Andor 
Erdőfelügyelő

Tichy Kálmán 
Főerdőmérnök

Papp Béla 
Erdőmérnök

Franciscy Vilmos
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I. B. FŐOSZTÁLY
Főnök: Kaán Károly 
Főnökhelyettes

Kozma István 
Kovács Gábor 

Szolgálattételre beosztva  
Schmidt Károly

1. Ügyosztály. Kincstári erdők gaz
dasági és igazgatási ügyei
Osztályvezető

Pájer István 
Erdőtanácsos

Szokolóczy József 
Főerdőmérnök

Bíró Zoltán 
Lipcsey László 
Sándor Jenő 

Szolgálattételre beosztva  
Ambrus Lajos

2. Ügyosztály. Kincstári erdők bir
tok* és munkásügyei
Osztályvezető

Kozma István 
Főerdőtanácsos

Kovács Aladár 
Erdőtanácsos

Konok Tamás 
Főerdőmérnök

Tomassek Miklós 
Tomasovszky Imre

3. Ügyosztály.
Horvát-szlavónországi ügyek
Osztályvezető

Kacsanovszky József 
Erdőtanácsos

Petényi Keresztély 
Főerdőmérnök

Kmetonyi Emil 
Miniszteri segédfogalmazó 

Moór Elemér
Fordító

Nemes József 
Szolgálattételre beosztva 

Slijepcsevics Illés 
Ciganovic Vladimír

4. Ügyosztály. Kincstári erdők 
műszaki és erdőrendezési ügyei
Osztályvezető

Kovács Gábor 
Főerdőtanácsos

Martian Livius 
Főerdőmérnök

Chabada Géza 
Beyer Jenő 

Szolgálattételre beosztva 
Szilágyi Ernő 
Marinovic Milán
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Földművelésügyi Minisztérium 1918
Földművelésügyi miniszter: Gr. Serényi Béla

Horváth Sándor 
Főnökhelyettes

Péch Kálmán

1. Ügyosztály. Erdőfelügyelet
Osztályvezető

Rochlitz Dezső 
Főerdőtanácsos

Doroszlai Gábor 
Erdőtanácsos

Hammersberg Géza 
Erdőfelügyelő

Czillinger János

2. Ügyosztály. Erdőgazdasági 
üzemtervek, kísérletügy, 
erdőstatisztika
Osztályvezető

Térfi Béla 
Főerdőtanácsos

Ráduly János 
Erdőfelügyelő

Dezsényi Jenő 
Erdőtanácsos

Selymessy Ferenc 
Spettmann János 

Főerdőmérnök
Intzédi Géza 
Vidos Miklós 

Erdőmérnök
Králl János

I. A. FŐOSZTÁLY
Főnök

3. Ügyosztály. Állami erdőtisztek, 
altisztek és szolgák személyi ügyei, 
erdészeti szakképzés
Osztályvezető

Arató Gyula 
Főerdőtanácsos

Héjas Kálmán 
Balogh Ernő 

Főerdőmérnök
Fröhlich Brúnó 

Erdőmérnök
Pukács Endre 

Segéderdőmérnök
Ajtai Sándor

4. Ügyosztály. Állami kezelésbe 
vett erdők
Osztályvezető

Ratkovszky Károly 
Erdőtanácsos

Tóth Miklós 
Szécsi Imre 
Gruber Gyula 
Gurányi István

5. Ügyosztály. Kopár területek 
beerdősítése
Osztályvezető

Rappensberger Andor 
Erdőfelügyelő

Tichy Kálmán 
Főerdőmérnök

Papp Béla 
Franciscy Vilmos
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I. B. FŐOSZTÁLY 3. Ügyosztály.
Főnök Horvát-szlavónországi ügyek

Kaán Károly Osztályvezető
Főnökhelyettes Kacsanovszky József

Kozma István Erdőtanácsos
Kovács Gábor Kmetonyi Emil

Szolgálattételre beosztva Fordító: Nemes József
Schmidt Károly Szolgálattételre beosztva

Mattyasovszky Emil
1. Ügyosztály. Kincstári erdők gaz Ciganovic Vladimír
dasági és igazgatási ügyei Mihalcsics Boskó
Osztályvezető

Pájer István 4. Ügyosztály. Kincstári erdők
Főerdőtanácsos műszaki és erdőrendezési ügyei

Szokolóczy József Osztályvezető
Erdőtanácsos Kovács Gábor

Medveczky Ernő Főerdőtanácsos
Barsy Richárd Martian Livius
Biró Zoltán Erdőtanácsos
Oszterlamm Ernő Chabada Géza

Főerdőmérnök Főerdőmérnök
Lipcsey László Beyer Jenő
Sándor Jenő Clement Károly

Erdőmérnök Szolgálattételre beosztva
Molcsányi Gábor Szilágyi Ernő

Szolgálattételre beosztva
Ambrus Lajos Fatermelési osztály

Osztályvezető
2. Ügyosztály. Kincstári erdők bir- Ráduly János
tok- és munkásügyei Helyettes
Osztályvezető Gruber Gyula

Kozma István Erdőtanácsos
Főerdőtanácsos Selymessy Ferenc

Kovács Aladár Erdőmérnök
Erdőtanácsos Berecz János

Konok Tamás Segéderdőmérnök
Tomassek Miklós Botos Sándor

Főerdőmérnök Erdőm érn ök-gyakorn ok
Tomasovszky Imre Czebeczauer József
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Kormányjelentés az erdészetről

Magyarországnak régi határai között erdőgazdaságilag művelt területe az 
1918. évben 3581 kh-dal apadt, és ez év végén 12 841 186 kh volt. Az apadás
nak, amely az előző években is észrevehető volt, oka egyrészt az, hogy a 
letarolt, nem feltétlen erdőtalajon álló erdők talaja mezőgazdasági művelés alá 
vonatott, továbbá, hogy az erdőterületeknek az erdők törzskönyvében csak 
megközelítőleg meghatározott kiterjedése folytán újabb és pontosabb 
mérésekkel állapíttatott meg, és ilyenkor a felmért erdők kiterjedése rendsze
rint kisebbnek bizonyult a nyilvántartott területnél. Talajminőség szerint az 
erdőállományban szintén lényegesebb változások történtek, amelyek a talaj- 
minőség helyesebb meghatározásából erednek. Nevezetesen a véderdők állo
mánya 3852 kh-dal, a feltétlen erdőtalajon álló erdők állománya 19 834 kh-dal 
apadt, míg a futóhomokon álló erdők állománya 16 356 kh-dal, a nem feltétlen 
erdőtalajon álló erdők állománya 3751 kh-dal szaporodott. Az egyes faneme
ket tekintve, a tölgyerdőknél 13 640 kh, a fenyőerdőknél 2301 kh az apadás, 
míg a bükk- és más lombfaerdők területe 12 362 kh-dal szaporodott.

Erdősítések

Az 1918. évben az üzemtervek rendelkezései, valamint az 1879. évi XXXI. 
tc.-nek az erdők fenntartására vonatkozó általános határozmányai értelmében 
összesen 92 994 kh-nyi területet kellett volna az erdőtulajdonosoknak beer
dősíteni. Az erdőbirtokosok csak 29 235 kh-at erdősítettek, a hátralék tehát 
63 759 kh. Ennek a hátralékos területnek némi része természetes úton felújult 
ugyan, mindazonáltal a hátralék igen tetemes. Ez a jelenség nagyjában ugyan
azoknak az okoknak a következménye, amelyek az erdősítéseket az előző 
években is hátráltatták. Nevezetesen a letarolt területekről a faanyag kellő idő
ben és mértékben való el nem szállítása, a magtermés hiányos volta, a munka
erő hiánya, végül az a körülmény, hogy az erdőtulajdonosok még mindig nem 
gondoskodnak kellő mértékben a szükséges facsemeték terjesztéséről.

Kopár területek

A kopár területek beerdősítését az erdészeti igazgatási hivatatok csemeték
nek díjtalan kiosztásával, továbbá pénzbeli segélyek nyújtásával és a sikeres

349



Kormányjelentés az erdészetről 1915-1918

befásításért folyósított jutalmak fizetése által mozdították elő. Természetesen 
a háborús állapot miatt az erdősítések az előző évek eredményével szemben 
jórészben visszamaradtak, és különösen a Királyhágón túli megyékben nem 
volt e téren kellő eredmény felmutatható.

Az erdők szakszerű kezelését az 1918. év végén 1359 hatóságilag feles
ketett erdőtiszt teljesítette; erdőőr az 1879. évi XXXI. te. 17. §-ában megne
vezett erdőbirtokosok erdejében ugyanez év végén 4984 volt alkalmazva. A 
felesketett erdőőrökön kívül az erdészetnél 1918-ban 6380 erdőszolga segéd
kezett.

Az állam által kezelt községi és némely más erdők és kopár területek

Az 1898. évi XIX. te. alapján állami kezelésbe vett községi és némely más 
erdők és kopár területek kiterjedése az 1915. évben 3 357 363 kh, az 1916. 
évben 3 355 196 kh, az 1917. évben 3 348 748 kh, az 1918. évben pedig 
3 376 707 kh volt. Az állam által kezelt ezen területek után kezelési költség 
címén a birtokosok terhére előíratott az 1915. évben 634 502 korona, az 1916. 
évben 636 365 korona, az 1917. évben 637 366 korona és az 1918. évben 
638 261 korona. Állami kezelésben volt még az 1915. évben 10 955 kh és az 
1916/18. években 18 407 kh az 1898. évi XIX. te. hatálya alá nem tartozó 
terület. Ugyanezen törvény alapján az 1915/18. években állami kezelés alatt 
állott a Naszód-vidéki erdők 263 103 kh-nyi területe, amelynek kezelési költ
sége évenként 163 364 koronát tett ki. Az állami erdőhivatalok és a besztercei 
m. kir. erdőigazgatóság a háború alatt jelentékenyen megapadt erdőtiszti lét
számra való tekintettel az erdőrendezési munkálatok terén nem fejthettek ki 
annyi tevékenységet, mint a háborút megelőző években, a megapadt erdőtiszti 
létszám mellett is azonban gond volt arra, hogy az állami erdészet hivatásának 
a lehetőség határai között megfeleljen. Ehhez képest intézkedés történt aziránt, 
hogy a birtokosok által igénybe venni kívánt fahasználatok az 1915/18. évek
ben is kijelöltessenek és az erdőhivatalok tiszti személyzete minden irányban 
támogassa a birtokosokat a faértékesítés ügyeiben, éspedig úgy az erdőeladá
sok ügyének előkészítésében, mint az árverések lebonyolításánál. Az erdősí
tések sem voltak foganatosíthatók oly mértékben, mint a békeévekben, aminek 
részben az ültetőanyag-, részben a munkaerőhiány volt az oka.
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Kormányjelentés az erdészetről 1915-1918

Erdészeti szakoktatás

Az erdőmémöki kiképzés a Selmecbányái M. Kir. Bányászati és Erdészeti 
Főiskolának Erdőmérnöki Osztályán történt. A Budapesten évenként kétszer, 
tavasszal és ősszel megtartott erdészeti államvizsgákon 1915-ben 30, 1916- 
ban 37, 1917-ben 50 és 1918-ban 37 jelölt nyert erdőmémöki oklevelet. Az 
erdőőri szolgálatra való kiképzés Vadászerdőn, Királyhalmán, Liptóújvárott és 
Görgényszentimrén történt; az utóbbi helyen azonban részben a szakiskolai 
épületeknek katonai kórház céljaira történt felhasználása, részben pedig az 
1916. évbeli román betörés alkalmával a berendezések elpusztítása és kirab
lása következtében a tanítás az 1915. évtől kezdve szünetelt. Valamennyi szak
iskolában a szakoktatás mellett kellő súly helyeztetett a vadtenyésztés és a 
vadászat terén való kiképzésre is.

Erdészeti kísérletügy

A Selmecbányái M. Kir. Központi Erdészeti Kísérleti Állomáson kívül az 
1915/18. években is 4 külső kísérleti állomás szolgálta az erdészeti kísérlet
ügyet. Az állomások munkássága azonban a háború következtében lényeges 
fennakadást szenvedett, és különösen a külső állomások voltak azok, ame
lyeknek kísérletügyi tevékenysége nagyon háttérbe szorult, és rendszeresen 
csak az erdészeti meteorológiai megfigyelések folytak. Új kísérletek vé
geztettek a simafenyőt és a lucfenyőt összehasonlító megfigyelésekre; új te
rületre lépett a kísérleti állomás a faállományok szerkezetében és össze
tételében rejlő törvényszerűségek kutatása terén. Ezek a munkák egyúttal 
előkészítését képezik a magyar fatermési tábláknak és törzstömegtábláknak. 
A háború által felszínre vetett kérdések közül munkakörébe vette a központi 
erdészeti kísérleti állomás az elpusztított kárpáti erdők új gazdasági beren
dezésénél követendő irányelvek kutatásának kérdését, valamint a gyantater
melés kísérleti kipróbálását is, hazánkban teljesen ismeretlen eljárások segít
ségével.

Kincstári erdők, területváltozások

A  kincstári erdőigazgatóságok, főerdőhivatalok és erdőhivatalok ke
zelésében levő kincstári erdők, az üzemi és kezelési célokat szolgáló beltelkek, 
mezőgazdaságilag müveit földek, havasi legelők és terméketlen területek ki
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Kormányjelentés az erdészetről 1915-1918

terjedése az 1915. évben 25 006, az 1916. évben 1658 és az 1917. évben 2976 
ha-ral szaporodott.

Erdőrendezés

Az 1915/17. évek folyamán a kincstári erdőrendezőségek szervezetében 
változás nem történt. A háború okozta általános személyzethiány hatása érez
hető volt annyiban, hogy öt erdőrendezőség vezető nélkül volt, amiért az 
esedékes munkálatokban hátramaradás következett be, amit még fokozott az a 
körülmény, hogy öt kincstári igazgatási hivatal erdőterületének nagy része 
hosszabb időn át hadműveleti színtér volt. Egyébiránt a kincstári erdőren
dezőségek, úgy a kincstári erdőigazgatási hivatalok, valamint az erdőőri szak
iskolák kezelésében levő kincstári erdők gazdasági terveinek, időszaki beszá
moló és kiegészítő munkálatainak összeállításával, nagyobb területek faanya
gának becslésével, birtok- és határrendezési munkálatokkal, az erdőhasználatok 
és az erdőfelújítások tervszerű végrehajtásának ellenőrzésével és az új erdőbir- 
toktörzskönyv összeállításával foglalkoztak.

Kincstári erdőművelés

Az 1915/17. években esedékes erdőművelési munkálatok egyetlen kincs
tári erdőgazdasági hivatal körletében sem voltak egész terjedelmükben végre
hajthatók. A legnagyobb hátramaradás tapasztalható e téren a hadműveletek 
által leginkább sújtott ungvári, bustyaházai, máramarosszigeti, kolozsvári, 
szászsebesi és orsovai kerületekben, valamint az erdősítésre váró nagy kiter
jedésű tisztásokkal bővelkedő delibláti birtok átvétele után a lugosi kerületben.

Fahasználat és -értékesítés

A kincstári erdőgazdaságok különösen a közszükségleteket, elsősorban a 
hadsereg, az államvasutak, az állami vasművek és bányák faszükségletét 
igyekeztek megfeszített munkával és a rendelkezésre álló eszközök teljes 
igénybevételével kielégíteni, s azokat nyers faanyaggal, bányafával, talpfával, 
fűrészáruval és faszénnel ellátni.
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Kormányjelentés az erdészetről 1915-1918

Havasi gazdaság fejlesztése

A kincstári erdöbirtokokon levő és az előző években berendezés alá vett 
havasi legelő- és tejgazdaságok továbbfejlesztésére irányuló tevékenységet a 
háborús állapot megakasztotta. Jövedelmezőségük fokozható nem volt az or
szágszerte jelentkezett marhalétszám-csökkenés miatt, amiért is egyes havasi 
legelők emiatt, de meg azoknak a belső hadszíntérhez való tartozásuk miatt, a 
marhabírásuknak megfelelő számú jószággal nem voltak benépesíthetők.

Kincstári erdőbirtok-rendezések

A  kincstári erdőknél az 1915/17. években még folyamatban volt, egyébként 
nem nagyszámú birtokrendezési ügyek továbbvitelét a legnagyobbrészt a had
műveleti területekbe eső eljáró bíróságoknak szüneteltetni kellett.

Építkezések

A  kincstári erdőknél a beruházás jellegű építkezések az 1915/18. években 
csak a legszükségesebb mérvre szorítkoztak. Ez években nyert befejezést a 
besztercebányai erdőigazgatósági székház építése, továbbá ezen évek alatt lé
tesült és adatott használatba többek között egy háromkeretes gőzfürész, 90,6 km 
hosszú erdei vasút és 32,6 km hosszú erdei főút is.

Erdőőri lak a liptóújvári főerdőhivatal területén (1910 körül)

353



Erdészeti közállapotok

Erdészetünkre a tárgyalt évekre vonatkozó adataink a háborús viszonyok miatt 
igen hiányosak. Rendelkezésünkre az anyaországra nézve csupán az 1915. és
1916. évi és Horvát-Szlavónországokra vonatkozólag pedig csak az 1915. évi 
adatok állanak. E hiányos adatok alapján az erdei gazdálkodás állapotát az 
alábbiakban ismertetjük.

A Magyarbirodalom erdőterülete -  az 1914. évi 18 369 ha-nyi csökkenés
sel szemben -  1915-ben 9529 ha-ral, 8 922 021 ha-ra növekedett. Miként az 
előző évi csökkenés, úgy e területnövekedés is teljes összegében az anya
országra esett. Az anyaország erdőterülete az 1914. évi 7 382 050 ha-ral szem
ben az 1915. év végén 7 391 579 ha volt. Horvát-Szlavónországok erdőterü
lete változatlanul 1 530 442 ha maradt. Az 1916. év folyamán Magyarország 
erdőterülete -  549 ha-ral -  7 391 030 ha-ra apadt.

Az összes erdőterületből tervszerű kezelésre volt kötelezve: 1914-ben Ma
gyarországon 4 723 643 ha (64%) és Horvát-Szlavónországokban 1 142 107 
ha (74,6%>), tehát a Magyarbirodalomban 5 865 750 ha (65,8%); 1915-ben 
Magyarországon 4 735 042 ha (64%), Horvát-Szlavónországokban változatlan 
terület, tehát a Magyarbirodalomban 5 877 149 ha (65,9%); végül 1916-ban 
Magyarországon -  a csökkent erdőterületnek megfelelően -  4 686 690 ha 
(63,4%) erdőterület.

A talaj minőségét és az erdők célját tekintve, 1915-ben a feltétlen erdőtala
jon álló erdők területe Magyarországon 6 055 453 ha (az összes erdőterület 
81,9%-a) és Horvát-Szlavónországokban 803 568 ha (52,5%) volt, a nem 
feltétlen erdőtalajon álló erdőké pedig Magyarországon 934 929 ha-t (12,6%) 
és Horvát-Szlavónországokban 690 644 ha-t (45,1%) tett ki; véderdők céljára 
Magyarországon 280 768 ha, Horvát-Szlavónországokban 35 943 ha, míg 
futóhomok megkötésére Magyarországon 120 429 ha és Horvát-Szlavón
országokban 287 ha erdőterület szolgált. Az 1916. esztendőben Magyar- 
országon a feltétlen erdőtalajon álló erdők területe 6 055 892 ha-t (81,9%), vi
szont a nem feltétlen erdőtalajon állóké 932 6618 ha-t (12,6%) tett ki; a 
véderdők területe 281 734 ha, a futóhomok megkötésére szolgáló erdőké pedig 
120 736 ha volt.

Fanemek szerint az összes erdőterületből 1915-ben Magyarországon 26,4% 
tölgyerdő, 49,5% bükk- és más lomberdő és 24,1%  fenyőerdő, Horvát-Szla
vónországokban pedig 21,9%  tölgyerdő, 66,1%  bükk- és más lomberdő és
11,4% fenyőerdő volt; 1916-ban Magyarországon a tölgyerdőkre 26,3%, a 
bükk- és más lomberdőkre 49,5% és a fenyőerdőkre 24,2% jutott.
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Erdészeti közállapotok 1915-1918

A Magyarbirodalom összes erdőterületéből, az 1914. évi 1 645 742 ha-ral 
szemben, 1915-ben 1 670 748 ha (18,7%) erdőhatósági kezelés alatt álló kincs
tári tulajdont alkotott. Ebből Magyarországra 1 314 234 ha és Horvát-Szla- 
vónországokra 356 514 ha jutott. A kincstári erdőterület Magyarországon 
1916-ban jelentéktelenül 1 315 915 ha-ra, 1917-ben pedig 1 318 888 ha-ra 
növekedett. Az erdőterületként kimutatott összegekből azonban a tulajdonkép
peni erdőterület nagysága 1915-ben Magyarországon mindössze 1 154 501 ha-t 
és Horvát-Szlavónországokban 331 294 ha-t, 1916-ban és 1917-ben pedig 
kizárólag Magyarországon 1 154 700, illetve 1 157 307 ha-t tett ki, a terület 
többi része ellenben havasi és egyéb legelő, rét, szántóföld, beltelek és ter
méketlen terület volt. A tulajdonképpeni erdőterületből Horvát-Szlavón
országokban 1915-ben ismét változatlanul 298 924 ha esett a rendes használat 
alatt levő és 32 370 ha a használaton kívül álló kincstári erdőkre. Magyar- 
országon rendes használat alatt 1915-ben 1 033 443 ha, 1916-ban 1 043 872 
ha és 1917-ben 1 043 553 ha, míg használaton kívül 1915-ben 121 058 ha, 
1916-ban 110 828 ha és 1917-ben 113 754 ha erdőterület állott. A rendes 
használat alatt levő, Horvát-Szlavónországok területén fekvő erdők területének 
1915-ben 71,9%-a bükk- és más keménylombfa-, 15,6%-a tölgy-, 12,2%-a 
fenyő- és 0,3%-a fűz-, nyár- és más puhalombfaerdő volt. A rendes használat 
alatt állott magyarországi kincstári erdők területéből pedig 1915-ben 51,2% 
bükk- és más keménylombfa-, 36,5% fenyő-, 10,6% tölgy- és 1,7% fűz-, nyár- 
és egyéb puhalombfaerdő volt; az 1916. év folyamán a bükk- és más kemény- 
lombfaerdők hányada 51,7%-ra, a fenyőerdőké 36,5%-ra és a tölgyerdőké 
10,5%-ra módosult, a fűz-, nyár- és egyéb puhalombfaerdőké ellenben vál
tozatlan maradt; 1917-ben pedig, míg a bükk- és más keménylombfa- és a 
fenyőerdők hányada változatlan maradt, a tölgyerdőké 10,4%-ra csökkent, vi
szont a fűz-, nyár- egyéb puhalombfaerdőké 1,8%-ra emelkedett.

A tárgyalt évek folyamán, a háborús viszonyok következtében megcsap
pant építkezések és faipari munkálatok, valamint az előállott munkaerőhiány 
miatt, a ténylegesen kihasznált terület nagysága és a kitermelt fatömeg meny- 
nyisége -  még az 1914., már részben háborús esztendő eredményeivel szem
ben is (Magyarországon 6538 ha területről 1 millió m3 épület- és müfa és 1,4 
millió m3 tűzifa, és Horvát-Szlavónországokban 2056 ha-ról termelt 95 ezer m3 
épület- és műfa és 282 ezer m3 tűzifa) -  erősen csökkent, amennyiben a tár
gyalt évek közül 1915-ben a kincstári erdőkből Magyarországon, összesen 
4505 ha-nyi területről, 568 ezer m3 épület- és műfát és 790 ezer m3 tűzifát, 
Horvát-Szlavónországokban pedig 726 ha-ról 17 ezer m3 épület- és műfát és 
199 ezer m3 tűzifát termeltek ki. Az 1916. esztendőben Magyarországon, a 
tényleg kihasznált 4144 ha-ról 577 ezer m3 épület- és műfa és 921 ezer m3 tűzi
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fa, 1917-ben pedig 4020 ha-ról 518 ezer m3 épület- és müfa és 777 ezer m3 tűzi
fa került kitermelésre. A ténylegesen kihasznált vágásterületen értékesítetlenül 
visszamaradt fatömeg mennyisége -  az 1914. évi 69 ezer m3-rel szemben -  
1915-ben 28 ezer, 1916-ban 41 ezer és 1917-ben 59 ezer m3 volt.

A költségvetési évnek a naptári évtől eltérően történt megváltoztatása 
folytán, a zárszámadásnak az 1914/15. évre vonatkozó adatai szerint, a magyar 
államkincstárnak a magyarországi erdőire fordított 12,7 millió korona, és a 
Horvát-Szlavónországokban levő erdőire áldozott 1,6 millió korona kiadásá
val szemben, bevételei 16,3 millió, illetőleg 1,4 millió koronát tettek ki, és így 
a magyarországi erdők 3,6 millió korona tiszta jövedelmet, a Horvát-Szlavón
országokban levők ellenben 0,2 millió korona veszteséget eredményeztek. A 
magyar államkincstárnak, magyarországi erdőterületei után, az 1915/16. költ
ségvetési évben 2,3 millió korona (21,1 millió korona bevétellel szemben 18,8 
millió korona kiadás), az 1916/17. költségvetési évben pedig 0,2 millió korona 
tiszta jövedelme volt (45 millió korona bevétellel szemben 44,8 millió korona 
kiadás).

A gazdasági üzemtervben előírt (1913-ban 14 085, 1914-ben 13 889, 1915- 
ben 13 856 ha) területtel szemben, a Magyarbirodalomban, tárgyalt évek közül 
az 1915. év folyamán, természetes vagy mesterséges úton ténylegesen 
beerdősített terület nagysága -  az 1913. évi 12 908 és 1914. évi 11 219 ha-ral 
szemben -  7855 ha volt, amelyből Horvát-Szlavónországokra 159 ha esett. Az 
1916., illetőleg 1917. esztendőben pedig, kizárólag Magyarországon, a tervbe 
vett 12 591, illetve 12 795 ha terület helyett 1916-ban 6589 ha, és 1917-ben 
csak 4534 ha erdősíttetett be. A kincstári erdősítések összes költségeire a 
Magyarbirodalomban (az 1913. évi 838 ezer és 1914. évi 651 ezer koronával 
szemben) 1915-ben 521 ezer korona, 1916-ban és 1917-ben pedig csupán 
Magyarországon 555 ezer, illetve 552 ezer korona fordíttatott.

Az állam Magyarországon, a kincstári erdőkön kívül, az 1898. évi XIX. és 
az 1890. évi XIX. te. alapján -  az 1914. évi 17 023, összesen 2 078 978 ha 
területű erdőbirtokkal szemben -  1915-ben 17 066, 1916-ban 17 355, 1917- 
ben 17 321 és 1918-ban 17 322 községi, egyházi, alapítványi, hitbizományi 
stb. erdőbirtokot kezelt, összesen 2 090 243, 2 092 800, 2 089 089, illetve
2 104 892 ha területtel, és e kezelésért a tulajdonosok -  az 1914. évi 794 ezer 
koronával szemben -  1915-ben 798 ezer, 1916-ban 828 ezer, 1917-ben 801 
ezer, 1918-ban 827 ezer korona évi átalányösszeget tartoztak fizetni.

A kincstári erdőhatóságok által kezelt csemetekertek kiterjedése 1915-ben 
Magyarországon 328 és Horvát-Szlavónországokban 5 ha volt; a magyar- 
országi csemetekertek kiterjedése a következő tárgyalt évek közül 1916-ban 
313 és 1917-ben 312 ha-ra csökkent. E csemetekertekből 1915-ben 28,3 mil
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lió csemetét kincstári erdősítésekre, 225 ezret magánosoknak, kopár területek 
befásítására és 10 ezret (1914-ben 2,9 milliót) a selyemtenyésztési felügye
lőség részére utaltak ki. Az 1916. és 1917. évek folyamán Magyarországon 
kincstári erdősítésekre 24,8, illetve 17 millió csemete, magánosok számára 52, 
illetve 292 ezer, a selyemtenyésztési felügyelőségnek pedig 223, illetve 33 
ezer csemete került szétosztásra. Készletben -  az 1914. évi 127,6 millió db-bal 
szemben -  az 1916. év végén 134 millió, az 1915. év végén 114,5 millió és az
1917. év végén 98,5 millió db csemete maradt.

A most ismertetett csemetekerteken kívül az állami erdőhivatalok az álla
mi kezelés alá vett erdőterületeken is tartottak fenn csemetekerteket, amelyek 
száma 1915-ben 211, kiterjedésük pedig 605 ha volt (1914-ben 216 kert, 614,5 
ha területtel). Ezekből az 1915. év folyamán állami és magáncélra összesen
55,9 millió facsemetét (1914-ben 66,8 milliót) utalványoztak ki, éspedig: az 
állam által kezelt erdőbirtokok vágásainak felújítására 23 milliót, az állam által 
kezelt kopár területek befásítására 21,6 milliót és magánosok kopár és egyéb 
területeinek befásítására 11,3 milliót. Készletben maradt az 1915. év végén 
146,3 millió (1914-ben 185,6 millió) db különféle facsemete. A tárgyalt továb
bi évekről ide vonatkozó adataink még nem véglegesek, és így nem ismertet
hetők.

Faforgalom

A külkereskedelmi mérlegünkben jelentékeny mennyiséggel és érték
összeggel aktív tételként szereplő erdészeti termékek külkereskedelmi forgal
mának 1913-1917. évi adatairól az alábbi táblázatok tájékoztatnak

A közölt adatokból szembetűnően észlelhető a háborús viszonyoknak az 
erdészeti termékek külkereskedelmi forgalmára gyakorolt kedvezőtlen hatása. 
Mert jóllehet a külkereskedelmi mérleg a tárgyalt évek folyamán is aktív 
maradt, amennyiben a kivitelnek mind mennyisége, mind értéke a behozatalét 
fölülmúlta, a különbözet azonban a háborút megelőző évekével szemben 
erősen csökkent. Kivitelünk összes mennyisége a behozatalét 1913-ban 5,5, 
1914-ben 4,5, 1915-ben 2,4, 1916-ban 1,3, 1917-ben 1,8 és 1918-ban csak 0,8 
millió mázsával haladta meg; összes értéke pedig a behozatalét 1913-ban 54,3, 
1914-ben 38,3, 1915-ben 21, 1916-ban 19,7 és 1917-ben 22 millió koronával 
múlta fölül.

A forgalom a háború következtében, a csekély mennyiségű, Németországba 
irányuló kiviteltől eltekintve, csaknem kizárólag Ausztriával bonyolódott le.
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Behozatal

mennyiség, ezer mázsa érték, ezer korona

1913 1914 1915 1916 1917 1918 1913 1914 1915 1916 1917 1918*

Tűzifa 453 221 91 156 103 78 717 353 283 738 771

Bányafa, mindennemű széldeszka 92 50 29 60 61 80 283 154 165 448 763

Épület- és műfa, nyers, megmunkálatlan, 
tölgyfából

51 23 2 164 72 10 237 105 14 985 523

Épület- és müfa, nyers, megmunkálatlan, 
egyéb lombfából

117 84 118 665 207 199 393 304 691 5 514 1 936

Épület- és műfa, nyers, megmunkálatlan, 
fenyőfából

2 141 1 525 143 263 211 84 5 545 4 160 864 2 139 3 032

Hordófa, donga 82 81 6 20 14 14 1 272 1 148 105 456 510

Szőlőkaró 56 47 19 12 7 8 237 188 103 105 149

Zsindely 50 33 4 5 2 2 546 367 51 95 69

Vasúti talpfa 96 53 19 10 25 54 422 215 95 79 371

Épület- és müfa, bárdolva, fűrészelve, 
tölgyfából

23 12 3 7 4 7 299 150 45 171 126

Épület- és müfa, bárdolva, fűrészelve, 
egyéb lombfából

85 38 40 35 25 30 598 299 647 635 641

Épület- és műfa, bárdolva, fűrészelve, 
fenyőfából

2 446 1 990 1 053 1 152 900 512 16 347 13 312 10 544 19 209 24 715

Összesen 5 692 4 157 1 527 2 549 1 631 1 078 26 896 20 755 13 607 30 574 33 606

* Az 1918. évi forgalomról még nincsenek végleges értékadataink.
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Kivitel

mennyiség, ezer mázsa érték, ezer korona

1913 1914 1915 1916 1917 1918 1913 1914 1915 1916 1917 1918*

Tűzifa 2 147 1 584 583 583 1 014 271 3 915 2 815 1 786 3 175 9 035

Bányafa, mindennemű széldeszka 666 643 654 370 306 240 2 164 2 089 3 857 2 962 3 973

Épület- és műfa, nyers, megmunkálatlan, 
tölgyfából

385 215 91 313 68 86 3 552 2 339 946 2 580 769

Épület- és műfa, nyers, megmunkálatlan, 
egyéb lombfából

449 466 330 631 317 235 1 889 2 205 2 946 6 545 3 891

Épület- és műfa, nyers, megmunkálatlan, 
fenyőfából

1 369 1 375 718 401 266 163 4 601 4 877 4 2 1 4 3 297 3 647

Hordófa, donga 344 148 90 89 34 23 5 996 2 984 2 199 2 944 1 429

Szőlőkaró 11 7 8 15 7 4 52 31 50 145 145

Zsindely 1 1 1 1 ** 9 11 12 13 13 12

Vasúti talpfa 326 313 115 66 17 28 1 384 1 427 716 694 252

Épület- és műfa, bárdolva, fűrészelve, 
tölgyfából

929 528 278 317 340 234 17 957 10 176 4 901 7 340 14 501

Épület- és műfa, bárdolva, fűrészelve, 
egyéb lombfából

1 353 1 040 312 417 324 294 10 593 8 827 4 538 7 949 9 749

Épület- és müfa, bárdolva, fűrészelve, 
fenyőfából

3 239 2 375 706 615 261 263 29 042 21 283 8 469 12 663 8 216

Összesen 11 219 8 695 3 886 3 818 2 954 1 850 81 156 59 065 34 635 50 307 55 619

* Az 1918. évi forgalomról még nincsenek végleges értékadataink.
** Ezer mázsán aluli mennyiség
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Kormányjelentés az erdészetről

Magyarország mai területének erdőgazdaságilag müveit területe az 1921. év
ben 102 425 kh-dal, az 1922. évben 519 334 kh-dal apadt, és az 1921. év 
végén 2 628 760, az 1922. év végén pedig 2 075 787 kh volt.

E jelentékeny területapadás majdnem kizárólag annak a következménye, 
hogy a trianoni országhatár időközben a helyszínen is kijelöltetvén most már 
az érintett törvényhatóságoknak nem az egész, hanem csupán az új határon 
belül eső erdőterületre mutattatott ki. Ezenkívül csekély mértékű apadás állott 
elő azáltal is, hogy régebben kiirtani engedélyezett erdők a megindított azo
nosítással kapcsolatban az erdők állományából leírattak.

Talaj minőség szerint az erdőállományban szintén lényegesebb változások 
történtek, amelyek a megindított azonosítással kapcsolatban a talajminőség 
helyesebb meghatározásából erednek. Ez a magyarázata az egyes fanemek 
szerint beállott változásnak is.

Erdősítések

Az 1921/22. évben az üzemtervek rendelkezései, valamint az 1879. évi 
XXXI. tc.-nek az erdők fenntartására vonatkozó általános határozmányai ér
telmében összesen 144 000 kh-nyi területet kellett volna az erdőtulajdonosok
nak beerdősíteni. Ezzel szemben az erdőbirtokosok csak 42 801 kh-at 
erdősítettek, a hátralék tehát 102 036 kh. Ennek a hátralékos területnek némi 
része természetes úton felújult ugyan, mindazonáltal a hátralék ezekben az 
években is igen tetemes. Ez a jelenség nagyjában ugyanazoknak az okoknak a 
következménye, amelyek az erdősítéseket az előző években is hátráltatták. 
Nevezetesen a letarolt területekről a faanyag kellő időben és mértékben való 
el nem szállítása és a rendkívüli száraz időjárás.

Kopár területek

Az 1918. évi forradalom és az 1919. évben azt követő ún. tanácsköztár
saság, valamint a román megszállás ideje alatt a kopárok és a vízmosásos 
területek fásítása nemcsak hogy szünetelt, hanem a rend teljes felbomlása és a 
törvénytisztelet hiánya folytán bekövetkezett erdőpusztítás és korlátlan legel
tetés miatt az elkopárosodás veszélyének kitett terület szaporodott. Az
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1920/22. években az 1920. évben elhanyagolt csemetekertek rendbe hozása, 
újabb csemetekertek létesítése, a sürgősen befásítandó kopár területek hatósá
gi kijelölése és a fásítási javaslatok egybeállítása akadálytalanul megindulha
tott. 1922-ben a csemetekertek fokozatos kiterjesztéséről kellett gondoskodni, 
s így 1922-ben az államköltségen fenntartott csemetekertek száma 54 és kiter
jedése 250 kh volt. Ezekből a csemetekertekből az 1922. évben 1 500 000 db 
különböző fajtájú csemete osztatott szét a kopárok céljaira.

Alföldi erdőtelepítés

A trianoni szerződés okozta alföldi faínség enyhítése, a mezőgazdasági 
többtermelés elősegítése és az alföldi kedvezőtlen egészségügyi viszonyok 
megjavítása érdekében szükségesnek látszott, hogy törvényjavaslat dolgoz
tassák ki az alföldi erdők telepítéséről, amelyben a nagy magyar Alföld 
mezőgazdaságilag alig, vagy éppen nem értékesíthető, de fatermelésre még 
alkalmas nagy kiterjedésű homok- és szikes területeinek és az árterületeknek 
kötelező befásításáról történjék rendelkezés. Addig pedig, míg ez a törvény- 
javaslat a törvényhozás elé lesz terjeszthető, gondoskodás történt arról, hogy 
az alföldi erdőtelepítés előkészítő munkálatai szakemberekből alakított Alföldi 
Erdőtelepítési Szaktanács irányítása és ellenőrzése mellett késedelem nélkül 
megkezdessenek. Gondoskodás történt aziránt, hogy erre hivatott szakem
berek, az alföldi erdőtelepítési és gazdasági fásítások jelentőségéről és 
nemzetgazdasági fontosságáról úgy a közvetlenül érdekelt birtokosokat, mint 
az Alföldnek egész közönségét, részint tudományos színvonalon álló 
értekezésekben és népies nyelven is megírt röpiratokban, részint pedig az 
illetékes gazdasági egyesületekben és gazdakörökben a hallgatóság művelt
ségéhez mért színvonalon tartott felolvasásokon kellően tájékoztassák. 
Lépések tétettek abban az irányban, hogy az alföldi erdőtelepítési akcióval 
összefüggő kérdések a szabad népoktatás keretébe is bevonassanak. Az alföl
di erdőtelepítésekhez és gazdasági fásításokhoz szükséges facsemeték ne
velésére megfelelő csemetekertek állíttattak be, úgyhogy az Alföldön ez idő 
szerint kereken 165 kh kiterjedésű 30 állami csemetekert áll művelés alatt, 
amely normális viszonyok között évente, mintegy 15-20 millió db kiültetésre 
alkalmas facsemetét fog már a legközelebbi időtől kezdve az akció ren
delkezésére bocsátani. Végül Kecskemét város határában a város által erre a 
célra rendelkezésre bocsátott jellegzetes homokterületen mintegy 700 kh kiter
jedésű, Karcag város határában pedig az ottani m. kir. földműves iskolának 
szikes területén egy kisebb kísérleti telep rendeztetett be, hogy azokon
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egyrészt gyakorlati példák útján legyenek a homokos, illetve a szikes terüle
teken már bevált fafajok szemléltethetők, másrészt pedig, hogy tanulmány tár
gyává tétessenek a többi értékes hazai és külföldi fafajoknak a homokos, 
illetőleg a szikes területeken való sikeres megtelepítésének lehetőségei és 
módozatai.

Az előző években megindított tevékenység nyomán az 1922. évben az al
földi erdőtelepítésről és fásításról szóló törvényjavaslat, indokolásával együtt 
teljesen elkészült és a nemzetgyűlés a javaslat tárgyalását meg is kezdte.

Az Alföldi Erdőtelepítési Szaktanács irányítása és ellenőrzése mellett folytat- 
tatott továbbá az alföldi erdőtelepítés érdekében megkezdett többi munkálat is.

A fent említett állami csemetekertekből az 1922. évben 5 570 000 db kü
lönböző fajú csemete osztatott szét azoknak a területeknek beerdősítésére, me
lyeket a birtokosok az Alföldön erdőtelepítésre önként felajánlottak, avagy kí
sérleti célokra átengedtek. Az 1922. évben ily módon 1700 kh erdősíttetett be 
és biztosíttatott az erdőkultúra számára. 130 esetben már gazdasági fásításokra 
is került sor.

Továbbá folytattatott az alföldi erdőtelepítés érdekében megindított propa
gandamozgalom is, amely ebben az évben az iskolán kívüli népműveléssel 
kapcsolatba lépett, s így intézményes jelleget öltött.

Megindíttatott ezek után az alföldi erdőtelepítésre, de számos egyéb köz- 
gazdasági érdekre igen fontos talajvíz-megfigyelő szolgálat is. A megfigyelő- 
kutak egész hálózata terjedt ki azóta az Alföldre. Lényeges költségkímélést 
jelent, hogy erre a célra sok olyan kút is felhasználtatott, amely a hálózatba eső 
államvasúti őrházak vagy vasúti állomási épületek mellett van. Ott a megfi
gyelésre kiadott egységes utasítás szerint gyűjtötte a vasúti személyzet a talaj
vízszint időközi változására vonatkozó adatokat, amelyeket havonként a mi
nisztérium dolgozott fel addig is, míg a gyűjtött adatokból, megfelelő idő 
letelte után, a várható értékes következtetéseket le lehet majd vonni.

Szabályozást nyert végül az alföldi erdőtelepítési kísérletek kérdése is, 
úgyhogy a különböző fafajokkal, különböző telepítési módok szerint, külö
nösképpen a homok- és sziktalajokon a múlt évben megkezdett kísérletek még 
kiterjeszthetők voltak.

Az állam által kezelt községi és némely más erdők és kopár területek

Az 1898. évi XVIII. te. alapján állami kezelésbe vett községi és némely 
más erdők és kopár területek kiterjedése az 1920. évben 297 802,3 kh 
(171 380 ha), az 1921. évben 297 384,8 kh (171 134 ha), az 1922. évben pedig
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299 130,5 kh (172 195 ha) volt. Állami kezelésben volt még az 1920. és az
1921. évben 231,3 kh (133 ha), az 1898. évi XIX. te. hatálya alá nem tartozó 
terület. Az 1922. évben állami kezelésben az 1898. évi XIX. te. hatálya alá 
nem tartozó terület nem volt.

Az állami erdőhivatalok az erdőrendezési munkálatok terén, tekintettel a 
háború után beállott forradalmi állapotokra, megszállásokra, személyzet-, 
munkaerő- és műszerhiányra, nem fejtettek ki akkora tevékenységet, mint a 
háborút megelőző években, mindazonáltal az államerdészet hivatásának a 
lehetőség határai között megfeleltek.

A birtokosok által igénybe venni kívánt fahasználatok azért az 1919/22. 
években is kijelöltettek és az erdőhivatalok tiszti személyzete az erdőbir
tokosokat minden irányban támogatta úgy a faértékesítés, mint az erdőeladá
sok ügyeinek előkészítésében és az árverések lebonyolításában is. Az erdő
sítések részben az ültetőanyag, részben pedig a munkaerők hiánya miatt nem 
voltak a háborút megelőző évek mértéke szerint foganatosíthatók.

Erdészeti szakoktatás

A M. Kir. Bányamémöki és Erdőmémöki Főiskola, amely ősi állomáshe
lyét, Selmecbányát 1919. év április havában kénytelen volt elhagyni, az 1921. 
évi december hó 14. és 16.-a között megtartott népszavazásnak kedvező 
kimenetele folytán véglegesen Sopronban nyert elhelyezést.

Az 1920. év őszén a főiskola erdőmémöki szakosztályán szigorlati rendszer 
léptetett életbe, és ezzel kapcsolatban változtattatott meg a főiskola címe a fenti 
címre. A szigorlati rendszer életbeléptetésével az erdészeti államvizsga és az 
azt megelőzően megkívánt 2 évi gyakorlati szolgálat megszűnt, s csak azokra 
maradt kötelező, akik még a régi rendszer szerint iratkoztak be a nevezett 
főiskolára. A főiskola erdőmémöki szakosztályára az 1921/22. tanévben 235 
hallgató iratkozott be, és ugyanezen tanévben 59 hallgató végezte el a főiskolát.

Az erdőőri szolgálatra való kiképzésben is változás állott be. Az eddig fenn
állott 2 éves tanfolyamú erdészeti szakiskolák és a hozzájuk kapcsolt tovább
képző tanfolyam megszüntetésével az 1918. év őszétől kezdve 2 új intézmény 
létesült, éspedig az erdőgazdasági szakiskola, továbbá az erdőőri és vadőri 
iskolák. Az előbbi ideiglenesen Tatán nyert elhelyezést, az utóbbiak Király
halmán és ideiglenesen Tatán állíttattak fel. Ezen iskolák véglegesen Eszter
gomban fognak elhelyezést nyerni.

Az erdőgazdasági szakiskola célja az, hogy rendszeres oktatással olyan 
szakembereket neveljen, akik az 1879. évi XXXI. te. 17. §-a alá tartozó erdő
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birtokokon és nagyobb magánerdőbirtokokon az erdőgazdaság irányításával, 
intézésével és ellenőrzésével megbízott okleveles erdőmérnökök munkáját 
szakszerűen előkészíteni és végrehajtani, a kisebb magánerdőbirtokokon pedig 
a tulajdonos vagy megbízottjának irányítása és ellenőrzése mellett az összes 
kezelési teendőket sikeresen elvégezni képesek. A felvétel pályázat alapján 
történik. A felvételhez megkívánt előképzettség a középiskola negyedik osztá
lyának sikeres elvégzése.

Az erdőgazdasági szakiskolában az 1922. évben 17 tanuló nyert kiképzést.
Az erdőőri és vadőri iskolák célja az, hogy az 1879. évi XXXI. te. értel

mében teljesítendő erdőőri és egyszersmind vadőri teendők végzésére alkal
mas egyéneket neveljenek.

Az erdőőri és vadőri iskolákban az 1922. évben 35 tanuló nyert teljes ki
képzést. Úgy az erdőgazdasági szakiskolában, mint az erdőőri és vadőri isko
lákban, az erdészeti szakoktatás mellett kellő súly helyeztetett a vadtenyésztés 
és a vadászat terén való kiképzésre is.

Erdészeti kísérletügy

A külső kísérleti állomások közül egyedül a királyhalmi nem esett megszál
lott területre, de úgy ennek, mint az ideiglenesen Tatára áthelyezett vadász
erdői kísérleti állomásnak tevékenysége is jóformán csak az erdészeti meteo
rológiai megfigyelésekre szorítkozhatott. A Központi Erdészeti Kísérleti Állo
más működése 1919-ben a cseh megszállás, utóbbi pedig az ún. tanácsköztár
saság miatt volt kénytelen szünetelni. Viszont Sopronban, ahol a Központi 
Erdészeti Kísérleti Állomás az erdészeti főiskolával együtt elhelyezést nyert, 
az 1920. és az 1921. évben a felszerelés hiánya, illetőleg az állandóan bizony
talan helyzet miatt működését csak igen korlátolt mérvben folytathatta. Csak 
az Alföld erdősítésére vonatkozó mozgalom megindítása adott alkalmat újabb 
kísérletügyi szakszerű munkára. Kidolgozta ennélfogva a központi erdészeti 
kísérleti állomás az erdészeti kísérletügyi működés programját, valamint az 
alföldi erdőtelepítés kézikönyvét.

Az erdészeti kísérletügyben lényeges változás állott be az 1921/22. évben, 
amikor is a külső erdészeti kísérleti állomások megszüntetésével, a központi 
erdészeti kísérleti állomás egyidejűleg mint m. kir. erdészeti kísérleti állomás 
újjászerveztetett. Az új szabályzat szerint ennek az állomásnak székhelye az 
erdőmémöki főiskola székhelye, s az állomás közvetlenül a minisztérium 
fennhatósága alatt áll. Tevékenysége elsősorban az erdőgazdaság gyakorlati 
vonatkozású kérdéseire terjed ki.
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Az erdészeti kísérleti állomás az 1922. évben is a felszerelés hiánya, a 
folyamatban levő átalakítások, új berendezések miatt működést csak csekély 
mértékben fejthetett ki. Az állomás új elhelyezésével kapcsolatban a magvizs
gálat, illetve csíráztatás céljaira is megfelelő hely biztosíttatott, amely 
munkáját meg is kezdte. Az alföldi erdők, facsoportok és fás-pászták széltörő 
hatásának megfigyelése szintén kezdetét vette. Részt vett a kísérleti állomás a 
főiskola botanikus kertje tervezésében, továbbá megkezdte a botanikus kert
ben elhelyezendő csemetekert telepítését és berendezését. Az állomás 
tudományos folyóiratának az Erdészeti Kísérleteknek kiadása az 1922. évben 
is szünetelt.

Kincstári erdők területváltozása

Az országnak a trianoni béke alapján bekövetkezett feldarabolása folytán a 
kincstári erdészeti igazgatási hivatalok ellátásában levő erdőbirtokok területe
1 315 915 ha-ról 47 560 ha-ra apadt. A kincstári erdőhivatalok ellátásában 
levő erdőknek, valamint az üzemi és gazdasági célokat szolgáló beltelkeknek, 
mezőgazdaságilag művelt földeknek és terméketlen területeknek kiterjedése 
az 1922. év folyamán, vasúti kisajátítások, kataszteri helyesbítések és terület
kiigazítások folytán, változást szenvedett. Végeredményben a kincstári erdé
szet által ellátott birtokok területe összesen 19 ha-ral szaporodott.

Kincstári erdők faanyagának használata és értékesítése

A közállapotok miatt a fahasználatban az 1919. év folyamán némi vissza
esésjelentkezett. Ennek dacára a termelt anyagok értékesítése eléggé kedvező 
eredményt mutatott, miután a rendelkezésre álló csekély készletek iránt a 
kereslet igen nagy volt. A fakészletek különben csaknem teljes egészükben a 
közszükségletek (talp-, bánya-, épület- és tűzifa) céljaira vétettek igénybe. Az 
1920. évben a közállapotok javultával több mint kétszeresre emelkedtek a 
kincstári erdészet körében termelt fakészletek, amelyek kizárólag a közellátás 
érdekében voltak igénybeveendők, minthogy a megszálló hatalmak a 
behozatal elé ismételten akadályokat gördítettek. A megszálló hatalmaknak ez 
a magatartása az 1921. év folyamán enyhülvén, az országos faszükséglet java 
része behozatal útján biztosíttatott. A gödöllői és miskolci m. kir. erdőhivata
lok kerületében az 1922. évben foganatosított fahasználatok az előző évekkel 
szemben kisebb területekre szorítkoztak, s így a fahasználatokban némi vissza
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esés mutatkozott. A gödöllői erdőhivatalnál a fahasználatok azért csökkentek, 
mert a kényszerítő körülmények hatása alatt előfordult túlhasználatoknak még 
ebben a félforduló szakban való kiegyenlítésére kellett törekedni, a miskolci 
erdőhivatalnál pedig azért, mert a birtok kellő szállítóberendezésekkel (utak, 
vasutak) nem volt még eléggé feltárva, és így az egyébként termelhető faanyag 
nem volt kihozható. A termelt faanyagok a forgalmi árak szerint esetről esetre 
megállapított egységárakon és verseny útján, kisebb részben pedig a jóváha
gyott erdőtermény-árjegyzékekben feltüntetett egységárakon értékesíttettek. A 
különböző faanyagok iránti kereslet állandóan élénk volt.

A kincstári erdőkben végrehajtott erdőrendezés

Az erdőrendezési munkálatok személyzethiány miatt csak lassan haladtak 
előre. A háború s az azt követő viszontagságos idő alatt felszaporodott üzem
rendezési hátralékok feldolgozása 1922-ben folyamatba tétetett.

A kincstári erdőkben foganatosított erdőművelés

Az  1919. évben az esedékes erdőművelési munkák a kincstárhivatali 
kerületekben csak részben voltak végrehajthatók. A foganatosított erdősítés és 
csemetenevelés terén elért eredmények kielégítők voltak. Az 1920. év folyamán 
a fahasználatokkal kapcsolatos természetes felújítási módnak a gazdasági és ter
mőhelyi viszonyok által megengedett legkiterjedettebb mértékben történt alkal
mazása alapos reményt nyújt arra, hogy az erdőművelési hátralékok rövid időn 
belül megszüntethetők lesznek. A mesterséges erdősítések előmozdítása céljából 
a rendelkezésre álló csemetekerti területeket 7,7 ha-ral szaporítani kellett. Az 
1920. évben mutatkozó erdőművelési hátralék az 1921. évben már mintegy 
200 ha-ral, az 1922. év folyamán kereken 160 ha-ral apadt. A természetes fel- 
újulás mind nagyobb területeken sikerült, úgyhogy ennek arányában az erdő- 
művelési költségek érezhetően apadtak. Az erdőhivatalok a szükséges cseme
tekerti munkálatokat és erdőápolásokat az 1921/22. év folyamán már teljes 
mértékben foganatosíthatták, különösen súlyt helyezve a talajviszonyoknak 
megfelelő fafajok csemetéinek nevelésére is. Az 1922. év folyamán úgy az er
dősítések, mint különösen a csemetekertek a nagy szárazságtól és a pajor rá
gásától sokat szenvedtek. A ha-onkénti átlagos ültetési költségek az 1922. év 
folyamán a valuta értékének romlásával járó munka- és fuvarbér-emelkedések 
következtében a múlt évihez képest újabb lényeges emelkedést mutattak.
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Kincstári erdőbirtokok rendezése

A kincstári erdőknél az 1918. év után is még folyamatban levő birtokren
dezési ügyek tárgyát képező birtokok legnagyobb része az elszakított terü
letekre esik. A miskolci erdőhivatal kerületéhez tartozó mocsolyási és alsóhá
mori telepítvények rendezése, a háborús helyzet folytán felmerült akadályok 
miatt, az 1918-1921. évek alatt szintén szünetelt. A múlt évben azonban a tár
gyalások újból megindultak, a rendezés érdekében időközben még felmerült 
kérdések tisztáztattak és a jogügyi igazgatóság a vonatkozó egyezségek meg
kötésére felhívatott.

Rönkök szállítására szolgáló kötélpálya, Putna-völgy
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Az erdőterületeknek a talaj minősége és fanemek szerint részletezett pontos 
adatai csak az 1922. évre vonatkozólag állnak rendelkezésre. Az erdőségek 
kiterjedése az erdészeti törzskönyvek vonatkozó adatai szerint a mai határokon 
belül mindössze 1 206 742 ha, vagyis az összes területnek 13%-a volt. Meg 
kell jegyeznünk, hogy erdészetünk a békekötéssel különösen a faállomány te
kintetében nagyon kedvezőtlen helyzetbe jutott, mert a mai határokon belül 
eső erdők nagy részben mezőgazdasági birtokok közé beékelt kisebb erdőbir
tokokból állnak, amelyek közül aránylag sok a már kihasznált vagy az utóbbi 
években telepített fiatal erdő. Ezek pedig faállományuk gyenge minősége és 
fiatalsága miatt az ország szükségletét nem tudják kielégíteni. A mai terület 
már a békeesztendőkben is erdőben szegény volt, és a népesség a környező, 
most elszakított területek erdőségeiből fedezte tűzifa-, épületfa- és műfaszük- 
ségleteit.

A vármegyei törvényhatóságok közül a törvényhatóság összes területéhez 
viszonyítva legkiterjedtebbek az erdők Hont vármegyének megmaradt részé
ben, amennyiben egész területének 42%-a volt a szóban forgó évben erdővel 
borítva. Utána Gömör és Kishont, továbbá Abaúj-Torna és Zala vármegyék 
következnek, ahol az összes területnek 41,5%, 30,4%, illetve 29,3%-át erdő 
foglalja el. A városi törvényhatóságok közül Sopron és Pécs erdőségei érde
melnek említést. Sopron város területének ugyanis 43,3%-a, Pécsnek pedig 
34,2%-a erdő. Az ellenkező végleteket az Alföld síkján elhelyezkedő Arad, 
Csanád, Torontál, Jász-Nagykun-Szolnok, Csongrád és Bihar vármegyékben 
találjuk. E törvényhatóságok területén az erdők az összes területnek 5%-át sem 
érik el.

A talaj minősége szerint az erdőknek több mint fele (57,7%) feltétlen erdő
talajon állt, 33,8%-a nem feltétlen erdőtalajon álló, 7,5%-a fiitóhomokon álló 
erdő, 1%-a pedig véderdő volt. Feltétlen erdőtalajon álló erdők Borsod, Heves, 
Veszprém, Nógrád és Baranya vármegyékben foglaltak el legnagyobb terü
leteket; nem feltétlen erdőtalajú erdők pedig Zala, Somogy és Vas vármegyék
ben voltak legnagyobb kitérjedésűek. A véderdők Nógrád vármegyében a leg
kiterjedtebbek, futóhomok megkötésére pedig leginkább a Duna-Tisza közén, 
különösen Pest vármegyében szolgáltak az erdőségek.

Fanemek szerint az összes erdőterületnek 52,7%-át tölgy erdő, 43,2%-át 
bükk- és más lomberdő, végül 4,1%-át fenyőerdő alkotta. Tűzifát és műfát 
egyforma arányban szolgáltató tölgyesek legkiterjedettebben Somogy, Borsod 
és Zala vármegyékben fordultak elő. A tölgyerdők területe e törvényhatóságok
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mindegyikében meghaladta a 60 000 ha-t. A tűzifa kitermelésére legalkal
masabb bükk- és más lomberdők területe Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyében 
több mint 100 000 ha-t tett ki. De még Zala vármegyében is megközelítette a 
70 000 ha-t és Baranya, valamint Somogy vármegyében is 40 000 ha-on felül 
volt a bükk- és más lomberdők területe. Legszegényebbek fenyőerdőkben 
vagyunk. Az épület- és müfaanyaghiány, illetve az a körülmény, hogy ezekben 
a cikkekben csak nagyarányú behozatal útján tudjuk szükségleteinket 
kielégíteni, leginkább fenyőerdeink csekély kiterjedésére vezethető vissza. Az 
országnak mindössze 49 356 ha kiterjedésű fenyőerdeiből 94,5% a dunántúli 
dombos vidéken terül el. Itt is Vas, Zala és Somogy vármegye vezet, amelyek
nek területén a fenyvesek az egész fenyőerdő-területnek 37,6%, 29,1%, illetve 
13,6%-át lefoglalják.

Magyarország összes erdőségeiből az 1919-1920. évben 47 650 ha terület 
kincstári erdőbirtokot képezett; a kincstári erdőbirtokok kiterjedése 1921-ben
47 963 és 1922-ben 47 982 ha-ra növekedett. Ezekből az erdőbirtokokból 
azonban a tulajdonképpeni erdőség az első két esztendőben csak 42 399 ha-t,
1921-ben 42 802 ha-t és végül 1922-ben 42 750 ha-t tett ki. A fennmaradó 
területből ellenben az 1919-1921. években 5161 ha (1922-ben 5232 ha) nem 
volt befásítva, hanem részben legelőül, rétnek vagy belteleknek, részben pedig 
mint szántóföld, mezőgazdasági termelésre szolgált, vagy pedig nádast és nem 
termő területet alkotott. Rendes használat alatt 1919-1921-ben 40 725 ha,
1922-ben pedig a termelés fokozása folytán 41 075 ha kiterjedésű kincstári 
erdőterület állott. A többi kincstári erdő (1919-1920-ban 1674 ha, 1921-ben 
2077 ha és 1922-ben 1671 ha) nem volt használatban. A használatban levő 
kincstári erdőknek az 1919-1920. években 43,4%-a tölgy-, 54,2%-a bükk- és 
más kemény lomb-, 2,1%-a fenyő- és végül 0,3%-a fűz-, nyár- és más lomb
faerdő volt; 1922-ben csak a tölgyesek kihasználása növekedett, a többi fafaj
ta százalékos részesedése ellenben jelentékenyebben nem változott. A 
ténylegesen kihasznált kincstári vágásterületek 1919-ben 454, 1920-ban 738, 
1921-ben 316 és 1922-ben 246 ha-t tettek. A fatermelési adatok a faállomány 
silány minősége és ezzel összefüggésben a hozadék csekély volta miatt na
gyon kedvezőtlen eredményekről számolnak be. A kitermelt épület- és müfa, 
továbbá tűzifa mennyisége ugyanis igen csekély volt és a kihasznált terület 
növekedésével, illetve csökkenésével a kitermelés alá került faállomány 
minőségének különbözősége folytán egyáltalában nem tartott lépést, amennyi
ben 1921-ben, amidőn kisebb vágásterület használtatott ki, mint 1919-ben, a 
kitermelt épület- és műfának, valamint tűzifának mennyisége nagyobb volt, 
mint a tárgyalás alatt álló első esztendőben. A faanyag értékesebb volta miatt 
bármennyire érdekünkben is áll a vágásterületekről minél több épület- és
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müfát kitermelni, az épület- és műfa kitermelési eredményei különösen ked
vezőtlenek, mert a fenyőerdők termelés szempontjából alig jöhetnek számítás
ba s a tölgyesek faállományuk kedvezőtlen korosztályviszonyai miatt nagyobb 
arányú kitermelésre nem alkalmasak.

Az állam a kincstári birtokokon kívül az 1890. évi XIX. és 1898. évi XIX. 
te. alapján az 1920. esztendőben 2821, 1921-ben 2639 és 1922-ben 2647 
községi, közbirtokossági, alapítványi, hitbizományi stb. erdőbirtokot kezelt, 
1920-ban 171 513, 1922-ben 171 267, 192-ben 172 195 ha területtel.

Az erdészeti üzemtervek -  illetőleg az 1897. évi XXXI. te. -  alapján 1920- 
ban 6985, 1921-ben már 12 107 s végül 1922-ben 12 358 ha terület erdősít
tetett. A kincstár részéről a gazdasági üzemtervek szerint a régebbi 
hátralékokkal együtt 1920-ban 1119, 1921-ben 1300 és 1922-ben 968 ha-t kel
lett volna beerdősíteni, ezzel szemben 1920-ban 244, 1921-ben 613, 1922-ben 
585 ha erdősíttetett, úgyhogy az erdősítetlenül maradt terület a tárgyalt évek
ben 383 és 687 ha között váltakozott. A kincstári erdősítéseknek 1922-ben 
42,7%-a tennészetes úton, 57,3%-a mesterséges úton erdősíttetett. A mester
séges úton történt erdősítésből 13,7% a vetéssel és 86,3% az ültetéssel 
foganatosított erdősítésre esett.

A kincstári erdőhatóságok által kezelt csemetekertek kiterjedése a szóban 
forgó években 13,1 és 24,2 ha között váltakozott. Az utolsó évben az erdő
kincstár által foganatosított erdősítésekhez a kincstári hatóságok által kezelt 
csemetekertekből 2 312 000 csemete adatott ki. Kopár területek befásítására a 
kincstár által kezelt csemetekertekből magánosok nem részesültek csemeték
ben. A csemetekészlet az 1920. év végén 1 934 000, 1921-ben 4 081 000 és az
1922. év végén 2 236 000 db-ot tett ki. Ezeken a csemetekerteken kívül az 
állami erdőhivatalok kopár területek beerdősítésére 1919-ben 79 000, 1920- 
ban 262 000, 1921-ben pedig már 2 073 000 db csemetét osztottak ki ingyen. 
Ezekkel a csemetékkel a három évben összesen 409 ha terület ültettetett be. Az 
utolsó esztendőben 13 vármegyei és két városi törvényhatóság területén kiosz
tott, összesen 916 000 db csemetével 179 ha terület ültettetett be.

Faforgalom

Erdészeti termékeinknek az 1919-1922. évi külkereskedelmi forgalmáról a 
következő kimutatás adatai tájékoztatnak:
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Behozatal Kivitel

mennyiség mázsákban és darabokban

1919 1920 1921 1922 1919 1920 1921 1922

Tűzifa 2 931 586 227 7 437 436 10 138 216 346 348 4 500 6 774

Bányafa, mindennemű széldeszka 2 699 347 984 1 222 999 781 144 354 - - -
Épület- és műfa, nyers, megmunkálat
lan, tölgyfából - 50 492 244 28 501 - 4 788 - 43 012

Épület- és müfa, nyers, megmunkálat
lan, egyéb lombfából - 1 151 4 677 38 248 - 8 767 9 025 28 603

Épület- és műfa, nyers, megmunkálat
lan, fenyőfából

2 365 220 170 977 930 1 689 811 231 - - 10 396

Hordófa, donga 188 566 1 935 25 435 - 2 476 4 271 16 978

Szőlőkaró 405 477 3 685 13 017 - - - -

Zsindely - - - - - - - -

Vasúti talpfa - 1 733 60 366 283 043 - - 545 582

Épület- és müfa, bárdolva, fűrészelve, 
tölgyfából - 3 980 17 754 95 927 - 12017 1 606 26 488

Épület- és müfa, bárdolva, fűrészelve, 
egyéb lombfából

51 482 48 544 67 667 - - 1 283 20 211

Épület- és műfa, bárdolva, fűrészelve, 
fenyőfából

9 872 363 775 1 222 210 3 803 022 2 - - 38 445

Összesen 18 511 1 577 037 10 997 780 16 964 031 933 28 396 21 230 191 489
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Erdészeti közállapotok 1919-1922

A régi határokon belül a békekötés előtti években az ország erdőségeiből 
nemcsak a belfogyasztásra szükséges famennyiségek termeltettek ki, hanem 
nagyon jelentős mennyiségű faanyag került kivitelre is, úgyhogy kereskedel
mi mérlegünk e tételeinél jelentős aktívum mutatkozott. Amint a fenti adatok
ból megállapítható, a tárgyalt négy évben a mai határokon belül levő erdő
ségek elégtelen fatermelése miatt a belső szükségleteket nagyarányú behozatal 
útján tudjuk csak kielégíteni, a békeévekkel ellentétben tehát kereskedelmi 
mérlegünknek az erdészeti termékek forgalmára vonatkozó része a faanyag 
erős importja miatt nagymértékben passzív volt. Az erdészeti termékek kül
kereskedelmi forgalma általában leggyengébbnek az első esztendőben 
mutatkozik, mert gazdasági elszigeteltségünk ekkor volt a legteljesebb. A 
következő években a forgalom erősen növekszik. A tűzifa-, épület- és mű- 
faanyaghiány az utolsó esztendőben volt legkevésbé érezhető, ekkor ugyanis 
tekintettel arra, hogy az építkezési tevékenység az egész tárgyalt időszak alatt 
szűk keretekre szorítkozott, a szükséges famennyiséget a behozatallal már 
nagyjában pótolni lehetett. Ezt mutatja az is, hogy az összes behozott fa 
mennyisége 1919-ben csak 18 511 mázsát, 1920-ban 1 577 037 mázsát, 1921- 
ben 10 997 780 mázsát, 1922-ben pedig már 16 964 031 mázsát tett ki, tehát 
az 1922. évben behozott mennyiségnek 1919-ben csak 0,1 %-a, 1920-ban 
9,3%-a, 1921-ben 64,8%-a hozatott az országba. Legnagyobb hiány -  külö
nösen az első években -  a tűzifában mutatkozott, ezért ebből kellett a legtöb
bet behoznunk. Az első évben még csak 2931 mázsa tűzifa-behozatalt mutat
nak ki adataink, 1920-ban azonban már 586 227 mázsa, 1921-ben 7 437 436 
mázsa és 1922-ben 10 138 216 mázsa tűzifa érkezett külföldről az országba. A 
nyers és megmunkálatlan fenyő-, épület- és műfából 1920-ban 220 170 má
zsát, 1921-ben 977 930 mázsát, 1922-ben pedig 1 689 811 mázsát importál
tunk. Számottevő kivitelünk a tárgyalt években alig volt. A mennyiségi adatok 
ugyan fokozatosan javuló eredményt mutatnak, de a fakivitel mennyisége a 
behozatalnak 1919-ben 5%-át, 1920-ban 1,8%-át, 1921-ben 0,2%-át, 1922- 
ben pedig mindössze 1,1%-át tette ki és ebben a legkedvezőbb eredményt fel
mutató esztendőben is mindössze 191 489 mázsa faanyagot szállítottunk a 
külföldre.

Az ország erdőben szegény mostani területe a békeévekben is leginkább 
Erdélyből, a Felvidékről és Horvát-Szlavónországból látta el magát tűzifával, 
s onnét fedezte épület- és műfaszükségleteit is. A világháború befejezte óta a 
közelség, az útvonalak közvetlensége folytán s mert az Alföld erdő nélküli 
síkja az országot övező hegyvidékek erdőségei fatermelésének egyébként is 
természetes piacául szolgál, ma is e területek erdeiből hozzuk be a szükséges 
famennyiségeket. A rendelkezésre álló adatok szerint a tűzifának 1920-ban
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90%-a, 1921-ben és 1922-ben egyaránt 99,5%-a az említett elszakított 
területekről jött az országba. Külkereskedelmi forgalmunk egy másik jelentős 
tételét a bárdolt és fűrészelt fenyő-, épület- és műfa alkotja. Az ebből behozott 
faanyagnak 1920-ban 54,5%-át, 1921-ben 70,7%-át, végül 1922-ben 90,6%-át 
ugyancsak az elszakított területek erdőségei szolgáltatták. De a tárgyalt évek
ben a többi faanyagfélék forgalma is nagyjából ugyanígy alakult. Meg kell 
jegyeznünk azonban, hogy Horvát-Szlavónországok ebben a vonatkozásban 
nem vétettek elszakított területnek, s ha az onnét importált faanyag mennyi
ségét is hozzászámíthatnók ezekhez a kimutatott famennyiségekhez, az elsza
kított területeknek a faanyag importjában való részesedését feltüntető arány
számok bizonyára még jelentékenyebben megnövekednének.

Említést érdemel, hogy származási országok szerint a tűzifa külkereskedel
mi forgalmában az 1920. év folyamán Csehszlovákia, illetve az ahhoz csatolt 
északi és északkeleti Kárpátok erdőségei vettek legnagyobb mértékben részt. 
Romániából (Erdélyből) mindössze 40 780 mázsa tűzifa jött az országba. A 
román-magyar faforgalom 1921-ben megindult ugyan, amennyiben onnét 
ebben az esztendőben már 2 719 580 mázsa (ebből Erdélyből 2 719 530 
mázsa) tűzifa érkezett, de a talpfa kivételével a többi fafélék behozatali for
galmában még ez évben is Csehszlovákia vezet. Az összesen behozott 
7 437 436 mázsa tűzifából ugyanis 4 682 719 mázsa Csehszlovákia (illetve 
4 682 719 mázsa az elszakított Felvidék) erdőségeiben termeltetett ki és onnét 
jött az országba. Az 1922. esztendőben ellenben már a romániai, közelebbről 
az erdélyi erdőségeknek jutott a vezető hely, mert az erdélyi faárak a cseh 
korona magas árfolyamával kapcsolatban reánk nézve kedvezőbben alakultak, 
továbbá mert kereskedelmünk régi összeköttetései a gazdasági közeledéssel 
párhuzamosan ebben a viszonylatban mindinkább felelevenedtek és mert a 
magas csehszlovákiai szállítási költségek miatt különösen a tűzifa nem volt 
versenyképes a román áruval szemben. Ebben az esztendőben ugyanis a 
10 138 216 mázsa összes tűzifa-behozatalból Románia 9 459 871 (ebből 
Erdély 9 457 567) mázsával szerepel, Csehszlovákia ellenben már csak 
562 945 (ebből elszakított terület 562 745) mázsával részesedett. Ugyanez 
következett be a bárdolt és fűrészelt fa importja terén is, amennyiben az 1922- 
ben behozott 3 803 022 mázsa bárdolt és fűrészelt fenyőfának több mint fele,
2 234 081 mázsa (ebből 2 233 781 mázsa az elszakított területekről) jött 
Romániából és csak 846 547 mázsa (ebből elszakított területről 828 990 
mázsa) érkezett Csehszlovákiából. A vasúti talpfa kivételével, amelynek 
behozatalát illetőleg a Szerb-Horvát-Szlovén Állam, helyesebben a régi 
Horvát-Szlavónországok erdőségeié az elsőség, a többi másfajta épület- és 
müfából, különösen a bányafából az 1922. évben is a felvidéki erdőségek szol
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gáltatják hazánknak a legtekintélyesebb famennyiséget. Az Ausztriához csa
tolt nyugati területek erdeinek behozatalunkban tulajdonképpen az első két 
esztendőben volt szerepe, amikor északon és keleten gazdaságilag még el
szigetelten álltunk.

Útfásítás, mint az alfóldfásítás egyik fontos célja
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Kormányjelentés az erdészetről

Magyarország erdőgazdaságilag művelt területe az 1923. évben 35 178 kh-dal 
apadt, és az év végén 2 040 609 kh volt; az 1924. évben beállott 2639 kh 
csökkenéssel az év végén 2 037 970 kh-ra fogyott; az 1925. évben azonban 
4986 kh-dal szaporodott, úgyhogy az év végén már 2 042 956 kh volt.

Az apadás oka túlnyomó részben jelentékeny területeknek a Szcrb-Hor- 
vát-Szlovén Államhoz való csatolása, elenyésző kis részben pedig kisebb- 
nagyobb területeknek az erdők állományából való kibocsátása, s végül a 
törzskönyv helyesbítésével kapcsolatosan foganatosított azonosítási eljárással 
megállapított területváltozások következtében elrendelt törzskönyvhelyesbítés 
volt.

Az 1925. évi területgyarapodás főleg az Alföldön foganatosított erdő
sítések folytán állott elő, de részben az új helyszínelések eredményeképpen is 
jelentkezik.

A talajminőségben, valamint az egyes fafajokban beállott lényegesebb vál
tozást ugyanezek az okok idézték elő.

Erdősítések

Az üzemtervek rendelkezései, valamint az 1879. évi XXXI. tc.-nek az 
erdők fenntartására vonatkozó általános határozmányai értelmében az 1923. 
évben 68 878 kh-nyi területet, az 1924. évben 64 976 kh-nyi területet, az 1925. 
évben pedig 48 398 kh-nyi területet kellett volna az erdőtulajdonosoknak 
beerdősíteniük. Ezzel szemben az erdőbirtokosok az 1923. évben 25 906 kh- 
at, az 1924. évben 28 792 kh-at, az 1925. évben pedig 23 932 kh-at erdősítet
tek be. A hátralék tehát az 1923. évben 42 971 kh, az 1924. évben 36 184 kh, 
az 1925. évben pedig 24 465 kh volt.

Ezeknek a hátralékos területeknek némi része természetes úton felújult 
ugyan, mindazonáltal a hátralék még tetemes. Ennek egyik oka, hogy a háború 
alatt és után bekövetkezett munkaerő- és anyaghiány folytán felszaporodott 
erdősítési hátralékok pótlására az erdőbirtokosok a legjobb akarat mellett sem 
voltak képesek, s így a hiányokat csak fokozatosan lehet pótolni.

Oka volt továbbá a rendkívül száraz időjárás, a hiányos makktermés és 
helyenként a munkaerőhiány, továbbá az a körülmény, hogy a letarolt terü
letekről a faanyag kellő időben és mértékben nem volt elszállítható. Hozzá
járult a nagy erdősítési hátralék keletkezéséhez még az is, hogy az erdőtulaj
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donosok nem gondoskodnak kellő mértékben a szükséges facsemeték termesz
téséről.

Kopár területek

1923-ban az állami költségen fenntartott csemetekertek száma 51 volt,
194,8 ha kiterjedéssel, amelyekből 17 millió erdei facsemete osztatott ki az 
arra leginkább rászorult birtokosoknak. A kopár, vízmosásos és futóhomokos 
területek összeírásának, kijelölésének és a fásítási tervjavaslatok egybeállí
tásának munkálatai nagyban előrehaladtak. Kopárok befásítására egymillió db 
különféle fajú erdei facsemete osztatott ki.

1924-ben 144 ha kiterjedésű 46 állami kertben összesen 27 748 000 db 
erdei facsemete állott rendelkezésre. Ebből 12 889 000 db osztatott ki úgy, 
hogy a kopár területek befásítása is nagyobb lendületet vehetett. Ezeknek a 
területeknek a beerdősítéséhez ebben az évben 264 birtokos részére összesen 
3 771 000 db kedvezményes árú csemete kiosztása iránt történt intézkedés, 
amivel 613,9 ha fásíttatott be. Erdősítési pénzsegélyben 20 birtokos részesült 
43 975 000 korona összeggel.

1925-ben az állami költségen fenntartott csemctckertek száma 49-re, kiter
jedésük pedig 166 ha-ra növekedett, s azok készlete 36 700 900 db volt, 
amiből kiosztatott 16 907 900 db. Az abnormálisán száraz időjárás a fásítási 
munkálatokat azonban nagyon hátráltatta; mégis 152 birtokon 2 327 100 db 
ingyencsemetével 321 ha kopár területet sikerült beerdősíteni. Pénzsegélyben 
19 birtokos részesült összesen 29 311 750 korona értékben.

Alföldi erdőtelepítés

Az 1923. évben a nemzetgyűlés meghozta és szentesítést nyert „Az alföldi 
erdők telepítéséről és a fásításokéról szóló 1923. évi XIX. te. Ezen az alapon 
már ebben az évben 9 millió csemete elültetésével 1449,4 ha-t (2000 kh) 
lehetett az erdők állományához kapcsolni és 43 esetben gazdasági fásítást lé
tesíteni. Az alföldi erdőtelepítések érdekében a talajvíz-megfigyelés, a homoki 
és szikvidéki kísérleti telepeken gyűjtött adatoknak a gyakorlatban való ér
vényesítése is megkíséreltetett.

1924-ben egyrészt az állami csemetekertekből kiosztott, másrészt pedig 
saját nevelésű, összesen mintegy 12 millió db erdei facsemetével a birtokosok 
önként mintegy 1726 ha-on telepítettek erdőt úgy, hogy az újonnan telepített
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alföldi erdők kiterjedése ennek az évnek a végén már 5178 ha (9000 kh) volt. 
Az alföldi erdőtelepítés erkölcsi támogatása céljából 4 törvényhatóság, az 
érdekelt birtokosok és azok alkalmazottai között 13 elismerő oklevél és 6 elis
merő okirat osztatott ki.

1925. október 30-án életbe lépett az 1923. évi XIX. te. Ebben az évben a 
birtokosok 15 millió erdei facsemetével önként mintegy 191,3 ha-on telepítet
tek erdőt. Az alföldi erdőtelepítés, az 1920. évben történt megindítása óta 
tehát, az 1925. év végén 5408,1 ha-t (9410,1 kh) ért el. Folytattatott egyben az 
ismeretterjesztő füzetek szétosztása és az iskolán kívüli népművelésbe való 
bekapcsolódás az ismeretterjesztő előadások révén is. Részt vett az „Erdészet”
-  főként az alföldi erdőtelepítés népszerűsítése (propagálása) céljából -  a 
Faluszövetség több vándorkiállításán. A fokozottabb talajmegfigyelések mel
lett bevezettetett az alföldi szelek és erdők kölcsönös hatásának tudományos 
megfigyelése és fejlesztettek azok a telepek, amelyek a homok- és szikfásítás 
érdekében ma már több helyen sikeres kísérleteket végeznek. Elbírálásra 
kerültek továbbá az 1922/23. évben versenyre bocsátott erdősítések, amelyek 
ezúttal mind az alföldi erdőtelepítés körébe tartoztak. A pályázók és a végre
hajtó közegek között 3 nagyjutalom, 2 elismerő jutalom, 2 elismerő oklevél,
16 elismerő irat és 4 millió korona pénzjutalom osztatott ki; 2 birtokos pedig
-  pályázaton kívül -  elismerő oklevelet nyert.

Az állami ellátásban lévő községi és némely más erdők és kopár területek

Az 1898. évi XIX. te. alapján állami ellátásba vett községi és némely más 
erdők és kopár területek kiterjedése az 1923. évben 313 653,4 kh (180 495 ha), 
az 1924. évben 316 163,7 kh (181 999 ha), az 1925. évben pedig 319 024 kh 
(183 048 ha volt).

Az állami ellátásba vett területek után, kezelési költség címén a birtokosok 
terhére előíratott az 1923. évben 1 331 385 korona, az 1924. évben 514 172 808 
korona, az 1925. évben pedig 1 202 735 870 korona.

A kezelési költség nagyfokú emelkedése csak látszólagos; oka a pénz rom
lása és az a törekvés, hogy a költség fokozatosan a békebeli költségre valori- 
záltassék. Az 1925. évben a költség a békebelinek csak 56%-a volt.

Az 1898. évi XIX. te. hatálya alá nem tartozó terület az 1923. évben nem 
volt állami ellátásban. 1924-ben azonban már 1057,4 kh (608 ha), 1925-ben 
pedig 9068 kh (5217 ha) ilyen terület volt állami ellátásban.

Az állami erdőhivatalok az erdőrendezési munkálatoknál az 1923-25. 
években a háború utáni forradalmi állapotok, megszállások következményei
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ként mutatkozó elmaradást jórészben pótolták. Az e téren még mutatkozó hát
ralék oka a személyzet és műszer hiánya. A legfontosabb munkálatok azonban 
mindenkor elvégeztettek.

A magánerdő-birtokosok által igényelt és az 1923-1925. években esedékes 
fahasználatok mindenkor kijelöltettek. Az erdőhivatalok tiszti személyzete a 
faértékesítés körül az erdőbirtokosokat minden irányban támogatta, mégpedig 
úgy a faeladások ügyeinek előkészítésében, mint az árverések lebonyolí
tásánál. Az erdősítések fokozatos haladást mutatnak.

Erdészeti szakoktatás

A Bányamérnöki és Erdőmérnöki Főiskola erdőmérnöki osztályára az 
1922/23. tanévben 200 hallgató, az 1923/24. tanévben 129 hallgató, az 
1924/25. tanévben pedig 83 hallgató iratkozott be, akik közül az 1922/23. tan
évben 48 hallgató, az 1923/24. tanévben 49 hallgató és az 1924/25. tanévben 
40 hallgató végezte el a főiskolát.

A Budapesten az 1923. év tavaszán és őszén megtartott erdészeti állam
vizsgákon 70 jelölt közül 61, az 1924. évi államvizsgákon 64 jelölt közül 57, 
végül az 1925. évi államvizsgákon 41 jelölt közül 35 kapott erdőmérnöki 
oklevelet. A Bányamérnöki és Erdőmérnöki Főiskolán tett II. szigorlat 
alapján az 1925. évben 12 erdőmérnök-hallgató szerzett erdőmérnöki okle
velet.

Az esztergomi Erdőgazdasági Szakiskolában az 1923. évben 16, az 1924. 
évben 17 és az 1925. évben 16, összesen 49 tanuló, az erdőőri és vadőri isko
lákban pedig az 1923-1925. évben 41, 39 és 37, összesen 117 tanuló nyert tel
jes kiképzést.

A szakoktatás mellett úgy az Erdőgazdasági Szakiskolában, mint az erdőőri 
és vadőri iskolákban nagy gondot fordított az oktató személyzet a vadtenyész
tés és a vadászat terén való kiképzésre is.

Az erdőőri és vadőri szakvizsgákon 1923-ban 128, 1924-ben 124, 1925- 
ben pedig 91, összesen 343 egyén állottá ki sikeresen a vizsgát.

Erdészeti kísérletügy

A z  erdészeti kísérleti állomás az 1923-1925. években folytatta az állo
mányápolás és a természetes felújítás terén megkezdett kísérleteit és a külföl
di fafajok csemetéinek nevelését.
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Az 1923-1925. években is az állomás irányította a gödöllői József-arboré- 
tumban az értékesebb fafajoknak az őket elnyomással fenyegető, de eredetileg 
védelem céljából telepített fafajok alól való felszabadítási munkálatait. Ebben 
az arborétumban az 1925. év folyamán új erdészeti meteorológiai állomást 
állított fel az állomás.

Folytatólagosan részt vett az erdészeti kísérleti állomás a főiskola botani
kus kertjének tervezésében, s az arborétum részére nevelte a szükséges kül
földi fafajok csemetéinek egy részét.

Berendezte Sopronban az Erdei Vetőmagvizsgáló Intézetet.
Az alföldi fasorok fatömegének és növekvési viszonyainak megállapítására 

vonatkozó munkákat megkezdte és az alföldi fasorok, fás pászták és erdők 
széltörő hatására vonatkozó megfigyeléseket az 1925. év folyamán folytatta.

Növényfenológiai megfigyeléseket is eszközölt, és időközben megindítot
ta a királyhalmi erdőőri és vadőri iskolánál a talajvíz állására vonatkozó meg
figyeléseket. A főiskola csemetekertjében mütrágyázási kísérleteket kezdett 
meg.

A kísérleti állomás működésével szoros kapcsolatban állanak a soproni 
Bányamérnöki és Erdőmérnöki Főiskola egyes tanszékeinek kutatásai, melyek 
eredményeinek közlése az 1923-1925. években nem történhetett meg. Ezek az 
eredmények a később újból megindítandó Erdészeti Kísérletekben lesznek 
közzétéve.

Az állomás végül magánosok és egyes erdőgazdaságok által felvetett szak
kérdésekre nézve mindenkor megadta a szükséges szakvéleményt és tanácsot.

Kincstári erdők területváltozása

A miskolci és gödöllői erdőigazgatóságok, valamint a bajai erdőhivatal 
ellátásában álló erdőknek, valamint az üzemi és gazdasági célokat szolgáló 
beltelkeknek, mezőgazdaságilag müveit földeknek és terméketlen területeknek 
kiterjedése az 1923. év folyamán nem változott; az 1924. év folyamán 21 ha- 
ral szaporodott, az 1925. év folyamán 274 ha-ral apadt; végeredményképpen 
tehát 253 ha-ral apadt. Ezeknek a változásoknak okai az új rendszeres gazdasá
gi tervek készítésével kapcsolatos új s pontos felvételek alapján történt 
területkiigazítások; továbbá a Diósgyőri Vas- és Acélgyár részére bányatelep 
és bányavasút céljaira s végül a mocsolyási telepesek részére történt terület- 
kihasítások.
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Kincstári erdők, fahasználat és értékesítés

Az 1923. és 1924. év folyamán úgy a gödöllői, mint a diósgyőri kincstári 
erdőbirtokon foganatosított fahasználatok az üzemtervileg előírottaknál kisebb 
területekre szorítkoztak; ennek megfelelően a kitermelt faanyagok mennyisége 
is kisebb volt, mint az előző években. Az 1925. év folyamán a gödöllői birto
kon foganatosított fahasználatok már a rendszeres gazdasági tervek rendes 
előírásainak feleltek meg; a diósgyőri birtokon azonban az előírt fahasznála
tokkal szemben még mindig megtakarítás mutatkozott, mert feltártság hiá
nyában az előírottnál kisebb fatömeg volt csak kitermelhető.

Míg a gödöllői erdőbirtokon az első két évben az 1918-1920. évig terjedő 
időszakban előállott kényszerítő körülmények hatása alatt előfordult t ű 
használatoknak fokozatos kiegyenlítése miatt csökkentettek a fahasználatok, 
addig a diósgyőri birtokon főleg azért történtek megtakarítások, mert az 
erdőbirtok a szükséges szállító berendezésekkel (út, vasút) nem volt kellőkép
pen feltárva, s így a távolabb és félreesőbb helyeken fekvő faállományok fatö
megét, mint gazdaságosan ki nem termelhetőt és ki nem szállíthatót érin
tetlenül kellett hagyni.

A szállítási berendezések folyamatban lévő építése előreláthatóan lehetővé 
fogja tenni az előírt fahasználatok foganatosítását.

A kitermelt faanyagok értékesítése mindkét erdőbirtokon a kérdéses három 
évben minden fennakadás nélkül történt és a faanyagokat mindig a megfelelő 
forgalmi árakon adták el. A termelt különféle faanyagok részben a diósgyőri 
vasgyár, a környékbeli lakosság s a saját üzemi szükségletek fedezésére hasz
náltattak és részben kevés kivételtől, valamint a kisebb értékű tüzifaanyagok- 
nak árjegyzéki áron való értékesítésétől eltekintve, az érvényben lévő szabá
lyok szerint főleg nyilvános szó- és írásbeli árverések és alkutárgyalások útján 
értékesíttettek.

A kincstári erdőkben végrehajtott erdőrendezés

A háború és az azt követő zavaros időszak alatt felszaporodott nagymérvű 
üzemrendezési munkálatok feldolgozásával a megbízott 2 kincstári erdőren
dező a beosztott 3 tisztviselővel annyira előre haladt, hogy ezeket a hátralékos 
munkálatokat az utóbbi években a diósgyőri uradalomban úgyszólván teljesen, 
a gödöllői kerületben pedig javarészben feldolgozták.
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A kincstári erdőkben foganatosított erdőművelés

Az 1922. év végén mutatkozott erdőművelési hátralék az 1923. és 1924. 
években teljesen elenyészett. Az 1925. év folyamán azonban, bár végered
ményképpen a tervezettnél lényegesen több erdősítés foganatosíttatott, a ked
vezőtlen időjárás, továbbá makkhiány miatt egyes erdőgazdaságokban kisebb 
hátralékok mutatkoznak.

Az erdősítési hátralékok ilyen gyors megszüntetéséhez lényegesen hoz
zájárult az a körülmény, hogy a fahasználatokkal kapcsolatosan -  ahol azt a 
helyi körülmények megengedik -  mindenütt a természetes felújítási módot 
alkalmazzuk, s az okszerű erdőgazdaság, valamint az erdőművelési költségek 
apasztása érdekében a jövőben is ennek a felújítási módnak biztosítunk előnyt.

Természetes következménye ennek az, hogy a csemetekertek területe évről 
évre apasztható.

Az erdősítések és csemetenevelés terén elért eredmények kielégítők.
A ha-onkénti átlagos ültetési költségek a magas munka-, fuvarbérek s 

anyagárak miatt még emelkedést mutatnak.

Kincstári erdőbirtokok rendezése

A kincstári erdöbirtokon az elmúlt három évben a szó szoros értelmében 
vett birtokrendezés nem történt. A miskolci erdőigazgatóság kerületében azon
ban az alsóhámori telepítvényesek rendezése ügyében a tárgyalások folynak; a 
mocsolyástelepi telepesek ügye a jogügyi igazgatóság közreműködésével be
fejezéséhez közeledik. A telepesekkel kötendő szerződések tervezete kész, a 
szerződések egy része meg is köttetett, a még hátralevő szerződések megköté
se pedig rövidesen meg fog történni.

Erdőkezclőségi és 
tisztviselői lak 

Felsőtárkányban. 
Egri Hordó- és 

Faámgyár Rt. 
(1920-as évek)
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Az erdészeti törzskönyvek adatai szerint Magyarország mai területén az erdők 
kiterjedése 1923-ban 1 190 972 ha, a következő esztendőben 1 171 997 ha és 
1925-ben 1 175 979 ha volt. Az erdőségek területe tehát az 1922. évi
1 206 742 ha-ról a tárgyalt három év alatt adataink szerint több mint 30 000 
ha-ral (2,5%-kal) csökkent. Ez a csökkenés tulajdonképpen csak látszólagos, 
mert legnagyobb részben az erdészeti törzskönyveknek az erdészeti felmérés 
alapján eszközölt kiigazításából származik. Az erdők kiterjedése az ország 
összes területének 1925-ben 12,7%-át tette ki. A kiszámított népességet véve, 
ez évben 1000 lakosra 140,5 ha, 1000 ha összes területre pedig 126,5 ha 
erdőterület esett, ezzel szemben 1913-ban, a régi anyaország területén a 
lakosság ezrére 395 ha, az összes terület ezer ha-jára pedig 262,2 ha erdőség 
jutott. Az a körülmény tehát, hogy faanyagokból most nagyarányú behozatal 
útján tudjuk csak szükségleteinket fedezni, kizárólag az erdők csekély kiter
jedésére vezethető vissza.

Az egyes országrészek közül a dunántúli dombos vidék leggazdagabb 
erdőkben, amennyiben 1925-ben az ország erdőállományának 51,8%-a itt 
található. Az ellenkező végletet az Alföld mutatja, melynek sík területére az 
erdőknek csak 19,5%-a jutott. A törvényhatóságok szerint részletezett 1925. 
évi erdőterületi adatok szerint a vármegyei törvényhatóságok közül az erdők 
terjedelme tekintetében az Alföld legnagyobb kiterjedésű törvényhatósága, 
Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye vezet 130 006 ha erdőterülettel. Utána Zala, 
Somogy, továbbá Borsod, Gömör és Kishont vármegyék sorakoznak, ame
lyeknek erdőségei a 100 000 ha-t egyenként meghaladják. E négy vármegye 
határain belül az erdőknek 40,7%-a fekszik. Legszegényebbek erdőkben 
Csanád, Arad és Torontál, továbbá Jász-Nagykun-Szolnok és Csongrád vár
megye, ezekben az erdők összes területe az 5000 ha-t sem éri el. A városi 
törvényhatóságok között az erdők Kecskemét és Debrecen határában a 
legkiterjedtebbek. Előbbinek határából 10 793, utóbbi területéből pedig
10 517 ha van erdővel borítva. De jelentékeny erdőterülettel rendelkezik még 
Sopron (5633 ha), Szeged (4323 ha) és Pécs (2426 ha) is. Miskolcon és 
Hódmezővásárhelyen adataink szerint, nincsenek erdőségek.

Talajminőség szerint vizsgálva az erdők területét, megállapítható, hogy az 
ország összes erdőségeinek 59%-a feltétlen erdőtalajon, 31,5%-a pedig nem 
feltétlen erdőtalajon állott; a véderdők 1%-át, a futóhomokon álló erdők pedig 
8,5%-át alkották az erdőknek. A feltétlen erdőtalajon álló erdők az ország
részek közül az északi dombos vidéken, a vármegyei törvényhatóságok közül
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pedig Borsod, Gömör és Kishont, továbbá Nógrád és Hont, valamint Heves 
vármegyében a legkiterjedtebbek. A nem feltétlen erdőtalajon álló erdők a 
dunántúli dombos vidéken, ott is főleg Somogy, Zala és Vas vármegyében fog
lalnak el legnagyobb területeket. Véderdők leginkább Nógrád és Hont, továb
bá Veszprém vármegyében találhatók; futóhomokon főleg az Alföldnek, s itt 
elsősorban Pest vármegyének erdei állottak.

Az egyes fanemek között a tölgyesek a legkiterjedtebbek, 1925-ben ugyan
is az erdőterületeknek 52,6%-át tölgyesek borították; a bükk- és más 
lomberdők területe 42,8%-át, a fenyőerdők pedig már csak 4,6%-át foglalták 
el az összes erdőterületnek. Az erdőterületek és a népesség számának egy
bevetése útján nyert adatok azt mutatják, hogy a mai határokon belül 1925-ben 
1000 lakosra 74 ha tölgy-, 60,2 ha bükk- és más lomberdő és csak 6,4 ha 
fenyőerdő jutott, holott a régi anyaországban 1913-ban 104,8, 195,4, illetve
94,8 volt az egyes fanemek területének a lakosság számához viszonyított 
arányszáma. Ha az egyes fanemek területét az összes területhez viszonyítjuk, 
kitűnik, hogy 1925-ben 1000 ha összes területből csak 66,6 ha tölgy-, 54,2 ha 
bükk- és más lomb- és 5,7 ha fenyőerdő volt, szemben az 1913. évi állapottal, 
amikor az anyaország területén az összes terület 1000 ha-jára 69,6 ha tölgy-,
129,7 ha bükk- és más lomb- és 69,9 ha fenyőerdő esett. Ezek az arányszámok 
legkisebb csökkenést a tölgyerdőnél mutatnak, mert a tölgyerdőkből éppúgy, 
mint az ország területéből a békekötés után egyaránt egyharmad rész maradt 
meg. A tölgyerdők legkiterjedtebben a dunántúli dombos vidéken, itt is főleg 
Somogy és Zala vármegyében fordulnak elő, de viszonylag az északi dombos 
vidéken is elég nagy a terjedelmük. A vármegyei törvényhatóságok tölgyer
dőinek terjedelme tekintetében 73 482 ha-t tevő tölgyesével Borsod, Gömör és 
Kishont vármegye áll az első helyen. E vármegye tölgyerdőinek területe a töl
gyesek 11,9%-át foglalja el. A főleg tűzifa kitermelésére szolgáló bükk- és 
más lomberdők az országrészek között a dunántúli dombos vidéken, a várme
gyei törvényhatóságok között pedig Pest és Zala vármegyében a legnagyob
bak. A leginkább épület- és műfaanyagot szolgáltató fenyőerdők kiterjedése 
csekély; a dunántúli dombos vidék 48 665 ha terjedelmű fenyveseivel, ami az 
ország fenyőerdőinek 91,1%-a, az országrészek közt első helyen áll. Érdekes 
jelenség, hogy adataink szerint az Alföldön, Kecskemét határában 1624 ha 
fenyves van; ennek legnagyobb része újabb telepítésből származik.

A kincstári erdőbirtokok kiterjedése 1923-ban 47 982, a következő évben 
48 003, 1925-ben 47 729 ha volt. Ezek a kincstári birtokok azonban nem 
kizárólag erdőségekből állanak, hanem a terület egy részét legeltetésre, rétnek 
vagy belteleknek használják, más része szántóföldi termelésre szolgál, esetleg 
nádas vagy terméketlen terület. A tárgyalt utolsó esztendőben a kincstári
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erdőbirtokokból 42 383 ha volt erdővel borítva, s 5346 ha egyéb célra használ
tatott. A kincstári erdőségekből 1923-ban 41 075, 1924-ben 40 816 s az utol
só esztendőben 41 309 ha rendes használat alatt áll. A használatban álló kincs
tári erdők területének 1923-ban 43,8%-a tölgyszálerdő, 53,7%-a bükk- és más 
keménylomberdő, 2,1%-a fenyőerdő, 0,4%-a pedig fűz-, nyárfa- és más puha
lomberdő volt; a következő évben a fenyőerdők használata növekedett, a többi 
erdők használata pedig némileg visszaesett. A kitermelés a tárgyalt évek 
folyamán a faállomány gyenge minősége s kedvezőtlen korosztályviszonyai 
következtében meglehetős szűk keretek között mozgott, úgyhogy még az 
1920. évben tényleg kihasznált 738 ha területet sem érte el; 1923-ban ugyanis 
mindössze 207, 1924-ben 338, s az utolsó tárgyalt esztendőben csak 352 ha 
kincstári erdőbirtok volt tényleg kihasználva. Ezeken a tényleg kihasznált 
vágásterületeken 1925-ben összesen 11 335 tömör mm3 épület- és müfa és 
92 938 m3 tűzifa termeltetett ki. Ha figyelembe vesszük, hogy a kincstári 
erdőbirtokok a leggondosabban kezelt és a legjobb minőségű erdőségek közé 
tartoznak, a többi gyengébb minőségű erdők, amelyekről adatok nem állanak 
rendelkezésre, a kevésbé gondos kezelés mellett bizonyára még ezeket a kiter
melési eredményeket sem érték el. Erdőgazdaságunk mérlege tehát mai 
határainkon belül fölöttébb kedvezőtlen.

A kincstári erdőbirtokokon kívül az állam az 1890. évi XIX. te. és az 1898. 
évi XIX. te. alapján 1923-ban 2693, a következő évben 2733 és 1925-ben 2807 
községi, közbirtokossági, hitbizományi és alapítványi erdőbirtokot is kezelt. 
Ezeknek az erdőbirtokoknak területe a szóban forgó években 180 495, 
182 607, illetve 188 265 ha-t tett ki.

Az erdészeti üzemtervek, illetőleg az 1879. évi XXXI. te. alapján 1923-ban 
25 906 ha, 1924-ben 16 568 ha és 1925-ben 13 773 ha erdősíttetett. A kincstár
nak a gazdasági üzemtervek szerint a régebbi hátralékokkal együtt 1923-ban 
897, 1924-ben 765 és 1925-ben 948 ha-t kellett beerdősíteni. Ezzel szemben 
ezekben az években 612, 781, illetve 959 ha terület telepíttetett be erdővel. A 
kincstári erdősítéseknek 1925-ben 64,8%-a természetes úton, 35,2%-a mester
séges úton történt. A mesterséges úton eszközölt erdősítés 10,7%-ban vetéssel 
és 89,3%-ban ültetéssel foganatosíttatott.

A kincstári erdőhatóságok 1923-ban 23,8 ha kiterjedésű csemetekertet 
kezeltek. Ez a terület a következő évben 19,6 ha-ra, 1925-ben pedig 18,8 ha- 
ra csökkent. Az erdőkincstár által foganatosított erdősítésekhez a csemete
kertekből az utolsó tárgyalt évben 1 420 000 db facsemete osztatott ki, melyek
nek 40,6%-a fenyő-, 24,7%-a tölgy- és 34,7%-a egyéb lombfacsemete volt. A 
kincstári erdőhatóságok az 1924-1925. évben kopár területek befásítására ma
gánosoknak is szolgáltattak ki csemetéket, míg azonban ezeknek a kiosztott
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csemetéknek a mennyisége 1924-ben 105 000 db volt, addig a következő év
ben a 15 000 db-ot sem érte el. Az 1925. év végi csemetekészlet 5,4 millió db 
(34%-ban fenyő-, 3,5%-ban tölgy-, 62,5%-ban egyéb lombfa-) csemetéből 
állott.

A kopár területek befásítására az állami erdőhivatalok 1924-ben 3 771 000,
1925-ben 2 327 000 db csemetét osztottak ki díjtalanul. Ezekkel a csemetékkel 
az első évben 614, 1925-ben pedig 321 ha területet fásítottak be. Az egyes 
törvényhatóságok között az utolsó tárgyalt évben Veszprém és Heves vár
megye kapta a legtöbb csemetét, e törvényhatóságok ezekkel a csemetékkel 
50, illetőleg 48 ha-t erdősítettek.

Faforgalom

Amint az adatokból látható, faanyagszükségletünket a tárgyalt évek folya
mán meglehetősen nagyarányú behozatal útján tudtuk csak kielégíteni, szem
ben a békekötés előtti állapottal, amikor az erdészeti termékek kiviteli forgal
ma a kereskedelmi mérleg egyik fontos aktív tételét képezte. Az erdőterületek 
85%-ának elvesztése folytán 1923-ban 20 739 468 mázsa, 1924-ben 
24 239 751 mázsa és 1925-ben 22 227 342 mázsa különféle faanyagot kellett 
importálnunk. A behozatal tehát 1924-ben volt a legnagyobb.

Legnagyobb mennyiségben tűzifát hoztunk be külföldről, mert ebben szen
vedünk leginkább hiányt. Az 1923. évben a külföldön vásárolt 12 584 778 
mázsa tűzifa az összes fabehozatalnak 60,7%-át tette ki, a következő években
17 309 788, illetve 14 268 172 mázsa tűzifát importáltunk, ami az összes 
faanyag behozatalának 71,4, illetve 64,2%-a. Faforgalmunk másik jelentős 
tételét a fűrészelt és bárdolt fenyő épület- és műfa alkotja. Ebből 1923-ban
3 592 410, 1924-ben 3 448 668, 1925-ben 3 664 961 mázsa érkezett külföldről 
az országba.

Az importált faanyag értéke a tárgyalt utolsó két évben a 70 millió aranyko
ronát meghaladta, a fakivitel értéke pedig csak 2,5 millió aranykorona körül 
ingadozott. A fabehozatal tehát az erdőterületek nagy részének elcsatolása 
következtében kereskedelmi mérlegünknek egyik erősen passzív tétele lett. A 
behozatalban szereplő faanyag értékének a tűzifaimport értéke 1924-ben 40%- 
át, 1925-ben 34,7%-át, a bárdolt, fűrészelt fenyő épület- és műfa pedig 38,7, 
illetve 40,9%-át foglalta le. A többi faanyagfélék között elég jelentékeny volt 
a forgalom még bányafában, vasúti talpfában és megmunkálatlan nyers fenyő 
épület- és műfában. Ezeknek a faféléknek behozatala mennyiség és érték te
kintetében azonban a fent említett két faanyagféle forgalmától erősen elma
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radt. A fakivitel nagyon szűk keretek között mozgott a tárgyalt években, s
1924-ben, amikor a faimport a legnagyobb volt, a behozatalban szereplő fa 
mennyiségének mindössze csak 1,1%-át érte el.

Származási országok szerint vizsgálva a fabehozatal adatait, kitűnik, hogy 
a mai terület népessége, mint a múltban, most is Erdély, a Felvidék és Horvát- 
Szlavónországok erdőségeiből fedezte faanyagszükségletét. Adataink azt mu
tatják, hogy a tűzifa-behozatalnak 1923-ban 95,5%-át, 1924-ben 90%-át,
1925-ben 95,8%-át, a bárdolt és fűrészelt fenyő épület- és müfának a szóban 
forgó években 95,2, 87,8, illetve 87,4%-át az idegen uralom alá került erdő
ségekben termelték ki. A behozatalban szereplő többi faanyagfélék is legna
gyobbrészt az elszakított területekről származtak.

Az erdészeti termékeknek 1921-1925. évi külkereskedelmi forgalmáról a 
következő adatok tájékoztatnak:

Behozatal

m ennyisége, mázsában

Árum egnevezés 1921 1922 1923 1924 1925

Tűzifa 7 437 436 10 138 216 12 584 778 17 309 788 14 268 172

Bányafa 1 222 999 781 144 1 373 354 1 405 650 1 055 494

Épület- és müfa, nyers, m eg
munkálatlan, tölgyfából

244 28 501 7 650 29 598
179 841

Épület- és müfa, nyers, m eg
munkálatlan, egyéb lombfából

4 677 38 248 91 462 154 433

Épület- és müfa, nyers, m eg
munkálatlan, fenyőfából

977 930 1 689 811 1 728 135 762 348 1 745 085

Hordófa, donga 1 935 25 435 25 158 26 379 24 224

Szőlőkaró 3 685 13 017 15 840 29 448 72 124

Zsindely - - - - 16 707

Vasúti talpfa 60 366 283 043 1 113 851 862 587 1 044 458

Épület- és müfa, bárdolva, 
fűrészelve, tölgyfából

17 754 95 927 84 227 73 415
156 276

Épület- és müfa, bárdolva, 
fűrészelve, egyéb lombfából

48 544 67 667 122 603 137 437

Épület- és müfa, bárdolva, 
fűrészelve, fenyőfából

1 222 210 3 803 022 3 592 410 3 448 668 3 664 961

Összesen 10 997 780 16 964 031 20 739 468 24 239 751 22 227 342

* 500 aranykoronán alul
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Kivitel

mennyisége, mázsákban

Árumegnevezés 1921 1922 1923 1924 1925

Tűzifa 4 500 6 774 750 - 14913

Bányafa - - - - 123

Épület- és müfa, nyers, megmunkálatlan, 
tölgyfából - 43 012 30 758 107 405

82 039
Épület- és müfa, nyers, megmunkálatlan, 
egyéb lombfából

9 025 28 603 8 567 10 831

Épület- és müfa, nyers, megmunkálatlan, 
fenyőfából - 10 396 238 - 1 202

Hordófa, donga 4 271 16 978 10 378 18 257 6 712

Szőlőkaró - - 1 364 2 448 5 722

Zsindely - - - - 8

Vasúti talpfa 545 582 - - 986

Épület- és müfa, bárdolva, fűrészelve, tölgyfából 1 606 26 488 40 853 56 538
144 019Épület- és müfa, bárdolva, fűrészelve, egyéb 

lombfából
1 283 20 211 22 019 59 653

Épület- és müfa, bárdolva, fűrészelve, fenyőfából - 38 445 37 281 17 146 11 785

Összesen 21 230 191 489 152 208 272 278 267 509

Behozatal Kivitel

érteke, ezer aranykoronában

Árumegnevezés 1924 1925 1924 1925

Tűzifa 28 386 24 969 - 27

Bányafa 4 471 3 335 - *

Épület- és müfa, nyers, megmunkálatlan, tölgyfából 237
1 039

967
408

Épület- és müfa, nyers, megmunkálatlan, egyéb lombfából 456 32

Épület- cs müfa, nyers, megmunkálatlan, fenyőfából 2 596 5 916 - 4

Hordófa, donga 317 441 219 189

Szőlőkaró 124 387 10 31

Zsindely - 162 - *

Vasúti talpfa 4 722 4 700 - 3

Épület- és müfa, bárdolva, fűrészelve, tölgyfából 1 119
1 554

743
1 642

Épület- és müfa, bárdolva, fűrészelve, egyéb lombfából 1 123 598

Épület- és müfa, bárdolva, fűrészelve, fenyőfából 27 495 29 381 143 107

Összesen 71 046 71 884 2 712 2411
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Az egyes származási országok közül, a fontosabb faanyagféléket véve, a 
tűzifa, bárdolt és fűrészelt fenyő épület- és műfa behozatali forgalmában 
Románia, a bányafa, továbbá a nyers megmunkálatlan fenyő épület- és müfa, 
valam int vasúti talpfa behozatali forgalmában Csehszlovákia, illetve az 
azokhoz csatolt m agyar területek szerepelnek legnagyobb mennyiségekkel. A 
Szerb-H orvát-Szlovén Állam erdőségei, illetve a horvát-szlavónországi erdők 
különösen vasúti talpfából szolgáltattak jelentékeny mennyiségeket (1925-ben 
571 666 mázsát) hazánknak. Egyébként azonban ennek az államnak része
sedése behozatali forgalmunkban már kevésbé jelentékeny. Az utolsó eszten
dőben a fontosabb faanyagfélék közül 10 816 413 mázsa tűzifa, 1 632 971 má
zsa bárdolt és fűrészelt fenyő épület- és müfa a Romániának ítélt területről,
2 669 635 m ázsa tűzifa, 812 429 mázsa bányafa és 1 263 330 mázsa nyers, 
m egm unkálatlan fenyő épület- és műfa a Cseh-Szlovákiához csatolt Felvi
dékről származott. Ausztriának, illetve az odacsatolt Nyugat-M agyarország
nak gazdasági elszigeteltségünk csökkenésével a tárgyalt évek folyamán mind 
kisebb szerep jutott, amennyiben ezek a területek faellátásunkhoz az utolsó 
évben mindössze 214 869 mázsa bárdolt és fűrészelt fenyő épület- és müfával 
s néhány kisebb tétel egyéb faféle szállításával járultak hozzá.

A z alföldfásítás egyik célja a fásított legelők létrehozása volt
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Kormányjelentés az erdészetről

Magyarország erdőgazdaságilag művelt területe az 1926. év folyamán 6123,6 
kh-dal csökkent, és az év végén 2 036 832,3 kh volt.

Az apadás oka a törzskönyv helyesbítésével kapcsolatosan foganatosított 
azonosítási eljárással megállapított területváltozások következtében elrendelt 
törzskönyvhelyesbítés.

A talajminőségben, valamint az egyes fafajokban beállott lényegesebb 
területváltozást ugyanezen okok idézték elő.

Erdősítések

Az üzemtervek rendelkezései, valamint az 1879. évi XXXI. tc.-nek az 
erdők fenntartására vonatkozó általános rendelkezései értelmében az 1926. 
évben 60 150,8 kh-nyi területet kellett volna az erdőtulajdonosoknak beerdő
síteniük. Ezzel szemben az erdőtulajdonosok csak 39 426,4 kh-at erdősítettek 
be, a hátralék tehát 20 724,4 kh.

Ennek a hátralékos területnek némi része természetes úton felújult ugyan, 
mindazonáltal a hátralék ez évben is még mindig tetemes. Ennek egyik oka, 
hogy a háború alatt és után bekövetkezett munkaerő- és anyaghiány folytán fel
szaporodott erdősítési hátralékok pótlására az erdőbirtokosok a legjobb akarat 
mellett sem voltak képesek, s így a hiányokat csak fokozatosan lehet pótolni.

Oka volt továbbá a helyenkénti munkaerőhiányon felül az a körülmény is, 
hogy a letarolt területekről a faanyag kellő időben nem volt kiszállítható. 
Hozzájárult az erdősítési hátralék keletkezéséhez végül még az, hogy az erdő- 
tulajdonosok még mindig nem gondoskodnak kellő mértékben a szükséges 
facsemeték termeléséről.

Szélkárok

Széltörés 19 esetben fordult elő; az okozott kár értéke 3200 pengő volt. 

Rovarkárok

Rovarkár szórványosan fordult elő, s csak jelentéktelenebb károkat okozott.
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Erdőrendőri áthágások

Az erdőtörvény rendelkezéseivel szemben a birtokosok által elkövetett tilos 
cselekmények és mulasztások miatt 121 esetben indíttatott erdőrendészeti eljárás.

Kezelő- és őrzőszemélyzet

Az erdők szakszerű kezelését az 1926. év végén 471 hatóságilag felesketett 
erdőtiszt teljesítette, ezek közül az erdőtörvény 17. szakaszában megnevezett 
erdőbirtokosoknál 372 volt alkalmazva.

Az erdők őrzését 2446 felesketett erdőőr végezte, akik közül a törvény 17. 
szakaszában megnevezett erdőbirtokosoknál 1410 volt alkalmazva, továbbá 
őrzési tennivalót látott el 916 erdőszolga is.

Kopár, vízmosásos és futóhomokos területek befásítása

A kopár, vízmosásos és futóhomokos területek befásítása az 1926. évben a 
megelőző évhez viszonyítva haladást mutat, amit az erdősítésekre kedvező 
időjáráson felül a birtokosok fokozottabb ügybuzgalma és azon körülmény 
segített elő, hogy ebben az évben 1 600 000 db-bal több ingyencsemetét utal
hatott ki a minisztérium az érdekelt birtokosok részére, mint az 1925. évben.

Kopár stb. területek befásítására 1926-ban 241 birtokos részére összesen
3 961 100 db ingyencsemete kiosztása iránt történt intézkedés, amivel 461,9 
ha területet sikerült befásítani. Erdősítési pénzsegélyben 21 birtokos részesült 
összesen 1150,69 pengő összeggel.

Csemetekertek és csemeteszétosztás

Új csemetekertek telepítése folytán az 1926. évben az állami csemetekertek 
száma 52-re, kiterjedése pedig 188 ha-ra emelkedett. Az állami csemetekertek
ben az 1926. évben rendelkezésre állott 42 737 000 db különféle erdei 
facsemetéből az erdősítések, kopárfásítások és alföldi erdőtelepítések céljaira
4 170 000 db tűlevelű és 9 193 000 db lomblevelű, vagyis összesen 
13 363 000 db különféle erdei facsemete osztatott ki. Az év végén a csemete
kertekben 29 374 000 db csemete maradt készletben, amelyből 8 000 000 db 
kiültetésre már alkalmas csemete kiadására azért nem került sor, mert az 1926.
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évi bő tölgymakktermést az erdőbirtokosok teljes mértékben kihasználták és a 
vágásterülctck nagy részét tölgymakkal újították fel.

Alföldi fásítás

Az Alföldön az erdőtelepítés örvendetesen halad. Az 1926. év folyamán az 
Alföldön a birtokosok önkéntes elhatározásából 1561 ha új erdő telepíttetett, 
amely területtel az alföldfásítási akció megkezdése óta létesített új erdők kiter
jedése 6977 ha-ra emelkedett. Szép eredménnyel folyik a gazdasági és tanya
fásítás is, amelynek előmozdítása érdekében az állami csemetekertekbcn a su- 
háng- és sorfanevelés is bevezettetett.

F á s í t s  m a g y a r !
Gondold meg, hogy fa nélkül szülőfölded és házad 

tájéka sivár pusztaság lenne.
Gondold meg. hogy ha elődeid nem fásitotiak volna, 

ma nem lenne tüzelőd, nem lenne szerszámfád, nem lenne 
árnyékod, ahová a nap heve elől pihenni térsz.

Miért akarod, hogy utódaid szűkölködjenek mind
ezek ben cs Téged átkozzanak bűnös hanyagságod és nem
törődömséged miatt? A  nem zedékek hosszú sorában csak 
Te akarod mások munkájának gyümölcsét szedni s magad 
nem akarod gyermekeid és unokáid javát szolgálni ?

Munkás életednek nem emelhetsz szebb emléket, mint 
a zúgó szélben hajladozó fasort vagy erd ő t!

Az államerdészeti csemetekertben vár a csemete!

Fásíts  m agyar!

Az állami ellátásban lévő községi és némely más erdők és kopár területek

Az 1898. évi XIX. te. alapján állami ellátásba vett községi és némely más 
erdők és kopár területek kiterjedése az 1926. évben 329 101,6 kh (189 705 ha) 
volt, vagyis 1922,4 kh-dal (1105 ha) több, mint az előző évben. Az állami 
ellátásban levő területek után, kezelési költség címén, a birtokosok terhére 
előíratott az 1926. évben 1 738 025 357 korona. Állami ellátásban volt még az 
1926. évben az 1898. évi XIX. te. hatálya alá nem tartozó 2064,8 kh (1185 ha).

Az állami erdőhivatalok az erdőrendezési hátralékok nagy részét feldolgoz
ták, a még fennálló hátralék oka a személyzet és műszerek hiánya. A legfon
tosabb munkálatok azonban mindenkor elvégeztettek.

Az erdőhivatalok kijelölték az erdőbirtokosok által igénybe venni kívánt s 
esedékes fahasználatokat, tiszti személyzetük minden irányban támogatta a 
birtokosokat a faértékesítés ügyeiben is, mégpedig úgy a faeladások ügyeinek 
előkészítésénél, mint az árverések lebonyolításánál és segítségére volt a bir
tokosságoknak az 1898. évi XIX. te. értelmében való szervezkedéseiben.

394



Kormányjelentés az erdészetről 1926

Az erdősítéseknél jelentékeny haladás mutatkozik, de az erdősítési hátralék 
még mindig nem volt teljesen megszüntethető.

Erdészeti szakoktatás

A soproni M. Kir. Bányamérnöki és Erdőmémöki Főiskola erdőmérnöki 
osztályára az 1925/26. tanévben 90 hallgató iratkozott be és ebben a tanévben 
46 hallgató végezte el a főiskolát.

A Budapesten az 1926. év tavaszán és őszén megtartott erdészeti állam
vizsgákon 42 jelölt jelent meg és kapott erdőmérnöki oklevelet; a bányamér
nöki és erdőmémöki főiskolán tett II. szigorlat alapján pedig 15 erdőmérnök
hallgató szerzett oklevelet.

Az Erdőgazdasági Szakiskolában az 1926. évben 9 tanuló, az erdőőri és 
vadőri iskolákban pedig 42 tanuló nyert teljes kiképzést. A szakoktatás mellett 
úgy az Erdőgazdasági Szakiskolában, mint az erdőőri és vadőri iskolákban az 
oktatás tárgyát képezték a vadtenyésztési és vadászati ismeretek is és a tanulók 
ezen a téren is megfelelő kiképzést nyertek.

Erdőőri és vadőri szakvizsgák az 1926. év augusztus hó 2-án és a rákö
vetkező napokon a 6 m. kir. erdőigazgatóság székhelyén, éspedig Debrecen
ben, Gödöllőn, Kaposváron, Miskolcon, Kecskeméten és Veszprémben tartat
tak. Az erdőőri szakvizsgákon 134 vizsgázó közül 110 sikeresen állottá ki a 
vizsgát. Ezenfelül öten eredménnyel tették le a vadőri vizsgát.

Erdészeti kísérletügy

Az erdészeti kísérleti állomás az 1926. év folyamán 3 új kísérleti területet léte
sített, amelyekkel együtt 7 helyen végezhette a gyérítési és felújítási kísérleteket.

Fejlesztette a püspökladányi kísérleti telepet, amelynek különleges célja a 
szikes területeknek az erdőgazdaság céljaira való meghódítása. A főiskola bo
tanikus kertjében tovább folytatta a külföldi fafajok meghonosítására irányuló 
csemetenevelést. A termelt csemetéket a soproni arborétumban ültették ki, 
ahol ily módon immár 64 faj telepíttetett meg. Munkássága kiterjedt a famag
vak vizsgálatára, továbbá az erdővédelemmel kapcsolatos kísérletekre. Végül 
folytatta a gödöllői József főherceg arborétumban megkezdett munkálatokat. 
A kísérleti állomás munkájával szoros kapcsolatban készültek az alföldi fa
sorok fatermési táblái és segédkezet nyújtott az állomás az egyes főiskolai tan
székek által végzett kutatásokhoz és kísérletekhez is.
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Az idevonatkozó megfigyelések és azok eredményei az állomás folyó
iratában az Erdészeti Kísérletek című lapban láttak napvilágot.

Kincstári erdők területváltozása

A gödöllői m. kir. állami és koronauradalmi, valamint a miskolci m. kir. 
erdőigazgatóság kerületéhez tartozó kincstári erdőknek és az üzemi és gazdál
kodási célokat szolgáló beltelkeknek, mezőgazdaságilag művelt földeknek és 
terméketlen területeknek kiterjedése az 1926. év folyamán az 1925. évi állo
mánnyal szemben összesen 495 ha-ral szaporodott.

Kincstári erdők, fahasználat és értékesítés

A  gödöllői állami és koronauradalmi erdőigazgatóság kerületében az 1926. 
év folyamán foganatosított fahasználatok a rendszeres gazdasági tervek rendes 
előírásainak feleltek meg.

A miskolci erdőigazgatóság kerületében az üzemtervi előírással szemben 
tekintélyes megtakarítás mutatkozik, amely jórészben az erdők eddigi feltárat
lan állapotában leli magyarázatát. A most folyó útépítési munkák azonban a 
közeljövőben lehetővé fogják tenni, hogy a távolabb fekvő és eddig megkö
zelíthetetlen erdőrészletek fatömege is gazdaságosan legyen kitermelhető.

A termelt faanyagokat az erdőigazgatóságok minden fennakadás nélkül 
mindenkor megfelelő forgalmi árakon értékesítették.

Az értékesítés egyébként a fogyasztás szükségleteinek megfelelő csopor
tokban főleg írásbeli és szóbeli versenytárgyalásokon, részben kisebb mennyi
ségben, az érvényben lévő erdőtermény-árjegyzékek árai alapján történt.

Erdőrendezés

Az erdőrendezőségek szervezetében változás nem történt. Az erdőren
dezési teendőket a két vezetőn kívül 3 beosztott tisztviselő végezte.

Az erdőrendezőségek a kincstári erdőhivatalok ellátásában levő kincstári 
erdők új rendszeres gazdasági terveinek összeállításával, birtok- és határren
dezési munkálatokkal, az erdőhasználatok és -felújítások gazdasági tervszerű 
végrehajtásának ellenőrzésével és a kincstári birtoktörzskönyv összeállításával 
foglalkoztak.
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Két új gazdasági üzemtervet fejeztek be és terjesztettek elő jóváhagyásra, 
mégpedig egy koronauradalmi erdőhivatali kerületről és egy kincstári erdőbir
tokról.

A hátralékos üzemrendezési munkák a diósgyőri uradalomban teljesen, a 
gödöllői uradalomban pedig nagy részben fel vannak dolgozva.

Kerületi erdőrendezői minőségükben a kerületükhöz tartozó többi erdőbir
tokokról gazdasági beszámoló és kiegészítő munkálatokat végeztek és az 
üzemtervi nyilvántartások pontos vezetését ellenőrizték.

Erdőművelés

Az 1926. év folyamán összesen 496 ha került beerdősítésre, az előző év 
eredményével szemben tehát 463 ha-ral kevesebb. Az előírt erdősítési munkák 
makktermés hiánya miatt végrehajthatók nem voltak. A csemetekertek terüle
tének kiterjedése az előző évhez képest 0,6 ha-ral szaporodott. Az erdősítések 
és a csemetenevelés terén elért eredmények általában kedvezőknek mondhatók.

Építkezések

A  kincstári erdőbirtokokon az 1926. év folyamán a következő építkezések 
hajtattak végre: a miskolci m. kir. erdőigazgatóság kerületében befejezést 
nyert tatárároki kőbánya és majláthmajori adminisztrációs épület kerítésének 
építése, a miskolci fűrész villamos berendezése, a majláthmajori adminisztrá
ciós épület villany világítási berendezése, a vásárhelyi erdőőri lak, a majláth
majori vagonszín, a csányiki téglaszín építése; a gödöllői kincstári és korona
uradalmi erdőigazgatóság kerületében a visegrádi kőbányaüzem részére egy 
iroda és altiszti lak építése.

Az önálló építkezéseken felül végrehajtattak a szükséges átalakítások, hely
reállítások és kisebb tatarozások mindkét erdőigazgatóság kerületében.

Kincstári erdőbirtok-rendezés

Birtokrendezés terén a gödöllői erdőigazgatóság kerületében változás nem 
történt. A miskolci erdőigazgatósághoz tartozó mocsolyástelepi erdőgondnok
ság szegődött munkásaival az összes szerződések megköttettek és jóváhagyás 
alatt állanak.
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Erdészeti közállapotok

Az erdészeti törzskönyvek szerint az 1926. év folyamán összesen 1 170 575 ha 
kiterjedésű terület, vagyis az ország összes területének 12,6%-a erdővel volt 
borítva. Az előző évi 1 175 979 ha erdőterülettel szemben 5000 ha-t meghala
dó területcsökkenés mutatkozik, amely azonban nem annyira az irtásokkal, 
mint inkább az erdészeti törzskönyveknek a felmérések fokozatos végrehaj
tásából származó kiigazításával indokolható. Az erdőterületeknek 51,4%-a 
(601 912 ha) tölgyes, 43,9%-a (514 183 ha) bükk- és más lomberdő s 4,7%-a 
(54 480 ha) fenyőerdő volt. Az egyes fanemek között tehát leggyengébben a 
fenyőerdők vannak képviselve, terjedelem tekintetében középső helyen a 
bükk- és más lomberdők állanak s a tölgyesek a legkiterjedtebbek. A talaj 
minősége szerint 700 301 ha kiterjedésű erdő (az összes erdőknek 59,8%-a) 
feltétlen erdőtalajon áll, 353 500 ha (30,2%) terjedelmű erdő talaja pedig nem 
feltétlen erdőtalaj; ezenkívül 105 156 ha (9%) futóhomok lekötésére szolgál és
11 618 ha-t (1%) pedig a törzskönyvek mint véderdőt tartanak nyilván.

Minden szakszerűen kezelt erdőgazdaságban az erdősítés, illetve az 
erdőtelepítés a kitermelés pótlása szempontjából nagy fontossággal bír. A mai 
határokon belül pedig, ahol az erdő kiterjedése tudvalevőleg a szükségletekhez 
képest nagyon csekély, az erdőtelepítés és -felújítás a jövőre való gondos
kodásnak egyik alapfeltételét képezi. A világháború befejezése óta ezért 
hazánkban állandóan jelentékeny területek erdősí ttettek. Az 1919-1926. évek
ben összesen 122 041 ha-t, vagyis évenként átlag 15 255 ha-t erdősítettünk. Az 
erdősített terület 1919-ben volt a legkisebb (6249 ha), majd fokozatosan 
emelkedve maximumát (27 020 ha-ral) 1923-ban érte el. A következő két 
évben azután az erdősítés némileg szűkebb keretek között mozgott, de az 
1926. évben már ismét 26 186 ha terület lett beerdősítve. A régi határokon 
belül az évenként erdősített terület az összes területnek 0,9%-át, 1912-ben és 
1913-ban egyaránt 0,8%-át tette ki, a világháború után erdősített területek 
kiterjedése pedig az egyes években az összes erdőterület 1-2,3%-ának (1926- 
ban 1,9%-ának) felelt meg. Kétségtelen tehát, hogy a békekötés óta viszony
lag nagyobb területeket erdősítettünk évenként, mint annak előtte.

Az erdősítések megkönnyítésének céljait szolgálják az állami erdőhivatalok és 
a kincstári erdőhatóságok által kezelt csemetekertek. Az állami erdőhivatalok az 
1926. évben a 188 ha kiterjedésű csemetekertekben nevelt csemetekészletből 13,4 
millió db csemetét utaltak ki. A kiutalt csemetemennyiségből 2,5 millió db az 
állam által kezelt erdőbirtokok vágásterületeinek felújítására, 4 millió db kopár 
területek befásítására és végül 6,9 millió db egyéb területek befásítására használ
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tatott fel. A kincstári erdőhatóságok viszont a rendelkezésükre álló 19,4 ha ter
jedelmű csemetekertekből 2,1 millió facsemetét adtak ki az erdőkincstár által 
foganatosított erdősítések céljaira; a kopár területek befásítására pedig közel 4 
millió db csemetét osztottak ki ingyen. E csemetékkel befásított terület 462 ha-t 
tett ki. Említést érdemel, hogy a kiosztott csemetékkel legnagyobb területet 
Heves vármegyében (97 ha-t) és Pest vármegyében (81 ha-t) erdősítettek.

Az állam azonban nemcsak az általa kezelt csemetekertekben nevelt 
csemeték kiosztásával segítette elő az erdészet ügyét, hanem azáltal is, hogy a 
nagy kiterjedésű kincstári erdőbirtokokon mintaszerűen gazdálkodott és 
ezenkívül a korlátolt forgalmú birtokok erdeinek egy részét is kezelte. Az
1926. évben a kincstári erdőbirtokok összes területe 48 224 ha volt. Ebből a te
rületből az erdők 43 026 ha-t foglaltak el, a fennmaradó terület pedig más mű
velési ághoz tartozott, s főleg terméketlen területből (2674 ha) és legelőből 
(1386 ha) állott. Rendes használatban 41 958 ha, használaton kívül pedig 1068 
ha erdőterület kezeltetett. A használat alatt levő erdőségek területének a bükk- 
és más keménylombfaerdők 56,2%-át, a tölgyesek 40,4%-át, a fenyvesek 2,8%-át, 
végül a fűz-, nyár- és más puhalomberdők 0,6%-át alkották.

A korlátolt forgalmú birtokokhoz tartozó erdők területéből az állam az 
1879. évi XXXI. és az 1898. évi XIX. te. alapján az 1926. évben 2885 közsé
gi közbirtokossági hitbizományi és alapítványi erdőbirtokot kezelt, ame
lyeknek területe összesen 190 890 ha-t tett ki.

A fatennelésről számszerű adatok csak a kincstári erdőkre vonatkozólag 
állanak rendelkezésre, a többi erdőkben kitermelt fa mennyiségéről ellenben 
nincsenek adataink. Az 1926. évben a kincstári erdőkben összesen 140 256 
tömör m3 faanyag termeltetett ki. Ebből a famennyiségből 124 575 m3 tűzifa és
15 681 m3 épület- és műfa volt; a kitermelt fának tehát a tűzifa 88,8%-át, az 
épület- és műfa pedig 11,2%-át tette ki. A tűzifának s az épület- és müfának ez 
az arányszáma termelési eredményeinket meglehetősen kedvezőtlen színben 
tünteti fel, különösen, ha figyelembe vesszük, hogy Magyarország régi területén 
a kincstári erdőkben az 1911-1915. évek átlagában kitermelt faanyagból a tűzi
fa 55,2%-ot, az épület- és műfa pedig 44,8%-ot foglalt el. A mai határokon belül 
tehát az értékesebb épület- és műfa aránya a jóval olcsóbb tűzifával szemben 
igen nagy mértékben csökkent. Ennek az a magyarázata, hogy a mai területen 
levő kincstári erdőkben a szálerdők faállománya jóval silányabb minőségű, mint 
a Kárpátokkal idegen uralom alá került kincstári erdők faállománya. Ezenkívül 
az épület- és műfatermelés arányszámának visszaeséséhez bizonyára az is hoz
zájárult, hogy a legtöbb épület- és müfát szolgáltató fenyvesek a régi határokon 
belül az 1911-1915. évek átlagában a kincstári erdők összes területének 32,6%-át, 
a mai területnek pedig a tárgyalt évben csak 2,8%-át képezték.
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A kincstári erdőkben kitermelt fa mennyiségét ezeknek az erdőknek területé
vel egybevetve arra az eredményre jutunk, hogy a kincstári erdőkben a tárgyalt 
év folyamán az átlagos hozadék ha-onként 3,1 m3 volt. A többi erdőségek ter
melési adatai, mint már említettük, nem állanak ugyan rendelkezésre, de köztu
domású, hogy ezeknek az erdőknek átlagos hozadéka a kincstári erdők hozadé- 
kánál kisebb. A nem kincstári erdőkben ugyanis igen sok az újonnan telepített fia
tal erdő, melyeket még nem lehet kitermelni, továbbá a nagy kiterjedésű magán
erdők faállománya a mai kincstári erdők faállományának átlagos minőségét sem 
éri el, s a korosztályviszonyok tekintetében is rosszabb helyzetben van. Az erdő
területek elégtelenségén kívül tehát ez az egyik oka annak, hogy míg a régi terü
leten igen jelentős fakivitelünk volt, a világháború óta faszükségleteinket csak 
állandó és nagyarányú behozatal útján tudjuk kielégíteni.

Faforgalom

Az erdészeti termékek 1922-1926. évi forgalmát a következő adatok 
mutatják be:

Behozatal

mennyisége, mázsában

Árum egnevezés 1922 1923 1924 1925 1926

Tűzifa 10 138 216 12 584 778 17 309 788 14 268 172 16 714 909

Bányafa 781 144 1 373 354 1 405 650 1 055 494 1 246 589

Épület- és műfa, nyers, m eg
munkálatlan, tölgyfából

28 501 7 650 29 598
179 841 315 520

Épület- és müfa, nyers, m eg
munkálatlan, egyéb lombfából

38 248 91 462 154 433

Épület- és müfa, nyers, m eg
munkálatlan, fenyőfából

1 689 811 1 728 135 762 348 1 745 085 1 791 797

Hordófa, donga 25 435 25 158 26 379 24 224 22 064

Szőlőkaró 13 017 15 840 29 448 72 124 75 628

Zsindely - - - 16 707 15 205

Vasúti talpfa 283 043 1 113 851 862 587 1 044 458 297 198

Épület- és müfa, bárdolva, 
fűrészelve, tölgyfából

95 927 84 227 73 415
156 276 182 897

Épület- és müfa, bárdolva, 
fűrészelve, egyéb lombfából

67 667 122 603 137 437

Épület- és müfa, bárdolva, 
fűrészelve, fenyőfából

3 803 022 3 592 410 3 448 668 3 664 961 5 604 237

Összesen 16 964 031 20 739 468 24 239 751 22 227 342 26 266 044
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Kivitel

mennyisége, mázsában

Árumegnevezés 1922 1923 1924 1925 1926

Tűzifa 6 774 750 - 14913 14 078

Bányafa - - - 123 -

Épület- cs műfa, nyers, m eg
munkálatlan, tölgyfából

43 012 30 758 107 405

82 039 93 617Épület- és müfa, nyers, m eg
munkálatlan, egyéb 
lombfából

28 603 8 567 10 831

Épület- és müfa, nyers, m eg
munkálatlan, fenyőfából

10 396 238 - 1 202 13 395

Hordófa, donga 16 978 10 378 18 257 6 712 5 768

Szőlőkaró - 1 364 2 448 5 722 9 593

Zsindely - - - 8 73

Vasúti talpfa 582 - - 986 -

Épület- és müfa, bárdolva, 
fűrészelve, tölgyfából

26 488 40 853 56 538
144 019 85 005

Épület- és müfa, bárdolva, 
fűrészelve, egyéb lombfából

20 211 22 019 59 653

Épület- és müfa, bárdolva, 
fűrészelve, fenyőfából

38 445 37 281 17 146 11 785 3 024

Összesen 191 489 152 208 272 278 267 509 224 553

Adataink szerint a hazai fatermelés elégtelensége miatt, hogy az ország 
szükségletét fedezhessük, 1926-ban 26 266 044 mázsa különféle faanyagot 
kellett külföldről behoznunk. A behozott faanyagnak 63,6%-át (16 714 909 
mázsát) a tűzifa adta. Az utána legnagyobb mennyiséggel (5 604 237 mázsá
val) következő bárdolt és fűrészelt fenyő épület- és műfa a behozatalnak 
21,3%-át tette ki, míg a nyers és megmunkálatlan épület- és műfa fenyőfából 
(1 791 794 mázsa) 6,8%-át, a bányafa (1 246 589 mázsa) 4,8%-át, a többi 
faféleség pedig együttvéve (908 512 mázsa) behozatalunknak 3,5%-át alkotta. 
Említést érdemel, hogy a behozatalban 1925-ben 1 044 458 mázsával szereplő 
vasúti talpfából a tárgyalt évben csak 297 198 mázsát hoztunk be. A talpfaim
port tehát nagymértékben csökkent, holott a többi fafélékből általában többet 
importáltunk, mint az előző esztendőben. Fakivitelünk alig volt, s a külföldön 
vásárolt faanyag mennyiségének még 1%-át sem érte el.

A faimport értéke a szóban levő esztendőben 92 897 000 aranykoronát, a 
kivitel értéke pedig csak 1 766 000 aranykoronát tett ki, úgyhogy a faanyag
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félék külkereskedelmi forgalma kereskedelmi mérlegünk passzivitását 
91 131 000 aranykoronával növelte. A behozatal összes értékéből az importált 
tűzifára 34,2%, a fenyőfából bárdolt és fűrészelt épület- és müfára 47,2% esik; 
a többi faféleségek behozatali értéke az összes értéknek már csak 18,6%-át 
képezte.

Behozatal Kivitel

értéke, ezer aranykoronában

Árum egnevezés 1924 1925 1926 1924 1925 1926

Tűzifa 28 386 24 969 31 758 - 27 32

Bányafa 4 471 3 335 4 337 - * -

Épület- és müfa, nyers, megmunkálatlan, 
tölgyfából

237
1 039 1 822

967
408 493

Épület- és müfa, nyers, megmunkálatlan, 
egyéb lombfából

456 32

Épület- és műfa, nyers, megmunkálatlan, 
fenyőfából

2 596 5 916 6 352 - 4 27

Hordófa, donga 317 441 443 219 189 142

Szőlőkaró 124 387 438 10 31 42

Zsindely - 162 127 - * 1

Vasúti talpfa 4 722 4 700 1 935 - 3 -

Épület- és müfa, bárdolva, fűrészelve, 
tölgyfából

1 119
1 554 1 860

743
1 642 990

Épület- és müfa, bárdolva, fűrészelve, egyéb  
lombfából

1 123 598

Épület- és müfa, bárdolva, fűrészelve, 
fenyőfából

27 495 29 381 43 825 143 107 39

Összesen 71 046 71 884 92 897 2 712 2411 1 766

* 500 aranykoronán alul

A behozott faanyag, mint a háború befejezése óta állandóan, a tárgyalt év
ben is legnagyobbrészt a szomszéd országokhoz csatolt magyar területekről 
származott. Az összes fabehozatal mennyiségének 87,8%-a az elszakított terü
letek erdőségeiben termeltetett ki.

A származási országok közül Románia főleg tűzifát, a Csehszlovák Köz
társaság leginkább bányafát, nyers és megmunkálatlan épület- és műfát fenyő
fából, a Szerb-Horvát-Szlovén Királyság többnyire vasúti talpfát, végül 
Ausztria -  a felsorolt államokhoz képest már csak kis mennyiségben -  bárdolt
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és fűrészelt épület- és műfát szállított. A tárgyalt évben a főbb faanyagfélék 
közül Romániából 10 148 388 mázsa tűzifa, 2 619 312 mázsa nyers és meg
munkált épület- és müfa, a Csehszlovák Köztársaságból 5 318 622 mázsa tűzi
fa, 832 700 mázsa bányafa és 3 522 345 mázsa egyéb épület- és műfa, a 
Szerb-Horvát-Szlovén Királyságból 1 071 754 mázsa tűzifa, 251 453 mázsa 
vasúti talpfa és 856 218 mázsa egyéb épület- és műfa jött az országba. Érdekes 
jelenség, hogy tűzifa-behozatalunkban Románia szerepe a tárgyalt évben az 
előző évek behozatalához viszonyítva némileg háttérbe szorult, s helyét leg
nagyobbrészt a Csehszlovák Köztársaság foglalta el. Az importált tűzifának 
ugyanis 1925-ben 75,8%-a Romániából, 18,7%-a pedig a Csehszlovák Köz
társaságból származott; az 1926. év folyamán behozott tűzifának már csak 
60,7%-a származott Romániából, 31,8%-át pedig már a Csehszlovák Köz
társaság szolgáltatta.

Barkócaberkenye

403



1927

404



Kormányjelentés az erdészetről

Magyarország erdőgazdaságilag művelt területe az 1927. év folyamán 
78 033,3 kh-dal apadt, és ez év végén 2 014 865,6 kh volt. Az apadás oka az 
azonosítási eljárással megállapított területváltozások következtében elrendelt 
törzskönyvhelyesbítés.

Erdősítések

Az üzemtervek rendelkezései, valamint az 1879. évi XXXI. tc.-nek az er
dők fenntartására vonatkozó általános határozmányai értelmében 49 488 kh- 
nyi terület lett volna az erdőtulajdonosok részéről beerdősítendő. Ezzel szem
ben az erdőtulajdonosok csak 27 423 kh-at erdősítettek be, tehát a beerdősí
tendő terület 22 065 kh.

Az erdősítés ilyen arányú elmaradásának oka egyrészt az, hogy még min
dig érezteti hatását a háború alatt és után bekövetkezett anyaghiány, másrészt 
az, hogy a letarolt területekről a faanyagot kellő időben nem lehetett kiszállí
tani.

Erdőkárok

Tűzkár 40 esetben fordult elő, de csak jelentéktelen kárt okozott. Szélkár 
nem volt, rovarkár pedig csak szórványosan fordult elő.

Erdőrendészeti áthágás

Az erdőtörvény rendelkezéseivel szemben a birtokosok által elkövetett 
cselekmények és mulasztások miatt 88 esetben indíttatott erdőrendészeti el
járás.

Kopár, vízmosásos és futóhomokos területek befásítása

A kopár, vízmosásos és futóhomokos területek befásítása az 1927 évben 
némi visszaesést mutat, amit a kedvezőtlen időjárás és az őszi fagy okozott.
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Kormányjelentés az erdészetről 1927

Kopár stb. területek befásítására az 1927. évben 222 birtokos részére
3 391 300 db ingyencsemetc osztatott ki, amivel 429,5 ha területet sikerült be- 
fásítani.

Csemeíekertek és csemeteszétosztás

A csemetekertek száma lényeges emelkedést nem mutat, kiterjedésük 
azonban a meglevő kertek nagyobbítása következtében 37 ha-ral meghaladta 
az előző évi 188 ha-t.

Alföldi fásítás

Az Alföldön túlnyomó részben a birtokosok önkéntes elhatározásából je
lentékeny terület fásíttatott be. Intézkedés történt, hogy a területek összeírassa
nak és, hogy a fásításokhoz elegendő csemete, a tanya és gazdasági fásításhoz 
pedig megfelelő suháng álljon rendelkezésre.

Állami ellátásban lévő községi és némely más erdők és kopár területek

Az 1898. évi XIX. te. alapján állami ellátásba vett községi és némely más 
erdők és kopár területek kiterjedése az 1927. évben 333 895,9 kh volt.

Az állami ellátásban levő területek után kezelési költség címén a birtoko
sok terhére 177 884 pengő íratott elő. Az erdőhivatalok kijelölték az erdő- 
birtokosok által igénybe venni kívánt fahasználatokat.

Erdészeti szakoktatás

A soproni M. Kir. Bányamérnöki és Erdőmémöki Főiskola erdőmérnöki 
osztályára az 1926/27. tanévben 83 hallgató iratkozott be, és ebben a tanévben 
50 hallgató végezte el a főiskolát. Budapesten az államvizsgákon 21 jelölt 
jelentkezett és kapott erdőmérnöki oklevelet. Az erdőgazdasági szakiskolában
16 tanuló, az erdőőri és vadőri iskolákban pedig 40 tanuló nyert teljes ki
képzést.
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Kormányjelentés az erdészetről 1927

Erdészeti kísérletügy

Az erdészeti kísérleti állomás az év folyamán 7 birtokon végezte kísérleteit 
s folytatta a gödöllői József főherceg arborétumban megkezdett munkálatait. 
A kísérleti állomás által végzett vizsgálatok eredményei, valamint a megfi
gyelések az állomás folyóiratában az Erdészeti Kísérletek című lapban tétettek 
közzé.

Kincstári erdők területváltozása

A gödöllői m. kir. állami és koronauradalmi, valamint a miskolci m. kir. 
erdőigazgatóság kerületéhez tartozó kincstári erdőknek és az üzemi, valamint 
gazdasági célokat szolgáló beltelkeknek, -  mezőgazdaságilag müveit réteknek
-  legelőknek és nádasoknak, valamint a terméketlen területeknek a kiterjedése 
az 1926. évi állománnyal szemben változást nem szenvedett. Kivételt képez a 
szántóföldterület, amely 9 ha-ral szaporodott. Ez a területszaporodás az Or
szágos Földbirtokrendező Bíróság által a gödöllői házhelyek céljaira kisajátí
tott területeknek a kártalanításából ered.

Kincstári erdők, fahasználat és értékesítés

A gödöllői m. kir. állami és koronauradalmi erdőigazgatóság kerületében a 
rendszeres gazdasági tervek előírásainak megfelelően folyt a gazdálkodás. A 
miskolci m. kir. erdőigazgatóság kerületében az üzemtervek szerint kitermel
hető famennyiséggel szemben tekintélyes elmaradás mutatkozik, mert a folya
matban lévő útépítési munkálatok még nem tették lehetővé az idő szerint még 
meg nem közelíthető erdőrészek fatömegének kitermelését. A termelt faanya
got az erdőigazgatóságok fennakadás nélkül, megfelelő forgalmi áron érté
kesítették.

Erdőrendezés

Az erdőrendezőségek a kincstári erdők új rendszeres gazdasági terveinek 
egybeállításával, birtokok és határrendezési munkálatokkal, az erdőhasznála
tok és -felújítások gazdasági tervszerű végrehajtásának ellenőrzésével és a 
kincstári birtok törzskönyv-egybeállításával foglalkoztak.
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Kormányjelentés az erdészetről 1927

Erdőművelés

Az 1927. óv folyamán 1379 ha került beerdősítesre; az előző evvel szem
ben tehát 883 ha-ral több.

A mutatkozó erdősítési többlet az 1926. évi bő makktermésnek az eredmé
nye. A esemetekertek területe szaporodott.

m ié r t  kell fásítani?

Mert óriási a JshlAny é t  évenkivi 300.000 vosuli 
kocsi fái 150 r'illió pengd irHkber. kcH kül- 

v földről behozni.

Í m ert a *d<uAfl Isn n e ié . c*i j.V ufr-j rfejbdik,
hu e trágyát nem iQzelJOk el és \  y * jzerizá* 

1 mokho*7- szGknéges í»i megterem a tanya körül,
jj meri a a  éd tu jla t fás vidéken csapedékdusabb, ofj 

több a  pára harmet ég esd. 
mert egy fasor a  m agarséfa húszszorosának meg

feleld sxélerséjfl terttlehn belőlyásolja n lalaj 
gyors kisrdradásál és r.jész 707,-is .n-ram^ntl 
a  talajnedvességei. Pél<M>il 20 .-n. magas la
tornak 400 méterre van hálása, 

mert a  fa megvéd széltől, hólól. nyári forrósából, 
meri a  legeld á'ika a  szél és iákkal védell gyepen 

a  íühozam 3#/#*ol nagyobb, 
mer] a fa széppé, kellemessé, értékesebbé leszi a 

lányét
mert a  fa jó  méh)egeid (háru, akác, sophora, coel- 

reuleria. olajfa, amorfa), 
mert a  fa féazkeldhelyet ád  a  haiT jioi madarak* 

nak, melyek pusztítják a kerlre és mezőre 
ká/os hernyókai és rovarokat, 

mer! a közegészségügyi viszonyokat javítja. Tüdő- 
betegeknek fás, erdős vidék kell,

!; mert e rre  tanít a  történetem la  .Erdők mélyén a 
t haza szive !üklel, nép «;dő nélkül oly nép,
I mely pusziul." Példa rá a  dalrr.ál p.arlvldék,

Szlálla és Görögország.

Alíoldfásílási propaganda
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Erdészeti közállapotok

Az erdészeti törzskönyvek szerint hazánk jelenlegi határain belül az 1927. év 
végén az erdők területe 1 169 586 ha-t tett ki. Ennek a területnek a tölgyesek 
50,3%-át, a bükk- és más lomberdők 44,9%-át, a fenyvesek pedig 4,8%-át ké
pezték.

Az erdőterületnek fanemek szerint való megoszlására vonatkozó adatok 
szerint az utóbbi években a tölgyerdők kiterjedése csökkent, viszont a bükk- 
és más lomberdőknek, továbbá fenyveseknek területe szám szerint és az összes 
erdőkhöz viszonyítva növekedett. Az 1924. évtől 1927-ig ugyanis a tölgyer
dők területe 33 771 ha-ral, vagyis 5,4%-kal kisebb lett, az összes erdőkhöz va
ló arányuk pedig 53,1 %-ról 50,3%-ra hanyatlott. Viszont a bükk- és más lomb
erdők kiterjedése 1924-től 1927-ig 25 856 ha-ral (5,2%-kal), a fenyőerdők te
rülete pedig 5504 ha-ral (10,9%-kal) növekedett. Az összes erdők területéhez 
viszonyított arányszám a jelzett idő alatt a lomberdőknél 42,6%-ról 44,9%-ra, 
a fenyveseknél pedig 4,3%-ról 4,8%-ra emelkedett. Ezek a változások nagy 
részben az erdészeti törzskönyveknek kiigazításával indokolhatók. A tölgye
sek fokozatos csökkenését s ezzel kapcsolatban a lomberdők területének nö
vekedését ugyanis az a körülmény idézte elő, hogy a törzskönyvekben koráb
ban a tölgyesek között nyilvántartott csertölggyel borított terület a törzsköny
vezés alkalmával helyesen a lomberdők közé soroztatott. A lombfák kiterjedé
sének gyarapodásához még az a körülmény is hozzájárult, hogy az újabb idő
ben foganatosított erdősítéseknél és tanyafásításoknál, különösen az Alföldön 
a lombfákhoz tartozó akácfa használatos leginkább. A fenyveseknél a terü
letgyarapodást ugyancsak az újabb időben véghezvitt erdősítések idézték elő.

Mélyreható változások észlelhetők az erdőterületeknek talajminőség 
szerint való tagozódásában is. Az 1924. évben az erdőknek még 58,5%-a 
feltétlen erdőtalajon, 32,7%-a nem feltétlen erdőtalajon állott, 7,8%-a futóho
mok megkötésére szolgált, végül 1%-a véderdő volt. Az 1927. évben az összes 
erdők területének a feltétlen erdőtalajon álló erdők már 60,6%-át, a nem 
feltétlen erdőtalajú erdők 29,4%-át, a futóhomokon álló erdők pedig 9%-át tet
ték ki, mert a szóban levő évek alatt a feltétlen erdőtalajú erdő kiterjedése 
22 238 ha-ral, a futóhomok megkötésére szolgáló erdők területe 13 628 ha-ral 
gyarapodott, míg ugyanakkor a nem feltétlen erdőtalajú erdők területe 38 368 
ha-ral csökkent. A nem feltétlen talajú erdők kiterjedése és aránya tehát a más
féle talajú erdők gyarapodásával szemben erősen visszafejlődött.

A futóhomok megkötésére szolgáló erdők kiterjedésének gyarapodását az 
Alföldön végrehajtott erdősítések idézték elő. A feltétlen erdőtalajú erdők te-

409



Erdészeti közállapotok 1927

ríiletének növekedése s egyben a nem feltétlen erdőtalajon álló erdőségek ki
terjedésének csökkenése pedig azzal a körülménnyel fligg össze, hogy a koráb
ban más gazdasági művelésre is alkalmas (nem feltétlen) erdőtalajok egy ré
sze, főleg az erdei legeltetéssel kapcsolatos talajromlás folytán az utóbbi évek
ben csak erdőművelésre használható, feltétlen erdőtalajjá vált, úgyhogy ezek
nek a leromlott talajú erdőknek területét a törzskönyvek kiigazítása alkalmá
val már a más gazdasági művelésre alkalmatlan, feltétlen erdőtalajok közé kel
lett sorolni.

A rendelkezésre álló adatok szerint az 1927. év folyamán összesen 16 994 
ha terület erdősíttetett. Ez a terület az 1921-1925. évek folyamán erdősített 
(átlag 16 618 ha) területet 2,3%-kal meghaladja ugyan, de az 1926. év 
folyamán foganatosított (26 186 ha kiterjedésű) erdősítések mértékétől 36,5%- 
kal elmaradt. Az erdősített terület múlt évi visszaesése azonban aggályosnak 
nem mondható, mert az erdősítések többnyire a kitermeléssel, irtással párhu
zamosan foganatosíttatnak, s így az erdősítés 1927. évi csökkenése csak arra 
vezethető vissza, hogy ugyanakkor aránylag kisebb területeken történt kiter
melés.

Az erdősített terület alakulását országrészenként vizsgálva kitűnik, hogy az 
erdősített terület nagysága tekintetében 8190 ha-ral a dunántúli dombos vidék 
vezet, az Alföld 4408 ha kiterjedésű erdősítésével a második helyen áll. 
Legkisebb az erdősített terület (4396 ha) az északi dombos vidéken. Az újon
nan erdősített területek kiterjedésének az illető országrész erdőterületéhez való 
viszonyítása útján azonban megállapíthatjuk, hogy aránylag legnagyobb mér
tékben mégis az Alföldön erdősíttettek, mert az erdősített terület ott az erdő
terület 1,9%-ának felelt meg, Dunántúlon ez az arányszám csak 1,4%, az észa
ki törvényhatóságok területén pedig csak 1,3% volt.

Az erdősítések céljaira az állami erdőhivatalok és a kincstári erdőhatóságok 
által kezelt csemetekertckből, mint az előző években, a tárgyalt esztendőben is 
nagyszámú facsemete osztatott ki. Az állami erdőhivatalok 1927-ben 225 ha 
kiterjedésű csemetekertjeiből összesen 19,1 millió db facsemetét, vagyis 
43,2%-kal több kiültetésre alkalmas fát utaltak ki, mint az 1926. évben. A ki
szolgáltatott csemetemennyiségből 4,3 millió db az állami kezelésben álló 
erdők vágásterületeinek felújítására, 4,5 millió db az állam által kezelt kopár 
területek fásítására, 10,3 millió db pedig egyéb területek beerdősítésére fordít- 
tatott. A kincstári erdőhatóságok 20,8 ha terjedelmű csemetekertjeik faál
lományából a kincstári erdők felújításának céljaira összesen 2,9 millió db 
csemetét adtak ki; a kopár területek beerdősítésére pedig közel 3,4 millió db 
csemete osztatott ki ingyen. Ezekkel a csemetékkel a tárgyalt évben összesen 
429 ha kiterjedésű kopár terület erdősíttetett be. Az egyes vármegyék közül

410



Erdészeti közállapotok 1927

ilyképpcn legnagyobb területet Heves vármegyében (91 ha-t) és Pest várme
gyében (80 ha-t) erdősítettek.

A csemetekertek mellett az állam az erdészet ügyét egyes korlátolt for
galmú erdőbirtokoknak saját kezelésébe való vétele útján is szolgálta. Ada
taink szerint az állam ilyképpen évről évre nagyobb területeket vesz át ke
zelésébe. Az 1921-1925. évek átlagában ugyanis 178 966 ha, 1926-ban 
190 890 ha, a tárgyalt évben pedig már 197 049 ha kiterjedésű olyan erdőbir
tok került állami kezelés alá, mely korlátolt forgalmú birtokoknak képezte 
részét. Ezenkívül az állam a saját tulajdonában álló kincstári erdőkben is foly
tatott erdőgazdálkodást. A tárgyalt évben a kincstári erdőbirtokok kiterjedése
48 233 ha-t tett ki. Ebből a területből az erdőségek 43 026 ha-t foglaltak el, a 
birtokok többi része pedig más művelési ághoz tartozott. Az összes kincstári 
erdőkből 41 958 ha rendes használat alatt állott, 1068 ha pedig használaton 
kívül volt. A használatban levő erdőknek a fűz-, nyár- és más puha lombfák
0,7%-át, a fenyvesek 2,8%-át, a tölgyerdők 40,4%-át, végül a bükk- és más 
lomberdők 56,1%-át képeztek.

A fatermclésre vonatkozó adatok szerint a kincstári erdőkben az 1927. év 
folyamán 403 ha tényleg kihasznált területen összesen 150 402 tömör m3 fa
anyagot termeltek ki. A hozadék tehát az összes kincstári erdőkre vonat
kozólag ha-onként átlag 3,5 m3-nek felelt meg. A kitermelt famennyiségnek 
90,8%-a (136 530 mJ) tűzifa és 9,2%-a (13 872 m5) épület- és műfa volt. Az 
előző év fatermelési adataihoz viszonyítva, amikor a kitennelt fának a tűzifa 
88,8%-át, az épület- és müfa pedig 11,2%-át alkotta, megállapítható, hogy a 
tűzifa aránya a műfa rovására a tárgyalt évben némileg emelkedett.

Árnyalt csemetekerti ágyás (Sopron-Tómalom, 1936)
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Földművelésügyi Minisztérium 1928
Földművelésügyi miniszter' Mayer János

Pfeiffer Gyula 
Helyettes

Beyer Jenő 
Spettmann János 

Külön megbízással
Chabada Géza

1. Ügyosztály. Erdőrendészet
Osztályvezető

Papp Béla 
Főerdőtanácsos

Vidos Miklós 
Erdőtanácsos

Pukács Endre 
Főerdőmérnök

Hauszmann Béla 
Szabó Benedek 
Pászthory Ödön 

Erdőmérnök
Rabó Gyula

2. Ügyosztály. Erdőtelepítés, 
kopárfásítás
Osztályvezető: -  
Főerdőtanácsos

Gulyás Jenő 
Erdőtanácsos

Franciscy Vilmos 
Főerdőmérnök

Szilágyi-Ilosvay Lajos

I. FŐOSZTÁLY
Főnök

3. Ügyosztály. Állami erdőgazdasá
gi üzemek
Osztályvezető

Beyer Jenő 
Főerdőtanácsos

Hollós Gyula 
Fröhlich Brúnó 

Erdőtanácsos
Székács Vince 
Kelecsényi Mihály 

Főerdőmérnök
Wehofer Mihály 
Lengyel Sándor 
Erőss Gyula 
Hajdú János 

Erdőmérnök
Csemay Antal 
Eröss Gyula 
Mattyasovszky Emil

4. Ügyosztály. Erdőrendezés
Osztályvezető

Spettmann János 
Főerdőtanácsos

Enyedi János 
Irinyi Aurél 
Becker Róbert 

Főerdőmérnök
Marschalkó Ferenc
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Kormányjelentés az erdészetről

Csonka-Magyarország erdőgazdaságilag müveit területe az 1928. óv folyamán 
6027 ha-ral szaporodott, és ennek az évnek a végén 1 165 510 ha volt. A sza
porodás oka egyrészt a törzskönyvhelyesbítéssel kapcsolatban foganatosított 
azonosítási eljárással megállapított területváltozások, másrészt a kopárkijelö
lések következtében törzskönyvezett új területek.

A talaj minőségre, valamint az egyes fafajokra vonatkozó adatokban mu
tatkozó lényegesebb területváltozást ugyanezek az okok idézték elő.

Erdősítések

Az üzemtervek rendelkezései, valamint az 1879. évi XXXI. tc.-nek az er
dők fenntartására vonatkozó általános határozmányai értelmében az 1928. 
évben 30 537 ha-nyi területet kellett volna az erdőtulajdonosoknak beerdő
síteniük. Ezzel szemben azok csak 9763 ha-t erdősítettek be, természetes úton 
felújult: 8758 ha, elmaradt tehát 12 016 ha beerdősítése.

A háború alatt és után a munkaerő- és anyaghiány miatt elmaradt erdő
sítések tehát még mindig nem voltak pótolhatók, aminek helyenként a mun
kaerő hiánya volt az oka, sok helyütt meg az a körülmény, hogy a letarolt terü
letekről a faanyagot a kellő időben nem lehetett kiszállítani. Hozzájárult az 
erdősítési hátralék keletkezéséhez még az is, hogy az erdőtulajdonosok egyes 
helyeken nem gondoskodtak kellő mértékben a szükséges facsemeték terme
léséről, s így az 1927. évi májusi fagykár és az 1928. évi nyári szárazság okoz
ta hiányok pótlása nem volt teljesen elvégezhető.

Erdőkárok

Tűzkár 790 ha-nyi területen fordult elő 106 283 pengő kárértékkel. Szélkár 
az országban 210 ha-on volt 5120 pengő kárértékkel. Rovarkár csak szórvá
nyosan mutatkozott, s jelentéktelen mérvben.
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Kormányjelentés az erdészetről 1928

Erdőrendészeti áthágás

Az erdőtörvény rendelkezéseivel szemben a birtokosok által elkövetett tilos 
cselekmények és mulasztások miatt 93 esetben indíttatott erdőrendészeti át- 
hágási eljárás.

Kezelő és őrzőszemélyzet

Az erdők szakszerű kezelését az 1928. év végén 454 hatóságilag felesketett 
erdőtiszt teljesítette; ezek közül az erdőtörvény 17. §-ában megnevezett erdő- 
birtokosoknál 356 volt alkalmazva.

Az erdők őrzését 2388 felesketett erdőőr végezte, akik közül a törvény 17. 
§-ában megnevezett erdőbirtokosoknál 1610 volt alkalmazva. Őrzési teendőt 
látott el még 1585 erdőszolga is.

Csemetekertek és csemeteszétosztás

Az állami csemetekertek kiterjedése az 1928. évben 184,6 ha volt. Ezekben 
a csemetekertekben az 1928. évben összesen 43 124 000 db tü- és lomblevelű 
csemete, valamint 113 371 db suháng állott rendelkezésre, mely készletből az 
1928. év folyamán összesen 24 258 800 db különféle erdei facsemete és 
15 287 db suháng osztatott ki kopárfásításra, alföldi erdőtelepítésekre és gaz
dasági fásításokra, valamint erdőterületek vágásainak felújítására.

Kopár és vízmosásos területek befásítása

A kopár és vízmosásos területek fásítása az 1928. évben az előző évhez vi
szonyítva örvendetes haladást mutat, amennyiben az elmúlt évi 429,5 ha befá- 
sított területtel szemben az 1928. évben 757,2 ha kopár és vízmosásos terület 
fásíttatott be. Ezt az eredményt a kedvező időjárás mellett főleg az állami tá
mogatás ösztönző hatásának lehet tulajdonítani; a fásítási munkálatok elősegí
tése végett ugyanis az összes kopárbirtokosoknak ingyencsemeték adomá- 
nyoztattak s az arra rászorult birtokosok pedig ezenfelül még pénzsegélyben is 
részesíttettek. Kiosztatott az államerdészeti csemetekertekből összesen 
6 340 000 db különféle erdei facsemete ingyen; a pénzben nyújtott állami 
támogatás értéke pedig kereken 42 230 pengőt tett ki.
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Az Alföld fásítása

Az Alföld fásítását is hathatósan elősegítette az, hogy a kormány a bir
tokosoknak ingyencsemeték adományozásával, a nagyobb kiterjedésű fásítá
sokat végző birtokosokat pedig ezenfelül még hosszú lejáratú, kamatmentes 
állami pénzkölcsönök nyújtásával támogatta. Az 1928. év folyamán 1283,3 
ha-on erdők és 356,6 km hosszban fasorok telepíttettek. Ezeknek a fásítások
nak céljaira 6 758 000 db különféle erdei facsemete és 15 287 db suháng osz
tatott ki ingyen az államerdészeti csemetekertekből és 39 500 pengő folyósít- 
tatott kamatmentes fásítási kölcsönök engedélyezésére.

Az 1926-1928. években az Alföldön összesen 4787 ha-on új erdők, 359 ha- 
on szélfogó pászták és facsoportok, 562 km hosszban pedig fasorok telepíttettek.

Állami kezelésben lévő községi és némely más erdők és kopár területek

Az 1898. évi XIX. te. alapján állami kezelésbe vett községi és némely más 
erdők és kopár területek kiterjedése az 1928. évben 197 418,2 ha volt, vagyis 
5266,2 ha-ral több, mint az előző évben. Állami kezelésben volt még az 1928. 
évben az 1898. évi XIX. te. hatálya alá nem tartozó hat erdőbirtok, összesen
1123,7 ha kiterjedésben.

Az állami kezelésben lévő területek után, kezelési költség címén, a bir
tokosok terhére az 1928. évben 175 989,33 pengő íratott elő.

A m. kir. erdőigazgatóságok az erdőrendezési hátralékokat jórészt feldol
gozták.

A m. kir. erdőigazgatóságok alá rendelt m. kir. erdőhivatalok kijelölték az 
erdőbirtokosok által igénybe venni kívánt és üzemtervszerűen esedékes ren
des, valamint az esetről esetre külön engedélyezett rendkívüli fahasználatokat; 
tiszti személyzetük a birtokosokat minden irányban támogatta, segítségükre 
voltak a faértékesítés terén, mégpedig úgy a faeladások ügyeinek előkészíté
sénél, mint az árverések lebonyolításánál, valamint az 1898. évi XIX. te. II. 
címében foglalt szervezkedéseikben és végleges megalakulásaikban is.

Erdészeti szakoktatás

A soproni M. Kir. Bányamérnöki és Erdőmémöki Főiskola erdőmérnöki 
osztályára az 1927/28. tanévben 70 hallgató iratkozott be, és ebben a tanévben
33 hallgató végezte el a főiskolát.
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A Budapesten az 1928. év tavaszán tartott erdészeti államvizsgán kilenc 
jelölt jelent meg és kapott erdőmémöki oklevelet; a bányamémöki és erdő
mérnöki főiskolán tett II. szigorlat alapján pedig 24 erdőmérnök-hallgató 
szerzett oklevelet.

Az Erdőgazdasági Szakiskolában az 1928. évben 14 tanuló, az erdőőri és 
vadőri iskolákban pedig 44 tanuló nyert teljes kiképzést.

Az erdészeti szakoktatás mellett úgy az Erdőgazdasági Szakiskolában, mint 
az erdőőri és vadőri iskolákban az oktatás tárgyát képezték a vadtenyésztési és 
vadászati ismeretek is, és a tanulók ezen a téren is megfelelő kiképzést nyertek.

Az erdőőri és vadőri szakvizsgát 113-an tették le sikerrel.

Erdészeti kísérletügy

Az erdészeti kísérleti állomás az 1928. év folyamán hét birtokon végezte 
folytatólagos kísérleteit, éspedig gyérítési, felújítási, faállomány-ápolási, tisz
títási stb. kísérleteket.

A püspökladányi kísérleti telepen folytatta a szikes területekre vonatkozó 
kísérleteket.

Továbbfejlesztette a gödöllői „József főherceg liget” m. kir. fenyőkísérleti 
telepen munkálatait.

Munkássága kiterjedt a famagvak vizsgálatára, továbbá az erdővédelemmel 
kapcsolatos kísérletekre is.

Az állomás kísérleteinek eredményei, valamint a megfigyelések az állomás 
folyóiratában, az Erdészeti Kísérletek című lapban láttak napvilágot.

Kincstári erdők területváltozása

A gödöllői m. kir. állami és koronauradalmi erdőigazgatóság kezelése alá 
tartozó kincstári erdők, az üzemi és gazdálkodási célokat szolgáló beltelkek, 
mezőgazdaságilag müveit földek, valamint terméketlen területek kiterjedése 
az 1928. év folyamán az előző évi állapottal szemben változást nem szenve
dett. Az erdőigazgatóság alá tartozó összes terület 23 978 ha.

A miskolci m. kir. erdőigazgatóság kerületében azonban úgy az összterület
ben, mint az egyes művelési ágak keretén belül már számottevőbb változások 
fordultak elő.

Területszaporodást okozott a vásárlás útján a kincstár tulajdonába került 
makkoshotykai erdőbirtoknak, valamint a szinva-völgyi erdei vasút kisajátítá
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sából kifolyólag a kincstárnak jutott ingatlanok bekebelezése; ezzel szemben 
apadásba hozattak az említett erdei vasút kisajátításával kapcsolatban a kincs
tár által leadott, valamint az Országos Földbirtokrendezési Bíróság ítélete 
alapján kiosztott területek.

Nagyobb arányú területváltozás állott be az egyes művelési ágak között is, 
ami a villanyvezeték pászta, vasútvédelmi pászta, valamint az erdei vasút által 
elfoglalt területeknek az erdők állományából való leírásából keletkezett.

Végeredményben azonban a miskolci m. kir. erdőigazgatóság kerületéhez 
tartozó állami erdőbirtok az 1928. év folyamán összesen 1520,1 ha-ral szapo
rodott, úgyhogy összes területe az 1928. év végén az előző évi 24 256 ha-ral 
szemben 25 775,1 ha-ra emelkedett. A két erdőigazgatóság összes területe az 
1928. év végével 49 732,2 ha volt.

Kincstári erdők, fahasználat és értékesítés

A gödöllői m. kir. állami és koronauradalmi erdőigazgatóság kerületében a 
fakitermelés (főhasználatok) a rendszeres gazdasági üzemtervek rendes előírá
sainak keretén belül mozogtak. Ugyanitt az erdőállományok nevelése és ápo
lása érdekében, nemkülönben a faállomány fejlődésének előmozdítása céljá
ból nagyobb kiterjedésű tisztítások és gyérítések hajtattak végre.

A miskolci m. kir. erdőigazgatóság kerületében az épülő új úthálózatokkal 
a távolabbi, eddig feltáratlan erdőrészletek is megközelíthetőkké váltak. Az 
1926. évi bő makktermés folytán pedig oly nagy mértékben keletkezett és fej
lődött a csemeteállomány, hogy a faállomány erősebb mértékű kihasználása a 
fiatalosok fejlődése érdekében múlhatatlanul szükségessé vált.

A termelt faanyagokat az említett erdőigazgatóságok fennakadás nélkül és 
mindenkor megfelelő forgalmi árakon értékesítették.

Az értékesítés egyébként a fogyasztás szükségleteinek megfelelő cso
portokban főleg írásbeli és szóbeli versenytárgyalásokon, részben pedig 
alárendeltebb mennyiségben az érvényben lévő árjegyzékek árai alapján 
történt.

Erdőrendezés

Az erdőrendezőségek a kincstári m. kir. erdőhivatalok kezelésében lévő 
kincstári erdők új rendszeres gazdasági üzemterveinek egybeállításával, to
vábbá birtokrendezési munkálatokkal, a fahasználatok és felújítások gazdasá
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gi tervszerű végrehajtásának ellenőrzésével, a kincstári birtoktörzskönyv egy
beállításával foglalkoztak.

A visegrádi m. kir. állami és koronauradalmi erdőhivatalhoz tartozó leány
falusi kincstári erdőbirtokon a külső erdőrendezési munkálatok feldolgozása 
befejezést nyert s a rendszeres gazdasági üzemterv elkészült. A miskolci erdő
rendezőség felmérte a diósgyőri uradalom Ómassatelepének egész belsőségét; 
a Hámor községhez csatolandó erdőrészek határvonalát; Újhuta község határ
vonalát kitűzte. A gödöllői erdőrendezőség elvégezte a máriabesnyői m. kir. 
állami és koronauradalmi erdőhivatalhoz tartozó erdőbirtok határainak kitűzé
sét és állandósítását, végül pedig mindkét utóbbi erdőrendezőség végezte az 
üzemekkel kapcsolatos összes felméréseket és kitűzéseket.

Az erdőrendezőségek továbbá a kerületükhöz tartozó többi nem kincstári 
erdőbirtokról a gazdasági beszámoló és kiegészítő munkálatokat állították egy
be s az üzemtervi nyilvántartások pontos vezetését ellenőrizték.

Erdőművelés

A két erdőigazgatóság kerületében az 1928. év folyamán beerdősítésre 
előírt 427 ha-ral szemben 516,7 ha lett beerdősítve, vagyis 89,7 ha-ral 
több.

A csemetekertek területe 18,8 ha-t tett ki. Ezekből az erdőkincstár által fo
ganatosított erdősítésekhez kiadtak 2564 ezer db csemetét, készletként pedig 
az év végével visszamaradt 3803 ezer db különböző fafajú csemete.

Az erdősítések és a csemetenevelés terén elért eredményekre a kései fa
gyok és az azután beállott nagy szárazság kedvezőtlenül hatott.

Beruházások, építkezések

A miskolci m. kir. erdőigazgatóság kerületében folytattattak a lillafüredi 
Palotaszálló építése és az építkezéssel kapcsolatos felszerelési és berendezési 
munkálatok. Folytatólagosan végeztettek a többi munkálatok: így a Palota
szálló körüli tereprendezési munkálatok és kertépítés; patak- és útszabályozás 
és a szükségessé vált vasútáthelyezés, a Lillafüred-Kerekhegy vasúti szárny
vonal megépítése a kerekhegyi rakodóval, a lusta-völgyi szárnyvonal kiépítése 
s a Savós-Jávorkút közötti útépítési munkálatok.

Folytattatott a miskolci erdőigazgatósági székház megépítése, a Majláthte- 
lepen pedig kertészeti berendezések létesítése.
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A gödöllői m. kir. állami és koronauradalmi erdőigazgatóság kerületében 
megkezdődött a Tahi-Dunabogdány és Kalicsa-rét közötti, továbbá Szentend- 
re-Ókút és Paprét, valamint Kismaros és Kóspallag közötti útvonalak kiépí
tése.

Birtokrendezés

A Leányfalu községben csere útján megszerzett erdők az 1928. évi XXXIII. 
te. 12. §-a alapján a m. kir. koronajavak állományába kebeleztettek be, és 
helyettük a gödöllői 1. sz. tjkv.-ben nyilvántartott Fácános dülőbeli 262 kh 376 
négyszögöl erdőingatlan a m. kir. kincstár tulajdonába telekkönyveztetett.

A hercegszántói római katolikus egyházközségnek kegyúri terhek 
megváltása fejében a kincstári ingatlanokból Dávod község határában 30 kh 
1068 négyszögöl és Nagybaracska község határában 1 kh 490 négyszögöl örök 
tulajdonul átengedtetett.

A lillafüredi Palotaszálló építése folytán kincstári területről kitelepített 
felépítménytulajdonosoknak házhelyhez való juttatása és ezeknek az illetők 
részére való örök tulajdonba adása befejezést nyert. 51 egyén részére összesen 
7872 négyszögöl házhely osztatott ki Hámor és Diósgyőr községben.

A szinva-völgyi erdei vasút szinvai szárnyvonalának kiépítéséhez kisajátí
tás folytán néhány kisebb ingatlan szereztetett meg.

Hámor községben kincstári telken épült felépítmény tulajdonosok nagy ré
szével házhelyhasználati bérszerződés köttetett.
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A Földművelésügyi Minisztérium Erdészeti Főosztályának törzskönyvei sze
rint hazánk mai területén 1928-ban összesen 1 167 796 ha terület volt erdővel 
borítva. Ebből a területből a tölgyerdők 48,9%-ot, a bükk- és más lomberdők 
46%-ot, a fenyvesek pedig 5,1%-ot foglaltak el; talajminőség szerint viszont 
az erdőknek 61,2%-a feltétlen erdőtalajon, 28,8%-a más gazdasági művelésre 
is alkalmas, nem feltétlen erdőtalajon, 9%-a futóhomokon állott, 1%-a pedig 
véderdő volt.

Az erdőterületek fanemek szerint való megoszlásának két utolsó évi adatait 
egymással összevetve arra az eredményre jutunk, hogy 1928-ban a tölgyesek 
kiterjedése 3%-kal kisebb lett, ugyanakkor a bükk- és más lomberdőknek és a 
fenyveseknek területe 2,4%-kal, illetve 6%-kal megnövekedett. Ezek a vál
tozások legnagyobb részben a törzskönyvek kiigazításával függnek össze, 
amennyiben a korábban tölgyesek közé sorozott csertölgyek területe, a törzs
könyvek kiigazítása alkalmával a tölgyerdők közül áttétetett a lomberdők kö
zé. A fenyveseknél a területnövekedés az 1928-ban foganatosított fenyőerdő
telepítésekkel függ össze.

A talajminőség szerint részletezett erdőterületi adatoknak vizsgálatánál 
kitűnik, hogy míg az 1927. évi állapothoz képest a nem feltétlen erdőtalajú 
erdők területe 2,3%-kal kisebb lett, addig a feltétlen erdőtalajon álló erdők 
kiterjedése 0,9%-kal megnövekedett. Ennek az az oka, hogy a fokozatos talaj
romlás miatt egyes erdőket a törzskönyvezésnél a más gazdasági művelésre is 
alkalmas, nem feltétlen erdőtalajú erdők közül, a kizárólag csak erdőgazdasá
gi művelésre használható, feltétlen erdőtalajú erdők közé kellett besorozni.

Az 1928. évre vonatkozólag rendelkezésre állanak az erdőterületeknek 
tulajdonjogi minőség szerint részletezett adatai is. Ezek szerint az erdőknek 
47,8%-a (557 819 ha) magánkézben van, tehát szabad rendelkezés alatt áll, 
52,2%-a (609 977 ha) pedig korlátolt forgalmú birtoknak képezi részét.

Az ebbe a kategóriába tartozó hitbizományi erdők az összes erdőknek 
14,6%-át, az egyházi erdők 13,4%-át, a közbirtokossági erdők 11,3%-át tették 
ki. Ezenkívül a szóban forgó esztendőben az erdőknek 5,6%-a községi, illető
leg törvényhatósági, 4,2%-a kincstári, 1,9%-a alapítványi, végül 1,2%-a 
részvénytársasági tulajdonban állott.

A fatermelés céljaira igénybe vett erdőterületek erdősítés útján pótoltatnak. 
E célból az 1919-1928. években összesen 157 553 ha terület erdősíttetett, úgy
hogy ezeknek az új erdőknek kiterjedése az összes erdőknek 13,5%-át foglal
ja el. Az 1928. év folyamán 18 517 ha-t erdősítettünk; ez a terület az összes
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erdők 1,6%-ának felel meg. Ha figyelembe vesszük, hogy a régi határokon 
belül az 1909-1913. évek átlagában erdősített terület az összes erdőterületnek
0,8%-át tette ki, a múlt évi erdősítések aránya elég kedvezőnek mondható.

Meg kell azonban jegyeznünk, hogy az erdősítések terén állandóan megle
hetős hátralékaink vannak, amelyek úgy keletkeztek, hogy az egyes években 
azok a területek, amelyeknek beerdősítése a korlátolt forgalmú birtokokra vo
natkozólag a törvényes üzemtervekben, a szabadforgalmú magánerdőkre vo
natkozóan pedig a hatóságok által kiadott termelési engedélyekben előírattak, 
csak részben erdősíttetnek. így az 1921-1925. évek átlagában az erdősítésre 
kijelölt területnek csak 38,1%-a, 1926-ban 75,6%-a, 1927-ben ismét csak 
59,7%-a, végül jelentésünk évében már 60,6%-a erdősíttetett, vagyis az 
erdősítési hátralékok az egyes években 24,4 és 61,9% között mozogtak.

Az alföldi erdők telepítéséről és a fásításokról szóló 1923. évi XIX. te. 
alapján az Alföldön már az üzemtervekben és a termelési engedélyekben 
megállapított mértéken felül is történnek erdősítések. Az idézett törvény ugyan
is úgy rendelkezik, hogy a magyar Alföld mezőgazdasági tennelésének elő
mozdítása, továbbá az egészségügyi viszonyok megjavítása érdekében, vala
mint a lakosság faszükségletének fedezése céljából a magyar Alföldet maguk
ban foglaló törvényhatóságok területén tervszerű elosztással erdőket kell 
telepíteni és facsoportokat, szélfogókat vagy fasorokat kell létesíteni. A tör
vény értelmében elsősorban azokon a földrészleteken kell erdőt telepíteni, me
lyek más gazdasági művelésre nem alkalmasak, vagy pedig csak nagy költség
gel volnának ily célra alkalmassá tehetők; ilyenek a szél által mozgásba hoz
ható futóhomokos talajok, a silány homokos, szikes földrészletek és az ilyen 
ártéri területek, valamint a csak aránytalan nagy költséggel megjavítható vad
vizes területek. A törvény előírja még azt is, hogy egy földbirtokosnak egy 
tagban 50 kh-at meghaladó szántóföldjét vagy legelőjét, továbbá 20 kh-nál 
nagyobb rétjét vagy kaszálóját fasorokkal kell szegélyezni, valamint a tanya
belsőségeket is minden esetben fasorokkal kell szegélyezni.

Az 1926-1928. években végrehajtott erdőtelepítési és fásítási munkálatok 
rendelkezésre álló adatai szerint az idézett törvény alapján az Alföldön eddig 
összesen 1010 esetben és 4787 ha kiterjedésű területen történt erdőtelepítés. A 
telepítésnek terület szerint legnagyobb hányada Pest (30,2%), továbbá Sza
bolcs és Ung k. e. e. (17,6%) vármegyékben foganatosíttatott. Viszont Debre
cen és Kecskemét törvényhatóságok területén a vonatkozó törvény alapján ez 
ideig még nem telepítettek erdőt.

A szóban levő három év alatt szélfogó pászták és facsoportok 359 ha ter
jedelmű területen létesíttettek. Ezekben a munkálatokban 73,7%-os része
sedéssel Jász-Nagykun-Szolnok vármegye vezet. Ezenkívül 562 km hosszú
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vonalon fasorokat ültettek. A fasoroknak legnagyobb hányada (39,7%) ugyan
csak Jász-Nagykun-Szolnok vármegye határain belül keletkezett.

Az utóbbi években tapasztalt nehézségek elhárítása céljából a Földműve
lésügyi Minisztérium az 1928. év július havában elrendelte, hogy az alföldi 
erdőtelepítéshez és a gazdasági fásításhoz szükséges facsemetéket és suhán- 
gokat az államerdészeti csemetekertek az érdekelteknek díjtalanul bocsássák 
rendelkezésére, sőt méltánylást érdemlő esetekben a csemetéket -  ugyancsak 
díjtalanul -  juttassák el abba a községbe is, amelynek határában azok elül
tetésre kerülnek. Ugyanezen célból a földművelésügyi kormányzat a ren
delkezésre álló hitel keretein belül, kh-anként 50 pengő erdősítési kölcsönt is 
folyósít a telepítők részére, melyet a telepítés befejezését követő évtől számí
tott 20 év alatt egyenlő részletekben kell visszafizetni.

Azok az állami csemetekertek, amelyekből az erdősítésekhez szükséges 
facsemeték kiadatnak, kétfélék, éspedig az állami erdőhivatalok által és a kincs
tári erdőhatóságok által kezelt csemetekertek. Jelentésünk évében az előbb 
említett csemetekertek száma 49 volt, és területük 196,1 ha-t tett ki. Ezekből a 
csemetekertekből az 1928. év folyamán erdőterületekre 11,2 millió, kopár 
területekre 6,3 millió, az alföldi erdőtelepítésekre pedig 6,8 millió db facseme
te adatott ki, és a csemetekészlet az év végén 18,9 millió db-ból állott.

A kincstári erdőhatóságok által kezelt csemetekertek kiterjedése jelentésünk 
évében 18,8 ha volt. Ezek kizárólag csak a kincstár által foganatosított erdő
sítések céljaira használtattak fel. Erre a célra 1928-ban összesen 2,6 millió db 
csemetét szolgáltattak ki, melyeknek a fenyőcsemeték 37,8%-át, a tölgycse
meték 36,6%-át, végül az egyéb lombfacsemeték 25,6%-át tették ki.

A fahasználatról, illetőleg a fatermelésről ezelőtt csak a kincstári erdőkre 
vonatkozóan rendelkeztünk számszerű pontos adatokkal, az országos ered
ményeket illetően ellenben számításokra és becslésekre voltunk utalva. Az 1928. 
évi fatermelésről azonban már nemcsak a kincstári, hanem valamennyi erdőre 
vonatkozólag pontos adataink vannak. Ezek szerint jelentésünk évében 23 992 ha 
erdőterület került kitermelésre, s ezen a területen összesen 2 459 490 m3 faanyag 
termeltetett. A kihasznált területnek 51,9%-a a dunántúli dombos vidéken, 
25,9%-a az északi dombos vidéken, 22,2%-a pedig az Alföldön található. A kiter
melt összes fatömegnek viszont a dunántúli erdők 52,7%-át, az alföldiek 23%-át 
s végül az északi törvényhatóságok területén levő erdők 24,3%-át szolgáltatták, 
tehát míg a dunántúli és az alföldi erdők a terméseredményben területi arányuknál 
nagyobb mértékben vettek részt, addig az északi dombos vidék erdei a termés
hozamból kisebb arányban részesedtek, mint a területben.

Az összes erdőknek a kitermelt fatömeggel való egybevetése útján meg
tudjuk, hogy míg országos viszonylatban és a dunántúli dombos vidékre vo
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natkozóan az erdőknek egy ha-jára 2,1 m3, az északi törvényhatóságokban pe
dig csak 1,7 m3 faanyag jutott, addig az Alföldön az egy ha erdőre kiszámított 
átlagos fatömeg mennyisége 2,4 m3 volt.

Hasonló eredményre jutunk, ha az 1928. évben kitermelt fatömeget ahhoz 
a területhez viszonyítjuk, amely ebben az esztendőben kitermelésre felhasz
náltatott. A vonatkozó adatok szerint ugyanis a fahasználat céljaira igénybe 
vett területnek egy ha-ján országos átlagban 102,5 m3, az északi dombos 
vidéken 96,1 m3, a Dunántúlon már 104,1, az Alföldön pedig 106,2 m3 fatömeg 
termeltetett. A tárgyalt évben tehát az Alföldön korosztályviszonyok és 
minőség szempontjából viszonylag jobb, az északi dombos vidéken ellenben 
gyengébb faállományú erdők kerültek kitermelésre. Az Alföld fölénye a Du
nántúllal szemben a terméshozamban azzal is indokolható, hogy fenyőfa, mely 
valamennyi fanem között a legkisebb fajsúlyú, az Alföldön csak 16 m3 ter
meltetett, a Dunántúlon pedig a termelt 103 822 m3 fenyő az összes fatermés
nek már 8%-át adta.

A jelentésünk évében termelt összes faanyag 55,6%-ban bükk-, cser- és 
más kemény lombfából, 30,6%-ban tölgy-, kőris- és szilfából, 9,5%-ban lágy 
lombfából (nyár, éger, fűz stb.) s végül 4,3%-ban fenyőfából állott. A fenyőfa 
szerepe a termelésben valamivel jelentéktelenebb, mint területi aránya (5,1%), 
mert a fenyvesek között elég sok az utóbbi években telepített, tehát kiter
melésre még jó ideig alkalmatlan, fiatal erdő. A tölgyfafélék részesedése a ter
melésben sokkal kisebb, mint területi arányuk (48,9%), bizonyára azért, mert 
abból a területhez viszonyítva most kevés került kitermelésre. A tölgyesek egy 
jó része többnyire szálerdő-üzemmód szerint kezeltetik, a kitermelés szem
pontjából tehát csak hosszabb idő után jöhet számításba. A bükk- és más ke
mény, továbbá a lágy lombfák már jóval nagyobb arányban termeltettek ki, 
mint azt a vonatkozó fanemeknek a területben elfoglalt aránya (46%) indokol
ná. Ennek egyik okát bizonyára abban kell keresnünk, hogy az idetartozó fane
mek 80%-ban tűzifát szolgáltatnak, a tűzifa pedig fontos közszükségleti cikk, 
amelyből tekintélyes behozatalunk van.

A tölgy-, kőris- és szilfák terméseredményét illetően az egyes gazdasági 
vidékek között 39,2%-os részesedéssel az északi dombos vidék áll első helyen, 
annak ellenére, hogy ezek a fanemek nem ott, hanem Dunántúlon a legkiter
jedtebbek. A többi fanemek terméseredményét nézve már a dunántúli dombos 
vidéké az elsőség, amennyiben a termelt bükk-, cser- és más kemény lombfák
nak 57,6%-a, a lágy lombfáknak 61,5%-a, végül a fenyőnek nem kevesebb, 
mint 99,1%-a ennek a gazdasági vidéknek erdeiből származott. Az alföldi 
erdők terméseredménye, valamennyi fanem termelését tekintve, a dunántúli 
eredményeknek alatta marad, az északi törvényhatóságok fatermését ellenben
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a kemény és a lágy lombfáknál felülmúlja. Az Alföldön ugyanis 15,5%-kal 
több kemény lombfa és 79%-kal több lágy lombfa termeltetett, mint az északi 
dombos vidéken.

A fahasználat adatai a kincstári erdőkre vonatkozólag külön is ren
delkezésre állanak. Ezek szerint a kincstár tulajdonában álló 44 351 ha ter
jedelmű erdőknek területéből 1928-ban 425 ha került kitermelés alá. Ezen a 
kihasznált területen 105 045 m3 fatömeg termeltetett. Egy ha kihasznált terület
re tehát nem kevesebb, mint 353 m3 fatömeg jut. Ez a terméshozam az összes 
erdőkre vonatkozóan megállapított 102,5 m3 átlagos hozamot teljes 244,4%- 
kal meghaladja. A kincstári erdők terméseredményének ebből is megállapít
ható kiválóságát azzal indokolhatjuk, hogy a kincstári erdőkben szálerdő-gaz- 
dálkodás folyik, ott tehát a faállomány korosztály szempontjából és minőség 
tekintetében sokkal jobb, mint a többi erdőkben. Igazolja ezt még az a körül
mény is, hogy míg a kitermelt fatömeget az összes erdők területéhez viszonyít
va országos átlagban ha-onként csak 2,1 m3 fahozam mutatkozik, addig a kincs
tári erdők területének a terméseredménnyel való egybevetése útján megál
lapíthatjuk, hogy ezekben az erdőkben egy ha-ra 3,3 m3-cs, vagyis 57,1 %-kal 
nagyobb hozadék jut, mint a többi erdőkben.

Gyertyán
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Földművelésügyi Minisztérium 1929
Földművelésügyi miniszter * Mayer János

Pfeiffer Gyula

1. Ügyosztály. Erdészeti igazgatás 
és erdőrendészet
Osztályvezető

Papp Béla 
Főerdőtanácsos

Vidos Miklós 
Fröhlich Brúnó 
Pukács Endre 

Erdőtanácsos
Kelecsényi Mihály 
Hauszmann Béla 
Wehofer Mihály 
Pászthory Ödön 

Szolgálattételre beosztva 
Rabó Gyula

2. Ügyosztály. Erdőtelepítés, 
erdőrendezés
Osztályvezető

Véssei Mihály 
Miniszteri tanácsos 

Gulyás Jenő

I. FŐOSZTÁLY
Főnök

Főerdőtanácsos
Irinyi Aurél 
Beeker Róbert 
Franciscy Vilmos 
Székács Vince 

Erdőtanácsos
Marschalkó Ferenc 

Főerdőmérnök
Szabó Benedek

3. Ügyosztály. Állami erdőgazdasá
gi üzemek
Osztályvezető

Beyer Jenő 
Főerdőtanácsos

Hollós Gyula 
Erdőtanácsos

Molcsányi Gábor 
Lengyel Sándor 
Erős Gyula 

Erdőmérnök
Mattyasovszky Emil 
Hajdú János 
Szilágyi-Ilosvay Lajos 

Szolgálattételre beosztva 
Csemay Antal
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Kormányjelentés az erdészetről

Az 1929. évben az üzemtervek rendelkezései, az erdőtörvény határozmá- 
nyai és az erdőrendészeti hatóság rendelkezései folytán összesen 22 230 ha-t 
kellett volna az erdőbirtokosoknak beerdősíteni. E területből természetes úton 
felújult 6545 ha. Minthogy a folyó évben, beszámítva a természetes felújulást 
is, összesen 15 966 ha erdősíttetett, tehát a hátralék 6264 ha. Az erdősítés terén 
előállott e hátralék oka az, hogy a szokatlan erős tél és a szokatlan nyári szá
razság az új ültetésekben igen nagy, sokszor 80%-os károkat okozott.

De oka a hátralékoknak az is, hogy az elmúlt évben éppen a nagy szárazság 
következtében kevés volt a makktermés.

Erdősítések

Erdőkárok

Tűzkár 276 ha területen fordult elő, és a kár összege 44 287 pengő volt. 
Szélkárok nem fordultak elő, de a zúzmara némi károkat okozott; ellenben a 
rovarkár már jelentékenyebb mérvben fordult elő, amennyiben 139 ha-on
21 700 pengő kárt okozott. A szú okozta károk főként Somogy és Zala várme
gye fenyőállományaiban fordultak elő, a tölgyállományokban pedig a gyapjas 
pillék okoztak károkat.

Erdőrendészeti áthágás

Az erdőtörvény rendelkezéseivel szemben elkövetett tilos cselekmények és 
mulasztások miatt az erdőbirtokosok ellen 127 esetben indíttatott eljárás.

Kezelő- és őrzőszemélyzet

Az erdők szakszerű kezelését az 1929. évben 474 hatóságilag felesketett 
erdőtiszt teljesítette.

Ezek közül az 1879. évi XXXI. te. 17. §-a alá tartozó erdőbirtokoknál 367 
volt alkalmazva. Az erdőtörvény 17. §-a alá nem tartozó erdők kezelését pedig 
107 felesketett erdőtiszt végezte.
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Erdőőr az erdőtörvény 17. §-a alá tartozó erdőbirtokon összesen 1624, míg 
a 17. §. alá nem tartozó erdőknél 781 látta el a szolgálatot.

Ezenkívül az erdőőrzésnél az erdőtörvény 17. §-a alá tartozó erdőknél 
1248, a 17. §. alá nem tartozó erdőknél 294 erdőszolga segédkezett.

Fahasználat

Az ország területén lévő erdőkben az 1929. évben összesen 22 825,7 ha 
vágásterület használtatott ki. E területen kihasznált fatömeg 2 524 982 m3-t tett 
ki, melyből átlag 25% műfának és különféle szerszámfának vehető, 75%-a 
pedig tűzifa.

Az összes törzskönyvezett erdőből szálerdőként kezeltetik 689 815,3 ha, 
sarjerdőüzemben 482 949,8 ha.

Csemetekertek és csemeteszétosztás

260 ha kiterjedésű állami csemetekert volt üzemben, amelyben összesen 
64 800 000 db tű- és lomblevelű csemete, valamint 308 400 db suháng nevel
tetett. A rendelkezésre állott készletből az 1929. év folyamán összesen
34 500 000 db különféle erdei facsemete és 92 600 db lombfa suháng osztatott 
ki kopárok befásítására, alföldi erdőtelepítésekre, gazdasági fásításokra, vala
mint erdőterületek vágásainak felújítására.

Az állami csemetekertekben az 1929. év végén 30 300 000 db erdei facse
mete és 215 800 db suháng maradt vissza, mely készlet túlnyomó része az
1930. év tavaszán foganatosítandó fásításoknál fog felhasználtatni.

Kopár és vízmosásos területek fásítása

A kopár és vízmosásos területek fásítása ez évben igen jelentékeny haladást 
mutat, aminek oka az, hogy a kopárokon foganatosított munkálatoknál az állam 
a rászorult birtokosokat az ingyencsemetén kívül a csemete kiemelési, cso
magolási és szállítási költségeinek elengedése és pénzsegély révén támogatta.

Nagy horderejű következményeiben a Tama patak és vízgyűjtő medencéjé
ben megindult fásítási és vízmosáskötési munkálat, amely a közérdekre való 
tekintettel a birtokosok nehéz anyagi helyzete miatt teljes mértékben állami 
költségen hajtatott végre.
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Az 1929. évben a múlt évi 757 ha területtel szemben 1034 ha kopár és víz
mosásos terület fásíttatott be, mely célra az államerdészeti csemetekertekből 
az előző évi 6 340 000 db csemetével szemben 10 909 700 db különféle erdei 
facsemete osztatott ki ingyen.

A kopár és vízmosásos fásításra nyújtott állami támogatás pénzértéke 
125 850 pengő.

Alföldfásílás

Az Alföld fásítása a nehéz gazdasági viszonyok mellett is a múlt évi ered
ményhez viszonyítva haladást mutat, ami főleg annak tulajdonítható, hogy a 
birtokosok részére a fásítás céljára ingyencsemeték és -suhángok osztattak ki.

Az állami kezelésben lévő községi és némely más erdők és kopár területek

A z  1898. évi XIX. te. alapján állami kezelésben lévő erdők és kopár terü
letek kiterjedése 197 862 ha volt, vagyis 679 ha-ral kevesebb, mint az előző 
évben. Ennek az apadásnak a bekövetkezett kisebb területváltozásokon kívül 
oka az, hogy egy hitbizomány törvényes minősítésű erdőtisztet alkalmazott, 
aminek következtében erdeje az állami kezelés alól kibocsáttatott. Állami ke
zelésben volt még az 1898. évi XIX. te. hatálya alá nem tartozó hat erdő össze
sen 1123 ha kiterjedésben.

Az állami kezelésben lévő területek után kezelési költség címén a tulaj
donosok terhére 179 492 pengő volt előírva.

Az erdőigazgatóságok alá rendelt erdőhivatalok az erdőrendezési munkála
tok mellett kijelölték az erdőtulajdonosok által igénybe venni kívánt és üzem- 
tervszerűen előírt rendes, valamint az esetről esetre külön engedélyezett rend
kívüli fahasználatokat, az erdőbirtokosoknak segítségére voltak a faértékesítés 
terén, mégpedig úgy a faeladások előkészítésénél, mint az árverések lebonyolí
tásánál, s általában véve az erdőtulajdonosokat minden irányban támogatták.

Az állami kezelés alatt álló erdőbirtokoknak az 1929. évben felújításra 
előírt területeiből természetes úton erdősült 1680,5 ha, mesterséges úton be
erdősíttetett 3453,3 ha. Az erdősítési munkálatok úgy a kiterjedés, mint a kivi
tel szempontjából teljesen kielégítők voltak, az erdősítési hátralék azonban en
nek ellenére sem volt még teljes egészében megszüntethető.

Az erdei legeltetés az 1929. évben is engedélyezve volt az olyan terüle
teken, ahol a legeltetés miatt a talajban és faállományban nagyobb kártól tar
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tani nem lehetett. Legeltetésre ki volt jelölve 111 372,8 ha, tehát az összes er
dőterületnek 56%-a.

Erdészeti szakoktatás

A soproni Bányamémöki és Erdőmémöki Főiskola erdőmérnöki osztályára 
az 1928/29, tanévben 66 hallgató iratkozott be, s ebben a tanévben 23 hallgató 
végezte el a főiskolát.

A Budapesten az 1929. év tavaszán tartott erdészeti államvizsgán 4 jelölt 
jelent meg és kapott erdőmémöki oklevelet; a Bányamémöki és Erdőmérnöki 
Főiskolán tett II. szigorlat alapján pedig 22 erdőmémök-hallgató szerzett 
oklevelet.

Az Erdőgazdasági Szakiskolában az 1929. évben 17 tanuló, az erdőőri és 
vadőri iskolákban pedig 41 tanuló nyert teljes kiképzést.

A szorosan vett szakoktatás mellett úgy a Bányamémöki és Erdőmémöki 
Főiskolán, mint az Erdőgazdasági Szakiskolában s az erdőőri és vadőri iskolák
ban az oktatás tárgyát képezték a vadtenyésztési és vadászati ismeretek is.

A Gödöllőn, Miskolcon, Kaposvárott és Győrött tartott erdőőri és vadőri 
szakvizsgát 97-en állották ki sikerrel.

Erdészeti kísérletügy

Az erdészeti kísérleti állomás hét birtokon folytatta a megelőző években 
megkezdett kísérleteit; Iharoson, Pécsett és Pécsváradon pedig újonnan kije
lölt kísérleti területeket kapcsolt kutatásai sorába. Sopronban tanulmányi és 
kísérleti célokra 8 kh-on csemetekert létesíttetett. A püspökladányi szikkísér
leti telepen nagyobb arányú gyökérvizsgálatok folytak, amelyeknek célja a 
talajminőségek természetének, valamint az alkalmazott fafajok gyökérzetének 
ellenálló- és áttörőképességét közelebbről megismerni.

A kísérleti állomás tovább fejlesztette a gödöllői József főherceg liget 
fenyőkísérleti telepen megkezdett munkálatait. Az állomás kísérleteinek ered
ményeit az Erdészeti Kísérletek c. folyóiratában teszi közzé.
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Állami erdőgazdasági birtokok
Területváltozás

A gödöllői állami és koronauradalmi erdőigazgatóság kezelése alá tartozó 
kincstári erdők, valamint az üzemi és gazdálkodási célokat szolgáló beltelkek, 
mezőgazdaságilag müveit földek és terméketlen területek kiterjedése az előző 
évi állapottal szemben változást nem szenvedett. Az erdőigazgatóság alá tar
tozó összes terület 23 978 ha.

A miskolci erdőigazgatóság alá tartozó terület 25 789 ha, amely az átvétel 
alatt álló mintegy 9700 ha kiterjedésű parádi erdőbirtok területével fog nö
vekedni.

A két erdőigazgatóság összes területe az 1929. év végével 49 767 ha volt.

Fahasználat és értékesítés

A gödöllői állami és koronauradalmi erdőigazgatóság alá tartozó egyes 
kerületekben a vágásfordulót az erdőgazdaság érdekében 120 évről 100 évre 
kellett leszállítani.

A miskolci erdőigazgatóság területén a fahasználatok az üzemterv által 
főhasználatra előírt területeken, de figyelemmel az 1926. évi bő makktermés
ből eredő szép természetes felújulásra, a főhasználati előírásokkal szemben 
megtakarított faállományok egy részére is kiterjedtek. A használatok hatása a 
felszabadult fiatalosok erőteljes növekedésében már mutatkozik is.

Az erdőállományok nevelése és ápolása érdekében nagyobb kiterjedésű 
tisztítások és gyérítések hajtattak végre.

A termelt faanyagokat az erdőgazdasági birtokok fennakadás nélkül és 
mindenkor megfelelő forgalmi árakon értékesítették.

Az értékesítés egyébként a fogyasztás szükségleteinek megfelelő csopor
tokban főleg írásbeli és szóbeli versenytárgyalásokon, kisebb mennyiségben 
pedig a tárca által megállapított árjegyzékek árai alapján történt.

Erdőrendezés

Az erdőrendezőségek szervezetében, az előző évekhez képest, változás 
nem történt.

Az erdőrendezőségek az állami erdőgazdasági birtokok új, gazdasági 
üzemterveinek egybeállításával a kapcsolatos felmérési, becslési stb. munkála
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tokkal, továbbá birtokrendezési munkálatokkal, a fahasználatok kijelölésével, 
becslésével, az előírt felújítások tervszerű végrehajtásának ellenőrzésével és 
az új birtoktörzskönyv összeállításával foglalkoztak.

Az erdőrendezőségek a kerületükhöz tartozó többi nem állami birtokon a 
gazdasági beszámoló és kiegészítő munkálatokat állították egybe és az üzem
tervi nyilvántartások pontos vezetését ellenőrizték.

Erdősítés

Az állami erdőgazdasági birtokokon beerdősítésre előírt 428 ha-ral szem
ben 684 ha lett beerdősítve, vagyis 256 ha-ral több.

Beruházási építkezések

A lillafüredi Palotaszálló építkezése, berendezése és felszerelése befejezést 
nyert s ezzel kapcsolatosan elvégeztettek a szükséges tereprendezési munkála
tok, patak- és útszabályozások, vasútáthelyezések, parkírozási munkálatok és 
függőkertek.

Befejeződött a Lillafured-Kerekhegy vasúti szárnyvonal, a kerekhegyi ra
kodó és a lusta-völgyi szárnyvonal építése.

Befejezéséhez közeledik a Savós-Jávorkút közötti út építése, a Tahi-Duna- 
bogdány és Kalicsa-rét közötti, továbbá a Szentendre-Ókút és Pap-rét, vala
mint a Kismaros és Kóspallag közötti út építése.

Birtokrendezés

Több megkezdett ingatlanrendezés teljes befejezést nyert. Ezek közül leg
fontosabb, hogy az 1929. évi XXXIII. te. alapján létesített Nemzeti Közműve
lődési Alapítvány tulajdonából az állam mintegy 16 500 kh erdőterületet vett 
át Párád és az ezt környező községekben. Ez a 16 500 kh-nyi terület azonban 
még változni fog, mert a becslés és a kifizetett vételár bizottsági összeegyez
tetése még nem történt meg.
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Az erdészeti törzskönyvek szerint jelenlegi határainkon belül az 1929. év 
végén az erdők kiterjedése 1 172 765 ha volt. Ennek a területnek 47,8%-át 
bükk- és más lombfák, 46,9%-át tölgyesek, 5,3%-át pedig fenyvesek borítot
ták. Az 1928. évi állapothoz képest a bükk- és más lomberdők kiterjedése a 
csertölgyeknek a tölgyfafélék közül a lombfák közé való besorozása követ
keztében 3,9%-kal megnövekedett, s míg eddig a fanemek kiterjedése szem
pontjából a tölgyesek állottak az első helyen, jelentésünk évében a vezető 
szerepet már a bükk- és más lombfák vették át. A fenyőerdőknél is területgya
rapodásról számolhatunk be, mert az időközben eszközölt telepítések folytán 
a fenyvesek területe az 1928. évi területhez viszonyítva 3,9%-kal nagyobb lett.

Talajminőség szerint az erdőknek 62,5%-a feltétlen erdőtalajon, 27,6%-a 
nem feltétlen erdőtalajon állott, 8,9%-a futóhomok megkötésére szolgált, vé
gül 1%-a véderdő volt. A tárgyalt év folyamán az erdőknek talajminőség 
szerint való összetételében is változás következett be, amennyiben, főleg az 
erdei legeltetéssel összefüggő talajromlás folytán, a korábban más gazdasági 
művelésre is alkalmas, tehát nem feltétlen erdőtalajú erdőknek egy részét a 
törzskönyvek kiigazítása során a feltétlen erdőtalajú erdők közé kellett 
sorozni. Ezért a szóban lévő esztendő végéig a feltétlen erdőtalajú erdők kiter
jedése az 1928. évi állapothoz viszonyítva 2,1%-kal nagyobb, a nem feltétlen 
erdőtalajok kiterjedése pedig 4,2%-kal kisebb lett.

Az összes erdőkből 689 815 ha, vagyis 58,8% szálerdőüzemmód, 482 950 
ha, vagyis 41,2% pedig sarjerdőüzemmód szerint kezeltetik. Eltekintve attól 
az értékbeli többlettől, amelyet a szálerdők javára mutatkozó területi külön
bözet idéz elő, a szálerdők, a faállomány kedvezőbb korosztályviszonyai kö
vetkeztében, átlagosan is értékesebbek, mint a sarj erdők. A sarj erdőüzemmód
nál a rövidebb idő alatt elérhető értékesítési lehetőség a legfőbb előny, ameny- 
nyiben a termelési időszak a sarj erdőüzemmód esetén 20-40 év, a szálerdő
üzemmódnál pedig 70-100 év. Mindamellett a szálerdőüzemmód van terjedő
ben, mert bár pillanatnyilag a mielőbbi kitermelést biztosító sarjerdő-gazdál- 
kodás mutatkozik előnyösebbnek, de az erdőgazdaságban mégis a jövő kilá
tásainak biztosítása a legfontosabb szempont.

A gazdasági vidékek közül a dunántúli dombos vidéken az erdőknek 
79,4%-a szálerdőüzemmód szerint, 20,6%-a pedig sarj erdőüzemmód szerint 
kezeltetik, ott tehát a szálerdők jóval kiterjedtebbek, mint a sarjerdők. Az 
Alföldön éppen fordított a helyzet, amennyiben itt a szálerdő-gazdálkodás az 
erdőknek csak 18,1%-án folyik, a fennmaradó 81,9%-nyi erdőterületen pedig
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a sarj erdő-gazdálkodást űzik. Az északi dombos vidéken a kétféle üzemmód 
szerint kezelt erdőbirtokok kiterjedése és aránya majdnem egyforma, itt ugyanis 
az erdőségekből a szálerdők 49,8%-ot, a sarjerdők pedig 50,2%-ot foglalnak el.

A fatermelésre vonatkozó adatok szerint az 1929. év folyamán 22 826 ha 
erdőterület került kitermelésre. Ezen a területen összesen 2 524 982 m3 fatö
meg termeltetett. Az előző év termelési eredményével összehasonlítva megál
lapítható, hogy jelentésünk évében 4,9%-kal kisebb területen (1928-ban 
23 992 ha) 2,7%-kal nagyobb volt a kitermelt faanyag mennyisége, mint 1928- 
ban (1928-ban 2 459 490 m3). A terméseredmény növekedésének oka abban 
rejlik, hogy jelentésünk évében korosztály és minőség tekintetében jobb erdők 
vétettek kitermelés alá, mint 1928-ban. A kihasznált erdőterületnek 52,7%-a 
Dunántúlon, 30,9%-a az északi dombos vidéken, 16,4%-a pedig az Alföldön 
terült el. A terméseredmények nagyjában hasonlóképpen alakulnak, amennyi
ben a termelt fatömegnek 62,6%-a a dunántúli, 23,5%-a az északi, 13,9%-a 
pedig az alföldi törvényhatóságok területén lévő erdőkből került ki. A dunán
túli dombos vidék erdőségei tehát a kihasznált erdőterület mértékét meghaladó 
arányban vették ki részüket a terméseredményből, ezzel szemben az Alföldön 
és az északi dombos vidéken lévő erdők a terméseredményben kisebb arány
ban részesedtek, mint a területben.

Ha a kitermelt fatömeget a kihasznált területhez viszonyítjuk, a használat 
alá vett területnek egy ha-ján országos viszonylatban 110,6 m3, Dunántúlon
131,3 m3, az Alföldön 94 m3, az északi törvényhatóságok területén pedig 84,1 
m3 fatömeg termeltetett. Ebben az esztendőben tehát a gazdasági vidékek 
közül a dunántúli dombos vidék erdőségeiben volt legnagyobb a fahozam. Ki
tűnik ez akkor is, ha az összes erdők területét a kitermelt fatömeggel vetjük 
egybe. A vonatkozó adatok szerint ugyanis egy ha erdőterületre országos át
lagban 2,2 m3, a dunántúli dombos vidéken 2,6 m3, az Alföldön 1,5 m3, az észa
ki dombos vidéken pedig 1,8 m3 fahozam jutott.

A termelt fatömegben a bükk-, cser- és más kemény lombfák 52,1%-kal, a 
tölgy-, kőris- és szilfák 33%-kal, a lágy lombfák 11,3%-kal, végül a fenyvesek 
3,6%-kal részesednek. A terméseredménynek tehát több mint fele bükk-, cser- 
és más kemény lombfából áll, amely fanem mintegy 80%-ban tűzifát szolgáltat.

A kincstár tulajdonát képező 44 280 ha terjedelmű erdőbirtokon az 1929. 
év folyamán 464 ha erdő vétetett kihasználás alá. A kihasznált területen 
169 732 m3 faanyag termeltetett. A kitermelés alá vont területnek egy ha-jára 
tehát 365,8 m3 fatömeg jut. Ez az átlag az összes kihasznált erdőkre vonat
kozólag fentebb megállapított 110,6 m3-es ha-onkénti terméseredményt nem 
kevesebb, mint 230,7%-kal felülmúlja. A kincstári erdők terméshozamának 
kiválóságát az a körülmény idézi elő, hogy a kincstári erdőkben már régóta
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szálerdő-gazdálkodás folyik, ott tehát a faállomány korosztályai sokkal meg
felelőbbek, mint a többi erdőkben, amelyek között sok a fiatal erdő és sok a 
gyengébb faállományú sarjerdő.

A kihasznált erdőterületek erdősítés útján pótoltatnak. Az 1929. év folya
mán összesen 15 967 ha terület erdősíttetett, vagyis 13,8%-kal kisebb terület, 
mint 1928-ban (18 517 ha) és 1,1%-kal kisebb, mint az 1921-1925. évek átla
gában (16 142 ha). Az erdősített terület kiterjedése tehát a múlthoz képest né
mileg csökkent. Itt azonban figyelembe kell vennünk, hogy az erdősítés mér
téke a fatermelés nagyságához igazodik, s az 1929. évben a kihasznált erdő
terület is kisebb volt, mint az előző évben. Éppen ezért a tárgyalt esztendőben 
az üzemtervekben, illetőleg a termelési engedélyekben kisebb terület erdő
sítése íratott elő, mint 1928-ban. Emellett az erdősítési hátralék éppen jelen
tésünk évében érte el minimumát, amennyiben az 1921-1925. évek átlagában 
az erdősítésre kijelölt 43 414 ha területnek csak 37,2%-a, az 1928. év folya
mán erdősítendőnek minősített 30 537 ha területnek 60,6%-a, az 1929. évben 
pedig az erdősítésre előírt 22 231 ha területnek már nem kevesebb, mint 71,8%-a 
erdősíttetett. Az erdősítési hátralék tehát az 1921-1925. évi átlagos 62,8%-kal, 
valamint az 1928. évi 39,4%-kal szemben legutóbb csak 28,2%-os volt.

Az alföldi erdők telepítéséről és a fásításokról szóló 1923. évi XIX. te. 
alapján az 1929. év folyamán az Alföldön 504 esetben, 1364 ha terjedelemben 
történt új erdőtelepítés. Ugyanakkor 140 ha-on szélfogó pászták és facsopor
tok, 795 km hosszú vonalon pedig fasorok létesíttettek. A vonatkozó törvény 
végrehajtásának kezdete óta, vagyis 1926-tól az 1929. év végéig az alföldi 
törvényhatóságok területén az erdőtelepítések 6151 ha-t, a létesített szélfogó 
pászták és facsoportok 499 ha-t, a fasorok pedig összesen 1357 km-t tettek. 
Mindezekből az adatokból megállapíthatjuk, hogy jelentésünk évében főleg a 
fasorok létesítésénél mutatkozik lényegesebb előrehaladás.

Az erdősítés céljait szolgálják az állami erdőhivatalok és a kincstári 
erdőhatóságok által kezelt csemetekertek. Az 1929. év folyamán az állami 
erdőhivatalok 75 csemetekertet kezeltek, amelyeknek kiterjedése 259,3 ha 
volt. Az 1928. évi állapothoz képest, amikor a csemetekertek száma 49, te
rülete pedig 196,1 ha volt, a csemetekertek száma 53,1 %-kal, területe pedig 
32,2%-kal növekedett. Ez a csemetekertek számában és területében beállott 
növekedés jobbára az alföldi erdőtelepítési és fásítási munkálatokra vezethető 
vissza, mert az ennek a munkálatnak céljaira szükséges facsemeték jórészben 
ezekből a csemetekertekből kerültek ki. Igazolják ezt azok az adataink is, ame
lyek szerint az alföldi erdőtelepítésekre 1928-ban ezek a csemetekertek 24,3 
millió db, 1929-ben pedig már 34,6 millió db csemetét szolgáltattak ki. 
Ezenkívül a szóban forgó csemetekertekből jelentésünk évében még 10,9 mil-
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lió db csemete a kopár területek beerdősítésére, 10,3 millió db csemete pedig 
más területek beerdősítésére adatott ki.

Az állami erdőhivatalok által kezelt csemetekertekkel ellentétben a kincs
tári erdőhatóságok által kezelt, s kizárólag a kincstári erdősítések céljait szol
gáló csemetekertek adataink szerint hanyatlóban vannak. Ezeknek a kerteknek 
kiterjedése ugyanis az 1921-1925. évi átlagban 21,6, 1928-ban már csak 18,8 
ha-t tett ki, 1929-ben pedig 17,8 ha-ra csökkent. A csemeték kiszolgáltatása 
azonban a terület csökkenése ellenére fokozatosan növekedett, amennyiben az 
1921-1925. évek átlagában 1,5 millió db, 1928-ban már 2,6 millió db, 1929- 
ben pedig már 3 millió db csemetét szolgáltattak ki.

HOVA SZABAD FAT ÜLTE ÍN !
i 'MTNAl

437



1930

438



Kormányjelentés az erdészetről

Az erdőbirtokosoknak az 1930. évben összesen 25 290 ha-t kellett volna 
beerdősíteni. Ebből beerdősítettek 17 773 ha-t, tehát az erdősítési hátralék 
7517 ha.

Az erdősítések teljesítésére az állam által fenntartott 272,7 ha kiterjedésű 
csemetekertből tisztán a vágások és erdei tisztások beerdősítésére 9 637 000 
facsemete osztatott ki.

Erdősítések

Erdőkárok

Tűzkár 134,5 ha területen fordult elő, s a kár összege 50 000 pengő volt. 
Szélkár nem volt számottevő, csak a zúzmara okozott kisebb károkat a Dunán
túlon. Rovarkár már jelentékenyebb mérvben fordult elő, amennyiben 1625 ha 
területen mintegy 50 000 pengő kár volt.

Erdőrendészeti áthágás

Az erdőtörvény rendelkezéseivel szemben elkövetett tilos cselekmények és 
mulasztások miatt az erdőbirtokosok ellen 113 esetben indíttatott erdőren
dészeti eljárás.

Fahasználat

Az 1930. év folyamán összesen 22 659 ha vágásterület használtatott ki. E 
területen kihasznált nyers fatömeg 2 571 767 m3 volt, amelyből 25% műfának 
és különféle szerszámfának vehető, 75% pedig tűzifa.

Az összes törzskönyvezett erdőből 695 286,1 ha szálerdő, 481 653,7 ha 
sarj erdőüzemben kezeltetett.
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Csemetekertek és csemeteszétosztás

272 ha kiterjedésű állami csemetekert volt üzemben, ezekben összesen 
71 570 000 db tű- és lomblevelű erdei facsemete és 508 500 db suháng nevel
tetett. A rendelkezésre állott készletből összesen 46 386 600 db különféle er
dei facsemete és 314 200 db lombfasuháng osztatott ki kopárok befásítására, 
alföldi erdőtelepítésre, gazdasági fásításokra, valamint erdőterületek vágá
sainak felújítására.

Kopár és vízmosásos területek fásítása

A kopár és vízmosásos területek fásítása ez évben fokozott mérvben haladt 
előre. A fásítási munkálatok 13 538 000 csemete ingyen juttatásával, a cseme
ték kiemelési, csomagolási és szállítási költségeinek elengedésével és pénzse
gély engedélyezésével támogattattak. Az állami támogatás pénzértéke 175 618 
pengő volt.

Befásíttatott 1380 ha kopár terület.

Alföldfásítás

Az Alföld fásítása a nehéz gazdasági viszonyok ellenére is ez évben jelen
tékeny haladást mutatott fel. Ez évben összesen 3141,9 ha kiterjedésű új erdő és 
fasor létesíttetett, amely fásítások céljára a birtokosok ingyen kaptak 23 211 000 
db különféle fenyő- és lombfacsemetét és 314 200 db lombfasuhángot az 
államerdészeti csemetekertekből. Az érdekelt birtokosok a folyó évben kamat
mentes állami pénzkölcsönöket csak kisebb mértékben igényeltek és kaptak.

Az 1926-1930. év végéig az Alföldön összesen 8469,2 ha-on új erdő, 500 
ha-on szélfogó pászták és 1793 ha-on fasorok létesíttettek.

Állami kezelésben lévő községi és némely más erdők és kopár területek

Az 1898. évi XIX. te. alapján állami kezelésben lévő erdők és kopár 
területek kiterjedése 187 462 ha volt. Állami kezelésben volt még az 1898. évi 
XIX. te. hatálya alá nem tartozó 7 erdő összesen 846 ha kiterjedésben.

Az erdőigazgatóságok alá rendelt erdőhivatalok ez évben is jelentékeny 
mértékű erdőrendezési munkálatokat végeztek.
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Kijelölték az erdőtulajdonosok által igénybe venni kívánt és üzemtervileg 
előírt rendes, valamint az esetről esetre külön engedélyezett rendkívüli fahasz
nálatokat, segítségükre voltak a faértékesítés terén, mégpedig úgy a faeladások 
előkészítésénél, mint az árverések lebonyolításánál s általában véve az erdő- 
tulajdonosokat minden irányban támogatták.

Erdei legeltetésre ki volt jelölve 52 108,7 ha, tehát az összes erdőterületnek 
22,4%-a.

Erdészeti szakoktatás

A soproni Bányamémöki és Erdőmémöki Főiskola erdőmémöki osztályára 
az 1929/30. tanévben 78 hallgató iratkozott be, s ebben a tanévben 12 hallgató 
szerzett oklevelet.

Az Erdőgazdasági Szakiskolában az 1930. évben 15 tanuló, az erdőőri és 
vadőri iskolákban pedig 57 tanuló nyert teljes kiképzést.

A szorosan vett szakoktatás mellett úgy a Bányamémöki és Erdőmémöki 
Főiskolán, mint az Erdőgazdasági Szakiskolában s az erdőőri és vadőri iskolák
ban az oktatás tárgyát képezték a vadtenyésztési és vadászati ismeretek is.

Erdőőri és vadőri szakvizsgák Gödöllőn, Miskolcon, Kaposváron és Győ
rött tartattak; 119-en sikerrel állották ki a vizsgát.

Erdészeti kísérletügy

Az erdészeti kísérleti állomás munkásságának tekintélyes részét a már 
régebben létesített gyérítési és felújítási kísérleti területeken felvett adatok fel
dolgozása tette ki. Emellett folytatta az alföldfásítási és szikfásítási kísérle
teket, amelyek egyrészt csemetetermelésből, másrészt erdősítésekből állottak, 
különböző fafajokkal, különböző eljárással és különböző gondozással, továb
bá az erdősítés alá kerülő területek különféle előkészítésével.

Folytak különféle talajjavító kísérletek is, valamint a külföldi fafajok 
meghonosítására irányuló és végül a mag származása kérdésében megindított 
kísérletek.

Az erdészeti kísérleti állomás munkakörébe utaltatott a talajvíz-megfi
gyelési állomások munkálatainak irányítása és a munkálatok eredményeinek 
feldolgozása. Az állomás befejezte a soproni csemetekert, a püspökladányi 
szikkísérleti telep és a gödöllői arborétum meteorológiai állomásainak felsze
relését, úgyhogy a megfigyelések már meg is kezdődtek.
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Kormányjelentés az erdészetről 1930

Az állomás kísérleteinek eredményei az Erdészeti Kísérletek c. folyóiratban 
látnak napvilágot.

Állami erdőgazdasági birtokok
Területváltozás

A miskolci erdőigazgatóság területe lényegesen megnövekedett. Ugyanis a 
gróf Károlyi György-féle parádi hitbizományi uradalomtól megvásárolt erdő
birtok 9620 ha terjedelemben a kincstár tulajdonába ment át. Az erdőigazga
tóság kezelése alatt álló terület így megnövekedett 35 409 ha-ra. A gödöllői m. 
kir. állami és koronauradalmi erdőigazgatóság kezelése alá tartozó terület vál
tozatlanul 23 977 ha. A két erdőigazgatóság összes területe 59 386 ha-ra emel
kedett.

Fahasználat és értékesítés

Fahasználatokat a gödöllői erdőigazgatóság alá tartozó erdőhivatali kerü
letekben az elmúlt évben kizárólag a főhasználatra előírt területeken végeztek.

A miskolci erdőigazgatóság kerületében a fahasználatok, figyelemmel az 
1926. évi bő makktermésből eredő szép újulatra, kiterjedtek az évi rendes fő
használatra előírt területeken kívül az előző évi főhasználati megtakarítások 
egy részére is, minek következtében a fiatalos további fejlődése biztosíttatott.

Az erdőállományok nevelése és ápolása érdekében, nemkülönben a 
növedék fokozása céljából nagyobb kiterjedésű tisztítások és gyérítések hajtat
tak végre.

A termelt faanyagokat az erdőgazdasági birtokok a gazdasági helyzet álta
lános rosszabbodása és a behozatal versenye miatt csak nehezen tudták érté
kesíteni.

Erdősítés

Az állami erdőgazdasági birtokokon beerdősítésre előírt 525,1 ha-ral szem
ben beerdősíttetett 528,8 ha.

A csemetekertek összes területe 39,5 ha. Ezekből a kincstár által fogana
tosított erdősítésekhez felhasználtak 2 941 000 csemetét, készletként vissza
maradt 8 821 000 különböző fafajú csemete.
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Kormányjelentés az erdészetről 1930

Építkezések

A lillafüredi Palotaszállóval kapcsolatos összes építési, parkozási, terep- és 
útrendezési munkálatok, a strandfürdő és a téli sportpályák kivételével teljes 
befejezést nyertek.

Az erdők feltárása érdekében megépültek a Savós-Jávorkút közötti, a Tahi- 
Dunabogdány és Kalicsa-rét közötti, valamint a Szentendre-Ókút közötti útsza
kaszok.

Alföldfásítási propaganda
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Erdészeti közállapotok

Az erdészeti törzskönyvek szerint az erdők kiterjedése az 1930. év végén 
1 176 940 ha-t tett ki. Az erdőterület az előző évihez képest mintegy 0,4%-kal 
növekedett. A területgyarapodás azonban jobbára csak látszólagos, mert főleg 
az erdészeti törzskönyvek kiigazításával függ össze.

Az erdőterületnek 49,5%-át bükk- és más lombfák, 45,2%-át tölgyesek, 
5,3%-át pedig fenyőfák borítják. Az 1929. évi állapothoz képest a bükk- és 
más lomberdőknek, valamint a fenyveseknek kiterjedése a tölgyerdők terü
letének rovására megnövekedett. A térhódítás a bükk- és más lomberdőknél 
3,8%-os, a fenyveseknél pedig 2,1%-os volt.

Talajminőség szerint -  körülbelül úgy mint a múlt évben -  az erdőknek 
62,5%-a feltétlen erdőtalajon, 27,5%-a más gazdasági művelésre is alkalmas, 
tehát nem feltétlen erdőtalajon állott, 9%-a futóhomok megkötésére szolgált, 
végül 1%-a véderdő volt.

A hazai erdőknek 59,1%-át az erdőgazdaságok szálerdőüzemmód szerint, 
40,9%-át pedig sarj erdőüzemmód szerint kezelték. Az 1929. évi állapothoz vi
szonyítva az értékesebb faállományú szálerdők kiterjedése 0,8%-kal megnö
vekedett, ugyanakkor viszont a kevésbé értékes faállománnyal bíró, de viszony
lag rövidebb idő alatt kitermelhető sarjerdők területe 0,1%-kal kisebb lett.

Az ország jelenlegi területén levő erdők közül a tárgyalt év folyamán 
összesen mintegy 22 459 ha került kitermelésre. Ez a kihasznált erdőterület 
6,4%-kal kisebb, mint az 1928. évben és 1,6%-kal kisebb, mint az 1929. évben 
kitermelés alá vett erdőterület. A termelés eredménye ennek dacára mind a két 
esztendő fatermésének mennyiségét meghaladja. Jelentésünk évében ugyanis 
a kihasznált területen összesen 2 571 767 m3, vagyis 4,6%-kal több faanyag 
termeltetett, mint 1928-ban és 1,9%-kal több, mint az 1929. év folyamán. A 
termelés eredményének a termőterület csökkenésével ellentétben mutatkozó 
emelkedését a korosztály és minőség szempontjából megfelelőbb faállományú 
erdők kihasználása indokolja. Egy ha kihasznált erdőterületre ugyanis a fater
més mennyiségéből országos átlagban 1928-ban csak 102,5 m3, 1929-ben
110,6 m3, a legutolsó évben pedig nem kevesebb, mint 114,5 m3 fatömeg jutott.

A termelt fatömegnek legnagyobb részét, 54,5%-át a bükk-, cser- és más 
kemény lombfák, 31%-át a tölgyfák, 10,3%-át a lágy lombfák, végül 4,2%-át 
a fenyvesek szolgáltatták.

A kincstár tulajdonában álló erdőbirtokok területe a volt Károlyi György 
gr.-féle hitbizományi birtoknak (Nemzeti Közművelődési Alapítvány néven) 
az állam tulajdonába történt átvétele folytán az 1929. évi 44 281 ha-ról
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Erdészeti közállapotok 1930

legutóbb 52 625 ha-ra növekedett. A területgyarapodás következményeképpen 
a kincstári erdőkben folytatott fatermelés eredménye is felülmúlta az előző évi 
méreteket. Jelentésünk évében ugyanis a kincstári erdők közül összesen 658,5 
ha, vagyis 41,8%-kal nagyobb terület használtatott ki, mint az előző év folya
mán. A kitermelésre felhasznált területen összesen 225 816 m3 fa termeltetett; 
ez a mennyiség az 1929. évi terméseredményt 33%-kal meghaladta. A legutol
só esztendő terméseredményéből egy ha kihasznált területre nem kevesebb, 
mint 342,9 m3 fatömeg jutott. Az egy ha-ra kiszámított átlagos terméshozam 
tehát 187,9%-kal nagyobb a kincstári erdőkben, mint az összes erdőkben. Ha 
pedig a termelt egész fatömeg mennyiségét az összes kincstári erdők kiter
jedéséhez viszonyítjuk, kitűnik, hogy egy ha kincstári erdőre a 2,2 m3-es orszá
gos átlaggal szemben 5,1 m3 fatömeg jut. Mindezek az adataink azt a közis
mert tényt igazolják, hogy a faállomány a kincstári erdőkben sokkal értéke
sebb, mint a többi erdőbirtokokon.

A kihasznált erdőterületeknek erdősítés útján való pótlása jelentésünk 
évében normális keretek között ment végbe. A legutolsó esztendő folyamán az 
erdőgazdaságok összesen 17 773 ha területet erdősítettek. Ez a terület 11,3%- 
kal nagyobb, mint az 1929. évben és 10,1%-kal nagyobb, mint az 1921-1925. 
évek átlagában beerdősített földterület. Az erdősítéseknek legnagyobb része, 
mint a múltban, legutóbb is az üzemtervszerü gazdálkodásra kötelezett, vagyis 
korlátolt forgalmú erdőbirtokokon foganatosíttatott. Az 1930. év folyamán 
erdősített területnek az üzemterv szerint való gazdálkodásra kötelezett erdőbir
tokok erdősítései 67,5%-át, a megkötöttség nélküli erdőgazdaságokban vég
zett erdősítések pedig csak 32,5%-át tették ki.

Megjegyzendő, hogy az erdősített területek, mint az előző években, 
legutóbb sem merítették ki az üzemtervekben, illetőleg a termelési engedé
lyekben erdősítésre kijelölt összes területeket, hanem most is elég tekintélyes 
erdősítési hátralékok mutatkoznak. Az utóbbi időben azonban a helyzet ebben 
a vonatkozásban már sokat javult, mert az évek folyamán az erdősítési hátra
lékok mindinkább összezsugorodtak. Az 1921-1925. évek átlagában az erdő
sítésre kijelölt területeknek még csak 37,2%-a, 1928-ban már 60,6%-a, 1929- 
ben 71,8%-a, jelentésünk évében pedig 70,3%-a erdősíttetett. Az erdősítési 
hátralékok tehát az 1921-1925. évi átlagos 62,8%-kal szemben az utolsó 
három évben már csak 29,7 és 39,4% között ingadoztak.

Az 1923. évi XIX. te. alapján végrehajtott alföldi erdőtelepítések és gaz
dasági fásítások a gazdasági helyzet romlása következtében általában szűkebb 
keretek között mozogtak, mint az a törvény megalkotása idején remélhető volt. 
Az említett törvény végrehajtásának kezdete, vagyis 1926 óta az 1930. év vé
géig az Alföldön összesen 8469 ha terjedelmű új erdősítés foganatosíttatott.
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Ebből a területből a tárgyalt év folyamán az érdekeltek mintegy 2318 ha-t er
dősítettek. Facsoportok, szélfogó pászták az utolsó esztendőben egyáltalán 
nem létesíttettek, fasorok ültetése ellenben most is folyamatban volt, amennyi
ben legutóbb mintegy 436 km-re gyarapodott a fasorok kiterjedése.

Az erdősítés céljaira szolgáló államerdészeti csemetekertek területe jelen
tésünk évében összesen 272,7 ha-t tett ki. Ezekből a csemetekertekből az év 
folyamán összesen mintegy 46 millió db csemete adatott ki. Az alföldi erdő
sítés hanyatlására mutat, hogy míg az erre a célra kiszolgáltatott csemeték 
darabszáma 1929-ben nem kevesebb, mint 34,6 millió volt, addig a legutolsó 
év folyamán az alföldi erdősítésekre már csak 23,2 millió db csemete került 
kiosztásra.

Átvételi elismervény,
mely szerint alulírott elismerem, hogy a

részére a k a r C a  j i  -i állami csemetekertből ■“?“ fásítási célokra kiutalt

^ d r b  
s/t?# rlrK éves

Kiadta:

'^ ^ é v i  " hó " á f a .

átvevA  alá írá sa

Kiadatott az 19 évi anyagszám adás lap

Alföldfásítási csemeteátvételi elismervény
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Földművelésügyi Minisztérium 1931
Földművelésügyi miniszter: Mayer János

I. FOOSZTALY
Főnök: Papp Béla

1. Ügyosztály. Erdészeti igazgatás 
és erdőrendészet
Ügyosztályvezető

Fröhlich Brúnó 
Főerdőtanácsos

Pukács Endre 
Erdőtanácsos

Wehofer Mihály 
Pászthory Ödön 

Főerdőmérnök
Ajtay Sándor 
Hajdú János 
Szilágyi-Ilosvay Lajos 

Szolgálattételre beosztva 
Csernay Antal 
Luncz Géza

2. Ügyosztály. Erdőtelepítés, 
erdőrendezés
Ügyosztályvezető

Véssei Mihály

Főerdőtanácsos
Irinyi Aurél 
Vidos Miklós 
Becker Róbert 
Franciscy Vilmos 

Erdőtanácsos
Kelecsényi Mihály 
Marschalkó Ferenc 
Szabó Benedek 

Főerdőmérnök
Tárczy Pál

3. Ügyosztály. Állami erdőgazdasá
gi üzemek
Erdőtanácsos

Molcsányi Gábor 
Lengyel Sándor 
Erős Gyula 

Erdőmérnök
Mattyasovszky Emil
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Kormányjelentés az erdészetről

Az 1931. évben az erdők kiterjedése összesen 1 172 376,2 ha volt.
A törzskönyvezett erdőkből 689 806,8 ha szálerdő, 482 569,4 ha sarjerdő 

üzemben kezeltetett.

Erdőkiterjedés

Erdősítések

Az erdőbirtokosoknak az 1931. év folyamán 27 885 ha-t kellett volna be
erdősíteni. Ebből beerdősítettek 20 901 ha-t, tehát az erdősítési hátralék 6984 
ha. Az erdősítések teljesítésére, az állam által fenntartott 285,5 ha kiterjedésű 
csemetekertből, tisztán a vágások és erdei tisztások beerdősítésére 8 956 000 
facsemete osztatott ki.

Kiültetésre került ezenkívül kihasznált vágásterületek beerdősítésére és 
pótlásokra az állami kezelés alatt álló erdőbirtokok 119,7 ha kiterjedésű cse
metekertjeiből 14 894 000, magánerdő-birtokosok 361,5 ha kiterjedésű cse
metekertjeiből pedig 59 541 000 db facsemete.

Erdőkárok

Tűzkár 159 ha-on fordult elő, s az okozott kár mintegy 40 000 pengő volt. 
Szélkár nem volt számottevő, annál jelentékenyebb volt azonban a rovarkár. A 
gyapjas pille (Ocneria dispar) mintegy 43 000 ha tölgyesben pusztított. Ámbár 
a lehetőség szerint a petecsomók irtására minden intézkedés megtörtént, az 
okozott kár így is igen jelentékeny, mintegy 625 000 pengőre tehető.

Erdőrendészeti áthágás

Az erdőtörvény rendelkezéseivel szemben elkövetett tilos cselekmények és 
mulasztások miatt az erdőbirtokosok ellen 95 esetben indíttatott erdőrendé
szeti eljárás.
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Kormányjelentés az erdészetről 1931

Fahasználat

Az 1931. év folyamán összesen 23 219 ha vágásterület használtatott ki. A 
kihasznált nyers fatömeg 3 149 604 m3 volt.

Csemetekertek és csemeteszétosztás

Az 1931. év folyamán 285,5 ha kiterjedésű állami csemetekert volt üzem
ben. Ezekből összesen 41 179 000 db tű- és lomblevelű erdei facsemete és 
418 700 db suháng osztatott ki vágásterületek beerdősítésére, kopárfásításra és 
gazdasági fásításra.

A facsemetekertekben készletben maradt 24 658 000 db különféle facse
mete és 601 400 db suháng.

Kopár és vízmosásos területek fásítása

A kopár és vízmosásos területek fásítása folytatódott. A fásítási munkála
tok 12 454 000 db csemete ingyen juttatásával, a csemeték kiemelési és szál
lítási költségeinek elengedésével és pénzsegéllyel nyertek támogatást. Az álla
mi támogatás összes pénzértéke 110 124 pengő volt. Befásíttatott összesen 
1303 ha kopár terület.

Alföldfásítás

Az Alföld fásítása a súlyos gazdasági viszonyok ellenére is jelentékeny ha
ladást mutat. Ez évben 4250,3 ha kiterjedésű új erdő, szélfogó pászta és fasor 
létesíttetett. Ezen fásítási célokra a birtokosok az államerdészeti csemete
kertekből ingyen kaptak 19 769 000 db különféle fenyő- és lombfacsemetét és 
418 700 db lombfasuhángot. Alföldi erdőtelepítésre az érdekelt erdőbirtoko
sok ez évben összesen 34 645 pengő kamatmentes állami pénzkölcsönt kaptak. 
Az 1926-1931. év végéig az Alföldön összesen 10 728,6 ha új erdő, 1039,9 ha 
szélfogó pászta és 3241,1 ha fasor létesíttetett.
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Kormányjelentés az erdészetről 1931

Erdősítési jutalmak

Az alföldi erdőtelepítés, a gazdasági fásítás és a kopárfásítás előmozdítását 
célzó versenypályázaton néhány jutalomtárgy, több elismerő oklevél és írásbe
li elismerés osztatott ki.

Az állami kezelésben lévő községi és némely más erdők és kopár területek

Az 1898. évi XIX. te. alapján állami kezelésben lévő erdők és kopár terü
letek kiterjedése 188 854 ha volt.

Állami kezelésben volt még az 1898. évi XIX. te. hatálya alá nem tartozó 
12 erdőbirtok összesen 917,9 ha kiterjedéssel. Az erdőigazgatóságok alá ren
delt erdőhivatalok ebben az évben is jelentékeny erdőrendezési munkát végez
tek. Kijelölték az erdőtulajdonosok által igénybe venni kívánt és üzemtervileg 
előírt rendes, valamint az esetről esetre külön engedélyezett rendkívüli 
fahasználatokat, segítségükre voltak a birtokosoknak a faértékesítés terén, úgy 
a faeladások előkészítésénél, mint az árverések lebonyolításánál és általában 
minden irányban támogatták az erdőbirtokosokat. Erdei legeltetésre ki volt 
jelölve 53 992,9 ha terület, ami az összes állami kezelés alatt álló erdőterület 
28%-ának felel meg.

Erdészeti kísérletügy

Az erdészeti kísérleti állomás adatokat gyűjtött az erdőápolás különféle 
eljárásainak összehasonlítása érdekében létesített kísérleti területeken s foly
tatta a külföldi fafajok meghonosítására, a gyökerek kölcsönös egymásra hatá
sának vizsgálatára, valamint a különböző talajtakaróknak a magvak csírá
zására való kihatására irányuló kísérleteit. Tovább folytak a talajvíz-megfi
gyelések, valamint a talajnedvesség-mérések. A szikes vizenyős területeken új 
bogárhátas szikjavítási kísérletek indultak meg. Az állomás kísérleteinek ered
ményeit az Erdészeti Kísérletek című folyóiratban tette közzé.

Erdészeti szakoktatás

A Kormányzó Úr Ő Főméltósága Budapesten 1931. december hó 24-én kelt 
legfelsőbb elhatározásával a soproni Bányamémöki és Erdőmémöki Főisko-

451



Kormányjelentés az erdészetről 1931

Iának megadta a doktorrá avatás és a magántanári képesítés jogát. A főiskola 
erdőmémöki osztályának az 1930/31. tanévben 121 hallgatója volt, s ebben a 
tanévben 5 hallgató szerzett oklevelet. Az erdőőri és vadőri iskolákban 75 tanu
ló nyert teljes kiképzést. Erdőőri és vadőri szakvizsgák Gödöllőn, Miskolcon, 
Kaposváron és Győrött tartattak. A vizsgát 99-en sikerrel állották ki.

Állami erdőgazdasági birtok. Terület

A miskolci erdőigazgatóság területe változatlanul 35 409 ha, a gödöllői 
állami és koronauradalmi erdőigazgatóság erdőterülete pedig hasonlóan vál
tozatlanul 23 976 ha volt.

A két erdőigazgatóság összes területe 59 386,6 ha volt, amelyből tisztán 
erdő 52 625 ha, beltelek 202,5 ha, szántó, rét, legelő 3741,4 ha, terméketlen 
pedig 2817,7 ha.

Erdősítés

Az állami erdőgazdasági birtokokon beerdősítésre elő volt írva 818,8 ha, 
ezzel szemben tényleg beerdősíttetett 450,4 ha, tehát a visszamaradt hátralék
368,4 ha. Ezen a területen természetes felújulás várható. A csemetekertek 
összes területe 38,2 ha volt. Ezekből a kincstár által foganatosított erdősí
tésekhez felhasználtatott 3 655 000 db különböző fenyő- és lombcsemete, kész
letként pedig visszamaradt 6 861 000 db facsemete.

Fahasználat és értékesítés

A gödöllői állami és koronauradalmi erdőigazgatóság kezelése alá tartozó 
területeken fahasználatokat az elmúlt év folyamán kizárólag a főhasználatra 
előírt területeken foganatosítottak. A miskolci erdőigazgatóság kerületében a 
fahasználatok, figyelemmel a szép újulatra, kiterjedtek az évi rendes főhasz
nálatra előírt területeken kívül az előző évekből származó főhasználati meg
takarítások egy részére is, minek következtében a fiatalos további fejlődése 
biztosíttatott. Az erdőállományok nevelése és ápolása érdekében, nemkülön
ben a növedék fokozása céljából nagyobb kiterjedésű tisztítások és gyérítések 
hajtattak végre. A termelt faanyagokat az állami erdőgazdasági birtokok a gaz
dasági helyzet általános rosszabbodása miatt csak nehezen tudták értékesíteni.
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Kormányjelentés az erdészetről 1931

Beruházások

A Lillafüred fejlesztése érdekében az 1930. évben megkezdett télisport-pá- 
lyák építési munkálatai teljes befejezést nyertek. Az erdők feltárása érdekében 
épülő Kismaros és Kóspallag közötti út befejezés előtt áll.

Kopárfásítás. A felsőhangonyi 11. sz. vasbeton hordalékfogógát (1931)

453



Erdészeti közállapotok

Az 1931. év végén az erdők az erdészeti törzskönyvek szerint 1 172 376 ha 
területet foglaltak el. Ennek a területnek 50,6%-át bükk- és más lomberdők, 
44%-át tölgyesek 5,4%-át pedig fenyőerdők borítják. Az előző évi állapothoz 
viszonyítva a bükk- és más lombfák területe mintegy 2,2%-kal, a fenyvesek 
kiterjedése pedig 1,9%-kal növekedett. Ugyanakkor a tölgyerdőknél 2,7%-os 
területcsökkenés mutatkozott. A fenyőerdők térhódítása a legutóbb végrehaj
tott erdőtelepítésekkel indokolható, a többi fanemek területében bekövetkezett 
változást pedig az idézte elő, hogy az eddig a tölgyesek között nyilvántartott 
csertölgyek az erdészeti törzskönyvek kiigazítása során a bükk- és más 
lombfák közé soroztattak.

A talaj minősége szerint az erdőknek 63,2%-a más gazdasági művelésre al
kalmatlan, ún. feltétlen erdőtalajon, 26,8%-a nem feltétlenül erdőtalajon állott, 
9%-a futóhomok megkötésére szolgált, végül 1%-a véderdő volt.

Az összes erdőknek legutóbb az értékes faállományú szálerdők 58,8%-át 
tették ki, a kevésbé értékes faállományú, de viszonylag rövidebb idő alatt ki
termelhető sarjerdők pedig 41,2%-kal részesedtek az erdőterületből. Az előző 
évi állapothoz képest a sarjerdők területe 0,7%-kal növekedett, viszont a szál
erdők kiterjedése 0,5%-kal kisebb lett. A változások itt is főleg a törzskönyvek 
kiigazításával függnek össze.

Jelentésünk évében rendelkezésre állanak a területnek tulajdonjogcímek 
szerint való megoszlására vonatkozó adatok is. Ezek szerint az erdőknek 
45,9%-a magánerdő, amelyek felett a tulajdonosok szabadon rendelkeznek, 
54,1%-a pedig korlátolt forgalmú erdő. Ennek a megkülönböztetésnek nem
csak az elidegeníthetőség szempontjából van jelentősége, hanem azért is, 
mert az erdőtörvény (1879. évi XXXI. te.) értelmében a korlátolt forgalmú 
erdőbirtokok kezelésénél kötelező üzemterv szerint kell eljárni, ezzel szem
ben a magánerdőkre az üzemterv szerinti gazdálkodás kötelezettsége nem áll 
fenn.

A kötött forgalmú erdők között legkiterjedtebbek a hitbizományi erdők, 
ezek az összes erdőterületből 14,8%-kal részesednek. Az egyházak 13,6, a 
közbirtokosságok pedig 12%-át foglalják le az erdőknek. A többi tulajdonjog
címhez az erdőknek már jóval kisebb hányada tartozik, amennyiben a köz
ségek és törvényhatóságok az erdőknek csak 5,4%-a, a részvénytársaságok 
pedig mindössze 1,3%-a felett rendelkeznek. Az államkincstár 4,4%-kal 
részesedik az erdők területéből, a különböző alapítványi birtokokhoz pedig az 
erdőknek mintegy 2,6%-a tartozik.
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Erdészeti közállapotok 1931

A tárgyalt évben 23 219 ha terjedelmű erdő faállománya termeltetett ki. A 
kihasznált erdőterület ez évben 3,4%-kal nagyobb volt, mint 1930-ban. A 
terület növekedésével párhuzamosan a termelés eredménye is meghaladta az 
előző évit, amennyiben az 1930. évi 2 571 767 m3-rel szemben jelentésünk 
évében mintegy 3 149 604 m3 fatömeg termeltetett. A terméseredmény növe
kedése egyik évről a másikra 22,5%-ot tett ki. A termés tehát jóval nagyobb 
arányban emelkedett, mint a kihasznált terület, mert legutóbb jobb minőségű és 
kormegoszlású faállományt termeltek ki, mint az előző esztendőben. Erre vall 
az is, hogy a ha-onkénti terméshozam 114,5 m3-ről 135,6 m3-re emelkedett.

A termelés eredményének emelkedését főleg az a körülmény idézte elő, 
hogy kereskedelmi mérlegünk romlásának meggátlása céljából és ezzel kap
csolatban a tüzifaexport csökkentése érdekében a kormányzat már az 1931. év 
folyamán nagyobb területen engedélyezett rendkívüli fahasználatot, mint 
annak előtte. Kitűnik az abból, hogy míg 1930-ról 1931-re a rendes fahaszná
lat alá vont erdők területe mintegy 15,7%-kal csökkent, ugyanakkor a rend
kívüli használat az erdőkben területileg nem kevesebb, mint 739%-kal nö
vekedett.

A termelt fatömegnek legnagyobb hányadát, pontosan 55,5%-át a bükk-, 
cser- és más kemény lombfák szolgáltatták. A terméseredményben a tölgy-, 
kőris- és szilfák 30,7%-kal, a lágy lombfák 8,6%-kal, a fenyőfák pedig csak 
5,2%-kal szerepeltek.

A kincstári erdők kiterjedése legutóbb 52 625 ha-t tett ki és pontosan 
ugyanakkora volt, mint az előző évben. Ebből a területből jelentésünk évében 
565 ha került kitermelésre. A kihasznált területen összesen 199 301 m3 
fatömeg termeltetett. Egy ha-ra kiszámítva a terméshozam 352,7 m3 volt, a ha- 
onkénti átlagtermés tehát a kincstári erdőkben 160,1 %-kal nagyobb, mint a 
többi kihasznált erdőterületen, bizonyságul annak, hogy a kincstári erdők faál
lománya sokkal jobb minőségű, mint a többi erdők faállománya.

Jelentésünk évében összesen 20 901 ha erdősíttetett, a kihasznált erdő
területnek erdősítés útján való pótlása tehát most 17,6%-kal nagyobb területen 
hajtatott végre, mint 1930-ban, amikor csak 17 773 ha került erdősítés alá. Az 
erdősítés terén, mint a múltban, legutóbb is az üzemtervszerű gazdálkodásra 
kötelezett erdőbirtokok vezettek. Az erdősítésre előírt területeknek ugyanis a 
kötelező üzemterv szerint kezelt erdőbirtokokon 88,8%-át, a megkötöttség 
nélkül gazdálkodó erdőgazdaságok pedig csak 60,1%-át erdősítették. Az erdő
sítés aránya azonban az előző évekhez viszonyítva az erdőbirtokok mindkét 
neménél javult, úgyhogy az erdősítési hátralék, amely az 1926-1930. évek 
átlagában a beerdősítendő összes területnek még 35,7%-át tette ki, 1930-ban 
29,7%-ra, legutóbb pedig 25%-ra csökkent.
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Erdészeti közállapotok 1931

Az 1923. évi XIX. te. alapján foganatosított alföldi erdőtelepítés és gazda
sági fásítás legutóbb nagyjából az előző évi keretek között mozgott. A törvény 
végrehajtása során az Alföldön 1926 óta a legutolsó esztendő végéig összesen 
10 729 ha erdősíttetett. Ebből a területből a tárgyalt év folyamán 2260 ha 
került erdősítésre. A szóban levő hat év alatt ezenkívül 1040 ha terjedelemben 
szélfogó pászták és facsoportok létesíttettek.

Az erdősítéseknél felhasznált csemetéket az államerdészeti csemetekertek 
szolgáltatták ki. Ezeknek a csemetekerteknek kiterjedése jelentésünk évében
285,5 ha-t tett ki és 4,7%-kal nagyobb volt, mint 1930-ban. A csemetekertek
ből legutóbb összesen 41,2 millió db csemete adatott ki elültetésre. A kiszol
gáltatott csemetéknek 48%-át az alföldi erdősítéseknél, 21,8%-át más területek 
erdősítésénél, 30,2%-át pedig kopár területek fásításánál használták fel.

Tama menti kopárfásítás. A trianoni határ Cered község határában (1931)
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Földművelésügyi Minisztérium 1932
Földművelésügyi miniszter: Purgly Emil

I. FOOSZTALY
Főnök: Papp Béla

1. Ügyosztály. Erdészeti igazgatás 
és erdőrendészet
Ügyosztályvezető

Fröhlich Brúnó 
Főerdőtanácsos

Pukács Endre 
Erdőtanácsos

Wehofer Mihály 
Pászthory Ödön 

Főerdőmérnök
Ajtay Sándor 
Hajdú János 
Szilágyi-Ilosvay Lajos 

Szolgálattételre beosztva 
Csernay Antal 
Luncz Géza

2. Ügyosztály. Erdőtelepítés, 
erdőrendezés
Ügyosztályvezető

Véssei Mihály

Főerdőtanácsos
Irinyi Aurél 
Vidos Miklós 
Becker Róbert 
Franciscy Vilmos 

Erdőtanácsos
Kelecsényi Mihály 
Marschalkó Ferenc 
Szabó Benedek 

Főerdőmérnök
Tárczy Pál

3. Ügyosztály. Állami erdőgazdasá
gi üzemek
Ügyosztályvezető

Molcsányi Gábor 
Erdőtanácsos

Lengyel Sándor 
Erőss Gyula 

Erdőtanácsos
Mattyasovszky Emil
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Kormányjelentés az erdészetről

Az erdőtenyészetet befolyásoló tényezők közül az időjárás csak az északi 
országrészeken volt aránylag kedvező, s főleg a száraz időjárás okozott az 
erdősítésekben nagyobb károkat és hátráltatta a faállományok fejlődését.

Az elemi károk közül tűzkár 349,6 ha-on fordult elő, és széltörések miatt 
mintegy 2300 m3 faanyagot kellett kitermelni. Az állati károkozók közül a 
gyapjas pille a Dunántúlon lépett fel nagyobb tömegekben, a növényi károko
zók közül pedig a tölgylisztharmat az egész országban jelentkezett, az általa 
okozott kár azonban nem volt számottevő. A felsorolt károk összesen mintegy 
77 900 ha-on fordultak elő és 225 000 pengőre értékelhetők.

A magtermés nem volt kielégítő, az erdőtulajdonosok szükségletük jó 
részét vásárlás útján voltak kénytelenek kielégíteni, a tölgymakktermés pe
dig csak szórványos volt, és a hiányt külföldről behozott makkal kellett fe
dezni.

Erdőgazdaság

Erdőfelügyelet

A korlátolt forgalmú erdőkben a jóváhagyott rendszeres gazdasági üzemter- 
vek, valamint az erdőrendészeti hatóságok üzemtervet pótló intézkedései alap
ján 10 837,4 ha vágásterület használtatott ki 1 813 694 m3 fatömeggel. Ennek a 
fatömegnek túlnyomó része -  mintegy 87,6%-a -  tűzifa volt, 12,4%-a pedig 
műszaki fa, mely főleg kisebb méretű szerszámfából állott. Fanemek szerint 
lombfából 1 721 196 m3, tűlevelű fából -  főleg erdeifenyőből -  92 498 m3 ter
meltetett.

Előírás szerint be volt erdősítendő 14 730,1 ha vágásterület és erdei tisztás, 
ezzel szemben beerdősíttetett 13 781 ha, a hátralék tehát 949,1 ha.

A jóváhagyott rendszeres gazdasági üzemtervek rendelkezéseitől eltérő 
rendkívüli fahasználat hatósági engedély alapján 2245,4 ha-on történt, össze
sen 353 899 m3 fatömeggel. A kitermelt faanyag választékok szerint való meg
oszlása nagyjából megfelel a rendes évi fahasználatoknál feltüntetett arány
számoknak, fanemek szerint pedig lombfából 335 851 m3 és tűlevelű fából 
18 048 m3 termeltetett.

Az üzemtervi előírások megszegésével elkövetett erdőrendészeti áthágások 
miatt 86 esetben kellett az eljárást megindítani.
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Kormányjelentés az erdészetről 1932

A magánerdők közül összesen 50 658,7 ha területü erdő kezeltetett rend
szeres gazdasági üzemterv szerint. A többi ilyen erdő okszerű használatát a 
3296/1918. M. E. sz. kormányrendelet alapján az esetről esetre előterjesztett 
fahasználati kérelmek elbírálása alkalmával kiadott hatósági rendelkezések 
biztosították.

Az üzemtervi előírások, valamint az esetenként kiadott hatósági engedé
lyek alapján a magánerdőkben kitermeltetett 13 319,2 ha vágásterület 
1 740 820 m3 fatömeggel. A kitermelt faanyag választékok szerinti megoszlása 
itt is 87,6% tűzifa és 12,4% műfa, fanemek szerint lomblevelű fából 1 652 039 
m3, tűlevelű fából pedig 88 781 m3 termeltetett.

Előírás szerint be volt erdősítendő 14 092,1 ha vágásterület és erdei tisztás, 
ezzel szemben beerdősíttetett 9875,8 ha, a hátralék tehát 4216,3 ha.

Állami kezelésben lévő erdők

Az állami kezelésbe vett erdők és kopár területek nyilvántartásának az
1932. évre érvényes adatai szerint állami kezelésben volt az 1898. évi XIX. te. 
1. §-a alapján községi erdő 10 450,6 ha, úrbéri erdőilletőségű erdő 74 023,3 
ha, úrbéri legelőilletőségű erdő 13 051,9 ha, úrbéri természetű egyéb erdő
12 522,4 ha, törvényhatósági és városi erdő 27 544,9 ha, egyházi erdő 
17 284,4 ha, köz- és magánalapítványi erdő 305,8 ha, hitbizományi erdő 
10 458,1 ha, részvénytársasági erdő 584,8 ha, közbirtokossági erdő 10 819,1 
ha, végül az előbb említett erdőtulajdonosok hatóságilag kijelölt kopár területe
10 704,2 ha kiterjedésben, összesen tehát 187 746,5 ha. Ugyanennek a 
törvénynek 2. §-a alapján állami kezelésben volt magánkopár 833,9 ha és 
magánvéderdő 547 ha kiterjedésben, összesen tehát 1380,9 ha. Nem tartozott 
az idézett törvény hatálya alá, de állami kezelésben volt 20 erdő 1138 ha kiter
jedésben.

Az államnak kh-anként fizetett átlagos erdőkezelési járulékok általában 
véve az utolsó békeévben fizetett járulékok összegében vannak megállapítva.

Az 1898. évi XIX. te. II. címének hatálya alá tartozó erdők és kopár te
rületek nyilvántartásának az 1932. évre érvényes adatai alapján összesen 
117 455,7 ha kiterjedésű úrbéres és ezzel egyforma elbírálás alá tartozó, to
vábbá nemesi közbirtokossági erdő tartozott az említett rendelkezések alá. Az 
erdőbirtokosságok működése a törvényes kívánalmaknak általában megfelelt.
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Kormányjelentés az erdészetről 1932

Közérdekű erdőtelepítések

A hatóságilag kijelölt kopár vízmosásos és a nagy magyar Alföldön kívül 
eső futóhomokos területek kiterjedése az 1932. év végén 18 300 ha volt. Ebből 
eddig beerdősíttetett 10 590,9 ha. Fásítás ebben az évben 1410 ha-on történt, 
és az állam ezeket a fásításokat ingyencsemeték adományozásával támogatta, 
a Tama- és Hangony-medencében pedig az ültetési költségeket, valamint a hor
dalékfogó gátak építési költségeit is fedezte. Az állami támogatás pénzértéke 
193 091 pengő volt, amelyből azonban 111 558,32 pengő az említett műszaki 
munkálatokra esik.

Az alföldi erdők telepítéséről és a fásításokról szóló 1923. évi XIX. te. 
alapján végrehajtott fásításokból 12 593,8 ha új erdő és 1382,8 ha szélfogó 
pászta, továbbá 4195 ha fasor létesült.

Az állam ezeket az erdősítéseket és fásításokat is ingyencsemetékkel támo
gatta, ezenkívül három földtulajdonos 362,8 ha önkéntesen fásított terület er
dősítésére 17 345 pengő 20 évre szóló kamatmentes kölcsönt kapott.

Az 1932. évben 82 állami csemetekertben 317,1 ha terület volt üzemben, 
amelyben összesen 42 568 300 db csemete és 316 394 db suháng termelte
tett.

Ebből az állam a vágásterületek és erdei tisztások beerdősítésére 9 082 300 
db csemetét, a kopár és vízmosásos területek beerdősítésére 10 651 900 db 
csemetét és az alföldi erdőtelepítésekre és gazdasági fásításokhoz pedig
22 834 100 db csemetét és 316 394 db suhángot adott ki. Az év végén meglevő 
készlet 36 687 400 db csemete és 263 990 db suháng volt.

Állami erdőgazdasági birtokok

A miskolci m. kir. erdőigazgatóság összes területe 35 403,6 ha, a gödöllői 
m. kir. állami és koronauradalmi erdőigazgatóság összes területe 23 979,4 ha 
volt, a két erdőigazgatóság összes területe tehát 59 383 ha volt. Ebből tisztán 
erdő 52 651,1 ha, beltelek 226,5 ha, szántó, rét, legelő 3701,3 ha, terméketlen 
terület pedig 2804,1 ha.

Az állami erdőgazdasági birtokokon beerdősítésre elő volt írva 555,4 ha; 
beerdősíttetett 380,5 ha, erdősítetlenül maradt 164,9 ha.

A csemetetermelés 36,9 ha-on folyt. Az állami erdőgazdasági birtokok 
csemetekertjeiből a kincstár által foganatosított erdősítésekhez felhasználtatott 
5 176 900 db különféle fenyő- és lombfacsemete, készletben maradt 5 480 400 
db facsemete.
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Az üzemtervek szerint kihasználható faanyagokat úgy a gödöllői, mint a 
miskolci erdőigazgatóság kezelése alá tartozó birtokokon legnagyobb részt a 
fő- és előhasználatokra előírt területen termelték ki. A két birtokon összesen 
693,1 ha erdőterületet használtak ki. A miskolci erdőigazgatóság kerületében 
ezenkívül kitermelték az előző évekből származó megtakarításokat is, sőt az 
üzem érdekében rendkívüli használatokat is foganatosítottak. Az ez évre előírt 
területekből azonban a természetes felújulás biztosítása céljából 44,8 ha te
rületet kihasználatlanul kellett hagyni.

Az állami erdőgazdasági birtokoknak a kitermelt müfát, tűzifát és fagyárt
mányokat a súlyos gazdasági viszonyok dacára is sikerült értékesíteni. A 
nehéz gazdasági viszonyok és az ezzel kapcsolatos pénzügyi nehézségek azon
ban a faárak csökkenéséhez vezettek, minek következtében az elért tőárak az 
elmúlt éviekhez viszonyítva valamivel alább szálltak.

Erdészeti szakoktatás

A soproni M. Kir. Bányamérnöki és Erdőmémöki Főiskola erdőmérnöki 
osztályának az 1931/32 tanévben 84 rendes hallgatója volt, ezek közül 17 
kezdte meg ezzel a tanévvel tanulmányait és 11 hallgató szerzett erdőmérnöki 
oklevelet.

Az erdőőri és vadőri iskolákban az 1931/32. tanévben 75 tanuló nyert tel
jes kiképzést. Erdőőri és vadőri szakvizsgák tartattak Gödöllőn, Miskolcon, 
Kaposváron és Győrött, s a jelentkező 98 vizsgázó közül a vizsgát sikerrel 93 
állottá ki.

Erdészeti kísérletügy

A  soproni M. Kir. Erdészeti Kísérleti Állomás folytatta a különféle erdő
ápolási és erdőfelújítási eljárások összehasonlítására irányuló adatgyűjtését, a 
külföldi fafajok meghonosítására irányuló kísérleteket, nemkülönben az egyes 
fafajok nedvességgazdálkodására s a homoktalajoknak jellegzetes növény
zetükön alapuló osztályozására vonatkozó kutatásait. Tanulmányozta az anya
faállománynak és az aljnövényzetnek hatását a természetes felújulásra és ezzel 
kapcsolatban kísérleti felvételeket végzett. Tovább folytak a talajvíz-megfi
gyelések is.

A kísérletek eredményeit az Erdészeti Kísérletek című folyóirat ismertette.
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Erdészeti közállapotok

Az erdészeti törzskönyvek szerint az erdők az 1932. év végén összesen 
1 173 735 ha területet foglaltak el. Az erdőterületnek 53,1%-át bükk- és más 
lombfák, 41,2%-át tölgyesek, 5,7%-át pedig fenyvesek borították.

Az erdőknek 64%-a más gazdasági művelésre alkalmatlan, ún. feltétlen 
erdőtalajon, 26%-a nem feltétlen erdőtalajon áll, 9%-a futóhomok megkö
tésére szolgál, 1%-a pedig véderdő.

Üzemmód szerint az értékes faállományú szálerdők a területnek 58,8%-át, 
a gyengébb faállományú, viszont rövidebb idő alatt kitermelhető sarjerdők 
pedig 41,2%-át tették ki. A múlthoz képest a szálerdők kiterjedése és aránya a 
sarjerdők javára némileg csökkent. A területnek ez a módosulása a törzsköny
vek kiigazításával függ össze.

Az erdőknek 45,5%-a szabadforgalmú magánerdő, 54,5%-a pedig korlátolt 
forgalmú erdőbirtok. Az összes erdőterületből a hitbizományok 14,3, az egy
házak 13,7, a közbirtokosságok 12%-kal részesednek. Az erdőknek 5 ,1%-a 
felett az állam rendelkezik, 5,4%-a pedig községi vagy törvényhatósági birtok. 
Az alapítványok erdei már csak 2,7%-át, a részvénytársasági erdők pedig 
mindössze 1,3%-át foglalják el a területnek.

Jelentésünk évében összesen 24 156 ha erdőterület faállománya került 
kitermelésre. Ez a terület az 1931. évi vágásterületet 4%-kal, az 1930. évi 
vágásterületet pedig 7,6%-kal meghaladja. A vágásterület növekedését kizá
rólag a rendkívüli fahasználat fokozásával indokolhatjuk, mert a rendes fa
használat alatt álló vágásterület az utóbbi években állandóan csökkent. Az
1931. évi eredményekhez viszonyítva, a rendes fahasználat területileg 2,7%- 
kal hanyatlott, viszont a rendkívüli fahasználat 30,1 %-kal növekedett. A rend
kívüli fahasználatnak ezt a térhódítását az idézte elő, hogy a kormányzat a tüzi- 
fa-behozatal lehető korlátozása érdekében -  az erdők állapotának figyelem- 
bevételével -  nagyobb terjedelemben engedélyezett rendkívüli fahasználatot, 
mint az előző években.

A vágásterületek növekedésének megfelelően a termelt faanyag mennyi
sége is emelkedett, amennyiben az 1930. évi 2 571 767 m3-rel és az 1931. évi 
3 149 604 m3-rel szemben legutóbb 3 554 514 m3 faanyag termeltetett ki. 
Fatermésünk mennyisége tehát jelentésünk évében 12,9%-kal nagyobb volt, 
mint az előző esztendőben és 38,2%-kal nagyobb, mint 1930-ban.

A kihasznált vágásterületnek egy ha-jára 1930-ban 114,5, 1931-ben már 
135,6, legutóbb pedig nem kevesebb, mint 147,1 m3 kitermelt fatömeg jutott, 
vagyis az átlagos terméshozam évről évre emelkedett, főleg azért, mert egy

463



Erdészeti közállapotok 1932

részt a kitermelés alá vont erdők faállományának minősége és kora felette ál
lott az előző évinek, másrészt pedig a szálerdők kitermelésének aránya a sarj
erdők rovására megnövekedett.

A fatermésből a bükk-, cser- és más lombfák 55,2%-kal, a tölgy-, kőris- és 
szilfák 30,8%-kal, a lágy lombfák 8,8%-kal és végül a fenyőfák 5,2%-kal 
részesedtek. Ezek az arányszámok azt mutatják, hogy a hiány a tűzifának és a 
kemény műszaki fának alkalmas lombfákban viszonylag jóval kisebb, mint a 
főleg lágy műszaki fának használható fenyőfákban.

A kincstári erdőkben, amelyeknek kiterjedése legutóbb 52 651 ha-t tett ki, 
693 ha került kitermelés alá. A kihasznált területen 271 867 m3 tűzifa és 
29 717 m3 műszaki fa, vagyis összesen 301 584 m3 faanyag termeltetett. A ter
melt fatömegnek a tűzifa 90,1%-át, a műszaki fa pedig 9,9%-át tette ki. Egy 
ha vágásterületre a kincstári erdőkben 1931-ben 352,7, 1932-ben pedig 435,2 
m3 átlagos hozadék jutott. A kincstári erdők hozadéka, a faállomány minőségi 
különbségei miatt 195,9%-kal nagyobb, mint az összes erdők ha-onkénti 
átlagtermése.

A kihasznált területek pótlására legutóbb összesen 23 657 ha erdősíttetett. 
Az erdősítés mértéke területileg 13,2%-kal nagyobb volt, mint 1931-ben. Az 
üzemtervszerű kezelésre kötelezett, korlátolt forgalmú erdőbirtokon az erdősí
tésre előírt területnek legutóbb 93,6%-át (1931-ben 88,8%), a szabadforgalmú 
magánerdőkben pedig csak 70,1%-át (1931-ben 60,1%) erdősítették. Az 
erdősítés aránya az utolsó esztendőben úgy a szabad-, mint a kötöttforgalmú 
erdőgazdaságokban emelkedett. Ennek természetes következményeképpen az 
erdősítési hátralék megfelelő mértékben csökkent; 1930-ban a beerdősítésre 
kijelölt területnek 29,7%-a, 1931-ben 25%-a maradt különféle okokból be- 
erdősítetlen, 1932-ben adataink már csak 17,9%-nyi erdősítési hátralékot mu
tatnak ki.

Az 1926-1932. években az 1923. évi XIX. te. alapján az Alföldön össze
sen 12 594 ha területet erdősítettek be, 1383 ha-on szélfogó pásztákat és fa
csoportokat, 4195 ha-nyi területen pedig fasorokat létesítettek. Az alföldi er
dősítés és gazdasági fásítás jelentésünk évében az eddigi legalacsonyabb mér
tékre csökkent. Az államháztartás kedvezőtlen helyzetében ugyanis a kor
mányzat a törvényalkotás idején remélt összegnél jóval kevesebbet fordíthatott 
erre a célra. Az Alföld törvényhatóságaiban eszközölt legutolsó évi erdősítés 
területe 17,5%-kal, a létesített szélfogó pászták és facsoportok kiterjedése 
36,6%-kal, az új fasorok terjedelme pedig 34,1%-kal elmaradt az előző év 
vonatkozó eredményétől.

Az erdősítések céljaira az állami erdőhivatalok által kezelt csemetekertek 
összesen 42,6 millió db facsemetét szolgáltattak ki. Ennek a mennyiségnek
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53,6%-a az alföldi erdőtelepítéseknél, 25%-a a kopár területek, 21,4%-a pedig 
egyéb erdőterületek beerdősítésénél használtatott fel. A csemetekészlet az év 
végén a csemetekertek számának és kiterjedésének növekedése következtében 
az 1931. évi 24,7 millió db-ról 36,7 millió db-ra emelkedett.
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Kormányjelentés az erdészetről

Erdőgazdaság, erdőfelügyelet

A rendszeres gazdasági üzemterv szerinti kezelés kötelezettsége alatt álló -  
összesen 664 298 ha kiterjedésű -  erdőkben a jóváhagyott rendszeres gazdasá
gi üzemtervek és az erdőrendészeti hatóságok üzemtervet pótló intézkedései 
alapján 9540,2 ha vágásterületet használtak ki, 1 690 543 m3 fatömeggel. E 
fatömegből mintegy 88% tűzifa és 12% műszaki fa volt, fanemek szerint pedig
1 572 205 m3 lombfaanyag és 118 338 m3 tűlevelű faanyag, ez utóbbi leg
inkább erdeifenyő volt. A jóváhagyott rendszeres gazdasági üzemtervek ren
delkezéseitől eltérő, hatóságilag engedélyezett rendkívüli fahasználat 2472,4 
ha-on történt, 472 680 m3 fatömeggel. A faválasztékok százalékos megoszlása 
nagyjából megfelelt a rendes fahasználatok arányának. Fanemek szerint 
439 593 m3 lombfát és 33 087 m3 tűlevelű fát termeltek ki.

Előírás szerint ez évben be kellett erdősíteni 18 467,8 ha vágásterületet és 
erdei tisztást, ebből beerdősítettek 14 542,2 ha-t, a hátralék tehát 3925,6 ha.

Az üzemterv szerinti kezelés kötelezettsége alatt nem álló -  összesen 
511 621,8 ha kiterjedésű -  erdők okszerű használatát a 3296/1918. M. E. sz. 
kormányrendelet alapján kiadott fahasználati engedélyek biztosították. Az 
esetenként kiadott hatósági engedélyek alapján ezen erdőkben kitermeltek ren
des fahasználatként 7213,5 ha-t 1 021 539 m3 fatömeggel, éspedig mintegy 
88% tűzifát és 12% műfát, illetőleg fanemek szerint 950 031 m3 lombfát és 
71 508 m3 tűlevelű fát. Hatóságilag engedélyezett rendkívüli fahasználat
4321,6 ha-on történt, 516 313 m3 fatömeggel. A választékok szerinti megosz
lás itt is megfelelt a rendes fahasználatoknál kimutatott aránynak; fanemek 
szerint kitermeltek 479 941 m3 lombfát és 35 372 m3 tűlevelű fát.

Előírás szerint be kellett erdősíteni 11 410,8 ha vágásterületet és erdei tisztást, 
ezzel szemben ténylegesen beerdősítettek 7925,1 ha-t; a hátralék tehát 3485,7 ha.

Az üzemtervi, illetve azt pótló hatósági előírások megszegésével elkövetett 
erdőrendészeti áthágások miatt -  az összes erdőkre vonatkozóan -  58 esetben 
kellett büntetőeljárást indítani.

Állami kezelésben lévő erdők

Az állami kezelésbe vett erdők és kopár területek nyilvántartásának az
1933. évre érvényes adatai szerint állami kezelésben volt az 1898. évi XIX. te.
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1. §-ában foglalt kötelezettség alapján összesen 179 006,2 ha kiterjedésű 
községi, úrbéri, törvényhatósági és városi, egyházi, köz- és magánalapítványi, 
hitbizományi, részvénytársasági és közbirtokossági erdő és 10 714,3 ha kiter
jedésű, hatóságilag kijelölt kopár terület.

Az idézett törvény 2. §-a alapján, a tulajdonos kérelmére állami kezelésben 
volt 501,3 ha magánvéderdő és 569,1 ha magán kopár terület.

Nem tartozott a hivatkozott törvény hatálya alá, de állami kezelésben volt 
ezeken kívül még 24 erdő, 1659,4 ha területtel.

Az államnak kh-anként fizetett erdőkezelési járulékok átlagosan az utolsó 
békeévben fizetett járulékok összegének felelnek meg.

Az 1898. évi XIX. tc.-nek az erdőbirtokosságok gazdasági ügyvitelét 
szabályozó II. címének hatálya alá összesen 119 844,8 ha úrbéres és ezzel 
egyenlő elbírálás alá eső nemesi közbirtokossági erdő tartozott. Az erdőbir
tokosságok működése általában megfelelt a törvényes kívánalmaknak.

Közérdekű erdőtelepítések

A hatóságilag kijelölt kopár, vízmosásos és a nagy magyar Alföldön kívül 
eső futóhomokos területek kiterjedése az év végén 17 745,4 ha volt. Ebből az 
év elején be volt erdősítve 9497,4 ha, az év folyamán beerdősíttetett 1104,3 ha, 
a beerdősített terület tehát az év végén 10 601,7 ha. Az állam ezeket az erdő
sítéseket ingyen facsemeték adományozásával mozdította elő. A Tama- és 
Hangony-medencében a kopárerdősítés és a kő és vasbeton hordalékfogó gá
tak építése folytattatott. E kopárerdősítésekhez az állam ez évben 92 072,94 
pengő támogatást nyújtott, amely összegből a műszaki munkálatokra 
28 051,60 pengő esik.

Az alföldi erdők telepítéséről és a fásításokról szóló 1923. évi XIX. te. 
alapján ez évben 3532,9 ha-on végeztek új erdőtelepítést, illetve gazdasági 
fásítást. Az e törvény alapján végrehajtott erdőtelepítés, illetve fásítás ered
ménye az év végéig összesen 14 722,2 ha új erdő, 1796,1 ha szélfogó pászta 
és 5186,2 ha fasor. Az ingyencsemeték kiutalásával ez évben nyújtott állami 
támogatás 284 350 pengőre értékelhető.

Ez évben 83 állami csemetekertben 317,4 ha terület volt üzemben. A 
csemetekertek készlete 87 452 000 db csemete és 641 464 db suháng volt. 
Ebből a készletből az állam a vágásterületek és erdei tisztások beerdősítésére
11 633 450 db csemetét, a kopár és vízmosásos területek beerdősítésére 
9 452 500 db csemetét, az alföldi erdőtelepítésekre és gazdasági fásításokra 
pedig 30 983 100 db csemetét és 333 200 db suhángot adott ki.
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Állami erdőgazdasági birtokok

A miskolci m. kir erdőigazgatóság és a gödöllői m. kir. állami és korona
uradalmi erdőigazgatóság erdőbirtok-területe összesen 59 334,9 ha, amelyből 
tisztán erdő 52 670,7 ha.

A fahasználatokat az állami erdőgazdasági birtokokon az előírásoknak 
megfelelően foganatosították. A gödöllői m. kir. állami és koronauradalmi 
erdőigazgatóság kezelése alatt álló állami erdőkben a főhasználatra előírt terü
leteken kívül a tél utóján a zúzmaratörések következtében tönkrement erdőket 
is ki kellett használni. A két áilami erdőbirtokon kihasználtak összesen 506,5 
ha erdőterületet. Gondosan végrehajtották az erdőállományok nevelése és ápo
lása, valamint a növedék fokozása céljából előírt előhasználatokat és tisz
tításokat is.

Az állami erdőgazdasági birtokok termelvényeiket: a műfát, tűzifát és 
fagyártmányokat a súlyos gazdasági viszonyok ellenére sikeresen értékesítet
ték.

Az állami erdőgazdasági birtokokon az 1933. évre beerdősítésre, illetve ter
mészetes felújulásra elő volt írva 584,5 ha; a régebbi hátralékokkal együtt 
beerdősítésre esedékes volt összesen 1691,8 ha. Ebből beerdősíttetett, illetve 
természetes úton felújult 946,4 ha. A 745,4 ha hátralékot a természetes felúju- 
lások részben való elmaradása okozta. Az állami erdőgazdasági birtokok cse
metekertjeinek összterülete 33,4 ha volt. Ezekből a csemetekertekből a kincs
tár által foganatosított erdősítésekhez felhasználtak 2 791 000 db különféle fa
csemetét; készletben maradt az év végén 5 631 900 db facsemete.

Az erdők feltárása érdekében épített kismaros-kóspallagi út munkálatai be
fejezést nyertek.

Erdészeti szakoktatás

A soproni M. Kir. Bányamérnöki és Erdőmémöki Főiskola erdőmérnöki 
osztályának az 1932/33, tanévben 82 rendes hallgatója volt, s ezek közül 17 
kezdette meg e tanévvel tanulmányait; ez évben 10 hallgató szerzett oklevelet.

Az erdőőri és vadőri iskolákban 75 tanuló nyert teljes kiképzést. Erdőőri és 
vadőri szakvizsgák Miskolcon, Kaposvárott és Győrött tartattak. A 115 vizs
gázó közül 108 állottá ki sikerrel a vizsgát.
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Erdészeti kísérletügy

Az Erdészeti Kísérleti Állomás nevében változás állott be. Az állomás neve 
ezentúl M. Kir. Erdészeti Kutató Intézet. Az intézet növényszociológiai és 
felújítási adatokat gyűjtött. Feldolgozta a meteorológiai és talajvíz-megfigyelő 
állomásainak adatait s folytatta technológiai kutatásait, valamint a külföldi 
fafajok meghonosítására irányuló kísérleteit.

Meteorológiai m egfigyelőéi lomás erdőben (1936)
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Magyarország erdőterülete az 1933. évben az előző évi 1 173 735 ha-ról 
1 175 920 ha-ra növekedett. Az emelkedés főképpen a bükk- és más lomb
erdőterület növekedésével magyarázható; ez a fanem az összes erdőterületnek 
több mint a felét, 54,1%-át foglalta el, utána következik a tölgyerdő, amely 
40%-a és a fenyőerdő, amely 5,9%-a volt az összes erdőterületnek.

A talaj minősége szerint az erdőknek 63,9%-a csupán erdőművelésre alkal
mas területen, az ún. feltétlen erdőtalajon, 26,1%-a nem feltétlen erdőtalajon 
állt, 9 ,1%-a futóhomok megkötésére szolgált, 0,9%-át pedig az erdészeti 
törzskönyvek mint véderdőt tüntetik fel.

Az ültetés útján nyert, és ezért értékesebb faállományú szálerdők a terület
nek 58,8%-át, a sarjadzás útján keletkezett, rövidebb idő alatt termelhető sarj
erdők pedig 41,2%-át tették ki.

Az erdőterületnek a talaj minősége és az üzemmódok szerint való megosz
lása az előző évvel szemben alig mutat eltérést.

A terület tulajdonjogcímek szerint sem változott a tárgyalt évben. Az erdők 
45,5%-a szabadforgalmú magánbirtok, 54,5%-a korlátolt forgalmú birtok. Az 
összes erdők 14,2%-a hitbizományi, 13,6%-a egyházi tulajdon. Az erdőterület
11,9%-ával a közbirtokosságok rendelkeznek; 5,4%-a a községek és törvény- 
hatóságok, 5,2%-a pedig a kincstár kezében van, 2,8%-a alapítványi, 1,4%-a 
részvénytársasági tulajdon.

Az 1933. évben a megcsappant építkezések miatt a kihasznált erdőterület 
nagysága az 1932. évvel szemben valamit csökkent. Rendes és rendkívüli fa
használatot az üzemterv szerinti kezelésre kötelezett és nem kötelezett erdők
ben 23 548 ha területen gyakoroltak, ez az elmúlt évvel szemben 2,5%-os visz- 
szaesést jelent, de még mindig több, mint az 1930. és 1931. évi kihasznált 
terület. A csökkenésnek részben az az oka, hogy a rendes fahasználat alatt álló 
vágásterület évről évre kisebb, a rendkívüli fahasználat alatt álló vágásterület 
viszont már évek óta emelkedik, 1932-ről 1933-ra pl. az előbbi 6,8%-kal volt 
kevesebb, az utóbbi pedig 9,8%-kal volt több. A tűzifa behozatalának vissza
szorítását sajnos csak ily módon, a rendkívüli fahasználat fokozásával lehetett 
elérni.

A vágásterület csökkenésével szemben a kitermelt fa mennyisége nagy 
arányban növekedett. Míg 1931-ben 3 149 604, 1932-ben 3 554 514, addig 
1933-ban már 3 700 075 m3 fa termeltetett. Arányszámmal kifejezve az 1932. 
év fakitermelése az 1931. évhez képest 12,9%-kal, az 1933. évé pedig 17,5%- 
kal volt nagyobb. A kitermelt fa mennyiségének emelkedése azzal magyaráz
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ható, hogy az utóbbi években már az értékesebb faállományú erdők kerültek 
kivágásra. Igazolja ezt a megállapítást a kihasznált vágásterületnek egy ha-jára 
eső fatömeg mennyisége, ami 1931-ben 135,6, 1932-ben 147,1, 1933-ban pe
dig 157,1 m3 volt.

A kivágott fák fanemenkénti vizsgálata megint csak arra a megállapításra 
vezet, hogy hazánk faszükséglete főleg a lágy műszaki fának használható 
fenyőfákban szenved hiányt. A fatermelésből ugyanis a bükk-, cser- és más 
kemény lombfák 53,9%-kal, a tölgy-, kőris- és szilfák 29,4%-kal, a lágy lomb
fák 9,7%-kal és végül a fenyőfák 7%-kal részesedtek.

Jelentésünk évében a kincstári erdőterület 52 671 ha-t tett ki. Az összes 
területből a bükk- és más kemény lombfákra 51,8%, a tölgyerdőkre 41,5%, a 
fenyőerdőkre 2,9%, a fűz-, nyár- és más lombfákra 0,6% és végül a használa
ton kívül álló erdőkre 3,2% esett. Ezeken a területeken ugyanabban az évben 
493 ha került kitermelés alá. A kihasznált területen 197 092 m3 tűzifa, 16 092 
m3 épület- és műfa, vagyis összesen 213 184 m3 fatömeg termeltetett. Egy ha 
vágásterületre a kincstári erdőkben 1932-ben 435,1 m3 hozadék, 1933-ban
431,5 m3 hozadék jutott. Az összes erdők 157,1 m3 hozadékával szemben ez 
174,7%-os emelkedés, ami könnyen megérthető, ha a két faállomány minősé
gi különbségét tekintetbe vesszük. Az 1933. évi erdősítés 22 467 ha-ra terjedt, 
tehát 1190 ha-ral, 5%-kal kevesebb területen erdősítettek, mint az előző évben. 
Az üzemterv szerinti kezelésre kötelezett korlátolt forgalmú erdőbirtokon az 
előírt területnek 78,7%-át (1932-ben 93,6%-át), az üzemterv szerinti kezelésre 
nem kötelezett magánerdőkben pedig 69,5%-át (1932-ben 70,1%-át) erdősítet
ték. Az erdősítés aránya tehát az utolsó évben jelentősen visszaesett. A foga
natosított erdősítés 43,4% arányban természetes úton, 56,6% arányban mester
séges úton történt.

Az 1926-1933. években az 1923. évi XIX. te. alapján az Alföldön össze
sen 14 722 ha területet erdősítettek, az erdőtelepítések száma ugyanazokban az 
években összesen 3550 volt. Az 1926. év kezdetétől az 1933. év végéig a gaz
dasági fásítások alkalmával 1796 ha területen szélfogó pásztákat, 5186 ha 
területen pedig fasorokat létesítettek. A kormányzat a törvényalkotás idején 
bizonyos összeget irányzott elő az alföldi fásításokra, az államháztartás ked
vezőtlen helyzete miatt később az erdősítést korlátozták. A tárgyalt évben az 
új erdőtelepítések területe 14,1%-kal, a létesített szélfogó pászták, facsoportok 
kiterjedése 20,4%-kal, az új fasorok területe pedig 3,9%-kal mégis nagyobb 
volt az előző év vonatkozó eredményénél.

A beerdősítésre hatóságilag kijelölt kopár területek kiterjedése 17 745 ha, 
ebből a területből a tárgyalt évben 1104 ha-t, ezzel együtt az elmúlt évek során 
összesen 10 602 ha-t erdősítettek be. Az erdősítési hátralék 40,2%.
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Az erdősítési célokat szolgáló államerdészeti csemetekertek száma 83, 
kiterjedése pedig 317 ha. Az oly fontos cél érdekében működő csemetekertek 
teljes erővel folytatják fásítási munkájukat. Az 1933. évben 52,1 millió 
facsemetét szolgáltattak ki, 26,5%-kal többet, mint 1932-ben. A kiadott 
facsemetékből az Alföld 59,5%, az erdőterületek 22,3% és végül a kopár 
területek 18,2% arányban részesedtek. A facsemeték nagyarányú kiszolgál
tatását a csemetekertek erősen megérezték, mert készletük az előző évi 36,7 
millióról 35,4 millióra esett vissza.

A soproni főiskola bejárata (1930-as évek)
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Üzemterv szerinti kezelés kötelezettsége alatt állott összesen 672 601,5 ha 
erdő; ezekben az erdőkben a jóváhagyott üzemtervek és az erdőrendészeti 
hatóságok üzemtervet pótló intézkedései alapján 9008,1 ha vágásterületet 
használtak ki 1 638 814 m3 fatömeggel. Ebből 89,2% tűzifa és 10,8% műfa 
volt, fanemek szerint pedig lombfaanyag 1 553 037 m3, fenyőfaanyag, főleg 
erdeifenyő 85 777 m3 volt. Az erdőgazdasági üzemtervek vagy az azokat pótló 
hatósági intézkedések előírásaitól eltérő, hatóságilag engedélyezett rendkívüli 
fahasználatot 1839,6 ha-on vettek igénybe 348 625 m3 fatömeggel. A 
faválasztékok megoszlása megfelelt a rendes használatok arányának és fane
mek szerint 331 055 m3 lomb-, valamint 17 570 m3 fenyőfát termeltek ki.

Az ide tartozó erdőterületeken az előírások szerint 17 619,3 ha vágás
területet és erdei tisztást kellett beerdősíteni, amiből 3264,3 ha beerdősítetlen 
maradt.

Az üzemtervszerű kezelés kötelezettsége alatt nem álló -  összesen 
501 952,6 ha kiterjedésű -  erdők okszerű használata a 3296/1918. M. E. sz. 
rendelet alapján kiadott fahasználati engedélyek útján történt. Ezen engedé
lyek alapján kitermeltek rendes fahasználatként 7129,3 ha-t, 924 120 m3 
fatömeggel, amely választékok szerint 90% tűzifa és 10% műfa, fanemek 
szerint pedig 875 523 m3 lombfa és 48 597 m3 fenyőféle volt. Az erdőbir
tokosok hatósági engedély alapján 4174 ha-on, 477 288 m3 fatömegű rend
kívüli fahasználatot vettek igénybe; a kitermelt fatömeg megoszlása a 
faválasztékok szerint általában ugyanaz volt, mint a rendes fahasználatoknál, 
fanemek szerint pedig 452 253 m3 lombfa és 25 035 m3 fenyőféle volt.

Az üzemterv szerinti kezelés kötelezettsége alatt nem álló erdőknél az elő
írások szerint be kellett erdősíteni 16 472 ha vágást és erdei tisztást. Beerdősí
tetlen maradt 7666,3 ha.

Úgy az üzemtervi kezelés kötelezettsége alatt álló, mint az ez alatt nem álló 
erdők erdősítési százaléka főleg a tavaszi szokatlanul száraz időjárás követ
keztében elmaradt magtermés hiánya miatt mutat kedvezőtlen képet.

Az üzemtervi, illetőleg azt pótló hatósági előírások megszegésével elkö
vetett erdőrendészeti áthágások miatt 140 esetben kellett büntetőeljárást indí
tani. Az erdőrendészeti áthágások számának emelkedése főleg a nehéz gaz
dasági viszonyokra vezethető vissza.

Erdőgazdaság, erdőfelügyelet
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Állami kezelésben lévő erdők

Az állami kezelésbe vett erdők és kopár területek nyilvántartása szerint ez 
évben állami kezelésben volt az 1898. évi XIX. te. 1. §-ában foglalt kö
telezettség alapján: 179 977,1 ha községi, úrbéri, törvényhatósági és városi, 
egyházi, köz- és magánalapítványi, hitbizományi, részvénytársasági, közbir
tokossági erdő és a felsorolt erdőtulajdonosok hatóságilag kijelölt összesen 
10 778,7 ha kiterjedésű kopár területe.

Az idézett törvény 2. §-ának megfelelően a tulajdonosok kérelme alapján 
állami kezelésben volt 655,5 ha magán kopár terület és 499,8 ha magán 
véderdő.

A hivatkozott törvény hatálya alá nem tartozott, de állami kezelésben volt 
még 41 erdőbirtok 2431,5 ha területtel.

Az államnak fizetett erdőkezelési járulékok 1 kh-ra eső átlaga a háború 
előtt fizetett járulékok átlagos nagyságának felel meg.

Az 1898. évi XIX. tc.-nek az erdőbirtokosságok ügyvitelét szabályozó II. 
címének hatálya alá összesen 121 375 ha kiterjedésű úrbéres és ezzel egyenlő 
elbírálás alá eső egyéb, továbbá nemesi közbirtokossági erdő tartozott. Az 
erdőbirtokosságok ügyvitele megfelelt a törvényes követelményeknek.

Közérdekű erdőtelepítések

A  hatóságilag kijelölt kopár, vízmosásos és futóhomokos területek -  a nagy 
magyar Alföld futóhomokos területei nélkül és egyes beerdősített kopár 
területeknek az erdők állományába való besorozása után -  ez évben 17 993,3 
ha-t tettek ki. Ebből az év elején be volt erdősítve 9106,3 ha, az év folyamán 
beerdősítettek 655,4 ha-t, a beerdősített terület tehát 9761,7 ha.

Az állam az erdősítéseket ingyen facsemeték adományozásával segítette 
elő. Külön említést érdemelnek a Tama és a Hangony-patak vízgyűjtőjében 
államköltségen végzett kopárfásítások és talajmegkötések. Az év folyamán itt 
újabb vasbeton gát épült, a régi gátak a szükséghez mérten helyreállíttattak és 
a gátudvarok megfelelően feltöltettek.

A kopárerdősítésekhez az állam által nyújtott támogatás összege 37 680,64 
pengő volt, ami az előző évi ilyen támogatásnak lényegesen alatta maradt, 
minthogy az 1934. év őszére tervezett ültetéseket sok helyütt az 1935. év 
tavaszára halasztották.

Az alföldi erdők telepítéséről és a fásításokról szóló 1923. évi XIX. te. 
alapján végzett erdőtelepítés és fásítás eredménye az 1934. év végéig:
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17 180,6 ha új erdő, 2368,4 ha szélfogó pászta és 5940,8 ha fasor, amiből az 
1934. évre 3785,3 ha új erdőtelepítés, illetve gazdasági fásítás esik. Az e célra 
ingyen kiutalt facsemeték értéke 260 900 pengő.

Az 1934. évben 57 állami csemetekertben 303,7 ha területet műveltek. A 
csemetekertek készlete 67 710 000 db csemete és 337 116 db suháng volt. Az 
állam ezekből a készletekből kiadott vágásterületek és erdei tisztások 
beerdősítésére 10 194 500 db és kopár és vízmosásos területek beerdősítésére 
6 585 900 db csemetét, az alföldi erdőtelepítésre és gazdasági fásításokra 
pedig 32 569 900 db csemetét és 267 534 db suhángot.

Állami erdőgazdasági birtokok

Az állami erdőgazdasági birtokok összterülete az év végén 59 265,5 ha; 
ebből tisztán erdőterület 53 007 ha. Az összterületből a gödöllői M. kir. Álla
mi és Koronauradalmi Erdőigazgatóság kezelésében 23 979,7 ha, a miskolci 
M. kir. Erdőigazgatóság kezelésében pedig 35 285,8 ha van.

Az állami erdőgazdasági birtokokon az összes fahasználatokat az üzemtervi 
előírásoknak megfelelően foganatosították. A fahasználatok során az erdőállomá
nyok nevelése, ápolása és a növedék fokozása céljából előírt előhasználatokat és 
tisztításokat is gondosan végrehajtották. A termelt összes müfát, tűzifát és fagyárt
mányokat a súlyos gazdasági viszonyok ellenére is sikeresen értékesítették.

Az állami erdőgazdasági birtokok területén az 1934. évben beerdősítésre, 
illetőleg felújulásra elő volt írva 555,5 ha, valamint az erdősítési hátralékból ter
mészetes felújulás útján még az előző évben beerdősült terület leszámítása után 
fennmaradt 73,6 ha, vagyis összesen 629,1 ha. Ebből természetes úton felújult, 
illetve mesterségesen beerdősíttettek 489,7 ha-t. A 139,9 ha hátralékot főleg a 
magtermésnek a száraz tavaszi időjárás miatt bekövetkezett hiánya okozta.

Az állami erdőgazdasági birtokok csemetekertjeinek összterülete 32,5 ha 
volt. A kincstári erdőbirtokokon végzett erdősítésekhez ezekből a csemete
kertekből felhasználtak 2 094 600 db különböző facsemetét. Az év végén a 
csemetekertek készlete 5 630 600 db facsemete volt.

Erdészeti szakoktatás

A soproni M. Kir. Bányamérnöki és Erdőmémöki Főiskola erdőmérnöki 
osztályának az 1933/34. tanévben 78 rendes hallgatója volt; ezek közül 25 
kezdte meg tanulmányait ezzel a tanévvel és 18 hallgató szerzett oklevelet.
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A főiskola az 1934. évi X. te. értelmében a M. Kir. József Nádor Műszaki 
és Gazdaságtudományi Egyetembe olvasztatott, mint annak Bánya-, Kohó- és 
Erdőmémöki Kara.

Az erdőőri és vadőri iskolákban 68 tanuló nyert kiképzést.
Erdőőri és vadőri szakvizsgák Gödöllőn, Győrött, Kaposváron és Mis

kolcon tartattak. A 124 vizsgázó közül 112 állottá ki sikerrel a vizsgát.

Erdészeti kísérletügy

A M. Kir. Erdészeti Kutató Intézet megkezdte az Erdészeti Kutató Inté
zetek Nemzetközi Szövetségének az 1936. évben hazánkban tartandó nem
zetközi világkongresszusával kapcsolatos előkészítő munkálatokat. Az Er
dészeti Kutató Intézetek Nemzetközi Szövetségének elnöki bizottsága 1934. 
évi ülését Sopronban tartotta meg. A kutatóintézet egyébként erdőápolási, ter
mészetes felújítási, növényszociológiai, biológiai, gyantacsapolási és a külföl
di fafajok meghonosítására irányuló kutatásait és kísérleteit ez évben is foly
tatta s feldolgozta a meteorológiai és talajvíz-megfigyelő állomásainak adatait.

Új erdőtörvény

A törvényhozás elé terjesztetett az erdőkről és a természetvédelemről szóló 
törvényjavaslat. A törvényjavaslat egyrészt új elvi alapokon és összefoglalóan 
rendezi erdészeti igazgatásunknak az eddig több különböző törvényben szabá
lyozott feladatait, másrészt, mint egészen új anyagot felöleli a természet- 
védelemnek és ennek keretében a turistaságnak szabályozását. A javaslatban 
tervbe vett intézkedések biztosítani kívánják az okszerű erdőgazdálkodást, 
azoknak az erdőgazdasági feladatoknak megoldását, amelyeknek megvaló
sítása az ország megcsonkítása következtében előállott helyzetben elkerül
hetetlenül szükséges s ezenkívül a természeti ritkaságok intézményes meg
óvását.
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Az erdők törzskönyve szerint Magyarország erdőterülete az 1933. évihez viszo
nyítva csökkent. Az erdők területe 1934-ben 1 174 554 ha volt, vagyis 1366 ha-ral 
kevesebb, mint az előző évben. A beállott változás az üzemrendezési és az új ka
taszteri felmérések alapján eszközölt helyesbítésből, valamint az 1918. évet 
megelőző időből származó erdőirtások folytán szükségessé vált leírásokból ered.

Fafajok szerint első helyen 55,1 %-kal a bükk- és más lomberdők állnak, 
utána 38,9%-kal a tölgyerdők, végül 6%-kal a fenyőerdők következnek.

A talaj minősége szerint csupán erdőművelésre alkalmas területen, az ún. 
feltétlen erdőtalajon az erdők 64%-a, futóhomokon 9 ,1%-a áll, míg 0,9%-a 
véderdőt képez és 26%-a mezőgazdasági művelésre is alkalmas, ún. nem 
feltétlen erdőtalajon terül el.

Az erdők törzskönyve szerint az erdők 58,8%-át szálerdő, 41,2%-át pedig 
sarj erdő üzemmód szerint kezelik.

Az erdőknek tulajdonjogcímek szerint való megoszlásában az utolsó három 
évben kevés változás történt. Némi emelkedést mutat a kincstári, községi és 
törvényhatósági, az alapítványi, közbirtokossági, valamint a részvénytársasági 
erdőterület, a magán- és a hitbizományi erdőterület rovására. Ez az eltolódás 
százalékszerűen egyáltalán nem jelentős, mert a magánerdők ma is 45,1%-át, 
a hitbizományi erdők 14,2%-át, az egyháziak 13,8%-át, az úrbéri és egyéb 
közbirtokosságok kezében levők 12,1%-át, a kincstári erdők 5,2%-át, a többi 
erdők pedig 9,6%-át foglalják el az összes erdőterületnek.

Mint köztudomású, az erdők legnagyobb részét, 596 674 ha-t a Dunántúlon 
találjuk; itt van a legtöbb magánkézen lévő szabadforgalmú erdőbirtok és a hit
bizományi, egyházi, közbirtokossági, alapítványi, korlátolt forgalmú birtok. 
Észak erdőállománya nagyobb, mint az Alföldé. 341 288 ha kiterjedésű erdő
területét főleg az itt jelentékeny területet elfoglaló kincstári erdők s az arány
lag nagy számmal lévő magán-, egyházi és közbirtokossági erdők emelik. Itt 
van a legtöbb részvénytársasági erdő is. Az Alföld 236 592 ha kiterjedésű er
dőterülete nagy részben futóhomok megkötésére szolgál, így természetszerű
leg a legtöbb községi és törvényhatósági erdőt is itt találjuk.

A fatermelés az előző évihez képest 8,4%-kal csökkent. A rendes és a rend
kívüli fahasználatot az összes (az üzemterv szerinti kezelésre kötelezett és nem 
kötelezett) erdőkben 22 151 ha területen gyakorolták. Ezen a területen 
3 388 847 m3, vagyis ha-onként átlagosan 153 m3 faanyagot termeltek ki.

A rendes fahasználati terület, mint a többi években, legutóbb is csökkent s 
a rendkívüli fahasználat területében is apadás mutatkozik.
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Erdészeti közállapotok 1934

Az utolsó három évre vonatkozólag az összes erdőterületet, a kihasznált 
vágásterületet, a kihasznált famennyiséget és a ha-onkénti átlagos hozamot 
alábbi összefoglaló táblázatunk ismerteti.

Év
Az összes 
erdőterület

A kihasznált 
erdőterület

A kitermelt fa 
mennyisége

A kitermelt fa 
átlag hektáronként

hektár köbméter

1932 1 173 735 24 156 3 554 514 147,1

1933 1 175 920 23 548 3 700 075 157,1

1934 1 174 554 22 151 3 388 847 153,0

Az 1923. évi XIX. te. alapján az Alföldön 1926-tól 1934. végéig összesen
17 181 ha területet erdősítettek. Az 1926. évtől kezdve 6403 helyen volt 
erdőtelepítés. Az igen nagyjelentőségű alföldi erdőtelepítés az 1934. évben 
2853 helyen 2459 ha-on történt. Az 1926. évtől az 1934. évig bezárólag a gaz
dasági fásítások alkalmával 2368 ha-t kitevő szélfogó pásztát és 5941 ha 
területet elfoglaló fasort létesítettek. Jelentésünk éve, bár az államháztartás 
helyzete nem sokkal javult, az alföldi erdősítéseket tekintve kedvezően múlt 
el, mert mind területileg, mind pedig számbelileg az új erdőtelepítések határo
zottan növekvő irányt mutatnak.

A beerdősítésre hatóságilag kijelölt kopár területek kiterjedése jelentésünk 
évében 17 993 ha-ra rúgott, ebből a területből az 1934. év folyamán 655 ha-t, 
ezzel együtt az elmúlt évek során összesen 9762 ha kopár területet erdősítet
tek be. Az 1934. évi erdősítés állami támogatásának pénzértéke 37 681 pengőt 
tett ki.

Az állami erdőhivatalok által kezelt csemetekertek száma a tárgyalt évben 
57 volt, 304 ha területtel. A fásítási munkálatok éppen hazánk nagy 
erdőhiányára való tekintettel igen jelentősek. A csemetekertek évente átlag 50 
millió facsemetét adnak ki ültetésre, amelynek 20,7%-a erdőterületre, 13,3%-a 
a kopár területre és végül 66%-a az alföldi erdőtelepítésre jutott az 1934. 
évben. A tárgyalt évben a 49,4 millió kiszolgáltatott facsemetéből 9,6% fenyő, 
90,4% pedig lombfacsemete volt. Kiadtak ezenkívül 1/4 millió lombfasuhán- 
got. Az alföldi erdőtelepítés és fásítás részére az állam által ingyenesen kiutalt 
facsemeték és suhángok értéke az 1934. évben 260 900 pengőt tett ki.
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Földművelésügyi Minisztérium 1935
Földművelésügyi miniszter: Darányi Kálmán

I. ERDÉSZETI CSOPORT
Csoportvezető: Papp Béla

1. Ügyosztály. Erdészeti igazgatás 
és erdőfelügyelet
Ügyosztályvezető

Nagyszalánczy Brúnó 
M iniszteri tanácsos

Lukács Endre 
Erdőtanácsos

Ajtai Sándor 
Főerdőm érn ök

Hajdú János 
Szilágyi-Ilosvay Lajos 
Harmath Ernő 

Szolgálattételre beosztva 
Luncz Géza 
Rabó Gyula

2. Ügyosztály. Erdőtelepítés, 
erdőrendezés
Ügyosztályvezető

Pászthory Ödön

Erdőtanácsos
Várady Mihály 
Marschalkó Ferenc 
Totth László 
Mattyasovszky Emil 
Zsombory Ignác 

Főerdőmérnök
Tárczy Pál

3. Ügyosztály. Állami erdő- 
gazdaság
Ügyosztályvezető

Molcsányi Gábor 
Erdőtanácsos

Lengyel Sándor 
Erőss Gyula 
Földes Tibor 

Erdőmérnök
Csemay Antal
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Kormányjelentés az erdészetről

Az összes erdőkben a jóváhagyott üzemterveknek megfelelően és a hatósá
gok üzemtervet pótló intézkedései alapján 20 802,5 ha (36 154,7 kh) területet 
használtak ki, 3 413 856 m3 fatömeggel. Fafajok szerint a kitermelt faanyagból 
226 109 m3 fenyő, a többi lombfa volt, választékok szerint pedig tűzifára 89%, 
müfára 11% esett. A kitermelt fatömegben az állományok ápolása céljából 
végzett előhasználatok faanyaga is bennfoglaltatik.

Az összes erdőkben be kellett erdősíteni 30 737,9 ha (53 422,5 kh) vágás
területet és erdei tisztást. Beerdősítetlen maradt 5134,3 ha (8923,4 kh), ami az
1934. évi állapotnál jelentékenyen jobb. Az erdősítési hátralék a kedvezőtlen 
időjárásban leli magyarázatát; ugyanis a késői tavaszi fagyok és a hosszan 
tartó nyári szárazság következtében a magtermés jelentéktelen volt, a termé
szetes felújulások elmaradtak és a csemetenevelés is nehézségekbe ütközött.

Az erdők nem előírásszerű kezelésével elkövetett erdőrendészeti áthágások 
miatt 200 esetben kellett büntetőeljárást indítani. Az áthágások számának 
emelkedését a kedvezőtlen gazdasági helyzet idézte elő.

Állami kezelésben lévő erdők

Az államerdészeti kezelésbe vett erdők és kopár területek nyilvántartása 
szerint ez évben állami kezelésben volt az 1898. évi XIX. te. 1. §-a, illetőleg 
az 1935. évi IV. te. 60. §-a alapján 181 365,1 ha (315 212,5 kh) községi, legel
tetési és erdőbirtokossági, társulati, törvényhatósági, városi, egyházi, alapít
ványi, közbirtokossági, hitbizományi és részvénytársasági erdő, valamint a 
felsorolt tulajdonosok hatóságilag kijelölt 10 447 ha (18 156,9 kh) kiterjedésű 
kopár területe. Állami kezelésben volt továbbá az 1935. évi IV. te. 39. §-ának
4. pontja alá tartozó 672 ha (1167,9 kh) közérdekű erdőtelepítésre kijelölt 
terület (magán kopár), ezenkívül -  ugyanezen törvény 61. §-a alapján -  a tulaj
donosok kérelmére 503,1 ha (874,4 kh) magán véderdő.

Ezeken felül államerdészeti kezelésben volt még külön rendelkezések 
alapján 43 erdőbirtok, 2703,5 ha (4698,7 kh) területen.

Az állami kezelés után fizetett kezelési járulékok egy ha-ra eső átlaga 84 
fillér volt.

Erdőgazdaság, erdőfelügyelet
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Kormányjelentés az erdészetről 1935

Az államerdészeti kezelés alatt álló erdőkből 121 284,9 ha (210 793,2 kh)
-  mint volt úrbéri, valamint ezzel egyenlő elbírálású nemesi és egyéb közbir
tokossági erdő az 1935. évi IV. te. 146. §-ának hatálya alá eső erdőbirtokossá
gi társulatok tulajdonába tartozott. Az erdőbirtokossági társulatoknak ügyvite
le megfelelt a törvényes követelményeknek.

Közérdekű erdőtelepítések

A hatóságilag kijelölt és ekként nyilvántartott kopár, vízmosásos és 
futóhomokos területek ez évben 17 812,2 ha-t (30 957,6 kh) tettek ki, az 
Alföld erdőtelepítésre és fásításra kijelölt területein kívül. Ebből az év folya
mán 326,1 ha (566,8 kh) beerdősítése történt meg, amelyhez a facsemeték 
ingyen kerültek kiosztásra.

A kopárok erdősítéséhez nyújtott támogatás 39 505 pengőt tett ki.
Az alföldi erdők telepítéséről szóló 1923. évi XIX. te., illetőleg az 1935. évi 

IV. te. alapján végzett erdőtelepítés és gazdasági fásítás eredménye az év 
végéig: 19 872,7 ha (34 395,6 kh) új erdő, 3027,3 ha (5261,4 kh) szélfogó 
pászta és 6991,3 ha (12 150,9 kh) fasor, amiből ez évre 4401,5 ha (7649,8 kh) 
új erdősítés és gazdasági fásítás esik. Az e célra ingyen kiutalt facsemeték 
értéke meghaladta a 242 000 pengőt.

A 70 állami csemetekertben 362,2 ha (629,5 kh) terület állott művelés alatt. 
A csemetekertek készlete 70 669 000 db csemete és 267 600 db suháng volt. 
Az év folyamán kiadásra került ezekből: vágásterületek és erdei tisztások, to
vábbá kopár és vízmosásos területek beerdősítésére 15 052 700 db csemete és 
6100 db suháng; az alföldi erdőtelepítésre és gazdasági fásításokra pedig 
35 144 200 db csemete és 191 000 db suháng.

A kormány -  figyelemmel az Alföld fásításához fűződő közérdekekre -  a 
vonatkozó munkaterv fokozottabb ütemben való végrehajtását határozta el. Az 
e célra rendelkezésre bocsátott nagyobb hitelösszeg lehetővé tette, hogy az 
Alföld fásítása a kedvezőtlen időjárási viszonyok ellenére már az elmúlt év 
alatt is számottevő emelkedést mutasson.

Állami erdőgazdasági birtokok

Az állami erdőgazdasági birtokok összterülete az év végén 61 944,7 ha 
(107 659,9 kh), ebből tisztán erdőterület 56 123,8 ha (97 543,2 kh) volt; az 
összterületből a gödöllői M. Kir. Állami Koronauradalmi Erdőigazgatóság
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Kormányjelentés az erdészetről 1935

26 673,3 ha-t (46 358,2 kh), a miskolci M. Kir. Erdőigazgatóság pedig 
35 271,4 ha-t (61 301,7 kh) kezel. A gödöllői M. Kir. Állami és Koronaura
dalmi Erdőigazgatóság területében beállott gyarapodás a szigetmonostori 
kincstári birtok eladásával, illetve a Zichy-féle színi birtok megvásárlásával 
kapcsolatos, a miskolci M. Kir. Erdőigazgatóság területének apadását pedig 
állami utak céljaira történt leírások és kisebb eladások idézték elő.

Az állami erdőgazdasági birtokok területén a fahasználatok, gyérítések és 
az erdőállományok ápolása érdekében szükséges tisztítások az üzemtervi elő
írások szerint történtek és az összes erdei termények, úgymint a müfa, tűzifa 
és fagyártmányok megfelelően voltak értékesíthetők.

Az üzemtervek szerint, az állami erdőgazdasági birtokokon az 1935. évben 
be kellett erdősíteni, illetve fel kellett újítani összesen 1268,2 ha-t (2204,1 kh); 
ebből azonban csak 965,8 ha (1678,6 kh) volt beerdősíthető, a többi -  az év 
kedvezőtlen tenyészeti viszonyai folytán -  elmaradt.

Az állami erdőgazdasági birtokokon üzemben tartott csemetekertek terüle
te együttesen 34,5 ha (60 kh). Az itt lévő facsemetékből az erdőgazdasági bir
tokokon erdősítésekre felhasználásra került 3 385 900 db és fennmaradt 
5 389 100 db különféle facsemete.

Faforgalom

A hazai erdőgazdaság jövedelmezőségének biztosítása érdekében a fafor
galom újabb szabályozást nyert. Ennek keretében kereskedelmi szerv létesült, 
amely a külföldi tűzifa behozatalára kizárólagossági jogot nyert, és ennek 
ellenében kötelezettséget vállalt arra, hogy mindazoktól az erdőbirtokosoktól
-  és bizonyos feltételek mellett nem erdőbirtokos termelőktől és kereskedők
től is - ,  akik kitermelt tűzifakészletüket a megállapított határidőig megvételre 
felajánlják, azt a kereskedelem- és közlekedésügyi miniszterrel egyetértőleg 
megállapított egységáron -  fafajra és választékra való tekintet nélkül -  átveszi, 
az előírt havi beosztás szerint lehívja, s a megvételre felajánlott tűzifára vétel
árelőleget folyósít. A tűzifapiac szabályozásán kívül a belföldi erdőgazdasá
gokban termelt müfaanyagok megfelelő elhelyezésének biztosításáról is gon
doskodás történt. Ennek érdekében a külföldi hasonló minőségű faanyagok 
behozatala a hazai erdőgazdaságokban termelt faanyagok felvásárlásának iga
zolásához köttetett.
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Kormányjelentés az erdészetről 1935

Erdészeti szakoktatás

Ez évben az esztergomi és a szeged-királyhalomi m. kir. crdööri és vadőri 
iskolákat 66 tanuló végezte el. E két iskola -  az 1935. évi IV. te. rendelkezése 
értelmében -  az 1935/36. tanévtől kezdődőleg, mint M. Kir. Alcrdesz Szak
iskola folytatja működését.

Erdőőri és vadőri szakvizsgák idén is Gödöllőn, Győrött, Kaposváron és 
Miskolcon voltak. A 271 vizsgázó közül 239 állottá ki sikerrel a vizsgát. Az 
alerdész szakiskolák létesítése következtében az ilyen szakvizsgára a jövőben 
már csak azok jelentkezhetnek, akik gyakorlati szolgálatukat az idézett 
törvény életbeléptetése előtt kezdték meg, s így az alsófokú erdészeti szakkép
zésnek ez az intézménye meg fog szűnni.

Erdészeti kísérletügy

A M. Kir. Erdészeti Kutató Intézet folytatta az Erdészeti Kutató Intézetek 
Nemzetközi Szövetsége 1936-ban hazánkban tartandó világkongresszusának 
előkészítését. Az erdővel kapcsolatos tenyésztési, művelési és használati ku
tatásainak, valamint kísérleteinek eredményeiről az Erdészeti Kísérletek című 
folyóiratban, valamint az Országos Erdészeti Egyesület közlönyében, az Erdé
szeti Lapokban számol be.

Az erdőjog kodifikálása

Az erdőkről és a természetvédelemről szóló 1935. évi IV. te. 1935. augusz
tus 1-jén hatályba lépett.

Homokfásítás
Pótharasztpusztán
(1935)
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Erdészeti közállapotok

Az erdők kiterjedése hazánkban az erdészeti törzskönyvek szerint 1935-ben 
1 173 532 ha-t tett ki. Ennek a területnek 55,5%-át bükk- és más lomberdők, 
38,5%-át tölgyesek, 6%-át fenyvesek borítják.

Talaj minőség szerint az erdőknek 64,4%-a feltétlen erdőtalajon, 26,1%-a 
nem feltétlen erdőtalajon áll, 8,6%-a futóhomok megkötésére szolgál, 0,9%-a 
pedig véderdő. Az erdőknek 58,4%-a szálerdő, 41,6%-a pedig sarjerdő.

A tulajdonjogcímek szerint való megoszlás adatai azt mutatják, hogy az 
erdőknek csak 44,9%-a szabadon elidegeníthető magánerdő, a többi erdő 
ellenben tulajdonjogi értékesítés és kezelés szempontjából különféle korlá
tozásoknak van alávetve. Az erdők területéből a hitbizományok 14,4, az egy
házak 13,8, a közbirtokosságok 12,2%-kal részesednek, a többi tulajdon
jogcímre (állam, község és törvényhatóság, alapítvány és részvénytársaság) 
pedig együttvéve is csak 14,7%) jut.

A tárgyalt évben a fatermelők összesen 20 803 ha kiterjedésű, vagyis mint
egy 6,1%-kal kisebb erdőterületet használtak ki, mint az előző évben. A 
kihasznált területen összesen 3 413 856 m3 különféle faanyag termeltetett. Ez 
a termésmennyiség az előző évi eredményt 0,7%-kal meghaladja. Ezek szerint 
tehát a kihasznált terület csökkenése ellenére a fatermelés eredménye növeke
dett, mert most jobb faállományú erdők kerültek kitermelésre. Igazolja ezt az 
is, hogy a ha-onkénti terméshozam az 1934. évi 153 m3-ről legutóbb 164,1 m3-re 
emelkedett.

A kitermelt fatömegnek 56,7%-át bükk-, cser- és másféle kemény lombos 
fák, 28,1%-át pedig tölgy-, kőris- és szilfák szolgáltatták, a lágy lombos fák 
már csak 8,5%-ban, a fenyvesek pedig mindössze 6,7%-kal részesedtek a ter
méseredményből. A termelt fa 59,8%-a a dunántúli, 27,5%-a az északon 
fekvő, 12,7%-a pedig az alföldi erdőkből került ki. Az előző évi eredményhez 
viszonyítva csak a lágy lombfák termésmennyisége csökkent, a többi fanemek 
terméseredménye ellenben emelkedést ért el.

Az 1923. évi XIX. te. értelmében az Alföldön 1926-tól 1935 végéig össze
sen 19 873 ha területet erdősítettek, 3027 ha területen szélfogó pásztákat és 
facsoportokat, 6991 ha terjedelemben pedig fasorokat létesítettek. Jelentésünk 
évében az alföldi erdősítés területileg 9,2%-kal, a gazdasági fásítás 15,2%-kal, 
a fasorok létesítése pedig 39,1%-kal szélesebb keretek között mozgott, mint az 
előző esztendőben.

Az erdősítésre előírt terület legutóbb 30 737 ha volt, amely területből
25 604 ha-t beerdősítettek, úgyhogy az erdősítési hátralék a beerdősítendő
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Erdészeti közállapotok 1935

területnek mindössze 16,7%-át tette ki, holott más években a 25-30%-ot is 
meghaladta.

Az állami erdőhivatalok jelentésünk évében 70 csemetekertet kezeltek, 
amelyeknek kiterjedése 362 ha volt. Az erdősítés méreteire nézve jellemző, 
hogy ezekből a csemetekertekből legutóbb 50 millió csemetét szolgáltattak ki. 
A kiadott csemetéknek 70,3%-át alföldi erdőtelepítésnél, 16,8%-át más erdő
területnek beerdősítésénél használták fel, 12,9%-át pedig kopár területeken 
ültették el. A kiadott csemetéknek 13,2%-a fenyő, 86,8%-a pedig lombfacse
mete volt.

1935-ben az erdészeti hatóságok összesen 17 812 ha kopár területet jelöl
tek ki beerdősítésre, ebből az év végéig összesen 10 049 ha terjedelmű terü
letet erdősítettek.

Homokfásítás mezőgazdasági közteshasználattal Pótharasztpusztán (1935)
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Földművelésügyi Minisztérium 1936
Földművelésügyi miniszter: Darányi Kálmán

I. ERDÉSZETI CSOPORT
Csoportvezető

Molcsányi Gábor 
Beosztva

Nagyszalánczy Brúnó

1. Ügyosztály. Erdészeti igazgatás 
és erdőfelügyelet
Ügyosztályvezető

Ajtai Sándor 
Erdőtanácsos

Hajdú János 
Főerdőmérnök

Szilágyi-Ilosvay Lajos 
Kovács Jenő 
Luncz Géza 

Szolgálattételre beosztva  
Rabó Gyula 
Trauer Ervin

2. Ügyosztály. Erdőgazdasági 
üzemrendezés, közérdekű 
erdőtelepítések és faforgalom
Ügyosztályvezető

Pászthory Ödön

Erdőtanácsos
Marschalkó Ferenc 
Tóth László 
Zsombory Ignác 

Főerdőmérnök
Tárczy Pál 
Harmath Ernő 

Erdőmérnök
Iványi Ferenc

3. Ügyosztály. Állami erdő- 
gazdasági birtokok
Ügyosztályvezető

Lengyel Sándor 
Erdőtanácsos

Erőss Gyula 
Földes Tibor 

Főerdőmérnök
Csemay Antal
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Kormányjelentés az erdészetről

Az összes erdőkben az üzemtervek és az ezeket pótló hatósági engedélyek 
alapján 17 198,3 ha (29 890,6 kh) területet használtak ki 2 832 313 m3 
fatömeggel. A kitermelt faanyag 13%-a müfa volt, a többi tűzifát szolgáltatott. 
Az összes erdőkben be kellett erdősíteni 31 583,2 ha (54 891,6 kh) vágásterü
letet és erdei tisztást. Beerdősítetlen maradt 5211,4 ha (9057,4 kh). Az erdősí
tési hátralék oka a múlt évi magtermés elmaradása és az ez évi őszi esős idő
járás. Az üzemtervi előírások és hatósági engedélyek alapján 221 312,1 ha-on 
(384 640,4 kh) gyakoroltak legeltetést. Az előírások megszegése következ
tében 542 esetben kellett erdőrendészeti áthágás címén büntetőeljárást folya
matba tenni. Az emelkedést az idézte elő, hogy az 1935. évi IV. te. hatályba
lépése óta a magánerdőkben engedély nélkül végrehajtott fahasználatok nem 
kihágásnak, hanem erdőrendészeti áthágásnak minősülnek.

Állami kezelésben lévő erdők

Az erdőkből és erdősítésre hatóságilag kijelölt kopár területekből az 1935. 
évi IV. te. 60. §-a alapján állami kezelésben volt 115 408,1 ha (200 579,3 kh) 
községi, erdőbirtokossági és legeltetési társulati, 68 326,1 ha (118 750,8 kh) 
állami, törvényhatósági, városi, egyházi, alapítványi, közbirtokossági, hitbi
zományi és részvénytársasági erdő, valamint a felsorolt tulajdonosok hatósági
lag kijelölt 10 682,6 ha (18 566,4 kh) kiterjedésű kopár területe, továbbá az
1935. évi IV. te. 39. §-ának 4. pontja alá tartozó 679,5 ha (1181 kh) közérdekű 
erdőtelepítésre kijelölt magán kopár terület, ezenkívül a törvény 61. §-a 
alapján a tulajdonosok kérelmére 502,7 ha (873,7 kh) magán véderdő. Ugyan
csak államerdészeti kezelésben volt külön rendelkezések alapján 43 erdőbir
tok, 2774,7 ha (4822,4 kh) területen. Az államerdészeti kezelési járulék 1936. 
évi összege 158 519 pengő 05 fillér, vagyis az egy ha-ra eső átlag kereken 80 
fillér volt. Az államerdészeti kezelésben lévő erdőkből az 1935. évi IV. te. 146. 
§-ának hatálya alá tartozó erdőbirtokossági (volt úrbéri, ezzel egyenlő elbí
rálás alá eső nemesi és egyéb közbirtokossági) társulatok tulajdonába 
122 128,6 ha (212 259,5 kh) erdő tartozott. Az erdőbirtokossági társulatok 
ügyvitele megfelelt a törvényes követelményeknek.

Erdőfelügyelet

491



Kormányjelentés az erdészetről 1936

Közérdekű erdőtelepítések

A hatóságilag kijelölt és nyilvántartott kopár, vízmosásos és futóhomokos 
területek -  az Alföld erdőtelepítésére és fásítására kijelölt területek nélkül -
18 335 ha-t (31 866,2 kh) tettek ki. Az 1936. év folyamán 1135,1 ha-on 
(1972,4 kh) erdősítettek és végezték el a szükséges pótlásokat. A közérdekű 
erdősítéseket az állam ingyen facsemeték kiszolgáltatásával segítette elő. A 
közérdekű erdőtelepítésekhez az állam által nyújtott támogatás összege 
86 407,6 pengő volt. Az alföldi erdők telepítéséről szóló 1923. évi XIX. te., 
illetőleg az 1935. évi IV. te., alapján végzett erdőtelepítés és gazdasági fásítás 
eredménye ez év végéig: 24 102,9 ha (41 890,8 kh) új, erdő, 3749,2 ha (6516,1 
kh) szélfogó pászta és 8278 ha (14 387,2 kh) fasor, amiből az 1936. évre 
6238,8 ha (10 843 kh) új erdő és gazdasági fásítás esik. Az állam által ingyen 
kiutalt facsemeték és suhángok értéke 368 779 pengő. Az állam által fenntar
tott 96 csemetekertben 553,9 ha (962,7 kh) területet műveltek. A csemete
kertek készlete 111 382 000 db csemete és 368 100 db suháng volt. A mi
nisztérium ezekből a készlétekből kiadott vágásterületek és erdei tisztások be
erdősítésére 8 457 400 db, kopár és vízmosásos területek beerdősítésére
9 404 000 db csemetét, az alföldi erdőtelepítésre és gazdasági fásításokra pe
dig 52 504 900 db csemetét és 269 900 db suhángot.

A kormány az Alföld fásítására vonatkozó munkaterv fokozottabb ütemben 
való végrehajtását megfelelő hitel rendelkezésre bocsátásával segítette elő.

Állami erdőgazdasági birtokok

Az állami erdőgazdasági birtokok összterülete ez év végén 61 450,1 ha 
(106 776,9 kh); ebből tisztán erdőterület 55 702,7 ha (96 790,1 kh). Az 
összterületből a gödöllői M. Kir. Állami és Koronauradalmi Erdőigazgatóság 
kezelésében 26 182,3 ha (45 494,9 kh), a miskolci M. Kir. Erdőigazgatóság 
kezelésében pedig 35 267,8 ha (61 282,0 kh) van. Az állami erdőgazdasági 
birtokok területein kitermelt tűzifa- és műfaanyagokat megfelelően sikerült 
értékesíteni.

Erdészeti szakoktatás

Az esztergomi és a szeged-királyhalomi m. kir. alerdész-szakiskolákban az 
1935/36. tanévben összesen 53 tanuló nyert alerdészi képesítést. A Gödöllőn,
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Kormányjelentés az erdészetről 1936

Győrött, Kaposváron és Miskolcon tartott erdőőri szakvizsgákon 141 vizsgázó 
szerezte meg az erdöőri szakbizonyítványt.

Erdészeti kísérletügy

A M. Kir. Erdészeti Kutató Intézet előkészítette az Erdészeti Kutató Intézetek 
Nemzetközi Szövetségének ez évben megtartott IX. Nagygyűlését. A Nagygyű
lésen 21 nemzet képviseletében 75 tag és 15 külföldi vendég jelent meg.

A Kutató Intézet munkássága egyébként főként a külföldi fafajok megho
nosítására, a gyantatermelésre, a műtrágyázásra, a talajoltásra, a fafajnemesí
tésre és a vetőmag származására vonatkozó kísérletekre terjedt ki, de folytatta 
a homokos és szikes talajok növényzetére, valamint az egyes erdőtípus-vizs- 
gálatokra vonatkozó kutatásait is, továbbá feldolgozta a meteorológiai állomá
sok megfigyelési adatait, végül befejezte az alföldi talajvízkutak megfigyelé
sére vonatkozó munkálatait.

A 11. Nemzetközi Erdőgazdasági Kongresszus ülése a Magyar Tudományos Akadémián (1936)
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Erdészeti közállapotok

Az erdészeti törzskönyvek szerint az erdők kiterjedése az 1936. év végén
1 180 337 ha (2 051 102 kh) volt. Az előző évi területhez viszonyítva mintegy
0,6%-os növekedés mutatkozik, amely a törzskönyvek kiigazításával és az 
újabb erdőtelepítésekkel függ össze.

Talaj szerint az erdőknek 63,7%-a csak erdőgazdasági használatra alkal
mas, ún. feltétlen erdőtalajon, 26,2%-a más művelésre is alkalmas, nem 
feltétlen erdőtalajon áll, 9,2%-a futóhomok megkötésére szolgál, 0,9%-a pedig 
véderdő. Fafajok szerint erdőállományunk 56,4%-át a bükk- és más lombfák, 
37,5%-át a tölgy-, kőris- és szilfák, 6,1%-át pedig a fenyvesek adják. Az 
erdőknek 58,4%-át szálerdőüzemmód szerint, 41,6%-át pedig sarjerdőüzem- 
mód szerint kezelik.

Az erdőknek 44,4%-a minden megkötöttség nélkül elidegeníthető magán
erdő. A többi erdőbirtok ellenben az értékesítés és a kezelés szempontjából 
korlátozásoknak van alávetve. Az összes erdők területéből a hitbizományi 
erdők 14,6%-ot, az egyházi erdők 13,7%-ot, a közbirtokossági erdők 12,3%- 
ot foglalnak el; a többi különféle tulajdonjogcímü (állami, községi és törvény- 
hatósági, alapítványi és részvénytársasági) erdők pedig együttvéve is csak 
15%-kal részesednek a területből.

Jelentésünk évében a fatermelők összesen 17 198 ha (29 885 kh) terje
delmű erdőterületet használtak ki, kitermelés alá tehát mintegy 17,3%-kal ki
sebb terület került, mint az előző évben (20 803 ha). A kihasznált területen a 
fatermelés eredménye összesen 2 832 313 m3-t tett ki és 17%-kal maradt el az 
előző évi termelés eredményétől. Ezek szerint tehát a kihasznált erdőterület és 
a fatermelés eredménye nagyjából egyforma arányban csökkent, főleg azért, 
mert hasonló faállományú erdők kerültek kitermelésre. A kitermelt fatömeg
ben az állományok ápolása céljából végzett előhasználatok faanyaga is benn- 
foglaltatik.

A kitermelt különféle választékú fatömegnek 54,3%-át a bükk-, cser- és 
más kemény lombfák, 30,4%-át a tölgy-, kőris- és szilfák adták, a lágy lomb
fák már csak 8,6%-kal, a fenyvesek pedig mindössze 6,7%-kal részesedtek a 
terméseredményből. A megelőző esztendő termelési eredményeihez viszonyít
va valamennyi fafaj hozama csökkent. Terület szerint a fatermésnek 51,8%-a 
a dunántúli, 27,5%-a az északi, 20,7%-a pedig az alföldi erdőkből származott.

Az 1923. évi XIX. te., illetve az 1935. évi IV. te. alapján az Alföldön 1926- 
tól 1936 végéig az érdekeltek összesen 24 103 ha területet erdősítettek, 3749 
ha-on szélfogó pásztákat és facsoportokat, 8278 ha terjedelemben pedig faso
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Erdészeti közállapotok 1936

rokat létesítettek. A tárgyalt évben az alföldi erdőtelepítés újabb lendületet 
vett, amennyiben a területet tekintve legutóbb az új erdőtelepítés 57,1 %-kal, a 
szélfogó pászták és a fasorok létesítése pedig 9,6, illetve 22,6%-kal meghalad
ta az előző évi méreteket.

A tárgyalt évben az erdősítésre előírt 31 583 ha területből 26 372 ha tény
legesen beerdősíttetett, az erdősítési hátralék tehát a beerdősítendő területnek 
csak 16,5%-át tette ki, holott régebben 20-30% között váltakozott.

Az erdősítésre hatóságilag kijelölt kopár területek kiterjedése 1936 végén
18 335 ha volt. Ebből az év végéig összesen 10 554 ha-t beerdősítettek.

Az állami erdőfelügyelőségek által kezelt és az erdősítések céljaira szolgá
ló csemetekerteknek száma legutóbb 96, terjedelme pedig 553,9 ha volt. Az er
dősítések térhódítását mutatja, hogy ezek a csemetekertek 1935-ben 50 millió 
db, a tárgyalt esztendőben pedig már 70 millió db csemetét szolgáltattak ki. A 
kiszolgáltatott csemetéknek 74,6%-át az alföldi fásításoknál és erdőtelepíté
seknél, 12%-át erdősítéseknél, 13,4%-át pedig kopár területek beerdősítésénél 
használták fel. Ezekben a csemetekertekben az év végén 41,5 millió db cseme
te maradt készletben.
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Földművelésügyi Minisztérium 1937
Földművelésügyi miniszter: Darányi Kálmán

II. ERDESZETI FOOSZTALY
Főnök

Molcsányi Gábor

1. Ügyosztály. Erdészeti igazgatás 
és erdőfelügyelet
Ügyosztályvezető

Ajtai Sándor 
Erdőtanácsos

Hajdú János 
Szilágyi-Ilosvay Lajos 
Kovács Jenő 

Főerdőmérnök
Luncz Géza 
Baldóczy István 
Rabó Gyula 

Szolgálattételre beosztva  
Trauer Ervin

2. Ügyosztály. Erdőgazdasági 
üzemrendezés, közérdekű 
erdőtelepítések és faforgalom
Ügyosztályvezető

Pászthory Ödön

Főerdőtanácsos
Marschalkó Ferenc 
Tóth László 

Erdőtanácsos
Mattyasovszky Emil 
Zsombory Ignác 
Tárczy Pál 

Főerdőmérnök
Harmath Ernő 
Hartay Henrik 
Iványi Ferenc 
Cseke Lajos

3. Ügyosztály. Állami erdőgazdasá
gi birtokok
Ügyosztályvezető

Lengyel Sándor 
Főerdőtanácsos

Bártfay Béla 
Erdőtanácsos

Erőss Gyula 
Földes Tibor 

Főerdőmérnök
Csemay Antal
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Kormányjelentés az erdészetről

Az összes erdőkben az üzemtervek és hatósági engedélyek alapján
19 892,2 ha (34 575,6 kh) területet használtak ki. A kitermelt fatömeg
2 999 131 m3. Ebben a fatömegben az állományápolást szolgáló (előhaszná- 
lati) faanyagok is bennfoglaltatnak. Fafajok szerint a kitermelt faanyagból 
190 127 m3 fenyő, a többi lombfa volt, választékok szerint pedig tűzifára 
87,5%, műfára 12,5% esett.

Az összes erdőkben be kellett erdősíteni 30 582,6 ha (53 152,6 kh) vágás
területet és erdei tisztást. Beerdősítetlen maradt 4448,6 ha (7731,7 kh), ami az 
előző évi hátralékokkal szemben javulást mutat. A hátralék javarészben a ter
mészetes felújulások elmaradásában leli magyarázatát.

Legeltetést 189 195,5 ha (328 821,8 kh) engedélyezett területen gyako
roltak. Törvényes előírások megszegése következtében 510 esetben kellett 
büntetőeljárást indítani, ami a múlt évvel szemben némi javulást mutat.

Allamerdészeti kezelésben lévő erdők

Az 1935. évi IV. te. 60. §-a alapján államerdészeti kezelésben volt 
184 580,1 ha (320 800,2 kh), községi, legeltetési és erdőbirtokossági társulati, 
törvényhatósági, városi, egyházi, alapítványi, közbirtokossági, hitbizományi 
és részvénytársasági erdő, valamint a felsorolt tulajdonosok 10 313,9 ha 
(17 925,6 kh) közérdekű, erdőtelepítésre hatóságilag kijelölt területe, továbbá 
a törvény 39. §-ának 4. pontja alá tartozó -  ugyanilyen célból kijelölt -  681,9 
ha (1185,1 kh) terület (magán kopár), ezenkívül -  ugyanezen törvény 61. §-a 
alapján -  a tulajdonosok kérelmére 499,7 ha (868,5 kh) magán véderdő. 
Államerdészeti kezelésben volt még külön rendelkezések alapján 44 erdőbir
tok 2743,8 ha (4768,7 kh) területen.

Az államerdészeti kezelés után fizetett járuléknak egy ha-ra eső átlaga 78 
fillér volt.

Az államerdészeti kezelésben lévő erdőkből 124 353 ha (216 125,5 kh) -  
mint volt úrbéri, valamint ezzel egyenlő elbírálású nemesi és közbirtokossági 
erdő -  az 1935. évi IV. te. 146. §-ának hatálya alá tartozó erdőbirtokossági tár
sulatok tulajdonába tartozott.

Erdőgazdaság, erdőfelügyelet
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Kormányjelentés az erdészetről 1937

Közérdekű erdőtelepítések

A hatóságilag kijelölt és nyilvántartott kopár, vízmosásos, futóhomokos 
területek -  az Alföld erdőtelepítésére és fásítására kijelölt területein kívül -  
17 568,4 ha-t (30 533,9 kh-at) tettek ki. Az év folyamán 1311,7 ha (2279,7 kh) 
terület beerdősítése történt meg, amelyhez a facsemeték ingyen kerültek kiosz
tásra. Az így nyújtott támogatás értéke 107 386 pengő volt.

Az alföldi erdők telepítéséről szóló 1923. évi XIX. te., illetőleg az 1935. évi 
IV. te. alapján végzett erdőtelepítés és gazdasági fásítás az év végéig 29 479,4 
ha (51 235,2 kh) új erdőt, 4740,4 ha (8239,3 kh) szélfogó pásztát és 10 604,2 
ha (18 430,1 kh) fasort eredményezett, amiből ez évre 8693,9 ha (15 110 kh) 
új erdőtelepítés és gazdasági fásítás esik. Ez a múlt évi eredményhez képest 
számottevő emelkedést mutat. Az e célra ingyen kiutalt facsemeték értéke 
meghaladta a 600 000 pengőt.

Állami csemetekertek

A  108 állami csemetekert területe 727,4 ha (1264,2 kh). A kiültetésre alkal
mas készletből vágások, erdei tisztások, továbbá kopár és vízmosásos területek 
fásítására 22 533 500 db csemetét, az alföldi erdőtelepítésre és gazdasági fásí
tásra 71 071 300 db csemetét és 989 500 db suhángot szolgáltattak ki.

Az állami erdőgazdasági birtokok területe az év végén 61 468,5 ha 
(106 808,9 kh), ebből tisztán erdőterület 55 992,8 ha (97 293,1 kh) volt. Az 
összterületből a gödöllői M. Kir. Állami és Koronauradalmi Erdőigazgatóság
26 188,1 ha-t (45 505 kh-at), a miskolci M. Kir. Erdőigazgatóság 35 280,4 ha-t 
(61 303,9 kh-at) kezelt. A múlt évi adatokkal szemben jelentkező lényegtelen 
többletet üzemtervi felmérések eredményezik. Az összes kitermelt faanyagokat 
és egyéb erdei terményeket megfelelően sikerült értékesíteni. Az erdőigazga
tóságok az értékesítésnél elsősorban a helyi szükségleteket elégítették ki.

Az állami erdőgazdasági birtokokon az üzemtervek szerint be kellett erdő
síteni, illetve fel kellett újítani 1328,3 ha-t (2308,6 kh-at); ebből azonban csak 
613,9 ha (1067 kh) volt beerdősíthető, a többi az év kedvezőtlen tenyészeti 
viszonyai folytán elmaradt.

Az állami erdőgazdasági birtokok csemetekertjeinek területe 22,9 ha (39,8 
kh). Erdősítésekre felhasználtak 3 656 800 db csemetét.

499



Kormányjelentés az erdészetről 1937

Faforgalom

A fogyasztói érdekek megvédése szempontjából a tűzifa eladási árát a m. 
kir. kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter által kiadott rendelet szabá
lyozta, mely árszabályozás úgy a belföldi, mint a külföldi tűzifára kiterjedt.

A hazai erdőgazdaságokban termelt műfaanyagok megfelelő elhelyezésé
nek biztosítása érdekében a külföldi hasonló minőségű faanyagok behozatala 
a hazai erdőgazdaságokban termelt faanyagok felvásárlásának igazolásához 
köttetett.

Erdészeti szakoktatás

Az esztergomi és a szeged-királyhalomi m. kir. alerdész-szakiskolákban az 
1936/37. tanévben összesen 59 tanuló nyert alerdészi képesítést.

Erdészeti kísérletügy

A soproni M. Kir. Erdészeti Kutató Intézet munkássága főként a gyantater
melésre, a csemetekerti műtrágyázásra és talaj oltásra, a külföldi fafajok meg
honosítására, valamint a vetőmag származására vonatkozó kísérletekre terjedt 
ki. Folytatta a futóhomokos és szikes talajok növényzetére, az egyes erdőtípu
sokra vonatkozó vizsgálatokat, valamint az alföldi erdők cserebogár-károsítá
sai elleni védekezésre vonatkozó kutatásait, feldolgozta a meteorológiai 
állomások megfigyelési adatait és befejezte a levéltetvek biológiájára vonatko
zó kutatásait. Az intézet tagjai a kísérletek eredményeiről az Erdészeti Kísér
letek című folyóiratban számoltak be.
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Erdészeti közállapotok

Az erdők az 1937. év végén az erdészeti törzskönyvek szerint 1 185 026 ha 
(2 059 250 kh) területet foglaltak el. Az erdők kiterjedésében az előző évihez 
képest mintegy 0,4%-os növekedés mutatkozik. Ez a területnagyobbodás főleg 
a törzskönyvek kiigazításának eredménye, az új erdőtelepítések csak kis rész
ben indokolják azt.

Az erdőterületnek 57,6%-át bükk- és más lombfák, 36,4%-át tölgy-, kőris- 
és szilfák, 6%-át pedig fenyőfák borítják. A bükk- és más lombfák területe a 
tölgyesek és a fenyőerdők rovására az előző évi terjedelemhez viszonyítva 
2,6%-kal növekedett, de ez a változás jobbára szintén a törzskönyvi kiigazítá
sokkal függ össze.

Az erdőknek 57,9%-át szálerdő üzemmód szerint, a többi erdőt sarjerdő 
üzemmód szerint kezelik.

Az erdőknek 44,1%-a magánerdő, amely felett az erdőkről és a ter
mészetvédelemről szóló 1935. évi IV. te.-ben előírt korlátozásokat nem számítva, 
tulajdonosaik szabadon rendelkeznek. A többi erdőbirtok pedig különféle jogi 
személyek tulajdonában áll, ezeknek megkötöttsége elidegenítés, valamint keze
lés szempontjából a magánerdőkénél nagyobb. E korlátolt forgalmú erdőbirtokok 
között legnagyobb területet a hitbizományokhoz tartozó erdők foglalnak el, azok 
az egész erdőterületnek 14,7, az egyházak tulajdonában álló erdők 13,6, a kö
zösségi erdők pedig, amelyek a telekkönyvben erdőbirtokosságok, legeltetési tár
sulatok és közbirtokosságok nevén szerepelnek, 12,3%-át adják. Az erdők terüle
téből a községek és törvényhatóságok, az állam, a különféle alapítványok és 
végül a részvénytársaságok együttvéve 15,3%-kal részesednek.

A törzskönyvek az erdőkkel borított területeken kívül az erdőtörvény 15. §-a 
értelmében még mintegy 58 507 ha (101 669 kh) más művelési ághoz tartozó és 
az erdő belsejében fekvő olyan területet is az erdőbirtokokhoz tartozó területként 
számolnak el, amelynek 75,3%-a termékeny, a többi pedig terméketlen terület. 
Az előbbiek között szántóföld, rét és legelő is előfordul, az utóbbiak pedig főleg 
kő-, kavics-, homok-, agyag- vagy egyéb bányák területéből, illetőleg erdőgaz
dasági és szállítási berendezések céljaira szolgáló területből állnak.

Az 1937. év folyamán a fatermelők összesen 19 292 ha (33 524 kh) ter
jedelmű erdőterületet használtak ki, 12,2%-kal többet, mint 1936-ban, viszont 
15,3%-kal kevesebbet, mint az 1931-1935. évek átlagában.

A fatermelés eredménye a tárgyalt esztendőben összesen 2 999 131 m3 volt. 
Ez a mennyiség azonban nemcsak a kihasznált erdőterület fatermését, hanem 
az előhasználat során nyert fatömeget is magában foglalja.
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Erdészeti közállapotok 1937

A fatermelés eredményéből a bükk-, cser- és más kemény lombfák 54,7%- 
kal, a tölgy-, kőris- és szilfák 28,8%-kal, a különféle lágy lombfák 10,1%-kal, 
a fenyőfák pedig 6,4%-kal részesedtek. Az előző évi eredményekhez viszo
nyítva a fatermés mennyisége 5,9%-kal, vagyis kisebb arányban emelkedett, 
mint a vágásterület.

A kitermelt fatömegnek 12,7%-a viszonylag értékesebb müfa. A müfának 
ez az aránya elég kedvezőtlen, és főleg annak a következménye, hogy a műfát 
nagyobb arányban szolgáltató fenyvesekben az ország szegény. A nyert 
fatömegnek legnagyobb része tűzifa és szénítésre szolgáló fa. A termelés ered
ménye azonban ezekből a választékokból éppen úgy, mint műfából is, csak 
részben fedezi a lakosság szükségleteit.

Az 1923. évi XIX. te. és az 1935. évi IV. te. alapján az Alföldön 1926 és 
1937 közötti időben összesen 29 479 ha terület került erdősítésre, 4740 ha-on 
szélfogó pászták és facsoportok, 10 604 ha-on pedig fasorok létesíttettek. Az 
érdekeltek az utolsó évben éppen úgy, mint már 1936-ban is, ezen a téren jóval 
nagyobb arányú tevékenységet fejtettek ki, mint az előző években, amennyi
ben legutóbb az új erdőtelepítések 118,8%-kal, a gazdasági fásítások pedig 
150,9%-kal felülmúlták az átlagost.

Jelentésünk évében az erdősítésre előírt 30 583 ha területnek 85,5%-a 
beerdősítésre került, úgyhogy az erdősítési hátralék (14,5%) régóta el nem ért 
mértékűre zsugorodott.

Az erdősítésre kijelölt 17 568 ha kopár területből 1937 végéig 58% beerdő
síttetett.

Az erdőfelügyelőségek által kezelt, összesen 727 ha terjedelmű csemete
kertekből a tárgyalt év folyamán 93,6 millió csemete adatott ki elültetésre. Az 
erdősítés fellendülésére mutat, hogy ebben az esztendőben az erdősítésre 
kiszolgáltatott csemeték mennyisége az 1936. évi mennyiséget 33%-kal, az 
1931-1935. évi átlagot pedig 99%-kal meghaladta. A kiadott csemetéknek 
75,9%-a alföldi erdőtelepítésre és fásításra használtatott fel, 14,7%-át erdő
sítéseknél, 9,4%-át pedig kopár területek erdősítése útján értékesítettek. A cse
metekertekben az év végén a nevelés alatt álló csemetekészlet 53,9 millió db- 
ból állott.
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Földművelésügyi Minisztérium 1938
Földművelésügyi miniszter: Gr. Teleki Mihály

II. ERDÉSZETI FŐOSZTÁLY
Főnök: Molcsányi Gábor

1. Ügyosztály. Erdészeti igazgatás 
és erdőfelügyelet
Ügyosztályvezető

Ajtai Sándor 
Erdőtanácsos

Hajdú János 
Szilágyi-Ilosvay Lajos 
Kovács Jenő 

Főerdőmérnök
Luncz Géza 
Baldóczy István 
Rabó Gyula 

Szolgálattételre beosztva  
Trauer Ervin

2. Ügyosztály. Erdőgazdasági 
üzemrendezés, közérdekű 
erdőtelepítések és faforgalom
Ügyosztályvezető

Pászthory Ödön 
Főerdőtanácsos

Marschalkó Ferenc 
Tóth László

Erdőtanácsos
Mattyasovszky Emil 
Zsombory Ignác 
Tárczy Pál 

Főerdőmérnök
Harmath Ernő 
Hartay Henrik 
Iványi Ferenc 
Cseke Lajos

3. Ügyosztály. Állami erdőgazdasá
gi birtokok
Ügyosztályvezető

Földes Tibor 
Főerdőtanácsos

Bártfay Béla 
Erdőtanácsos

Erőss Gyula 
Simonkay Gyula 

Főerdőmérnök
Csemay Antal 

Szolgálattételre beosztva  
Ijjász Ervin
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Kormányjelentés az erdészetről

Az összes erdőkben a jóváhagyott üzemtervek és külön hatósági engedé
lyek alapján 19 157,8 ha (33 291 kh) területet használtak ki, a kitermelt fa
tömeg 3 288 767 m3-t tett ki.

Előírás szerint az összes erdőkben be kellett erdősíteni 29 888,8 ha 
(51 938,5 kh) vágásterületet és erdei tisztást. Beerdősítetlen maradt 3121,9 ha 
(5410,9 kh). Az erdősítési hátraléknak a múlt évi magterméshiány az oka.

Az előírások megszegése következtében 576 esetben kellett erdőrendészeti 
áthágás címén büntetőeljárást folyamatba tenni.

Állami kezelésben lévő erdők

Az 1935. évi IV. te. 60. §-a alapján az erdőkből és az erdősítésre hatósági
lag kijelölt kopár területekből állami kezelésben volt 3954 birtok 207 812,4 ha 
(361 121,1 kh) kiterjedésű területtel. Ebből 200 314,9 ha (348 092,4 kh) 
erdőterület, 7497,5 ha (13 028,7 kh) pedig az erdőgazdasághoz tartozó egyéb 
terület volt.

Az erdőterületből 48 012 ha (83 431,7 kh) kisebb állami, továbbá törvény- 
hatósági, városi, községi, egyházi, hitbizományi, részvénytársulati és közin
tézeti erdő, 117 661,4 ha (204 463,2 kh) erdőbirtokossági és legeltetési társula
ti erdő, 11 280 ha (19 591,8 kh) a felsoroltaknak közérdekű erdőtelepítés alatt 
álló területe, 620,2 ha (1077,6 kh) magánbirtokosok tulajdonában lévő közér
dekű erdőtelepítésre kijelölt terület állott állami kezelés alatt.

A törvény 61. §-a értelmében hivatalból kimondott kötelezettségre 2204,1 
ha (3830,2 kh) került állami kezelésbe olyan erdők közül, amelyekre az álla
mi kezelés kötelezettsége egyébként nem terjedt volna ki.

Önként vállalt kötelezettségre a törvény 60. §-ának e) pontja alapján 1060,6 
ha (1843 kh), 61. §-a alapján pedig 19 476,6 ha (33 844,9 kh) volt állami 
kezelésben.

Az állami erdészeti kezelésért fizetett járuléknak ha-onkénti átlaga 87 fillér 
volt.

Az erdőbirtokossági társulatok működését az erdőfelügyelőségek a törvény 
szerint irányították.

Erdőgazdaság, erdőfelügyelet
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Kormányjelentés az erdészetről 1938

Közérdekű erdőtelepítések

A közérdekű erdőtelepítésre kijelölt kopár, vízmosásos és futóhomokos 
területek kiterjedése -  az Alföld erdőtelepítésére és fásítására kijelölt területek 
nélkül -  15 509,9 ha (26 952 kh) volt.

Az 1938. év folyamán 572,9 ha (995,6 kh) erdősíttetett be.
A közérdekű erdőtelepítésekhez az állam 51 682,51 pengő támogatást 

nyújtott.
Az alföldi erdők telepítéséről szóló 1923. évi XIX. te. alapján végzett 

erdőtelepítés és gazdasági fásítás eredménye ez év végéig: 4270,9 ha (7420,8 
kh) új erdő, 714,4 ha (1241,5 kh) facsoport és szélfogó pászta és 2145,8 ha 
(3728,8 kh) fasor. Az állam által nyújtott támogatás ez évi összege 643 718,09 
pengő.

Állami csemetekertek

Az állam által fenntartott 107 csemetekertben 727,1 ha (1263,5 kh) terü
letet műveltek. A csemetekertek készletéből a minisztérium 83 636 800 erdei 
facsemetét és suhángot szolgáltatott ki, amelyből 78,4% alföldi erdőtelepítésre 
és gazdasági fásításra, 9,5% Alföldön kívüli területen végzett közérdekű erdő- 
telepítésre, 11,5% erdei vágásterületek és tisztások felújítására, 0,6% pedig táj
gondozásra és díszítőtelepítésre szolgált.

Állami erdőgazdasági birtokok

Az állami erdőgazdasági birtokok területe ez év végén 51 894,5 ha 
(90 177,4 kh). Ebből tisztán erdőterület 47 697,3 ha (82 884,8 kh). Az állami 
erdőgazdasági birtokok összterületéből a gödöllői M. Kir. Állami és Korona
uradalmi Erdőigazgatóság kezelésében 26 187,1 ha (45 505 kh), a miskolci M. 
Kir. Erdőigazgatóság kezelésében pedig 25 707,4 ha (44 672 kh) van.

Az állami erdőgazdasági birtokok területében beállott csökkenés annak a 
következménye, hogy a 9571,4 ha (16 632,5 kh) kiterjedésű parádi birtok a 
Nemzeti Közművelődési Alapítvány részére átadatott.

A Magyar Szent Koronához visszacsatolt felvidéki és kárpátaljai terü
leteken lévő állami erdőgazdasági birtokok a fenti kimutatásban még nem sze
repelnek.
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Kormányjelentés az erdészetről 1938

Az állami erdőgazdasági birtokokon a főhasználatok az üzemtervek előírá
sainak megfelelően foganatosíttattak és a kitermelt faanyagokat megfelelően 
sikerült értékesíteni.

Erdészeti szakoktatás

Az esztergomi M. Kir. Alerdész-szakiskolán az 1937/38. tanévben össze
sen 30 tanuló nyert alerdészi képesítést.

Erdészeti kísérletiigy

A M. Kir. Erdészeti Kutató Intézet munkássága főként a csemetekerti mű
trágyázásra és talajoltásra, a vadkárok elleni védekezésre és az erdészeti több- 
termelésre, valamint a gyantatermelésre és a különböző származású vetőma
gokból kelt csemeték fejlődésére vonatkozó magkiválasztási kísérletekre ter
jedt ki. Ezenfelül újabb természetes felújítási kísérleti területeket jelölt ki és 
megkezdte a csergomba tanulmányozását. Folytatta a felújítási és gyérítési kí
sérleti területeken eddig felvett adatok feldolgozását, a futóhomokos és szikes 
talajok növényzetére vonatkozó vizsgálatokat, valamint az erdészeti bibliográ
fia második kötetének összeállítását, végül pedig feldolgozta a meteorológiai 
állomások megfigyelési adatait.

Csemetekerti m egfigyelőállom ás (Sopron-Tómalom, 1936)
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Erdészeti közállapotok

Az erdészeti törzskönyvek szerint az 1938. év végén az erdők -  a trianoni 
határokon belül -  1 187 699 ha (2 063 895 kh) területet foglaltak el. Az erdők 
területe 0,2%-kal meghaladta előző évi kiterjedését. Az erdőállománynak ez a 
gyarapodása részben az 1938. évi közérdekű erdőtelepítésekkel, részben pedig 
az erdészeti törzskönyvek kiigazításával indokolható.

Az erdőterületnek 31,8%-át tölgyfák, 18,3%-át cserfák, 16,8%-át akácfák,
11,9%-át bükkfák, 7,2%-át pedig egyéb lombfák borítják. A lágy lombfák 
közül a nyárfák 4,1, az égerfák 1,4%-át, az egyéb lombfák pedig 2,5%-át fog
lalják le az erdőterületnek. Az erdőknek csak 6%-a áll fenyvesből, éspedig 
5,3%-ban erdei- és feketefenyőből, 0,7%-ban pedig másféle fenyőből. A tölgy
erdők kiterjedése 12,4%-kal csökkent, viszont a kemény és lágy lomberdők 
együttes területe 8,2%-kal növekedett. Ez a területváltozás azonban főleg a 
törzskönyvek helyesbítésével függ össze, amennyiben a tölgyerdő között nyil
vántartott csertölgyek a kemény lombfaállományú erdők közé soroztattak.

Az erdőgazdaságok az erdőknek 58,9%-át szálerdő, a többi területet pedig 
sarjerdő üzemmódban kezelik. Az aránylag értékesebb szálerdők állománya 
általában növekvőben van.

Az erdőterületből 523 428 ha, vagyis az erdőállománynak 44,1%-a magán- 
tulajdonban van. Az erdők 14,7%-a hitbizományi földbirtokoknak, 13,6%-a a 
különféle egyházaknak, 12,2%-a pedig közbirtokosságoknak tulajdonában áll. 
A községek, városok és törvényhatóságok 5,7%-kal részesednek az erdőkből. 
Az állami birtokok az erdőknek 4,6, az alapítványi birtokok 3,7, a részvénytár
sasági és közintézeti birtokok pedig 1,4%-a felett rendelkeznek.

Az erdőbirtokokhoz a különféle fafajokkal borított területen kívül még 
60 165 ha terjedelmű egyéb művelési ágban kezelt terület is tartozik. Ennek a 
területnek 75,9%-a termőföld, éspedig jobbára szántóföld, rét és legelő. A 
többi terület terméketlen, amelyhez a törzskönyvek az erdőgazdaságokkal 
kapcsolatos kő-, kavics-, homok-, agyag- és egyéb bányák területét, továbbá 
az erdőgazdasági és szállítási berendezések célját szolgáló területeket soroz
zák.

Az elemi csapások közül 1938-ban a széldöntés 173 m3 fatömegben tett 
kárt, és alig egyheted részét érte el az előző évi károknak. Rovarkárt legutóbb 
mindössze 7 ha-ról, 1937-ben pedig 3335 ha területről jelentettek. A tárgyalt 
évben az elemi csapások közül az erdőtűz okozta a legnagyobb kárt, a tűz 291 
ha-on 39 387 pengő értékű faanyagot pusztított el, szemben az előző évi 33 ha- 
on okozott 1610 pengő értékű kárral.
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Erdészeti közállapotok 1938

A fatermelők a tárgyalt év folyamán összesen 19 158 ha erdőterületet 
használtak ki. A kihasznált terület mindössze 134 ha-ral (0,7%-kal) kisebb az 
előző évinél. Legutóbb 3 288 767 m3, 1937-ben pedig 2 999 131 m3 fatömeget 
termeltek ki. A fatermelés eredménye tehát az 1937. évi termésmennyiséget 
9,7%-kal múlta felül. Ezek szerint a kihasznált terület csökkenésével ellentét
ben a termésmennyiség jelentős emelkedést ért el, nyilván azért, mert a tár
gyalt évben több szálerdő termeltetett ki, mint az előző esztendőben. A fater
melés adatai nemcsak a kihasznált erdőterület fatermését, hanem az állo
mányápolást célzó előhasználat eredményeit is magukban foglalják.

A fatermés mennyiségének 23,1%-át a tölgyerdők,19,3%-át a cserfaerdők, 
18,1%-át a bükkösök szolgáltatták. Az akácosok 14,9, a más kemény lomb- 
faállományú erdők pedig 9,7%-kal részesednek a fatermésből. Nyárfaerdőink 
4,1, az égerfaerdők 1,7, az egyéb lágy lomberdők pedig 3%-kal szerepelnek a 
terméseredményben. Az erdei- és a feketefenyők 5,6, a többi fenyőfajták pedig
0,5%-át adták a termésnek.

A kitermelt fatömegnek 1938-ban 16,1%-a volt müfa, szemben az előző 
évvel, amikor a müfa csak 12,7%-át tette ki a termésnek. A kitermelt 530 684 
m3 műfának 80,6%-a kemény lomb-, 15,8%-a fenyő-, 3,6%-a pedig lágy lomb
fa volt. A fatermés legnagyobb része tűzifa és szenítésre szolgáló fa.

A tárgyalt évben 26 767 ha került erdősítésre. A terület 62,6%-án mester
séges úton, a többi részén pedig természetes úton történt az erdősítés. A 
beerdősített terület 89,5%-át tette ki az erdősítésre előírt területnek, s így az 
erdősítési hátralék az utóbbi években régóta el nem ért mértékűre csökkent.

Az 1923. évi XIX. te. és az 1935. évi IV. te. alapján az 1938. év folyamán 
végrehajtott közérdekű erdőtelepítések együttvéve 4844 ha-ra terjedtek. Ebből 
a területből az alföldi új erdősítések 4271 ha-t foglaltak el. Az Alföldön 
létesített szélfogó pászták és facsoportok együttes területe 715 ha-ra, a fasorok 
területe pedig 2146 ha-ra terjedt. Az 1926 óta végrehajtott alföldi erdőte
lepítések összesen 33 750, a gazdasági fásítások pedig 18 205 ha terjedelműek 
voltak. Az ország más részeiben 1938-ban 573 ha, 1926-tól pedig a tárgyalt év 
végéig összesen 10 156 ha területen folyt közérdekű erdőtelepítés.

Az erdőfelügyelőségek 1938-ban az általuk kezelt 727,1 ha terjedelmű 
csemetekertekből összesen 83,6 millió facsemetét és suhángot szolgáltattak ki 
elültetésre. A kiadott csemetéknek és suhángoknak 11,6%-a erdősítésre, illető
leg felújításra, 87,8%-a közérdekű erdőtelepítésre, 0,6%-a pedig tájgondozást 
szolgáló díszítő telepítésekre használtatott fel. A csemetekertekben az év végén 
77,6 millió, vagyis 44,1%-kal több facsemete és suháng állott nevelés alatt, 
mint az előző esztendőben.
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Kormányjelentés az erdészetről

A 7150/1938. M. E. sz. rendelet alapján a kitermelt faanyagról minden 
erdőbirtokosnak statisztikai lapon bejelentést kell tennie, mely lehetővé teszi, 
hogy a kitermelt faanyag nagyobb pontossággal legyen megállapítható. Az 
1938/39. termelési idényben 4 481 008 m3 faanyagot termeltek ki, melyből
3 445 995 m3 volt a tűzifa és 1 035 013 m3 a műszaki fa. Erdőrendészeti 
áthágás miatt 336 esetben kellett büntetőeljárást indítani.

Állami kezelésben lévő erdők

Az erdők kiterjedésében nagy gyarapodást hozott az ország területében 
elért nagyobbodás, különösen jelentős volt Kárpátalja visszatérése. A kezelés
ben lévő erdőgazdaságok száma az 1938. év végén 3954 volt, az 1939. év 
végén pedig 5193.

Közérdekű erdőtelepítések

Erdőtelepítésre kijelölt kopár, vízmosásos és futóhomokos területeken az 
év folyamán 289 ha új fásítás és pótlás eszközöltetett. A fásításra fordított álla
mi támogatás pénzértéke 43 973 pengő volt. Az Alföldön 5347 ha az új 
erdőtelepítés, 571 ha a szélfogó pászta és facsoportültetés és 2412 ha a fasor
létesítés évi eredménye. Az állami támogatás értéke 566 693 pengő volt.

Állami csemetekertek

A csemetekertek száma egyes bércsemetekertek bérletének lejárta kö
vetkeztében 107-ről 89-re csökkent. A csemetekertekből 96,6 millió erdei 
facsemete adatott ki.

Erdőgazdaság, erdőfelügyelet
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Kormányjelentés az erdészetről 1939

Állami erdőgazdasági birtokok

Az állami erdőgazdasági birtokok 51 894 ha területe a terület-vissza
csatolás folytán 447 799 ha-ra emelkedett. Az 1938/39. termelési idényben az 
állami birtokokon összesen 1 201 389 m3 faanyag termeltetett ki. Beerdő
síttetett 8897 ha-nyi terület. Ebből 300 ha természetes úton, 4272 ha mester
séges úton erdősíttetett.

Erdészeti szakoktatás

Az esztergomi és a királyhalmi alerdész-szakiskolán az 1938/39. tanévben 
összesen 51 tanuló szerezte meg a képesítést.

Erdészeti kísérletügy

A Soproni Erdészeti Kutató Intézet folytatta a gyérítési és felújítási kísérleti 
területek adatainak felvételét és feldolgozását. Éghajlattani, növénytenyészeti, 
madártani és talajvíz-megfigyeléseket végzett és szakvéleményeket adott.

Kárpátalja (1940 körül)
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Erdészeti közállapotok

Magyarország erdőterülete -  a felvidéki részek és Kárpátalja visszacsatolása 
után -  az 1939. év végén 1 991 697 ha, azaz 67,7%-kal nagyobb volt, mint az 
előző évben. A 803 998 ha-nyi gyarapodás 3/4 része (614 475 ha) szálerdő; ez 
a szálerdő-gyarapodás majdnem teljes egészében Kárpátaljára esik. A kárpát
aljai erdőterület különben az ország erdőterületének 30,6%-a.

Az 1938. évben a bükk 11,9%-át, a fenyő pedig 6%-át tette ki az ország 
erdőállományának, legutóbb a kárpátaljai erdők visszatérése következtében az 
erdőterületeknek már 27,6%-a bükkfaerdő és 12,7%-a fenyőerdő. A tölgy 
részesedése viszont az előző évi 31,8%-ról 26%-ra szállt alá. A tölgyerdők 
területének növekedése -  140 793 ha-ral -  még így is számottevő, s ez a 
növekedés sorrendileg a bükkerdők és fenyőerdők 407 941, illetőleg 181 251 
ha-t mutató növekedése után helyezkedik el.

Az erdők területének 2 ,1%-a véderdő. Az előző évben az arány még csak
0,9% volt.

Az előző évhez képest az állami kezelésben lévő erdők területe hétszeresre
-  54 864 ha-ról 392 754 ha-ra -  növekedett, s jelenleg az összes erdők 19,7%- 
át öleli fel. Jelentősen emelkedett -  16 693 ha-ról 116 076 ha-ra -  a 
részvénytársasági tulajdonban lévő erdők területe, továbbá -  144 744 ha-ról 
252 047 ha-ra -  a közbirtokossági erdőbirtokok is.

A tárgyalt évben fő- és előhasználatként 29 398 ha erdőterületen 4 741 901 
m3 fatömeget termeltek ki. A termelés 30,8%-a (az előző évben 18,1%-a) 
bükkfa, 18,1%-a (23,1%) tölgyfa, 15,4%-a (6,1%) fenyőfa, továbbá 11,4%-a 
(19,3%) cserfa, 10%-a (14,9%) akácfa s végül 7,2%-a (9,7%) egyéb kemény 
lombfa és 7 ,1%-a (8,8%) lágy lombfa. A visszacsatolás előtti állapothoz 
képest elsősorban a bükk- és fenyőfa kitermelt mennyisége gyarapodott jelen
tősen. Az előbbi termelése 866 302 m3, az utóbbié 528 542 m3 többletet mutat 
az előző évhez képest.

Az ország fatermelésének 23,1%-a müfa. Itt elsősorban a fenyőfa emelkedése 
számottevő, mivel az összes fenyőfatömeg 80,3%-a müfaként kerül forgalomba.

Az 1935. évi IV. tc.l. §-a alapján erdősítésre előírt területnek 74,5%-a 
(28 350 ha) erdősíttetett. Az utóbbi években a természetes úton való erdősítés 
kis arányú növekedést mutat.

Az alföldi erdőtelepítések és gazdasági fásítások az 1926-tól 1939-ig ter
jedő időszakban összesen 60 285 ha területre terjedtek ki. Ebből 64,9% jutott 
a szorosan vett erdősítésekre, 10% a szélfogó pásztákra és 25,1% a fasorok 
létesítésére.
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Erdészeti közállapotok 1939

Az államerdészeti kezelésben lévő erdőgazdaságok területe 62,5%-os 
emelkedést mutat. A növekedés legnagyobb része az erdőbirtokosságoktól és 
legeltetési társulatoktól kezelésbe átvett birtokokra esik.

A m. kir. erdőfelügyelőségek által kezelt csemetekertek területének az 
1938. évi 727 ha-ról 671 ha-ra való csökkenését a bérelt csemetekertek lejárt 
szerződésének meg nem újítása okozza.

Kőrösmező, Budapest Szálloda (1940 körül)
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Földművelésügyi Minisztérium 1940
Földművelésügyi miniszter: Gr. Teleki Mihály

II. ERDÉSZETI FŐOSZTÁLY
Főnök: Molcsányi Gábor

1. Ügyosztály. Erdészeti igazgatás 
és erdőfelügyelet
Ügyosztályvezető: Ajtai Sándor 
Erdőtanácsos: Hajdú János 
Főerdőmérnök

Baldóczy István 
Rabó Gyula 
Trauer Ervin 

Szolgálattételre beosztva 
Kovács Zsigmond 
Jelachich László

2. Ügyosztály. Erdőgazdasági 
üzemrendezés és statisztika
Ügyosztályvezető: Marsóy Ferenc 
Erdőtanácsos

Mattyasovszky Emil 
Szilágyi-Ilosvay Lajos 

Főerdőmérnök
Harmath Ernő 
Cseke Lajos 
Benkovits Károly 

Szolgálattételre beosztva  
Földváry László

3. Ügyosztály. Állami erdőgazdasá
gi birtokok gazdasági és építkezési 
ügyei
Ügyosztályvezető: Földes Tibor 
Főerdőtanácsos: Barkóczay István 

Erőss Gyula 
Erdőtanácsos

Simonkay Gyula

Főerdőmérnök
Csemay Antal 
Velics Gyula 

Szolgálattételre beosztva 
Orbán László 
Ijjász Ervin 
Jónásch Kornél

4. Ügyosztály. Faforgalom. Állami 
erdőgazdasági birtokok vadászati, 
halászati, kegyúri és munkásügyei. 
Fürdőügyek
Ügyosztályvezető: Pászthory Ödön 
Főerdőtanácsos

Zsombory Ignác 
Erdőtanácsos

Kovács Jenő 
Főerdőmérnök

Holbay Miklós 
Erdőmérnök

Kertész István 
Ijjász Ervin

5. Ügyosztály. Közérdekű 
erdőtelepítések. Államerdészeti 
kezelésben lévő erdők. 
Természetvédelem
Ügyosztályvezető: Totth László 
Főerdőtanácsos: Egly József 
Erdőtanácsos

Tárczy Pál 
Főerdőmérnök

Hartay Henrik 
Iványi Ferenc 

Erdőmérnök
Zoltán János
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Kormányjelentés az erdészetről

A visszacsatolt keleti cs erdélyi országrészek erdőterületei hozzávetőlegesen
1 353 895 ha-t (2 352 697 kh) tesznek ki. E területeken az erdészeti igazgatás 
szervezése megtörtént, az erdőtörzskönyvek és nyilvántartások vezetése, va
lamint az adatok gyűjtése megkezdődött.

Az 194.0. évi visszacsatolás előtti 2 029 086 ha erdőre vonatkozó fontosabb 
adatok a következők: Beerdősíttetett 30 288 ha.

Államerdészeti kezelésben összesen 98 876 ha községi, törvényhatósági, 
városi, egyházi, alapítványi, hitbizományi, részvénytársasági és közintézeti 
erdő volt. Közérdekű erdőtelepítési területeken erdősítést, illetve fásítást 243 
ha-on végeztek. Az alföldfásítás elrendelése óta 65 794 ha új erdőt, facsopor
tot és fasort telepítettek. Az 1940. évre eső teljesítmény: 3527 ha új erdő, 1982 
ha gazdasági fásítás és 1201 ha szükséges pótlás.

Az erdőfelügyelőségek 69 199 000 facsemetét és suhángot osztottak ki.
Az állami erdőgazdasági birtokok összes területe: 448 347 ha, amelyből 

384 119 ha erdőterület. Az erdőgazdasági birtokok az előírt 5956 ha felújításból 
és erdősítésből természetes úton 369 ha-t, mesterségesen 3626 ha-t végeztek el.

Az ország tűzifa- és szerfaellátásának biztosítása érdekében a fenyőszer- és 
a tüzifakészletek zár alá helyeztettek. A zároló rendelkezés következtében az 
ország ellátását biztosítani lehetett.

Az esztergomi és királyhalmai szakiskolán 30-an szereztek alerdészi képesítést. 
Az erdőigazgatóságoknál megtartott erdőőri szakvizsgán 97-en nyertek képesítést.

Kirándulók Kárpátalján (1940 körül)
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Erdészeti közállapotok

A második bécsi döntés előtti Magyarország erdőterülete az 1940. év végén
2 029 086 ha volt, 1,9%-kal nagyobb, mint az előző évben.

Fafajok szerint a második bécsi döntés előtti Magyarország erdőterületéből 
a bükkfaerdők 28,5%-ot, a tölgyfaerdők 25,6%-ot, a fenyőerdők pedig 12,5%- 
ot foglalnak el. A változás az előző évhez viszonyítva jelentéktelen. Az erdők 
területének 2%-a véderdő.

Az erdők tulajdonjogcímek szerinti megoszlásában 1940-ben csak egészen 
kis mértékű változások történtek. A magántulajdont képező erdők aránya 
36,5%-ról 37,6%-ra emelkedett, az állami erdők aránya 19,7%-ról 19,5%-ra, a 
hitbizományiaké 9%-ról 8,8%-ra, az alapítványiaké pedig 2,3%-ról 1,9%-ra 
csökkent. A többi kategóriában az arány nagyjából változatlan maradt.

A tárgyalt évben fő- és előhasználatként 35 365 ha erdőterületen 6 295 110 
m3 fatömeget termeltek ki, 32,8%-kal többet, mint az előző évben. A termelés 
39%-a bükkfa, 15%-a tölgyfa, 14,5%-a fenyőfa, 10,5%-a cserfa, 9,4%-a akác
fa, 6,6%-a egyéb kemény lombfa és 5%-a lágy lombfa. Az előző évihez viszo
nyítva a bükkfánál 996 179 m3-rel, a fenyőfánál 180 301 m3-rel emelkedett a 
kitermelt mennyiség.

Az ország fatermelésének 23,2%-a müfa. Az összes kitermelt fenyőfatö
meg 79,9%-a müfaként került forgalomba.

A m. kir. erdőfelügyelőségek által kezelt csemetekertek száma 1940-ben 
80-ra, területük 623 ha-ra csökkent.

Az 1935. évi IV. te. 1. §-a alapján erdősítésre előírt területnek jelentésünk 
évében 81,3%-át (30 288 ha-t) erdősítették be. Az utóbbi évek emelkedő irá
nyának megfelelően a természetes úton való erdősítés aránya 1940-ben már 
51,5% volt.

Az alföldi erdőtelepítések és gazdasági fásítások az 1926-tól 1940-ig ter
jedő időszakban összesen 65 794 ha területre terjedtek ki. Ebből 64,8% jutott 
a szorosan vett erdősítésekre, 9,7% a szélfogó pásztákra és 25,5% a fasorok 
létesítésére. Az Alföldön kívül eső országrészeken végzett erdőtelepítések 
1940-ben 243 ha-t tettek ki, ezzel az 1926-tól fogva beerdősített terület nagy
sága ott 9366 ha-ra emelkedett.

Az államerdészeti kezelésben lévő erdőgazdaságok száma a tárgyalt évben 
5242, területe összesen 342 628 ha volt. Az előző évihez képest az erdőgaz
daságok száma 49-cel, területük pedig 4897 ha-ral nőtt.
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Földművelésügyi Minisztérium 1941
Földművelésügyi miniszter * Br. Bánffy Dániel

I/A. ERDŐFELÜGYELET ÉS 
KINCSTÁRI ERDŐGAZDASÁGI 
FŐOSZTÁLY
Főnök: Molcsányi Gábor

1. Ügyosztály. Államerdészeti szol
gálat és erdészeti szakoktatás
Ügyosztályvezető

Ajtai Sándor 
Főerdőtanácsos

Hajdú János 
Erdőtanácsos

Baldóczy István 
Rabó Gyula 
Trauer Ervin 

Fő erdőm érn ök
Zoltán János 
Jellachich László 

Szolgálattételre berendelve 
Frits István

2. Ügyosztály. Erdőgazdasági 
üzemrendezés és statisztika
Ügyosztályvezető

Marsóy Ferenc 
Erdőtanácsos

Harmath Ernő 
Hartay Henrik 
Benkovits Károly 

Főerdőmérnök
Kováts Ernő 
Földváry László 

Szolgálattételre berendelve 
Wagner Gyula

3. Ügyosztály. Kincstári erdők gaz
dasági, vadászati és halászati ügyei
Ügyosztályvezető

Földes Tibor 
Főerdőtanácsos

Jónásch Koméi 
Erdőtanácsos

Csemay Antal 
Velics Gyula

4. Ügyosztály. Erdészeti építkezé
sek és vasutak. Kegyúri ügyek
Ügyosztályvezető

Földes Tibor 
Főerdőtanácsos

Erőss Gyula 
Mattyasovszky Emil 

Főerdőmérnök: Fülöpp Zoltán

I/B. ÁLLAMERDÉSZETI 
KEZELÉS, FAFORGALOM ÉS 
EGYÉB ERDÉSZETI ÜGYEK 
FŐOSZTÁLYA
Főnök

Pászthory Ödön

1. Ügyosztály. Államerdészeti 
kezelés
Ügyosztályvezető

Totth László 
Erdőtanácsos

Horváth Rezső 
Iványi Ferenc 
Apáti László
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2. Ügyosztály. Faforgalom, fakész
letek nyilvántartása és faellátás
Ügyosztályvezető

Foghtüy Miklós 
Főerdőmérnök

Orbán László 
Szolgálattételre berendelve 

Baráth Béla 
Derszib Ödön 
Niszler József

3. Ügyosztály. Közérdekű 
erdőtelepítések. Természetvédelem. 
Kincstári erdőmunkások.
Kincstári szállók
Ügyosztá ly vezető

Nagy Zoltán 
Erdőtanácsos

Tárczy Pál

Főerdőmérnök
Kertész István 
Holbay Miklós 

Szolgálattételre berendelve 
Anschau Antal

4. Ügyosztály. Erdőbirtokpolitika
Ügyosztályvezető

Szilágyi-Ilosvay Lajos 
Erdőtanácsos

Cseke Lajos 
Szolgálattételre berendelve 

Csiszár Imre 
Jablánczy Sándor 
Palkó László

M. Kir. Erdőigazgatóságok

Bustyaháza
Erdőigazgató

Blickhardt József 
Erdőtanácsos

Partos Gyula 
Szőke Győző 

Főerdőmérnök
Koller Pál 
Kampü Iván 

Erdőmérnök
Kovács József 
Bartha Lajos 
Szilas Géza 
Zjabkin András

Debrecen
Erdőigazgató: Kiss Lajos 
Erdőtanácsos

Botos Géza 
Tikos Béla 

Erdőmérnök: Masztics Miklós

Győr
Erdőigazgató: Kálmán Béla 
Erdőtanácsos: Lotterhof Márton 
Főerdőmérnök

Krippel Tibor 
Erdőmérnök

Balogh Elek
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Kaposvár
Erdöigozgató

Szy Dénes 
Főerdőtanácsos

Baranyai Andor 
Erdőtanácsos

Breznay Ferenc 
Főerdőmérnök

Franciscy Lajos 
Erdőmérnök

Vadász József 
Botos Mihály 
Szokoly Károly

Kassa
Erdőigazgató

Alberti János 
Főerdőtanácsos

Szilvay József 
Erdőtanácsos

Papp Jenő 
Vorák Sándor 
Glock Géza 

Erdőmérnök
Sima Antal

Komárom
Erdőigazgató

Bárány Károly 
Erdőtanácsos

Jákói Endre 
Nádai Dénes 

Főerdőmérnök
Verőczey Sándor

Máramarossziget (Rahó)
Erdőigazgató

Katapán Ottó

Erdőtanácsos
Révay Ferenc 
Zsák Lajos 

Főerdőmérnök
Szadlis Sándor 
Szentistvány Aladár 
Galambos Gáspár 

Erdőmérnök
Raksányi Károly 
Huf József 
Szügyi Gyula 
Fotul Antal 
Tófalvi Miklós 
Palotay István 
Samu István 
Mészáros Kálmán

Miskolc
Erdőigazgató

Lengyel Sándor 
Főerdőtanácsos

Győry Jenő 
Csemcczky Károly 
Buday Aladár 

Erdőtanácsos
Mczőközy András 
Zsemlye Imre 
Berényi Péter 

Főerdőmérnök
Mathis Gyula 
Seregély Sándor 
Szabó Mihály 

Erdőmérnök
Csermely László 
Szigyártó Zoltán 
Csiszár Imre 
Zsirai Gyula 
Ulbrik Gyula
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Szeged
Erdőigazgató: Balás Emil 
Erdőtanácsos: Muraközy Pál 
Erdőmérnök

Lukács Nándor 
Jcrem János

Szombathely
Erdőigazgató

Vető Gyula 
Főerdőtanácsos

Vitézy László 
Erdőtanácsos

Selmeczy Mihály 
Főerdőmérnök

Szalay Rezső 
Erdőmérnök

Seregély Pál 
Balog Sándor

Ungvár
Erdőigazgató

Radó Gábor 
Főerdőtanácsos

Mankovich Rezső 
Salix Gyula 

Erdőtanácsos
Mauksinszky Gyula 
Mocsáry Béla 
Volezer Árpád 
Szilárd Tivadar 
Babos Károly 
Rőczei Géza 
Gaál Imre 
Heincz János 

Főerdőmérnök
Bugarin Ede 
Kutasy Viktor 
Földes Károly

Erdőmérnök
Pákh Antal 
Rónay Géza 
Corradi Keresztély 
Pogácsás István

Gödöllői M. Kir. Állami és 
Koronauradalmi Erdőigazgatóság
Erdőigazgató

Dercsényi István 
Főerdőtanácsos

Krassay Ágoston 
Erdőtanácsos

Fejes József 
Kováts Lajos 
Héder István 
Molnár Antal 

Főerdőmérnök
Maczkó István 

Erdőmérnök
Párnái Attila

Szakiskolák és intézetek 

M. Kir. Alerdész-szakiskola, 
Esztergom
Igazgató

Ágfalvi Imre

M. Kir. Alerdész-szakiskola, 
Királyhalom (Szeged)
Igazgató

Fodor Gyula

M. Kir. Erdészeti Kutató Intézet, 
Sopron
Vezető

Magyar Pál
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M. kir. erdőfelügyelőségek

Erdőfel ügyel ők Máramarossziget
Huszt Szeles István

Kiss Aladár Miskolc
Debrecen Ferenczy Ferenc

Szegedy Oszkár Gömör és Kishont vármegye
Nyíregyháza Schauer Gyula

Zsámbor Zsolt Pál Eger
Szolnok Borovszky Pál

Olasz János Kecskemét
Győr Vendrő Gyula

Botos Sándor Békéscsaba
Veszprém Nádor István

Ebergényi Samu Szeged
Székesfehérvár Körösi János

Bogár Pál Sopron
Kaposvár Urbánfy Jenő

Ajtay Viktor Szombathely
Pécs Imrik Zoltán

Laczkó Béla Zalaegerszeg
Szekszárd Scherg Károly

Egry Károly Munkács
Kassa Cebe József

Liha Valér Ungvár
Sátoraljaújhely Burdáts János

Gerencsér István Budapest
Komárom Kelecsényi Mihály

Könczey Árpád Katona István
Esztergom Szabó Benedek

Nagy Jenő Kriváchy Andor
Léva Balassagyarmat

Rohosi Soma Marschall Ernő
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Országos Erdőgazdasági Tanács

Elnök: Br. Waldbott Kelemen
I. alelnök: Bíró Zoltán

II. alelnök: Ajtai Sándor

Rendes tagok

Az Országos Erdészeti Egyesület
jelölése alapján

Br. Biedermann Imre 
Csizmazia László 
Czillinger János 
Gr. Esterházy Móric 
Gr. Festetics Kristóf 
Horváth Miklós 
Br. Inkey Pál 
Karsai Károly 
Gr. Mailáth György 
Onczay László 
Papp Béla 
Br. Prónay György 
Rimler Pál 
IQ. gr. Teleki József 
Térfi Béla

Az Országos Mezőgazdasági 
Kamara előterjesztése alapján 

Gr. Bethlen Pál 
Borhy György 
Purgly Emil

Az Országos Magyar Gazdasági 
Egyesület előterjesztése alapján 

Fabricius Endre 
Őrgr. Pallavicini Alfonz Károly 
Somssich Miklós

A m. kir. földmüvelésügyi miniszter 
jelölése alapján

Becker Róbert 
Beyer Jenő 
Földes Tibor 
Marsóy Ferenc 
Pászthory Ödön 
Totth László 
Véssei Mihály

Póttagok
Ajtai Jenő
Gr. Dessewffy Aurél 
Gr. Forgách Balázs 
Geist Gáspár 
Gr. Hunyady Imre 
Lámfalussy Sándor 
Lukács Endre 
Papp-Szász Tamás 
Székács Vince 
Gr. Teleki Béla
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Kormányjelentés az erdészetről

A visszacsatolt keleti és erdélyi országrészen 1 469 195 ha, míg a délvidéki te
rületeken 77 238 ha az erdőterület. A visszacsatolt délvidéki területekre meg
történt az erdészeti igazgatás megszervezése, valamint az ideiglenes erdő- 
törzskönyvek és nyilvántartások felfektetése. Magyarország erdőterülete az 
erdélyi, keleti és délvidéki erdőkkel együtt 3 578 224 ha. Az 1940/41. évi 
termelési idényben esedékes és rendkívüli használatképpen összesen
9 462 581 m3 faanyagot termeltek ki. Ebből 26,2% szerfa, 2,6% szenítési fa és 
71,2% tűzifa volt. A fenyőszerfa-, kőrisrönk-, fenyőbányafa, szerhasáb- és 
dorong- és tüzifakészletek továbbra is zár alatt állottak és a fakészlet-bejelen- 
tési kötelezettség is érvényben maradt. 89 088 ha erdőterületet kellett beerdő
síteni, s ebből 53 045 ha-t foganatosítottak. Ebből 47,9%-on mesterségesen 
erdősítettek, a többi természetes felújításra esett.

Állami erdészeti kezelésben volt 10 042 erdőbirtok, 1 237 466 ha 
erdőterülettel, amelyhez még 78 000 ha egyéb termékeny és terméketlen 
terület tartozott. Ebből községek, törvényhatóságok, városok, egyházak, köz- 
alapítványok, hitbizományok, részvénytársaságok és közintézetek tulajdoná
ban volt 612 277 ha. Az év folyamán 16 107 ha új alföldi erdőtelepítés és gaz
dasági fásítás történt. Az alföldfásítás megindítása óta összesen 81 901 ha 
alföldi erdőt, szélfogó pásztát, facsoportot és fasort telepítettek. A régebbi 
alföldi erdőtelepítések pótlását 1164 ha-on végezték, ezenfelül 499 ha volt a 
közérdekű erdőtelepítések területe. Az állami erdészeti csemetekertekből 
78 513 000 facsemetét és suhángot osztottak ki. Az állami erdőgazdasági bir
tokok területe 599 280 ha-ra szaporodott. Ebből az erdőterület 521 024 ha. A 
kincstári erdőkben 2 646 594 m3 faanyagot termeltek ki, s ennek 30%-a épület- 
és szerfa volt. Az állami erdőgazdasági birtokokon újraerdősítésre előírt
10 397 ha területből természetes úton 798 ha-t, mesterséges úton pedig 5461 
ha-t, összesen 6259 ha-t újítottak fel. Az elmaradás a természetes úton való 
újraerdősítésnél magtermés hiányára, a mesterséges úton való újraerdősítésnél 
pedig a nagymértékben fennálló munkáshiányra vezethető vissza. Az eszter
gomi, királyhalmai és görgényszentimrei alerdész-szakiskolákon 55-en sze
reztek alerdész képesítést.
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Kárpátalja (1940 körül)

Közelítés a Csíki- 
liegyekben száncsón 
(szántalpon) (1942)

A görgényszentimrei 
erdőőri szakiskola (1943)
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