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ELŐSZÓ.

Régi óhajtása a magyar erdészközönségnek, hogy erdőren
dezési rendszerünket a kor követelményeinek megfelelőleg módo
sítsuk s erdőgazdaságunknak minél fokozottabb m értékben való 
fejlődését ez által is m egkönnyítsük. E zt a czélt kívántam  szol
gálni szerény művemmel, amelyben a hazai erdőrendezés terén 
megoldásra váró fontosabb kérdéseket tárgyalom, még pedig nem 
csupán szorosan az erdőrendezés szempontjából, hanem figyelem
mel az általános erdőgazdasági érdekekre is.

A mű megírásához meglehetősen bő anyagot nyú jto ttak  
tizenöt évi erdőrendezői s négy és fél évi tanári működésem 
a la tt szerzett tapasztalataim , illetőleg végzett tanulmányaim. 
Az utóbbi időszak a la tt  alkalmam nyílt közvetetleniil megismer
kedni legalább nagyjából A usztria és Németország erdőgazdasági 
és erdőrendezési viszonyaival is s ennek a révén abba a hely
zetbe ju to ttam , hogy művem keretében egyoldalúságtól m ente
sen m ondhattam  bírála to t erdőrendezési rendszerünk felöl s jelöl
hettem  meg az t az irányt, amelyet ennek fejlesztésénél követ
nünk kellene.

E m ellett —• am int a könyvben lévő számos hivatkozás és 
idézet m u tatja  — figyelembe vettem  a hazai és a ném et szak- 
irodalm at is. Külön is hivatkoznom kell e tek in tetben  Bund 
Károlynak „Értekezések az erdőrendezés köréből11 czim a la tt 
1905-ben megjelent müvére, amely az általam  tá rg y a lt kérdések 
egy részével szintén behatóan foglalkozik.
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Ha a t. szakközönség és az illetékes körök nem is teszik 
m agukévá valamennyi javaslatom at, legyen szabad legalább annyit 
reméllenem, hogy művem közrebocsátása által erdőrendezésünk 
ügyét egy lépéssel közelebb ju tta tom  a helyes megoldáshoz.

Selmeczbányán, 1911. év január havában.

Muzsnay Géza.
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Bevezetés
M int minden téren, az erdőrendezés terén  is a folytonos 

haladás elvét kell vallanunk és követnünk.
Ekképpen gondolkoztak a múltban s gondolkoznak a jelenben 

a külföldön m indenütt, a hol az erdőgazdaság magasabb színvo
nalon áll s ehez képest az erdőrendezési rendszert szabályozó 
u tasításo k at és rendeleteket az idők folyamán, párhuzamban az 
erdőgazdaság fejlődésével, ism ételten és lényegesen m ódositották.

így Ausztriában az állami erdőkre nézve 1856-ban k iad o tt 
első erdőrendezési u ta s ítá s t az 1873. évben újabb u tasítás  követte, 
a mely az 1878. és 1893. években ism ételten m ódosítta to tt, mig 
az 1901. évben harmadik, teljesen átdolgozott kiadásban jelen t 
meg. Bajorországban az állami erdőket illetőleg az első erdőren
dezési u ta s ítá s t 1830-ban ad ták  ki, de m ár 1844-ben és azután 
ismét 1849-ben lényeges m ódosításnak v e te tték  alá. Az 1849-ki 
m ódosított u tasítás  intézkedései később szintén sok változáson 
m entek keresztül, amig 1910-ben új erdőrendezési u ta s ítá s t 
bocsáto ttak  ki. Baden nagyherczegségben az állami, községi 
és közbirtokossági erdőkre nézve 1836-ban, 1849-ben és 1869-ben 
ad tak  ki erdőrendezési u tasításokat. Poroszországban 1819-ben 
és 1836-ban jelent meg egy-egy u tasítás; azóta esetről-esetre 
k iado tt rendeletekkel szabályozták az erdőrendezési eljárást. Most 
i t t  is új u tasítás  kiadása van tervbe véve. Sok változáson m ent 
keresztül az erdőrendezési rendszer Németország többi államában is.

Az erdőrendezési rendszer folytonos fejlesztése elől nekünk 
sem szabad elzárkóznunk, ha erdőgazdaságunk haladásának az 
ügyét valóban szivünkön viseljük.

A mi erdőrendezési rendszerünk alapjai az erdőtörvény 17.

1
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§-ában felsorolt összes erdőkre kiterjedő 1880. évi és a k incstári 
erdőkre vonatkozó 1883. évi m inisteri u tasításokban vannak letéve. 
Ezeknek az u tasításoknak  az intézkedésein is m ódosított ugyan 
egyfelől a gyakorlat, másfelől az 1906. évi 54,666. számú föld- 
mivelésügyi m inisteri u tasítás;*  mindezek a módosítások azonban 
inkább csak alakiak s erdőrendezési rendszerünk lényegét csak 
kis m értékben érintik .

Harmincz év hosszú idő. Ez a la tt  a viszonyok nálunk is 
sokat javultak  s hazai erdőgazdaságunk többé-kevésbbé kibonta
kozott abból a kezdetleges állapotból, a melyben a m últ század 
nyolczvanas éveinek az elején volt. Egészen term észetes tehát, 
hogy az a köpenyeg, a m elyet az 1880. és 1883. évi u tasítások  
alakjában erdőgazdaságunk tes té re  30 évvel ezelőtt rászabtak, 
ma már szűk, akadályozza a szabad mozgást, a szabadabb lélekzet- 
vételt. Azoknak az elveknek, a melyek ezekben az u tasításokban 
kifejezésre ju to ttak , egy része elavult és ma m ár nem igen 
állja meg a helyét sem a szaktudományok, sem pedig a gyakorlat 
szempontjából.

Annál a kölcsönös hatásnál fogva, a m elyet az erdőrendezési 
rendszer és maga az erdőgazdaság egymásra term észetszerűleg 
gyakorol, erdőrendezési rendszerünknek a m ost idézett u ta s ítá 
sokban m egszabott, kissé merev keretei, bár a gyakorlat i t t-o tt  
tá g íto tt  ra jtuk , többé-kevésbbé bénitólag h a to ttak  egész erdő- 
gazdaságunkra és ennek fejlődését sok tek in te tben  h á trá lta tták .

Erdőrendezési rendszerünk teh á t gyökeres m ódosításra szorul 
a lényeg tek in tetében  is. Körülbelül egy évtized óta többen han
g o zta tták  már ezt szakirodalmunkban. Szélesebb alapon azonban 
eddig csak Bund  Károly tárgya lta  ezt a kérdést az „Erdészeti 
Lapok" 1901—1903. és 1905. évfolyamaiban közzé te tt czikkeiben, 
a melyek „É rtekezések az erdőrendezés köréből" czim a la tt  külön 
könyv alakjában is megjelentek. Bund magasabb nézőpontból 
Ítélve meg az erdörendezés ügyét, a külföld erdőrendezési eljá-

*  Részletes ismertetését lásd az »Erdészeti Lapok« 1908. évi I—III 
fűzőiéiben.
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rásainak ism ertetésével kapcsolatban, a lényegbe vágó számos 
hibáját sorolja fel a mi rendszerünknek s egyszersmind javasla tokat 
is tesz a hibák orvoslására nézve, különösen erdeink gazdasági 
beosztása és a vágásszabályozás tek in tetében .

E lérkezettnek  tartom  az időt, hogy a Bund által fe lve te tt 
eszm éket ism ét felszínre hozzuk s ezzel együ tt erdőrendezési 
rendszerünk fejlesztésének a kérdését, a mely egyszersmind egész 
erdőgazdaságunk fejlesztésének a kérdése is, a maga egészében 
és részleteiben napirendre tűzzük.

Ez indít arra, hogy mai erdőrendezési rendszerünket az 
alábbiakban beható b írála t tárgyává tegyem, annak hibáira úgy 
a szakközönség, valam int az illetékes körök figyelmét felhívjam 
s legalább főbb körvonalakban megjelöljem a módokat, a melyekkel 
ezeken a hibákon javítani lehet. Teszem ezt abban a rem ényben; 
hogy erdőrendezésünk ügyének a sikeres megoldása m ost már 
nem fog sokáig késni. Nem fog, m ert nem szabad sokáig késnie 
A hosszabb ideig való halasztás sok és nagy kárral járna erdő- 
gazdaságunkra nézve.

Erdőrendezésünk, sőt egész erdőgazdaságunk fejlesztésénél 
sok jó és hasznos tanulságot nyú jthat nekünk a külföld. A nyu
gatnak  a fejle ttség  magas fokán lévő erdőgazdaságaiban az erdő
rendezési rendszer s vele az egész gazdálkodás a fejlődés legkü
lönbözőbb fokozatain m ent á t  az a la tt, a mig a mai szintre 
em elkedett. Á tm ent te h á t — az egyik helyen sok évtizeddel ez 
előtt, a m ásik helyen pedig nem is olyan régen — a nálunk ma 
létező állapotokon is. Meg k e lle tt küzdenie úgyszólván mind
azokkal a nehézségekkel, a melyek nálunk eddig útjában állo ttak  
és részben útjában fognak állani egy ideig még a jövőben is, a 
gyorsabb tem póban való haladásnak.

A fejlődés ú tja  nagyjából nálunk sem lehet más, m int a 
külföldön. De mi az t az u ta t, a m it a külföld a múltban több
kevesebb kerülővel és hosszú idő a la tt  t e t t  meg, lényegesen 
m egrövidíthetjük úgy irány, m int a megfutásához szükséges idő 
tek in tetében . M ert a külföld fe jle tt erdőgazdaságainak mai á lla

1*
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pota mintegy közvetlenül élénkbe tá rja  a czélt, a melynek eléré
sére törekednünk kell s a mit, ha okulunk a külföldi példákon, 
elérhetünk vagy legalább m egközelíthetünk a nélkül, hogy e 
végből megteendő minden lépésünket drágán kellene megfizetnünk.

Korántsem  az t jelenti ez, hogy minden áron és minden kö
rülm ények közö tt utánozni igyekezzünk a külföldet. Ellenkezőleg, 
magam is nagy hibának tartanám  a külföld szolgailag való u tán 
zását. Azt az elvet vallom, hogy nekünk az erdészet terén m in
dennemű újításnál első sorban a hazai viszonyokat s ezen belől is  
a helyi viszonyokat kell szem előtt tartanunk s a hol csak lehet
séges, m indenütt a meglévő alapokra kell építenünk. Nem té 
vesztem szem elől ezt az elvet akkor sem, a mikor a külföldi 
viszonyokra és példákra hivatkozom.

De viszont határozo ttan  ellentétben állónak tartom  a ha
ladás érdekeivel az idegenkedést a külföld példájának a követé
sétől az olyan esetekben, a mikor ebből reánk nézve csak előny 
szárm azhatik és a mikor józan felfogás szerint semmi aijMn okunk 
sincsen arra, hogy a külföldön bevált elveket és az o tt  sze rze tt 
tap asz ta la to k at hazai erdőgazdaságunk javára ne é rtékesítsük .
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I. Erdörendezési rendszerünk hibáiról általában.

Legfőbb hibája erdőrendezési rendszerünknek, hogy benne 
az erdofelügyéleti szempontok túlságos nagy mértékben jutnak ér
vényre*  Bizonyos aggodalmaskodás jellemzi úgy az 1880. évi 
erdőrendezési u tasítás t, valam int az ezzel összefüggő későbbi 
m inisteri rendeleteket s a gazdasági tervek  m egbirálásánál és 
jóváhagyásánál k ö v e te tt eljárást általában. Aggodalmaskodás az 
erdők fenn tartása  s a kihasználás egyenletességének biztosítása 
szempontjából. És ezzel kapcsolatban az a törekvés, hogy a fel
ügyelet, az ellenőrzés, tek in te tte l az annak gyakorlására h iv a to tt 
személyzet csekély számára és sok oldalú elfoglaltságára, minél 
könnyebb, minél egyszerűbb legyen.

Ez az aggodalmaskodás és az ellenőrzés megkönnyítésére 
való törekvés a forrása nagy részben az alább felsorolandó többi 
bajnak és hibának is, a melyben erdőrendezési rendszerünk szenved.

Ennek a folyománya legelső sorban az a sablónszet'iiség, az 
az egyformaság, a mely erdőrendezési rendszerünkben lépten- 
nyomon kifejezésre ju t s a mely bizony nagyon sokszor akadá
lyozza vagy legalább is feszélyezi a kezelő erdő tiszte t a sikeres 
működéshez szükséges szabadabb mozgásban, szükség nélkül 
m egkötvén a kezét az olyan dolgokban is, a melyeknek intézése 
te ljes megnyugvással volna reá bizható.

Nem szabad azonban egy oldaluan Ítélnünk. Figyelembe kell 
vennünk, hogy az erdőtörvény életbeléptetése idején az erdők 
további kizsákm ányolásának és pusztításának a mielőbbi meg

* Lásd Bánd fentebb idézett művét is (124—126. 152. 1.; illetőleg »Erd. 
Lapok. 1905. évf. 253—255., 497., 498. 1.)

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



6

akadályozása volt a legfontosabb érdek. Ennek az elérése szigorú 
következetességet követelt meg a korm ány és az illetékes ható
ságok részéről, legalább addig, a mig a rendszeresebb gazdálkodás
az egész vonalon m egindítható volt. A dolog term észetében rejlik,%
hogy az ebben az irányban k iad o tt rendelkezéseknél a legjobb ak a ra t 
m ellett sem lehete tt, vagy legalább is nem volt könnyű dolog 
mindenben alkalmazkodni a legkülönbözőbb viszonyokhoz.

De különben is könnyebb valam it m agunknak jól elvégeznünk, 
m int m ásokkal sa já t intenczióinknak megfelelőleg elvégeztetnünk. 
Emberi gyarlóságunk hozza magával, hogy az olyan esetekben, a 
mikor rendelkezéseinknek a végrehajtását nem vagyunk képesek 
minden részletében úgy ellenőrizni, a m int szeretnék, rendszerin t 
hajlandóbbak vagyunk a bizalm atlanságra m int a bizalomra. Ez 
a bizalm atlanság akárhányszor oda vezet, hogy inkább teszünk 
olyan intézkedéseket, a melyekről magunk is tudjuk, hogy nem 
minden körülmények közö tt válnak be teljesen, mintsem hogy tágabb 
k ere tek e t engedjünk a végrehajtás számára s ez által még inkább 
koczkáztassuk a sikert. Úgy vélekedvén — bár nem egészen 
helyesen — hogy általános szabályok felállításával, ha tö rtén ik  
is hiba itt-o tt, végeredményében mégis csak többet érünk el, 
m int ha mindenben alkalmazkodni igyekszünk a viszonyok
hoz s ennek következtében intézkedéseink határozatlanokká 
válnak.

így van ez nem csupán az erdőrendezésnél és az erdőfelü
gyeletnél, hanem egész erdészeti adminisztrácziónknál. És nem 
csak a m inisterium ra m int legfelsőbb hatóságra illik ez, a mely 
term észetesen csak m adártávlatból lá th a tja  a dolgokat s igy a 
részletek  elő tte elmosódnak, hanem az alsóbb fórumokra is, a 
melyeknek pedig sokkal könnyebb volna a viszonyokhoz alkal- 
mazkodniok minden egyes esetben.

Főképpen ilyen term észetű  okokkal m agyarázható az erdő
felügyelet érdekeit szolgáló intézkedések tú ltengése s az ennek 
folyományaként jelentkező sablónszerüség gazdasági terveinkben 
s erdőrendezési rendszerünkben általában.
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Az igazság kedvéért azonban az t is meg kell még említenem, 
hogy az ezekből származó hátrányok tulajdonképpen nagyobb 
mértékben irhatok a végrehajtásnak, m int maguknak a ministeri 
utasításoknak és rendeleteknek a rovására.

A királyi erdőfelügyelőségek és a k incstári erdőrendezőségek, 
félve a felelősségre vonástól, különösen kezdetben túlságosan 
ragaszkodtak az u tasítások  és rendeletek betűihez még az olyan 
esetekben is, a mikor pedig azok elég tág  te re t  engedtek volna 
a viszonyokhoz való alkalm azkodásra. Épp úgy sok hibát követtek  
el a gazdasági te rv ek e t közvetlenül végrehajtó erdőgondnokok is 
azzal, hogy meg sem k ísére lték  kieszközölni a szerintük hely
telen intézkedések m egváltoztatását, a mi a legtöbbször nagyon 
könnyen elérhető le tt  volna, hanem e helyett megelégedtek azzal, 
hogy folytonosan panaszkodtak a gazdasági tervek  készítőire s 
a tervek  megvizsgálására és jóváhagyására h iv a to tt hatóságokra.

A rendeletek  betűihez való ragaszkodás és az alárendeltséggel 
járó kötelességeknek és a felelősségnek helytelen felfogása különben 
még nagyon sok más bajnak is a forrása nálunk, úgy az erdő
rendezés, m int a kezelés terén. Hogy egyebet ne em lítsek, csi
rájában elfojtja a tisztviselőben a kezdeményező szellemet, a mi 
pedig a haladás legfőbb tényezője. Hozzá szok tatja  ahoz, hogy 
tevékenysége a rendeletek  végrehajtásában merüljön ki. Nagy 
veszedelem rejlik  ebben egész erdőgazdaságunkra nézve.

Ennek a szellemnek, ennek az iránynak gyökeresen meg 
kell változnia, ha haladni akarunk  az erdőrendezés terén . De e 
m ellett m úlhatatlanul m ódosítanunk kell erdőrendezési eljárásunkat 
s illetőleg az erre vonatkozó u tasításo k a t is, olyan irányban, 
hogy belőlük a lehetőségig kiküszöböltessenek azok az elemek, 
azok a rendelkezések, a melyek tisz tán  csak az erdőfelügyelet 
érdekeit szolgálják és a viszonyokhoz alkalmazkodó helyes gaz
dálkodást akadályozzák. Csakis ily módon fog nagyrészt meg
szűnni, vagy legalább jogosulatlanná válni az a nálunk mindenfelé 
hallható panasz, hogy az erdőrendezés és az erdőfelügyelet tú l
ságosan reá nehezedik a kezelésre s ezt mintegy békóba veri.
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Ne gondoljuk egyébként, hogy csak nálunk hallani pana
szokat az erdőrendezés és erdőfelügyelet ellen a kezelés részéről, 
így van ez az erdőgazdaságilag fejlettebb külföldön is sok helyen. O tt 
is, a hol az erdőrendezési rendszer szabadelvűbb és szabadabb 
kezet enged a kezelésnek m int nálunk. M ert i t t  viszont maga 
az erdőgazdaság, éppen fejlettségénél és jövedelmezőbb voltánál 
fogva sokkal érzékenyebb és még kevésbbé tű ri meg a sablonokat, 
az általános szabályok felállítását, m int nálunk.

így a többek között Dr. K. Gayer is rám uta t „W aldbau11- 
jában az erdőrendezés és kezelés közö tt lévő ellen tétre s hibáztatja 
előbbit, m ert nem alkalmazkodik eléggé a viszonyokhoz és a te r 
m észet által előirt törvényekhez az erdőművelés körébe vágó 
kérdésekben.

Hufnagl a „C entralb latt für das gesammte Forstw esen“ ez. 
folyóirat 1909. évi júliusi füzetében m egjelent czikkében felpa
naszolja, hogy „az erdőrendezés, daczára elm aradottságának, az 
erdőben m int parancsoló lép fel s tö rvény t szab az erdőgazdaságnak 
a faállomány m egtelepítésétől kezdve annak kihasználásáig. A 
„rend“ ezégére a la tt  á to k k én t nehezedik mindenre, főleg Német
országban. A sorrend kedvéért szám talan hek tárra  menő éretlen 
faállományt m észároltat le s viszont sok túlkoro-sat ta r ta t  fenn 
még évtizedekig . . Ausztriában szerinte kedvezőbbek a vi
szonyok; „ it t  az erdőpusztitás az üzem tervek alapján soha sem 
ö ltö tt oly nagy m ére teket s még sok elegyes és változó jellegű 
faállomány van, a hol az erdőművelőnek tere  nyílik a gondolko
zásra és arra, hogy teremtsen-*1 Majd igy folytatja: „az erdőren
dezés órára előírja, m ikor kell kihasználni valamely faállományt 
. . . ezt cselekedte 100 évvel ezelőtt is és ezzel m egásta a sírjá t 
a term észetes felú jításnak.1'

Odáig megy Hufnagl, hogy az erdőrendezés fe ladatát az er
dőben levő vagyon időnként való leltározására óhajtaná korlá
tozni. Később mégis megjegyzi, hogy sok függ a kezelő személyzet 
szakképzettségétől s „az erdőrendezőnek nem szabad az erdőt 
kontárok  kénye-kedvének kiszolgáltatn i.11
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A Hufnagl-éhez hasonló kifakadásokat találunk az erdören- 
dezés ellen Dr. M ayr Henrik müncheni egyetemi tan ár erdőmű
veléstanában (Waldbau auf naturgesetzlicher Grundlage, Berlin 
1909.) is. Mayr a tarvágásos gazdaság túlságos elterjedését s a 
nagy kiterjedésű, elegyetlen faállományok lé tes ítésé t az erdőren
dezésnek tulajdonítja, a mely szerinte „megakadályozta a múltban 
úgy, m int a jelenben a gazdálkodásnak term észetszerű irányban 
való fejlődését/' (547. lap.) M ásutt (251. lap) m egint az erdőmű
velés ügykörébe való jogtalan beavatkozásnak minősiti az erdő
rendezés részéről, hogy m agának követeli a jogot a felújitásnál 
alkalmazandó fafajnak, a felújításnál követendő eljárásnak és a 
felújítás időtartam ának a megállapításához. Tovább pedig (252. 
lap) az t mondja: „az erdőrendezés gyűlöli a szálaló gazdasági 
módot, m ert a szám ításokat m egnehezíti s akadályokat gördít 
az egyformaság elérésének az ú tjáb a /'

Minden esetre érdekesek és a bennük lévő túlzások daczára 
is megszívlelendők legalább bizonyos m értékig ezek a kifakadá- 
sok, melyek arról tesznek tanúságot, hogy nem csak nálunk, 
hanem a külföldön is vannak e llen tétek  az erdőrendezés és a 
kezelés között; s hogy ezek o tt  sem járnak egészen egy úton, 
ső t állandó küzdelm et fo lytatnak egymással. Erre a küzdelem re 
azonban nézetem szerin t még szükség is van bizonyos m értékig 
m indenütt, teh á t nálunk is, m ert csak ennek a révén találhatjuk  
el a helyes középútat. De a küzdelemnek term észetesen sohasem 
szabad elfajulnia, m ert elvégre is úgy az erdőrendezés s illetőleg 
az erdőfelügyelet, m int a kezelés közös czé lt szolgálnak s egy
formán kötelességük az erdőgazdaság érdekeinek az előmozdítása.

Erdőrendezési rendszerünknek az imént, talán  a kelleténél 
kissé hosszadalmasabban is tá rg y a lt azzal a hibájával, hogy benne 
az erdőfelügyeleti szempontok túlságos nagy m értékben ju tnak  
érvényre, szoros kapcsolatban van egy másik, egész erdőgazda
ságunkat jellemző nagy hiba: a fokozatos felújító vágásmódnak s 
általában a természetes felújításnak háttérbe szorítása.

Mi tarv ág ást és m esterséges felú jítást alkalm azunk még az
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olyan erdőkben is, a melyek fafajaiknál és term őhelyi viszonya
iknál fogva egyenesen a rra  vannak terem tve, hogy term észetes 
úton ú jittassanak  fel s a melyekben a tarvágásnak  és az ezzel 
járó költséges m esterséges felújításnak a mellőzését a pénzügyi 
szempontok is egyenesen m egkövetelnék. A fokozatos felújító 
vágásmód és az ezzel járó term észetes úton való felújítás ellen
ben hazánkban aránylag kevés helyen talál alkalm azást s a hol 
alkalmazzák, o tt  is — eltekintve egyes dicséretrem éltó k ivéte
lektől — csak annak legkezdetlegesebb alakjával találkozunk. 
Olyan alakjával, a mely m ellett, a kihasználás elsietése követ
keztében, korántsem  érhető el a k ívánt siker a felújítás tek in 
tetében. Ezzel a nagyfontosságu kérdéssel később külön fejezet
ben szándékozom foglalkozni, bővebb tárgyalását teh á t i t t  mel
lőzöm.

További, ugyancsak az erdőfelügyeleti szempontok túlságos 
érvényesülésére visszavezethető hibája erdőrendezési rendszerünk
nek a gyérítések mellőzése, illetőleg nagyon szűk keretek közé szorítása.

A mig a fejlődés magasabb fokán lévő külföldi erdőgazdaságok
ban a gyérítés ú tján  nyert fatömeg évente 20—50, sőt több °, 0-á t 
teszi a főhasználat ú tján  term elt fatömegnek, a mi gazdasági 
terveinkben akárhány esetben holdanként 1—2 m 3 gyéritési fa
töm eg előírásával találkozunk az olyan faállományoknál is, a me
lyekből gyérítés czimén holdanként 30—40 m3-t lehetne, ső t kellene 
kihasználni. Csak te téz i a bajt azután, hogy a foganatosításnál 
a legtöbb esetben szintén nem a helyes végrehajtásra fek te tjük  
a fősulyt, hanem mellőzve a faállománynevelés érdekeit, szorosan 
a gazdasági tervben előirányzott fatömeghez ragaszkodunk. Mi
lyen nagy m értékben károsodik ezzel a jövő s mily te tem es 
jövedelemtől esik el a jelen! Rendkívül nagy fontosságánál fogva 
erre a kérdésre is vissza fogok még térni.

Gazdasági terveink  készítésénél és — valljuk be nyíltan — 
egész gazdálkodásunknál, nem fektetünk akkora súlyt az erdő 
jövedelmezésének a fokozására, m int kellene. A legtöbb esetben 
megelégszünk azzal, ha a kihasználásra előirt vágásterü letek  fa
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töm egét jól tud juk  értékesíten i s illetőleg, az i t t-o tt  előforduló 
házilagos kezelés esetén, olcsón és gazdaságosan tudjuk a leg
megfelelőbb választékokra feldolgoztatni és az erdőből kiszállít
ta tn i. Szóval megelégszünk a ma elérhető haszonnal, a nélkül, 
hogy a jövő érdekeire is megfelelő súlyt helyeznénk.

Pedig milyen sokféle eszköz van az erdőgazda kezében arra, 
hogy a reá b ízo tt erdő jövedelmét, a kihasználás egyenletessé
gének a veszélyeztetése nélkül, emelje!

Megjegyzem, hogy i t t  a jövedelmezés fokozása a la tt  nem 
az t az em elkedését értem  a jövedelemnek, a m it első sorban a 
vágásforduló m egválasztása ú tján  érhetünk  el; vagyis nem gon
dolok m ost arra, hogy vájjon a legnagyobb talajjáradékra ala
p íto tt  u. n. pénzügyi gazdaságot folytassunk-e, avagy pedig a 
legnagyobb erdőjáradék elérésére törekedjünk. Hanem értem  a 
jövedelemnek az t az em elkedését, a m it a már m egállapított 
vágásforduló m ellett biztosítanunk lehet a jövő számára, oly 
módon, hogy ez által a jelen érdekei nem csak hogy nem szen
vednek, hanem a legtöbb esetben még nyernek; nevezetesen: a 
vágásterü letek  felújításánál alkalmazandó fafajok czélszerű meg
választása, a felújítás minél gyorsabb és sikeresebb foganatosí
tása, a faállományok tömeg- és értéknövekedésének kiaknázása, 
jó szállítási berendezések s főként jó ú thálózat lé tesítése útján.

Sokat vétünk  a pénzügyi szempontok ellen m indjárt a fel
ú jítás alkalmával, a jövendőbeli fafaj megválasztásánál. Hány eset
ben mellőzzük pl. az értékesebb tölgynek avagy a fenyőféléknek 
megfelelő arányban való m egtelep ítését a bükkösök helyén. Hány 
esetben engedjük kiszorulni a tö lgyet avagy a jegenyefenyőt az 
olyan területekről, a hol azok a bükkel, gyertyánnal avagy más 
fafajokkal elegyes faállományokat alko ttak . Avagy hány esetben 
használunk a m esterséges felújításnál olyan fafajt, amely sem a 
term őhelyi viszonyoknak nem felel meg jól, sem pedig érték  te 
k in te tében  nem igér so k at; csupán csak azért, m ert a megfelelő 
fajú csem ete éppen akkor nem áll rendelkezésünkre, avagy m ert 
közvetlenül elültetése u tán  jobban tenyészik, gyorsabban nő, m int
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az a fafaj, amely a term őhelyi viszonyoknál és értékességénél 
fogva, a meglevő esetben leginkább helyén való volna. És hány
szor mellőzzük az elegyes faállományok te lep ítését olyan term ő
helyeken, a hol a talaj jó karban ta rtá sa  — a mi tulajdonkép
pen szintén pénzügyi érdekből, persze a későbbi jövő érdekéből, 
szükséges — talajjavító  fafajok közbeelegyitését követelné meg.

Hogy ugyancsak pénzügyi szempontból milyen nagy fontos
sággal bir a felújítás gyors és sikeres végrehajtása, bővebb ma
gyarázato t alig igényel. És mégis hányszor vétünk  ez ellen is, 
eltekintve a term észetes felújítás mellőzésétől, főképpen az által, 
hogy az ü ltetésnél silány, gyenge csem etéket alkalmazunk, a mi 
végeredményében a sok utólagos pótlás révén sokkal több kö lt
séget emészt fel, m int a mennyibe kerü lt volna a felújítás erő
teljes, jó csem etékkel, és e m ellett a növekedésbeli veszteség 
következtében is tetem es k á r t okoz a jövendőbeli birtokosnak. 
E rre nézve elegendőnek vélem ez alkalommal az Erdészeti Lapok 
1909. évfolyamában „A közép- és magashegységi erdeink m ester
séges felújitásánál tapasztalható  hibákról** és „Neveljünk erő
teljes csemetéket** czimek a la tt  m egjelent közleményeimre 
utalni.

Súlyos h ibákat követünk el a pénzügyi érdekek ellen a fa 
állományok tömeg- és értékgyarapodásának ki nem aknásása 
által is, úgy a jövő, m int a jelen szempontjából. Ilyen term é
szetű m ulasztás első sorban is a gyérítések alárendelt m értékben 
való foganatosítása, a miről fenntebb már megemlékeztem. Ilyen 
a fiatalosok ápolásának s az elnyom atás veszélyétől való meg
óvásának elhanyagolása a velük járó költségek m iatt.

De nagy sulylyal esnek a mérlegbe e tek in te tben  azok a 
hibák is, a m elyeket a vágásszabályozásnál követünk el, a mi
kor legjobb fejlődésben levő fiatalabb faállományokat Írunk elő 
kihasználásra tisztán  csak a vágássorrend kedvéért s viszont 
már is túlkoros avagy fejlődésre más okból nem képes faállo
m ányokat hosszú időre ta rtu n k  vissza csak azért, hogy annak 
idején a velük szomszédos fiatalabb faállományokkal egyidejűleg
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kerüljenek fejsze alá. Hogy nagyobb erdőgazdaságokban ezen a 
réven milyen nagy értékek  mennek veszendőbe, az erdőérték- 
szám itástan segélyével könnyen ki lehetne m utatni.

Rendkívül nagy horderővel birna végül a jövedelem foko
zása szempontjából erdeinknek jó szállítási eszközökkel, nevezetesen 
jó utakkal való feltárása, a mi lehetővé tenné, hogy a fá t és 
az erdő egyéb term ényeit az erdő bármely részéből bárm ikor 
könnyen és olcsón kiszállíthassuk. A m int általánosan ism eretes, 
erre sem fek te tünk  akkora súlyt, m int kellene, részint a befek
tetésekhez szükséges tőke hiánya m iatt, részint m ert nem m éltá
nyoljuk kellőképpen az erdők feltárásával járó nagy pénzügyi 
előnyöket. Annyira fontosnak tartom  ezt a kérdést is, hogy 
számára szintén külön fejezetet szándékozom szentelni.

Hogy a fentebb körü lirt értelem ben v e tt  pénzügyi szem
pontok erdőgazdaságunkban nem érvényesülnek olyan m értékben, 
m int kellene, annak erdőrendezési rendszerünk nagyon term é
szetesen csak részben az oka. Épp olyan nagy, sőt ta lán  még 
nagyobb hibák terhelik  e tek in te tben  a kezelést s főképpen túl
ságosan nehézkes adminisztrácziónkat.

És i t t  első sorban a k incstári erdők adm inisztrácziójára 
gondolok. Az erdőgondnokok és az irányítással m egbízott erdő
hatóságok, nemkülönben a ministerium személyzete irodai mun
kákkal tú l van halmozva. M indannyiukat az elintézésre váró 
folyó ügyek áradata  ragadja mintegy magával állandóan, a he
lyett, hogy folytonos és minden té rre  kiterjedő kezdeményezé
sekkel maguk szabhatnák meg tevékenységük irányát.

Sokat segíthetne ezen az állapoton az adminisztráczió egy
szerűsítése s a hatáskörök bővítése lefelé. De ez magában véve 
korántsem  lenne elegendő. Túlságosan nagyok az erdőgondnok
sági kerületek  s aránytalanul kevés a személyzet ahoz, hogy sike
resen elvégezze m indazt a munkát, a m it az erdő jövedelmezd- 
sének a fokozása érdekében el kellene végezni. Erős meggyőző
désem, hogy a k incstári erdőgondnokságoknak legalább is felerésze 
k e tté  volna osztható a nélkül, hogy ez akár ideiglenesen is
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pénzügyi áldozattal járna. Sőt ellenkezőleg m ár a közel jövőben 
lényeges több letet biztosítana a tisz ta  jövedelemben.

M ekkora jövedelem többletet jelentene pl. ha az erdőgond
nok — bőven lévén ideje az erdő gyakori bejárására — szak
szerű gyérítés alá venne minden arra  alkalm as olyan erdőrész
letet, a melyben a gyéritési fatöm eget értékesíten i lehetne, s 
u tána járhatna, hogy ez a fatömeg valóban jól is értékesíttessék . 
Ha a felújítási m unkák s a csem eteneveléssel járó teendők fe
le t t  való közvetlen felügyeletre minden erdőgondnok annyi időt 
és gondot fordíthatna, m int a mennyire valóban szükség volna. 
És ezenkívül még mennyi tér, mennyi alkalom kínálkoznék az 
erdőgazdaságban arra, hogy az erdőgondnok idejét és szak- 
képzettségét a birtokos javára nagy anyagi haszonnal értéke
síthesse !

Kapcsolatban a szóban lévő kérdésekkel, az adminisztráczió 
mai rendszerének egy olyan hibájáról is meg kell i t t  emlékez
nem, a m elyet orvosolni a mai viszonyok m ellett is könnyű volna. 
A mai rendszer m ellett nem tö rtén ik  gondoskodás arról, hogy 
minden egyes kincstári erdőgondnokság tisz ta  jövedelme évente 
külön k im utattassék . A kárhány erdőgondnok nem tud egyköny- 
nyen számot adni a kezelése a la tt  lévő erdők tisz ta  jövedel
méről, m ert a bevételeket és k iadásokat az erdőhatóságok köz
pontjában a hatóság egész kerületére nézve közösen számolják 
el s igy m utatják  ki a tisz ta  jövedelm et is az év végével a 
zárószámadásokban. Pedig az évi tisz ta  jövedelemnek erdőgond
nokságok szerin t való k im uta tása nagy fontossággal bir, m ert 
annak  emelkedéséből vagy apadásából, ha nem is mindig, de 
a legtöbb esetben következtetn i lehet az erdőgondnok ügybuz- 
góságára, szorgalmára, ügyességére. Állandóan alkalm at ad az ösz- 
szehasonlitásokra s ezen a réven nemes versenyt idéz fel az 
erdőgondnokok között. Módot nyújt arra, hogy kutassuk, mi az 
oka a tisz ta  jövedelem em elkedésének avagy esetleges apadásá
nak s ez az emelkedés vagy apadás mennyiben tudható  be érde
mül, illetőleg mennyiben róható fel hibául az erdőgondnoknak stb.
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K ívánatos volna te h á t vagy oda m ódosítani számviteli rend
szerünket, hogy minden bevételt és k iadást erdőgondnokságok 
szerin t ta rtso n  nyilván — a mi a főkönyvek megfelelő beren
dezése m ellett valami nagy m unkatöbbletet nem igen okozna — 
vagy legalább gondoskodni arról, hogy a bevételek és kiadások 
minden év végével erdőgondnokságok szerin t való csoportosítással 
kijegyeztessenek a főkönyvekből. Ö nként értetődik , hogy a köz
ponti és egyéb közös k iadásokat megfelelő kulcs szerint szét kellene 
osztani az egyes erdőgondnokságok között.

De tisz tán  az erdőrendezés szempontjából is nagyon czél- 
szerű volna az évi tisz ta  jövedelemnek s ezzel együ tt a külön
böző term észetű  bevételeknek és kiadásoknak a k im utatása (a 
nyilvántartásban vagy esetleg külön sta tisz tika i füzetben) min
den erdőgondnokságra nézve, úgy, a m int az a külföldön nagyon sok 
helyen szokásban van. M ert a gazdaság fejlődésével hova-tovább 
mind nagyobb lesz a jelentőségük a jövedelmezési szem pontoknak 
az erdőredezés terén  is, s különben is a gazdaság eredménye a 
jövedelemre vonatkozó adatokban tükröződik vissza leghívebben.

Egyébként is arra  kellene törekednünk, hogy az erdőfel
ügyelet érdekeit szolgáló alkotó elemeknek némi háttérbe  szorí
tásával, minél több, szoros értelemben vett gazdasági elemet vigyünk  
bele gazdasági terveinkbe a birtokos érdekében, hogy a gazdasági 
tervek  s az ezekkel kapcsolatos revizionális m unkálatok és nyil
v án tartások  minden tek in te tben  hű képet adjanak az egész gazdál
kodásról. így pl. helyén való volna, hogy a külföld példáját kö
vetve, gazdasági terveink  készítésénél s általában a gazdaság 
berendezésénél a jövedelem em elését czélzó úthálózat vagy más 
szállítási eszközök vázlatos tervezésére és az ezzel járó jöve
delmezési szám ításokra is k iterjesszük  figyelmünket, s ne csu
pán jámbor óhajtásképpen em lítsük gazdasági terveinkben a jó 
erdei u tak  és egyéb szállítási berendezések létesítésének  a szük
séges voltát.

Folytatva erdőrendezési rendszerünk hibáinak a felsorolását, 
m int egyikét a legfontosabb hibáknak meg kell említenem az
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erdeink gazdasági beosztásánál k ö v e te tt eljárás helytelen vo ltát 
is. Szoros összefüggésben van ez vágásszábályozási rendszerünk
kel, m elyet már fentebb kifogásolhatónak jeleztem. Úgy a gaz
dasági beosztásra, m int a vágásszabályozásra alább még szintén 
vissza fogok térni.

Végül erdőrendezésünk terén számos olyan kisebb-nagyobb 
hiba tapasztalható  még, a mi főképpen annak a sietségnek tu
lajdonítható, a mely annak idején gazdasági terveink elkészítését 
és egész erdőrendezésünket általánosan jelemezte. Ez a sietség 
arra  a rövid határidőre vezethető vissza, a m elyet az erdőtör
vény s a vele kapcsolatos m inisteri rendeletek a törvény 17. §-a 
alá tartozó erdőkről készítendő gazdasági tervek  beterjesztésére 
nézve m egszabtak.

A sietség következtében sok erdőnknél nem tö r té n t meg
felelő pontossággal a felmérés és ezzel kapcsolatban a térképek  
elkészítése, nem fek te th e ttü n k  kellő súlyt a term őhelyi és faál
lományviszonyok pontos felvételére s általában a becslési mun
kák foganatosítására. És ez a sietség nagyon term észetesen ki
hatással volt m agára a gazdaság szabályozására s nevezetesen 
a vágásszabályozásra is.

Gazdasági terveink, nyilvántartásaink és időszaki revízió- 
nális munkálataink alakját az 1906. évi 54,666. számú földmi- 
velésügyi m inisteri u tasítás  lényegesen m ódosította, illetőleg egy
szerűsítette . Nagyon term észetes, hogy abban az esetben, ha 
orvosolni fogjuk erdőrendezési rendszerünknek azokat a hibáit, 
a m elyeket fentebb érin te ttem  s a melyek egy részét alább még 
bővebben is fogom tárgyalni, ez az uj alak sem m aradhat vál
tozatlanul. Annyival kevésbbé, m ert a m int a tap asz ta la t m utatja  
némely tek in te tben  különben is m ódosítást igényelne.
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II. Erdőrendezési rendszerünk a fokozatos felújító 
vágásmód szempontjából.*

A fokozatos felújító vágásmódnak, a m int tudjuk, nagyon 
sokféle változata van, a vető- és tarolóvágásból álló legegysze
rűbb alakjátó l a badeni Schwarzwaldban alkalm azott s Kaán  
Károly  által az E rdészeti Lapok 1903. évi V. füzetében „Szólaló 
vágásos haszonfa gazdaság” czim a la tt  ism erte te tt alakig, a mely 
m ár mintegy á tm enete t képez a szólaló vágásmódhoz.**

Történhetik  a kihasználás egyenletesen a már em líte tt k é t 
vágásnem (vető- és tarolóvágás), avagy több vágásnem (előkészítő 
vágás, vetővágás, ritk ító  vagy felszabadító vágások, végső vagy 
tarolóvágás) alkalmazásával. Történhetik  kevésbbé rendszeresen, 
u. n. csoportos felújító vágással, szegélyező vágásokkal, vagy e 
kettő n ek  egyesítésével. Sőt tö rtén h e tik  minden rendszer nélkül 
is oly módon, hogy több évi vágáste rü le te t összefoglalva, minden 
évben az egész terü le ten  szétszórtan, a felújítás igényeire, a fák 
vágásra való érettségére és a növekedés kiaknázására való tek in 
te tte l  jelöljük ki a kivágandó tö rzseket vagy törzscsoportokat.

A kihasználás időtartam a többféle tényezőtől függ. Épp úgy 
a kihasználás foganatosításánál szem e lő tt tartandó  részletes 
szabályok tek in tetében  is sokféle körülm ényre kell figyelemmel

* Ez a fejezet, némely rövidítésekkel, megjelent az »Erdészeti Lapok* 
1911. évi I. füzetében.

** Dr. Mayr 1909-ben megjelent erdőmüveléstanában több mint 20-féle 
módosulatát irja le a fokozatos felujitó vágásmódnak. Azonban úgy ó', mint a 
német szakírók általában egy kissé túlzásba mennek a megkülönböztető' el
nevezésekkel, a mi könnyen fogalomzavart idéz elő az olvasónál.

2
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lennünk. Első sorban is tek in te tb e  veendők a termőhelyi viszo
nyok és főképpen az, hogy minő fafajjal, illetőleg fafajokkal van 
dolgunk. Jó term őhelyen és fényt kívánó fafajoknál rendszerint 
gyorsabban érjük el a k íván t sikert, m int rossz termőhelyen és 
árnyéktürő  fafajoknál. Éhez képest a fokozatos r itk ítá s  m értéke 
és a kihasználás egész m enete is más a jó, m int a rossz term ő
helyen s más a fényt kívánó fafajoknál, m int az árnyéktíirőknél. 
Lényegesen módosul továbbá az eljárás a szerint, a m int fafajra 
nézve elegyetlen avagy elegyes faállományok fokozatos kihasz
nálásáról van szó. Nemkülönben a szerint is, hogy a te rü le te t 
csak a meglévő fafajjal, illetőleg fafajokkal óhajtjuk felújítani, 
avagy pedig, legalább részben, fafajváltoztatást (faállományátala- 
k itás t) tervezünk, a mely utóbbi esetben a m egtelepitendő új 
fafaj term észetéhez is alkalm azkodnunk kell.

Nem lehet czélom i t t  a fokozatos felújító vágásmód miben
lé té t és szabályait részletesen leírni. E rre nézve a szakirodalomra 
s főleg Vadas Jenő „Erdőm űveléstan“-ára utalok. M egtalálja 
ebben az olvasó az t is, hogy melyek az előnyei és melyek a h á t
rányai a fokozatos felújító vágásmódnak s általában a term é
szetes felújításnak, szemben a tarvágással és az ezzel együtt 
járó m esterséges felújítással. M indamellett erre még ki kell té r 
nem a teljesség kedvéért.

A fokozatos felújító vágásmód egyik legfőbb előnye a ta r 
vágással szemben, hogy a vágásterü let kevésbbé van kitéve a 
nap és a szelek káros hatásának  s ennélfogva a talaj term őké
pessége kevesebbet szenved, m int a tarvágás esetén, különösen 
m int a mikor évről-évre nagykiterjedésű tarvágások sorakoznak 
egymásmellé. Nagy előnye továbbá a felújítás olcsósága, a meny
nyiben — eltekintve a fafajváltoztatás esetén foganatosítandó 
m esterséges alátelep itések tő l — legfeljebb a ta lajnak  im itt-am ott 
kívánatos előkészítése s az esetleg szükségessé váló utólagos pót
lások járnak némi költséggel. A felújítás sikere is rendszerin t bizto
sabb, m ert a koros fák a szárazság és a fagy ellen védelm et nyújtanak 
a fiatalosnak s m ert ez, különösen ha a kihasználás hosszabb
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időtartam a következtében többé-kevésbbé vegyeskorú, kevésbbé 
van kitéve a rovarkároknak  és gombabetegségeknek, m int a ta r 
vágás u tán m esterséges úton m egtelep ite tt egyenlő korú fiatalosok.

Vegyes korú faállományok nevelése — a mi sok előnynyel 
jár egyfelől a ta la jra  nézve, másfelől a faállomány ellenálló ké
pessége tek in te tében  — rendszerint könnyebb fokozatos felújító 
vágásmód, m int tarvágás m ellett. Úgyszintén rendszerin t köny- 
nyebb a fafajra nézve elegyes faállományok helyén a jövőre is 
a jelenlegi fafajokból álló elegyes faállományokat nevelni term é
szetes, m int m esterséges úton. Nagy jelentőséget kell tulajdoní
tanunk ennek sok vidékünkön a blikknek legalább kisebb arány
ban való fenn tartása  szempontjából, nehogy idővel mi is a ném etek 
sorsára jussunk, a kik kitűnő talajjavító  képességére való te 
k in te tte l, ma m esterséges úton, nagy költséggel igyekeznek ism ét 
m egtelepiteni a bükköt o tt, a honnan a tarvágásos gazdálkodás 
következtében kiszorult. Jegenyefenyveseinkben is mintegy rá 
vagyunk utalva a term észetes felújításra, ha továbbra is nagyobb 
arányban akarjuk  fenn tartan i ezt az értékes fafajt a neki leg
jobban megfelelő term őhelyeken.

Nincs ugyan bebizonyítva, de valószínűnek tartom , hogy 
fokozatos felújító vágásmód m ellett általában valamivel nagyobb 
a faterm és, m int tarvágás esetén. Joggal feltételezhetjük ezt 
k ivált az árnyéktűrő  fafajoknál, pl. a jegenyefenyőnél. Különösen 
abban az esetben, ha a faállományt erősebb gyérítésekkel már 
előzetesen előkészítettük a m agterm ésre, úgy, hogy a csem eték 
m indjárt a főhasználat megkezdése u tán  megtelepednek, avagy 
pedig, ha csoportos felújító vágást és szegélyező vágásokat al
kalmazva, a kihasználást a már előzetesen m egtelepedett fiatalos 
csoportoknál, illetőleg a többnyire m ár felújult széleken kezdjük 
s innen a felújulás előrehaladásához m érten haladunk vele tovább. 
Az ilyen esetekben ugyanazon a terü le trészen  a kihasználás 
ta rtam a a la tt  nem csupán a koros fák gyarapodnak tömegükben, 
hanem nő és fejlődik egyúttal a fiatalos is, a mely a koros fák 
növőterének egy részét is elfoglalta.

2*
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Igaz, hogy másfelől tarvágás esetén némi töm egnyereségre 
leh e t számítani abból, hogy a le taro lt fák helyére m indjárt 3—4 
vagy több éves csem etéket ü ltethetünk . Éppen ezért nem merem 
h atáro zo tt szabályként felállítani feltevésem et. De az t határozottan  
merem állítani, hogy a felújítás nagyobb és gyorsabb sikere révén 
lényegesen nagyobb faterm ést lehet elérni fokozatos felújító vá
gásmóddal, m int ha — a m int nálunk nagyon sok felé tö rtén ik  
— a tarvágás u tán  gyenge, silány csem etékkel ü lte tjük  be a 
vágásterületet.

De ha nem is nyernénk a fatömegben, bizonyára nyerünk 
a legtöbb esetben a fatömeg értékében annak következtében, 
hogy a fokozatos kihasználás ta rtam a a la tt  a koros fák ritkább 
állásban lévén, jobban vastagodnak s igy az átlagos egységár 
fokozott m értékben emelkedik.

A fokozatos felújító vágásmóddal egybekötött hátrányok 
között legelső helyen az t szoktuk említeni, hogy m iután az évi 
fatöm eget nagyobb terü le trő l használjuk ki, a fa term elése és 
közelítése költségesebb, m int tarvágásnál. Ez tagadhatatlan , kü
lönösen ha a fokozatos felújító vágásmódnak olyan a lak ja it al
kalmazzuk, a melyeknél a használattal ugyanarra a helyre sokszor 
kell visszatérnünk, vagyis a melyeknél a kihasználás nagyon lassú 
tempóban halad.

Frigyes kir. herczeg tescheni uradalmában pl. — a hol a 
jegenye- és lúczfenyvesekben nagy te rü le tre  kiterjedő, lassú me
netű fokozatos felújító vágásmódot, még pedig többnyire csopor
tos felújító vágást és szegélyező vágásokat alkalm aznak — ezt 
a költség többletet m3-ként nagy átlagban m integy 40 fillérre 
becsülik, a mi m indenesetre jelentékeny, m ert egy kát. lioldnyi 
terü le tnél 200—250 m s apadékm entes fatöm eget véve alapul, 
80—100 koronát teh e t ki. De i t t  m indam ellett még csak nem is 
gondolnak arra, hogy e m iatt a tarvágásra avagy akárcsak a 
fokozatos felújító vágásnak valamely egyszerűbb alakjára térjenek 
át. M ert tisztában vannak azzal, hogy ez a költségtöbblet bősé
gesen m egtérül egyrészt abban, hogy a felújítás viszont semmibe
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sem kerül, m ásrészt pedig1 a koros faállomány értékgyarapodá
sában, meg a pénzben egy könnyen ki sem fejezhető egyéb 
előnyökben.

A mi erdőgazdaságunk kevésbbé jövedelmező voltánál fogva 
term észetesen sokkal érzékenyebb az ilyen költségek iránt. De 
ez legfeljebb arra  vezethet, hogy ké tes  esetekben tegyünk elő
ször k ísérle teke t ebben az irányban s ha a k ísérletek  arról 
győztek meg, hogy a term elésnél és közelítésnél felmerülő k ö lt
ségtöbblet különben túlságosan nagy volna, elégedjünk meg 
egyelőre a fokozatos felújító vágásmódnak kevesebb áldozatot 
igénylő durvább alakjával és annak finomabb v á lto za ta it ne 
igyekezzünk m indjárt nagy terü le teken  meghonosítani. És k o rán t
sem arra, hogy a tarvágáshoz ragaszkodjunk o tt  is, a hol a felújítás 
érdekei a fokozatos felújító vágásmódot tennék  indokolttá.

A fokozatos felújító vágásmód hátrányai közö tt szokták 
em legetni az t is, hogy a használatok szétszórtságánál fogva 
sűrűbb úthálózato t tételez fel m int a tarvágás. Ez azonban csak 
látszólagos hátrány és csak nagyon kezdetleges erdőgazdaságoknál 
jöhet szóba. M ert a jó ú thálózat létesítésének  a költségei rend
szerin t bőségesen m egtérülnek a fa k iszállításának könnyebb és 
olcsóbb voltában s a gyérítések révén, melyek jó ú thálózat mel
le t t  nagyobb m értékben válnak lehetővé.

Kétségkívül a hátrányok közé szám ítható a m agterm és 
esetleges elm aradása, illetve szabálytalan időközökben történő 
ismétlődése. Nagyobb erdőgazdaságoknál, a hol a kihasználás 
folytonossága és egyenletessége nem engedi meg a magtermő 
évekhez való szorosabb alkalm azkodást, elég gyakran előfordul, 
hogy e m ia tt egyik-másik helyen a bevetődés a faállomány meg- 
r itk itá sa  u tán  nem következik be m indjárt. Ez m indenesetre 
növekedésbeli veszteséget jelent. Az ilyen term észetű károsodá
sok is azonban lényegesen csökkenthetők a helyes vágásveze
téssel oly módon, hogy az olyan években, a m ikor m agterm és 
egyáltalában nincsen, első sorban a felszabadító vágásokat vé
gezzük. C sökkenthetők különösen csoportos felújító és szegélyező
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vágások alkalm azása esetén, mivel a fokozatos felújító vágás- 
módnak ezeknél a változatainál amúgy is mindig az olyan tö r
zseket kell első sorban vágásra kijelölni, a melyek a la tt  már 
felszabadításra váró fiatalos van.

Azt is fel szokták hozni a fokozatos felújító vágásmód el
len, hogy a term észetes úton k e le tk eze tt fiatalosban a későbbi 
fadöntések alkalmával sok kár tö rtén ik . Ez sem adhat okot az 
aggodalomra. Számtalan példa m utatja, hogy az e fajta károk 
csak első p illanatra tűnnek  fel nagynak s eléggé bő felűjulás 
esetén a fiatalos ham ar kiheveri azokat, úgy, hogy néhány év 
múlva hézagnak még a nyoma sem igen látszik.

Figyelemre méltóbb az a kár, a mi fokozatos felújító vá
gásmód alkalm azása esetén a széldöntések- és széltörésekből 
szárm azhatik, különösen a fenyvesekben s főleg a lúczfenyvesek- 
ben. A lúczosokban éppen ezért nálunk a legtöbben mellőzendőnek 
ta r tjá k  ezt a vágásmódot. Pedig, a m int a külföldi példák mu
ta tják , a lúczfenyvesekben is kellő sikerrel lehet védekezni a 
szél okozta károk  ellen helyes vágásvezetéssel, nevezetesen ha 
a r i tk ítá s t  a védettebb helyeken, pl. völgyeletekben kezdjük s 
vele a veszélyesebb széliránynyal szemben haladunk. És minde- 
nekfelett oly módon, hogy lúczosainkat a maga idejében ism ételt 
gyérítéseknek vetjük  alá s ekkép az egyes fák koronáinak és 
gyökérzetének kellő m értékben való kifejlődését lehetővé tevén, 
a faállomány ellenálló képességét fokozzuk, s az t m integy hozzá
neveljük a fokozatos felújító vágásmódhoz.

Ne feledjük egyébiránt az t sem, hogy jó ú thálózattal biró 
erdőkben a szél á lta l k idön tö tt és k itö r t fáknak a kiszállítása 
bárhonnan és bárm ikor könnyű dolog, s igy k á r tulajdonképpen 
csak a k itö r t fáknál merül fel, a mennyiben azok nem használ
hatók fel egy darabban s a törés folytán egy részük esetleg 
veszendőbe megy, avagy műfa helyett tűzifává lesz feldolgozandó.

Végül az t is hátrányául szokták betudni a fokozatos fel
újító vágásmódnak, hogy a kihasználás több u tán járást és körül
tek in té s t igényel a kezelő személyzet részéről, m int tarvágás
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esetén. Ez igaz. De ezt hátrányképpen felhozni csakis abban az 
esetben jogosult némileg, ha az illető erdőgondnokság kerülete 
aránytalanul nagy s a kezelő személyzet egyáltalában nem képes 
elvégezni a fokozatos kihasználással járó teendőket. Sőt ekkor 
is inkább ezen az állapoton kell változtatn i, semmint lemon
dani a fokozatos felújító vágásmóddal járó előnyökről s ragasz
kodni a sablonszerű tarvágásos gazdasághoz.

Egybevetve az előnyöket a hátrányokkal, a mérleg, lia nem 
is éppen mindig, de a legtöbb esetben a fokozatos felújító vágás
mód javára billen, ha egyébként meg vannak az ennek alkalm a
zásához szükséges előfeltételek.

Ennek tulajdonítható, hogy Németország és A usztria fej
le tt  erdőgazdaságaiban annyira té r t  hód íto tt a fokozatos felújító 
vágásmód, mégpedig nemcsak a jegenyefenyvesekben, bükkö
sökben és tölgyesekben, hanem a lúczfenyvesekben is. Az 1907. 
évben (Téglás Károly m. kir. főerdőtanácsos, akkor főiskolai 
tan ár társaságában) m eg te tt külföldi tanulm ányutam on sok szép 
és tanulságos példáját lá ttam  ennek.

így alkalmam volt látni a többek közö tt Felső-Ausztriában 
az ebenseei és különösen az attergaui erdőgondnoksághoz tartozó  
kincstári erdőkben azokat a sikeres fokozatos felújító vágásokat, 
a m elyeket Bund Károly az Erdészeti Lapok 1899. évfolyamában 
„Vázlatok a külföldi erdőgazdaság köréből** czim a la tt  leirt.

Szép fokozatos felújító vágásokat lá ttam  Bajorországban a 
kiirnachi kir. erdőgondnokságban, ahol okulva az egyenlő korú, 
elegyetlen lúczfenyvesek nevelésének, különösen a hótörésekből 
eredő hátrányain, már régi idő ó ta fokozatos felújító vágás
módot alkalm aznak a tisz ta  lúczfenyvesekben is s a bükkel és 
jegenyefenyövel elegyes luczosokban nagy gondot fordítanak arra, 
hogy az ezek helyén létesítendő fiatalosokban a bükk és a je
genyefenyő szintén megfelelő arányban legyen képviselve. E zt 
legbiztosabban csoportos felújító vágásokkal és szegélyező vágá
sokkal érik el. Ily módon szép, hullámos felületű fiatalosokat 
neveltek, a melyek a hó- és széltörés veszélyének kevésbbé van
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nak kitéve s a melyekben a bükk talajjavító  képessége a kívánt 
m értékben érvényesül.

Legnagyobb gyönyörűségem te lt  azonban a badeni Sehwarz- 
waldban folyó gazdálkodásban. Lelkesítő példáit láttam  i t t  a fo
kozatos felújító vágásnak a herrenwiesei erdőgondnokságban, a 
hol úgy az elegyetlen, m int a jegenyefenyővel és bükkel vegyes 
lúczosokat 20—30, sőt több évx-e terjedő, egyenletes fokozatos 
felújító vágásmód m ellett, nagyon szép sikerrel ú jítják  fel. De 
különösen szépnek és érdekesnek találtam  a fokozatos felújító 
vágásmódnak az t a rendszerét, a m elyet St. Blasien környékén 
Paravicini erdőm ester és Hyss főerdész alkalm aznak a todtmoosi 
és st. blasieni erdőgondnokságfen.

M indkét erdőgondnokságnak a főfafajai a lúczfenyő, jegenye
fenyő és a bükk. A fokozatos kihasználás 40—50 évre terjed. 
I t t -o t t  csoportos felújító vágás is lá tható  ugyan, nagyobbrészt 
azonban szálalásszeriileg tö rtén ik  a kihasználás, a melynek i t t  
alkalm azott módja m integy á tm en e te t képez a tulajdonképpeni 
szálaié gazdasághoz. A különbség abban áll, hogy amig a tu la j
donképpeni szálaló gazdasági módnál a kihasználás ugyanazon a 
terü le ten  kisebb-nagyobb időközökkel kiterjed  a vágásforduló 
egész tartam ára, addig a fokozatos felújító vágásmódnak ennél az 
alakjánál a m egkezdett főhasználat 40—50 év a la tt  befejezést nyer.

A kihasználandó törzsek kijelölésénél nagy körü ltek in téssel 
járnak el. A főczél nem annyira a gyors felújítás, m int inkább 
a fatömeg- és értékgyarapodás lehető kiaknázása, ami m ellett azon
ban nagyon szépen sikerül egyúttal a felújítás is. Éhez képest 
a beteges, hibás, túlkoros s általában a fejlődésre kevésbbé képes 
tö rzseket igyekeznek első sorban kihasználni mindenünnen s 
azokat a tö rzseket ta r tjá k  fenn, a melyektől nagyobb fatö
meg- és értékgyarapodást remélnek. Ennek a m egítélésénél sze
rep ju t akárhányszor a Pressler-féle növedékfúrónak is.

Ilyen módon korra nézve meglehetősen elegyes faállomá
nyokat nevelnek, nagy jelentőséget tulajdonítván a korbeli ele- 
gyessógnek egyfelől a talaj jó karban ta rtá sa  szempontjából, de
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másfelől azért is, m ert annak a révén nagyobb faterm ést is re
mélnek. Ugyancsak a talaj term őképessége érdekében nagy súlyt 
fek te tnek  i t t  is arra, hogy a bükk a jövő számára megfelelő 
arányban fennmaradjon.

Ez a kihasználási rendszer term észetesen nagyon sok dol
go t ád a kezelő erdőtiszteknek, m ert a jelölést mindig és min
d en ü tt m aguknak kell vezetniük s úgyszólván minden egyes 
törzsnél külön kell megitélniök, vájjon k ivágatása pénzügyi 
szempontból és a felújítás érdekéből előnyös-e vagy sem. Ámde 
o t t  az adminisztráczió is olyan, hogy az erdőgondnok működé
sének a súlypontja az erdőben van, nem pedig az irodában. És 
milyen kedvvel és sze re te tte l végzik dolgukat az erdőgondnokok, 
lelkesítve a sikertől, a m it m unkájukkal elérnek!

Más alkalommal ugyancsak szép fokozatos felújító vágásokat 
volt alkalmam látn i Frigyes kir. herczeg tescheni uradalm ában is. 
I t t  is — m iként Bajorországban — a hó- és széltörósek elkerü
lése v ég e tt hullámos felületű faállományok nevelésére töreksze
nek s e végből a fokozatos felújító vágásmód közönségesebb 
alakja m ellett nagy arányban alkalm azzák a csoportos felújító 
vágást és a szegélyező vágásokat, a lúczosokban éppúgy m int a 
jegenyefenyvesekben.

Németország és A usztria erdőgazdaságaiban egyebütt is min
denfelé felism erték már a fokozatos felújító vágásmód nagy elő
nyeit s a jelek a rra  m utatnak, m intha már Szászországban, a 
tarvágásos gazdaság igazi hazájában is volna egy halvány áram 
lat, a mely a fokozatos felújító vágásmód jogosultságát emlegeti 
a tarvágással szemben.

Nálunk, sajnos, aránylag nagyon kevés erdőgazdaságban 
alkalm azzák a fokozatos felújító vágásmódot. Tarvágás m ellett 
használjuk ki még jegenyefenyveseink nagy részét* is, a mi oda

* A jegenyefenyvesek kihasználásánál és felújításánál nálunk elkövetett 
hibákat illetőleg lásd az Érd. Lapok 1904. évfolyamában »A jegenyefenyő te
nyésztése* czim alatt megjelent jeles tanulmányt, mely egyúttal erdőrendezési 
rendszerünk bírálatára is kiterjed ebből a szempontból.
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vezet, hogy kiszorul ez az értékes fafaj az olyan helyekről is, 
ahol a termőhelyi viszonyok semmiféle más fafajnak annyira 
meg nem felelnek, m int éppen neki s ahol egyáltalában nem 
vagyunk képesek olyan fafajt telepíteni, a mely érték  tek in te
tében felvehetné vele a versenyt. Tarvágásos gazdaságot foly
ta tu n k  akárhány olyan meredek, köves és sekély talajú  hegy
oldalon is, a mely sokkal gyorsabban és sikeresebben s e mel
le tt  term észetesen sokkal olcsóbban is volna fokozatos felújító 
vágásmód m ellett term észetes utón, esetleg talajjavító  fafajok 
alátelepitésével felújitható. Mi az oka ennek?

A fokozatos felújító vágásmódtól való idegenkedés nálunk 
néhol a rra  vezethető vissza, hogy az aránylag csekély számú 
kezelő személyzet nagy elfoglaltságánál fogva szívesebben folya
modik a sokkal egyszerűbb tarvágáshoz. De általában inkább 
annak tulajdonítható, hogy túlságosan félünk a term elés és kö
zelítés költségességétől, azokat az előnyöket pedig, melyek ezzel 
a gazdasági móddal járnak, nem tudjuk kellően értékelni.

Nagy szerepet já tszanak ebben a tek in tetben  faértékesitési 
viszonyaink is s nevezetesen az, hogy vágásterületeink fatöm egét 
legnagyobb ré sz t terület szerint, tőrön szoktuk értékesíteni. Ez a kez
detleges értékesítési mód, m elyet a nyugat fe jle tt erdőgazdaságaiban 
ma m ár csak a legkivételesebb esetekben alkalmaznak, úgyszólván 
teljesen kizárja a fokozatos felújító vágásmódot. Éppen ezért csak 
term észetesnek kell találnunk, hogy pl. a k incstári erdőknél az a la tt  
az időszak a la tt, a mig a te rü le t szerin t való faértékesitésnek  vala
mikor ötletszerüleg k iado tt jelszava uralkodott mindenfelé, nem- 
csakhogy nem igen hód íto tt t é r t  a fokozatos felújító vágásmód, sőt 
háttérbe szorult még o tt  is, a hol addig alkalm azták.

A te rü le t szerin t való eladás kétségkívül kényelmes módja a 
faértékesitésnek  ; annyival inkább, m ert a legtöbb esetben egyúttal 
m entesiti az erdőbirtokost a befektetésekkel járó gondoktól is. 
Csakhogy ez rendszerint a sa já t és a jövő érdekeinek a rová
sára tö rtén ik  s m egakasztja a fejlődést, — eltekintve a ttó l a 
szám talan egyéb hátránytól, a mi vele még egybe van kötve.
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A fokozatos felújító vágásmódtól való idegenkedés okai közé 
szám íthatjuk végül az t is, hogy fokozatos felújitó vágásmód mel
le t t  kezelt erdeink nagy részének a felújítása a kihasználás el- 
sietése folytán nem szokott úgy sikerülni, a m int kellene s ennél
fogva nem tudunk elegendő buzdító példát felm utatni ezen a 
téren.

És i t t  e lju to ttunk  ahhoz a szoros kapcsolathoz, a mely a 
fokozatos felújító vágásmód háttérbe szorulása és erdőrendezési 
rendszerünk között fennáll. M ert annak, hogy fokozatos felújitó 
vágásmód mellett kezelt erdeinkben a kihasználást sok esetben el
sietjük s ennek következtében a felújítás tekintetében nem érjük el 
a kívánt sikert, a legfőbb oka erdőrendezési rendszerünkben kere
sendő* Mégpedig nem is annyira az ennek a lap já t tevő 1880. 
évi u tasításban, m int inkább a gazdasági tervek  készítésénél és 
megvizsgálásánál k ialaku lt eljárásban.

Az 1880. évi u tasítás  III. C. pontja ugyanis a következőket 
m ondja: „A felújítás módja irán t első sorban a fanem és üzem
mód határoz. Á ltalában minden rendes erdőgazdálkodásnak arra  
kell törekednie, hogy o tt, a hol lehet, az állabok term észetes 
utón (önvetődés, sarjadzás által) ú jittassanak  fe l ; e m ellett azon
ban tek in te tte l kell lenni a rra  is, hogy a felújítási idő tartam  tul- 
nagyra ki ne terjesztessék. A mennyiben teh á t a term észetes 
utón való felújítás csak aránytalan  hosszú idő a la tt, avagy csak 
részben, vagy pedig éppen nem eszközölhető, akkor a felújítás 
értés által tö rtén ik .“

Ez az u tasítás  te h á t még kedvez a fokozatos felújitó vágás
módnak, a mikor annak czélszerüségét hangoztatja és k o rán t
sem tarta lm az olyan m egszorítást, a mi a kihasználás elsietését 
feltétlenül maga u tán  vonná. M ert az, hogy kerülendőnek ta r tja  
a felújítás időtartam ának „tulnagy“-ra való k ite rjesz tésé t s a 
m esterséges fe lú jítást rendeli el arra  az esetre, ha a term észetes

♦Lásd erre nézve: Bund Károly » Értekezések az erdőrendezés köréből* 
ez. művét is (145., 151—153. lap, illetőleg Erdészeti Lapok 1905. évfolyam 491., 
496-499. lap.)
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utón való felújítás csak „aránytalan hosszú idő a la t t“ eszközöl
hető: helyes értelm ezéssel korántsem  tek in thető  a kihasználás 
kelletén tú l való siettetésének.

Már némi aggodalm askodást árul el e tek in te tben  a gazda
sági tervek  megvizsgálásánál követendő eljárás ügyében 1882. 
évi 19,571. szám a la tt  a kir. erdőfelügyelőségekhez in téze tt mi- 
nisteri rendelet, mely a többi között igy szól: „Habár minden 
erdőbirtokosnak sa já t érdekében igyekezni kell a k ihasználást 
ak k én t eszközölni, hogy a vágások term észetes úton újra erdő
süljenek, m indam ellett szükséges jó előre gondoskodni arról is, 
hogy azon részek, hol a természetes felújítás előreláthatólag nem 
sikerül . . . megfelelő fanem ekkel s czélszerü módon késedelme- 
zés nélkül beerdősittessenek.“ De ebből sem tűn ik  ki — legalább 
határozottabb formában nem — az, m intha felsőbb helyen nagyon 
m egakarták  volna szorítani a kihasználás idő tartam át a foko
zatos felújító vágásmód alkalm azása esetére.

M indamellett úgy szólván minden olyan erdőnknek, a mely
ben a kihasználás fokozatos felújító vágásmód m ellett tervez
te te t t  (!) a gazdasági tervébe olyan intézkedés ju to tt  bele, a mely
nek értelmében a taroló vágás minden vágásterületen rendszerint 
a vetővágástól számított tudódik évben teljesítendő s eddig az ideig 
a vágásterületeknek is felújítva kell lenniük. Éhez képest az illető 
gazdasági tervekben a kihasználás úgy volt, illetőleg van elő
irányozva, hogy az egyes félfordulószakokra előirt erdőrészletek 
az illető félfordulószak első ö t évében vetőre vágassanak s ugyan
annak a félfordulószaknak a második öt évében letaroltassanak, 
vagyis hogy az egyes félfordulószakokra előirt terü le teken  ugyanaz 
a la tt  a félfordulószak a la tt  a kihasználás egészen befejeztessék. 
A felújításra nézve pedig úgy rendelkeztek, illetőleg rendelkez
nek ezek a gazdasági tervek, hogy amennyiben az a tarolás 
szabályszerű idejéig term észetes utón, az előirt fafajokkal nem 
tö rténnék  meg, m esterségesen alávetés vagy ültetés u tján  foga- 
natositandó.

Ez már a fokozatos felújító vágásmód végrehajtásának olyan
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m egszorítása, a  mely a felújítás s ikeré t nagy m értékben kocz- 
k áz ta tja , ső t sok esetben a s ik ert egyenesen kizárja.

Még liagyján volna, ha a vetővágást m indenütt éppen jó 
m agterm és évében lehetne foganatosítani, m ert ebben az esetben 
a fiatalos 4—5 évig részesülne a koros fák védelmében. Ez ele
gendő, sőt néha sok is volna a tölgynél, szükségből elegendő 
volna a blikknél s némi sikert b iztosítana talán  a jegenyefenyő
nél is. A m agterm és idejéhez azonban nagyobb erdőgazdaságok
ban nem lehet szorosan alkalmazkodni. Nem lehet különösen a 
fokozatos felújító vágásmódnak nálunk szokásos egyszerű alak
jánál.

Mit tevők legyünk ilyen körülmények k ö zö tt?  Az mégis 
csak egy kissé furcsa volna, hogy m esterséges utón, nagy költ
séggel, a látelepitsük tölgyeseinket tölgygyei s jegenyefenyve
seinket jegenyefenyővel, m int a term őhelyi és é rtékesítési viszo
nyoknak a jövőre is leginkább megfelelő fafajokkal, a helyett, 
hogy várjunk még egy-két vagy akár több évig is a bekövet
kezendőm agterm ésre, am elynek a révén afelú jitásterm észetes utón, 
minden költség nélkül remélhető. Csak term észetesnek kell ta 
lálnunk tehát, hogy ilyen körülm ények között nagyon sok helyen 
m egtörtén t a tarolás az előirt időben, de nem tö r té n t meg kellő 
m értékben a felújítás, sem term észetes, sem pedig m estersé
ges utón.

Jegenyefenyveseknél, ha be is vetődö tt a terü le t, a zsenge 
1—2 éves csem eték igen ham ar ju tván szabad állásba, nagyobb
részt elpusztultak. A tarolás u tán  a m esterséges felújítás csak 
többszöri ism étlés után, hiányosan sikerü lt s akkor sem mindig 
a legmegfelelőbb fafajokkal. A nagy költséggel lé te s íte tt  fiatalos 
a taro lástó l szám íto tt 10 vagy 20 év múlva korántsem  volt, ille
tőleg lesz annyira fejlett, m int lenne ugyanakkor a term észetes 
utón k e le tk eze tt fiatalos, ha a tarolással a szükséghez képest 
v á rtak  volna még. És e m ellett a talaj is v esz íte tt term őképes
ségéből a tarolás elsietése következtében.

Igaz ugyan, hogy a 80-as évek végétől kezdve egyes gaz
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dasági tervekben — pl. a k incstári erdőkről készült gazdasági 
tervek  és revizionális m unkálatok egy részében — gondoskodás 
tö r té n t arról is, hogy kivételes esetekben a kihasználás időtar
tam a a felújítás érdekében m eghosszabbítható legyen. így a 
zsarnóezai m. kir. erdőhivatal kerületéhez tartozó erdőkről k é 
szült gazdasági tervekben meg volt engedve, hogy egyes faállo
mányokban a főhasználat megkezdésének, vagyis a vetővágás 
foganatosításának az évét megelőző tiz év a la tt, a felújítás elő
készítése s egyszersmind a fatömeggyarapodás előmozdítása czél- 
jából, erősebb gyéritésszerű előkészítő vágás tö rténjék. Meg volt 
engedve továbbá az is, hogy az olyan esetekben, a mikor a ked
vezőtlen termőhelyi viszonyok folytán a vetővágástól szám ított 
hatodik évig sem a term észetes felújulás, sem pedig a m ester
séges felújítás nem sikerül, vagy ha sikerült is, a fiatalos nem 
erősödött meg a szabad álláshoz szükséges m értékig s ennél
fogva a tarolás á lta l a felújítás sikere veszélyeztetve volna : a 
taroló vágás a vetővágástól szám íto tt legfeljebb tizedik évig el- 
lialasztassék.*

Ámde ezek az intézkedések, a melyek különben már lénye
ges haladást je len te ttek , tudtom m al csak kevés gazdasági tervbe 
voltak  felvéve s igy inkább csak kivétel számba m entek. És a 
hol fennállottak, o tt  sem érvényesültek a k íván t m értékben, 
m ert egyrészt a gyéritésszerű előkészítő vágásoknak a maga ide
jében való végrehajtása a kedvezőtlen értékesítési viszonyok m iatt 
nehézségekbe ü tközött, m ásrészt pedig a taroló vágás elhalasz
tá sa  esetén egészen a legújabb időkig külön engedélyt k e lle tt 
kérni ahoz, hogy az ilyen módon visszamaradó faállomány helyett 
más, kihasználásra elő nem ir t  faállományban legyen főhasználat 
foganatosítható.

A fokozatos kihasználás időtartam ának ö t évre szorítása a 
gazdasági tervekben tulajdonképpen egy kis tévedésen alapult, 
— a m int ezt Bélházy Emil az E rdészeti Lapok 1890. évfolya-

* Lásd: »A fokozatos felújitó vágásmód a zsarnóezai m. kir. erdőhivatal 
kerületében« ez. közleményt az Érd. Lapok 1893. évi VI. füzetében.
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m ának II. füzetében „A fokozatos felújító vágás és az erdőtör- 
vény“ ez. a la tt  m egjelent czikkében k ife jte tte  volt. Ugyanis az 
erdőtörvény 5. §-ában foglalt az t a rendelkezést, mely szerint 
feltétlen erdőtalajon levő erdőkben minden vágásterü let a kihasz
nálástól szám íto tt h a t éven belől felújítandó, a fokozatos felújító 
vágásmódra illetékes helyen úgy alkalm azták, hogy ennek a vá
gásmódnak az alkalm azása esetén a h a t év a vetővágástól szá
mítandó. Csakhogy ez a h a t év tulajdonképpen csupán a felújí
tá s ra  vonatkozott, nem pedig egyúttal a kihasználás befejezésére 
is. Ha teh á t a törvényhez való szigorú ragaszkodásból meg is 
k ívánták  a gazdasági tervben a felújításnak a vetővágástól szá
m íto tt hat év a la tt  való befejezését, a mi magában véve is sok 
esetben ferde helyzetet te rem te tt, a mennyiben m esterséges fel
ú jítá s t követelt o tt  is, a hol egy kis türelemm el be leh e te tt 
volna várni a sikeres term észetes fe lú ju lást: nem k e lle tt volna 
m egkövetelni a ta ro lá st is ugyanerre az időre. Nem, különösen 
a jegenyefenyvesekben s illetőleg azokban a faállományokban, a 
melyeknél jegenyefenyővel való alátelepités volt tervezve.

Hogy a fokozatos felújító vágásmód m ellett kezelt erdeink- 
ről készült gazdasági tervek  túlnyomó részében mégis benne 
van az az intézkedés, a mely a tarolásnak a vetővágástól számí
to t t  h a t éven belől való végrehajtását sürgeti, ez egyrészt a ki
használásnál régente lépten-nyomon tapasz ta lt rendszertelenség 
m egszüntetésére való törekvésnek tudható  be. M ásrészt pedig 
annak tulajdonítható, hogy ilyen módon egyszerűbb és könnyeb
ben á ttek in th e tő  a vágásszabályozás s könnyebb és kényelme
sebb a kihasználásnak az ellenőrzése, m int különben volna. 
Vagyis főképpen az erdő felügy etetnek túlságos mértékben előtérbe 
tolt érdekei k ívánták  meg azt, hogy a fokozatos kihasználással 
oly szűk terü le ten  belül mozogjunk és annak befejezésével any- 
nyira siessünk még a felújítás érdekeinek a rovására is.

A kihasználás elsietésének szomorú példáit lá th a tju k  ha
zánkban sokfelé, főleg a jegenyfenyvesekben. Nemrégiben egy 
nagyobb kiterjedésű felvidéki, olyan erdőbirtokot volt alkalmam
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részletesen bejárni, a melynek nagyobb részét jegenyefenyvesek 
alkotják. A kihasználás i t t  is fokozatos felújító vágásmód útján  
tö rtén t, a már fentebb je lze tt avval a megszorítással, hogy a 10 
évre előirt vágásterületeken a félfordulószak első ö t évében ve
tővágás, második öt évében pedig a taroló vágás volt foganato
sítandó. A kezelő erdötiszt ezt az in tézkedést szorosan végre 
is hajto tta , annyival inkább, m ert a 10 év elő tt készült revízió
nál! s m unkálat a szokottnál még szigorúbban rendelte el a ki
használásnak a vetővágástól szám íto tt hatodik évben leendő be
fejezését. Az ebben rejlő bajt csak te téz te  az a körülmény, hogy 
a birtokos által 10 évre k ö tö tt faeladási szerződésben a haszná
latok helye pontosan meg volt szabva, úgy, hogy a tarolás foga
natosításával a term észetes felújulás sikerültéig  késni szerződés
szegés elkövetése nélkül nem is igen leh e te tt volna.

A tarolás elsietésének az le tt  a term észetes következménye, 
hogy a vágásterületeken időközben term észetes úton ke le tk eze tt 
jegenyefenyőcsemeték, a melyek pedig még hosszabb időn á t  
igényelték volna az anyafák védelmét, m ihelyt a tarolás követ
keztében szabad állásba ju to ttak , részint a nap hevétől, részint 
a fagyoktól m entek tönkre, részin t a vágásokban visszam aradt 
gályák és kéreg által e ltem ette ttek  s e m iatt pusztultak  el. A 
vágásterü letek  ennek következtében nagyobbrészt m esterséges 
felújításra szorulnak. Ámde a többnyire köves és kőtörm elékes 
talaj a faállomány letárolása u tán  teljesen ki lévén téve a nap 
hevének és a szelek száritó  hatásának, term őerejéből sokat ve
sz íte tt s e m ellett a televénytakaró  egy része a fa közelítése 
alkalmával lehorzsolódott, úgy, hogy nagy terü le teken  csupa kő
törm elék m aradt vissza a talaj felületén.

Ily körülm ények közö tt a m esterséges felújítás rendkívül 
sok nehézséggel van és lesz egybekötve, a sok ism étlés m iatt 
nagyon sok költséget fog felemészteni s kielégítő eredménynyel 
még sem fog járni. És m iután a jegenyefenyő m esterséges meg
telepítése a kedvezőtlen fekvésnél és talajviszonyoknál fogva most 
már nagyon nehéz, sok olyan terü le tre, a hol ez az értékes fafaj
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eddig teljesen otthonos volt, lúczfenyőt, koosánytalan tölgyet, 
erdeifenyőt és vörösfenyőt fognak majd ü ltetn i, még ha a te r
mőhelyi viszonyok nem is felelnek meg e fafajoknak. Ekkép a 
jegenyefenyő nagy terü le trő l kiszorul a nélkül, hogy a helyét 
odavaló fafajok foglalnák el. És a kezelő erdőtiszt sokszor fog 
abba a helyzetbe jutni, hogy a fafaj m egválasztása tek in tetében  
tudva, helytelen dolgot kell művelnie.

Pedig egy kis türelemm el s nevezetesen a fokozatos kihaszná
lásnak hosszabb időre való kiterjesztésével milyen szép eredm ényt 
leh e te tt volna i t t  elérni! M utatják ezt azok a szép jegenyefenyő fiata
losok, a melyek ugyanennek az erdőbirtoknak más részeiben lá th a
tók  s amelyek azokból az időkből származnak, a mikor — bár nem 
éppen a felújítás érdekében, hanem a kedvezőtlen értékesítési 
viszonyok m ia tt vagy talán  más okból — a vágásterületeken 
minden felé sok tö rzse t hagytak vissza. H olott annak idején éppen 
ezt kifogásolták — erdőfelügyeleti szem pontból!

De a fokozatos kihasználás elham arkodása nemcsak a je
genyefenyveseknél bosszulja meg magát. Káros következm ények
kel já rh a t a tölgyeseknél is, pl. ha időközben a term észetes 
felújuláshoz szükséges m akkterm és egyáltalában nem következik 
be, vagy ha a talajviszonyok kedvezőtlenek lévén, m esterséges 
alá te lep itést kell alkalmazni jegenyefenyővel. Sőt sok hátránynyal 
já rh a t még a bükkösöknél is, főképpen ha a fe lú jítást jegenye
fenyővel való alátelepitéssel kapcsolatosan tervezzük.

Ezeken az állapotokon mielőbb segíteni kell. A haladás első 
jele már is m utatkozik, a mennyiben, a m int értesülve vagyok, 
legújabban a fokozatos felújító vágásmód m ellett kezelt k incstári 
erdőknél illetékes helyen nem idegenkednek attó l, hogy a gaz
dasági tervekben szabad mozgást engedjenek a kezelésnek húsz 
évi vágásterületen  belül. Követni kell ezt a példát a nem kincs
tá ri erdőknél is .És nem csupán megengedni kell, hanem egyenesen PpA 
el kell rendelni a gazdasági tersekben azt, hogy a kihasználás 
időtartama fokozatos felújító vágásmód alkalmazása esetén annyi 
időre terjedjen, a mennyi a sikeres felújítás érdekében szükséges.

3
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Jó példával és a szükséghez képest szigorú intézkedésekkel 
gondoskodni kellene arról is, hogy a fokozatos felújító vágásmód 
eljusson azokba az erdőkbe is, ahol eddig nem alkalmazták, feltéve 
hogy a viszonyok eléggé kedvezők erre a gazdasági módra nézve. 
Főképpen pedig oda, a hol a tarvágásos gazdálkodás szomorú 
következm ényei érezhetően m utatkoznak.

Hány olyan erdőbirtokunk van, a hol az erdősítési hátralékok 
a vágásterü letek  nagy kiterjedésénél, megfelelő csem eték hiányá
nál fogva avagy munkás hiány m iatt nagyon felszaporodtak. 
Milyen könnyű volna segíteni ezen a bajon, ha az ilyen helyeken 
a tarvágásról a fokozatos felújító vágásmódra térnének á t  legalább 
az a rra  legalkalmasabb erdőrészekben!

A külföld szép példáit követve, minél több helyen meg 
kellene próbálkoznunk, egyelőre legalább kísérletképpen, a szél
veszélynek túlságos mértékben ki nem tett lúczfenyvesekben is  a 
fokozatos felújító vágásmóddal, hogy később, ha m egszereztük a 
szükséges tapasz ta la tokat, tág  te re t  nyissunk i t t  is e kihasználási 
mód számára.

Korántsem  akarom  az t mondani, hogy minden átm enet 
nélkül, egyszerre nagy arányokben alkalmazzuk a külföldön el
terjedt bonyolultabb alakjait a fokozatos felújító vágásmódnak. De 
ezektől sincs semmi okunk idegenkedni s m indenesetre helyesen 
tesszük, ha lassanként meghonosítjuk nálunk is az olyan erdő- 
gazdaságokban, a hol a viszonyok arra  alkalmasak.

Gazdasági terveinknek mindezek m egvalósítása elé nem sza
bad akadály t gördíteniük. Nem szabad, m ert az t az elvet kell 
vallanunk, hogy nem az erdő van a gazdasági te rvért, hanem 
megfordítva, utóbbi van az erdőért. De különben is mellőzhető 
az ilyen akadályok felállítása, illetőleg érvényben hagyása, m ert 
az erdőrendezés keretében az eddigi szigorú korlátozások nélkül is 
kielégíthetők az erdőfelügyelet kívánalmai addig a határig, a meddig 
valóban jogosultak.

Az erdőfelügyelet érdeke legelső sorban is a vágásszabályo
zásnak olyan módon és olyan, könnyen á ttek in th e tő  alakban való
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tervezésé t teszi kívánatossá, hogy a kihasználás egyenletessége 
az erdő állapota á lta l m egengedett határig  biztosítva legyen s e 
m elle tt a használatok foganatosításának az ellenőrzése nagyobb 
akadályokba ne ütközzék.

Ez term észetesen könnyebben elérhető, ha a vágásszabályozás 
a  te rü le t alapján történ ik , m int ha a fatömegen alapuló vágássza
bályozási módok valam elyikét alkalmazzuk. És előbbi esetben is 
könnyebben akkor, ha a fokozatos kihasználás rövid időtartam ú 
s ennek következtében kis terü le ten  mozgunk a vágatással, m int 
lia a kihasználás hosszú időre és egyszerre nagy te rü le tre  terjed  
s igy az egyes évekre, illetőleg az egész fordulószakra eső hozamba 
beszám ítandó te rü le tek  pontos m egállapítása körülményesebb.

Viszont a fokozatos felújító vágásmód helyes végrehajtása 
érdekében, különösen árnyéktürő  fafajoknál az a kívánatos, hogy 
a kihasználással minél nagyobb terü le ten  mozoghassunk. E szerint 
a k é t érdek többé-kevésbbé ellentétben van egymással s nekünk 
a vágatás szabályozásánál a lehetőségig ennek a k é t érdeknek 
az összeegyeztetésére kell törekednünk. De csak a lehetőségig, 
vagyis addig a határig , a meddig a helyes gazdálkodás s különösen 
a felújítás érdekei lényegesen nem szenvednek. M ert ha már 
áldozato t kell hozni valamelyik részről, akkor inkább a felügyelet 
legyen valamivel nehezebb és kevésbbé kényelmes, mintsem a 
felújítás sikeré t koczkáztassuk; annyival inkább, m ert a felügyelet 
részéről is el kell követni m indent arra  nézve, hogy a felújításnál 
minél nagyobb s ik ert lehessen elérni.

M ielőtt annak behatóbb tárgyalásába bocsátkoznánk, hogy 
milyen eljárás is volna a legmegfelelőbb a mi viszonyaink között, 
lássunk nehány példát a rra  nézve, hogy miképpen tö rtén ik  a 
vágatás szabályozása a fokozatos felújító vágásmód m ellett kezelt 
erdőknél a külföldön?

Baden nagyherczegségben, a Schwarzwaldnak hosszú tartam ú 
fokozatos felújító vágásmód m ellett kezelt erdőségeinél a tisztán  
a  fatömegen alapuló, Heyer Károly-féle képletes hozamszámítási 
módot alkalmazzák. Éhez képest a vágásszabályozás csak a
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legközelebbi 10 évre terjed. Az erre az időre szóló vágásterv  tág  
k ere tek e t enged a vágatás helyének a m egválasztása tek in tetében . 
A terü le tnek  i t t  semmi szerep sem jut, sem a vágásszabályozásnál, 
sem pedig a használatok nyilvántartásánál.

Bajorországban a vágásszabályozás eddig az u. n. egyesite tt 
szakozás útján, mégpedig olyan alakban tö rtén t, hogy a terüle
teknek  a vágásíorduló egyes fordulószakaiba való besorozása 
u tán a k é t első fordulószakra előirányzott te rü le tek e t akképpen 
egyenlíte tték  ki, hogy a k é t első fordulószakra (a fordulósza
kok i t t  eddig 24—36 évre terjed tek) egyenlő fatömeg jusson. 
A besorozásnál a m ár fokozatos kihasználás a la tt  lévő faállomá
nyokat abban az esetben, ha fatöm egüknek kevesebb m int fele 
h aszn álta to tt ki, egész területükkel, különben pedig te rü le t nélkül 
v e tték  számításba. A kihasználás idő tartam át rendesen 24—36 
évre tervezték  s rendesen ennyi, esetleg ennél is több évi vágás
terü le tnek  megfelelő terü le ten  engedtek szabad mozgást a kezelő 
erdőtiszt részére. A félfordulószakon belől tisztán  csak a fatömeg 
vo lt az irányadó a kihasználásnál.

Az 1910-ben k iado tt új erdörendezési u tasítás  értelmében 
a bajor k incstári erdőknél a jövőben az egyesite tt szakozást 
mellőzni fogják. E helyett egyszerűen megfogják állapítani a leg
közelebbi 20 év a la tt  kihasználandó, hozamba beszámítandó te rü 
le te t (a szabályos fordulószaki te rü le t és a korosztályviszonyok 
alapján, figyelemmel a korosztályok jövendőbeli alakulására is) 
és a 20 évre előirt terü le teken  belől az egy évre eső fahozam 
a jövőben is évente onnan lesz kihasználható, a honnan a foko
zatos felújítás sikere érdekében legczélszerűbbnek fog m utat
kozni.

Ausztriában a vágásszabályozásnál a területből indulnak ki s 
az általános vágástervben a harm adik és az ezt követő többi forduló- 
szakra a főhasználatokat együttesen, csupán te rü le t szerint m utat
ják  ki, a k é t első fordulószakra azonban a te rü le t m ellett a fatöm eget 
is k itü n te tik  és a k é t első fordulószakba sorozott te rü le tek e t akkén t 
osztják meg, hogy a k é t fordulószak a la tt  10 évenként közel egyenlő
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fatöm eg kerüljön kihasználás alá. A besorozásnál a hozamba 
beszámítandó te rü le tek e t a már kihasználás a la tt  lévő erdőrész
leteknél a még lábon álló fatöm egnek az eredetileg volt fatömeghez 
való aránya alapján állapítják  meg. A szabad m ozgást a felújítás 
sikere érdekében az á lta l biztosítják, hogy a 10 évre előirányzott 
te rü le teken  becsült famennyiséget szükség esetére, eltérőleg a 
részletes főhasználati tervtől, 20, esetleg még több évi vágás
terü le trő l engedik kihasználni. A félfordulószak egyes éveiben i t t  
is csak a fatömeg a m értékadó a kihasználás mennyisége tek in 
tetében.

A Badenben alkalm azott eljárás az egész erdőre kiterjedő na
gyon pontos fatöm egbecslést és e m ellett a folyó növekedés pontos 
m egállapítását tételezi fel. A mi viszonyaink között tehát, leg
alább egyelőre, m ár ezért is csak a legritkább esetben volna 
helyén, a mennyiben — egyrészt m ert nincsenek jó faterm ési 
tábláink, m ásrészt egyéb okokból — még nem igen vagyunk abban 
a helyzetben, különösen nagyobb kiterjedésű erdőknél, hogy az 
egész fakészletet s főleg pedig a növekvést olyan pontossággal 
becsülhetnők meg, a minőre a képletes hozamszámítási módok 
alkalm azása esetén szükségünk volna. Term észetesen az erdőfel
ügyelet sem mindenhol lá tná szívesen ezt az eljárást, m ert nem 
nyújtana biztos alapot az ellenőrzésre sem a vágásszabályozás 
tervezésénél, sem pedig a kihasználás foganatosításánál s ennélfogva 
nagy fokú bizalm at követelne a kezelés részére.

Az ausztriai eljárás, (a melyhez többé-kevésbbé hasonlít a 
Bajorországban eddig k ö v e te tt eljárás is) már csak a k é t első 
fordulószakba sorozott terü le tek  fatöm egének a pontos meg
becslését követeli meg. Ennek az alkalm azása teh á t a birtokos 
szempontjából sok helyen nem ütköznék  nagyobb nehézségbe 
nálunk sem. De nem járna nagyobb koczkázattal az ilyen helyeken 
az erdőfelügyelet szempontjából sem, m ert ebben az esetben, 
legalább maga a vágásszabályozás főképpen a területen, teh á t 
biztosabb és kézzelfoghatóbb alapon nyugodnék s csak a végre
hajtás ellenőrzése volna egy kissé nehéz. Ennélfogva az olyan
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fejlettebb erdőgazdaságokban, a hol a rendszeres gazdálkodás 
biztosítékai teljes m értékben meg vannak, megnyugvással lehetne 
ehez hasonló vágásszabályozási eljáráshoz folyamodni. Például 
olyképpen lehetne eljárnunk, hogy az általános vágástervben a 
te rü le tek e t az összes fordulószakokra kim utatván, a k é t első 
fordulószakra eső te rü le tek e t a fatöm egek alapján egyenlitenők 
ki s azután a félfordulószak egyes éveiben tisz tán  csak a fatöm e
g e t vennők m értékadónak.

Erdeink nagy részénél azonban, a hol a pontos fatömeg- 
becslés a k é t első fordulószaki terü le tre  nem terjedhet ki, czél- 
szerübbnek tartom , nem csupán az erdőfelügyelet, hanem a min
denkori birtokos érdekében is, ha — legalább egyelőre még — to 
vábbra is csak a te rü le t m ellett m aradunk a vágásszabályozásnál 
s u. n. „ térszakozás“-t alkalm azunk fokozatos felújító vágásmód 
esetén is. (A bajoroszági új eljárást nálunk csak kivételesen t á r
tanám  helyén valónak, m ert a mi viszonyaink között nem igen 
mellőzhető a vágásszabályozásnak az egész vágásfordulóra való 
tervezése, vagyis a kihasználandó terü le teknek  erdőrészletenként 
való k im utatása az összes fordulószakokra). A térszakozásnál 
azonban nem szabad ragaszkodnunk az eddigi merev eljáráshoz 
s nem szabad a kihasználás idő tartam át a szükségen tú l meg
szorítanunk.

Történjék a vágásszabályozás tisz tán  csak a terü le t, avagy 
a te rü le t és a fatömeg alapján, az t alakilag a fokozatos felújító 
vágásmódnak az eddiginél szabadelvűbb alkalm azása esetén is 
körülbelül úgy tervezhetjük, m int a tarvágás m ellett kezelt erdők
nél. Az eltérés a tarvágással szemben, m iként eddig, ezentúl is 
főképpen abból fog állani, hogy az olyan (helytelenül „előhasz- 
n á lt“-nak nevezett) erdőrészleteket, a melyekben a kihasználás 
részben m ár m egtörtént, terü le tüknek  csak egy bizonyos, a lábon 
lévő faállománynak megfelelő hányadrészével vesszük számításba. 
O tt, ahol a múltban a főhasználatokról ny ilván tartást vezettek, 
— a mely feltétel m anapság már ritkán  hiányzik — ezt a te rü 
lethányadot nagyon egyszerűen m egállapíthatjuk oly módon, hogy
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az egész területből levonjuk a nyilvántartásban a m últban m ár 
elszámolt terü le trészt. E gyebütt pedig a jelenlegi sűrűség és az 
eredeti, avagy a norm álisnak fe lvett 0.8 vagy 0.9 sűrűség között 
lévő arány alapján határozhatjuk  meg a koros faállományra eső 
terü le trészt. Azt a nem egészen megbízható régi eljárást, a mely 
szerin t az ilyen esetekben a te rü le te t egyenlően oszto ttuk  meg 
a koros faállomány és a fiatalos között, csak a legritkább ese
tekben tartom  egyszerűsége kedvéért elfogadhatónak, akkor t. i. 
ha a fokozatos kihasználásnál csak k é t vágást (vető- és taroló 
vágást) alkalm azunk s ha egyébként is az egyes erdőrészletek
nél felmerülő hibák egymás közö tt való kiegyenlítődésére biz
ton szám íthatunk.

Az erdőrészleteknek a fordulószakokba való besorozása 
alakilag szintén úgy tö rténhetik , m int a tarvágásos gazdaság 
esetén. Vagyis — eltek in tve a fordulószaki terü le tek , illetőleg 
fatöm egek kiegyenlítése kedvéért te rv eze tt terület-m egosztások
tól — minden erdőrészlet egész területével (a már fokozatos ki
használás a la tt  levők a koros faállományra eső területrészszel) 
sorozható be az illető fordulószakba. így sorozható be, daczára 
annak, hogy a fokozatos felújító vágásmód helyes foganatosítása 
érdekében számos erdőrészletnek a kihasználása szükségképpen 
á t  fog nyúlni egyik fordulószakból a másikba. A mi elkerülhe
te tlen  m ár csak azért is, m ert a jövedelem egyenletessége ked
v éért a rra  kell törekedni, hogy a felujulás különböző állapotában 
levő faállományok legyenek mindig vágás a la tt, nehogy esetleg huza
mosabb időn á t  aránytalanul sok gyengébb s később m egint tú l
nyomóan vastagabb és értékesebb fá t kelljen vágni. E zt azonban 
elegendő annak idején, a revíziók alkalm ával figyelembe venni, 
annyival inkább, m ert a fokozatos felújító vágásmód term észe
ténél fogva különben sem lehetne már a vágásforduló elején 
m eghatározni, hogy az egyes fordulószakok végéig, vagyis a 
vágásforduló kezdetétől szám ítva 20, illetőleg 40, 60 stb. év 
múlva, az egyes erdőrészletekben a fokozatos kihasználás milyen 
m értékben fog m egtörténni.
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A legközelebbi tiz évre szóló részletes főhasználati tervben 
a 10 évre eső főhasználatokat az általános vágásterv  nyomán 
ak k én t irányozzuk elő a fentebb javasolt m indkét vágásszabá
lyozási eljárás esetén, am int azok a 10 év folyamán valószínűiéi/ 
foganatosítta tn i fognak. Vagyis m egállapítjuk a helyszínén az 
első fordulószakra előirt erdőrészletek mindenikében, hogy előre
láthatólag milyen arányban lesz kihasználandó a 10 év folya
mán a felújítás érdekeire való tek in te tte l s ehez képest a te rü 
letnek az egyik erdőrészletnél pl. fele részét, a másiknál 0.3 
részét, a harmadiknál 0'6 vagy 0'7 részét, egynémelyik erdőrész
letnél pedig talán  az egész te rü le te t Írjuk elő a jövő félforduló
szakra. Természetesen úgy, hogy az ekkép m eghatározott, ho
zamba beszámítandó terü leteknek , illetőleg az ezeknek megfelelő 
fatöm egeknek az összege a félfordulószakra eső összes te rü le te t, 
illetve fatöm eget adja. A fatöm eget minden erdőrészletnél az 5 
évi növekedés figyelembe vételével a te rv eze tt kihasználás a rá
nyában szám ítjuk ki.

De hangsúlyoznunk kell a részletes főhasználati tervben avagy 
a gazdasági terv, illetőleg a revizionális m unkálat leiró részében, 
hogy az egyes erdőrészleteken belől foganatosítható kihasználás 
tek in tetében  az előirt te rü le t nagysága (illetőleg az előirt fatö
meg) csak némi tájékozásul szolgál s az előírásnak ez az alakja 
korántsem  az t jelenti, m intha a fokozatos kihasználást minden 
erdőrészletben éppen a te rv eze tt arányban kellene foganatosítani. 
Sok olyan erdőrészlet lesz ugyanis, a melyben a term észetes fel
ú jítás vagy esetleg a m esterséges alátelepités érdekei a félfor
dulószak a la tt  az előirányzottnál nagyobb avagy kisebb arányú 
kihasználást fognak megkövetelni. E zért az előírástól való eltérés 
elé nem szabad akadályt gördíteni és kifejezetten megengedendő 
az is, hogy a mennyiben annak szüksége felmerülne, a k ihasz
nálás — a félfordulószakra előirt összes hozamba beszámítandó 
terület, illetőleg fatömeg keretein  belől — olyan erdőrészletekre 
is kiterjedjen, a melyekben az előírás szerint csak a következő 
félfordulószakban venné kezdetét. Sőt lehetnek esetek, a mikor
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indokolt megengedni, hogy a kezelő erdőtiszt 30 vagy 40 évi vá
gásterü le ten  mozoghasson a kihasználással.

A félfordulószak egyes éveiben foganatosítható főhasználatokra 
nézve legczélszerübb lesz — a m int a külföldön általában tö r té 
nik még tarvágás esetén is — a te rü le t mellőzésével tisztán csak 
a fatömeget venni irányadónak s annak  az alapján ellenőrizni a 
nyilvántartásban, vájjon az egyes években a főhasználatokkal 
nem m entünk-e tú l a m egengedett m értéken. Azt a fatöm eget 
t. i. a mi a részletes főhasználati tervben egy évre átlagosan 
elő van irányozva a 10 évre előirt terü le teken  eszközölt becs
lések alapján. De csak abban az esetben, ha ezek a becslések 
pontosak voltak és a kihasználás eléggé belterjesen tö rtén ik  s 
ha e m ellett a kihasznált fatömegekről pontos anyagszám adást 
és teljesen megbízható ny ilván tartást vezetnek.

Ha ellenben a fatömegbecslés nem volt eléggé pontos, vagy 
pedig a kihasználás nem eléggé belterjes s e m iatt a term elt és 
a becsült fatöm egek közö tt nagy lehet az eltérés, avagy ha a 
ny ilvántartás nem egészen megbízható : a kihasználás egyenle
tességének a biztosítása czéljából m iként eddig, a jövőben is 
folyamodjunk inkább a területhez. Éhez képest évről-évre te rü 
le t szerint, még pedig a hozamba beszámítandó te rü le t szerint 
á llapítsuk meg a foganatosítható főhasználatokat.

Ebben az esetben term észetesen nagy fontossággal bir az 
egyes években kihasznált hozamba beszámítandó terü le teknek  
a  pontos m eghatározása és a nyilvántartásban való pontos elszá
molása minden egyes kihasználás a la tt  levő erdőrészletnél.

A kihasznált, hozamba beszámítandó te rü le te t eddig vagy 
a kihasznált fatömegnek az erdőrészlet becsült fatömegével való 
egybevetése utján, vagy pedig a faállománynak az illető évi vá
gatás megkezdése e lő tt és befejezése u tán  megbecsült sűrűségi 
viszonyszámai segélyével szoktuk kiszám ítani.

Az első eljárás m indenekfelett az illető erdőrészlet fatö
megének pontos megbecslését követeli meg s e m ellett belter
jes kihasználást és pontos faanyagelszámolást tételez fel s csak
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akkor alkalm azható megnyugvással, ha ezek a felté telek  meg
vannak, különben nem.

A második eljárás, vagyis a kihasznált hozamba beszámí
tandó terü le tnek  a sűrűségi viszonyszámok alapján való kiszá
m ítása, csak akkor vezet elfogadható eredményhez, ha a faállo
mány m egritk itása töhbé-kevésbbé egyenletesen tö rtén t. Ámde ez 
a feltétel gyakran hiányozni fog, m ihelyt eltérünk a fokozatos 
felújító vágásmódnak nálunk eddig szokásban volt sablonos alak
jától. Különösen jegenyefenyvesekben, a hol a hézagokban és a 
vágások szélein m ár előzetesen kisebb-nagyobb fiataloscsoportok 
telepedtek  meg, a felújítás érdekei megkívánják, hogy eltérjünk 
az egyenletes ritk ítástó l, ha nem is szándékozunk éppen kifeje
ze tten  csoportos felújító vágást vagy szegélyező vágásokat alkal
mazni.

Az ilyen esetekre — ha a becsült és kihasznált fatömegekro 
nem tám aszkodhatunk megnyugvással — az t ajánlanám, hogy a 
kihasznált te rü le te t a körlapösszegek alapján határozzuk meg.

A körlapösszegek tudvalévőleg bizonyos szükebb vastag
sági határokon belől úgy viszonylanak egymáshoz, m int a fatö
megek. Ha teh á t ismerjük a k ihasznált törzsek és az állva ma
radó törzsek mellmagassági körlapjainak az összegeit, nem lesz 
nehéz kiszám ítanunk, hogy a terü le tnek  hányadrésze használta
to t t  ki az illető vágatás alkalmával s igy az t sem, hogy a nyil
ván tartásba hány holdat Írjunk be k ihasznált te rü le t gyanánt. 
Az eljárás a következő.

Akkor, a mikor a kihasználandó tö rzseket kijelöljük, meg
m érjük és az erre a czélra szolgáló jegyzőkönyvben — fafajra 
nézve elegyes erdőknél fafajonként elkülönítve — külön-külön 
feljegyezzük, a próbaterek felvételénél szokásos módon, úgy a 
kihasználásra kijelölt, valam int az állva maradó fáknak a mell
magassági átm érőit s ezekből kiszám ítjuk a körlapösszegeket. 
A kétféle körlapösszegből azután a kihasználtnak veendő te rü le t 
és az összes fák által jelenleg képviselt hozamba beszámítandó 
te rü le t viszonyszámát úgy kapjuk meg, hogy a k ijelölt fák kör
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lapösszegét elosztjuk az összes fák körlapösszegével (tehát a 
kihasználandó és az állva maradó fák körlapösszegeinek az össze
gével). Utóbbinál azonban a fokozatos kihasználás ta rtam a a la tt  
még várható növekedést is szám ításba kell vennünk. E zt a nö
vekedést pedig úgy szám ítjuk ki, hogy a visszamaradó fák kör
lapösszegét megszorozzuk a növekedési viszonyszám annyiszoro
sával, a hány év múlva a visszamaradó fák körülbelül és á tla 
gosan ki fognak használtatni.

Tegyük fel például, hogy valamely átlagosan 90 éves jege
nyefenyvesben a kihasználás időtartam a körülbelöl 20 év. A 
növekedési viszonyszám (a holdankénti folyó növekedés elosztva 
a holdankénti fatömeggel) a faterm ési táb lák  alapján kiszám ítva, 
a 20 éves időszak közepén vagyis 100 éves korban =  001. A 
kihasználás arányát kifejező viszonyszámot (a melylyel meg kell 
szoroznunk a vágás- valóságos te rü le té t, hogy m egkapjuk a ho
zamba beszámítandó terü le te t) a m ost kezdődő kihasználás 
alkalm ával a következő egyszerű képlet szerint határozhatjuk  meg:

j l
- - —-— ------ —— a hol A =  a kivágandó fák körlapösszege,
A  ~ j— A l  —j— A ^  X  ' ) *  1 0

Aj =  az állva maradó fák körlapösszege; 010  pedig =  a növeke
dési viszonyszám tízszerese (a visszamaradó fák t. i. átlagosan 
körülbelöl 10 év múlva fognak kihasználtatni.)

Ha a következő használat ugyanabban az erdőrészletben 4 év 
múlva fog történni, akkor annak idején a nevezőben szorzó gyanánt 
term észetesen 0‘01 X 8 =  0'8 fog szerepelni 0 10  helyett, mivel 
feltételezzük, hogy az akkor még visszamaradó törzsek a h á tra 
lévő 16 éves időszak közepén, vagyis átlagosan 8 év múlva ke
rülnek majd vágás alá. A szám ítás nem egészen pontos, de czé- 
lunknak megfelel, mivel m athem atikai pontosságra amúgy sem 
törekedhetünk.

Hogy a növekedési viszonyszámot ne kelljen esetről-esetre 
külön kiszám ítanunk, czélszerü az t minden egyes erdőrészletnél 
k im utatni a részletes főhasználati tervben.

Az olyan koros vagy beteges faállományoknál, a melyektől
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lényegesebb fatöm eggyarapodást már nem lehet várni (pl. túlkoros 
tölgyeseknél), a növekedési viszonyszám term észetesen figyelmen 
kivül hagyható.

A jelölésnél nagyon term észetesen soha sem szabad abból 
kiindulnunk, hogy a kihasználást bizonyos előre m eghatározott 
arányban kívánjuk foganatosítani, hanem jelöljünk mindig a fel
ú jítás érdekeinek és a fatömeg- és értékgyarapodás lehető k i
aknázásának a szem e lő tt tartásával s csak utólagosan, a jelölés 
befejezése u tán  szám ítsuk ki a nyilvántartásban elszámolandó 
te rü le t nagyságát. E rre való tek in te tte l a szokásos évi favágatási 
te rv ek et csak a jelölések m egtörténte u tán  kellene elkészíteni, 
illetőleg a jelölést a favágatási tervek  elkészítése e lő tt kellene 
foganatosítani. Vagy, ha ez nem volna lehetséges, ki kellene 
mondani, hogy a favágatási tervek  a jelölésnél inkább csak tá 
jékozásul szolgáljanak s nem feltétlenül mérvadók, m ert különben 
sok esetben háttérbe  szorulhatnak a felújítás érdekei.

A fent le irt eljárás rendszerint nem ad annyi munkát, 
hogy e m iatt visszariadhatnánk tőle. A jelölés alkalmával amúgy 
is minden tö rzse t jól szemügyre kell vennünk, hogy helyesen 
állapíthassuk meg, melyek vágandók ki közülök. A mig a munkás 
a kivágandó tö rzse t fejszével megjelöli és megbélyegezi, az a la tt  
a mellmagassági á tm érő t egy másik m unkás könnyű szerrel meg
m érheti s mi bejegyezhetjük felvételi könyvünkbe. M unkatöbbletet 
teh á t csak a visszamaradó fák mellmagassági átm érőinek a fel
vétele okoz, a mi ha tek in te tbe  vesszük, hogy egy átlalós naponta 
1—2000 törzset, ső t még ennél is többet m érhet meg, nagyon 
jelentékenynek éppen nem mondható. Épp úgy nem igen teh e t 
számot a költségtöbblet sem.

Legfeljebb akkor lehet okunk idegenkedni ezektől a felvé
telektől, ha a kijelölendő fák száma aránytalanul csekély a vissza- 
maradókéhoz képest. Ez azonban inkább csak nagyon lassú m enetű 
fokozatos felújító vágásnál, igy pl. csoportos felújító vágás és 
szegélyező vágások alkalm azása esetén, teh á t csakis nagyon bel
terjes, rendezett gazdaságokban fordulhat elő gyakrabban, a hol
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különben is a fatöm eget pontosan becsülhettük meg s igy a ki
használt hozamba beszámítandó te rü le te t a fatömeg alapján ha
tározhatjuk  meg, vagy pedig egészen mellőzve a te rü le te t, a 
részletes főhasználati tervben előirányzott évi fahozamot vehetjük 
zsinórm értékül a főhasználatok foganatosításánál.

Esetleg úgy is eljárhatunk, hogy kis arányban való hasz
nálat esetén a k ihasznált famennyiségből határozzuk meg a ho
zamba beszámítandó terü le te t, még ha nem is volt valami pon
tosan megbecsülve az erdőrészlet fatömege, s más alkalommal 
megint, a mikor ugyanabban az erdőrészletben nagyobb arányú 
használato t foganatosítunk, a körlapösszegre tám aszkodunk.

Világosság kedvéért ezek u tán  a vágásszabályozásra nézve 
fentebb elmondottakat a következőkben foglalom össze.

Belterjesen kezelt erdőknél, ha a k é t első fordulószakban 
kihasználás alá kerülő összes erdőrészletek fatöm egének a pontos 
megbecslése nem ütközik nagyobb nehézségbe, a vágásszabályo
zást a te rü le t és a fatömeg alapján tervezhetjük (egyesitett 
szakozás) és a félfordulószakon belől az egyes években a fatöm eget 
vehetjük m értékadónak. Ha azonban a pontos fatöm egbecslést 
nincs módunkban ilyen nagy terü le tre  kiterjeszteni, elégedjünk 
meg a tisz tán  a terü le ten  alapuló vágásszabályozással (térszakozás), 
de pontosan becsüljük meg legalább azoknak a terü le teknek  a 
fatömegét, a melyeken a legközelebbi 10 év a la tt  főhasználatot 
tervezünk. A félfordulószak egyes éveiben foganatosítható főhasz
nálatra  nézve azután ebben az esetben is a fatömegre tám asz
kodhatunk.

Az olyan esetekben a mikor a fatömegbecslések egyáltalában 
nem eléggé pontosak s a kihasználás nem eléggé belterjes, avagy 
a kihasznált fatömegekről megbízható szám adást nem vezetnek: 
úgy a vágásszabályozást, valam int az egyes években foganatosíto tt 
főhasználatoknak az elszám olását a terü le tre  kell alapítanunk s 
a kihasznált hozamba beszámítandó terü le tek  nagyságát az imént 
le irt módok valamelyike segítségével kell meghatároznunk.

A főhasználatok helyét illetőleg minden esetben szabad mozgást
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kell biztosítani a kezelő erdőtiszt részére addig a határig , a meddig 
a felújítás érdekei az t megkövetelik.

A m int a fentiekből kitűnik, semmi különös nehézségbe 
nem ütközik, hogy erdőrendezési rendszerünket a fokozatos felújító 
vágásmód igényeinek megfelelőleg módosítsuk s ez által a fokozatos 
kihasználás helyes foganatosításának az útjából az egyik legna
gyobb akadályt elhárítsuk és lehetővé tegyük, hogy ez a gazdasági 
mód minél nagyobb arányban alkalm aztassák hazánkban is min
denfelé, a hol csak a viszonyok kedveznek neki. Egyelőre, leg
alább átm enetileg, úgy a vágásszabályozásnál, m int a használatok 
nyilvántartásánál az im ént le irt elvek szerint járhatunk  el. A 
többit a term észetes fejlődés fogja magával hozni. Megfelelő 
szakism erettel mindig és minden körülm ények között el fogjuk 
találni a helyes ú ta t.

Igaz, hogy az erdőfelügyelet valamivel nehezebb lesz, m int 
eddig volt, m ihelyt eltérünk az eddigi sablonoktól. De aggoda
lomra ebből a szempontból sem lehet különösebb okunk. Az er
dőtörvény 17. §-a alá tartozó nagyobb erdőgazdaságoknál, vala
m int az állami kezelés a la tt  levő erdőknél az esetleges vissza
élések ellen legtöbbnyire m ár a kezelés szervezete is elegendő 
biztosítékot nyújt. A hol pedig ez a biztosíték nincsen meg, módot 
lehet és kell is találni arra, hogy az állami erdőfelügyeletet eléggé 
k ite rjed t m értékben gyakorolhassák az arra  illetékes kir. erdő
felügyelők.

Erdőrendezési rendszerünk a m int nem kedvezett eddig a 
fokozatos felújító vágásmódnak, éppúgy akadályokat g ö rd íte tt 
sok tek in te tben  a rendszeres szálaié gazdaság elterjedése elé is, 
ho lo tt ez is megérdemelné, hogy felkaroljuk egy kissé, még pedig 
nem csupán a védőerdőkben, hanem más erdőkben is. Különösen 
a  vágásszabályozás sablonos vo ltát em líthetem  fel, m int a mely 
m egnehezítette a szálalásnál a helyi viszonyokhoz való alkalmaz
kodást. E rre a kérdésre, legalább röviden, vissza fogok térn i még 
majd vágásszabályozásunk tárgyalásánál.
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III. Erdőrendezésünk és a gyérítések,

A faállományok gyérítésének az erdőgazdaság terén  oly
annyira fontos kérdésével újabban hazai szakirodalm unk is bő
vebben kezd foglalkozni.

A többek közö tt Kaán  Károly az „Erdészeti Lapok“ 1905 
évi VIII. füzetében „Erdőgyérités“ czim a la tt  m egjelent te rje 
delmes tanulm ányában behatóan tárgyalja ezt a kérdést, nem 
csupán erdészeti, hanem általános gazdaság-politikai szempontból, 
különösen kiemelvén a gyérítések nagy pénzügyi hasznát. A kül
földön már eddig is elért fényes pénzügyi eredm ényekre hivat
kozva, lelkes szavakkal buzdítja erdőbirtokosainkat és a szak- 
tá rsa k a t a gyérítések és az ezek érdekében szükséges erdei ú t
hálózatok nálunk alig m élta to tt ügyének mielőbbi hathatós fel
karolására.

Bár más irányban, szintén behatóan foglalkozott a gyérí
tésekkel Both Gyula az Országos E rdészeti Egyesületben 1906. 
deczember 8-án ta r to t t  és „Az erdőlések gyakorlati keresztül- 
v itelérő l“ czimmel, úgy az Erdészeti Lapokban, m int az Erdészeti 
K ísérletekben közölt előadásában, a melynek keretében részletesen 
ism erte tte  a gyérítés különféle módjait tudományos és gyakorlati 
szempontból.

Ugyancsak a gyérítés ügyét szolgálják R othnak az Erdé
szeti K ísérletek 1908. és 1909-iki évfolyamaiban „A likaukai er- 
dőlési k ísérleti te rü le t1* és „Adatok az erdőlés élettan i hatásá- 
hoz“ czimű közleményei. Azonkívül számos idevágó kisebb-na- 
gyobb dolgozattal találkozunk még nem csupán az em líte tt k é t 
folyóiratban, hanem a „Magyar Erdész11 ez. szaklapban is.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



48

Ha mindezek m ellett még utalok Vadas „Erdőművelés- 
ta n y á ra  is, a mely tisztán  erdőművelési szempontból foglalkozik 
a kérdéssel, úgy vélem, felmentve érezhetem  magam az alól, 
hogy a gyérítések fontosságát i t t  minden oldalról megvilágítsam 
s k ivitelük különféle módjait leírjam. Ennélfogva ezúttal inkább 
csak az erdőrendezéshez való vonatkozásaiban, röviden szándé
kozom a gyérítések ügyével foglalkozni.

Általános a panasz nálunk, hogy gazdasági terveink a gyé
rítések e t túlságosan szűk korlátok közé szorítják. Nevezetesen, 
hogy a részletes előhasználati tervekben a gyérítés u tján  kihasz
nálható fatömeg a szakszerű gyérítés elveivel össze nem egyez
te thető  csekély mennyiséggel szokott előirányozva lenni. Ez, a 
m int B ánd K. is említi*, egyfelől a gyérítések helyes foganato
sításában való járatlanságra, másfelől az erdőfelügyelet részéről 
ezen a téren  is m egnyilvánult túlságos óvatosságra vezethető vissza.

Valóban az állami erdőfelügyelet részéről nálunk eddig na
gyobb volt a félelem attól, hogy a gyérítések alkalmával túlságosan 
sokat fogunk vágni, mint a gyérítés nagy előnyeinek a kihaszná
lására való törekvés. Ez a félelem kifejezésre ju t a gazdasági 
tervek  megvizsgálásánál követendő eljárás ügyében a kir. erdő
felügyelőségekhez in tézett, m ár em líte tt 1882. évi 19,571. számú 
m inisteri rendeletben is, a mely különösen hangsúlyozza, hogy : 
„az előhasználati terv re  nézve megvizsgálandó, vájjon a tervezett
gyérítések nem lesznek-e káros befolyással az erd ő k re ................... “
Holott a gyérítések szorgalmazását a faállományok tömeg- és 
értékgyarapodásának kiaknázása s ezzel a jövedelem fokozása 
érdekében, nem találjuk meg sem ebben a rendeletben, sem pedig 
az 1880. évi erdőrendezési utasításunkban.

A gyérítéseknél esetleg felmerülő túlzásoktól való, valljuk 
meg, sok esetben indokolt félelem következm énye volt azután, 
hogy gazdasági terveink nagy részében, az a m egszorítás szere-

* ^Értekezések az erdőrendezés köréből® 116 1. (Érd. Lapok 1905. évf.
492, 1.)
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pelhete tt, mely szerin t „az előhasználatok csakis a tenyésztés 
tá rg y á t nem képező, valam int a teljesen elnyom ott, uralomra 
többé nem jutó egyedek kiszedésére terjedhetnek  ki és minden
kor csak is a kezelő erdőtiszt személyes ellenőrzése és tisz ti 
felelőssége m ellett eszközölhetők.“

Ennek a félelemnek tulajdonítható, hogy pl. annak a na
gyobb felvidéki erdőbirtoknak a gazdasági tervében, a melyre a 
fokozatos felújító vágások elsietését illetőleg hivatkoztam , hol
danként csupán 0'5, 1 s legfeljebb 3 köbm éter gyéritési fatömeg 
volt előirányozva még a gyérítésre leginkább rászorult 60—80 
éves, sűrű. jegenyefenyveseknél is. És hogy más, különösen a ré
gibb gazdasági tervekben is alig találunk holdanként 5—10 m 3- 
nél több fatöm eget előírva a gyérítés czimén.

Ez még hagyján volna, ha azután a végrehajtásnál nem 
ragaszkodtak volna oly sokan szorosan az előíráshoz. De sajnos,- 
csak legújabban kezel általánossá válni az a felfogás, hogy a rész
letes élőhasználati tervben előirányzott fatömeg legfeljebb csak némi 
tájékozásul szolgálhat s korántsem tekintendő szigorúan mérték
adónak, m ert a gyérítéseknél nem a kihasználható fatömeg a 
fontos, hanem az, hogy a gyérítés szakszerűen foganatosittassék.

Hogy milyen jelentékeny az a fatömeg, a m it a gyérítések 
alkalm ával tulajdonképpen ki lehet használni, arra  nézve nehány 
ad a to t fogok felsorolni.

A zürichi erdészeti k ísérleti állomás által k é sz íte tt és 
1907-ben k iad o tt svájezi fatermési táblák szerint, az egész vágás 
forduló alatt (a 20, illetve 25 éves kortó l kezdve) 5—5 éven
k én t való rendszeres gyérítést feltételezve, a vágáskori fatö
meghez képest összesen a következő fatöm egek használhatók 
ki gyérítés czimén hektáronként:

A dombvidéki lúczfenyvesekben (800 m. tengerszinfeletti 
magasságon alul) 80 éves vágásforduló m e lle tt:

4
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Vágáskori

fatömeg
Gyéritési fatömeg 

összesen

A  gyéritési fatömeg 
százalék-aránya a 

vágáskori fatömeg
hez képest.

I. term őhelyi o sz tá ly : 1040 m 3 495 m 8 47.6 %
II. ff ff 905 „ 400 ff 44.2 „

III. ff ff 782 „ 320 ff 40.9 „
IV. ff ff 665 „ 245 ff 36.8 „
V. ff ff 559 „ 181 ff 32.4 „

A hegységi lúczfenyvesekben, 100 éves vágásforduló m e lle tt:

I. term őhelyi o sz tá ly : 1280 m 3 545 m " 42.6 %
II. ff ff 1045 „ 492 ff 47.1 „

III. ff ff 825 „ 440 ff 53.3 „
IV. ff ff 625 „ 395 ff 63.2 „
V. ff ff 445 „ 354 ff 79.6 „

Bükkösökben 100 éves vágásforduló m e lle tt:

I. termőhelyi osztály : 680 ms 320 m 3 47.1 %
II. ff ff 591 „ 290 ff 48.9 „

III. ff ff 508 „ 260 ff 51.2 „
IV. ff ff 430 „ 234 ff 54.4 „
V. ff ff 350 „ 204 ff 58.3 „

Tehát a gyérítés u tján  az egész vágásforduló alatt kihasz
nálható fatömeg (rendszeresen kezelt, teljes sűrűségű faállomá
nyokat véve alapúi) a dombvidéki lúczfenyvesekben 32.4—47.6 % -át, 
a hegységi lűczosokban 42.6—79.6 % -át s a bükkösökben 47.1— 
58.3 % -át teszi a vágáskori fatömegnek. Ezek a százalékok na
gyon term észetesen az t is jelentik, hogy a vágásforduló éveivel 
egyenlő számú korfokból álló, szabályos állapotú erdőknél ilyen 
arányban áll a gyérítés u tján  évente kihasználható fatömeg a fő
használatokból évente nyerhető fatömeghez ; m ert pl. 100 éves 
vágásforduló esetén a 100 korfok évente annyi gyéritési fatö
m eget ad, m int egy korfok 100 év alatt.

Kaán  adatai szerint Baden nagyherczegség állami erdeiben
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az 1900. évben a gyérítés u tján  kihasznált fatömeg 39 % -a volt 
a  föhasználatokból nyert fatöm egnek *

Az én feljegyzéseim szerin t Szászországban a spechthauseni 
kir. erdőgondnokságban a gyéritési fatömeg százalékaránya, viszo
nyítva a főhasználati fatömeghez, állandóan körülbelöl 40% -ra rúg.

Bund „Vázlatok a külföldi erdőgazdaság köréből** czimű 
közleményében egy a felső ausztriai a ttergau i erdőgondnokságban 
lévő fenyvesről tesz em lítést, a melyből 65 éves korában hek
tá ro n k én t mintegy 100 m 3 (kát. holdanként teh á t 58 m 3) fatö
m eget v ág tak  ki s ö t év múlva a faállomány m ár ism ét annyira 
záródott, hogy az, a ki m últját nem ism erte, gyérítésre szoruló
nak ta r th a tta  volna.** E zt én is m egerősíthetem , a mennyiben 
1907-ben magamnak is alkalmam volt látn i ugyanezt a faállományt.

Zürich város híres „Sihlwald** nevű erdejében egy olyan 18 
éves bükk fiatalost láttam , amelyből hek táronkén t 40 m 3 (hol
danként 23 m 3) gyéritési fatömeg k erü lt ki. Első p illanatra ta lán  
hihetetlennek tűnik fel ez. De nincs okunk csodálkozni ra jta , 
ha meggondoljuk, hogy a m ár idézett svájci faterm ési táblák 
szerin t a bükknél I. termőhelyen 20 éves korban a fatömeg hek
tá ro n k én t 73 m 3 s hogy olyan, term észetes úton k e le tk eze tt túl- 
sűrű bükkfiatalosról van szó, amelyből a fiatal egyedeknek fe
lénél jóval több volt kivágandó a gyérítés alkalmával. Ha hozzá
teszem  még, hogy o tt egy m 3 bükkrőzse tőára  2 frank, némi világot 
vete ttem  egyúttal ezeknek a jobbára bükkösökből álló erdőknek 
a jövedelmezésére is.

De nem is kell olyan messze mennünk példákért. Hisz Roth 
Gyula ism ertetése szerint*** a Rózsahegy közelében fekvő likavkai 
18'3 kát. holdnyi k ísérleti terü le ten  is 1907-ben átlagosan 60 m3-t 
vág tak  ki gyérítés u tján  kát. holdanként a körülbelül 80 éves, 
0'9 részben jegenye-, O'l részben lúczfenyőből álló faállományból.

* Érd. Lapok 1905. évf. 663. 1.
** Érd. Lapok 1899. évf. 13b9. 1.
*** Érd. Kísérletek 1908. évf. 84. 1.
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Pedig, am int az 1910. év nyarán magam is meggyőződtem, a 
gyérítés ' éppen nem volt túlságosan erős, amennyiben a gyérí
té s  óta e lte lt 3 év a la tt  a faállomány úgyszólván teljesen zá
ródott.

Nagyon term észetes, hogy az egyes gyérítések alkalmával 
kihasználható fatömeg nagyságára lényeges befolyással van az 
is, vájjon az illető faállomány a múltban rendszeresen gyéritte- 
te tt-e  vagy sem, s ha igen, milyen rendszer sze rin t?

I t t  előtérbe lép az a kérdés is, vájjon a gyérítések által 
fokozhatjuk-e az egész vágásforduló alatt létrejövő összes fatömeget, 
vagyis az t a famennyiséget, am it a vágáskori fatömeg és a gyé- 
ritési fatöm egek együttvéve adnak? Erre h a táro zo tt feleletet adni 
ma még nem lehet. Éppen ennek a kérdésnek az eldöntése egyik 
legfőbb feladata a k ísérleti állomások á lta l ma m ár mindenfelé 
m egindíto tt gyéritési kísérleteknek.

A porosz, bajor és w ürttem bergi kísérleti állomások kísér
leteinek eddigi eredménye szerint a fatöm egterm elés a maga 
egészében számba vehetően nem fokozható a gyérítések révén.* 

Ezzel szemben Bohdannecky erdőm ester Csehországban lúcz- 
fenyvesekben végzett k ísérletei alapján az t állítja, hogy igenis, 
lényegesen emelhető a fatöm egterm elés, ha a gyérítést korán 
kezdjük. Ugyanezt az elvet vallja dr. Schwappach az eberswaldei 
erdészeti akadém ia tanára  is.**

Dr. Mayr müncheni egyetemi tan ár szerint*** annak az 
eszményi czélnak az elérésére kell törekednünk a faállományok 
nevelésénél, hogy a gyérítésekből (a vigályitásig menő erősebb 
gyérítések útján) nyert fatöm egek együttvéve elérjék a vágáskori 
fatöm eget a nélkül, hogy utóbbi kisebb lenne az eddigi gazdál
kodás m ellett nyerhető vágáskori fatömegnél. Amint ő állitja> 
Dániában ezt már el is é rték  néhol a tölgynél, blikknél, erdei

* L. »Erd. Lapok* 1905. évf 324. 1.
** L. »Erd. Lapok* 1908. évf 1196. 1.

*** »Waldbau auf naturgesetzlicber Grundlage* Berlin, 1909. 503. 1.
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fenyőnél és lúczfenyőnél. M egerősítik, vagy legalább is valószí
nűnek tü n te tik  fel ezt a Michaelis mündeni erdészeti akadém iai 
tan á r által közölt adatok is,* amelyek szerint Dániában egy 120 
éves bükkösben erős gyérítéssel a fatöm eggyarapodást 1'37-sze- 
resére, az értékgyarapodást pedig 181-szeresére sikerü lt emelni 
a gyérítés nélkül elért tömeg-, illetőleg értékgyarapodásnak.

Ha az első állítás az igaz, hogy tudniillik a gyérítések az 
összes fatöm egterm elést nem emelik, ez körülbelül az t jelenti, 
hogy abban az esetben, ha valamely faállományt kezdettő l fogva 
teljesen m agára hagyunk, avagy — ami azzal egyértelmű — 
belőle csupán az időközben elhaló fákat távolitjuk  el, akkor a 
m aguktól kipusztuló fáknak és a vágáskori faállománynak a fa
tömege együttvéve nem lesz kisebb, m int a rendszeresen gyé- 
r i te t t  faállomány vágáskori fatöm egének és a belőle a vágásfor
duló folyamán k ihasznált gyéritési fatöm egeknek az összege. Tehát 
a g y é rite tt faállománynál vagy a vágáskori fatömeg lesz kisebb, 
m int a nem gyérite tt, illetőleg a csupán csak az elhaló fák ki
vágására szorítkozó nagyon gyenge gyérítéseknek a láv e te tt fa
állomány vágáskori fatömege, vagy pedig a gyéritési fatömegek 
nem haladják meg az t a fatömeget, ami a vágásforduló a la tt  amúgy 
is elpusztulna az elnyom atás következtében.

Ez az utóbbi ese t nem éppen valószínű, bár a faállományból 
a vágásforduló folyamán m aguktól kiváló és elszáradó fák is je
lentékeny töm eget képviselnek. A Fekete Lajos által a dobrócsi 
lúczfenyvesekben végzett felvételek szerint pl. 100 éves vágás
fordulónál 27% ‘Ot,** a Bartha Ábel adatai szerint, számítva pedig, 
ugyancsak 100 éves vágásforduló m ellett, körülbelöl 34% ‘Ot.***

Én az t hiszem, hogy m int a legtöbbször, m ost is valahol a

* Michaelis »Die Betriebsregulierung in den Preussischen Staatsforsten« 
Neudamm 1906. 114. 1.

** Az Erdészeti Kísérletek 1903. évf. 48. lapján lévő kimutatás adataiból 
számítva.

*** L. az Erdészeti Kísérletek 1909. évf. 1. és 2. számának végén levő 8. 
számú kimutatást.
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középen van az igazság és ha nem is fokozható feltűnő nagy m ér
tékben a fatöm egterm elés a gyérítések útján, ezek mégis csak je
lentékenyen képesek emelni a vágásforduló folyamán és annak vé
gén nyerhető fatömegek összegét. M ert igazat kell adnunk M ayrnak 
abban, am it állítása m ellett felhoz, hogy t. i. az eddigi faállo
mány-nevelési módnál nem használjuk ki eléggé a fatömeg gya
rapodására befolyással biró négy legfontosabb tényezőt: a ned
vességet, világosságot, meleget és talajjóságot.

A nagyon sűrű állásban levő fáknál a korona elkorcsosodik, 
visszafejlődik s asszimiláló képessége ennek következtében nagy 
m értékben csökken. Nem lehetséges-e ilyen körülmények között, 
hogy ugyanazon a terü le ten  a túlsűrű állásban lévő sok fán ke
vesebb töm eggyarapodás jön létre, m int lé tre  jönne gyérebb állás 
esetén a kevesebb számú törzsön, amelyek mindenike erőteljes 
koronával bir s a k ívánt m értékben élvezheti a világosságot ? 
És ha figyelembe vesszük még az t is, hogy a fák gyérebb állása 
m ellett a talajhoz több nedvesség ju t s a ta la jtakaró  felbomlása 
tökéletesebb, m int a gyérítések elm aradása esetén, vagyis hogy 
mily kedvező hatással lehetnek a túlzásba nem v itt  gyérítések 
a talajra: mégis csak valószínűnek kell tartanunk , hogy a gyé
rítésekkel igenis lényegesen fokozni lehet az összes fatömeg
term elést.

De ha a gyérítések nem is b iztosítanának semmi előnyt 
az összes fatöm eg-term elés tekin tetében , még mindig nagy volna 
a jelentőségük a faállományok értékgyarapodása s eszel együtt 
az erdő jövedelmének az emelése szempontjából. M ert hogy a 
faállományok értékét, illetőleg az azokból befolyó jövedelmet 
s ezzel az egész erdőnek a jövedelmét is nagy m értékben fokoz
hatjuk  a gyérítések által, az minden kétségen felül áll.

A gyérítés u tán  visszamaradó törzsek ugyanis, nagyobb lévén 
a növőterük, erőteljesebben növekednek, jobban m egvastagodnak 
s ennek következtében a lábon maradó fatömeg átlagos egység
ára lényegesen emelkedik. A sűrűség czéltudatos szabályozásá
val kezünkben lévén a kulcsa annak is, hogy a fák koronáinak
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fejlődését a szükséghez képest előmozdítsuk, avagy visszaszorítsuk: 
befolyást gyakorolhatunk a tö rzsek  alak jára is, a mi szintén ked
vező befolyással lehet az átlagos egységárra. De ezen kívül végered
ményében nagy előny pénzügyi tek in te tb en  az is, hogy ugyanabból 
a faállományból hamarább ju tunk  bevételekhez a gyér Ítészre vén.

A közvetlen pénzügyi előnyök m ellett m éltánylást érdemel 
a gyérítéseknek a talajra való kedvező hatása, amiről fentebb 
m ár megemlékeztem, nemkülönben azok az előnyök is, am ik a 
gyérítésekből a faállományok ellenálló képességének fokozása által 
származnak. Nagy jelentőséggel bírnak ezek minden fafajnál, de 
különösen a lúczfenyveseknél. Az egyenlő korú, sűrű, fiatal és 
középkorú lúczfenyvesek nagy m értékben ki vannak téve a hó
tö rés veszélyének, mivel a m agasra felszorult koronák mintegy 
összefüggő lapos te tő ze te t a lko tnak  s ezen a hó nagy tömegben 
akad fenn. Ez ellen csakis megfelelő gyérítéssel lehet sikeresen 
védekezni. A szélveszély ellen való védekezésnek is a gyérítések
ben van egyik legfontosabb eszköze, amennyiben a gyérebb 
állásban fe lnő tt fák erőteljesebb gyökérzettel bírván, jobban ké
pesek daczolni a széllel, m int a sűrű állásban felnőttek.

Pedig éppen a lúczfenyvesekben idegenkednek nálunk sokan 
a gyérítésektől, hivatkozva a régi rendszertelen gyérítéseknél 
sze rze tt kedvezőtlen tapasz ta la tokra  s nevezetesen arra, hogy a 
lábon maradó faállomány a döntésnél sokat szenved s idővel sok 
törzs betegeskedni kezd és kipusztul. Kíméletes döntéssel és 
közelítéssel azonban elkerülhetők ezek a hátrányok is, vagy leg
alább is annyira csökkenthetők, hogy alig tesznek számot a 
gyérítésből remélhető nagy előnyökkel szemben, különösen, ha 
az értékesítési viszonyok lehetővé teszik  a gyérítéseknek fiatal 
korban való megkezdései.

Nagy fontossággal bírnak a gyérítések végül — s ezt éppen 
erdőrendezési szempontból nem szabad figyelmen kívül hagynunk 
■— abban a tek in te tben  is, hogy a fokozatos felújító vágásmód 
m ellett kezelt erdőkben nagy m értékben segítségünkre lehetnek 
a term észetes felújításnál. Előnyös voltuk i t t  egyrészt abban
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nyilvánul, hogy az előzetes gyérítéseknek a láv e te tt faállományok 
fái téresebb állásuknál fogva koronáikat is jobban kifejleszthetik  
s ennek következtében korábban és bővebben terem nek magot, 
m ásrészt pedig abban, hogy a g y é rite tt faállományok a la tt  rend
szerin t a talaj is alkalm asabb szokott lenni a fákról lehulló mag 
befogadására.

Mindezek a pénzügyi és egyéb előnyök teljes m értékben 
indokolttá teszik, hogy a gyérítések megfelelő m értékben való 
foganatosítását minden rendelkezésünkre álló eszközzel előmoz
dítsuk. Hogy az ügy szolgálatába állítsuk  erdőrendezésünket is 
az által, hogy gazdasági terveinkben ne csak megengedjük, hanem 
szorgalmazzuk is az arra alkalmas faállományok gyérítését. S gon
doskodjunk arról, hogy a gyérítés u tján  kihasználható fatömegek 
a gazdasági tervekben a lehetőségig reálisan  legyenek előirányozva. 
Nagy szükség van erre azért is, hogy biztosabb alapot nyújt
sunk a gyérítésekből várható jövedelmeknek a kiszám ításához s 
ezzel kapcsolatban az erdők feltárásával járó költségekre vonat
kozó törlesztési számításokhoz.

E végből első sorban arra  kell törekednünk, hogy a gyé- 
ritési fatöm egekre nézve megbízható tapasz ta la ti adatok álljanak 
rendelkezésünkre. Ilyen ada toka t eléggé könnyű szerrel szerez
hetünk  be az olyan területekről, amelyeken rendszeres gyérí
tések  tö rtén tek . De nem ütközik nehézségbe az sem, hogy az 
illető erdőkben a gyérítésre szoruló faállományokban kisebb próba
te re k e t tűzzünk ki s előzetes gondos kijelölés u tán  közvetlen 
felvétel segélyével becsüljük meg a gyérítés ú tján  kihasználandó 
fáknak a fatömegét.

Természetesen, m iként a gyérítés kivitelénél, úgy a kivá- 
gandónak m inősített fáknak a becslést megelőzőleg szükségessé 
váló kijelölésénél is különféle rendszert lehet alapul venni. E te 
kin tetben  mindaddig, amig a k ísérleti állomások k ísérletei te l
jesen megbízható és kézzel fogható eredményekhez nem vezet
nek, a középutat tartsuk szem előtt, ami nem zárja ki azt, hogy 
kísérletképpen i tt-o tt  a ttó l el ne térjünk  kivételesen. Mérsék-
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Jetre in t e tek in te tben  az a körülmény is, hogy erdeink eddig 
gyéritve többnyire nem lévén, a magasabb korban egyszerre 
erősebben beléjük nyúlni kár nélkül nem igen lehet.

A túlzások és az ezekből származó hátrányok elkerülése 
érdekében nézetem szerint legczélszeriibb a jelölésnél azokat a 
szabályokat ta rtan u n k  szem előtt, amelyek a likavkai k ísér
leti terü le ten  foganatosíto tt gyérítéseknél is irányadók voltak, s 
am elyeket Rot.h Gyula felsorol az Erdészeti K ísérletek 1908. 
évfolyamának 76. lapján. Ezek a szabályok körülbelöl megfelel
nek a sablonokhoz legkevésbbé kö tö tt, Heck-íéle term észetes 
gyéritési mód szabályainak, amelyek közül a legfontosabb az, 
hogy „minden fa eltávolitandó, amely egy nálánál értékesebbet 
gátol a fejlődésben. “

A visszahagyandó fák sűrűségének a fokára nézve pedig 
rendszerin t a fák koronái nyújthatnak legbiztosabb ú tm uta tást. 
E tek in te tben  — legalább fenyvesekre nézve — szintén elfogad
hatjuk  az t az elvet, am it R oth hangoztat, s amely szerin t „az 
erdő záródását olyan fokon kell tartanunk , hogy fiatal korban 
az élő korona a törzshossznak mintegy felerészét borítsa, a kö
zépkortól felfelé pedig mindinkább rövidüljön, de a törzshossz 
V. része alá egyáltalán ne csökkenjen.“

Bizonyos fokú m érsékletre az erdőrendezés szempontjából 
a zé rt is szükség van a gyérítéseknek úgy előirányzásánál m int 
végrehajtásánál, m ert erős gyérítéseknél nagyon nehéz megvonni 
a  h a tá rt, hogy hol megy á t  a gyérítés az előhasználatból a fő- 
használatba. Igaz ugyan, hogy ennek az ellensúlyozása is többé- 
kevésbbé módunkban van, de az ebből a czélból alkalmazandó 
eljárások viszont más irányban járha tnak  hátránynyal.

így pl. a többek között Stoetzer erdőrendezéstanában az t 
ajánlja,* hogy a k é t első fordulószakba sorozott terü le teken  tö r
ténő mindennemű fahasználatot a főhasználatok közé szám ítsunk 
s előhasználatnak csak azokat a gyérítés jellegével biró faliasz-

* Stoetzer »Die Forsteinrichtung* 2-ik kiadás 338. 1.
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nálatokat, tek in tsük , amelyek a későbbi fordulószakokra eső 
terü le teken  foganatosíttatnak. Ez az eljárás azonban feltételezi, 
hogy az évente kihasználható fatömeg m egállapításánál a főhasz
nála tokat összefoglaljuk az előhasználatokkal, és ennek követ
keztében oda vezethet, hogy a gyérítések m egszoritta tnak  és 
túllépés tö rtén ik  a tulajdonképpeni főhasználatoknál.

Ugyanilyen hátránynyal já rh a t az az eljárás is, am elyet 
Hufnagl javasol. Szerinte* a vágásforduló fele veendő k o rh a tá r 
gyanánt. Az ennél korosabb faállományokban eszközölt fahasz
nálatok mind a fő-, a fiatalabbakban te lje s íte tt fahasználatok 
pedig mind az előhasználatok között számolandók el.

Azzal, ha az erdőrendezés terén  m egszüntetjük a gyéríté
sek szükségen tú l való korlátozását, term észetesen még ko rán t
sem h áríto ttu n k  el minden akadályt a gyérítések helyes foga
natosításának  az útjából. Nagy feladatok várnak e tek in te tben  
a kezelésre is. így első sorban íó erdei, úthálózatok létesítése, 
ami az alapfeltétele annak, hogy a gyérítések a k íván t m érték
ben legyenek végrehajthatók m indenütt, ahol a faállományok 
nevelése érdekében szükségesek. Ilyen feladat volna továbbá sok 
helyen a faértékesités rendszerének a megfelelő módosítása, neve
zetesen pedig a te rü le t szerint való faeladásról a házilagos ki
használásra való á tté ré s  is. Oly módon azonban, hogy a lehe
tőségig mindig előre biztosítsuk a vevőt a gyérítésekből kikerülő 
vékonyabb faanyagok részére s hogy ne kössük m agunkat ok- 
vetetlenül a kicsiben való eladásnál m egszokott aránylag magas 
faárakhoz, hanem alkalmazkodva a kereslethez, elégedjünk meg 
alacsonyabb árakkal is, legalább egyelőre, abban a biztos remény
ben, hogy a gyérítésből származó sokféle és nagy előny ezért 
bőven fog majd kárpótolni.

*L. iCentralblatt für das ges. Forstwesen* 1909. évf. 297. lap.
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IV. Úthálózat és erdőrendezés.

Az erdőrendezés keretében a gazdaság szabályozását ille
tőleg mi általában csak a gazdaság czéljának a m eghatározására, 
a tenyésztendő fafajoknak, a gazdasági módnak, a vágásfordulónak, 
a felújítás módjának a m egállapítására, az erdő gazdasági beosz
tására , a vágásszabályozásra s a fő-, elő-, m ellékhasználatok és 
felújítások részletes szabályozására szoktunk szorítkozni.

Pedig ha helyesen fogjuk fel az erdőrendezés feladatait, a 
gazdaság szabályozására vonatkozó teendőinket ezekkel még 
nem m eríte ttü k  ki teljesen. Figyelemmel kell lennünk még arra  
is, hogy az erdő minél jövedelmezőbbé váljék és e m ellett minél 
nagyobb m értékben megfeleljen hivatásának közgazdasági szem
pontból is, nevezetesen minél több embernek nyújtson m unkát 
s az á lta l keresete t. Szóval gondoskodnunk kell a gazdaságnak 
belterjessé tételéről, illetőleg a belterjesség fokozásáról is.

A belterjes gazdálkodásnak legfőbb feltétele, hogy az erdő
ben olyan szállítási berendezések legyenek, am elyeknek a segít
ségével a fá t és a többi term ényeket az erdő bármely részéből, 
bárm ikor lehetőleg olcsón kiszállíthassuk.

Az erdőnek megfelelő szállítási berendezésekkel s mindenek 
felett jó utakkal, minden részében való feltárása lehetővé teszi, 
hogy — amennyiben kivételes körülmények, pl. szélveszély, ro
varkárok  stb. ebben meg nem akadályoznak — minden faállo
m ányt akkor használjunk ki, am ikor m egérett a vágásra, vagyis 
am ikor annak kihasználása mennyiség, minőség, é rték  és fel
ú jítás szempontjából a legelőnyösebb. Ekkép szabadabb mozgást 
b iztosit számunkra a vágásszabályozásnál s elkerülhetővé teszi,
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hogy a vágatási sorrend kedvéért nagyobb áldozatokat legyünk 
kénytelenek hozni. Megkönnyíti a fokozatos felújító vágásmód 
alkalm azását. Lehetővé teszi, hogy a gyérítést a maga idejében 
foganatosítsuk m indenütt, ahol annak a czélszerüsége fennforog, 
s ez á lta l sok olyan fatöm eget értékesítsünk , amely különben az 
erdőben m aradna vissza, és hathatósan  előmozdítsuk egyúttal a 
faállományok további értékgyarapodását. Nagy m értékben elő
segíti, hogy az erdőben, vagy az erdő közvetlen közelében fá t 
fogyasztó ipartelepek minél nagyobb számban létesüljenek, ami 
egyfelől a fa irán t való keresletnek s ezzel együ tt a faáraknak az 
em elkedését vonja maga után, másfelől pedig a több m unkaalkalom 
révén módot nyújt az illető vidék lakosságának arra, hogy az 
eddiginél jóval több keresethez jusson. Végeredményében a nép 
jó létét mozdítja elő és az egész vidék felvirágozásához vezethet 
sok helyen az á lta l is, hogy nyomában nyaraló telepek ke le t
keznek s a tu risz tika  fellendül.*

Az erdők feltárásának s főképpen jó erdei úthálózatok 
létesítésének  a rendkívül nagy fontosságát az erdőgazdaságra 
nézve a kultúrában előrehaladottabb külföldön már régen felis
m erték  minden felé. És m éltányolják is azáltal, hogy az erdei 
u tak  építésére és fenn tartására  nagy összegeket fordítanak. M ert 
tisztában  vannak azzal, hogy az erdő megfelelő úthálózat nélkül 
félig-meddig holt tőke, amely csak nagyobb befektetések révén válik 
valóban gyümölcsözővé!

* Az erdők feltárásának jelentőségét illetőleg utalok a többek között 
Kaán  Rárolynak az «Erd. Lapokban* megjelent következő közleményeire: »A 
helyi érdekű vasutak erdőgazdasági jelentősége* (1901. évf. 12. 1.), »A nyilvános 
forgalmú viziutak erdőgazdasági jelentősége* (1901. évf. 543.1.), »A hegyvidéki 
erdőgazdaság szerepe a nemzet háztartásában* (1901. évf. 660. 1.), »A külföld 
erdőgazdasági beruházásai* (1901. évf. 1183.1.), »Ausztria erdőgazdasági beru
házásai* (1902. évf. 46. 1.), »Út-e vagy vasút? (1902. évf. 655. 1.), »Állami 
beruházások* (1903. évf. 609. 1.), »Faértékesités a magyar hegyvidéken* (1903. 
évf. 1023. 1.), »Hegyvidékünk gazdasági érdekei és a faértékesités kérdése* 
(1903. évf. 1123.1.). Továbbá JJímdK. »Vázlatok a külföldi erdőgazdaság köréből* 
ez. dolgozatára (E. L. 1899. évf. 1360. 1.)
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Egyik badeni szak társunk  szívességéből nehány rendkívül 
tanulságos diagramm birtokába ju to ttam , am elyet a karlsruhei 
központi erdő- és jószágigazgatóság 1908-ban k é sz ítte te tt  abból 
az alkalomból, hogy a Baden nagyherczegségi állami erdők keze
lését túlságos konservativism ussal s nevezetesen azzal vádolták, 
hogy az erdőkben rejlő nagy tő k é t nem gyüm ölcsözteti eléggé. 
Felvilágosítást nyújtanak ezek a diagrammok a többek között 
arról, hogy a Németbirodalom erdőgazdasági szempontból nagyobb 
jelentőségű államaiban az 1886-tól 1905-ig terjedő 20 év a la tt  
az állami erdőknél hek táronkén t átlagosan m ekkora összegeket 
fo rd íto ttak  évente az u takra , illetőleg ezek az összegek a húsz 
év folyamán milyen határok  között mozogtak. E gyúttal feltün
te tik  az t is, hogy m ekkora volt az illető állami erdők évenkénti 
tisz ta  jövedelme hektáronként. Á tnézet kedvéért k im utatásba 
foglaltam ezeket az adatokat, kiegészítve még az 1908. évre 
vonatkozó azokkal a szám adatokkal, am elyeket a „M ittheilungen 
des Deutschen Forstvereines“ czimü folyóirat 1910. évi 4-ik szá
mában Dr. Schwappa^ich által közölt kim utatásokból m erítettem .

F
ol

yó
sz

ám Á l l a m
A z állami 

i erdők kiter
jedése hek- 

tárokban

A z útakra fordított 
költség hektáron
ként, m árkákban

T iszta jövedelem hek
táronként, m árkákban

1886-tól 1905-ig
é v e n te 1908-ban 1886-tól 1905-ig

é v e n te 1908-ban

í Poroszország . . . 2.951,794 1-20—1-80 1-82 8 00 -24-00 23-53
2 Bajorország . . . 937,032 1-10—180 2-05 14-00—25-00 26-26
3 Wiirttemberg . . . 196,025 2-80-3-80 4-29 35-00 -63-00 66-64
4 Szászország . . . 180,415 300—5-00 4-17 40-00—55-00 56-33
5 Elsasz-Lotharingia . 154,916 1-40-3-40 2-06 17-50—44-00 24-42
6 Baden .................... 95,296 3-40-5-70 5-10 27-00—50-00 4709

Gretsch főerdőtanácsos Baden nagyherczegség törvényhozó 
tes tü le té  e lő tt az alsó házban 1908 május 22-én ta r to t t  beszé
dében* az állami erdők kezelését é r t tám adásokkal szemben,

* »Amtliche Berichte ilber die Verhandlungen dér Badischen Staende- 
versammlungc 1908. évi 94. szám, 329. 1.
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önérzettel m u ta to tt rá, hogy a fentebb je lze tt 20 év a la tt  az 
o ttani, összesen kereken 95,000 h ek tá r kiterjedésű állami erdők
ben 1000 kilom éter u ta t  ép íte ttek  5 millió és 300,000 m árka 
költséggel s hogy ennek a révén évente 200,000 m^-el nagyobb 
fatöm eget voltak képesek értékesíteni, m int azelőtt. A tisz ta  
jövedelem pedig évi k é t millió m árkával em elkedett, ami 20 
év a la tt  összesen 40 millió m árkát te t t ,  szemben az 5'3 millió 
m árka befektetéssel. A fának átlagos köbm éterenkénti tőára 
1886-tól 1905-ig 9 1  m árkáról 12 98 m árkára, teh á t 42'6 száza
lékkal em elkedett. Ez term észetesen részben az általános keresle t 
nagyobbodásának és a pénz olcsóbbodásának is tulajdonítható, 
nagyrészt azonban a jó ú taknak  köszönhető.

Már ezek az adatok  is eléggé bizonyítják az u tak ra  fordí
to t t  költségek gyümölcsöző voltát. Ilyen eredmények u tán  Ba- 
denben ma már, ha valamely új ú t építéséről van szó, nem is 
igen szám itgatják, vájjon az erre a czélra szükséges befek te té
sek meghozzák-e a k íván t kam atot, m ert ezt egészen term észe
tesnek  és feltétlenül bizonyosnak ta rtják .

Az 5'3 millió m árka befektetésből egy h ek tá rra  átlagosan 
körülbelül 55'79 m árka ese tt, ami kát. holdanként 38'53 koro
nának felel meg. Képzeljük m ár most, hogy mi a 2'5 millió kát. 
holdnyi k incstári erdőnk úthálózatának a kiépítésére — nem 
számítva teh á t az ú tak  fenn tartására  szükséges összeget — húsz 
év a la tt  közel 100 millió koronát fordítanánk!

Term észetesen nagy összegeket fordítanak Badenben az 
ú tak  fenn tartására  is. így pl. az 1907. évi tanulm ányutam ról 
szóló feljegyzéseim szerint a 3600 h ek tá r kiterjedésű st. blasieni 
erdőgondnokságban, ahol új ú tak  építésére az 1907. évet meg
előző 10 év a la tt  400.000 m árkát, vagyis hek táronkén t több 
m int 100 m árkát áldoztak, az ú tak  fenn tartása  (beleszámítva a 
vontató  ú tak  és kézi szánútak költségeit is) évente mintegy 
16,500 m árkába kerül, amiből egy h ek tá rra  4'58 m árka (átszá
mítva: egy kát. holdra 3 kor. 18 fillér) esik. Ez annyit jelent, 
m intha mi valamely 10,000 kát. holdas erdőgondnokságban 10 év
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a la t t  3/4 millió koronát építenénk be u takba s ezek fenn tartá
sára azután évente 31,800 koronát fordítanánk !

Vannak is ám kitűnő útjaik , amelyek sűrű hálózatban 
szelik á t  az erdőt. Széles hegyoldalakon a völgytől a gerincz felé 
menve, úgyszólván minden 150—200 m éternyire egy-egy ú tra  
bukkanunk. Hogy mennyivel olcsóbbá teszik  ezek a jó ú tak  a 
fának a szállítását a nagyobb terhelés révén, m u tatja  az, hogy 
a köbm éterenkénti szállítási bérek, ugyanakkora távolságot véve 
alapul, kisebbek, m int nálunk, pedig az o ttan i fuvarosok 2—3-szor 
akkora napi keresetre  ta rta n ak  igényt, m int a mieink. Sohasem 
fogom elfeledni, hogy St. Blasien közelében egyik erdei úton 
milyen könnyedén v it t  négy erős ló k é t egym ásután k ö tö tt sze
keret, összesen 24 ürm éter cellulosefával megrakva. Eszembe 
ju to ttak  a mi tó t  fuvarosaink a m eredek rossz erdei útakon 
bukdácsoló gyenge lovaikkal, melyek folytonos ostorcsapásokkal 
b iztatva is alig képesek vinni az 1 '/2 ürm éter bükk tűzifával 
m egrako tt nyikorgó szekeret.

A st. blasienivel szomszédos, 1800 h ek tá r kiterjedéssel 
biró todtmoosi erdőgondnokságban 3000 m árkát, vagyis hektáron
k én t 1'67 m árkát (kát. holdanként 1 korona 15 fillért), teh á t 
m ár kevesebbet fordítanak az ú tak  fenntartására. Ez azonban 
korántsem  esik az ú tak  m ennyiségének és minőségének a rová
sára, hanem talán  inkább a kedvezőbb helyi viszonyokban leli 
m agyarázatát.

Az ugyancsak a badeni Schwarzwaldban fekvő herrenwiesei 
erdőgondnokságban az ú tak  fenntartásával járó költségekből a 
3500 hektárnyi te rü le t egy hek tárjá ra  5'14 m árka (kát. holdan
k én t 3 kor. 54 fillér) jut. K ét ló u tán  i t t  7— 10 m3 fenyő épü
leti fát, vagy 6 ürm éter bükk tűzifá t raknak.

Az erdei u tak  építése és fenn tartása  terén  körülbelöl fia
dén vezet az egész Németbirodalomban. De a fenntebb közölt 
k im utatás tanúsága szerint sokat áldoznak az erdei ú tak ra  a 
többi ném et államban is.

Nem sajnálják az áldozatokat az erdei ú tak ra  Ausztriában
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sem. így a Felső Ausztriában lévő k incstári erdőgondnokságok 
közül az ebenseeiben (8,000 h ek tár erdőterület) 25—35,000 koro
nát, az attergauiban (6,400 h ek tár erdőterület) 20—30,000 koro
nát fordítanak évente az u tak  fenn tartására  és új ú tak  építésére.

Amíg a külföld fejlettebb erdőgazdaságaiban ilyen nagy 
összegeket áldoznak az erdőknek jó ú takkal való fe ltárására és 
az erdei u tak  fenntartására, addig m i erre a czélra évenként és 
holdanként alig fordítunk néhány fillért. Állami költségvetése
inkben a 2'5 millió hold k incstári erdőnél az „üzleti épületek és 
szállítási eszközök1* alrovaton évente mindössze néhány száz
ezer korona szokott előirányozva lenni. Nincsenek adataim  arra  
nézve, hogy mennyi esik ebből az üzleti épületekre s mennyi a 
szállítási eszközökre s ezek között is az erdei ú takra , de való
színűnek tartom , hogy nagyobb részét ennek az összegnek az 
üzleti épületek és a vizi szállítási berendezések em észtik fel. 
Aránylag jelentéktelennek mondható az az összeg is, ami a 
„beruházások1* rovatán szokott szerepelni a k incstári erdők fel
tá rá sa  érdekében.

Az ú tak  építésével járó nagyobb befektetésektől való ide
genkedésnek tulajdonítható, hogy még ma is olyan nagy szerep 
ju t erdeinkben a vizen való szállításnak, am elyet pedig Német
országban és A usztriában m ár régóta kiküszöbölni igyekeznek, 
egyfelől m ert nagy fapazarlással jár, másfelől mivel a vágások 
összpontosítását követeli meg s ez által a felújítás szempont
jából olyannyira hátrányos, nagy k iterjedésű tarvágásokhoz vezet.

Ugyancsak a befek tetések tő l való idegenkedésnek a követ
kezménye az az egészségtelen állapot is, hogy erdőbirtokosaink 
a szállítási eszközök lé tes ítésé t a favásárló vállalkozókra bízzák, 
ak ik  a nagyobb kiterjedésű erdőkben állandó ú tak  avagy vas
u tak  helyett ideiglenes jellegű iparvasú takat építenek s erre 
csak azzal a feltétellel vállalkoznak, ha egész völgyeket taro l
hatnak  le rövid idő a la tt. A vágásterü leteknek  ilyen módon való 
összpontosítása folytán, amig a sorrend kedvéért sok legjobb 
fejlődésben levő középkorú és fiatal faállomány kerül fejsze alá,
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addig — más erdőrészekben — viszont a vágásra é re tt, ső t tú l
koros faállományok is évtizedekig várják, hogy rájuk kerüljön a 
kihasználás sora.

Nagy anyagi veszteséget je lent ez a birtokosra nézve, aki 
tulajdonképpen drágán fizeti meg a vállalkozó által t e t t  beru
házásokat, — persze nem a jelen, hanem a jövő számlájára.

Úgy a vizen való szállításnak nagyobb arányban való alkal
mazása, valam int a favásárló vállalkozók által ép íte tt ideiglenes 
jellegű iparvasútak térfoglalása teh á t éppen erdőrendezési szem
pontból súlyos kifogás alá esik a vágásterü letek  összpontosítása 
és a vágásszabályozásnál olyannyira szükséges szabadabb moz
gásnak a m egakadályozása folytán. M indkettő odavezet, hogy 
ahelyett, hogy a rendszeres gazdálkodásnak az alapjait megvet- 
nők legalább a jövőre nézve, még a meglévő alapot is elrontjuk, 
amennyiben a korosztályok elosztását a term észetben az eddi
ginél is kedvezőtlenebbé tesszük.

Ezeken az állapotokon csakis alapos rendszerváltozással, 
nevezetesen pedig jó erdei úthálózatok létesítése u tján  segíthe
tünk, ami m ellett úgy a vizen való szállítás, valam int az erdei 
iparvasú tak  rendszere term észetesen továbbra is fennm aradhat 
o tt, ahol valóban helyén van.

Korántsem  gondolok arra, hogy egyszerre olyan nagy ará
nyokban kezdjük meg az erdei ú tak  hálózatának a kiépítését, 
am int az a külföldön pl. Baden nagyherczegség állami erdeiben 
tö rtén t. De az t igenis szükségesnek és szegénységünk m ellett 
is lehetőnek tartanám , hogy az e czélra eddig fordított, össze
geket megsokszorozzuk. Hogy pl. a k incstári erdőknél kát. hol
dankén t átlagosan legalább egy koronát fektessünk be évente 
új útakba. Hogy ne elégedjünk meg azzal, hogy egy évtized a la tt 
két vagy három kincstári erdőhatóság kerületében egy-egy ipar
vasú t épül, hanem indítsuk meg az ú tak  és a szükséghez képest 
az erdei iparvasútak ép ítésé t egyszerre az egész vonalon.

Az erre szükséges tőkék  előterem tése czéljából szakítanunk 
kellene az eddigi rendszerrel, a mely m ellett aligha ju tunk  egy
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ham ar czélhoz. A helyett, hogy az állami költségvetések utján 
úgyszólván esetről-esetre kelljen pénzről gondoskodni, tek in t
sünk minden erdőhatósági k e rü le te t olyan önálló gazdasági egy
ségnek, amely a maga jövedelméből köteles törleszteni az e 
fajta befektetési költségeket. Tegye lehetővé a törvényhozás a 
k incstári erdők s ezek keretében minden egyes erdőhatóság ré
szére külön kölcsön felvételét, avagy adjon maga az állam köl
csönt, azzal a kötelezettséggel, hogy az t bizonyos számú év 
a la tt  törleszteni kell az ú tak  építése révén elérendő jövedelem- 
többletből. Meg vagyok győződve, hogy néhány évi átm enet után 
mindenik erdőhatóság képes volna erre; ső t e m ellett még nagy 
em elkedést is tudna felm utatni az évi tisz ta  jövedelemben.

A törlesztendő összegeket nem csupán erdőhatóságonként 
kellene kiróni, hanem erdőgondnokságok szerint is meg kellene 
állapítani. És gondoskodni kellene e m ellett term észetesen arról 
is, hogy ezek az összegek, m int kiadások, az évi zárószámadá
sokba is felvétessenek s ekkóp a bevételek és kiadások között 
m utatkozó különbségben minden erdőgondnokságná! a valóságos 
évi tisz ta  jövedelem jusson kifejezésre. (így tö rtén ik  ez külföldön 
sok helyen. Pl. a tescheni uradalomban az erdőgondnokságok 
minden év végével m érleget készítenek s ebben számolják el az 
u takra, épületekre s egyéb beruházásokra fo rd íto tt összegek 
am ortizáczióját is.)

Az ú tak  építésére fordítandó tőkéknek az állami erdők ré
szére, ezek jövedelméből záros határidő a la tt  törlesztendő külön 
kölcsön u tján  való fedezése Ausztriában már tervbe volt véve 
az 1895. évben, de azután feleslegessé vált, mivel az illető ösz- 
szeget az általános beruházások keretében b iztosíto tták  az állami 
költségvetésben*

Az erdei úthálózatok k iépítésére vonatkozó pontos tervek
nek és költségvetéseknek az elkészítését term észetesen számi-

* L. Kaán K. » Ausztria erdőgazdasági beruházásai* ez. czikkét az Érd. 
Lapok 1902. évfolyamában.
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tusoknak  kell megelőzniük a befektetendő összegek nagysága 
és miképpen leendő törlesztése tek intetében. Ezekhez a számítá
sokhoz adatokat szolgáltatni s a biztos alapot megadni első sorban 
az erdőrendezés feladata. Sőt czélszerü ezeket a szám ításokat ma
gában a gazdasági tervben, illetőleg a revizionális m unkálatok
ban tenni meg.

Mindenek előtt, legalább megközelítő pontossággal meg 
kell állapítani az útvonalak elhelyezését és hosszúságát, figye
lemmel arra, hogy azok segélyével könnyen hozzá lehessen férni 
az erdő minden részéhez s ezáltal lehetővé váljék a gyérítések 
foganatosítása is az erdő bármely részében. Hegyes vidéken ehez 
a  vázlatos tervezéshez nagyon term észetesen olyan térképekre 
is szükségünk van, amelyeken a m agassági vonalak (izohipszák) 
is fel vannak tün tetve. Éppen ezért nagyon kívánatos volna a 
jövőben a felm érést ezekre is k iterjeszten i s gazdasági térképeinket 
— a m iként külföldön sok helyen tö rtén ik  — ennek megfelelő
i g  úgy készíteni, illetőleg úgy egészíteni ki, hogy a terepviszo
nyokra nézve is biztos tá jékozást nyújtsanak. Addig is azonban 
jó hasznát lehet venni az 1 : 25000 m érték-arányban készült ka
tonai táborkari térképeknek.

Az úthálózat tervezése szoros kapcsolatban kell, hogy le
gyen az erdő gazdasági beosztásával, amennyiben az erdei ú tak a t 
vagy legalább azoknak egy részét a gazdasági beosztásnál h a tá r
vonalakul szoktuk felhasználni. Sőt czélszerü többé-kevésbbé a 
faállományviszonyokhoz (t. i. a faállománybeli különbségekhez s 
különösen a korkülönbségekhez) is alkalmazkodni, m ert ekkép 
nagyon m egkönnyithetjük vele a vágásszabályozást, illetőleg a 
vágássorrendnek a helyes m egállapítását.

Nagyon jó volna term észetesen, ha az ú thálózat te rv eze té t 
egész terjedelmében m indjárt az erdőrendezési m unkák során s 
nevezetesen a gazdasági beosztással kapcsolatosan, pontos hely
színi felvételek alapján, egészen pontosan lehetne elkészíteni. 
Ez a munka sok esetben nagyobb nehézség nélkül keresztül is 
vihető volna. Nagyon sok esetben azonban le kell mondanunk

5*
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róla m ár csak azért is, m ert aligha lehetne ily nagy szabású 
te rv e t  úgy elkészíteni, hogy azon később a kivitel alkalmával 
lényegesebb v á ltoz ta tásoka t tenni ne kelljen. De az ilyen ese
tekben  is arra  kell törekednünk, hogy gondosan állapítsuk meg 
és jelöljük ki az ú tak  irányát legalább o tt, ahol az összeesik a 

gazdasági beosztás valamely határvonalával.
A szóban lévő vázlatos terv  kellő alapot fog nyújtani arra, 

hogy kiszám ítsuk belőle az építendő útvonalaknak összes hosz- 
szóságát s ebből átlagos tapasz ta la ti adatok alapján, megköze
lítő pontossággal m egtudjuk, m ekkora összeget kell az új ű takba 
befektetnünk. Az ekkép k iszám íto tt összeghez term észetesen 
hozzászám itandók még a m ár meglevő ú tak  jókarba hozásával, 
illetőleg helyenként való áthelyezésével járó költségek is.

A befektetendő tő k é t a dolog term észeténél fogva az évi 
tisz ta  jövedelemnek az ú tak  kiépítése révén elérendő emelke
déséből kell majd törleszteni. Ennek a jövedelemtöbbletnek a 
m egállapítása nagy körü ltek in tést kivan s a helyi viszonyok gon
dos m érlegelését követeli meg. Az erre vonatkozó szám ításoknál 
figyelembe kell hogy jöjjön nézetem s z e r in t:

1. az a m egtakarítás, am it az eddigi szállítási berendezések 
m ellett is kihasználható és (bármily csekély áron) értékesíthető  
fatöm egeknek az erdőből való kiszállításánál előreláthatólag 
évente el lehet érni azon a réven, hogy a jó útakon a szállítás 
sokkal könnyebb és gyorsabb lesz, m int eddig volt s eliez képest 
a fuvaros egyszerre sokkal több fá t lesz képes elszállítani s 
naponta nagyobb ú ta t  lesz képes megtenni, m int eddig;

2. az ú thálózat lé tesítése u tán  elérhető tő érték e  a gazda
sági tervek  szerint évente kihasználható olyan fatöm egeknek, 
(pl. gyéritési fatömegeknek), amelyek az eddigi szállítási beren
dezések m ellett a közel jövőben egyáltalában nem volnának ha
szonnal értékesíthetők  ;

8. esetleg annak a famennyiségnek a tőértéke, amely az 
eddigi szállítási rendszer m ellett (pl. vizen való szállítás esetén) 
m int apadék, évente veszendőbe menne.
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Ennek a három téte lnek  az összege együttvéve adja azt 
a  tisz ta  jövedelembeli többletet, amely egészben, vagy részben 
m int évi járadék törleszteni lesz hivatva a befektetések összes 
költségeit.

Tulajdonképpen szám ításba veendő volna még ezen kívül 
az a k özve te tt haszon is, amely a gyérítések fokozatosabb m ér
tékben való végrehajtása révén a faállományok értékgyarapodá
sának nagyobbodásában fog jelentkezni, ezt azonban megállapí
tani nagyon nehéz volna s ezért inkább mellőzzük.

A szám ításnál az erdőértékszám itástanból ism ert következő 
képletből indulhatunk k i :

T =  j ---- * ' °Pn 1---- , vagyis : a befektetendő tőke (T) egyenlő
0 . op X 1 • °Pn

egy olyan időleges évi járadék (j) kezdő értékével, amely jára
dék m ostantól számítva n  éven á t  évente ismétlődik.

Már m ost vagy az t akarjuk  tudni, hogy a tisz ta  jövede
lembeli többlet m int évi járadék hány év a la tt  fogja törleszteni 
a b e fek te te tt tőkét, vagy pedig az t ku tatjuk , hogy m eghatáro
zo tt törlesztési idő tartam ot véve fel, m ekkora összeget kell 
évente a törlesztésre áronig  fordítani s ez az összeg (j) meny
nyivel lesz kisebb vagy nagyobb az évi tisz ta  jövedelemnél remél
hető többletnél. Előbbi esetben ism eretes T (a befektetendő tőke) 
és j  (a tisz ta  jövedelembeli többlet) s m eghatározandó n, vagy 
logaritm usok segélyével, vagy pedig ami sokkal egyszerűbb, oly 

T 1 . opn—1
módon, hogy y  =  q 0p  X 1 opn kifejezést véve alapul, kiszám it- 

Tjuk - j  é r ték é t s azután a járadék kezdő értékére vonatkozó táb lá

zatban (1. az Erdészeti Z sebnap tár: 1911. évfolyamának 284. lap
ján) megnézzük, hogy ennek az értéknek  a fe lvett kam atláb mel
le tt  hány év felel meg. Utóbbi esetben pedig T és n  ism eretes

T
és j - t  kell m eghatároznunk. Az első képletből J — ---- T~opn-i----

t . op* X  O . op.
E zt az é rték e t könnyen k iszám íthatjuk az „Erdészeti Zseb- 
n ap tá r“ segítségével, amelynek „a járadék kezdő vagy tőke
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é rté k e“ czimű táblázatából a nevező é rték é t közvetlenül ki lehet 
olvasni *

Ezek a szám ítási eljárások arra  a feltevésre vannak ala
pítva, hogy az u tak  kiépítése egyszerre fog m egtörténni. E ttő l 
eltérő esetekben te h á t némileg módositandók. Hogy miképpen, 
arra  kiterjeszkedni feleslegesnek tartom  s különben is messze 
vezetne czélomtói.

Az évi tisz ta  jövedelemben remélhető többletnek a kiszá
m ításánál különösen nagy szerep ju t a gyéritési fatöm egeknek. 
Ezeknek a reális megbecslésére (közönséges próbaterek, próba
körök segélyével stb.) ennélfogva különösen nagy súly fek te
tendő. A pontos becslések m indenesetre nagyobb fatömegekhez 
vezetnek, m int amennyinek a k ihasználását gazdasági terveink
ben gyérítés czimén eddig elő szoktuk irányozni.

Reális gyéritési fatöm egekkel számítva, meglepő eredmé
nyekhez fogunk jutni sok helyen. Nagyon sok esetben fogjuk 
tapasztalni, hogy a gyérítésekből nyerhető közvetlen haszon, ille
tőleg jövedelemtöbblet magában véve is teljesen fedezni képes a jó 
úthálózat létesítésének a költségeit.

Amig a mi gazdasági terveinkben legfeljebb általánosságban 
szoktuk hangoztatni az erdei ú tak  építésének szükséges vo ltát, 
addig Ausztriában az állami és az állam által kezelt alapítványi 
erdőkre vonatkozó gazdasági tervek  készítésénél, kapcsolatban 
az erdő gazdasági beosztásával, az erdők feltárása czéljából szük
séges úthálózat vázlatos tervezésére is kiterjeszkednek. A gaz
dasági tervben m egállapítják, hogy a te rv eze tt ú thálózat mennyi 
idő a la tt  s milyen sorrendben lesz kiépítendő. És a gazdasági 
tervek  megvizsgálása alkalm ával az úthálózat tervezete is meg- 
birálás alá kerül, úgy, hogy a gazdasági tervek  jóváhagyásával 
elvileg eldöntöttnek tek in tik  az ú thálózat kiépítésének a kérdé

* L. Kolossy Imre: »Törlesztés-számitás az Erdészeti Zsebnaptár kama
tos kamattábláinak segélyével* ez. czikkét is az Érd. Lapok 1907. évfolyamá
ban (542. lap.)
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sé t is. Az u tak  fokozatos kiépítése azután a gazdasági tervben 
m egállapíto tt prog-ramm szerin t tö rtén ik , az ép ítést megelőzőleg 
elkészítendő és jóváhagyás v ég e tt felsőbb helyre felterjesztendő 
részletes építési te rvek  és költségvetések alapján.

Hasonlóképpen felöleli a gazdasági terv  a létesítendő ú t
hálózat tervezését Bajorországban is, ahol a gazdasági terv  
m ellékletei közé tartozik  a legközelebbi 10 évre szóló „útépítési 
te rv “ is, amelyben megközelítőleg az építési kö ltségeket is ki
m utatják.

R endelkezéseket tarta lm aznak  az erdei ú thálózat k iép íté
sére, illetőleg fejlesztésére nézve a gazdasági tervek  Baden nagy- 
herczegségben, Elsasz-Lotharingiában és Németország más álla
maiban is.

Minden esetre helyén való volna, hogy az erdőgazdaság sza
bályozásának a keretében a gazdasági tervek  és revizionáiis mun
kálatok  készítése alkalmával, kapcsolatban az erdő gazdasági 
beosztásával és a vágatás szabályozásával, mi is kiterjesszük 
figyelmünket a szállítási berendezések s első sorban az erdők fel
tárásához szükséges úthálózat tér rezesére, illetve a meglévő u tak  
és egyéb szállítási eszközök fejlesztésére. Hogy azokról legalább 
megközelítő pontossággal, te rv ek et készítsünk és szakszerű szá
m ításokat tegyünk arra  nézve, hogy ezek a berendezések milyen 
költséggel volnának létesíthetők , s a kö ltségeket mennyiben 
fedeznék, illetőleg mennyi idő a la tt  törlesztenék a fának belter- 
jesebb kihasználásából és az olcsóbb szállításból remélhető elő
nyök. Hogy ehez képest m egállapítsuk, hogy a szállítási beren
dezések hálózata milyen sorrendben, mennyi idő a la tt  volna lé- 
tesitendő, illetőleg kiegészítendő.
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V. Az erdőgazdaság czélja és a vágásforduló.

A midőn erdőrendezési rendszerünket b írálat tárgyává te 
szem, foglalkoznom kell legalább röviden, az erdőgazdaság czél- 
jával s a vele való szoros kapcsolatnál fogva a vágásforduló kér
désével is.

Az erdőgazdaság czélja nagy általánosságban az, hogy az 
erdő állandóan, teh á t nemcsak a jelenben, hanem a késő jövő
ben is, megfelelő jövedelm et hozzon s a m ellett a közérdeket is 
szolgálja. A kettő , t. i. a megfelelő jövedelmezés és a közérdek 
kielégítése sok esetben nincsen ellentétben egymással, sok ese t
ben azonban utóbbi némi áldozatot követel a birtokostól.

A fenti körülírással azonban csak nagyon tág  k e re te it ad
tuk  az erdőgazdaság czéljának. E zt a gazdasági tervben esetről- 
esetre valamivel szorosabban is körvonaloznunk kell s neveze
tesen  meg kell állapítanunk, hogy körülbelül mi értendő „meg
felelő jövedelmezés1* a la tt, ami magában véve m eglehetősen tág  
fogalom.

A jövedelm ezést illetőleg törekedhetünk  : a legnagyobb ta 
lajjáradék avagy pedig a legnagyobb évi tisz ta  jövedelem (erdő
járadék) elérésére. Szó lehet még a legnagyobb évi faterm ésről 
is, am it az átlagos évi növekedés maximumának megfelelő vágás
forduló alkalm azása m ellett lehet elérni. Egyenesen ezt tűzni 
ki czélul azonban csak a legkivételesebb esetekben indokolt, 
akkor t. i. ha az erdő a b irtokosnak másunnan előnyösen be- 
nem szerezhető tüzifaszükségletét van hivatva kielégíteni.

A legnagyobb talajjáradék elvére tám aszkodó u. n. pénzügyi 
gazdaság alkalm azása esetén a vágásszahályozásnál a pénzügyi
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vágás fordulót vagyis az t a rendszerin t rövid vágásfordulót kell 
alapul venni, a mely m ellett a talaj gazdasági értéke (a talajtó l 
a  jövőben várható bevételek és kiadások jelenlegi értékének  a 
különbsége) s ezzel együtt term észetesen a ta lajjáradék (a talaj 
gazdasági értékének  egy évi kam atja) is a legnagyobb. A pénz
ügyi gazdaságra nézve jellemző ezen kívül még, hogy nagy súlyt 
helyez az erdőgazdaságban lévő tőkék• megfelelő kamatozására, 
vagyis arra, hogy az erdő évi tisz ta  jövedelmének a viszonya az 
azt lé tre  hozó tőkéhez kedvező legyen. Jellemzi továbbá, hogy 
a faállományok vágásra való érettségét tisztán pénzügyi szempont
ból ítéli meg, az u. n. m utató százalék segítségével.

A legnagyobb erdőjáradékra törekvő erdőgazdaságnak a lé
nyege pedig az, hogy olyan, többé-kevésbbé hosszú vágásforduló 
alkalmazandó, amely m ellett az erdő évi átlagos tisz ta  jövedelme 
a  legnagyobb. Ez, a hosszabb vágásfordulóval járó nagyobb fa
készlet révén, nagyobb tőkének a felhalmozását, illetőleg a meg
lévő nagyobb tőkének az épségben ta r tá sá t  követeli meg az er
dőben. Azt ellenben nem nézi, hogy milyen arányban vau a tiszta 
jövedelem az azt létrehozó tőkékhez.

Bizonyos körülmények között bizonyos mértékig m indkét 
elvnek, m indkét iránynak megvan a maga jogosultsága. Az első
nek, vagyis a legnagyobb talajjáradék elvének helye lehet kisebb 
erdőbirtokoknál s általában a magán erdőbirtokoknál, amelyek
nek tulajdonosai jogosan helyezkedhetnek tisztán  üzleti alapra 
s joggal tehetik  meg azt, hogy erdejükből a fakészlet egy ré
szének értékesítése által kivonják a benne lévő tőkének egy 
részét abból a célból, hogy a visszamaradó kisebb tőke nagyobb 
százalékkal kamatozzék. Helye lehet továbbá általában véve 
abban az esetben, ha az erdő fakészlete s ennek korosztályok 
szerint való összetétele rövidebb vágásfordulónak felel meg.

A második elvnek, t. i. a legnagyobb erdőjáradék elvének 
az alkalm azása bizonyos határig jogosult lehet akkor, ha a na
gyobb vágásfordulónak megfelelő fakészlet az erdőben a múltból 
rendelkezésünkre áll s azt olyan tarta lék tőkének  kívánjuk te 
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kinteni, amely legbiztosabban az erdőgazdaságban őrizhető meg 
az utódok számára s amelytől éppen ezért nem is várunk nagy 
százalékkal való kam atozást. Jogosultságot ad továbbá ennek az 
elvnek még az is, hogy az általa fe lté te lezett magasabb vágás- 
forduló m ellett nagyobb m éretű fákat, értékesebb műfaválaszté- 
kokat nevelhetünk s a vidék, az ország gazdaságának és ipará
nak a szükségleteit jobban kielégíthetjük, m int a vékonyabb fá t 
nyújtó, rövidebb pénzügyi vágásforduló m ellett. A legnagyobb 
erdőjáradékra, vagyis a legnagyobb átlagos évi tisz ta  jövedelemre 
való törekvésnek teh á t első sorban is az állam és a községek 
s általában a jogi személyek birtokában lévő nagyobb erdőbirto
koknál van helye, m int a melyek tulajdonosainak úgyszólván 
egyenesen erkölcsi kötelességük vagyonukkal a közérdeket is 
minél nagyobb m értékben szolgálni.

Ámde m indkét elv inkább csak elv és az is marad. Úgy 
a pénzügyi, m int a legnagyobb tisz ta  jövedelemre a lap íto tt vágás
fordulót ugyanis az erdőértékszám itástan  körébe tartozó olyan 
szám ítások u tján  kell meghatározni, amelyekhez a biztos alap 
hiányzik. Ennélfogva sem a pénzügyi, sem pedig a legnagyobb 
évi tisz ta  jövedelemre a lap íto tt vágásforduló pontos m eghatáro
zására nem vagyunk képesek. Legalább olyan értelem ben nem, 
hogy a ma m egállapított vágásforduló a későbbi jövőben is fedje az t 
a czélt, am elynek az érvényesítése kedvéért alkalm aztuk. Nem 
vagyunk képesek különösen mi, ak ik  nagyobb részt még kiala
kulatlan gazdasági viszonyaink között sokkal tájékozatlanabbak 
vagyunk a szám ításnál alapul veendő jövendőbeli faárak (tőárak) 
felől, m int pl. a ném et erdőgazdák. A mig a külföld fe jle tt erdő
gazdaságaiban némi megnyugvással alkalm azhatják a jelenlegi 
faárakat s ezeknek jövendőbeli fokozatos em elkedését ellensú
lyozva lá th a tják  a kam atláb némi leszállítása által, addig mi a 
legtöbb esetben egyáltalában nem tám aszkodhatunk a jelenlegi 
faárakra (tőárakra), amelyek — a m int számos példa m utatja  — 
rövid 10 vagy 20 év a la tt  100, sőt 200, esetleg még több szá
zalékkal em elkedhetnek, még pedig nem egyenlő arányban min-
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(len fafajnál és minden választéknál. (E helyett inkább magunk 
is a külföldi faárakból indulunk ki, azzal a feltevéssel, hogy 
80—100 év múlva bizonyára lesz olyan drága a fa nálunk is.) 
Nehézséggel jár e m ellett a kam atláb helyes m egválasztása is, 
ami a pénzügyi vágásforduló kiszám ításánál nagy fontosság
gal bir.

Már pedig a messzi jövőre is kiható, olyannyira fontos kér
désben, m int a vágásforduló m egállapítása, nem szabad tisztán  
kétséges alapokon nyugvó szám ításokra tám aszkodnunk m ert ez 
nagyon m egbosszulhatja magát.

A szám ítás alapjainak a bizonytalan volta főképpen na
gyobb erdőbirtokoknál nagy veszélyt re jth e t magában, különösen 
arra  az esetre, ha a legnagyobb talajjáradék  elérését ta rtv a  szem 
előtt, a vágásfordulót nagyon alacsonyra szabjuk.

Tegyük fel ugyanis, hogy az erdőbirtokosok többsége szin
tén úgy gondolkoznék, m int mi s szintén leszállítaná a vágás- 
fordulót. Ebben az esetben a piacz vékony m éretű műfával árasz- 
ta tn ék  el s amig ennek az ára jelentékenyen leszállana, addig 
a vastagabb műfa ára  a nagy keresle t és csekély k ínálat követ
keztében nagy m értékben emelkednék. Mi lenne ennek a követ
kezm énye? Az, hogy azután az erdőbirtokosok ism ét vastagabb 
m éretű fát term elni s ennek az érdekében a rövid vágásforduló
ról ism ét a hosszabbra visszatérni igyekeznének. Most már a 
hosszabb vágásforduló lenne a pénzügyi vágásforduló. Erről köny- 
nyen meggyőződhetünk, ha a talaj gazdasági értékének  a kép
letében a nagyobb vágásfordulóra vonatkozó szám ításnál a végső 
használat é rték é t az eddig szokásosnál nagyobb arányban emel
jük az alacsonyabb vágásfordulóhoz képest.

A vágásforduló felemelése azonban a kihasználás megszo
r ítá sá t vonná maga után s tetem es áldozatokat követelne az 
illető erdőbirtokosoktól, ak iknek bizonyára nem volna olyan 
könnyű m ost a fakészletből hiányzó tő k é t m egtakarítani, m int 
amilyen könnyű volt annak idején a rendelkezésükre á llo tt na
gyobb tő k é t megtámadni s annak egy részét pénzzé tenni.
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Kisebb erdőbirtokosok még m egtehetik, hogy a pénzügyi
nek többé-kevésbbé megfelelő rövid vágásfordulót alkalmaznak. 
M ert — addig legalább, amíg a nagyobb birtokosok eléggé kon- 
zervativek m aradnak — nem kell félniök attó l, hogy a véko
nyabb m éretű műfa ára túlságosan le fog szállani. így ők m int
egy kihasználhatják  a helyzetet sa já t javukra.

Nem jár talán  nagyobb veszedelemmel a pénzügyi vágás
forduló alkalm azása a pénzügyi gazdaság igazi hazájában, Szász- 
országban sem, ahol a sok cellulose gyár rendkívül nagy meny- 
nyiségü vékony fá t fogyaszt s ezért ennek az ára aránylag na
gyon magas, mig a vastagabb fából a k ínálat amúgy is elég 
nagy a kereslethez képest, a Bajorországból és Galicziából való 
behozatal révén. Bizonyítják ezt a spechthauseni kir. erdőgond
nokságban létező faárakra vonatkozó feljegyzéseim, melyek sze
r in t o tt 1907-ben a fenyő épületi fa tőára, a középátm érőt véve 
a lap u l: 16 cm.-től 22 cm.-ig 16'61, 23-tól 29 cm.-ig 25'51, 30-tól 
36 cm.-ig 28'95, 37-től 43 cm.-ig 28'60 m árkában volt megálla
pítva m3-ként (43 cm.-nél vastagabb fa nincsen). Vagyis o tt  a 
36 cm.-nél vastagabb fa tőára  még kisebb valamivel, m int a 
30—36 cm.-esé. (Ez következtetn i enged egyszersmind arra  is, 
hogy a Szászországban alkalm azott 80—90 éves pénzügyi vágás- 
forduló tulajdonképpen nem is állhat valami messze a legnagyobb 
tisz ta  jövedelemre a lap íto tt vágásfordulótól, amely o tt  — a 
fenti faárakból következtetve — szintén nem igen lehet nagyon 
magas.)

Mihelyt azonban Bajorország és a többi szomszédos ném et 
államok szintén á ttérnének  a tisz tán  pénzügyi gazdaságra s le
szállítanák a vágásfordulót, bizonyára megérezné nem sokára Szász
ország is az addig fo ly ta to tt pénzügyi gazdaság káros következ
ményeit.

A legnagyobb talajjáradékra és a legnagyobb erdőjáradékra 
a lap íto tt erdőgazdaság között azonban középút is van, amelyen 
haladva, a kettő  közö tt levő ellen té teke t többé-kevésbbé kiegyen
líthetjük. Helyesen jelöli meg ezt a középútat Guttenberg lovag,
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a bécsi gazdasági főiskola jeles tan ára  az 1907. évi bécsi nemzetközi 
gazdasági kongresszuson ta r to t t  előadásában, amidőn az t mondja, 
hogy „az erdőrendezés feladata az erdőtalajt és a ra jta  levő fa
állom ányokat lehetőleg előnyösen hasznosítani, teh á t a gazda
ságot akkén t rendezni, hogy lehetőleg magas erdőjáradék (évi 
tisz ta  jövedelem) m ellett a talajból és fakészletből álló erdő
vagyon megfelelően kamatozzék*

Hogy mi értendő „megfelelő kam atozás” ala tt, erre nézve 
a m agyarázatot m egtaláljuk az ő Erdőrendezéstanában.** Szerinte 
ez viszonylagos dolog és függ egyfelől az illető erdőgazdaság
nak a sajátos visszonyaitól, másfelől az erdőbirtokosnak az 
erdőhöz k ö tö tt igényeitől. Az egyébként is vagyonos, nagy erdő- 
birtokos valamivel kisebb kam atozással is beéri s inkább nagy 
(de nem a legnagyobb) tisz ta  jövedelem elérésére törekszik, a 
kisebb erdőbirtokos ellenben nem igen lévén abban a helyzetben, 
hogy a faállományokban nagyobb tő k eé rték e t halmozzon fel, in
kább az t nézi, hogy az erdejében lévő kisebb tőke nagyobb száza
lékkal kam atozzék. Természetes azonban, hogy azért nagyobb 
erdőbirtokoknál is igyekezni kell a jövedelmezőséget, a kam ato
zási százalékot a lehetőségig fokozni.

Az évi tisz ta  jövedelem (erdőjáradék) rendszerint olyan magas 
korban éri el maximumát, am ikor a jövedelmezési százalék m ár 
nagyon alacsony. Viszont a jövedelmezési százaléknak a maximuma 
legtöbbnyire olyan fiatal korra esik, am elyet szálerdő gazdasági 
mód alkalm azása esetén, nagyobb erdőbirtokoknál nem igen lehet 
alapul venni a vágásforduló megállapításánál, mei’t  az ilyen vá- 
gatási kor m ellett nyerhető vékonyabb faválasztékoknak nagyobb 
mennyiségben való értékesithetése  kérdésessé válnék. Ha teh á t 
a G uttenberg által m egjelölt középutat keressük, a nagy erdő
járadékra való törekvésnek a túlságosan alacsony kam atozási 
százalék, a magas kam atozási százalékra való törekvésnek pedig

* L. Érd. Lapok 1908. évf. 1214., 1215. lap.
** »Die Forstbetriebseinrichtung*, Wien und Leipzig, 1903. — 17. 1.
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a vágásforduló irreálisan alacsony volta szab ha tárt. (L. Gutten- 
berg idézett művének 293. lapján.)

Ausztriában elvben inkább a pénzügyi gazdaság felé hajla
nak. Az osztrák  állami és állam által kezelt alapítványi erdőkre 
vonatkozó 1901. évi erdőrendezési u tasítás  41. §-ának 11. pontja 
ugyanis Bund idézete szerint* ezt mondja : „Ha kényszerítő kö
rülmények, melyek a szolgalmak kielégítéséből, az anyagszállítás 
feltételeiből vagy a fapiacz körülményeiből eredhetnek, az eddigi, 
különösen azonban az igen magas vágatási kor további m egtar
tá s á t  szükségessé nem teszik, a vágásforduló hosszára nézve az 
a törekvés mérvadó, hogy az erdőben rejlő befektetési és üzemi 
tőke megfelelően kam atozzék.“ I t t  nincs ugyan említés téve a 
legnagyobb talajjáradékról, illetőleg a pénzügyi vágásfordulóról, 
mindazonáltal ez az intézkedés körülbelül a pénzügyi gazdaság 
elveinek felel meg, m ert a megfelelő kam atozást hangsúlyozza. A 
gyakorlatban azonban, am int Bund is említi, ezt az elvet nem 
nagyon érvényesítik, amennyiben a vágásforduló m egállapítá
sánál egyáltalában nem ragaszkodnak a pénzügyi gazdaság leg
főbb feltételéhez, a pénzügyi vágásfordulóhoz, ső t ellenkezőleg 
a legtöbb esetben éppen magas vágásfordulót alkalmaznak.

A ném et birodalomnak erdőgazdasági szempontból legfon
tosabb államaiban az állami erdőknél elvben a legnagyobb erdő
járadék alapján állanak, kivéve Szászországot, ahol a pénzügyi 
gazdaság elveit igyekeznek érvényre ju tta tn i, úgy a vágásfor
duló m egállapításánál, m int egyéb tek in te tben  is.

így Poroszországban az állami erdőkre nézve a legnagyobb 
tisz ta  jövedelem elérésére való törekvés van elvként kimondva. 
Baden nagylierczegségben szintén a legnagyobb tisz ta  jövedelem 
s e m ellett a legnagyobb mennyiségű műfa term elése a gazdaság 
czélja, nemcsak az állami erdőkben, hanem a k ö tö tt erdőbirto
kokon általában. Bajorországban az 1852. és 1896. évi erdőtör

* L. Bund »Értekezések az Erdőrendezés köréből* ez. művének 105. 
lapján, valamint Érd. Lapok 1903. évf. 1143, 1144. 1.
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vények szerint az állami erdőkben a gazdaság' czólja „a legna
gyobb faterm és elérése az olyan választékokban, a melyek a 
vidék és az ország szükségleteinek megfelelnek,“ a mi körül
belül egy értelm ű a legnagyobb tisz ta  jövedelemre való tö rek 
véssel. W ürttem bergben, Bund szerint, ugyancsak „a piacz igé
nyeinek legjobban megfelelő választékok termelése*1 a czél. 
Hessen nagyherczegségben a kincstári és községi erdőkre vonat
kozó 1903. évi u tasítás  értelmében szintén a legnagyobb és leg
értékesebb faterm és elérésére kell törekedni s e czélból a való
ságos növekedést fokozni kell, úgy, hogy a szabályost lehetőleg 
megközelítse. Szász-Weimar nagyherczegségben e lv : a talaj 
term őerejének fenn tartása  és lehető fokozása m ellett a legnagyobb 
jövedelemnek a lehető legrövidebb idő a la tt  való elérése.

A legnagyobb tisz ta  jövedelem elérésére való törekvés eddig 
különösen Bajorország állami erdeinél ju to tt  kifejezésre, a me
lyeknek a kezelése eddig túlságosan is konservativ  volt. Éppen 
ezért gróf Törring-nek a bajor országgyűlésen 1908. évben elő
te r je sz te tt  indítványára a kormány és az illetékes körök leg
újabban komoly megfontolás tárgyává te t té k  az eddigi magas 
vágásfordulók leszállítását és a túlságosan felhalmozódott fa
készletfeleslegek némi apasztását.* Bizonyára ennek az eredménye 
az, hogy az 1910. évi erdőrendezési u tasítás  már az t hangoztatja, 
hogy a vágásforduló m egállapításánál figyelemmel kell lenni a 
pénzügyi szem pontokra is s nevezetesen arra, hogy a vágás alá 
kerülő faállományoknál a m utató százalék ne legyen túlságosan 
alacsony.

A mi 1880. évi erdőrendezési u tasításunk  az erdőgazdaság 
czéljának a m egállapítását illetőleg az erdőtörvény 17. §-ának 
harm adik bekezdéséből indul ki, amely szerint az ez alá a sza
kasz alá tartozó  erdőbirtokokról a „gazdasági tervek  — tek in 
te tte l  az erdők terjedelmére, állapotára, az erdőbirtokos szükség-

* L. Wagner tilbing\ai egyetemi tanár »Unsere Forstwirtschaft im 20 
Jahrhunderti czimii müvét (Tübingen 1909. I. füzet 4. lap.)
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Ideire és az erdők okszerű jövedelmezésére — ak k én t készítendők, 
hogy az erdők jókarban ta r tá sa  s használatuk tartam ossága 
b iz tosittassék  s a fatenyésztésen kívül az erdei m ellékterm ények 
használata is szabályoztassék.“ És ezen a m eglehetősen tág  ke
re ten  belől így írja körül az erdőtörvény 17. §-a alá tartozó  erdők 
cz é ljá t: „Az ide vonatkozó erdők gazdasági czélja továbbá (t. i. 
a kihasználás tartamosságán kivül) a lehető legnagyobb fatermések 
elérése oly tenyészthető  fanemekben és választékokban, melyek 
az ország s illetve az állandó értékesithe tés igényeinek leginkább 
megfelelnek. Első sorban az illető vidék szükségletei, azután a 
távolabb eső fafogyasztási helyek és piaczok jönnek tek in te tb e  . ..  
K ivételt képeznek az olyan erdők, m elyeknek különleges rendel
te tésü k  van, valam int az olyanok is, melyek faterm ését maga a 
birtokos fogyasztja, mely esetben annak igényei és szükségletei, 
amennyiben azok a tartam osságot nem veszélyeztetik, döntő be
folyással bírnak a gazdaság czéljának a m egállapításánál. Figye
lembe veendő a fahozamok kellő kihasználása és okszerű jövedel- 
mesése. A te rv eze tt gazdálkodásnak oda kell irányulnia, hogy az 
erdők belterjesen kihasználtassanak s az erdőjövedelem a talaj
ban és állábokban rejlő erdőtökének épségben tartása, sőt lehető 
gyarapítása mellett lehetőleg em elkedjék.“

Kapcsolatban van az idézett intézkedésekkel az u tasítás  
bevezető m ondata is, mely igy hangzik : „Az erdőgazdasági üzem
tervek  czélja a gazdálkodást akkén t vezetni, hogy a kihasználás 
tartam osságának (állandóságának) biztosítása, az erdőtalaj termő- 
képességének fentartása és lehető fokozása mellett az erdőbirtok oly 
jövedelmet hozzon, amilyen az adott viszonyok között elérhető, és 
hogy az erdő lehető mielébb az okszerű erdőgazdaság követel
ményeinek megfelelő szabályos állapotba jusson.14

Mindezek az idézetek — bár nem fejezik ki egészen h a tá 
rozottan  — arra  m utatnak, hogy illetékes helyen annak idején 
a legnagyobb tisz ta  jövedelem elérését k ívánták  megjelölni a 
gazdaság czéljául nálunk is az erdőtörvény 17. §-ában felsorolt 
erdőbirtokokra nézve, — am int ezt Rund is m egállapította több
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szőr idézett művében. E rre kell következtetnünk  legalább abból, 
hogy az u tasítás  a lehető legnagyobb faterm ések elérését az ér- 
ték esith e tés  igényeinek leginkább megfelelő fanemekben és vá
lasztékokban kívánja és később a talajban és a faállományokban 
lévő erdőtökének lehető gyarap ítását hangsúlyozza.

A vágásforduló m egállapítására vonatkozó intézkedésében 
azonban az u tasítás  m ár a középútat keresi, még pedig valamivel 
határozottabb  alakban, am ikor ezt mondja : „A forda megállapi- 
tásánál teh á t kipuhatolandó legelőször, hogy tek in te tte l a talaj 
term őképességére, a fanemre, a jelenlegi állabok korosztályaira 
és épségi állapotukra, a kelendősegi viszonyokra és a gazdaság 
czéljaira, melyik az a vágatási kor, amely az illető erdőkre nézve 
a legelőnyösebb . . . Általában azonban szem előtt tartandó, hogy 
a fordatartam lejebb szállítása az erdőtökét kevesbíti, túlmagasra 
való emelése pedig a kamatozás rovására esik."

Ez az utolsó m ondat teljesen fedi az t az elvet, am it Gut- 
tenberg  á llíto tt fel az erdőgazdaság czéljára s ezzel kapcsolatban 
a vágásforduló m egállapítására nézve. És a szokásos vágásfor
dulókból Ítélve, körülbelül ez az elv ju to tt  érvényre nálunk a 
gyakorlatban is, bár a vágásforduló m egállapítása czéljából pénz
ügyi szám ítások nem igen tö rtén tek .

Nézetem szerint ezt az elvet (lehetőleg magas erdőjáradék, 
megfelelő kam atozás m ellett) határozottabb formában kellene 
irányadóvá tenni az erdőtörvényünk 17. §-a alá tartozó nagyobb 
erdőbirtokokra nézve, kivéve talán  a részvénytársasági erdőket, 
am elyekre nézve teljesen egyetértek  Bunddal abban, hogy bir
tokosaiknak joguk van tisztán  a pénzügyi szem pontokat ta rtan i 
szem elő tt az erdőgazdaság czéljának a m eghatározásánál. És ki 
kellene egészíteni még azzal, hogy az erdőjáradékot és ezzel együtt 
az erdőgazdaságban rejlő tőkék kamatozását rendszeres gyéríté
sekkel, a felújítás módjának helyes megválasztásával s általában 
helyes erdőművelési elvek alkalmazásával, továbbá úthálózatok léte
sítésével és egyéb befektetésekkel is a lehetőségig fokozni igyekezzünk.

A magas erdőjáradék és megfelelő kam atozás elvének lehe-

6
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tőleg czéltudatos alkalm azása érdekében hébe-korba vizsgálat alá 
kellene vennünk az eddigi vágásfordulót a jövedelmezés szempont
jából is. Legalább az olyan erdőbirtokoknál, ahol valamennyire 
megbízható adatok állanak rendelkezésünkre a vágásfordulónak 
szám ítások ú tján  való m eghatározásához. Korántsem  azért, hogy 
azután feltétlenül elfogadjuk a teljesen biztos alapokon amúgy 
sem nyugvó szám ítások eredményét, hanem csak azért, hagy az 
ilyen természetű vizsgálódások megóvjanak a szélsőségig menő túl
zásoktól.

Éhez képest meg kellene kísértenünk legalább megközelí
tőleg meghatározni (az erdőbirtokos viszonyainak megfelelő k a
m atláb alkalmazásával) a pénzügyi vágásfordulót, vagyis az t a 
vágásfordulót, amelynél a talajnak  az ism ert kép let szerin t k iszá
m íto tt gazdasági értéke a legnagyobb lenne. Nemkülönben k u ta t
nunk kellene a legnagyobb tisz ta  jövedelemre a lap íto tt vágás
forduló nagyságát is, am it tudvalevőleg úgy kapunk meg, hogy 
szabályos erdőállapotot tételezve fel, kiszám ítjuk az f  holdon 
vagyis a vágásforduló éveivel egyenlő számú holdon, évente vál
ható tisz ta  jövedelemnek egy holdra eső á tlag á t különböző vágás
fordulók m ellett s azután kiválasztjuk az t a vágásfordulót, amely 
m ellett az eredmény a legmagasabb.*

Azután szám ítást kellene tennünk m indkét vágásfordulót 
illetőleg arra  nézve is, hogy az évenkénti tisz ta  jövedelem körül
belül hány százalékát teszi az erdőben rejlő tőkének vagyis a 
ta la j és a faállományok értékének együttvéve. Összehasonlítva 
egymással az igy nyert kétféle °/„-ot, term észetesen rendszerint 
az t találnék, hogy a kam atozási százalék

* Az évenkénti és holdankénti tiszta jövedelem (J) kiszámítása a követ
kező képlet szerint történik : J =  V +  Ea +  Eb +  meüékhaszn. -  e -  ahQ,
y = eg y  kát. holdnyi vágásterületről a végső használatból nyerhető s a vágás- 
forduló nagyságával változó jövedelem, Ea, Eb =  az ugyancsak egy holdas 
a, b stb. éves korfokok gyérítéséből befolyó jövedelmek, e =  a felújítási költ
ség egy holdon, k — az egy holdra eső kezelési költség, f —  a vágásforduló 
éveinek a száma.
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( évi tiszta jövedelem . _ \  . ,
talajérték -f  a faállományok összes értéke ^  ’/  •'°' maga sa bb

a pénzügyi, m int a legnagyobb tisz ta  jövedelemre a lap íto tt vágás
fordulónál. M ert utóbbinál a Pi é r té k é t kifejező tö rtben  a szám
láló és a nevező közö tt lévő viszony sokkal kedvezőtlenebb m int 
előbbinél.

Az a vágásforduló, amely lehetőleg magas erdőjáradékot s 
e m ellett kielégítő kam atozást is biztosit, valahol a k e ttő  között, 
t. i. a pénzügyi és a legnagyobb tisz ta  jövedelemre a lap íto tt 
vágásforduló közö tt lesz. Hogy hol, ezt a kam atozási százaléknak 
és az erdőjáradéknak az im ént em líte tt kétféle vágásforduló közé 
eső töbh vágásfordulóra való k iszám ítása u tán  Ítélhetjük meg. 
De ennek a megállapításához és ez á lta l a leghelyesebb középút 
eltalálásához a szám itgatások m ellett bizonyos fokú helyes érzékre 
is szükségünk van.

Az a kérdés már most, miképpen tö rtén jék  a kam atozási 
százalék kiszám ítása ?

Mindenek elő tt meg kell állapítanunk, hogy valamely erdő 
kam atozási százalékának a kiszám ítása szintén nem nyugszik 
egészen biztos alapokon. Még az erdő évenkénti tisz ta  jövedelm ét 
többé-kevésbbé m egbízhatóan vagyunk képesek kiszám ítani. De 
m ár az erdőben vagyis a talajban és a faállományban levő tő k eérté 
ket, amelylyel a tisz ta  jövedelmet szembe kell állítanunk, nagyon 
nehéz meghatározni. Annyival nehezebb, m ert az ennek megálla
pításánál követendő eljárásra nézve sem könnyű megállapodni.

Az erdőben lévő tőke gyanánt tulajdonképpen az t a pénz
é rté k e t kell tek intenünk, a m ennyiért az erdőt (talajostól) el 
tudnék  adni. Ámde hogyan puhatoljuk ki e z t?  F eltétlen  erdőta
lajon lévő erdőnél szó lehetne a gazdasági értékről, (t. i. az 
erdőt alkotó erdőrészletek gazdasági értékeinek az összegéről). 
Csakhogy ahány a vevő, annyi féle lehet a gazdasági é rték  meg
határozásánál alkalmazandó kam atláb is s igy az önkénynek nagyon 
tág  te re  nyílik a számításnál.

Szászországban a ta lajnak a gazdasági, a fakészletnek pedig

6*
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a 3—3V2 százalékkal k iszám íto tt befektetési é r té k é t veszik 
alapul s ezek összegével osztják el az évi tisz ta  jövedelm et* 
(Megjegyzendő, liogy i t t  a pénzügyi vágásfordulót alkalm azzák s 
a kam atozási százalékot inkább azért szám ítják ki, hogy az 
egyes erdőgondnokságok jövedelmezését s illetőleg ugyanannak 
az erdőgondnokságnak a különböző években e lért jövedelm ezését 
egymással összehasonlíthassák.) Miután a befektetési érték  nagy
sága is lényegesen változik a kiszám ításnál alapul v e tt  százalék 
szerint, ez az eljárás is u ta t  ny it az önkénynek. És nálunk azért 
sem igen volna helyén, m ert mi befektetési értékről ma még legfel
jebb fiatalosaink egy részénél beszélhetnénk.

Fekete Lajos ta la jé rték  gyanánt a ta la j forgalmi értékét,, 
még pedig annak átlagos legelőértékét veszi szám ításba s ha
sonlóképpen a forgalmi é rték e t veszi alapul a faállományok 
értékének  a m eghatározásánál is.** Bár az igy nyert é rtékek  
összege sem az az igazi értéke az erdőnek, am elyet ismerni s 
az évi tisz ta  jövedelemmel szembe állítani óhajtanánk, m indam ellett 
ezt az eljárást kell a legjobbnak elfogadnunk, m ert a szám ításnál 
kam atláb egyáltalában nem szerepelvén, az egyéni felfogás számára 
i t t  nem nyílik olyan tág  tér. És elfogadhatjuk ezt az egyszerű 
és m egbízhatóságára nézve mégis csak kézzel foghatóbb eljárást 
annyival is inkább, m ert a vágásforduló nagyságának a mérlege
lésénél a kam atozási százalékra amúgy is inkább csak összeha
sonlítások tehetése kedvéért van szükség s lem ondhatunk arról, 
hogy a k iszám íto tt százalék teljesen híven fejezze ki az évi 
tisz ta  jövedelemnek a viszonyát az ezt létrehozó tőkékhez.

Megjegyzendő, hogy akkor, am ikor a vágásforduló megállapí
tá sa  érdekében szám ítjuk ki a kam atozási százalékot, az erdőt sza
bályos állapotban lévőnek kell képzelnünk. Természetesen czél- 
szerű e m ellett a m egállapított vágásfordulóra nézve az erdő 
jelenlegi állapotának megfelelő kam atozási százalékot is kipuha

* L. Rónai György ide vágó czikkét az Érd. Lapok 1909. évf. (137. lap.)
** L. Érd. Lapok 1908. évf. 1063. lap.
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tolnunk, hogy azután a vágásszabályozásnál esetleg erre is figye
lemmel legyünk.

Ilyen fajta — inkább csak tapogatódzásszerü — számit- 
gatásokhoz véleményem szerint nem csupán a vágásforduló meg- 
állapitásánál kellene folyamodnunk az erdőrendezés terén, hanem 
im itt-am ott más esetekben is. így helyén valónak találnám , ha 
hébe-korba megkisérélnők a mutató-százalék* kiszámítását is, pl. 
olyankor, ha a vágásszabályozás alkalm ával az t kell eldöntenünk, 
hogy k é t faállomány közül melyik érettebb a vágásra. Tehát 
csak  tisz tán  összehasonlítás kedvéért s korántsem  azért, hogy 
m agát a vágásszabályozást a m utató százalékra alapítsuk, m ert 
hisz ennek a feltétele a pénzügyi vágásforduló elfogadása volna. 
Az ilyen szám ítások sok, pénzügyi szempontból súlyos kifogás 
alá eső hiba elkövetésétől óvnának meg a vágásszabályozásnál.

Hasonlóképpen nem ártan a  szám itgatnunk néha a fafaj 
m egválasztásánál is. Nevezetesen ki kellene szám ítanunk kétes 
esetekben a talaj gazdasági é rté k é t a term őhelyi viszonyoknak 
megfelelő k é t vagy több fafajra nézve abból a czélból, hogy 
azután az t a fafajt részesítsük előnyben, amelyre nézve a szám ítás 
eredménye kedvezőbb.

Általában véve kívánatosnak tartanám, hogy úgy az erdő- 
rendezés, m int általában az egész erdőgazdaság terén felmerülő 
kérdésekben (pl. a gyérítéseknek, úthálózatok létesítésének  ked
vező hatása, felújítási módok összehasonlítása stb.) minél gyak
rabban folyamodjunk a pénzügyi számításokhoz. Ezek a számítások, 
ha levonnók belőlük a tanulságokat, a legtöbb esetben a már 
m egállapíto tt vágásforduló m ellett elérhető jövedelmeknek lényeges 
fokozásához vezethetnének.

Az ilyen term észetű szám itgatásokhoz persze a legtöbb 
esetben mindenek e lő tt pontos és az eddigieknél többféle ad a to t 
felölelő faterm ési és ezenkívül a helyi viszonyoknak megfelelő 
értéknövekvési táb lákra volna szükségünk.

* L. Fekete L.: » Erdészeti Nyereségszámitástan* 63—81. 1.
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VI. Az erdő gazdasági beosztása.*

Az erdő gazdasági beosztásának a czélja: m egkönnyíteni az 
á tte k in té s t és a tájékozódást, lehetővé tenni, hogy bármely 
terü le trész könnyen és pontosan megnevezhető legyen, k e re tek e t 
nyújtani a vágásszabályozáshoz, megkönnyíteni a vágásterü letek  
k itűzését, biztos csatlakozási pon tokat és vonalakat nyújtani 
az erdő belsejében utólagosan foganatosítandó felmérésekhez, és 
végül — nyiladékrendszer alkalm azása esetén — az egészben 
vagy részben ú tn ak  is használható nyiladékok segélyével meg
könnyíteni a fának a k iszállítását, az erdei tüzek, rovarkárok, 
gombabetegségek ellen való védekezést s egyúttal a vadászat 
érdekeit is szolgálni.

Jelentősége erdőrendezési szempontból legnagyobb a vágás- 
szabályozásnál. A gazdasági beosztás rendszerének esetleges hibái 
i t t  nyilvánulnak meg a legnagyobb m értékben.

A hazánkban szokásos rendszer szerint a nagyobb erdőbir
to k o k a t kezelési szempontból gazdasági testek re , ezeket m egint 
az erdőrendezés alkalm ával üzemosztályokra s tovább vágásso
rozatokra és tagokra szoktuk osztani. (Az erdőrészletek a lak ításá t 
nem szám ítjuk a gazdasági beosztáshoz, m ert ezeknek az elkü
lönítése többé-kevésbé csak ideiglenes term észetű.)

Gazdasági te s t  a la tt  az ugyanannak a b irtokosnak a tu laj
donát tevő azoknak az erdőknek az összességét értjük, amelyek 
kezelési szempontból önálló egészet alkotnak; nagyobb erdőbir

* V. Ö. Bund K. »Értekezések az erdőrendezés köréből* 134—142. 1. 
(Érd. Lapok 1905. évf. 301—310. 1.)
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tokoknál teh á t rendszerint az erdőgondnokságot s csak ritkán  
ennek egyes külön fekvő részeit. A gazdasági te s tek  alakítása 
tulajdonképpen kívül esik az erdőrendező munkakörén. Erdőren
dezési szempontból ezek annyiban bírnak fontossággal, hogy 
minden gazdasági tes trő l külön gazdasági te rv e t szoktunk készíteni.

Az üzemosztályra nézve az 1880. évi erdőrendezési u tasítás  
a következőket mondja: „Mindazon egymással összefüggő állabok, 
melyek számára egy és ugyanazon üzemmód és forda  á llap ítta
to t t  meg, rendszerin t egy üzem osztályt képeznek. Gyakran elő
fordul azonban, hogy egy és ugyanazon üzemmódban és fordában 
kezelt állabokból is több üzem osztályt kell alakítani, amennyi
ben az t a helyszíni viszonyok, a kihasználás módja, a szállítási 
és kezelési viszonyok, valam int oly terhelmények teszik  szüksé
gessé, melyek nem az egész erdőbirtokra vonatkoznak. Minden
esetre  m egkivántatik , hogy az üzemosztály önálló vágássorrend
del bírjon s önállólag legyen kezelhető

A kincstári erdőket illetőleg az 1883. évi 6016. számú u ta 
sítás ennél tovább megy és ekképpen rendelkezik az üzemosz
tályok a lak ítására  n ézv e : „Az üzemosztályok oly erd ő teste t
képezvén, melyek üzemi tek in te tben  külön-kíilön önállólag kezel
hetők, egy és ugyanazon üzemosztályba mindazon állabok fogla- 
landók, melyekre nézve a gazdaság feladata s a szállítás és é rté 
k esítés iránya ugyanaz ; melyek lehetőleg egyenlő főfanemekkel bír
nak, melyek számára egyenlő üzemmódot és fordát m egállapítani 
szükséges s melyeknek tarlasztása és újra erdősítése ugyanazon 
módon eszközlendő. Ebből következik, hogy pl. oly erdőrészek, 
melyek szolgalommal terhelvék, amennyiben szükséges, külön 
üzem osztályt képeznek, hogy a véderdőkhöz tartozó  állabok szin
tén  külön üzemosztályba foglalandók, hogy a hegységben az 
alantabb fekvő erdők, amelyekben a főfanem a tölgy, a maga
sabban fekvő bükkösöktől s ezek a fenyvesektől lehetőleg elkü
lönítve, külön üzemosztályba sorozandók; továbbá : hogy ameny- 
nyiben a viszonyok megengedik, kívánatos, miszerint az egész erdő- 
gondnokság egyetlen egy üzemosztályt képezzen, és pedig az esetben
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is, ha több különfekvő erdőrészből á l l ; magától értetvén, hogy 
k é t vagy több erclőgondnokság egy üzemosztályba semmi esetre  
össze nem foglalható. O tt azonban, ahol több üzemosztály ala- 
k itta tik , szükséges, hogy mindegyik a helyi viszonyokhoz képest 
megfelelően legyen kikerekitve s hogy az egyik üzemosztályhoz 
tartozó állabok a m ásiknak egyes állabjai által szét ne szakit- 
tassanak, k iv é te lt képezvén a véderdő talajhoz tartozó terü letek , 
melyek minden körülm ények közö tt a többi állaboktól elkülöni- 
te n d ő k ; ezek kihasználása is azonban az ugyanazon gondnok
sághoz tartozó többi erdőkkel kellő kapcsolatba hozandó.“

Mindezeknek a rendelkezéseknek a lényege az, hogy :
1. oly terü le tek  foglalandók egy üzemosztályba, amelyeken 

belől a gazdasági mód s ezzel kapcsolatban a kihasználás és a 
felújítás módja, valam int a vágásforduló s lehetőleg a fafaj is 
ugyanaz, s amelyek a szállítási és a kezelési viszonyok s neve
zetesen a szállítás és értékesítés iránya tek in te tében  sem külön
böznek egym ástó l;

2. de e m ellett az üzemosztálynak — eltekintve a védő
erdőktől — összefüggő te rü le te t kell alkotnia s önálló kezelésre 
alkalm asnak kell lennie, ső t arra  is kell törekednünk, hogy az 
erdőgondnokság lehetőleg egyetlen üzemosztályból álljon ;

3. az üzemosztály önálló vágássorrenddel bírjon vagyis az 
üzemosztályon belől a kihasználásnak egyenletesnek kell lennie.

Az üzem osztályt abban az esetben, ha terü le te  oly nagy, 
hogy a szabályos évi vágásterületnek egy vágásban való kihasz
nálása „a czélszerű és biztos felújítás feltételeinek a vágás túl- 
nagy k iterjedése m iatt nem felelne m eg“ a fentebb em líte tt 1880. 
és 1883. évi m inisteri u tasítások  értelm ében k é t vagy több vágás
sorozatra szoktuk osztani, azzal a czélzattal, hogy mindegyik vá
gássorozat önmagában véve is önálló vágássorrenddel bírjon s ehez 
képest benne a kihasználás, ha nemis m indjárt, de legalább 
idővel, egyenletes legyen. E m ellett azonban a vágássorozatok 
alakitásával egyúttal az is a czélunk, hogy a fafaj és a term ő
hely különféleségéből származó különbségek az évi jövedelem
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egyenletessége kedvéért az üzemosztályon belől lehetőleg kiegyen
lítődjenek s a vidék m unka- és fuvar-ereje a vágások szétosztása 
folytán jobban kihasználható legyen.

A vágássorozatokat, illetőleg ha az üzemosztály nincsen 
vágássorozatokra osztva, m agát az üzem osztályt végül annyi 
tagra osztjuk, ahány fordulószak van a vágásfordulóban. Ebből 
következik, hogy a tagok nagysága nálunk megközelítőleg a 
szabályos fordulószaki terü le tnek  felel meg. A tagok alakításával 
a  mi rendszerünk szerint egyúttal az a czél is egybe van kötve, 
hogy idővel minden tag  önmagában egyöntetűvé váljék, ha nem 
is fafaj és term őhely tekin tetében , de legalább a faállományok 
k o rá t illetőleg, annyiban, hogy a korkülönbség a tagon belől ne 
igen legyen nagyobb a fordulószak időtartam ánál.

Tegyük m ost vizsgálat tárgyává, vájjon ez a rendszer s 
illetőleg a gazdasági beosztásra nézve nálunk fennálló rendelke
zések megfelelnek-e a helyes erdőgazdaság elveinek?

Keresve a feleletet erre a kérdésre, mindenek elő tt az az 
ellen té t ö tlik  szemünkbe, ami az üzemosztályok alak ítására  vo
natkozó, fentebb idéze tt rendelkezésekben, különösen pedig a 
k incstári erdőket illetőleg k iado tt 1883. évi u tasításban  rejlik. 
Ez az u tasítás  ugyanis egyfelől az t követeli, hogy egy és ugyan
abba az üzemosztályba olyan erdők foglaltassanak, amelyek a 
kihasználás és felújítás módja s a vágásforduló tek in tetében  
egyenlő elbánás alá eshetnek s lehetőleg fafaj tek in tetében  is 
egyöntetűek, másfelől pedig megkívánja, hogy az üzemosztály 
önálló kezelésre alkalmas, összefüggő te rü le te t alkosson s k ite r
jedése az erdőgondnokságon belől minél nagyobb legyen.

A helyes erdőgazdaságnak egyik legfontosabb követelménye 
a  mai felfogás szerint az, hogy az erdőnek úgyszólván minden 
kis részletével úgy bánhassunk el, am int az t a helyszíni viszo
nyok megkívánják s nevezetesen szabadon választhassuk meg a 
kihasználás és a felújítás módját, sőt bizonyos határig  a vágás
fordulót is. Ha ezt az elvet csak valamennyire is érvényre ak a r
juk ju tta tn i, a jellegükre nézve változatos hegységi erdeink nagy
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részében ki van zárva az, hogy összefüggő te rü le tek e t foglalhas
sunk ugyanabba az üzemosztályba. Viszont, ha arra  törekszünk 
első sorban, hogy az üzemosztály nagy k iterjedésű és e m ellett 
összefüggő is legyen, fel kell áldoznunk a szabad m ozgást s le 
kell mondanunk arról, hogy a term őhelyi és faállományviszonyok
hoz kisebb terü le teken  belől is alkalm azkodhassunk a kihasználás 
és felújitás módjának és a vágásfordulónak a m egállapításánál.

Ilyen dilemma elé á llíto ttak  bennünket a fentebb jelzett 
rendelkezések. Szerencsénkre a gyakorlat a középutat keresve, 
a szóbanlevő e llen té teke t kiegyenlíteni igyekezett. De nem min
denü tt ta lá lta  el a helyes irányt. Sok helyen a lak íto ttak  tú lsá
gosan sok üzem osztályt a kezelés egyszerűségének a rovására. 
És még több helyen á llíto ttak  fel szigorú sablonokat s húzták 
egy kaptafára a gazdálkodást nagy terü le ten  belől annak a ked
véért, hogy nagy te rü le te t foglalhassanak egy üzemosztályba.

Hogy az e fa jta  h ibákat kiküszöbölhessük, mellőznünk kell 
egyfelől azt a követelést, hogy az üzemosztály okvetetlenül összefüggő 
területet alkosson, másfelől pedig — amint- a gyakorlatban sok 
helyen eddig is megtörtént — kifejezetten meg kell engednünk bizo
nyos mértékig a szabad mozgást a kihasználás és felújitás módja 
s általában a gazdasági mód (üzemmód) tekintetében az üzemosz
tályon belől is.

Ez egyáltalában nem ütközik semmiféle különösebb aka
dályba és nincsen ellentétben az üzemosztályok alak ításának  a 
czéljával sem, — ha ezt a czélt helyesen fogjuk fel.

M ert mi is a czélunk tulajdonképpen az üzemosztályok el
kü lönítésével?

Semmi más, m int az, hogy az erdőgondnokság, illetőleg a 
gazdasági te s t  keretében elválasszuk egymástól azokat az erdő
részeket, amelyekre nézve a vágatüst külön kell szabályozni (ami 
azonban még korántsem  jelenti azt, m intha minden ilyen résznél 
a kihasználás egyenletességére kellene törekednünk.)

Tehát a vágásszabályozás érdeke a fő az üzemosztályok ala
k ításánál.
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Ez megköveteli, hogy az egy és ugyanabba az üzemosztályba 
sorozott erdőknél közös legyen a vágásforduló olyan értelemben, 
hogy a fordulószakonként, illetőleg évenként kihasználás alá ke
rülő te rü le tek  avagy fatöm egek az egész üzemosztályra nézve 
közös vágásforduló alapján legyenek m egállapíthatók (anélkül 
azonban, hogy minden egyes faállományt éppen az ennek a közös 
vágásfordulónak megfelelő korban kellene kihasználni.)

De m ár nem követeli meg, hanem csak kívánatossá teszi, 
hogy ugyanabba az üzemosztályba olyan erdőket foglaljunk, 
amelyeknél a főfafaj, illetőleg a főbb fafajok ugyanazok. Kívá
natos ez azért, m ert ha ez a feltétel is meg van, sokkal egy
szerűbben érhető el a vágásszabályozás ú tján  a kihasználás fafajok 
szerint való egyenletességének s ennek a révén a jövedelem 
egyenletességének is a b iztosítása akár az üzemosztályon belől, 
ak ár az egész erdőgondnokságra avagy ennél még nagyobb te rü 
le tre  nézve. De nem okvetetlenül szükséges, mivel a kihasználás
nak fafajok szerint való egyenletességét m ásképpen is el lehet 
érnünk. (Ezt a czélt szolgálja a mi gazdasági terveink  IVa. sz. 
táblázata.)

Ami a gazdasági módot (üzemmódot) illeti, teljesen elegendő, 
ha az egy és ugyanabba az üzemosztályba tartozó  erdők ugyan
azon főbb gazdasági mód m ellett (szálerdő, sarjerdő, középerdő) 
kezeltetnek. Ennél többet követelni indokolatlan, m ert ugyan
annak a főbb gazdasági módnak a különböző változatai a legtöbb 
esetben nagyon jól m egférnek egymás m ellett. így  pl. minden 
nehézség nélkül egy üzemosztályba foglalhatók a fokozatos fel
újító vágásmód, a tarvágás s esetleg a szálaló gazdasági mód 
m ellett kezelt erdők.

Hogy az üzemosztály összefüggő te rü le te t alkosson, többé- 
kevésbbé kívánatos ugyan a könnyebb á ttek in té s  kedvéért, de 
a vágásszabályozás érdeke ezt egyáltalában nem követeli meg. 
M ert semmi sem áll útjában annak, hogy az esetleg szétszór
tan  fekvő részeit az üzemosztálynak (bizonyos, pl. a kiszállítás 
főiránya által m egszabott határok  között) együvétartozóknak
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tek in tsü k  a vágásszabályozásnál, illetőleg a vágásszabályozás érde
kében készítendő k im utatások összeállításánál.

Ha igy fogjuk fel, am int hogy igy kell felfognunk, az üzem- 
osztályok elkülönítésének a czélját, m eglehetősen szabad moz
gást nyerünk az üzemosztályok alakításánál s a helyi viszonyok
hoz alkalmazkodó, helyes erdőgazdaságnak egyik legnagyobb aka
dályát hárítha tjuk  el könnyű szerrel utunkból.

Lássuk m ost a vágássorozatokat.
A vágássorozatok alakításával a többek közö tt az volt a 

czélunk, hogy az üzemosztályon belől minden évben egyenlő 
számú vágásunk legyen s hogy ebből folyólag idővel a teljes és 
szabályos korfokozat nem csupán az üzemosztály keretében, ha
nem annak egyes részeiben külön-külön is létrejöjjön.

A szabályos korfokozat a korosztályok jelenlegi szabályta
lan elosztása következtében a legtöbb esetben még az üzem- 
osztályon belől is csak aránytalanul nagy áldozattal érhető el. 
Még több áldozatot kell hoznunk érte  a dolog term észeténél 
fogva abban az esetben, ha az egyes vágássorozatok keretében 
is létesíten i akarjuk. M ert minél kisebb te rü le tte l van dolgunk, 
rendszerint annál inkább hiányoznak a szabályosság elérésének 
a feltételei, nevezetesen a kedvező korosztályviszonyok.

Az üzemosztály vágássorozatokra való felosztásának tehát, 
kivételes esetek tő l eltekintve, olyan nagy hátrányai jelentkeznek 
a vágásszabályozásnál, hogy ezeknek az elkerülése érdekében 
leghelyesebben tesszük, ha — m iként Bund is javasolja — egé
szen lemondunk a vágássorozatok alakításáról. Annyival inkább 
m egtehetjük ezt, m ert mindazt, am it a vágássorozatok a lak ítá
sának előnyéül szoktunk felhozni, igy pl. a fafaj és a term őhely 
kiilönféleségéből eredő különbségeknek a vágásszabályozás alkal* 
mával való kiegyenlítődését, továbbá az évi vágások szétosztását 
a vidék munka- és fuvarerejének czélszerübb kihasználása érde
kében, másképpen is elérhetjük, mégpedig könnyebben és foko
zottabb m értékben. Nevezetesen elérhetjük kisebb vágássorok 
alakításával, amelyek sokkal nagyobb mozgékonyságot biztosita-
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nak számunkra úgy a vágásszabályozásnál, m int az évi vágások 
elhelyezésénél.

Helytelennek kell jeleznem az t az e ljárást is, am it a tagok 
alak ításánál követünk. Amint már fentebb em lítettem , mi az 
üzem osztályt s illetőleg, ha ez vágássorozatokra van osztva, 
minden egyes vágássorozatot annyi tag ra  szoktunk osztani, ahány 
fordulószak van a vágásfordulóban. Ezzel az a czélunk, hogy idő
vel minden egyes tag  körülbelül egy-egy fordulószaki te rü le te t 
képviseljen, ami egyszersmind az t is jelenti, hogy az egyes for
dulószakok folyamán kihasználandó te rü le tek e t minden vágás
sorozatban lehetőleg egy helyre kell csoportosítani.

Annak, hogy a tagok száma szoros összefüggésben van a 
vágásforduló hosszúságával, csak term észetes következm énye az, 
hogy az egyes tagok a legtöbb esetben túlságosan nagy k iter- 
jedésüek (pl. valamely 1000 holdas vágássorozatnál 100 éves 
vágásforduló esetén egyenként átlagosan 200 holdat foglalnak 
el.) Ennélfogva a tag  keretén  belől nagyok a különbségek is 
a faállományviszonyok s különösen a faállományok kora tek in 
tetében. Sokkal nagyobbak, m int lennének akkor, lia a tagok 
száma független volna a vágásforduló bosszúságától s ekkép több 
és kisebb tag o t hasíthatnánk  ki s m ár a tagok elkülönítésénél is 
a rra  törekedhetnénk, hogy korra nézve s lehetőleg egyébként is 
kevésbbé eltérő jellegű faállománypkat csoportosítsunk ugyanabba 
a tagba.

Ilyen körülmények között, ha a tag o t egyszersmind forduló
szaki terü le tnek  is tek intjük, az t az egyöntetűséget, am it ebben 
az esetben a tagon belől idővel elérni szándékozunk (s amire a 
múltban kelleténél nagyobb súlyt fek te ttünk) csak a vágássor
rendnek bizonyos fokig való erőszakolásával biztosíthatjuk. A 
tagokra való osztásnak mai rendszere, illetőleg a tag  fogalmának 
eddigi értelm ezése te h á t végeredményében szintén lényeges áldo
za to k a t követel a vágásszabályozás alkalmával.

De ennek a rendszernek még egy más hátrányos oldala is 
van. Tudniillik az, hogy a vágásoknak az üzemosztály, illetőleg
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a vágássorozat keretén  belől egy helyre való csoportosítását teszi 
kívánatossá. Ez ugyanis nagy, összefüggő vágásterületekhez vezet, 
ami tarvágás alkalm azása esetén sokféle veszélylyel já rh a t s újabb 
felfogás szerint nem igen egyeztethető össze a helyes erdőgaz
daság elveivel.

Nyilvánvaló ezek után, hogy erdeink gazdasági beosztásá
nak mai rendszerét lényegesen m ódosítanunk kell. M ielőtt a jö
vőben követendő rendszerre nézve ha tározo tt javasla to t tennénk, 
lássuk, minő eljárást követnek m anapság a magasabb fokon álló 
külföldi erdőgazdaságokban az erdő gazdasági beosztásánál?

Ausztriában az erdő állandó gazdasági beosz tásánál: 1. gaz
dasági te s t  (W irtschaftsganzes), 2. gazdasági kerü le t (W irtschafts- 
bezirk), 3. üzemosztály (Betriebsklasse), 4. vágássor (Hiebszug), 
és 5. tag  (Abtheilung) elnevezésekkel találkozunk.

A gazdasági te s t  fogalmát körülbelül úgy értelmezik, m int 
nálunk s gazdasági te s tn ek  rendszerint o tt  is az erdőgondnok
ságot tek in tik .

A nagy kiterjedésű erdőgondnokságokat sok helyen gazda
sági kerületekre osztják fel. Ha pl. az erdőgondnokság több fő
völgyre terjed, minden egyes fővölgyből egy-egy gazdasági kerü
le te t a lak ítanak , de ezzel korántsem  az a czéljuk, hogy az ilyen 
kerületeken belől törekedjenek a kihasználás egyenletességére, 
hanem csak az, hogy a gazdasági teendőket jobban megosszák. 
A gazdasági kerü le tek  rendszerin t egyúttal m int erdőőri kerü
le tek  is szerepelnek.

A kihasználás és a jövedelem egyenletességét, rendszerint 
csak az erdőgondnokság keretén  belül igyekeznek elérni, néha 
azonban azzal is megelégednek, ha több erdőgondnokságban együ tt
véve érik  el.

A gazdasági kerü le tet, illetőleg m agát az erdőgondnokságot, 
tagokra osztják fel, a m elyeknek k iterjedése rendesen mintegy 
20—30 hek tár, néha azonban — külterjes gazdaság esetén — 
50—100 h ek tár is szokott lenni. A tagok alakításával a fő czéljuk 
az á ttek in tésnek , továbbá a vágásszabályozásnak, nevezetesen
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pedig a helyes vágásvezetésnek a m egkönnyítése. E rre való tek in
te tte l  a tagok  kihasitásánál figyelemmel vannak a terepala
kulatra , a k iszállításra és a faállományviszonyokra is. U tóbbiakra 
annyiban, hogy egy és ugyanabba a tagba olyan faállományokat 
foglalnak, a melyek ugyanazok szerint a főbb elvek szerin t s 
különösen egyenlő vágásforduló m ellett kezelhetők s a melyek 
fafaj tek in tetében  is többé-kevésbbé egyforma jellegűek. Arra 
azonban, hogy az egyes tagok kor tek in te tében  is idővel egy
öntetűekké váljanak, legfeljebb csak másodsorban törekszenek 
s ezt nem erőszakolják a vágásszabályozásnál. A tagok h a tá ra it 
rendszerin t keskeny nyiladékokkal jelölik meg a hegységi er
dőkben is.

A gazdasági te s t  keretén  belöl azokat a tagokat, a melyek 
egyenlő vágásforduló m ellett és ugyanabban a fő gazdaságimód
ban (szálerdő, sarjerdő, középerdő) kezelhetők, külön üzemosztá
lyokba foglalják. Az üzemosztály fogalmának értelm ezése azonban 
lényegesen e ltér a nálunk elfogadott értelm ezéstől, m ert a mig 
nálunk az üzemosztály rendszerint terü le tileg  összefüggő egé
szet kell, hogy képezzen, addig o tt  erre nem mindig fek te tnek  
súlyt és akárhányszor egymástól külön, szétszórtan fekvő tagokat 
is égy üzemosztályba foglalnak. így pl. te k in te t nélkül a tagok 
fekvésére k iválasztják  és külön üzemosztályban csoportositják 
azokat az összes tagokat, a melyeknél a fafaj lúc- és erdeifenyö 
s a vágásforduló 100 év, és egy m ásik üzemosztályba foglalják 
m egint azokat az esetleg szétszórtan fekvő tagokat, a melyeknél 
a jegenyefenyő és a bükk van túlsúlyban s a vágásforduló 120 év.

A kihasználás és a jövedelem egyenletességére nem tö re
kednek ugyan az üzemosztályon belöl, de azért az évi fahoza
mot minden egyes üzemosztályra nézve külön állapítják  meg.

A helyes vágásvezetés érdekében, nevezetesen pedig a 
szélveszély ellen való védekezés m egkönnyítése s egyúttal a vá
gások könnyebb m egosztása kedvéért, egy és ugyanazon üzem- 
osztályhoz tartozó  k é t vagy több tag o t egy-egy vágássorba (nem 
vágássorozatba!) foglalnak össze. Sőt néha egyetlen tag  is külön
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vágássort képez. A vágássorok alakításával az a czéljuk, hogy 
azokon belől a kihasználás a lehetőségig bizonyos előre megha
tá ro zo tt sorrend szerin t történ jék . A vágássorok azonban tu la j
donképpen nem tartoznak  az állandó gazdasági beosztáshoz.

A vágássorok h a tá ra it akképpen választják  meg, illetőleg 
jelölik ki, hogy az egyes vágássorok egymástól függetlenül 
legyenek kihasználhatók, vagyis hogy a vágássorok bárm elyikét 
bárm ikor ki lehessen használni a nélkül, hogy a fá t valamelyik 
szomszédos vágássor terü le tén  keresztül kellene közelíteni az 
utakhoz vagy más szállítási berendezésekhez, avagy hogy a ki
használás következtében a szomszédos vágássorhoz tartozó fa
állományok a széldöntés veszélyének té te tn én ek  ki. A szélve
szély elhárítása érdekében a vágássorok között rendszerint 5—8 
m éter széles nyiladékokat (W irtschaftsstreifen) alkalmaznak, 
azzal a czéllal, hogy ezek mentén a szélső fák, legalább az egyik 
oldalról, téresebb álláshoz jussanak s ennek folytán ágazatuk és gyö
kérzetük  jobban kifejlődhessék s igy állékonyságuk nagyobb legyen.

A gazdasági testeknek  rendszerin t amúgy is meglévén a 
maguk külön elnevezésük, az erdőrendezésnél azokat külön jel
zéssel nem illetik. A gazdasági kerü le teket római számokkal, 
az üzem osztályokat a gazdasági te s t  keretén  belöl A, B, C . . .  
betűkkel, a tagokat — szintén a gazdasági te s t  keretén  belöl — 
nagy arab számokkal jelölik. (A vágássorok sem számot, sem 
b e tű t nem kapnak, hanem azokat csak a vágássorrendet m utató 
nyilakkal jelzik. Az erdőrészleteket, minden tagban külön sor
rend szerint, kis betűkkel szokták megjelölni.)

Poroszországban az erdőgondnokságot úgynevezett „Block“- 
okra (Bund sz e r in t: gazdasági te s t, vágástömb), vagyis olyan 
részekre osztják, amelyeken belöl a kihasználás egyenletességére 
és a  szabályos korfokozat elérésére kell törekedni. A legtöbb 
esetben minden Block egyúttal egy-egy erdőőri kerület. A kihasz
nálás a Blockon belöl rendszerin t több vágássorban történ ik .

Régebben sok esetben különböző vágásforduló m ellett ke
zelendő erdőket foglaltak egy és ugyanannak a Blocknak a kere-
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tébe. Újabban azonban, ha eltérő vágásforduló alkalm azása válik 
szükségessé, üzemosztályokra osztják a Blockot. Üzem osztályokat 
a lak ítanak  egyenlő vágásforduló esetén is, ha a Blockon belől a 
főfanemek (bükk, tölgy, fenyőfélék) nagyobb összefüggő terü le
te k e t foglalnak el.*

A Blockot, illetőleg az üzem osztályt 10—30 hek tár k ite r
jedésű tag okra darabolják szét, m elyeket a síksági erdőkben 
„Jagen“-nek, a hegységi erdőkben „D istric t“-nek neveznek. A 
tagon belől, ha nem is mindjárt, de idővel egyöntetűséget igye
keznek elérni a faállományviszonyok tek in tetében  s igy a faállo
mányok korára nézve is.

A vágások czélszerü elosztása érdekében i t t  is egymástól 
függetlenül kihasználható vágássorokba csoportosítják a szomszé
dos tagokat, illetőleg a rra  törekszenek, hogy minden tag  önma
gában külön vágássort alkosson. A vágássorok azonban i t t  is 
inkább csak papiroson szerepelnek s nem tek in tik  az állandó 
gazdasági beosztáshoz tartozóknak.

Szászországban az erdőgondnokságot üzemosztályokra oszt
ják, amely alkalommal inkább a fafajt veszik alapúi az elkülö
nítésnél. A kihasználás egyenletességére az üzemosztályon belöl 
törekszenek. V ágássorozatokat i t t  sem alakítanak, hanem az 
üzem osztályt közvetlenül 10—30 hektáros tagokra (Abteilung) 
osztják fel. Hogy a kihasználásnál a kellő mozgékonyság bizto
sítva legyen, nevezetesen hogy a vágásokkal a vágásra é re tt 
faállományokhoz könnyebben el lehessen jutni, a rra  törekednek, 
hogy lehetőleg minden tag  a szomszédjaitól független, külön vá
gássort alkosson, s ha ezt el nem érhetik , akkor is csak két, 
legfeljebb három tag o t foglalnak egy vágássorba. A vágássorok 
i t t  sincsenek külön betűkkel vagy számokkal megjelölve.

Bajorországban** az erdő gazdasági beosztásánál a legnagyobb

* L. Martin: »Die Forsteinrichtung* Berlin, 1906. 72. lap.
** L. Dr. Weber: >Kurze Übersicht über die bisherigen amtlichen Be- 

stimmungen für Forsteinrichtungs-Arbeiten in den k. bayer. Staatsforsten«, 
Augsburg, 1903.
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egység a gazdasági test (W irtschaftsganzes, W irtschaftscomplex), 
amelyen belől a kihasználás egyenletességére törekednek. Ez 
legtöbbnyire azonos az erdőgondnoksági kerü le tte l, néha azonban 
— ha a korosztályviszonyok megkövetelik — k é t vagy több 
erdőgondnokságot foglal magában, avagy viszont, ha a körülmé
nyek (pl. szolgalmak kielégítése stb.) úgy kívánják, az erdőgond
nokságnak csak egy részére terjed.

A gazdasági te s te t  dűlőkre (D istrikt) osztják. Ezek vagy 
különálló erdőrészek, vagy pedig valamely nagyobb, összefüggő 
erdőtestnek  a kezelés szempontjából többé-kevésbé önálló részei. 
Erdőrendezési szempontból különösebb fontossággal nem bírnak.

A dűlők keretében a tagok fenyvesekben 20—25, lomberdők
ben 30—60 h ek tár kiterjedésüek. Az o tt  általános elterjedésnek 
örvendő fokozatos felújító vágásmódra való tek in te tte l a tag  
te rü le té t rendszerint akkorára szabják, hogy egy fordulószak
nak megfelelő időtartam  a la tt  sikeresen felújítható legyen. (Meg
jegyzendő, hogy a fordulószak Bajorországban eddig a vágásfor
duló 7* részével volt egyenlő s ehez képest szálerdőben több
nyire hosszabb volt 20 évnél, legújabban azonban — legalább a 
k incstári erdőknél — szintén 20 évben van megállapítva.) A tagok 
egyöntetűségére nem fek te tnek  súlyt.

Az egyenlő vágásforduló és egyforma főbb gazdasági mód 
(szálerdő, sarjerdő, középerdő) m ellett kezelendő tagokat, külö
nös tek in te tte l a fafajra is, üzemosztályokba csoportosítják a 
vágásszabályozás m egkönnyítése érdekében. Az üzemosztály lehe
tőleg összefüggő te rü le te t kell, hogy alkosson.

A vágássorok alak ítása  i t t  sem tarto z ik  szorosan a gazda
sági beosztáshoz. Ezek rendesen i t t  is 1—3 tagból állanak, de 
a tagok nagy kiterjedésénél fogva elég gyakori az az eset is, 
a m ikor ugyanabban a tagban k é t vágássorban folyik a kihasz
nálás. (A kincstári erdőkre vonatkozó 1910. évi erdőrendezési 
u tasítás  nem is teszen em lítést vágássorokról.)

Baden nagyherczegségben az erdőgondnokságot, ha a gazdál
kodás nem tö rtén h e tik  az egész terü le ten  ugyanazok szerint a

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



99

főbb elvek szerint s különösen egyenlő vágásforduló m ellett, 
üzem osztályokra osztják. Az üzemosztályból, tisz tán  csak a tá jé 
kozás megkönnyítése végett, dűlőket (D istrikt) alakítanak, eze
k e t pedig tagokra osztják fel. A tagok nagyok, néha 80—100 
h ek tár kiterjedésüek, s gazdaságilag önállók vagyis egymástól 
függetlenül használtatnak ki, a nélkül, hogy vágássorokba csopor
tosítanák.

Lényegében hasonló a badenihez az erdő gazdasági beosz
tásán ak  a rendszere W ürttem bergben is.

A m int a fenti rövid ism ertetésből kitűnik, az erdő gazda
sági beosztásának a rendszere úgy Ausztriában, valam int a 
Németbirodalom erdőgazdasági szempontból legfontosabb államai
ban, lényegesen eltér a nálunk alkalm azott rendszertől. E ltér 
különösen abban, hogy vágássorozatokat — olyan értelem ben 
m int nálunk — o tt  sehol sem találunk s hogy a mig mi az üzem
osztályt, illetőleg ha ez több vágássorozatból áll, a vágássoro
zato t, rendesen annyi tag ra  szoktuk osztani, a hány fordulószak 
van a vágásfordulóban, addig o tt  a tagoknak a száma semmi ösz- 
szeftiggésben sincsen a vágásforduló nagyságával. Ausztriában 
ezenkívül abban a tek in te tben  is, hogy a mig mi az üzemosztályt, 
illetőleg a vágássorozatot osztjuk m eghatározott számú tagra, 
addig o t t  a beosztásnál a tagból indulnak ki s a tag o k at cso
portosítják  üzemosztályokba, különösebb figyelem nélkül arra, 
hogy az üzemosztály terü le te  összefüggő legyen.

Nem szenved kétséget, hogy mindezek a rendszerek s külö
nösen az ausztriai, helyesebbek a mi rendszerünknél. A tagok 
szám ának független volta a vágásforduló nagyságától, valam int 
az, hogy a nálunk szokásos teljes vágássorozatok mellőzésével 
csak kisebb, egymástól függetlenül kihasználható vágássorokat 
alak ítanak , szabadabb m ozgást b iztosit a vágásszabályozásnál, 
m int a milyet a mi rendszerünk m ellett ki lehet fejteni. Az 
üzemosztályok alakításánál Ausztriában alkalm azott eljárás pedig 
m egkönnyíti, hogy minden tag  term őhelyi és faállományviszonyai
nak leginkább megfelelő módon s nevezetesen a neki leginkább

7*
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megfelelő vágásforduló m ellett kezeltessék s ne kelljen egyik tag  
érdekeit ebből a szempontból alárendelni a többiének, a m int ez 
nálunk sokszor tö rtén ik , mivel nekünk arra  is kell törekednünk, 
hogy az üzemosztály összefüggő te rü le te t alkosson.

Ezek után  nem lesz nehéz megállapítanunk, hogy a mi 
viszonyaink között milyen rendszert lesz a legczélszerübb követnünk 
a jövőben erdeink gazdasági beosztásánál.

A kezelési egységet képező „gazdasági testu fogalmának 
szokásos értelm ezésén nincs m iért változtatnunk.

A gazdasági te s t  beosztásánál fordítsuk meg az eddigi sor
ren d et s a nagyobb kiterjedésű osztásrészek helyett kezdjük a 
tagok k ihasitásán a gazdasági beosztást.

A tagok számára nézve ne kössük m agunkat a vágásfor
duló nagyságához. Épp úgy ne állítsunk fel h atározo tt szabályt 
a tagok nagyságára nézve sem.

Tekintsük a tag o k at az erdő olyan kisebb kiterjedésű, 
állandó osztásrészeinek, am elyeknek a feladata főképpen az 
á ttek in té s  és a tájékozódás m egkönnyítése, valam int az, hogy 
a vágásszabályozáshoz és az évi vágások elhelyezéséhez biztos 
k e re tek e t nyújtsanak. Egyöntetűség tek in tetében  a tagon belől 
ne állítsunk fel más szigorú követelm ényt, m int azt, hogy az 
egy és ugyanabba a tagba tartozó faállományok közös vágás
forduló m ellett legyenek kezelhetők. E m ellett az olyan erdők
nél, a melyekben a fafaj többféle s ezek a fafajok külön-külön 
nagyobb összefüggő te rü le tek e t foglalnak el, a vágásszabályozás 
m egkönnyítése, különösen a kihasználás fafajonként való egyen
letességének könnyebb elérhetése érdekében czélszerü (de nem 
okvetetlenül szükséges) egyúttal arra  is törekednünk, hogy 
ugyanabban a tagban egy és ugyanaz a fafaj legyen az uralkodó. 
Hasonlóképpen csak kívánatos (a vágássorrend némi szabályos
sága érdekében) de nem okvetetlenül szükséges, hogy egy és 
ugyanabba a tagba olyan faállom ányokat csoportosítsunk, a me
lyek koruknál fogva közel egy időben s czélszerü sorrendben 
lesznek kihasználhatók.
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Már a vágásforduló egyformaságának a szükségességéből is 
következik, hogy különböző főbb gazdasági módban (szálerdő-, 
sarjerdő-, középerdő gazdasági módban) kezelendő erdők nem fog
lalhatók egy és ugyanabba a tagba. De már arra  semmi különösebb 
okunk sincsen, hogy ugyanannak a főbb gazdasági módnak a 
különböző m ódosulatait (pl. a tarvágásos, fokozatos felújitó vágásos 
és szálaló gazdasági módot) meg ne tü rjük  egy és ugyanannak 
a  tagnak  a keretében. A védőerdőkből term észetesen külön tagot, 
illetőleg tag o k at kell alakítanunk.

Az egyes tagok  k iterjedésére nézve irányadók lehetnek 
többek között: a gazdaság belterjessége, a gazdasági mód, a 
fafaj, a terepviszonyok és az erdőbirtok nagysága. Kevésbbé bel
te rjes erdőgazdaságnál nagyobb tag o k at alak íthatunk , m int a 
sablónszerüséget- kevésbbé tűrő s minden tek in te tben  érzékenyebb 
belterjes gazdaságnál. Annyival inkább, m ert a gazdaság fejlő
désével idővel amúgy is lehetséges lesz a nagyobb kiterjedésű 
tag o k a t k é t vagy több tag ra  darabolni. Fokozatos felújitó vá
gásmód avagy szálaló gazdasági mód alkalm azása esetén szintén 
nagyobbak lehetnek a tagok, m int tarvágás esetén, m ert előbbi 
esetben az évi vágásterü letek  kiterjedése is jóval nagyobb szo
k o tt  lenni, m int a tarvágás m ellett kezelt erdőkben. Éppúgy na
gyobbak lehetnek a tarvágás m ellett kezelt tölgyesekben és 
bükkösökben, m int az ugyancsak tarvágás m ellett kezelt lúczo- 
sokban, ahol különösen a rovarkárokra való tek in te tte l arra  kell 
törekednünk, hogy az évi vágásterü letek  kicsinyek legyenek. A 
terepviszonyok csak a hegységi erdőkben vannak befolyással a 
tagok nagyságára, annyiban, hogy ha a hegyoldalak tagoltak, 
könnyebben a lak íthatunk  term észetes határvonalakkal biró kisebb 
tag o k at, m int ha a terep  kevésbé tagolt. Végül a dolog term é
szeténél fogva kisebb tagokat a lak íthatunk  az aprólékoskodásra 
egyébként is alkalmasabb kis erdőbirtokoknál, m int a nagy ki
terjedésű  erdőknél.

M indezeket figyelembe véve, úgy vélem, eltaláljuk a helyes 
m értéket, ha — alkalmazkodva a külföldön kialakult felfogáshoz
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is — a tag  k iterjedését a mi viszonyaink közö tt általában mintegy 
20—60 kát. holdban állapítjuk meg. K ivételes esetekben term é
szetesen, legalább egyelőre, ennél jóval nagyobb (100—150 kát. 
holdnyi) te rü le te t is foglalhatunk egy tagba, valam inthogy itt-o tt  
20 holdnál kisebb tag o k at is alak íthatunk , ha a viszonyok úgy 
kívánják.

A tagok  határvonalait, amennyire csak lehetséges, úgy kell 
m egválasztanunk, illetőleg kijelölnünk, hogy valamennyi tag  a 
szomszédjaitól függetlenül legyen kihasználható. Az olyan fafa
joknál, amelyek a széldöntés és széltörés veszélyének kevésbé 
vannak kitéve, ehez csak az szükséges, hogy a határvonalak a 
terephez és a kiszállítási viszonyokhoz alkalmazkodjanak, azért, 
hogy a fá t ne kelljen a szomszédos tag  terü le tén  keresztül kö
zelíteni az utakhoz vagy más szállítási berendezésekhez. A szél
veszélynek nagyobb m értékben k i te t t  fenyveseknél s különösen 
a lúczfenyveseknél azonban gondot kell fordítani ezenkívül a 
szélveszély ellen való védekezésre is. E rre való tek in te tte l úgy 
kell tervezni a beosztást, hogy a tagot, vagy ha minden tagnál 
nem lehetséges, legalább a tagoknak  egy vágássorban kihasz
nálható csoportjait, a veszélyezte te tt oldalakon vagy mélyebb 
völgy határolja, vagy pedig valamely út, tisz tás te rü le t avagy 
szélesebb (pl. 8—10 m éter széles) nyiladék, amelynek m entén a 
fák ága ika t és gyökérzetüket jobban kifejleszthetik  s így annak 
idején — t. i. a szomszédos tag  kihasználása u tán  — nagyobb 
ellentállást lesznek képesek kifejteni a széllel szemben. (Ezeknek 
a szélső fáknak a nagyobb fokú állékonyságát egyrészt a gyö
k érze t erősebb kifejlődése, m ásrészt pedig az idézi elő, hogy 
mélyebben lenyúló ágazattal bírván, törzsük kúposabb lesz és 
ennélfogva, valam int a lenyúló erősebb ágazat befolyása követ
keztében, súlypontjuk is alább esik, m int a sűrű állásban levő, 
ágaiktól m egtisztu lt fáké.)

Megjegyzendő, hogy a széles nyiladékok a szélveszély ellen 
csak akkor biztosítják  kellőképpen a faállományt, ha azok kivá
gása alkalmával ez még fiatal (25—30, legfeljebb 40 évnél még
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nem idősebb) s ennélfogva a törzsek még csak legalsó ágaiktól 
tisz tu ltak  meg. Korosabb faállományok széleinek a biztosítása 
tek in tetében  ellenben az ilyen nyiladékoktól s ik ert nem igen 
lehet várni. Éppen ezért minden egyes esetben jól megfontolandó, 
vájjon helyén való-e széles nyiladékot vágatni határvonal gya
nán t a szomszédos tagok, illetőleg tagcsoportok között.

A szélső fák állékonyságát a nyiladékok m ellett azzal is 
fokozni lehet, hogy a veszélyezte te tt oldalon a tag  szélén egy 
többé-kevésbé széles pász tá t erősebb fokú gyérítéseknek vetünk 
alá. Term észetesen ezzel is csak abban az esetben érünk czélt, ha 
a gyérítéseket a faállomány fiatal korában kezdhetjük meg.

Hegységi erdőkben m ár a k iszállításra való tek in te tte l is 
czélszerii a terepviszonyokhoz és a meglévő avagy ezután léte
sítendő úthálózathoz alkalmazkodni a tagok, illetőleg az egy vá
gássort alkotó tagcsoportok határvonalainak a m egállapításánál. 
Éhez képest i t t  első sorban völgyeket, hegygerinczeket, u tak a t vá
lasszunk taghatárvonalakul s csak o tt, ahol ilyenek nincsenek, je
löljünk ki e czélból m esterséges (lejtős helyen a legnagyobb esés 
irányában haladó) egyenes vonalakat.

Síkságon és szelíd hajlású dombvidéken a szokásos nyila
dékrendszer ad legmegfelelőbb k ere tek e t a tagokra való beosz
táshoz. Ha ilyet bárminő okból nem kívánunk létesíteni, úgy i t t  
is elsősorban a meglévő útakkal, avagy vasútakkal, csatornákkal 
és egyéb meglévő elkülönítő vonalakkal, másodsorban pedig egyes 
m esterséges nyiladékokkal vagy másképpen megjelölendő egyenes 
vonalakkal határoljuk a tagokat.

U takkal kellően még fel nem tá r t  erdőkben nagyon kívá
natos összekapcsolnunk a tagokra való beosztás tervezését a 
létesítendő állandó ú thálózat oly módon való tervezésével, hogy 
az ú tak  egy része egyszersmind határvonalul is szolgáljon az 
erdő gazdasági beosztásánál. Különösen fontos szerep ju t az ú tak- 
nak az olyan esetekben, am ikor valamely széles hegyoldalt két, 
esetleg több részre kívánunk osztani abból a czélból, hogy a k i
használás egymás fe le tt k é t vagy több vágássorban történjék, ami
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a term elt fa kiszállításának a megkönnyítése érdekében sok ese t
ben nagyon kívánatos.

A taghatárvonalak megjelölésére a külföld fejlettebb erdő- 
gazdaságaiban, e ltek in tve a völgyektől, ű tak tó l és más, állandó 
jellegű választó vonalaktól, nyiladékokat alkalm aznak o tt  is, ahol 
a szélveszély ellen való védekezés ezt nem teszi szükségessé. 
Ilyen esetekben term észetesen megelégesznek keskenyebb (2—3 
m éter széles) nyiladékokkal is. Ezenkívül a vonalak találkozási 
pontjaira s a szükséghez képest egyes közbeeső pontokra is a 
szomszédos tagok  számaival s esetleg külön folyószámmal is el
lá to tt  h atárköveket avagy czölöpöket helyeznek el az összes ha
tárvonalak  mentén.

A taghatárvonalaknak  nyiladékokkal való megjelölése minden
ese tre  nagyon m egkönnyíti az á ttek in té s t és a tájékozódást a 
term észetben. K ívánatos volna teh á t nekünk is követni* ezt a 
rendszert. Legalább is a belterjes, jól jövedelmező erdőgazdasá
gokban és legalább oly módon, hogy egyelőre csak a vágásra 
alkalmas faállományok m entén haladó, valam int a szélveszély 
m iatt amúgy is sürgősebben kivágandó szélesebb nyiladékokat 
vágassuk ki, egyebütt pedig egyelőre a nyiladékoknak csak a 
kijelölésére szorítkozzunk s azok k ivágását fokozatosan akkor 
végeztessük, a mikor a letarolandó fák m ár elég jól é rték esít
hetők  lesznek. Az olyan, kevésbbé belterjes erdőgazdaságokban, 
a hol a nyiladékok k ivágatása és állandó tisz tán ta rtá sa  arány
talanul nagy áldozatot jelentene, term észetesen továbbra is mel
lőzhetjük ennek a rendszernek az alkalm azását s megeléged
hetünk  a taghatárvonalaknak színes olajfestékkel (és nem haj
kokkal) való megjelölésével.

A tagokat a térképen  legczélszerűbb lesz továbbra is nagyobb 
arabs számokkal jelölni meg (mig a tagon belől az erdőrészletek, 
tek in te tte l a tagoknak az eddig szokásosnál jóval kisebb k ite r
jedésére, betűkkel volnának megjelölhetők). A tagok  számozásá
nak a sorrendje végig haladhat az erdőgondnokság egész terü le
tén. Nagy kiterjedésű erdőgondnokságokban azonban az á ttek in 

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



105

tés  megkönnyítése kedvéért az alább tárgyalandó minden egyes „er- 
dőrész‘‘-ben elől kezdhetjük a számozást. (Üzemosztályonként csak 
akkor alkalmazzunk külön folyószámokat a tagok megjelölésére, 
ha az üzemosztályok külön-kiilön összefüggő te rü le te t alkotnak).

Az erdőnek tagokra tö r té n t beosztása u tán  következik csak 
az üzemosztályok alakítása. Ez a munka abból áll, hogy kiválo
ga tjuk  és külön-külön csoportosítjuk, m integy osztályokba so
rozzuk papiroson azokat a tagokat, a melyekre nézve a vágás
szabályozást együttesen kívánjuk tervezni.

A csoportosításnál m indenekfelett a rra  ügyelünk, hogy ugyan
abba az osztályba olyan tagok jussanak, amelyek közös vágás
forduló m ellett lesznek kezelendők. M ásodsorban — ha a fő
fafajok külön-külön eléggé nagy, összefüggő te rü le tek e t foglalnak 
el — arra  is figyelemmel lehetünk a kihasználás fafajonként való 
egyenletességének könnyebb biztosithatása érdekében, hogy a 
külön főfafajjal bíró tagokat külön osztályokba sorozzuk. A gaz
dasági módot illetőleg, a m int m ár a tagok kihasitásánál is csu
pán csak az amúgy is különböző vágásfordulókat feltételező főbb 
gazdasági módokra voltunk tek in te tte l, úgy i t t  is egy és ugyan
abba az osztályba foglalhatunk olyan erdőket, amelyeknél ugyan
annak  a főbb gazdasági módnak különféle változatai nyernek al
kalm azást. Éhez képest más, rendszeres kezelés a la tt  lévő erdőkkel 
össze lehetne foglalni némely esetben a védőerdőket is, a me
lyekből a fennálló u tasítások  értelmében eddig minden körül
m ények közö tt külön üzemosztály volt alakítandó.

A területi összefüggés csak másodrendű érdek. K ívánatos 
ugyan a könnyebb á ttek in té s  kedvéért, de le kell mondanunk 
róla, m ihelyt más fontosabb érdekek megkövetelik.

Az ekképp a terü le ti összefüggésre való különösebb tek in te t 
nélkül a lak íto tt csoportokat nézetem szerint sokkal inkább illet
hetjük  az „osztály" elnevezéssel, m int az eddig egy-egy üzem
osztályba foglalt összefüggő területeket* Felcserélve m ár m ost a

* Lásd: Érd. Lapok 1908. évf. 3. lap.
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kétségkívül helytelen „üzem“ szót a magyarosabb „gazdaság*1 
szóval, helyesen m ondhatjuk pl. hogy valamely tag  az „A“ avagy 
a „B“ gazdasági osztályba tartozik . És nem kifogásolható lénye
gesen az sem, ha az egyes gazdasági osztályokba tartozó  erdők 
összességét egyszerűen „gazdasági o sz tá ly án ak  mondjuk.

Lássuk már most, hogy e m ellett az új eljárás m ellett 
miképpen is helyezkednének el a term észetben az egyes üzem
osztályok? Vegyünk példa gyanánt valamely középhegységi 
olyan erdőt, amelyben a kocsántalan tölgy, a bükk és a jegenye
fenyő a főfafajok s mind a három fafaj részint elegyesen, részin t 
pedig a különböző ég tájak  felé való k ite ttség  és a m agassági 
fekvés szerint váltakozva, többé-kevésbé elegyetlenül fordul elő. 
M inthogy a tölgy magasabb vágásfordulót kiván, m int a m ásik 
k é t fafaj, már csak ezért is külön tagokat s azután külön üzem
osztály t alak ítanánk  a tölgy által elfoglalt nagyobb te rü le trészek
ből. (Nagyon term észetes, hogy a tölgyesekből — valam int a 
jegenyefenyő és a bükk által bo ríto tt területekből — a lak íto tt 
tagokba, illetőleg üzemosztályokba sok esetben más fafajjal borí
to tt ,  illetőleg fafajra nézve elegyes erdőrészleteket is kellene fog
lalni.) Úgyszintén külön üzemosztályba csoportosítanék a jege
nyefenyvesekből alakítandó tagokat. Ha a bükk nagyobbrészt 
elegyetlenül fordul elő s igy akkora összefüggő te rü le tek e t borit, 
hogy ezekből külön tag o k at alak ítan i érdemes, külön üzemosz
tályba foglalnék a bükkösöket is. Különben pedig egy részüket 
a tölgy-, m ásik részüket a jegenyefenyő üzemosztályhoz, illetőleg 
az ezeket alkotó tagokhoz csatolnók egyrészt fekvésük, m ás
részt a szerint, hogy a jövőben e k é t értékesebb fafaj közül 
m elyiket óhajtanok a bükk közé elegyíteni. Az elegyes faállo
m ányokat fekvésük szerint csatolnók valamelyik taghoz s ezzel 
együ tt a megfelelő üzemosztályhoz; illetőleg ha nagyobb te rü 
le te t foglalnának el, külön tag o t alak ítanánk  belőlük s azután a 
bennük túlsúlyban lévő fafajnak megfelelő üzemosztályba osz
tan ék  be.

Körülbelül ezeknek az irányelveknek megfelelő eljárást kö-
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vetnénk a fafajra nézve rendszerin t kevésbbé változatos magas- 
hegységben, nemkülönben a síkságon és a dombvidéken is, ahol 
term észetesen könnyebb volna összefüggő üzem osztályokat ala
kítani.

Amint a fenti példából is kitűnik, ez a rendszer nem ve
zetne az üzemosztályok túlságosan nagy számához. És miután 
már a tagok  k ihasitásánál ügyelnénk arra, hogy ezek czélszerűen 
legyenek kikerekitve, az a körülmény, hogy az üzemosztályok 
esetleg szétszórtan  fekvő tagokat, illetőleg tagcsoportokat fog
lalnának magukban, nézetem szerin t szintén nem járna lényege
sebb hátránynyal sem a kezelés szempontjából, sem pedig más 
tek in tetben .

A fenti példából különben arra  a következtetésre  is kell 
jutnunk, hogy a fafajra nézve változó jellegű olyan erdőkben, 
ahol faállom ányátalakitások történnek, idővel valam ikor a ta 
goknak üzemosztályok szerin t való csoportosítása is változást 
kell, hogy szenvedjen, ami csak term észetes folyománya a vál
tozó viszonyokhoz való alkalm azkodásnak.

Az üzem osztályokat a térképen az illető tagokba avagy tag 
csoportokba ir t  nagybetűkkel jelölhetnők továbbra is. A term é
szetben külön megjelölésükre (a határvonalak m entén e czélból 
felállítandó kövekkel vagy faoszlopokkal) nem volna szükség. 
Legfeljebb akkor volna czélszerü ez a megjelölés, ha az egyes 
üzemosztályok mégis nagy, összefüggő te rü le te t alkotnának.

V ágássorozatokat olyan értelem ben, m int eddig, egyáltalá
ban nem alak ítanánk  a jövőben. E helyett kívánatos volna a 
nagy k iterjedésű erd ő testek e t (erdőgondnokságokat) az á ttek in té s  
m egkönnyítése s a kezelési teendők czélszerü elosztása kedvéért 
u. n. „erdó'réss“-ekre osztani pl. a nagyobb fővölgyek szerint, 
avagy esetleg az erdőőri kerü le teknek  megfelelőleg. Ezeknek erdő
rendezési szempontból semmi más jelentőségük nem volna, m int 
az, hogy a gazdasági tervhez tartozó  táblázatokban az ada tokat 
ilyen erdőrészek szerint csoportositanók minden üzemosztálynál. 
Erdőrészek (illetőleg az üzem osztálynak külön erdőrészekhez ta r .
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tozó részei) szerin t külön lapokon terveznék teh á t a vágatás sza
bályozását is. De korántsem  azért, hogy minden erdőrészben külön- 
külön a kihasználás egyenletességére törekedjünk (ezt a fe lté te lt 
mellőzhetnék még az üzemosztálynál is), hanem csak az átné- 
zetesség kedvéért s főképpen azért, hogy ily módon — az ada
to k a t erdőrészenként is csoportosítván — inkább figyelemmel 
lehessünk arra, hogy a vágások és a különféle gazdasági teendők 
az erdőnek ilyen nagyobb részei szerint kellően megoszoljanak.

M inthogy az erdőrészek elkülönítésénél nem az üzemosz
tályból, hanem magából az erdőtestből (erdőgondnokságból) indul
nánk ki s azokat az üzemosztályok elhelyezkedésére való tek in 
te t  nélkül hasítanék  k i : term észetes, hogy ugyanaz az üzem
osztály k é t vagy több erdőrészre terjedhetne s viszont ugyanaz 
az erdőrész k é t vagy több üzemosztálynak egy-egy részét fog
lalhatná magában. Csak arra  kellene ügyelni, hogy az egyes 
tagok egész terü le tükkel ugyanahoz az erdőrészhez tartozzanak.

Az egyes erdőrészeket rendszerin t helyi elnevezéssel ille tn ő k ; 
más módon (pl. római számokkal) való megjelölésük ritk a  ese t
ben volna szükséges.

Az üzemosztályon belől két-három , esetleg több olyan szom
szédos tago t, am elyet bizonyos m eghatározott sorrendben, együt
tesen  kell majd kihasználni (ez az ese t főképpen lúczfenyvesek- 
ben foroghat fenn) egy-egy vágássorba foglalhatunk, anélkül 
azonban, hogy az ilyen vágássorok az erdő állandó gazdasági 
beosztásánál m int külön osztásrészek szerepelnének. Ezek a kül
földön szokásos eljárásnak megfelelőleg egyszerűen az illető ta 
gokat és erdőrészleteket egybekötő s a vágások haladásának 
irányát jelző nyilakkal jelölhetők meg a térképen.

A fentebb javasolt új rendszert term észetesen nem volna 
okvetetlenül szükséges egyszerre valósítani meg összes erdeink- 
ben. Nézetem szerin t elegendő volna egyelőre csupán egyes, bel
te rje s  kezelésre alkalm as erdőgondnokságokban változta tn i meg 
ily módon az egész gazdasági beosztást a gazdaság időszaki 
megvizsgálása (revízió) alkalmával. M ásutt átm enetileg csak a

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



109

tagok k é t vagy több részre való feldarabolására lehetne szorít
kozni addig, amig az új beosztásnak kellő gonddal való te rv e
zésére kerülhetne a sor. Az eddigi vágássorozatok egyelőre m int 
„erdőrészek“ szerepelnének az ennek megfelelő, fentebb k ö rü lirt 
értelmezéssel.

Azt azonban sürgősen szükségesnek tartanám  m indenütt 
hogy m iként a vágássorozatoknál, úgy az üzemosztálynál és a 
tagnál is eltérjünk  a jelenlegi értelm ezéstől s azoknak a czélját 
és jelentőségét akképpen fogjuk fel, am int ezt fenti javaslatom 
ban leírtam .
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VII. A vágásszabályozás.
1. A vágásszabályozásról álta lában .

Vágásszabályozás (hozamszabályozás) a la tt  annak a liosz- 
szabb vagy rövidebb időre való m egállapítását értjük, hogy az 
erdőből hol és mennyit vágassunk ? (A m ennyiséget területben 
vagy fatömegben fejezhetjük ki.) A vágásszabályozás rendszerin t 
csak a fő- vagy végső használatokra szokott terjedni.

A vágásszabályozás alkalm ával s nevezetesen a kihasználás 
sorrendjének a tervezésénél ezenkívül arra  is kell törekednünk, 
hogy az erdőnek jelenlegi többé-kevésbé szabálytalan állapotát 
bizonyos m értékig rendezzük, úgy, hogy az erdő idővel a szabá
lyost többé-kevésbé megközelítő állapotba jusson.

Lássuk m indenekelőtt, m it is kell értenünk az erdő szabá- 
lyos állapota a la tt  s mennyiben jogosult annak m egközelítésére 
törekednünk a vágásszabályozás révén ?

Szoros értelem ben v e tt  szabályos erdőállapot a la tt  az erdő
nek az t a teljesen rendezett, eszményi állapotát értjük, amely 
m ellett az állandóan, évről-érve (esetleg bizonyos nagyobb, de 
egyenlő időközökben) mennyiség és minőség tek in te tében  egyenlő 
fatöm eget (fahozamot) képes szolgáltatni. Ennek a szabályos álla
potnak  a főfeltételei: a teljes sűrűség, a szabályos korfokozat 
és a korfokok szabályos sorrendje. Ha ezek a fe lté telek  meg

vannak , m egvannak a szaDaiyosság többi feltételei is, u. m. a 
szabályos vágatási kor, a szabályos fakészlet, a szabályos növe
kedés és a szabályos hozam.

Ahoz tehá t, hogy valamely erdő állapotát teljesen szabá
lyosnak mondhassuk, elsősorban is szükséges volna, hogy az
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illető erdő annyi korfokból álljon, a hány év a vágásforduló és 
az egyes korfokokat teljes sűrűségű olyan faállományok alkos
sák, am elyeknek korában egy-egy év a különbség, s hogy az egyes 
korfokok külön-külön egyenlő te rü le te t (termőhelyre nézve vál
tozó erdőben egyenlő á tszám íto tt terü le te t) foglaljanak el. Szük
séges volna továbbá, hogy ezek a korfokok a_term észetben bizo
nyos szabályszerűséggel iiöy e tk ezzen ej^eg y m ásu tán , illetőleg 
csoportosuljanak egymás mellé. Fafajra nézve változó erdőkben 
ezeknek a felté teleknek tulajdonképpen az egyes fafajokat ille
tőleg is meg kellene lenniük.

Est a szabályos állapotot a valóságban sehol sem találjuk 
fel s annak teljes elérésére, legalább nagyobb kiterjedésű erdők
nél, nem igen törekedhetünk, még a fafajra nézve elegyetlen er
dőkben sem, annál kevésbbé az elegyesekben. A faállományok 
k o rá t illetőleg teljesen megelégedhetünk azzal, ha az erdőt 
alkotó korfokok korosztályonként megközelítőleg akkora te rü 
le te t foglalnak el, a m ekkora szabályos állapot esetén egy-egy 
korosztályra esnék, a nélkül, hogy az egyes korosztályokon belől 
meg lenne mindenik korfok s ezek mind egyenlő te rü le tte l len
nének képviselve. Sűrűség tek in te tében  szintén nem követelhetjük 
meg minden faállományra nézve, hogy szabályos, vagyis teljes 
sűrűségű legyen, hanem m egelégedhetünk, ha a sűrűség a való- 
ságban bL__0'9, szakkép m egközelíti a te ljest. A sorrendet ille
tőleg is meg kell elégednünk azzal, ha a különböző korosztá
lyokba tartozó faállományok elosztása a term észetben összhang- 
zásban van a helyes kihasználási sorrenddel.

Ámde ilyen erdő is kevés van a valóságban. Kevés van 
különösen nálunk, ahol a rendszeres erdőgazdaság csak újabb 
keletű. A legutolsó évtizedeket megelőzőleg erdeink túlnyomó 
részében rendszertelenül tö r té n t a kihasználás s nem ford íto ttak  
kellő gondot a felújításra. Sok helyen többet vágtak az erdőből, 
m int a m ennyit a jövő érdekeire való te k in te tte l szabad le tt  
volna. M ásutt m egint szünetelt, avagy csak nagyon k o rlá to lt volt 
a hihasználás. A vágásterü le teke t elsősorban a könnyebben
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hozzáférhető helyeken jelölték ki s hogy a fa kiszállítása érde
kében ne kelljen nagyobb befek tetéseket tenni, a vágásokat 
összpontosítani igyekeztek. Viszont a nehezen hozzáférhető erdők
ben nagy kiterjedésű, összefüggő koros faállom ányokat hagytak 
vissza a jelen számára.

Term észetes következm énye ennek a gazdálkodásnak, hogy 
erdeink nagyobb részében a tényleges állapot nagyon is távol 
áll a szabályostól s az t még annyira sem közelíti meg, a meny
nyire valóban kívánatos volna. Az egyes korosztályok által el
foglalt te rü le tek  nagyon eltérnek a reájuk eső szabályos te rü 
lettől, ső t sok esetben egyes korosztályok egészen hiányoznak, 
egyes korosztályok ellenben aránytalanul nagy te rü le te t foglalnak 
el. Nem ritk a  eset, hogy az egész erdő csupán koros, a megál
lap íto tt vágásfordulót jóval túlhaladó korú faállományokból és a 
legutolsó korosztályba tartozó fiatalosokból áll. E m ellett erdeink 
nagy részében a korosztályoknak a term észetben való elosztása 
sem felel meg a helyes kihasználási sorrend követelményeinek, 
így pl. sok esetben a régi rendszertelen kihasználás következ
tében az egyes korosztályokba tartozó erdőrészletek össze-vissza 
feküsznek a term észetben s határvonalaik is szabálytalanok. 
Sok esetben az egyes korosztályok nagy összefüggő te rü le te 
k e t foglalnak el, ami m egint az évi vágásterületeknek meg
felelő elosztását nehezíti meg. Némely esetben van ugyan bizo
nyos sorrend a korosztályoknak az elhelyezkedésében, de ez 
ellentétben van azzal a sorrenddel, am it a kihasználásnál a ve
szélyes szelekre, vagy a kiszállítás irányára való tek in te tte l 
követnünk kell.

Ha — minden egyebet félretéve — kizárólag csak az lenne a 
czélunk a vágásszabályozással, hogy az erdőnek im ént vázolt 
rendezetlen állapotát rendezzük, ezt az ilyen erdőkben sem volna 
nehéz elérni. Ha ugyanis minden évben akkora te rü le te t hasz
nálnánk ki, a m ekkora szabályos állapot esetén egy évre ju t s 
a k ihasznált terü le tek  sikeres felújításáról is idejekorán gondos
kodnánk, az első vágásforduló leteltével biztosan elérhető lenne

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



113

a szabályos korfokozat, vagy legalább is az egyes korosztályok 
által elfoglalt te rü le tek  egyenlősége. És ha e m ellett a kihasz
nálás az egész első vágásforduló folyamán szigorúan az előre 
m egállapíto tt szabályos sorrend szerin t tö rténnék, term észetesen 
az első vágásforduló végére az egyes korfokoknak, illetőleg kor
osztályoknak a sorrendje is szabályos lenne, vagyis összhang
zásban lenne a szabályosnak kim ondott vágatási sorrenddel.

Csakhogy az erdő jelenlegi rendezetlen állapota m ellett, a 
midőn t. i. az egyes korosztályok által elfoglalt terü le tek  lénye
gesen eltérnek a reájuk eső szabályos te rü le ttő l s e m ellett a 
korosztályoknak a term észetben való elosztása is szabálytalan, 
a kihasználásnak az im ént le irt módon való foganatosítása az 
első vágásforduló folyamán nagyon sok áldozattal járna az erdő 
jövedelmezése tek intetében.

Sok áldozatot követelne a legtöbb esetben már magában 
véve a vágásterületek nagyságának évenként avagy csak forduló
szakonként való egyenlősége is, am it az egyes korosztályok 
á lta l elfoglalt te rü le tek  nagyságának különböző voltánál fogva 
csak úgy érhetnénk  el, ha vágatnánk legjobb fejlődésben levő, 
olyan faállományokat is, am elyeknek a kora sokkal alacsonyabb 
a vágásra való érettségnek  megfelelőleg m egállapított rendes 
vágatási kornál s viszont hosszabb ideig állva hagynánk olyan 
faállományokat, am elyeknek kora talán  már m ost is meghaladja 
a rendes vágatási kort, avagy amelyek más okból nem, vagy 
csak kis m értékben képesek fatömegben és értékben gyarapodni. 
De még több hasonló áldozattal járna a szabályosnak vélt vága
tási sorrend, szigorú m egtartása a különböző korú faállományok 
szabálytalan elosztása következtében.

Hogy a vágásra még nem é re tt  fiatalabb faállományoknak 
idő e lő tt való kihasználása, valam int a faállományok egy részé
nek a rendes vágatási k o rt jóval túlhaladó korig való fenn
ta rtá sa , különösen lia nagyobb terü le tre  terjed, az erdő jöve- 
delmezésének a szempontjából áldozatot jelent s igy pénzügyi 
szempontból hátrányos a birtokosra nézve, ez alig igényel bő
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vebb m agyarázatot. M ert kétségtelen , hogy áldozatot hozunk 
azzal, ha olyan fiatalabb faállományt használunk ki, amely fenn
ta r tá sa  esetén még nagy m értékben gyarapodnék úgy tömegben, 
m int főleg értékben. Aminthogy nagy áldozat az is, ha to 
vábbra is fenn tartunk  olyan koros faállományokat, am elyektől 
megfelelő tömeg- és értékgyarapodást várni már nem lehet, a 
helyett, hogy kihasználnék és értékesitenők  s helyükbe új faállo
m ányokat telepítenénk, amelyeknél a beléjük fe k te te tt  tőkék  
(a felújítási költség, a ta la jé rték  évi kam atai és a kezelési 
költségek) jól kam atoznának.

Az ekkép szenvedett veszteséget kon k ré t esetben pénzér
tékben is k i lehetne szám ítani az erdőértókszám itástan alapján. 
E czélból a fiatal faállományt illetőleg meg kellene határozni (a 
kihasználás időpontjára) a vágásra való ére ttség  idejére a lap íto tt 
gazdasági é rté k e t s ebből le kellene vonni a kihasználáskor 
elérhető csekélyebb forgalmi értéket, a koros faállománynál 
pedig megfordítva, a czélszerű kihasználási időpontra vonatkozó 
forgalmi értékből kellene levonni az ugyanerre az időpontra a 
valóságos vágási idő alapul vétele m ellett k iszám íto tt csekélyebb 
gazdasági értéket. Ez a kétféle különbség együttvéve (közös idő
pontra kam atositva, illetve kam attalan itva) adná a birtokos á lta l 
a szabályos állapot érdekében hozott áldozat pénzértékét.

Ha pénzértékben kifejezve, egybevetjük azokat az áldo
zatokat, am elyeket a szabályos állapotnak a fent je lze tt mó
don való gyorsabb elérése a jelentől megkövetel, az erdő sza
bályos állapotával egybekötö tt előnyökkel, kétségkívül arra  az 
eredményre ju tunk  úgyszólván minden egyes esetben, hogy az 
áldozatok értéke az előnyökét jóval meghaladja. Ne feledjük 
ugyanis, hogy az előnyök csak későn, a második vágásforduló
ban m utatkoznának s igy az első vágásfordulóban hozott áldo
zatok é r té k é t a kam atos-kam atok hozzászám itásával kellene 
szem beállítanunk a majdani előnyök egyszerű pénzértékével.

A szabályos állapot elérése rendszerint annál több áldozatot 
köretéi, minél kisebb tei'ületen belől törekszünk arra. M ert kisebb
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terü le ten  rendszerint kevésbbé vannak meg a szabályosság fel
tételei, nevezetesen a korosztályoknak mennyiség és elhelyez
kedés tek in te tében  való szabályossága, m int nagyobb területen.

Mindezeknél fogva a szabályos állapot elérését siettetni, erő
szakolni nem szabad. Nem szabad különösen a szabályosnak vélt 
vágatási sorrend tek in tetében . De nem szabad, főleg kis te rü 
leten belől, a kihasználás egyenletessége tek in te tében  sem. Meg 
kell elégednünk egyelőre azzal is, ha a szabályos állapot meg
közelítését lassú átm enette l előkészítjük, ami már magában véve 
is némi áldozattal szokott járni.

A vágásszabályozás, am int tudjuk, tö rtén h e tik  (itt csak a 
közönséges m ódokat említem fel): vágásokra osztás útján, for
dulószakonként a te rü le t alapján (térszakozás), fordulószakon
k én t a fatömeg alapján (tömegszakozás), fordulószakonként a 
te rü le t és fatömeg alapján (egyesite tt szakozás), a faállomány
gazdaság elvei szerint és végül valamely képletes hozamszámí
tá s i mód segélyével.

A vágásokra osztás abból áll, hogy az erdőt (az üzemosz
tály t) ennek valódi, esetleg közös term őhelyi jóságra átszám í
to t t  te rü le té t véve alapul, annyi, lehetőleg egyenlő vágásterü
le tre  osztjuk, a hány év a vágásforduló.

A fordulószakonként való vágásszabályozási módoknál a 
vágásterü le teke t nem szabjuk ki évenként, hanem csak forduló
szakok szerint csoportosítjuk az erdőrészleteket. Az első módnál 
akként, hogy a lehetőségig egyenlő — valódi, esetleg á tszám íto tt 
- -  te rü le t jusson minden fordulószakra. A második módnál úgy, 
hogy a kihasználás alá kerülő fatöm egek legyenek lehetőleg egyen
lők fordulószakonként. A harm adik módnak (egyesite tt szakozás) 
kétféle változata van. Az egyiknél arra  törekszünk, hogy sem a 
terü le tben , sem pedig a fatömegben fordulószakonkónt ne legye
nek nagyobb eltérések  (term észetesen igy sem a terü le tek , sem 
a fatöm egek nem lehetnek egyenlők). A m ásiknál a te rü le tek e t 
úgy sorozzuk be a fordulószakokba, hogy a k é t első forduló

sa
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szakban egyenlő fatömegek, a többi fordulószakban pedig egyenlő 
te rü le tek  kerüljenek kihasználás alá.

A faállománygazdaság elvei szerint való vágásszabályozást 
je llem zi: 1. a pénzügyi vágásforduló, 2. hogy a lehetőségig min
den faállomány akkorra  ira tik  elő kihasználásra, am ikor pénz
ügyi szempontból vágásra é re tt  (ezt a m utató százalék alapján 
állapítják  meg), 3. hogy a vágásterv  csak 10 évre készül s az
után  tiz évenként újra kell szabályozni a vágatást. Megjegyzendő, 
hogy ezek és a többi alkotó elemek nagyobbrészt jól megférnek 
a fordulószakonként való vágásszabályozási módok keretében is.

Végül a képletes hozamszámítási módok lényege az, hogy 
az évente kihasználható fatöm eget m athem atikai kép let segít
ségével határozzuk meg, még pedig az erdő valóságos és sza
bályos fakészlete és növekedése, illetőleg valóságos és szabályos 
átlagos kora alapján.

Sarjerdőknél és középerdőknél a sarjfaállom ányra nézve, 
am int tudjuk, a vágásokra osztás dívik úgy nálunk, m int a kül
földön.

Tarvágás és fokozatos felújító vágásmód m ellett kezelt szál
erdőknél Ausztriában a fordulószakonként a te rü le t és a fatöm eg 
alapján való vágásszabályozást (egyesite tt szakozás) alkalmazzák, 
de olyan alakban, hogy az általános vágástervben a kihasználás 
alá kerülő vágásterü le teke t csak a k é t első fordulószakra mu
ta tjá k  ki részletesen, a többi fordulószakra visszam aradó te rü 
le tek e t ellenben egy közös rovatban tü n te tik  ki. A k é t első 
fordulószakon belöl évtizedenként (félfordulószakonként) kihasz
nálandó fatöm egeket a lehetőségig kiegyenlítik. A vágásszabá
lyozásnál egyébként a faállománygazdaság elveinek is érvényt 
igyekeznek szerezni bizonyos m értékig.

A Németbirodalomhoz tartozó  államok közül Szászországban 
a faállománygazdaság elvei szerint, Baden nagyherczegségben a 
Heyer Károly-féle képletes hozamszámítási mód szerint tö rtén ik  
a vágásszabályozás. Bajorországban (az állami erdőkben) eddig a 
te rü le te t és a fatöm eget v e tték  alapúi (egyesíte tt szakozás), az.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



117

1910. évi új erdőrendezési u tasítás  szerin t azonban ezentúl csak 
a te rü le tre  fognak tám aszkodni s csak a legközelebbi 20 év a la tt  
kihasználható te rü le t m egállapítására fognak szorítkozni. A többi 
ném et államban, kevés kivétellel, a te rü le t és fatömeg alapján 
való vágásszabályozás vagyis az egyesite tt szakozás különféle 
m ódosulatait alkalm azzák a tarvágás és fokozatos felújító vágás
mód m ellett kezelt erdőkben.

Szálaié gazdasági mód esetén többnyire a képletes hozam
szám ítási módok valamelyike nyer alkalm azást a külföldön.

2. Vágásszabályozási rendszerünk  hibáiról.

Nálunk a vágásszabályozás a szálerdőkben, az 1880. évi 
erdőrendezési u tasítás  értelmében, fordulószakonként a te rü le t 
alapján vagyis az u. n. „térszakozás“ ú tján  tö rtén ik . Az 1880. évi 
u tasítás  erre nézve a többek közö tt ezt mondja: „Miután az 
üzemrendezés egyik fő  feladata a kihasználás tartam osságát biz
tosítan i és az erdőt lehető legrövidebb idő alatt szabályos állapotba 
juttatni, a hozamszabályozás legczélszerübben a térszakozás által 
és pedig rendesen az egyenlő term őképességre á tszám íto tt te rü le t 
alapján eszközölhető.“

Ez az intézkedés, valam int a szóban levő u tasításnak  s a 
k incstári erdőkre vonatkozó 1883. évi u tasításnak  idevágó ha
sonló rendelkezései vezettek  az u. n. térszakozásnak nálunk a 
gyakorlatban kifejlődött ahoz a merev alakjához, amely kifeje
zésre ju to tt  gazdasági terveink régi VIII. számú táb lázatának  az 
összeállításánál. Ez a vágásszabályozási rendszer lényegében ma 
is érvényben van. Mindössze annyi módosítás tö r té n t rajta , hogy 
az 1906. évben k iado tt földmiv. m inisteri u tasítás  a terü le teknek  
közös term őhelyi jóságra való á tszám ításá t kiküszöbölvén a gaz
dasági tervekből, á tszám íto tt te rü le tek  helyett a régi VIII. sz. 
táb lázatnak  megfelelő új IV. sz. táblázatban valódi te rü le tek  sze- 
epeln ek.

Hogy vágásszabályozási rendszerünket m egbírálhassuk, lás-
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suk miképpen is á llíto ttu k  össze ezt a táb lázato t valamely több 
vágássorozatból álló üzemosztályra nézve ?

A k im uta tás a lak já t mindnyájan ism erjük ugyan, mégis az 
alábbiak könnyebben való m egérthetése kedvéért bemutatom. (L. 
a 119. oldalon.)

Amint ebből a mintából kivehető, ez a táb lázat három ro
vatcsoportból áll. Az első nem egyéb, m int korosztálytáblázat, 
amelyben az erdőrészletek terü le te ikkel faállományuk jelenlegi 
korának  megfelelőleg, korosztályok szerin t vannak csoportosítva. 
A második és harm adik rovatcsoport m agát a vágásszabályozást 
tartalm azza. Még pedig a második rovatcsoport a vágatásnak az 
első vágásfordulóra te rv eze tt szabályozását tü n te ti fel, a harmadik 
rovatcsoport adataiból pedig a szabályos vágatási sorrend s egy
ú tta l az vehető ki, hogy az első vágásforduló végével a kor
osztályviszonyok mennyiben fogják megközelíteni a szabályos 
állapotot?

Külön lapot nyitva az egyes vágássorozatok számára, minde
nek elő tt k itö ltö ttü k  az első rovatcsoportot a részletes erdöleirás 
alapján minden egyes vágássorozatnál. Azután összegezve a te 
rü leti adatokat, az egyes korosztályok által elfoglalt te rü le tek e t 
összehasonlítottuk a szabályos fordulószaki terü le tekkel abból a 
czélból, hogy m ár előre tájékozódjunk az egyes fordulószakokra 
kihasználásra előírható te rü le tek  nagysága felől.

Azután következe tt a vágásszabályozás tervezése. E zt te r 
m észetesen megelőzte már az erdő gazdasági beosztása az előbbi 
fejezetben le irt jelenlegi rendszer szerint. A gazdasági beosztás 
alkalm ával az erdőgondnokságot először is üzemosztályokra s 
ezeket vágássorozatokra oszto ttuk , azzal a czélzattal, hogy idő
vel minden vágássorozat külön-külön szabályos vagy legalább 
ezt megközelítő állapotba jusson. A vágássorozatokat m egint 
külön-külön annyi tag ra  osztottuk, ahány fordulószak van a 
vágásfordulóban ; amivel m egint az a czél volt egybekötve, hogy 
idővel minden egyes tag  megközelitőleg egy-egy fordulószaki te rü 
le te t képviseljen.
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A vágásszabályozásnál az a törekvés vezérelt, hogy a ki
használás az üzemosztály keretében lehetőleg m ár az első vágás
forduló a la tt, az egyes vágássorozatokon belől pedig lehetőleg 
már a második vágásforduló folyamán egyenletes legyen. Magánál 
a vágásszabályozásnál egyébként a következőképpen já rtu n k  el.

Elsősorban is egy olyan átnézetes té rk ép e t készíte ttünk , 
amelyen ki volt tü n te tv e  az erdő gazdasági beosztása s minden 
erdőrészletre nézve a faállomány kora, k é t vagy több fafajból 
álló erdőnél esetleg a fafaj is. E zt az átnézetes té rk ép e t egy
szerűség kedvéért közönséges irónnal rajzoltuk, oly módon, hogy 
ra jta  a k o rt és a fafajt vagy színes vonalzással, vagy egyszerű 
beírás u tján  jelöltük meg.

A térkép  segélyével m indenekelőtt m egállapíto ttuk tagon
ként a szabályos vágatási sorrendet, (a térképen  ezt a tagok 
száma alá beirt vörös római számokkal szoktuk jelölni). Ennek 
a tervezésénél figyelemmel v o ltu n k : az egyes tagokban lévő fa
állományok jelenlegi korára és állapotára, a kiszállítási viszo
nyokra s fenyveseknél — főképpen a lúczfenyveseknél — a ve
szélyes szélirányra is.

Különösen nagy gondot fo rd íto ttunk  a tagok egymás között 
való szabályos sorrendjének a m egállapítására a szélveszélynek 
k i te t t  erdőknél. Nehogy valamely tag  kihasználása következ té
ben a szomszédos tagok  szélei a széltörés veszélyének legyenek 
kitéve, a tag o k a t i t t  minden vágássorozatban úgy igyekeztünk 
besorozni a fordulószakokba, hogy a kihasználás az egész vágás
sorozaton végig a veszélyes széllel ellen tétes irányban haladjon 
s ekkép a szomszédos tagok  faállományai m integy fedjék és meg
védjék egym ást a szél ellen. Vagy — ha a term észetben egymás
után  következő tagok  faállományainak a kora ennek a szigorú 
sorrendnek a követésé t egyáltalában nem engedte meg — leg
alább is arra  tö rekedtünk  a tagok  szabályos sorrendjének a meg
állapításánál, hogy majdan (a szabályos állapot elérése után) 
minden tag  közvetlen szomszédságában, a veszélyes szél irányá
val szemközt haladva, olyan tag  következzék, am elynek faállo
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mányai egy, vagy legfeljebb 2 fordulószakkal (vagyis 20, illetve 
40 évvel) fiatalabbak. M ert a széldöntés veszélyének kikerülése 
szempontjából szükségesnek véltük, hogy am ikor valamely tag  
k ihasználtatik , a m ögötte levő faálllomány még ne legyen korosabb 
40 évnél, ső t lehetőleg ennél fiatalabb legyen. így pl. az I-el 
jelö lt (t. i. az I. fordulószakba sorozott) tag  elő tt a szél ellen 
nézve Il-es vagy legfeljebb III-as számú (tehá t korra nézve 20, 
legfeljebb 40 évvel fiatalabb) tagnak kelle tt feküdnie, azért, hogy 
am ikor a nagyobb római számmal je lze tt tag  kihasználtatik , a 
veszélyes szél felől levő tag  faállománya ne legyen korosabb 40 
évnél, amely korban a szél még nem szokott nagyobb károkat 
okozni. Éppen úgy szükségesnek ta rto ttu k , hogy a Il-es elő tt 
III-al vagy IV-el, a III-as e lő tt IV. vagy V-el, a IV-es e lő tt V-el 
vagy (100 éves vágásforduló esetén) I-el jelölt tag  legyen.

A tagoknak ilyenképpen való, egym ást védő elhelyezkedése 
e szerint a rendszer szerint nemcsak a vágássorozaton belöl volt 
kívánatos, hanem egym ásközt több vágássorozaton, illetőleg ennél 
nagyobb terü le ten  belől is.

Ez volt az eljárás a tagok szabályos kihasználási sorrend
jének a tervezésénél abban az esetben, ha szélveszélytől kelle tt 
tartan i.

Ha az erdőt olyan fafaj, illetve olyan fafajok a lko tták , ame
lyeket a szélyveszólytől nem k e lle tt félteni, a tagok szabályos 
sorrendjének a m egállapításánál term észetesen szabadabban le
h e te tt  eljárni s inkább leh e te tt alkalmazkodni az egyes tagok 
te rü le tén  levő faállományok jelenlegi korához.

A szabályos vágatási sorrendnek tagonkénti m egállapítása 
u tán  következett a táb lázat harmadik rovatcsoportjában levő ro 
vatoknak  a k itö ltése, vagyis a szabályos vágatási sorrendnek 
erdőrészle tenként való tervezése. Ez egyszerűen abból állott, 
hogy kezdve az I. fordulószakba sorozott tagon s figyelemmel a 
tagokon belöl legczélszerübbnek m utatkozo tt szabályos vágatási 
sorrendre — amely sorrendnél a faállományok jelenlegi korában 
m utatkozó különbségeket m ár figyelmen kívül hagytuk — minden
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fordulószaknak megfelelő rovatba annyi erdőrészletet irtunk  be 
(egész területével, illetőleg terü le tének  csak egy részével), amennyi 
a szabályos fordulószaki te rü le te t kiadta. A fordulószakok szá
m ára n y ito tt alrovatokban a „korosztály az első vágásforduló 
végével1* ez. alrovat egyelőre m indenütt k itö lte tlen  m aradt, m int
hogy az ide bejegyzendő adatok csak a második rovatcsoport 
k itö ltése u tán  voltak ism eretesek.

Ha a harm adik rovatcsoportba az erdőrészletek szám ait és 
a te rü le tek e t bejegyeztük s utóbbiakat összegeztük, következett 
a második rovatcsoport adatainak az össseállitása, vagyis az első 
vágásfordulóra szóló kihasználási sorrend tervezése.

Az erdőrészleteknek a második rovatcsoport egyes rova
taiba való besorozásánál többé-kevésbé a harm adik rovatcsoport
ban k itü n te te tt  szabályos sorrendhez k e lle tt alkalmazkodni 
(mintegy hozzásimulni) abból a czélból, hogy az erdőnek e táblá
za t harmadik rovatcsoportjában te rv eze tt szabályos állapota már 
az első vágásforduló végével m egközelittessék. Ez az alkalmaz
kodás nem ü tközö tt nagyobb nehézségbe az olyan erdőknél, 
ahol a faállományok kora minden tagban többé-kevésbé meg
felelt annak a fordulószaknak, amelybe az illető tag  a szabá
lyos vágatási sorrend szerint Boroztatott s ahol ennélfogva a sza
bályos sorrend m egtartása m ellett is minden faállomány a vágás
forduló éveinek megfelelő, vagy ezt megközelítő korban kerü lt 
kihasználás alá. O tt azonban, ahol a faállományok korában nagy 
szabálytalanság m utatkozott, a szabályos vágatási sorrendhez való 
alkalm azkodás nagy áldozatokat követelt az erdőgazdaságtól. T. i. 
a sorrend kedvéért sok faállománynak a k ihasználását kelle tt a 
vágásforduló éveinek megfelelő szabályos vágatási kornál jóval 
magasabb, vagy jóval alacsonyabb korra tervezni.

Egyébként az erdőrészleteknek az egyes fordulószakokba 
való besorozásánál a következőket ta r to ttu k  szem előtt.

Az első fordulószakba soroztuk első sorban is a szabályos 
sorrend szerin t az utolsó avagy az utolsó előtti fordidószakra
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előirt tagokban levő azokat az erdőrészleteket, amelyeknek a 
faállománya már jelenleg is vágható, vagy közel vágható vo lt; 
azzal a czélzattal, hogy ezek a vágásforduló vége felé másod
szor is kihasználhatók legyenek. (Ezt a szabályos állapot elérése 
érdekében ta r to ttu k  szükségesnek, de term észetesen sok eset
ben káros volt pénzügyileg, igy pl. akkor, am ikor a vágásra még 
nem ére tt, csak közel vágható faállományt k e lle tt kihasználásra 
előírni a vágásforduló elejére). Ugyancsak az első fordulószakba 
soroztuk a már fokozatos kihasználás a la tt  levő erdőrészleteket, 
ha voltak ilyenek. Azután következtek  a szabályos sorrend sze
r in t az I. fordulószakra előirt tagban levő vágható és közel vág
ható faállományok s kivételesen egyes a II. fordulószakra előirt 
tagban levő koros faállományok. Mindezekből annyit irtunk  elő 
az I. fordulószakra, amennyinek a terü le te  k iad ta  az erre a for
dulószakra nézve m egállapíto tt te rü le te t.

A következő fordulószakokba az erdőrészleteket szintén a 
szabályos vágatási sorrend figyelembe vételével soroztuk be. Egyes 
esetekben azonban, ha a faállomány kora m egkövetelte, ezt a 
sorrendet is ak k én t m ódosítottuk, hogy a szabályos sorrend sze
rin t szomszédos fordulószakokba tartozó  te rü le tek  egy részét 
egymással kicseréltük.

A második rovatcsoportnak ily módon való k itö ltése után 
term észetesen még összegeztük i t t  is a terü le ti ad a to k a t s azok
ról az egész üzemosztályra nézve összevonást készíte ttünk . 
Ennek m egtörtén te u tán  pedig az egyes fordulószakokra eső 
terü le teket, figyelemmel a korosztályviszonyokra is, lehetőleg 
ak k én t egyenlítettük  ki, hogy fordulószakonként egyenlő te rü 
le tek  kerüljenek kihasználás alá.

Most még ki k e lle tt tö lten i a harm adik rovatcsoportban a 
„korosztály az első vágásforduló végével“ ez. alrovatokat.

Az első vágásforduló végén minden erdőrészlet olyan számú 
korosztályba fog tartozni, amilyen számú fordulószakban az első 
vágásforduló folyamán k ihasználta to tt, illetőleg az első vágás
forduló a la tt  ki nem használt fiatalosok mindannyian az I. kor
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osztályba, az első vágásforduló a la tt  kihasználás alá nem kerülő 
tisz tások  pedig olyan számú korosztályba, amilyen számú forduló- 
szakban beerdősittetnek. így pl. — 120 éves vágásfordulót véve 
alapul — ha valamely erdőrészlet a III. fordulószakban használ- 
ta tik  ki, a vágásforduló végével az azon létesítendő új faállo
mány kora 61—80 év közö tt lesz s igy a faállomány a III. korosz
tályba fog tartozni éppúgy, m int azoknak a jelenlegi tisztásoknak  
a faállománya is, amelyek a III. fordulószakban fognak beerdő- 
sitte tn i. Ekkép az a római szám, am elyet a harm adik rovat
csoport fent em líte tt alrovataiba k e lle tt Írni, minden egyes erdő
részletnél m egegyezett annak a fordulószaknak a számával, 
amely fordulószakban az illető erdőrészlet, a második rovatcsoport 
szerint, az első vágásforduló folyamán kihasználás alá kerül, 
illetőleg tisztásoknál annak a fordulószaknak a számával, amely 
fordulószakban a tisz tás be fog erdősittetn i. Az első vágásforduló 
a la tt  kihasználás alá nem kerülő erdőrészleteknél a harm adik 
rovatcsoport szóban levő alrovataiban m indenütt I. szerepelt.

Az igy utólagosan beirt római számok a köztük és a má
sodik rovatcsoportban szereplő fordulószakok számai közt levő 
szoros összefüggésnél fogva képet nyú jto ttak  egyszersmind arról 
is, hogy az első vágásforduló végével a szabályos állapot mennyire 
lesz megközelítve az első vágásfordulóra előirt kihasználási sor
rend m egtartása esetén. Ha a „korosztály az első vágásforduló 
végével44 ez. alrovatokban levő római számok az illető alrovatok 
fe le tt levő (a korosztály t jelző) római számokkal megegyeztek, 
vagy azoknál csak egy egységgel voltak nagyobbak avagy kisebbek, 
ez az t je len tette , hogy a második vágásfordulóban a szabályos 
vágatási sorrendhez való szoros alkalm azkodás már nem fog 
járni, illetőleg nem járna túlságos nagy áldozattal, amennyiben a 
szabályos vágatási sorrend m ellett az egyes erdőrészletek a sza
bályos vágatási kortól nem nagyon eltérő korban kerülnének 
kihasználás alá. Ha ellenben a k é t római szám közö tt nagyobb 
volt az eltérés, ez arra  m u ta to tt, hogy a szabályos vágatási sor
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rend alkalm azása az illető erdőrészletnél a második vágásforduló
ban még nagy áldozattal járna.

A harmadik rovatcsoport terü le ti ad a ta it — am int már 
jeleztem  — szintén összegezni k e lle tt s a vágássorozatokról a 
táb lázat végén hasonló összevonást k e lle tt készíteni, m int a 
második rovatcsoportnál.

Nyilvánvaló, hogy ez a vágásszabályozási rendszer a „tér- 
8sakosás“-nak legmerevebb, legsablónsserübb alakja. Olyan alakja, 
amely m egkönnyíti ugyan az erdőfelügyeletet, de a modern erdő- 
gazdasági elvekkel semmiképpen sem egyeztethető össze. Lénye
gesebb hibáit az elm ondottak után a következő pontokban fog
lalhatjuk össze:

1. Aránylag kis területen (a vágássorozaton, illetőleg az 
üzemosztályon) belől igyekszik elérni a kihasználás egyenletességét; 
am inek hátrányos voltára m ár a gazdasági beosztás tárgyalá
sánál rám utattunk .

2. Túlságos nagy mértékben nyilvánul meg benne a. szabá
lyos állapot elérésére való törekvés a korosztályoknak a természet
ben való elhelyezkedése tekintetében is. Ez a törekvés szemmel lá t
hatólag kifejezésre ju t gazdasági terveink  túlnyomó részében. Ha 
megnézzük ezeknek a IV. számú (régi VIII. számú) táb lázatait, fel
tűn ik  m indjárt, hogy milyen nagy súlyt fek te ttek  erdőrendezőink 
(s köztük magam is) arra, hogy ennek a táblázatnak  a harmadik 
rovatcsoportjában a „korosztály az első vágásforduló végén“ ez. 
alrovatokba ne kelljen a fe lettük levőtől nagyon eltérő római 
szám okat Írni. Ennek a kedvéért a második rovatcsoportban 
(az első vágásfordulóra szóló vágatási sorrend m egállapításánál) 
sok vágásra kevésbbé é re tt  faállományt írtu n k  elő a vágásforduló 
elejére és viszont sok sürgős kihasználásra váró faállomány ki
használását ha lasz to ttuk  el hosszú időre.

Pedig, am int m ár fentebb bővebben tárgyaltuk , nagy áldo
za to t hozni tisz tán  a szabályos sorrend kedvéért és erőszakolni 
azt, hogy az erdő a korosztályok elhelyezkedése szempontjából 
is mielébb szabályos állapotba jusson, nem áll érdekében az erdő

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



126

gazdaságnak. Nem, főleg a mi legtöbb helyen még kialakulatlan 
gazdasági viszonyaink között. M ert korántsem  rem élhetjük, hogy 
az a szabályos vágatási sorrend s a korosztályoknak az a sza
bályos csoportosulása, am elyet ma helyesnek véltünk, meg fog 
felelni a követelm ényeknek a késő jövőben is, am ikor az erdei 
szállítási eszközök és berendezések a maiaknál bizonyára sokkal 
tökéletesebbek lesznek, s am ikor ennek következtében — a kül
földi példákból Ítélve — valószínűleg az évi vágásterületeknek 
többé-kevésbé való elaprózása lesz a jelszó nálunk is. Sőt éppen 
ennek az ellenkezőjét állíthatjuk  s kim ondhatjuk, hogy a mi 
gazdasági terveinkben feltüntetett szabályos erdőállapot a legtöbb 
esetben éppenséggel nem felel meg annak az eszményi képnek, ami 
a jó erdőgazda szemei előtt kell hogy lebegjen.

3. Kapcsolatban az előbbi pont a la tt  m ondottakkal, külön is 
ki kell emelnünk vágásszabáiyozási rendszerünknek az erdő gaz
dasági beosztásánál k ö v e te tt eljárás hibás voltából eredő az t a 
hátrányát, hogy — m iután a tag o t fordulószaki terü le tnek  tek in t
jük — a vágásterületeknek a vágássorozaton belöl a lehetőségig 
egy helyre való csoportosítását teszi kívánatossá s ez által sok 
esetben az évi vágásterületeknek túlságos nagy kiterjedéséhez vezet, 
ami különösen ta rvágás esetén, am int tudjuk, sokféle hátránynyal 
já r s újabb felfogás szerint nem fér össze a helyes gazdálkodással.

4. Végül Hibásnak kell jeleznünk a tagok  szabályos vágatási 
sorrendjének m egállapításánál k övete tt, fentebb le irt e ljárást is, 
am ikor a helyett, hogy a tagokat, illetőleg ezeknek faállományaik 
koránál fogva egy vágássorban kihasználható csoportjait nyila
dékokkal, elkülönítő vágásokkal, vagy egyszerűen határvonalaik 
czélszerü m egválasztása u tján  egym ástól függetleníteni igyekez
tü n k  volna, arra  törekedtünk, hogy a szomszédos tagok faállo
m ányai egymást fedjék, egymást védjék meg a szélveszély ellen 
s ez által néha egész tag o k at voltunk hajlandók úgyszólván fel
áldozni a szomszédos faállományok kedvéért. Ez az eljárás szintén 
csak fokozta a szabályos állapot elérésére való törekvésből eredő, 
amúgy is eléggé nagy hátrányokat.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



127

3. Jav as la t a jövőben követendő e ljá rá sra  nézve.

Lássuk most, m it is kell tennünk ezeknek a hibáknak a 
kiküszöbölése érdekében s miképpen kellene és lehetne módo
sítanunk egész vágásszabályozási rendszerünket?

E rre nézve mindenek e lő tt a következőket tartanám  szük
ségesnek :

1. Erdőink gazdasági beosztásánál szakítsunk az eddigi eljá
rással s térjünk  á t  arra  a rendszerre, am elyet az előbbi feje
zetben javaslatba hoztam s am elyet főképpen az eddigi vágás
sorozatok mellőzése és a tagok számának a vágásfordulótól való 
független volta jellemez.

Ez a minden sablónszerüségtől m entes rendszer eléggé 
szabad m ozgást b iztosítana a vágásszabályozásnál s a vágás- 
te rü le tek  elhelyezése tek in te tében  lehetővé tenné a jelenlegi 
faállományviszonyokhoz s nevezetesen a korosztályok jelenlegi 
elosztásához való alkalm azkodását. Legfeljebb a tagon belől kö
vetelne im itt-am ott némi áldozatot a czélszerü vágássorrend ked
véért. M egkönnyítené továbbá, tarvágás esetére, az évi vágás
te rü le tek  megfelelő elaprózását.

2. A rra nézve, hogy a kihasználás egyenletességére mekkora 
területen bétől törekedjünk, elsősorban is a korosztályok által jelenleg 
elfoglalt területeknek a nagysága legyen irányadó. Ha a korosztály
viszonyok az üzemosztályon belől is eléggé kedvezők, keressük 
az egyenletességet az üzemosztály keretében. Ellenkező esetben 
pedig elégedjünk meg, ha az t az egész erdőgondnokság, avagy 
esetleg k é t vagy több erdőgondnokság terü le tén  belől érjük el.

3. Hasonlóképpen szabadelvűén járjunk el a vágásterületek  
elosztása tek in tetében  is. Nevezetesen az első vágásfordulóra 
szóló vágássorrend tervezésénél, amennyire csak lehetséges, alkal
mazkodjunk a korosztályok jelenlegi elhelyezkedéséhez.

4. A szabályos vágatási sorrend tervezéséről mondjunk le 
teljesen.

5. Vágásszabályozási rendszerünknek fentebb felsorolt liát-
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rányai úgy is kiküszöbölhetők, ha a vágásszabályozás továbbra
is fordulószakonként.a  t ajuíW. afftp[ápvao-vig térszakozás u tján
történ ik . M indamellett kívánatosnak tartanám , ha a kihasználás 
fatömeg szerint való egyenletességének s ezzel együ tt a jöve
delem egyenletességének az eddiginél nagyobb m értékben való 
biztosítása érdekében, legalább fejlettebb erdőgazdaságoknál, szere
pet ju tta tn án k  a fatöm egnek is a vágásszabályozás alkalmával. 
Vagyis, ha nem ragaszkodnánk minden körülmények között a 
tisztán a területen alapuló vágásszabályozáshoz, hanem ahol indo
kolt, áttérnénk a terület és fatömeg alapján való vágásszabályo
zásra  (egyesite tt szakozás). Még pedig ennek olyan alakjára, 
amelynél a kihasználás alá kerülő te rü le tek e t az első vágás- 
forduló összes szakaszaira nézve ki kellene tü n te tn i s e m ellett 
a k é t első fordulószakra a fatöm egeket is lehetőleg pontosan ki 
kellene m utatni, a rra  törekedvén, hogy ebhen a k é t fordulószak
ban egyenlő vagy közel egyenlő fatömegek kerüljenek kihasz
nálás alá.

A 4. és 5. a la ttiak ra  való te k in te tte l gazdasági terveink 
jelenlegi IV. számú táblázatának az alakját természetesen lényegesen 
módosítanunk kellene. Elsősorban is egészen ki kellene hagy
nunk belőle a szabályos vágatási sorrend fe ltün tetésére szolgáló 
harm adik rovatcsoportot. Azonkívül a második rovatcsoportnak 
a régi X. számú táblázathoz (általános üzemterv) hasonló alakot 
kellene adni, azzal a különbséggel, hogy a fatöm egek számára 
csak a k é t első fordulószaknál kellene rovato t nyitni. (Ezeket a 
rovatokat term észetesen csak abban az esetben kellene kitö l
teni, ha a vágásszabályozás a te rü le t és fatömeg alapján tö r
ténik.) És ha m ár ennyi v á lto z ta tás t tennénk ezen a táblázaton, 
czélszerüségi okokból jó volna m ódosítanunk némileg az első 
rovatcsoportot is.

Az új táb lázat az eddiginél rövidebb: „korosztálytáblázat 
és általános vágásterv“ czimet viselhetne és a 130. és 131. 
lapokon látható  alakkal bírhatna.
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A táb lázat összeállitása s maga az egész vágásszabályozás 
körülbelül a következőképpen történnék . Megjegyzem, hogy egy
szerűség kedvéért a tarvágásos szálerdő-gazdasági módot fogom 
szem elő tt ta rta n i az alább elmondandóknál és feltételezem  egy
előre, hogy a vágásszabályozás tisztán a terület alapján  tö rtén ik .

Külön lapot nyitnánk a táblázatban minden üzemosztály 
számára, illetőleg ha az á ttek in tés  megkönnyítése kedvéért erdő
részeket is a lak íto ttunk , az üzemosztálynak külön erdőrészekhez 
tartozó részei számára. Azután minden lapon k itö ltenők legelő
ször is az első rovatcsoportot, hogy á tte k in té s t nyerjünk az 
egyes korosztályok á lta l elfoglalt terü le tek  felől. Az összehason
lítá s t a szabályos fordulószaki terü le tekkel term észetesen éppúgy 
meg kellene tenni, am int eddig m egtettük .

A vágásszabályozást tartalm azó második rovatcsoport ki
tö ltése sokkal egyszerűbb lenne m int az eddigi IV. számú táblá
zatnál, amelynél sokszor valóságos m űvészetet k e lle tt k ifejte
nünk, hogy az első vágásfordulóra szóló vágatási sorrendet kellően 
összeegyeztessük a szabályos sorrenddel. I t t  az egyes forduló
szakokon belől a vágatási sorrendet ki sem kellene tün te tn i, 
mivel a tagok és az erdőrészletek folyó szám, illetőleg betű sze
rin ti sorrendben következnének egymásután.

A tervezésnél egyelőre minden erdőrészletet, (illetőleg az 
erdőrészleteknek koruknál és fekvésüknél fogva együttesen k i
használandó csoportjait) abba a fordulószakba soroznánk, amely
ben kihasználásuk a faállomány koránál és állapotánál fogva leg- 
czélszerübbnek m utatkoznék. Azután b írálat tárgyává tennők, 
hogy vájjon az egy ugyanabba s illetőleg a szomszédos forduló
szakokba sorozott erdőrészleteknek a csoportosulása a term é
szetben megegyezik-e a czélszerü kihasználási sorrenddel? Ha 
nem egyeznék meg, akkor az előzetes te rv eze te t megfelelöleg 
módositanók oly módon, hogy egyes erdőrészleteket hátrább, 
m ásokat esetleg előre tolnánk valamely későbbi, illetőleg korábbi 
fordulószakba. (Később átto lások  történnének  nagyon term észe
tesen még a fordulószaki terü le tek  kiegyenlítése következtében

9
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is. Nem különben szükségessé válnék az előzetes tervezet módo
sítása sok esetben azért is, hogy a vágások minden fordulószak
ban megfelelően legyenek elosztva az egész területen.)

A koruknál és fekvésüknél fogva ugyanabban, illetőleg két, 
esetleg több szomszédos fordulószakban folytatólagosan kihasz
nálandó erdőrészleteknek a csoportosítását, vagyis a vágatási sor
rendnek főbb kereteiben való megállapítását illetőleg lomberdőknél 
és a szélveszélynek kevésbbé k i te t t  fenyveseknél rendszerint 
elegendő volna csupán a terepviszonyokhoz és a meglévő avagy 
létesíten i te rv eze tt úthálózathoz alkalmazkodni és a rra  ügyelni, 
hogy az illető erdőrészlet avagy erdőrészletcsoport fatöm egét ne 
kelljen más, szomszédos terü le teken  á t  közelíteni a völgyekhez, 
útakhoz vagy más szállítási berendezésekhez.

A szél által való károsításoktó l megvédendő fenyvesekben 
azonban, különösen a lúczfenyvesekben, nagy súly volna helye
zendő ezen kívül arra  is, hogy a visszamaradó faállományok a 
szélveszélynek ne legyenek nagyobb m értékben kitéve. Vagyis 
hogy úgy csoportosítsuk az erdőrészleteket egy-egy vágássorba, 
hogy azok a szomszédos faállományoktól a szélveszélyre való 
tek in te tte l is függetlenül legyenek annak idején kihasználhatók. 
És ha ez másképpen nem lehetséges, a kihasználás alá később 
kerülő faállományokat megfelelő módon biztosítsuk veszélyez
t e te t t  széleiken a széltörés és széldöntés ellen.

A szél ellen való védekezést, am int m ár lá ttu k , nagy mér
tékben megkönnyítené a gazdasági beosztásnak s nevezetesen 
a tagok  alak ításának  az a rendszere, am elyet a VI. fejezetben 
javaslatba hoztam. Nagy jelentőséggel bírna ebben a te k in te t
ben, hogy a tagok k iterjedése jóval kisebb lenne, m int jelenleg 
s ennek következtében ügyelni lehetne már a tagok elkülöníté
sénél arra, hogy a lehetőségig egy folytában, illetőleg a veszé
lyes szél irányával ellentétes sorrendben kihasználható erdőrész
le tek  kerüljenek ugyanabba a tagba. De e m ellett különösen 
m egkönnyítené a szabadabb m ozgást a vágásszabályozás terve
zésénél szélveszély esetén az egyes tagoknak, esetleg tagcsopor
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toknak  egymástól való függetlenitése határvonalaik  czélszerü 
m egválasztása utján, illetőleg oly módon, hogy a határvonalak 
mentén, ahol szükséges, 8—10 m éter széles nyiladékokat vá
gatnánk.

Nagyon term észetes, hogy a gazdasági beosztásnak eme 
rendszere m ellett is elég gyakran felm erülhet az az eset, am ikor 
a kihasználást a faállományok koránál fogva olyan helyen kell 
m egszakítani, ahol a visszamaradó faállományt a szélveszélytől 
nagyobb m értékben félteni kell. Az ilyen esetekben külföldön az 
úgynevezett elkülönítő vagy biztosító vágás (nyitó vágás, németül 
Loshieb) alkalmazásához folyamodnak, ami némely esetben nálunk 
is helyén való volna. Ennek a m ibenlétét legegyszerűbben a 
következő példával v ilágíthatjuk meg.

Tegyük fel, hogy az alábbi rajzon fe ltü n te te tt k é t szom
szédos faállomány közül az ct-val jelölt 70 éves lúczfenyves mos
tan tó l számítva 20 év múlva, vagyis olyankor kerül kihasználás

§
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H iO ̂
b.

Lucfenyő TO Lucfenyő l'O
70 éves

3  ̂
25 éves

v e s z é l y e s  s z e l i r a a y
| S |

alá, am ikor a 6-vel jelölt jelenleg 25 (akkor 45) éves lúczfenyves 
vágásra még egyáltalában nem lesz alkalmas. Hogy a 6-vel jelölt 
faállomány a-nak a kihasználása u tán  a veszélyes széltől nagyobb 
m értékben ne szenvedjen, a-ból, vagyis a korosabb faállományból 
a 6 felőli oldalon már m ost levágatunk egy keskeny pász tá t s 
ezt nyomban be is ü lte tjü k  erőteljes csem etékkel azért, hogy az 
ekkép lé te s íte tt  fiatalos a koros faállomány kihasználása után 
védelm et nyújtson a visszamaradó 6 faállománynak, amelynek a 
széle a szomszédos pászta kivágása következtében különben is 
ellentállóbb lesz a szelekkel szemben.
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Az elkülönítő pasztának nem kell okvetetlenül egyenes irány
ban haladnia, hanem annak iránya a k é t faállomány közö tt lévő 
határvonalhoz alkalm azkodhatik. A paszta szélessége összhang
zásban kell hogy legyen a korábban kihasználandó faállomány 
magasságával. Ha ez még fiatal, 10—15 m éterre vehető, később 
azonban 20—25 m éterre bővítendő ki (term észetesen a korosabb 
faállomány felől).

Az ilyen elkülönítő vágástól sikert term észetesen csak akkor 
lehet remélni, ha annak kivágása alkalm ával a kihasználás alá 
később kerülő faállomány még fiatal (20—25, legfeljebb 40 éves), 
m ert különben a túlságos nagy magasságbeli különbség folytán 
a fiatalos pászta sok védelm et már nem igen nyújt a védelemre 
szoruló faállománynak. Éppen ezért arról is gondoskodni kell a 
vágásszabályozás keretében, hogy az elkülönítő vágások, ahol 
szükségesek, m indenütt a maga idejében alkalm aztassanak.

Az elkülönítő vágás jó szolgálatot teh e t a tagok, illetőleg 
az ezek által a lk o to tt vágássorok határa i m entén is.

A visszamaradó faállomány veszélyezte te tt széleinek a szél
veszély ellen való b iz tosítását többé-kevésbé elérhetjük erősebb 
gyérítések u tján  is, ha a faállomány még eléggé fiatal, neveze
tesen  ha a gyérítések megkezdése idején a törzsek még eléggé 
mélyen vannak élő ágakkal fedve.

Ha mindezekre kellő figyelemmel vagyunk a vágásszabá
lyozás tervezésénél, illetőleg m ár az erdő gazdasági beosztásánál, 
fenyvesekben is csak ritk án  leszünk arra  utalva, hogy vágásra 
még nem alkalm as faállományokat áldozzunk fel szomszédjaik, 
illetőleg a helyes vágássorrend kedvéért.

Ne feledjük azonban, hogy a legbiztosabb módja a szélveszély 
ellen való védekezésnek — legalább a késő jövőre nézve — 
mégis csak az, ha a sekély gyökérzetü fafajokat — főleg kevósbbé 
mély talajon — a szélnek inkább ellenálló, erős gyökérzetü fa
fajokkal elegyítjük s ha e m ellett korra nézve sem egészen egy
öntetű  faállományokat nevelünk. Különösen indokolttá teszi a 
védekezésnek ezt a m ódját az a körülmény, hogy a veszélyes
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szélirány változó lehet s am int számos példa m utatja, akárhány
szor olyan irányból jön a veszély, ahonnan egyáltalában nem is 
vártuk.

Az egyfolytában kihasználandó erdőrészletcsoportokon, ille
tőleg a tagokon avagy az ezekből alakított vágássorokon belől a 
vágatási sorrendet elegendő volna (úgy m int pl. Ausztriában 
teszik) csupán tájékozás czéljából, a térképen  nyilakkal jelölni 
meg, figyelemmel az egyes erdőrészletek korára és állapotára, a 
kiszállítás lehetőségére s ahol szükséges, a veszélyesebb szél
irányra is.

A vágásszabályozásnak az im ént javasolt módon való te r 
vezése esetén is különösen nagy gondot kellene fordítani az első 
fordulószakba sorozandó erdőrészletek helyes kiválasztására. E te 
kin tetben  a következő általános szabályok volnának szem elő tt 
tartandók.

Az első fordulószakra elsősorban is azokat a faállományokat 
Írjuk elő, am elyeknek mielőbbi kihasználása szükséges. Ilyenek a 
túlkoros, k iritku lt, beteges faállományok, am elyektől megfelelő 
tömeg- és értékgyarapodást nem lehet várni s amelyeknek további 
fenn tartása következtében esetleg a talaj term őképessége is csök
kenne, sőt ta lán  veszélynek volna kitéve. (Fokozatos felújító 
vágásmód alkalm azása esetén ilyenek továbbá a m ár kihasználás 
a la t t  lévő azok a faállományok, amelyeknél a kihasználás foly
ta tá sa  a meglevő fiatalos érdekében szükséges.) A sürgősebben 
kihasználandó faállományok közé szám ítandók ezenkívül még a 
bár fiatalabb, de rossz növésű s megfelelően fejlődni nem képes 
faállományok is. Nemkülönben az olyan vágható korú faállományok, 
amelyeknél a jelenlegi fafaj m egváltoztatása sürgősen szüksé
gesnek m utatkozik. Ezek után következnek azok a többi faállo
mányok, amelyek koruknál fogva az I. korosztályba tartoznak. 
K étes esetekben nem szabad visszariadnunk a m utatószázalék 
kiszám ításától sem, a vágásra való ére ttség  m egítélése czéljából.

Ha a m ost felsorolt faállományok közö tt kisebb kiterjedésű 
olyan fejlődésre képes faállományok vannak, amelyeknek a kora
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lényegesen alul van még a szabályos vágatási koron, de am elyeket 
a czélszerii vágatási sorrend érdekében fel kell áldozni, ezek a 
szomszédos korosabb faállományokkal együtt szintén előirandók 
az I. fordulószakra. Úgyszintén előirandók (szélveszélynek k i te tt  
fenyvesekben) a sürgősen letarolandó „elkülönítő vágások" is.

Ö nként értetődik , hogy a fordulószakonként kihasználható 
terü le tek  nagyságának a m egállapítása alkalm ával ezeket a fa
állom ányokat csak abban az esetben hagyjuk meg mind az I. 
fordulószakra előírandó te rü le tek  között, ha együttesen nem 
haladják meg az t a területösszeget, am elyet a kihasználás foly
tonosságára és lehető egyenletességére való tek in te tte l az első 
fordulószakra kiszabtunk. Ellenkező esetben az I. korosztályba 
tartozó s még nagyobb áldozat nélkül fenn tartható  faállományok 
egy részét a II. fordulószakra hagyjuk vissza. És viszont, ha 
m indezeknek a terü le te  kisebb az első fordulószakra k iszabott 
területnél, szükségből előírhatunk az I. fordulószakra a helyes 
kihasználási sorrend szem elő tt ta rtásával még más, olyan fa
állom ányokat is, amelyek koruknál fogva ugyan még nem kerül
nének vágás alá, de fejlettségüknél fogva már az első forduló
szakban is eléggé előnyösen, vagy legalább is nagyobb áldozat 
nélkül lesznek kihasználhatók.

Hasonló elvek szerin t járhatunk  el a következő forduló
szakokban kihasználandó erdőrészletek besorozásánál is. I t t  azon
ban nincs szükség éppen olyan nagy körü ltek in tésre, m int az I. 
fordulószaki területeknél, mivel az esetleges hibák később, a gaz
daság időszaki megvizsgálása alkalmával könnyű szerrel kiiga
zíthatók  lesznek.

A tisztások  közül az első vágásfordulóra csak azokat Írjuk 
elő kihasználásra, amelyek az utolsó, esetleg az utolsó elő tti 
fordulószakba sorozott erdőrészletek között feküsznek, amelyeken 
tehát, ha a vágásforduló elején beerdősitte tnek, a szomszédos 
erdőrészletek kihasználásának az idejéig vágásra többé-kevésbé 
alkalmas faállományt lehet nevelni. E zeket a tisz táso k a t rend
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szerint ugyanabba a fordulószakba sorozzuk, amelybe a szomszédos 
erdőrészleteket.

Természetes, hogy am int az elsőnél, úgy a többi forduló- 
szaknál sem volna teljesen elkerülhető, hogy it t-o tt  ne hozzunk 
egynémely kisebb áldozatot a helyes vágássorrend kedvéért.

A leggyakoribb áldozat volna pl. hogy a korosabb faállo
mányok között fekvő egynémely fiatalos az első vágásforduló 
a la tt  egyáltalában nem kerülne kihasználás alá. Ilyen áldozat 
volna továbbá az is, bogy a fiatalabb faállományok közö tt fekvő 
egyik-másik kisebb k iterjedésű korosabb faállomány a szomszédos 
fiatalabb faállományok kihasználásáig állva m aradna s viszont 
egyes fiatalabb faállományok a szabályos vágatási kornál fiatalabb 
korban, a szomszédos korosabb faállományokkal együ tt használ
ta tn án ak  ki. Végül előfordulna (de csak k iv é te le sen !) az is, 
hogy valamely kisebb kiterjedésű erdőrészletre, pl. fiatalosok 
között levő korosabb faállományra, az első vágásforduló folyamán 
k é t Ízben kerülne a kihasználás sora, t. i. a vágásforduló elején 
és végén.

E m ellett az eljárás m ellett egyébként — am int az elmon
dottakból k ite tsz ik  — tulajdonképpen a faállománygazdaság elvei 
is érvényre ju tnának  bizonyos m értékig.

Az erdőrészleteknek az egyes fordulószakokba fenti módon 
tö r té n t előzetes besorozása u tán következnék az egyes forduló
szakokra előírandó területösszegek végleges megállapítása, ami te r 
m észetesen még egyes terü le teknek  a szomszédos fordulószakba 
való előre-, illetőleg h á tra to lá sá t vonná maga után.

Ezzel kapcsolatban mindenek elő tt az t kellene eldönteni, 
hogy mely területen bélöl igyekezzünk elérni a kihasználás egyen
letességét. E tek in tetben , am int m ár ism ételten hangsúlyoztuk, 
legelső sorban a korosztályviszonyok az irányadók. De az ezek 
által m egengedett m értékig figyelemmel kell lenni a helyi fa- 
fogyasztásra is, amelynek kielégítése érdekében rendszerint kisebb 
terü le teken  belől is kívánatos a kihasználás egyenletességére 
vagy legalább folytonosságára törekednünk. És számolni kell azzal,

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



138

hogy a népesség szaporodásával és az ipar fejlődésével a viszo
nyok a jövőben kedvezőbbé válhatnak o tt  is, ahol a helyi fa
fogyasztás ez idő szerint nem bir nagyobb jelentőséggel.

Éhez képest bár nem szabad általános szabályképpen ki
mondanunk a kihasználásnak az üzemosztályon avagy ennél 
még kisebb terü le ten  belől való egyenletességét, helyesen tesszük, 
ha ezt elérni igyekszünk az olyan erdőkben, ahol a korosztályok 
elosztása ez elé akadályokat nem gördít és csak ha ennek el
érése lényegesebb áldozatokkal járna, keressük az egyenletességet 
az erdőgondnokságon avagy több erdőgondnokságon belől.

Az egyes fordulószakokra előírandó területösszegeket nagyon 
term észetesen először arra  a terü le tre  nézve állapítjuk meg, 
amelynek keretében a kihasználás egyenletességét elérni kívánjuk 
s csak azután az erdő kisebb részeire, nevezetesen az üzem- 
osztályokra s esetleg ezeknek külön erdőrészekhez tartozó  ré
szeire nézve.

Ha a korosztályviszonyok a kihasználásnak fordulószakon
kén t való egyenletességét tágabb kere tek  közö tt sem engedik 
meg, önként következik, hogy le kell mondanunk a fordulószaki 
te rü le tek  egyenlőségéről s a mai korosztályviszonyok figyelembe 
vételével kell m eghatároznunk az egyes fordulószakokban kihasz
nálható terü le teket, annak a szem e lő tt ta rtásáv al azonban, hogy 
az egyes korosztályok által elfoglalt terü le tekben  m utatkozó kü
lönbségek idővel lehetőleg kiegyenlítődjenek.

Ha pl. a vágható és közel vágható faállományok túlsúlyban 
vannak a fiatalabb korosztályokkal szemben, az első egy, két, 
esetleg három fordulószakra a szabályosnál nagyobb te rü le te t 
írunk elő. Ellenben ha a fiatalabb faállományok vannak tú l
súlyban am azokkal szemben, akkor az első fordulószakokra elő
írandó te rü le tek e t meg kell szorítanunk úgy, hogy azoknak a 
kihasználása kinyúljon addig, am ikorra a fiatalabb faállományok 
vágásra alkalm asak lesznek.

Hogy az ilyen esetekben a te rü le tek e t milyen arányban 
osszuk szét az egyes fordulószakok között, erre nézve h atározo tt
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általános szabályt nem igen lehet felállítani. A kérdést esetről- 
esetre, a viszonyok gondos mérlegelésével kell eldönteni*

Fafajra nézve elegyes erdőknél, különösen, ha a főfafajok 
használhatóságában és értékében nagy a különbség, súlyt kell 
helyeznünk arra  is, hogy a kihasználás a lehetőségig fafajonként 
is többé-kevésbé egyenletes legyen s ne tervezzünk pl. az első for
dulószakokra az értékesebb fafajból, illetőleg fafajokból arány
talanul sokat kihasználásra.

Ebben a tek in te tben  könnyű szerrel ellenőrizhetjük önma
gunkat a vágásszabályozásnál abban az esetben, ha már az üzem
osztályok alakításánál is figyelemmel voltunk arra, hogy egy 
ugyanabba az üzemosztályba olyan tag o k at foglaljunk, amelyek 
fafajok tek in te tében  egym ástól nagy e lté rést nem m utatnak. 
Mig ha erre nem voltunk figyelemmel az üzemosztályok a lak ítá
sánál, jó szolgálatot teh e t a gazdasági terveinkbe segédkim utatás
képpen újabban felvett IV/a számú táblázat, amelyben fafajok 
szerin t részletezzük úgy az egyes korosztályok által jelenleg el
foglalt terü le teket, valam int az egyes fordulószakokban kihasz
nálás alá kerülő te rü le tek e t s amely ennélfogva jó á ttek in té s t

* Stoetzer, az eisenachi erdészeti akadémia volt tanára, arra az esetre, ha 
a korosztályviszonyok nem térnek el nagyon a szabályostól (de csakis erre az 
esetre!) a Breymann-féle hozamszámítási képlethez hasonló következő képletet

ajánlja. Évi vágásteriilet — szabályos évi vágásterület X  átlagos kor
•’ J B 1 8 szabályos átlagos kor

egész terület
ahol a szabályos évi vágásterület =  -isí'orduló'’ a szabály°s átlagos kor =  a
vágásforduló felével, a valóságos átlagos kort pedig úgy kapjuk meg, hogy az 
egyes erdőrészletek területét szorozzuk a faállomány korával s az igy nyert 
szorzatok összegét elosztjuk az egész területtel. (L. Stoetzer: »Die Forsteinrich- 
tung« 2-ik kiadás 261. lap, valamint Érd. Lapok 1908. évf. 1215. lap.)

Az ekkép kiszámított évi vágásterület szorozva a fordulószak éveinek a 
számával, az első fordulószakra előírandó területet adja. Ha a többi forduló
szakra eső területet is ennek a képletnek a segélyével akarjuk meghatározni, 
természetesen az illető fordulószakok elejére kiszámítandó átlagos korokat 
kell alapul vennünk. Ez az eljárás nézetünk szerint jó lehet némely esetben 
arra, hogy megóvjon az ötletszerűségtől, általános alkalmazásra azonban nem 
számíthat.
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nyújt arról, hogy a szóban levő követelm énynek milyen m érté
kig te ttü n k  eleget a vágásszabályozás tervezésénél.

Abban az esetben, ha a vágásszabályoeás a terület és fatömeg 
alapján történnék (egyesíte tt szakozás), a 130. és 131. lapon közölt 
táb lázat második rovatcsoportjában az I. és II. fordulószakokban 
kihasználandó fatöm egek is bejegyzendők volnának az erre a 
czélra szánt alrovatokba s az erre a k é t fordulószakra eső te rü 
le tek e t akkén t kellene kiegyenlíteni, bogy m indkét fordulószakra 
m egközelítőleg egyenlő fatömeg jusson. Az I. fordulószaki fatö
megek az illető te rü le tek  pontosan m egbecsült jelenlegi fatömegei 
alapján, 10 évi növekedés hozzáadásával volnának kim utatandók. 
A II. fordulószaki terü le tek  fatöm egeit pedig a faterm ési táb 
lákból kellene kiszám ítani (a II. fordulószak közepére). De a 
termőhelyi osztály és a sűrűség helyes m eghatározása kedvéért 
a jelenlegi fatömeg ezeken a terü le teken  is pontosan megbecsü
lendő volna.

Megemlitendőnek vélem itt, m ert követésre m éltónak ta r 
tom, az t az eljárást, am it a tescheni uradalomban alkalm aznak 
hasonló esetben a második fordulószaki fatömegek m egállapítá
sánál. A szám ításoknál i t t  a faterm ési táb lák  helyett az ezek 
ad a ta it fe ltüntető  diagram m okat használják. A 30 év múlva 
(a m ásodik fordulószak közepén) leendő fatöm eget az illető erdő
részletekre nézve ezekről olvassák le, oly módon, hogy a fatömeg- 
görbék közé képzeletben egy a becsült jelenlegi fatöm egnek meg
felelő ponton áthaladó görbét ik ta tn ak  s ezen a közbe eső görbén 
30 évvel előre haladnak.

Felesleges is ta lán  megjegyeznem, de a nálunk i t t-o tt  még 
mindig tapasztalható  régi ferde felfogásra való tek in te tte l mégis 
megemlítem e helyen, hogy az általános vágástervet — bár az 
egész vágásfordulóra szól — korántsem szabad a vágásforduló 
egész tartamára kőtelezőnek tekintenünk. Sőt ellenkezőleg az t 
minden egyes revízió alkalm ával gondosan meg kell vizsgálni s a 
szükséghez képest m ódosítani kell, főképpen a közel jövőre 
vonatkozólag.
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Ebből azonban még korántsem  következik, m intha a vágás
szabályozásnak az egész vágásfordulóra való k iterjesztése czél- 
ta lan  volna. Nem czéltalan ez m ár csak azért sem, m ert ennek 
a révén módjában van az erdőrendezőnek kim utatni a kihasz
nálás egyenletességének vagy legalább folytonosságának a lehe
tőségét s kifejezésre ju tta tn i felfogását a helyes vágatási sor
rend tek intetében. De e m ellett azért is czélszerü a vágássor
rendnek az egész vágásfordulóra való előzetes tervezése, m ert 
ennek az alapján könnyebben meg lehet állapítani a közel jövő
ben végzendő gazdasági teendőket a kihasználás alá csak ké
sőbb kerülő erdőrészletekben is (gyérítések, vigályitások, elkülö
nítő vágások, alátelepitések stb.), ami különösen bonyolultabb 
gazdálkodás esetén birliat nagyobb jelentőséggel.

Fokozatos felújító vágásmód alkalm azása esetén a vágatási 
sorrend m egállapítása főbb kereteiben a jövőben is éppen úgy 
történhetnék , m int a tarvágás m ellett kezelt erdőknél. Hogy azon 
túl miképpen kellene eljárni a vágásszabályozásnál s ennek a 
tervezése mennyiben térne el a fentebb, a tarvágás szem elő tt 
ta rtásával le irt eljárástól, ezt már leírtam  a fokozatos felújító 
vágásmód behatóbb tárgyalása során, a II. fejezetben. Elegendőnek 
vélem teh á t erre nézve az o t t  elm ondottakra utalni.

Ö nként értetődik , hogy a vágásszabályozásnál alapúi veendő 
korosztály táblázatnak (a IV. számú táb lázat első részének) az 
összeállításánál a jelenleg fokozatos kihasználás a la tt  lévő erdő
részleteknek a te rü le té t a koros faállomány és a fiatalos között 
meg kellene osztani úgy, am int ezt eddig is te ttü k . Nevezetesen 
a koros faállomány által elfoglalt te rü le trész t a koros faállomány 
korának megfelelő rovatba, a te rü le t többi részét pedig a fiatalos 
korának megfelelő rovatba kellene bejegyezni.

Szálaié gazdasági mód m ellett kezelt erdőknél a vágás
szabályozást eddig szintén a te rü le t alapján és az egész vágás- 
fordulóra kiterjedőleg terveztük, olyan alakban, m int a tarvá- 
gásos erdőknél. R endszerint minden egyes erdőrészletnek a te rü 
le té t egyenlően oszto ttuk  szét a fordulószakok között, azzal a
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czélzattal, hogy fordulószakonként egyenlő arányban tö rtén jék  a 
szálalás minden erdőrészletben s ennek következtében a meg
á llap íto tt vágásforduló végére az összes faállományok szabályos 
szálaló erdőalakot öltsenek. Tehát a szabályos erdőállapot érde
k é t to ltuk előtérbe i t t  is. Ennek a faállományok jelenlegi álla
potával s a kivitel nehézségeivel nem számoló eljárásnak csak 
term észetes következm énye volt azután, hogy az ily módon be
rendeze tt erdőkben a kihasználás vagy egészen m ellőztetett, 
vagy pedig az előírástól eltérő módon foganatosítta to tt.

Szálaló erdőknél nem igen van értelm e annak, hogy a 
vágásszabályozást az egész vágásfordulóra k iterjesszük, m ert i t t  
még kevésbbé szám íthatunk arra, hogy a kihasználás az egész 
vágásforduló folyamán akár csak megközelítőleg is az előre elké
sz íte tt vágásterv  szerint történ jék , m int a tarvágás avagy foko
zatos felújító vágásmód m ellett kezelt erdőkben.

Teljesen elegendő i t t  — am int külföldön manapság minden
felé szokásban van — a v ág a tást csupán a legközelebbi tiz évre 
szabályozni, még pedig a te rü le t mellőzésével tisz tán  a fatömeg 
alapján. Oly módon, hogy m eghatározzuk a 10 év a la tt  évente 
vágható fatöm eget s megjelöljük, hogy ez a fatömeg mely erdő
részletekből használandó ki a szálaló gazdasági mód term észe
tének  megfelelőleg. A kihasználás helye tek in tetében  azonban 
nem kö tjük  m agunkat szorosan az előíráshoz, m ert ez a helyes 
szálaló gazdaság elveivel a legtöbb esetben nem igen volna 
összeegyeztethető.

A 10 éven belől évente kihasználható fatöm eget valamelyik 
hozamszámítási képlet, pl. a Ileyer Károly-féle képlet segítsé
gével állap íthatjuk  meg. Vagy pedig — ha az ehhez szükséges 
pontos fatömeg- és növekedésbecslést mellőzni kívánjuk — még 
egyszerűbben úgy, hogy a vágásfordulónak megfelelő szabályos 
évi vágásterü le te t a korosztályok által elfoglalt terü le tek  egy
máshoz való arányának a figyelembevételével m ódosítjuk s az 
ekkép nyert évi vágásterü letnek  megfelelő fatöm eget fogadjuk 
el évente kihasználható fatömeg gyanánt. Ebben az esetben tér-
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m észetesen előzetesen korosztá ly táb lázato t kell készítenünk, 
amelynek rovataiba az egyes erdőrészletek te rü le té t a faállományt 
alkotó korosztályok elegyarányszámai szerin t m egosztva Írjuk be.

Ez az egyszerűbb, bár kevesbbé pontos eljárás legalább á t
m enetileg megnyugvással volna alkalm azható a mi viszonyaink 
között. Különösen a nagyobb erdőbirtokokhoz tartozó, csekélyebb 
k iterjedésű olyan szálaló erdőknél (pl. a védőerdőknél), ame
lyeknél a kihasználás egyenletessége amúgy sem bír valami nagy 
jelentőséggel, m ert az eltérések rendszerint többé-kevésbé k i
egyenlítődnek az egész erdőbirtok keretén  belől.
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Vili. Felmérési és becslési munkák.

Már e mü első fejezetében, erdőrendezési rendszerünk hibái
nak általánosságban való felsorolása alkalmával em lítést te ttem  
arról, hogy annak a sietségnek a következtében, amely gazda
sági terveink elkészítését jellemezte s amely főképpen a gazda
sági tervek  benyújtására m egszabott határidő rövid voltának 
tulajdonítható, erdeink túlnyomó részében a felmérési és becs
lési m unkákat annak idején nem végeztük olyan pontossággal, 
aminő kívánatos le tt  volna.

A felmérésnél lényeges h ibákat követtünk  el az által, hogy 
m ellőztük a három szögelést még az olyan esetekben is, am ikor 
enélkül egyáltalában lehetetlen  volt kellő pontosságot elérni. 
A kár hány, több ezer holdas erdőbirtoknál egyszerű busszola 
m űszerekkel tö r té n t a felmérés, vagy e m ellett legfeljebb meg
bízhatatlan  birtokrendezési avagy felületes régi ka tasz teri té rk é
pekre tám aszkodtunk. Az ebből származó hibákat csak te téz te  
a nagy sietség és az, hogy a felmérési teendőket, valam int a 
térkép  összeállítását és a te rü le tszám itást e téren  elegendő gya
k o rla tta l még nem bíró fiatal em berekre bíztuk.

Igaz ugyan, hogy a mi fejletlenebb erdőgazdasági viszonyaink 
közö tt az ilyen felületesebb m érések és az ezek alapján keve
sebb pontossággal készült térképek  is sok helyen többé-kevésbé 
m egfeleltek és megfelelnek még egy ideig a czélnak. De a sie t
ségnek és a m unka olcsóságára való törekvésnek az ilyen erdő- 
birtokoknál is az lesz a következm énye, hogy a felm érést elébb- 
utóbb újra kell foganatosítani s igy az végeredményében sokkal 
többe fog kerülni, m int k erü lt volna abban az esetben, ha m indjárt
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az első alkalommal több m unkát és kö ltséget s általában nagyobb 
gondot ford íto ttunk  volna reá. Még nyilvánvalóbb a felmérés 
elsietésének a hátrányos volta ebből a szempontból a belterjes 
gazdálkodásra már ma is alkalm as erdőbirtokoknál, ahol a gaz
daság az ilyen hibák irán t sokkal érzékenyebb s ahol ennél
fogva az új felmérésre és új térképek  készítésére hamarább rá 
kell, hogy kerüljön a sor.

A pontos felmérés, ha nem is szól éppen örök időkre, 
minden esetre nagyon hosszú időre kielégíti még a legkényesebb 
igényeket is, legalább főbb kereteiben. Példa erre az egyik szász- 
országi állami erdőgondnokságra vonatkozó, kezeim közö tt levő 
térkép, melynek eredetije 1811-ben, teh á t éppen 100 évvel ezelőtt 
te lje s íte tt pontos felmérés alapján készült. (Tudniillik ekkor mér
ték  fel az erdő h a tá ra it és az állandó jellegű belső vonalakat, 
mig a változó vonalakat, pl. az erdőrészletek határvonalait, te r 
m észetesen utólagos felmérések nyomán tü n te tté k  ki a térképen.)

Bajorországban, Baden nagylierczegségben és a Németbiro
dalom többi állam ainak nagyobb részében a katasz ter, illetőleg 
más hivatalok által az összes terü le tekrő l k é sz íte tt pontos té r 
képek fe ltün te tik  az erdő határvonalain kívül az erdő belsejében 
levő összes állandó vonalakat s köztük az összes taghatárvona
lakat. Ugyanezeknek a hivataloknak a feladata az ezekben a 
vonalakban időközben beálló változásoknak az utólagos felmé
rése és a térképeknek  az ilyen új felmérések nyomán való módo
sítása is. Az erdészet csak a változó jellegi! vonalak felm érését 
végzi, a szükséghez képest.

Korántsem  azért említem fel ezt, m intha az erdő terü letek
nek az im ént je lze tt részletességgel való felm érését nálunk is a 
k a ta sz te r teendői közé kívánnám soroztatni, bár semminemű sé
relm et sem látnék  az erdészetre nézve abban, ha pl. az állandó 
k a tasz te r az erdő gazdasági beosztására is k iterjesztené a fel
v é te lt legalább o tt, ahol a beosztás keretei előreláthatólag nem 
fognak egyhamar nagyobb változást szenvedni. De az t minden
esetre  szükségesnek tartanám , hogy nagyobb erdőbirtokoknál,

10
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igy pl. a k incstári erdőknél, az erdőrendezőségek kebelében a 
fontosabb felmérési m unkák végzésére állandó személyzet, vagy 
legalább is egy olyan erdőmérnök alkalm aztassák, aki ezekben a 
munkákban specziálistává képezhetné ki magát.

M ert igaz bár, hogy minden erdőmérnök m egszerezhette, 
illetőleg m egszerezheti m agának főiskolánkon a kellő elméleti s 
bizonyos m értékig a gyakorlati ism ereteket is a fölmérésben, 
de ahoz, hogy valaki pontosan és elég gyorsan is tudjon mérni, 
ezenkívül még sok gyakorlatra és e m ellett bizonyos egyéni 
sajátságokra is van szükség. Nevezetesen türelem re és a fel
mérési m unkák á lta l m egkövetelt aprólékoskodáshoz való haj
lamra.

Egészen term észetes, hogy ha ilyen állandó egyének s még 
hozzá szigorú felelőség m ellett, nyugodt tempóban végzik a na
gyobb szabású fontosabb m éréseket s készítik  el a térképeket, 
ezeknek a munkája sokkal tökéletesebb és megbízhatóbb, m int 
az a munka, am it folyton váltakozó, kezdő fiatal em berektől 
lehet várni. Ezeknek az állandó egyéneknek a felügyelete és 
ellenői’zése m ellett term észetesen olyan fiatal em bereket is le
hetne, ső t kellene alkalmazni a méréseknél, különösen az alá- 
rendeltebb jelentőségű vonalak felmérésénél, akik később más 
téren  fognak működni. Már csak azért is, hogy m ásoknak is 
alkalm uk nyíljék alaposabb gyakorlato t szerezni a mérési mun
kákban, m ert kisebb felmérések a kezelésnél is lépten-nyomon 
előfordulnak.

A k incstári erdőket illetőleg tovább m ennék ennél is. I t t  
helyénvalónak tartanám  még egy külön háromszögein osztály 
szervezését is (term észetesen szintén erdőmérnökökből) akár 
Budapesten, ak ár valamelyik erdőhatóság székhelyén. M ert a 
háromszögelés ugyancsak különleges gyakorlato t igényel. Ez a 
háromszögelő osztály végezhetné a háromszögelést az összes 
k incstári erdőkben s ta r th a tn á  nyilván az ezek terü le tén  lévő 
háromszögelési jeleket. Esetleg megbízható volna más, nem 
kincstári erdők háromszögelésével is.
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M agától értetődik , hogy úgy a háromszögelő erdőmérnö
köknek, valam int az erdőrendezőségeknél alkalm azott állandó 
földmérő erdőmérnököknek a m unkáját jól felhasználhatná az 
állandó k a tasz te r is, ami csak fokozná e m unkák értékét.

Ilyen módon szervezkedve kellene hozzáfognunk erdeink 
újból való felméréséhez abból a czélból, hogy meg nem felelő 
térképeinket lassanként maradandó értékű, pontos térképekkel 
pótoljuk. Egyelőre term észetesen csak o tt, ahol a pontos té r 
képek hiányát nagyobb m értékben érezzük s ahol egyébként is 
a gazdaság fejlettségénél és nagyobb fokú jövedelmezésénél fogva 
az uj felmérés költségei könnyebben fedezhetők.

Az új felmérés m ost már alig belátható hosszú időre szó
lana. Éppen ezért kívánatos volna, hogy az t az erdőbirtok h a tá r
vonalainak az eddiginél részletesebb és pontosabb megjelölése és 
minden kétséget kizárólag való biztosítása előzze meg; ahol csak 
lehet, farago tt kövekkel vagy legalább is farago tt tölgyoszlopok
kal a főbb törési pontokon s nyiladékokkal, ugróárkokkal vagy 
más biztos jelekkel a közbeeső vonalrészeken. A határvonalakról 
ezen kívül részletes és pontos határleiró  jegyzőkönyveket kellene 
készíteni a szomszédbirtokosok és a hatóság közbejöttével.

Meg kellene hogy előzze az új felm érést továbbá az erdő 
állandó gazdasági beosztásának a VI. fejezetben javasolt módon 
való m ódosítása s a gazdasági vonalaknak a term észetben való 
állandósítása is.

Hogy valamely térkép  hosszú időkön á t  jól használható 
legyen s arra  feltétlen bizonyossággal lehessen támaszkodni, 
annak  a pontosságon kívül az is egyik legfőbb feltétele, hogy 
a ra jta  lévő összes állandóbb jellegű vonalak s köztük az erdő- 
részlethatárvonalak nagyobb része is, egész hosszukban feltű
nőkké té tessenek  a term észetben is. R észint nyiladékokkal, ré
szin t az illető vonalakba eső fáknak színes olajfestékkel való 
megjelölése utján. Ügy, hogy a térképen lévő bármely vonalat 
könnyű szerrel és pontosan meg lehessen találni a term észetben. 
E zt a múltban sok helyen elm ulasztották, ami sok esetben nagyon

10 *

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



148

m egnehezítette később az évi vágásterü letek  határainak  a k itű 
zését s az időközben szükségessé vá lt egyéb m éréseket. Az új 
felmérés e lő tt term észetesen gondoskodni kellene erről is.

Hegyvidéki erdőknél nagyon czélszerti a magassági vona
lak a t (isohypsákat) is fe ltün tetn i a térképeken. Az ilyen té r 
képek pontos tá jékozást nyújtanak a terepviszonyok felől is és 
nagy m értékben m egkönnyítik a vágások kitűzését, erdei u tak  
tervezését stb. K ívánatos volna teh á t az uj felmérések alkalm á
val a magassági különbségek felvételére is kiterjeszkedni, am int 
ezt külföldön ma m ár mindenfelé teszik.

Az erdöbecslési munkák a legtöbb erdőnknél egyrészt azért 
kifogásolhatók, m ert az erdőrészletek elkülönítését annak idején 
nem végezték kellő részletességgel, m ásrészt pedig azért, m ert 
egyes erdőrészleteknél a term őhelyi és faállományviszonyoknak 
a megbecslése, nevezetesen a fafajra és elegyarányra, korra, 
sűrűségre, term őhelyi osztályra vonatkozó adatok felvétele, va
lam int a fatömegbecslés, nem tö r té n t eléggé pontosan.

Ezek a hibák a dolog term észeténél fogva könnyebben he- 
lyesbithetők m int a felmérés pontatlanságából származók. Amig 
ugyanis utóbbiak — szoros összefüggésben lévén egymással — 
a legtöbb esetben az egész felmérésnek és az ezzel járó egyéb 
m unkálatoknak a m egism étlését teszik  szükségessé, addig a 
becslési m unkáknál elkövete tt hibák egymástól függetlenül és 
kevesebb fáradsággal igazithatók ki, a gazdaság időszakonként 
való megvizsgálása (revízió) alkalmával, am ikor amúgy is be kell 
járni úgyszólván az összes erdőrészleteket s ezek nagy részében 
újból fel kell venni a termőhelyi, különösen pedig a faállomány- 
viszonyokat, avagy meg kell becsülni egyúttal a fatöm eget is.

Különösen kiemelendőnek tartom  itt, hogy az erdőbecslési 
m unkák során a fatömegbecslésekre nagyobb sú lyt kell fektetnünk 
a jövőben, m int eddig fektettünk, m ert az erdőgazdaság fejlődé
sével ebben a tek in te tben  is fokozódnak az igények.

Hogy a pontosabb fatöm egbecslést m ekkora terü le tre , ille
tőleg mely faállományokra kell k iterjeszten i az erdőrendezés
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alkalmával, az elsősorban is a vágásszabályozás módjától függ, 
vagyis attó l, hogy a vágásszabályozásnál tisz tán  csak a te rü 
letre, avagy em ellett a fatömegre is kivánunk-e tám aszkodni?

Ha a vágásszabályozás tisz tán  a te rü le t alapján történ ik , 
akkor nagyobb pontossággal csak azoknak a terü le teknek  a fa
töm egét kell megbecsülnünk, amelyeken a legközelebbi 10 évre 
főhasználatot tervezünk. Tehát tarvágásos gazdaság esetén 10 
évi vágásterü let fatömegét, fokozatos felújító vágásmód esetén 
pedig akkora te rü le te t, a m ekkora terü le ten  mozogni fogunk a 
kihasználással a 10 évi időszak ala tt.

Ezeknek a terü le teknek  a fatöm egét pontosan ki kell mu
ta tn u n k  a gazdasági tervben m ár csak azért is, m ert e nélkül 
a kezelő erdőtiszt nem teh e t reális szám ításokat a várható  jö
vedelem és a term elési és szállítási költségek tek intetében. De 
czélszerü kim utatnunk még annak a kedvéért is, hogy a félfor
dulószakon belöl a jövedelem egyenletességének biztosítása érde
kében a fatöm eget vehessük m értékadónak az évente foganato
sítható  főhasználatok mennyiségére nézve, vagy legalább a fa
töm egre is tám aszkodhassunk a te rü le t m ellett. Ami különösen 
fokozatos felújító vágásmód alkalm azása esetén bir nagy fontos
sággal. M agát a fatöm egbecslést az ilyen terü le teken  legczél- 
szerübb törzsenként! felvétel utján vagy legalább is próbakörök 
segélyével végezni, s csak kivételesen, a fafajra nézve elegyetlen 
s egyébként is egyenletes jellegi! faállományokban, közönséges 
próbaterek segélyével.

A többi terü le tnél a fatömeg ism eretére ebben az esetben 
inkább csak azért van szükségünk, hogy tájékozódhassunk az 
erdő egész fakészlete felől is s ezt esetleg összehasonlíthassuk 
a szabályos fakészlettel. E zért i t t  a becslést egyszerűen fater- 
mési táb lák  alapján végezhetjük, kivéve a jellegükre nézve 
nagyon szabálytalan korosabb faállományokat, amelyeknél más, 
pontosabb becslési eljáráshoz kell folyamodnunk.

Nagyobb terü le tre  kell, hogy kiterjedjen a pontos fatömeg- 
becslés abban az esetben, ha a vágásszabályozást a te rü le t m ellett
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a fatöm egre is kívánjuk alapítani. így, ha az u. n. egyesíte tt 
szakozásnak az előbbi fejezetben javasolt a lak já t alkalmazva, 
a rra  törekszünk, hogy az első és a második fordulószakban ki
használandó fatömegek egymással egyenlők legyenek, az első 
k é t fordulószakba sorozott összes erdőrészletek fatöm egét pon
tosan meg kell becsülnünk. Még pedig azokét az erdőrészletekét, 
amelyek az első 10 év a la tt  főhasználat alá kerülnek ebben az 
esetben is törzsenkénti felvétel utján, illetőleg próbakörök segé
lyével, a többiét a faállomány jellegéhez képest próbakörök, kö
zönséges próbaterek, esetleg szalag alakú próbaterek alapján. A 
későbbi fordulószakokba sorozott erdőrészletek fatöm egét, kivé
teles esetektől eltekintve elegendő faterm ési táblák u tján  be
csülni meg.

Legalább is ugyanekkora, vagyis a k é t első fordulószakra 
eső terü le ten  kellene közvetetten felvétel utján pontosan meg
becsülni a fatöm eget akkor is, ha a vágásszabályozásnál a te rü 
le te t teljesen mellőznők s pl. valamelyik képletes hozamszámí
tási módot alkalmaznók.

M ihelyt nagyobb súlyt fek te tünk  a fatömegbecslésre, te r 
m észetesen nagyobb lesz a jelentőségük a fatermési tábláknak 
is, különösen a helyi faterm ési tábláknak. Szóba kell hoznom 
te h á t azoknak az ügyét is.

Helyi faterm ési táblák nálunk nagyon kevés helyen vannak. 
És ahol vannak is, legtöbbnyire tökéletlenek, m ert csak a hol- 
dankénti fatöm egeket és az ezekből szám ítás utján nyerhető 
adatokat, u. m. a folyó- és átlagos növekedést, a holdanként! 
szabályos fakészletet, a növekedési és a használati viszonyszámot 
tartalm azzák. Nincs k im utatva bennük ellenben számos olyan 
adat, ami a külföldi újabb faterm ési táblákban m egtalálható, úgy
m int: a holdankénti törzsszám, a holdanként! körlapösszeg, a 
faállomány átlagos magassága, az átlagos tö rzs átmérője, a gyé
rítések  alkalm ával kihasználható fatömeg. Holott ezeknek az 
adatoknak mi is jó hasznát vennők az erdőrendezésnél. így pl. 
a holdankénti körlapösszeg sok esetben jó szolgálatot tenne a
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sűrűség- viszonyszámának a m egállapításánál, az átlagos magasság 
pedig a termőhelyi osztály m eghatározását könnyítené meg.

Erdőrendezési rendszerünk és egész erdőgazdaságunk fej
lesztése érdekében nagyon kívánatosnak tartanám , hogy olyan 
helyi faterm ési táblák készíttessenek legalább a nagyobb, bel
te rjes kezelésre alkalmas erdőbirtokokra nézve nálunk is, amelyek 
m indezeket az ada toka t feltün tetik . Sőt a felsorolt adatok mellé 
felveendőknek vélném ezekbe még a faállományt alkotó fák mell
magasságban m ért vastagságának a h a tára it, valam int a fatömeg
nek bizonyos vastagsági osztályok szerint való részletezését i s ; 
ami különböző értékszám ítási feladatok megoldásánál s esetleg 
a vágásra való érettségnek  pénzügyi alapon való m egállapításá
nál lehetne nagy segítségünkre s lehetővé tenné, hogy szükség 
esetén u. n. értéknövekvési táb láka t készítsünk az e fajta pénz
ügyi számításokhoz.

K ívánatos volna e m ellett term észetesen az is, hogy a 
nálunk közhasználatban levő Feistm antel-féle általános faterm ési 
táb lákat, melyek szintén nem elégítik ki a mai igényeket, hazai 
viszonyainknak jobban megfelelő uj általános faterm ési táblákkal 
pótoljuk. E zt központi erdészeti k ísérleti állomásunk tudtomm al 
fel is v e tte  munkaprogrammjába arra  az esetre, ha szem élyzetét 
megfelelően szaporítani fogják.

A pontos fatöm egbecslést nagyon m egkönnyítik a jó törzs- 
köbtáblák is, a minők pl. a bajor tö rzstáb lák  avagy az „Álló 
fák fatöm ege“ czim a la tt  az E rdészeti Zsebnaptárba is felvett 
Burkhardt-féle törzsköbtáblák. Ezeknek a használata számos fa 
m agasságának a m egm érését kívánja ugyan meg, s igy egy kissé 
körülményes, de viszont elkerülhetővé teszi az átlagos törzsek 
ledöntetését, ami sok esetben nagy előny. M indenesetre helyesen 
tennők, ha ilyen táb lák  készítésére is súlyt helyeznénk a jövő
ben. Vagy legalább kipróbálnék a létező idegen törzsköbtáblákat 
s ha megfelelőknek találnók, nem idegenkednénk azok használa
tá tó l annyira, m int eddig idegenkedtünk. (A törzsköbtáblák ké-
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szitésére és használatára nézve utalok a Sóltz—Fekete-féle erdő- 
becsléstan II. kiadásának 215—219. lapjaira.)

De nemcsak a fatömegnek, hanem a fatömeg folyó növeke
désének a pontos megbecslésére is nagyobb gondot kellene fordí
tanunk a jövőben, m ert ennek is sokszor ju t fontos szerep az 
erdőrendezésnél. így a részletes főhasználati terv  összeállításá
nál minden egyes esetben, s az általános vágásterv  elkészítésé
nél akkor, ha a vágásszabályozás a te rü le t és a fatömeg, avagy 
esetleg csak a fatömeg alapján történik.

A folyó növekedést mi a gyakorlatban úgyszólván mindig 
a faterm ési táb lák  nyomán szoktuk kiszám ítani még a gyérebb 
faállományoknál is, még pedig oly módon, hogy a faterm ési táb 
lákból kiolvasott folyónövekedést megszorozzuk a sűrűség viszony
számával s elegyes faállományoknál e m ellett az elegyarányszám- 
mal is. Pedig nyilvánvaló, hogy a faállomány töm eggyarapodása 
nem áll mindig egyenes arányban a sűrűséggel, amennyiben a 
gyérebb állásban lévő fák rendszerin t fokozott töm eggyarapodás
sal bírnak. E rre való tek in te tte l sok esetben közvetetlen felvétel
hez kellene folyamodnunk a növekedés m eghatározása czéljából 
s pl. több vastagsági osztályt alakítva, az átlagos törzseknek a 
hosszúság és középátm érő alapján k iszám íto tt növekedéséből 
kellene m eghatároznunk a faállomány töm egnöveked^sét.

Súlyt kellene helyeznünk végül az erdőrendezési külső 
m unkák során a gyérítés utján kihasználható fatömegek lehető 
pontos megbecslésére is, am inek szükségességére már rám u ta t
tam  a III. fejezetben.
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IX. A gazdasági terv, nyilvántartás és revízió
alakjáról.

1. A gazdasági terv, nyilvántartás és revízió alakjáról
általában.

Minden rendszeres erdőgazdasági tervnek  tartalm aznia k e l l : 
1. az erdő jelenlegi állapotát ism ertető adatokat, vagyis az erdő 
általános viszonyainak a leírását, az erdő terü le tének  részletes 
k im uta tását, a term őhelyi és faállományviszonyokat behatóbban 
fe ltün tető  részletes e rd ő le irá s t; 2. a gazdálkodásnál szem elő tt 
tartandó  főbb elveknek (tenyésztendő fafajok, gazdasági mód stb.) 
a m eg állap ításá t; 3. a vágatásnak  (a főhasználatoknak) rövidebb 
vagy hosszabb időre, de legalább is 10 évre való szabályozását 
á lta lánosságban ; 4. az összes használatoknak, a felújításnak és 
egyéb gazdasági teendőknek a részletes szabályozását a legkö
zelebbi (rendesen 10 évi) időszakra.

A nyilvántartás czélja: az im ént je lze tt rövidebb időszakokra 
vonatkozólag k im utatni a használatok, felújítások és egyéb gaz
dasági teendők m iként tö r té n t foganatosítását s ezzel kapcso
latban a gazdálkodás eredm ényeit, továbbá az erdő általános 
viszonyaiban s az erdő állapotában beállo tt változásokat, és e 
m ellett számot adni az erdőgazdaságra nézve nagyobb jelentő
séggel biró fontosabb eseményekről.

Végül az időközönként készülő revizionális m unkálatoknak 
ki kell te rjed n iü k : a le te lt időszak a la tt  fo ly ta to tt gazdálko
dásnak a tervekkel való összehasonlítására és m egbirálására, a 
gazdaság szabályozására vonatkozó intézkedéseknek a m egbirá
lására és a szükséghez képest való m ódosítására, az erdő újabb
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állapotának a fe ltün tetésére s a használatoknak, felújításoknak 
és egyéb gazdasági teendőknek a következő időszakra való rész
letes szabályozására.

Ezeknek az általános követelm ényeknek nagyobb vagy kisebb 
részletességgel és nagyon sokféle alakban lehet megfelelni. Éhez 
képest úgy a gazdasági terveknek, m int a nyilvántartásnak és a 
revizionális munkálatoknak az alakja és terjedelme nagyon külön
böző lehet.

Különböző lehet a gazdaság belterjes avagy kevésbbé bel
terjes volta s általában a helyi viszonyok szerint, valam int a 
gazdasági te rv  készítőjének s illetőleg az erdőrendezési u tasítás  
tervezőjének egyéni felfogása és észjárása szerint. Továbbá még 
aszerin t is, hogy a gazdasági tervben milyen m értékig kívánunk 
szabad kezet engedni az erdő kezelőjének a különböző gazdasági 
teendők végrehajtásánál. M ert a dolog term észeténél fogva sok
kal szövevényesebb alakkal kell bírnia a gazdasági tervnek, a 
revíziónak és a ny ilvántartásnak akkor, ha félve a helytelen gaz
dálkodástól és az esetleges visszaélésektől, a legapróbb részle
tekig  kívánjuk előírni és körülírni az erdőgondnok teendőit, m int 
abban az esetben, ha megbízva az ő szakértelm ében és köteles
ségtudásában, szabad m ozgást biztosítunk számára a részletekben.

Bund „É rtekezések az erdőrendezés köréből11 czimü, több
ször em líte tt müvében általában három korszakot különböztet 
meg az erdőrendezés eddigi fejlődésében. Az első, legrégibb kor
szakot szerinte a gazdasági tervek  kezdetleges alakja jellemzi. 
A második korszakban viszont nagyon bonyolultak és terjedel
m esek voltak  a gazdasági tervek. Kelleténél nagyobb súlyt he
lyeztek bennük a tartam osság  elvének elméleti értékű  szám ítá
sok u tján  való szigorú érvényesítésére, a kihasználásnak az egész 
vágásforduló ta rtam ára  való részletes szabályozására s a szabá
lyos állapotról a lk o to tt eszményképnek tüzetes k itün te tésére . 
Az ezt követő legújabb korszakban általában az erdőrendezés 
módszerének és az erdőrendezési müvek alakjának folytonos 
egyszerűsítésére törekesznek. A fejlettségnek ezen a magasabb

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



1 5 5

fokán „a tervezés és kivitel teljes összhangban áll, egyik a má
sikat tiszteletben ta r t ja “ és a gazdasági te rv  „már nem irá
nyítja a gazdaságot, csak annak tovább gördülését szabályozza 
és nyilvántartja, vagyis tulajdonképpeni feladatára szorítkozván, 
a többire nézve szabad kezet enged az erdőgondnoknak.“*

Hazai erdőrendezésünk szerény nézetem szerint jelenleg 
ennek a harm adik korszaknak a küszöbén áll. Körülbelöl kievez
tünk  m ár a második korszakból, amelynek fenti jellemzése meg
lehetős pontosan ráillik az erdőtörvény életbeléptétől a közel
m últig terjed t időszakra. Gazdasági terveink, nyilvántartásaink 
és revizionális m unkálataink a lak já t lényegesen egyszerűsítettük 
s egyébként is szabadabb szellem kezd érvényre jutni az erdő
rendezés terén. De az elhatározó lépést még korántsem  te ttü k  
meg abban az irányban, hogy valóban bejussunk a harm adik kor
szakba legalább azoknál az erdőbirtokoknál, ahol a belterjes erdő- 
gazdaság összes feltételei megvannak.

Éhez a többek között gazdasági terveinknek s az ezekkel 
kapcsolatos erdőrendezési müveknek még további m ódosítására, 
illetőleg egyszerűsítésére és főképpen arra  van szükségünk, hogy 
kiküszöböljünk ezekből a lehetőségig mindent, ami a helyes gaz
dálkodáshoz okvetetlenül szükséges szabadabb mozgást akadá
lyozhatja.

M ielőtt gazdasági terveinknek, nyilvántartásainknak  és 
revizionális m unkálatainknak mai a lak já t és ezzel együtt term é
szetesen a ta rta lm át is beható vizsgálat alá venném s ezek to
vábbi m ódosítására javasla to t tennék, czélszerünek vélem az 
alábbiakban vázlatosan egymás mellé állítani azokat a főbb ada
tokat, amelyek megvilágítják, hogy körülbelöl milyen az alakja 
és mi a tarta lm a a gazdasági tervnek, nyilvántartásnak  és re
víziónak az állami erdőknél : nálunk, Ausztriában s a Német
birodalomnak erdőgazdasági szempontból legnevezetesebb 4 álla
mában, u. m. Bajorországban, Baden nagyherczegségben, Porosz

* Lásd az idézett mii 20—-23. lapjain. (Érd. Lapok 1901. évf. 961—964. 1.)
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országban és Szászországban. Egyrészt összehasonlítás és némi 
tanulság kedvéért, m ásrészt pedig annak igazolására is, hogy 
mennyire eltérő lehet az alakja és beosztása a gazdasági te rv 
nek, revíziónak, nyilvántartásnak, nem csupán a helyi viszonyok, 
hanem az erdőrendezési u tasítások  készítőinek egyéni {elfogása 
és észjárása szerin t is. (Ezeket az ad a to k a t lásd a 158. és köv. 
oldalakon.)

Az utóbbi körülményből egyúttal az t a következ te tést is 
levonhatjuk, hogy egyáltalában nincsen okunk a m egszokott 
sablonokhoz ragaszkodni s feltétlenül egyöntetűségre törekedni 
a formák tek in tetében , hanem épp ellenkezőleg meg lehet és 
meg kell engedni az e ltérést az általános formától, m ihelyt ez 
akadályozza a különleges helyi viszonyokhoz való alkalm azko
dást. Különben is egészséges fejlődésről csak akkor lehet szó, 
ha alkalm unk nyílik kipróbálni az erdőrendezés legkülönbözőbb 
módszereit, term észetesen m indeniket a maga helyén.

Mellőzve a részletes összehasonlítást, csak általánosságban 
utalok i t t  azokra a főbb különbségekre, amelyek az erdőrende
zési művek tarta lm a és alaki berendezése tek in te tében  a szóban 
levő államok között fennállanak.

A legnagyobb különbség m indjárt abban nyilvánul, hogy 
amig a gazdasági te rv  nálunk, Ausztriában és Poroszországban 
főbb vonásaiban hosszabb időre szóló érvénynyel készül s azt 
időszakonként, a revíziók alkalm ával csak kiegészíteni, illetőleg 
módosítani kell a szükséghez képest, addig Bajorországban 20 
évenként, Baden nagyherczegségben és Szászországban pedig 
10 évről 10 évre új gazdasági te rv e t készítenek. Szászországban 
oly módon, hogy az előbbi tervekkel való összefüggés kedvéért 
a m últra vonatkozó főbb ada toka t is mindig k itü n te tik  a gazda
sági tervben. Badenben pedig akképpen, hogy a gazdasági terv  
inkább csak az erdő időről-időre változó állapotának a le írását 
s a jövő 10 évre szóló előírásokat tartalm azza, mig az erdő á lta 
lános viszonyainak az ism ertetésé t s az erdő tö rténe tére , jöve- 
delmezésére s általában a gazdaság eredményeire vonatkozó,
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maradandó értékkel bíró ada toka t hosszú időre szóló külön füzetbe, 
az u. n. S ta tisz tikába jegyzik be s ezeket a feljegyzéseket 10 
évről 10 évre kiegészítik.

A gazdasági tervek  leiró részének az anyaga és beosztása 
s a gazdasági tervekhez tartozó táblázatoknak a száma és alakja 
ahány állam, annyi féle.

Egyik helyen összefoglalják a te rü le tk im u ta tást a részletes 
erdőleirással, másik helyen ugyanazt a korosztály táblázattal, 
harm adik helyen a korosztály táblázatot a részletes erdőleirással. 
An/ig Ausztriában és Bajorországban a részletes fő- és előhasz- 
nálati te rv ek e t egy táblázatba vonják össze, addig Badenben 
ezekkel közös „részletes gazdasági te rv “-ben tárgyalják  a leg
közelebbi 10 év a la tt  foganatosítandó felú jításokat és ú tép ítési 
teendőket is, Poroszországban pedig még tovább mennek s a 
részletes fő-, előhasználati- és m ellékhasználati te rv ek et egye
s ítik  a részletes erdőleirással, a korosztály táblázattal és az á lta 
lános vágástervvel.

Baden nagyherczegségben és Szászországban a vágatás 
szabályozását — mivel csak 10 évre terjed  — a gazdasági terv  
leiró részében s illetőleg ennek egyik m ellékletén, de szintén 
csak leirás alakjában tárgyalják. E lté r a vágásszabályozás nem 
csupán a lényeg, hanem az alak tek in tetében  is a nálunk szo
kásos rendszertől úgy Ausztriában, m int Bajorországban és 
Poroszországban is. Az általános vágásterv  (ahol t. i. ilyet ké
szítenek) sehol sem terjed  ki a szabályos állapotnak, illetőleg 
a szabályos vágatási sorrendnek nálunk még divatban levő kimu
ta tására .

A részletes felújítási tervben a term észetes úton való fel
ú jítás sehol sem szerepel, csak nálunk.

Részletes m ellékhasználati te rv e t a felsorolt külföldi álla
mokban nem igen készítenek. Egyfelől, m ert a legeltetés rend
szerin t száműzve van az erdőből, másfelől mivel elegendőnek 
ta rtják  az erdőre nézve káros m ellékhaszonvételeket a gazda
sági terv  leiró részében általánosságban szabályozni a szükséghez
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A) Gazdasági terv.
Leiró rész : Bevezetés (a 

felmérésnél és becslésnél kö
vetett eljárás, a gazdasági terv 
tartozékai stb.) I. A jelen álla
pot leirása (birtokviszonyok, 
jogi viszonyok, természeti vi
szonyok, eddigi gazdálkodás 
és az erdők jelenlegi gazda
sági állapota, a vidék mive- 
lődési, fakelendöségi, faüzleti 
és közlekedési viszonyai, sze
mélyzeti viszonyok). II. Az 
erdőgazdaság által megol
dandó feladatok és elérendő 
czélok. III. Erdőrendezés, gaz
daság- és hozamszabályozás 
(tenyésztendő fanemek, gaz
dasági mód, vágásforduló, fel
újítási módok, gazdasági be
osztás, a hozamok és a ki
használási sorrend megálla- 
pitása, a részletes fő-, elő-, 
mellékhasználati és felújítási 
tervek végrehajtására vonat
kozó intézkedések, a jogi és 
birtokviszonyok rendezésére 
vonatkozó javaslatok és a 
belső kezelés szabályozása).
IV. Erdőgazdasági nyilvántar
tás (a nyilvántartásra és re
víziókra vonatkozó rendel
kezések).

Táblázatuk:
I. Terülelkimutalás.

II. Fatermési táblák.

* A  gazdasági tervhez, nyilván
tartáshoz és revizionális munkálathoz 
tartozó táblázatokra nézve lásd az 
54666;i>06. sz. földmiv. ministeri uta
sítást és az Érd. Lapok 1908. évf. 
I—III. füzeteiben megjelent ismer
tetést is.

Nálunk-*

A) Gazdasági terv.
Leiró rész: I. Általános 

erdőleirás (terület, fekvés köz- 
igazgatási tekintetben, birtok- 
viszonyok, jogi viszonyok, a 
halárvonalak állapota, termé
szeti viszonyok, eddigi gaz
dálkodás és az erdők jelenlegi 
állapota, kiszállítási és érté
kesítési viszonyok, az utolsó 
10 évben kihasznált fatöme
gek s az ez alatt az idő alatt 
a fő-, elő- és mellékhaszná- 
latokból befolyt pénzjövede
lem, faárak, termelési költ
ségek, tiszta jövedelem, sze
mélyzeti viszonyok, a felmé
résnél és térképkészítésnél 
követett eljárás). II. A gazda
ság szabályozása (határok ki- 

j kerekítése, szolgalmak meg- 
j váltása, illetve szabályozása, 

gazdasági beosztás, a létesí
tendő szállítási berendezések 
tervezete s kiépítésük időtar
tama, gazdasági mód, tenyész
tendő fafajok, a kihasználás 
és felújítás módja, faállomány
nevelés, elő- és meliékhasz- 
nálatok, vágásforduló, védő- 
erdők, vágásszabályozás, az 
értékesítési viszonyok javí
tását ezélzó javaslatok, a leg
közelebbi 10 év alatt fogana
tosítandó építkezések, bele
értve a szállítási berendezé-

* Lásd »Instruction für die Be- 
grenzung, Vermessung und Betriebs- 
einrichtung dér Oesterr. Slaats- und 
Fondsforste* III. kiadás, W ien  1902. 
Továbbá: Bund K. "Értekezések az 
erdőrendezés köréből* ez müvét 
( 111— 120. lap, illetve Érd. Lapok 
1903: 1150— 1159. 1.)

Ausztriában.*

A) Gazdasági terv.
Minden 20-ik évben uj gaz

dasági terv készül, a követ
kező tartalommal és beosz
tással.

Leiró rész: a gazdasági 
beosztás, az erdő állapotának 
a leirása, a jövendőbeli gaz
dálkodás alapelvei (tenyész
tendő fafajok, gazdasági mód, 
üzemosztályok szerinti csopor
tosítása a tagoknak, vágás
forduló, gazdasági szabályok, 
a 20 évi hozamterület meg
állapítása), a vágásszabályo
zás, a felújítások és az alom
szedés szabályozása, a szállí
tási berendezésekre vonatkozó 
rendelkezések. Mindezek feje
zetenként külön füzetben tár
gyalandók s minden füzethez 
külön-külön csatolandók a 
hozzátartozó kimutatások és 
egyéb mellékletek.

Az első gazdasági tervet 
követő későbbi gazdasági ter
vekben ki kell terjeszkedni a 
fentieken kívül a lefolyt 10 
évi időszak alatt folytatott 
gazdálkodás eredményeinek a 
kimutatására, valamint az 
előbbi revíziók időpontjának, 
módjának és költségeinek a 
a felsorolására is.

Mellékletek: 1. Terület
kimutatás és korosztálytáblá-

* A z 1910. évben kiadott uj erdő- 
I rendezési utasítás nyomán.

Bajorországban.*
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Baden
nagylierc/epségben* 1

A) Gazdasági terv.
Tíz évenként uj gazda

sági terv készül, amely
nek részei:

1. Az általános leírás: 
terület, a termőhelyi vi
szonyok rövid jellegzése, 
fafajok és ezek elegyará- 
nya, gazdasági mód és 
vágásforduió, gazdasági 
szabályok a kihasználás 
és felújítás módjára, a fia
talosok ápolására nézve, 
vizlecsapolásra és utak 
építésére vonatkozó ren
delkezések, a fahozam 
megállapilása a legköze
lebbi 10 évre a Heyer 
Károly-féleképletsegélyé- 
vel, elő- és mellékhaszná
latok szabályozása, gaz
dasági beosztás. Mindeze
ket körülményesebben az 
ú. n. statisztika tárgyalja 
s az általános crdőleirás 
csak olyan részletességgel 
öleli fel, amint a lefolyt 
10 év alatt megváltozott 
viszonyok szükségessé 
teszik.

2. Iiészletes eráüle
írás és korosztály táblázat 
(szálerdőnél a korosztá
lyok: 1—40 éves, 11—(iO, 
01—80 éves slb.). Az első

* A kezeim között levő gaz
dasági terv, nyilvántartás, sta
tisztika és az lSM-ben kiadott 
erdőrendezési utasítás nyomán.

A) Gazdasági terv.
Általános erdöleirás 

(az erdő általános viszo
nyainak leírása, történeti 
adatok, gazdasági beosz
tás, a gazdaság szabályo
zása és az erre vonat
kozó intézkedések részle
tes megokolása).

Táblázatok:
I. Területkimulatás.

II. Részletes erdöleirás, 
egyúttal korosztályláblá- 
zat, általános vágásterv, 
részletes fő-, előhasz- 
nálali és felújitási terv 
(a korosztálytáblázatban 
a területeket a főbb fa
fajok s néha emellett 
termőhelyi osztályok sze
rint is részletezik, ezen
kívül külön rovat van 
a fokozatos kihasználás 
alatt levő területek nagy
ságának a feltüntetésére 
is; az általános vágás
tervben a vágásszabályo
zás térszakozás, esetleg 
egyesített szakozás sze
rint történik s rendszerint 
kiterjed az egész vágás- 
fordulóra, néha azonban 
csak az első fordulószakra 
szorítkozik; az első for
dulószakba sorozott terű-

* Bund: » Értekezések az
erdőrendezés körébőU és Dr. 
H. Martin: »Die Forsteinrich- 
tung« czimü müvek nyomán.

Poroszországban.*

A) Gazdasági terv.
Minden 10 évben uj gazdasági ter

vet készítenek, mely a következő részek
ből áll:

Leíró rész: Bevezetés (birtokviszo
nyok, adatok az erdőbirtok múltjából, 
az eddigi erdőrendezések felsorolása, az 
utolsó 10 év alatt felmerült természetes 
erdőkárok.) I. Terület (az előbbi gazda
sági tervekkel való kapcsolat kedvéért a 
jelenlegi terület mellett kimutatják az 
eddigi összes erdőrendezések alkalmá
val létezett állapotnak megfelelő terüle
teket is, továbbá beszámolnak a határ
jelek állapotáról) II. Termőhelyi viszo
nyok (e fejezet alatt a szükséghez képest 
kiegészítik az előbbi gazdasági tervek 
idevágó adatait, kimutatják, hogy az 
erdőterület a termőhelyi és faállomány
jóságot véve alapul, miképpen oszlik 
meg a 13 minőségi osztály között a je
lenben s miképpen oszlott meg a múlt
ban az erdőrendezések alkalmával). 111. 
Faállományviszonyok (a terület sommás 
kimutatása fafajok és korosztályok sze
rint s az egyes korosztályok által elfog
lalt területek részletezése termőhelyi 
osztályok szerint, úgy a jelenre, mint a 
múltra nézve, gazdasági mód, fakészlet, 
a korosztályok elhelyezkedése a termé
szetben). IV. Az eddigi gazdasági ered
mények kimutatása (visszamenőleg az 
első erdőrendezés idejéig, 10 éves idő
szakonként ki vannak mutatva: a fő- 
használat utján kihasznált területek és

* A  kezeim között levő gazdasági terv és 
utasítások nyomán.

Szászországban.*
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III. Részletes erdöleirás.
IV. A korosztályok jelen

legi elosztásának, az első vá
gásfordulóra tervezett kihasz
nálási sorrendnek és a sza
bályos vágatási sorrendnek 
egyesitett kimutatása. (Kor
osztálytáblázat és vágásszabá
lyozás.)

IVa. Az egyes korosztá
lyok által jelenleg elfoglalt 
területeknek és az első vágás
forduló alatt kihasználandó 
területeknek részletezése fa
nemek szerint (csak fanemre 
nézve elegyes erdőknél).

V. Részletes főhasználati 
terv.

VI. Részletes előhasználati 
terv.

VII. Részletes mellékhasz
nálati terv.

VIII. Részletes felújítási terv.

(Nálunk.)

seket is, intézkedések a ma
dárvédelem ügyében stb.)

Táblázatok:
I. Területkimutatás.

II. Fatcrmési táblák (ki van 
mutatva benne a többek között: 
a törzsszám, körlapösszeg, fa
állománymagasság, mellékfa
állomány fatömege).

III. Részletes erdöleirás.
IV. Korosztálytáblázat és 

általános vágásterv (az álta
lános vágástervben az I. és 
II. fordulószaknál a félforduló
szakok számára külön rovatok 
vannak, a többi fordulószakra 
eső erdőrészletek területét el
lenben mind egy közös rovat
ban mutatják ki).

V. Részletes vágatási terv 
a legközelebbi 10 évre. (Rova
tokkal bir a foganatosítás szá
mára is.) Ebben Írják elő a 
főhasználatok után külön- 
külön az előhasználatokat, az 
esetleges használatokat és az 
ú. n. rendkívüli fahasznála
tokat is.

VI. Részletes terv a szol
galmak kielégítéséről.

VII. Részletes felújítási terv. 
(Ebben szintén vannak rova
tok a foganatosítás számára 
is. Természetes utón felújí
tandó területek nem szere
pelnek benne.)

Részletes mellékhasználati 
tervet csak kivételesen készí
tenek.

(Ausztriában.)

zat (a korosztálytáblázatban a 
területeket 10—10 évi kor
különbségek szerint részlete
zik és külön rovatban mutat
ják ki azokat az erdőrészle- 
teket, amelyek a vágásszabá
lyozásnál figyelmen kivttl 
maradnak, mint pl. a védő- 
erdők, havasi facsoportok stb.)

2. Részletes erdöleirás s 
egyúttal történeti adatok az 
egyes faállományokról (Stand- 
orts- und Bestandsbeschrei- 
bung und Bestandschronik). 
Hosszú időre szól. Az adatok 
benne minden erdőrészletre 
külön Ívre vannak jegyezve, 
úgy, hogy a változások is be- 
irbatók legyenek (a revíziók 
alkalmával). Kimutatják benne 
az illető erdőrészletekben fo
ganatosított fahasználatokat és 
felújításokat is.

3. Az egyes korosztályok 
által elfoglalt területek rész
letezése fafajok, termőhelyi 
jóság és sűrűség szerint (szí
nes sikdiagrammok alakjában).

4r. A faállományok magas
ságára, fatömegére és növe
kedésére vonatkozó adatok 
(kimutatások és diagrammok).

5. Az egyes fordulószakok
ban kihasználható területek 
sommás kimutatása korosz
tályok szerint.

6. Az évi fahozam meg
állapítása a legközelebbi 20 
évre (kimutatás).

7. Vágásterv a legközelebbi 
10 évre (a baloldalon a fő-, 
a jobb oldalon az előhaszná- 
latok; főhasználatra itt 20 évi

(Bajorországban.)
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lapon összehasonlítás 
kedvéért átnézetes alak
ban kimutatják, hogy az 
eddigi erdőrendezések al
kalmával mekkora volt 
az erdőterület, hány év
ben volt megállapítva a 
vágásforduló, mekkora 
volt a valóságos fakészlet 
és növekvés, hány köb
méterben volt megálla
pítva az évente fő- és 
előhasználal utján kihasz
nálható fatömeg smennyi 
volt az évente átlagosan 
kihasznált fatömeg.

3. Részletes gazdasági 
terv a jövő 10 évre. A 
jövő 10 év alatt fogana
tosítandó fő- és elő hasz
nálatokat, mesterséges 
felújításokat, vizlecsapo- 
lási és útépítési teendő
ket tünteti fel a tagok 
számszerinti sorrendjé
ben. Szálerdőknél a fő- 
és előhasználatok terület 
nélkül, csak a fatömeggel 
szerepelnek.

(Baden nagyhg.-ben .)

leteket fafajok szerint is 
részletezik; a részletes fő-, 
előhasználati és felújítási 
tervet ez a táblázat annyi
ban pótolja, hogy külön 
rovatok vannak benne 
az első fordulószakban 
foganatositandó fő-, elő
használatok és mestersé
ges felújítások számára).

Abban az esetben, ha 
ezéiszerünek tartják a fő
használatokat félforduló
szakonként is elkülöní
teni, külön részletes fii- 
használati tervet készí
tenek. Úgyszintén némely 
esetben külön részletes 
előhasználati terv is ké
szül (ebben azokat az 
erdőrészleteket, amelyek 
a 10 év folyamán kétszer 
kerülnek gyérítés alá, 
területüknek kétszeresé
vel tüntetik ki). Néha az 
általános vágástervet is 
elválasztják a részletes 
erdőlei rás- és korosztály- 
táblázattól.

(Poroszországban.)

fatömegek, utóbbiak egybevetve a becs
léssel, az előhasználatok, a fa és a 
mellékhaszonvételek után befolyt pénz
jövedelem, az elért tőárak, a felújításra, 
vízlecsapolásra, utakra fordított költsé
gek, a tiszta jövedelem összehasonlítva 
az erdő tőkeértékével). V. A legközelebbi 
5 évben évente kihasználható fatömeg, 
összehasonlitva a múltban5—5 évenként 
átlagosan évente kihasznált fatömegek
kel. VI. Gazdasági terv a legközelebbi 10 
évre (a jövő 10 év alatt fő- és előhasz- 
nálat alá kerülő területek nagysága s az 
azokról nyerhető fatömegek, mesterséges 
utón felújítandó terület). VII. Gazdasági 
szabályok (a G) [mellékleten felsorolt 
általános szabályok kiegészítése figye
lemmel a különleges helyi viszonyokra.)

Mellékletek:
A) Terülelkimutalás és részletes 

erdőleirás (csak a tag és erdőrészlet 
száma, a terület, a fafajok, a korosztály 
és a minőségi osztály vannak benne ki
mutatva; az elegyarányszám és a sűrű
ség nem szerepel benne).

B) A területnek termőhely szerint 
való kimutatása (a terület a bal oldalon 
a 13 th. osztály, a jobb oldalon pedig az 
alapkőzet fajai szerint van részletezve; 
azután ki van mutatva a szabályos és a 
jelenlegi növekedés).

C) Korosztály táblázat s egyúttal a fa
készlet kimutatása (terjedelmes táblázat, 
külön főrovatokkal a főbb fafajok szá
mára; az adatok a múltra is ki vannak 
mutatva benne, 10—10 évi időközönként).

D) Fatermési táblák (csak a hektá
ronkénti fatömeget tartalmazzák, a 13. 
minőségi osztály szerint).

jEI. Kimutatás a múltban fohaszná- 
lat utján kihasznált fatömegekről.

E2. Kimutatás a múltban előhasz- 
nálat utján kihasznált fatömegekről.

11

(Szászországban.)
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(Nálunk.) (Ausztriában.)

területet imák elő azzal a 
czélzattal, hogy az erdőgond
nok ezen belöl szabadon mo
zoghasson).

8. Felújítási terv a leg
közelebbi 10 évre (csak a 
mesterséges felújításokat és 
a költséggel járó talaj- és fa
állományápolási teendőket tar
talmazza).

9. Útépítési terv a legkö
zelebbi 10 évre.

10. Alomszedési terv a leg
közelebbi 10, esetleg 20 évre.

(Bajorországban.)
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(Baden nagyhg.-bcn .) (Poroszországban.) (Szászországban.)

F) A vágásszabályozás indokolása 
(a terület részletezése a főfafajok sze
rint, a tagoknak üzemosztályokba való 
csoportosítása, a vágásforduló megálla
pítása, az évi vágásterület meghatáro
zása a vágásra érett faállományok meny- 
nyisége, a korosztályok egymáshoz való 
aránya és a szabályos évi vágásterület 
alapján, a korosztályviszonyok alakulása 
a jövő 10 év végén, a növekedés és a 
fakészlet jelenleg és a múltban, a múlt
ban 5—5 évenként kihasznált fatömegek 
és területek, a jövő 10 év alatt évente 
főhasználatképpen és előhasználat utján 
kihasználható falömeg.

Gr) Általános gazdasági szabályok (a 
kihasználás és felújítás módja stb.).

H) Részletes vágatási terv a jövő 10 
évre (egyúttal nyilvántartás is). Ez a kö
vetkező részekből áll: a) Főhasználat 
(külön számlával minden tag részére, a 
bal oldalon az előirás, a jobb oldalon a 
foganatosítás), b) Előhasználatok: 1. gyé
rítések, 2. tisztázó vágások, 3. esetleges 
használatok. Mindezek a kimutatások 
úgy vannak berendezve, hogy az előirás 
mellett a foganatosítást is fel lehessen 
tüntetni bennük; a gyérítéseknél az elő
írásra vonatkozó részben a fatömeg nem 
szerepel, a tisztázó vágásoknál az előírás 
csak a kivitelre vonatkozó általános in
tézkedésekre szorítkozik, az esetleges 
használatoknál pedig csak a foganatosí
tás bejegyzésére vannak rovatok), c) A ki
használásra előirt és a tényleg kihasznált 
fatömegek kimutatása a 10 év végével.

J) Részletes felújítási terv a jövő 10 
évre (egyúttal nyilvántartás is), a) Mes
terséges felújítások (a bal oldalon az elő
irás, a jobb oldalon a foganatosítás), b) 
Erdőápolási munkák (csak a foganatosí
tást mutatják ki benne).

11*
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B) Nyilvántartás.
1. Nyilvántartási jegyző

könyv.
2. A területek nyilvántar

tása.
3. Főhasználatok nyilván

tartása erdőrészletek szerint.
4. Főhasználatok nyilván

tartása évfolyamok szerint 
(egyszersmind a főhasználalok 
eredményének részletes kimu
tatása a revizió alkalmával.)

5. Előhasználatok nyilván
tartása erdőrészletek szerint.

6. Előhasználatok nyilván
tartása évfolyamok szerint 
(egyszersmind az előhaszná
latok eredményeinek részletes 
kimutatása a revizió alkal
mával).

7. Mellékhasználatok nyil
vántartása (egyszersmind a 
mellékhasználatok részletes 
kimutatása a revizió alkal
mával).

8. Felújítások nyilvántar
tása erdőrészletek szerint.

9. Felújítások nyilvántar
tása évfolyamok szerint (egy
szersmind a felújítások rész
letes kimutatása a revizió al
kalmával).

(Nálunk.)

B) Nyilvántartás.
1. Nyilvántartási jegyző

könyv. (Több évtizedre szól. 
A nálunk szokásos adatok fel
jegyzése mellett nagy súlyt 
fektetnek benne a tiszta jöve
delemnek s az elért tőáraknak 
a pontos kimutatására.)

2. Nyilvántartás erdőrész
letek szerint. (Ebben közös 
lapon tüntetik ki, külön rovat
csoportokban, az összes fa
használatokat és a felújításo
kat az egyes erdőrészletek 
számára nyitott számlákban. 
Úgy rendezik be, hogy két 
vagy több évtized adatai el
férjenek benne.)

3. A fahasználatok som
más kimutatása évfolyamok 
szerint. (Ebben üzemosztá
lyonként összevonva külön 
rovatcsoportokban mutatják 
ki és hasonlítják össze az elő
írással: a főhasználatokat, az 
előhasználatokat, az esetleges 
használatokat és a rendkívüli 
fahasználatokat. Ez is két 
vagy több évtizedre szól.)

A felújításokat évfolyamok 
szerint nem tartják nyilván.

A mellékhasználatokról, 
egyáltalában nem vezetnek 
nyilvántartást.

(Ausztriában.)

B) Nyilvántartás.
1. Az erdögondnokságok 

évente előirányzatot készí
tenek: aj a fahasználatokról,
b) az erdőmivelési leendőkről,
c) a szállítási eszközök építé
séről és fentartásáról. Ezek 
mindenike úgy van beren
dezve, hogy benne utólagosan 
a foganatosítás is kimutatható 
legyen.

2. Részletes statisztikai 
adatok (évfolyamok szerint 
összevonva): aj a kihasznált 
fatömcgekről, b) a fatömegek 
miképpen történt értékesíté
séről, ej a bevételek és kiadá
sokról, d) a felújításokról és 
egyéb erdőművelési munkák
ról, ej a szállítási eszközök 
létesítéséről és jókarban tar
tásáról.

3. Az évente kihasznált fa
tömegek összehasonlítása az 
előírással.

4. Nyilvántartás a fő- és 
előhasználatokról erdőrészle
tek s egyúttal évfolyamok sze
rint (némileg hasonlít a mi 
évfolyamok szerinti nyilván
tartásainkhoz, de 20 évre szól 
és csak a kihasznált fatöme
gek vannak kimutatva benne).

(Bajorországban.)
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B) Nyilvántartás.
t. A 10 év alatt évente 

kihasznált fatömegek egybe
vetése az előírással.

2. Nyilvántartás tagonként 
(tagonként külön számlában 
ki vannak mutatva az előirt 
gazdasági teendők a részletes 
gazdasági terv alapján s azután 
a foganatosítás).

3. A 10 évi adatok össze
gezése az előbbi nyilvántartás 
nyomán.

(B aden nagyh erczegségben .)

B) Nyilvántartás.
1. Ellenőrzőkönyv (Controll- 

buch). Három részből áll, ú. m.:
a) Fő- és előhasználatok 

nyilvántartása erdőrészletek 
szerint.

b) A kihasznált fatömegek 
egybevetése a becsült fatöme
gekkel erdőrészletek szerint.

c) Évi mérlegek a fő- és 
előhasználati fatömegekről (kü
lön rovatokkal a fő- és az elő
használatok számára és al- 
rovatokkal a tölgy, bükk, lágy- 
lombfa és fenyőfélék számára).

2. Nyilvántartási jegyző
könyv. Két részből áll: az 
első megfelel a mi nyilván
tartási jegyzőkönyvünknek, a 
második részben pedig erdő- 
részletenként kitüntetik a fo
ganatosított használatokat és 
felújításokat. Tartozékai: egy 
térkép, melyen a területválto
zásokat tüntetik fel (beleértve 
a kihasználás és felújításból 
eredő vállozásait az erdőrész- 
lelek határainak) és két másik 
térkép a tervezett, illetőleg az 
időközben kiépített utakról.

3. Területnyilvántartás. 
Négy részből áll: a) jegyzék 
a térképekről, b) a terület
változások részletes nyilván
tartása, c) az összes terület
állomány nyilvántartása, d) 
nyilvántartás az erdőterület
ben és az egyéb területekben 
egymás közt felmerülő válto
zásokról.

(Poroszországban.)

B) Nyilvántartás.
A gazdasági tervhez tar

tozó H) és J) mellékleteken 
kívül még a következő kimu
tatásokból áll:

1. A vágásterületek kimu
tatása évek szerint.

2. A területváltozások nyil
vántartása.

3. Nyilvántartás a térképen 
feltüntetett vonalakban és pon
tokban beálló változásokról 
(határjelek, utak stb.)

é. Nyilvántartás a termé
szetes erdőkárokról.

5. A fő- és előhasználat 
utján kihasznált fatömegek 
nyilvántartása évfolyamok 
szerint.

(Szászországban.)
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C) Revízió.
Leiró rész: Bevezetés. I. 

Áttekintés a gazdasági terv 
rendelkezéseinek a foganato
sításáról (a fő-, elő- és mellék
használatok mennyisége és 
végrehajtásuk módja tekin
tetében az előírástól történt 
eltérések* felsorolása és indo
kolása, egyéb intézkedések 
teljesítése). II. Az erdő uj 
állapotának jellegzése (válto
zások az erdő általános viszo
nyaiban, területváltozások, je
lenlegi faállományviszonyok). 
III. Változás az erdőgazdaság 
czéljaiban és feladataiban. IV. 
Az erdőgazdaságnak a követ
kező 10 évre való részletes 
szabályozása (változások a 
gazdasági beosztásban, a vá- 
gatási sorrendben, a hozam
területben, a kihasználás és 
felújítás módjában, a részletes 
fő-, elő-, mellékhasználati és 
felújítási tervek végrehajtá
sára vonatkozó intézkedések, 
egyéb intézkedések).

Mellékletek: 1. a nyilván
tartás, melynek fenti 4., 6., 7., 
9. számú kimutatásai egyúttal 
hely ettesitik a a régi u. n. üzem- 
átvi/.sgálási kimutatásokat. 2. 
Uj részletes erdőlei rás azokról 
az erdőrészletekról, amelyek
nek leirási adatai kihasználás, 
felújítás folytán vagy más ok
ból lényeges változást szen
vedtek. 8. Uj részletes fő-, elő-, 
mellékhasználati és felújítási 
tervek (V—VIII. táblázatok). 4. 
a szükséghez képest uj IV. és 
IV a. számú táblázatok.

(Nálunk.)

C) Revízió.
Bizottsági jegyzőköny v. (Ebben az 

erdőigazgatóság főnöke, az ellenőrködő 
tisztviselő, az erdőrendező és az erdő
gondnok együttesen bírálatot adnak a 
lefolyt 10 évi gazdálkodásról, ezt össze
hasonlítják az előírással, az eltéréseket 
indokolják sjavaslatokat tesznek a jövőre 
nézve a gazdaság alapelveinek, ú. m. a 
gazdasági módnak, vágásfordulónak stb. 
esetleges módosítása iránt.)

Mellékletek: 1. A gazdaság 10 évi 
eredményeinek a kimutatása. Ez 10 
segéd kimutatásból áll, amelyekbe az 
adatokat a 10 év folyamán évente veze
tik be, ú. m.: a) A területváltozások ki
mutatása; b) Az épületekben beállott 
változások kimutatása; ej A teljesen ki
használt területek kimutatása s a fatömeg- 
becslés összehasonlitása a tényleges ered
ménnyel; d) Az évente kihasznált terüle
tek és fatömegek összehasonlitása az elő
írással; ej A gazdasági tervtől eltérőleg 
foganatosított használatok kimutatása; f) 
A felújítások és azok költségeinek kimu
tatása; g) A szolgalmak kielégítésére elő
irányzott és tényleg fordított fatömegek 
és más haszonvételek kimutatása; h) A 
bevételek és kiadások kimutatása éven
ként részletezve és összesen; i) A mellék
használatok anyag- és pénzjövedelmének 
a kimutatása; k) Mérleg a tiszta jövede
lemről. 2. A gazdasági terv leiró részé
nek a kiegészitése. 3. A tagok és erdő
részletek megjelölésében beállott változá
sok felsorolása. 4. Kimutatás az uj fatö
meg és növekedésbecslésekről. 5. Uj terü
letkimutatás. 6. Uj részletes erdőleirás, 
korosztálytáblázat és általános vágásterv. 
7. A hozam kiszámítása és indokolása. 8. 
Részletes vágatási terv a következő 10 
évre. 9. Részletes terv a szolgalmak ki
elégítéséről. 10. Részletes felújítási terv.

(A usztriában.)

C) Revízió.
A gazdasági terv 

elkészítése után 10 
év múlva ú. n. köz
beeső revíziót (Zwi- 
sebenrevision) tarta
nak (ezzel szemben 
az új gazdasági ter
vek készitése idején, 
tehát 20 évenként 
tartandó revíziót 
»Hauptrevision«-nak 
mondják). A közbe
eső revíziók alkal
mával kimutatják a 
lefolyt 10 évi gazdál
kodás eredményeit s 
a jövő tiz évre szóló 
előírásokat a szük
séghez képest módo
sítják,illetőleg kiegé
szítik. így a múlt tiz 
évre szóló vágás
tervbe annyi újabb 
erdőrészletet vesz
nek fel, hogy a ke
zelő erdőtisztnek 
megint további 20 
évi vágásterület áll
jon rendelkezésére. 
A leiró részen kívül 
ez alkalommal a kö
vetkező kimutatások 
állitandók össze:

1. A vágáskori fa
tömegek összehason
litása a becsléssel.

2. A kihasznált, 
hozamba beszámí
tandó területek ki
mutatása.

(Bajorországban.)
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C) Revízió.
Ezt a 10 évenként készülő uj gazdasági tervek 

nélkülözhetővé teszik.
D) Statisztika.

Ez az összekötő kapocs a 10 évenként készülő 
gazdasági tervek között. Czélja, hogy a gazdasági 
tervekhez tartozó általános leírásban ne kelljen 10 
évenként megismételni az erdő általános viszo
nyainak az ismertetését s hogy benne a gazdaság 
eredményeire vonatkozó adatok összegyüjtessenek.

Beosztása a következő:
I. Történelmi adatok: a birtokviszonyok s ezek 

fejlődése; az első erdőrendezés óta felmerült rend
kívüli természeti események és természetes erdő
károk felsorolása; kimutatása annak, hogy mely 
években történtek erdőrendezések a múltban s kik 
végezték azokat; átnézetes kimutatása a múltban 
készült gazdasági tervek főbb adatainak (erdőterü
let, vágásforduló, szabályos és valóságos fakészlet 
és növekedés, az egyes 10 éves időszakokban fő- 
és előhasználat utján évente átlagosan nyert fa
tömegek és a felmerült erdőrendezési költségek).

II. Általános erdőleirás: 1. A terület kimuta
tása dűlőnként 10 évi időközökben, a határok 
állandósítása, a birtok hovatartozása közigazga
tási tekintetben, a birtokkal egybekötött jogok és 
terhek, adó. 2. Természeti viszonyok. 3. Fafajok, 
gazdasági mód, vágásforduló, a kihasználás és fel
újításnál követendő eljárás szabályozása, a mes
terséges felújításra vonatkozó főbb statisztikai ada
tok (terület, elültetett csemeték száma, költségek 
stb.) 10 évről 10 évre, évek szerint részletezve a 
nyilvántartás alapján. 4. A kihasznált fatömegek 
felhasználása és értékesítése, a mellékhasználatok 
értékesítése, értékesítési viszonyok általában, fa
árak. 5. Kiszállilásiviszonyok, a szállítási eszközökre 
fordított költségek. 6. Erdővédelem. 7. Vadászat.

III. A kihasznált fatömegek és a jövedelem 
kimutatása dűlők szerint és évfolyamonként.

Mindezeket az adatokat 10 évről 10 évre foly
tatólagosan vezetik be az illető fejezetek alá az 
erre a czélra fenntartott üres helyekre, illetőleg 
Írják be az erre a czélra szánt kimutatásokba.

(Baden nagyh erczegségbcn .)

C) Revízió.
Ennek alakjára nézve 

előírás nincsen. A szo
kásos alak a következő:

Leiró rész: A gazda
sági tervtől történt elté
rések felsorolása és in
dokolása s javaslatok a 
jövőre nézve.

Mellékletek:
1. Az évi fahaszná

latok kimutatása.
2. Kivonat az ellen

őrző könyv második 
részéből.

3. Az előhasználatok 
kimutatása.

4. A rendkívüli fa
használatok kimutatása.

B. A felújítások kimu
tatása.

6. Kimutatás a főhasz
nálatok és a felújítások 
előrehaladásáról (t. i. 
hogy mely területeken 
fejeztetett be teljesen a 
kihasználás s melyek 
állanak még kihasználás 
alatta félfordulószak vé
gén, továbbá, hogy mely 
területeken teljes a felújí
tás s melyeken hézagos, 
illetve melyek maradtak 
teljesen felújitatlanul).

7. Átnézetes kimuta
tás az erdő uj állapo
táról.

8. Uj kimutatások a 
gazdasági terv egyes 
részei helyett a szükség
hez képest (uj részletes 
tervek s esetleg uj álta
lános vágásterv).

(Poroszországban.)

C) Revízió.
A 10 évenként 

készülő uj gazda
sági tervek pó
tolják a revizio- 
nális munkálatot.

De a 10 éves 
időszak közepén 
ú. n. közbeeső 
revíziót tartanak 
az elmúlt B évi 
gazdálkodás meg
vizsgálása s a kö
vetkező B évre 
szóló előírások 
esetleges helyes
bítése czéljából.

(Szászországban.)
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képest. Csak Ausztriában és Bajorországban tartalm az a gazda
sági te rv  néha részletes m ellékhasználati, illetőleg alomszedési 
tervet, s i t t  is inkább csak az olyan erdőkről, amelyek ilyen 
term észetű szolgalmakkal vannak terhelve.

Viszont Bajorországban és Baden nagyherczegségben a rész
letes tervek  felölelik a közel jövőben foganatosítandó útépítési 
teendőket is. Ezeknek a részletes előirányzására egyébként k i
terjed  a gazdasági te rv  Ausztriában is, bár más alakban (a gaz
dasági te rv  leiró részében).

A részletes fő-, előhasználati- és felújítási tervek  A usztriá
ban és Szászországban úgy vannak berendezve, hogy bennük 
az előírás u tán a foganatosítást is ki lehessen tün te tn i, hason
lóan ami kisebb erdőbirtokainkra vonatkozó részletes tervekhez.

Talán még nagyobbak az eltérések az egyes államok között 
a ny ilvántartás s illetőleg a revizionális m unkálatok berendezése 
tekin tetében , m int a gazdasági terveknél. Utalva a fenti ada
tokra, amelyek alapján az összehasonlítás nagyjából megtehető, 
i t t  csak annyit kívánok felemlíteni, hogy Ausztriában a nyilván
ta r tá s t  k é t vagy több évtizedre folytatólagosan vezetik s hogy 
a szóban levő külföldi államok egy részében a fő- és az előhasz- 
nála tokat közös k im utatásokban ta r tjá k  nyilván.

2. Javaslat gazdasági terveink, nyilvántartásaink és 
revizionális munkálataink mai alakjának módosítására nézve.

Lássuk m ár most, mennyiben volna czélszerii módosítani, 
illetőleg egyszerűsíteni a mi gazdasági terveink, nyilvántartásaink 
és revizionális m unkálataink mai a lak já t?

Egyelőre csak a nagyobb erdőbirtokokra vonatkozó arról az 
alakról szólok, am elyet az 1906. évi 54.666. számú földmiv. minis- 
té ri u tasítás  á llap íto tt meg. És előre is megjegyezni kívánom, 
hogy korántsem  gondolok a felforgatására a mai rendszernek, 
hanem csupán csak fokozatos tökéletesbitésére. Nem tartanám  
helyénvalónak egyszerűen elvetni a ma meglévők közül egyik
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m ásik táb lázato t csupán csak azért, hogy a külföldön szokásos 
valamely, a mienknél talán  tetszetősebb avagy egyszerűbbnek 
látszó kim utatással cseréljük fel, ha egyébként a mi m egszokott 
k im utatásunk  is megfelel a czélnak. Nem volna czélszerü ezt 
tennünk, m árcsak a folytonosság kedvéért sem.

1. Első sorban is felkarolandónak tartanám  az t az eszmét, 
am elyet nálunk először Béky A lbert v e te tt  fel,* amidőn az t aján
lo tta , hogy az erdőrendezésre, az erdő állapotára és a gazdál
kodás eredményeire vonatkozó azokat a főbb adatokat, amelye
k e t a jövő számára összegyűjteni kívánatos, tiz évről tiz évre 
részin t egy hosszabb időre szóló k im utatásba („Az üzemrendezés 
és a gazdálkodás főbb ad a ta i“ czimü adatgyűjtő  táblázatba), ré
szint, t. i. a kim utatásba nem foglalható adatokat, egy ugyan
csak hosszú időre berendezett emlékkönyvbe jegyezzük be. Szó 
volt erről, jól emlékszem, a fentebb em líte tt 1906. évi u tasítás  
tervezetének a k incstári erdőrendezők értekezletén  tö r té n t tá r 
gyalása alkalmával is. Akkor főképpen azért nem ta lá lt párto
lásra ez az eszme, m ert egyelőre csak a legsürgősebb m ódosítá
sok m egvalósítása volt tervbe véve a gazdasági tervek, nyilván
ta rtá so k  és revizionális m unkálatok a lak já t illetőleg.

De én még valamivel tovább óhajtanék menni, m int Béky. 
Többé-kevésbbé megfelelőleg annak a rendszernek, am it Baden 
nagylierczegségben követnek, külön füzetben jegyezném fel mind
já r t a gazdasági terv  készítése alkalm ával az erdőbirtok általá
nos viszonyaira s az erdő állapotának a jellegzésére vonatkozó 
azokat az adatokat, am elyeket eddig a gazdasági te rv  leiró részé
ben szoktunk tárgyalni. Továbbá — a gazdasági terv  jóváhagyása 
u tán  — a gazdasági tervnek a gazdaság szabályozására vonat
kozó fontosabb intézkedéseit kivonatosan. Ugyanebbe a füzetbe 
Írnám be a 10 évre terjedő időszakok leteltével a gazdálkodás 
eredm ényeit feltüntető  főbb ada toka t is a nyilvántartások s illető
leg az ezeket kiegészítő segédkim utatások alapján, valam int az

* L. Érd. Lapok 1905. évf. 271., 275. 1. és 1908. évf. 622. lap.
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erdő általános viszonyaiban, az erdő területében, a gazdaság sza
bályozására vonatkozó általános jellegű intézkedésekben stb. be
á llo tt változásokat és a gazdaságra befolyással biró nevezetesebb 
eseményeket. Az összes bejegyzéseket term észetesen könnyen 
á ttek in th e tő  alakban, fejezetek szerint csoportosítanám , illetőleg 
kim utatásba foglalnám úgy, hogy minden fejezet és k im utatás 
végén elegendő üres hely maradjon a feljegyzéseknek a 10 éven
kén ti revíziók alkalm ával való kiegészítésére s ekkép az együvé 
tartozó  dolgok, időszerinti sorrendben egymás mellé kerüljenek. 
Ennek a több évtizedre szóló füzetnek, illetőleg könyvnek „Álta
lános erdöleirás és statisztikai adatok“ czimet lehetne adni. Be
rendezését részletesebben alább fogjuk látni.

Azokról az erdőkről, amelyekről a gazdasági te rv  m ár el
készült (ma már ezzel a helyzettel állunk szemben a legtöbb 
esetben) nagyon term észetesen utólagosan kellene összeállítani 
a szóban levő füzetet a legközelebbi revízió alkalmával, még 
pedig visszamenőleg addig az időpontig, amelytől az eredeti gazda
sági te rv  hatálya kezdődött volt.

A mai rendszer szerint, különösen azoknál az erdőbirtokok
nál, amelyekről a gazdasági terv  a m últ század nyolczvanas évei
ben készült s igy az t ma már k é t revizionális m unkálat egészíti 
ki, a legtöbb esetben nagyon nehéz á tte k in té s t szerezni az idő
közben beállo tt különféle változásokról úgy az erdő általános 
viszonyait és állapotát, m int a gazdaság szabályozását illetőleg. 
Már magában véve ez a körülm ény is indokolttá teszi az imént 
javasolt füzettel való kiegészítését a gazdasági tervnek, nyilván
ta rtá sn ak  s illetőleg a revizionális m unkálatnak. De épp annyira, 
ső t még inkább indokolttá teszi az, hogy ily módon könnyen 
á ttek in th e tő  alakban összefoglalhatjuk a gazdaság m enetére és 
eredm ényeire vonatkozó m indazokat a főbb adatokat, am elyeket a 
mai rendszer szerin t csak elszórtan találunk meg (vagy meg sem 
találunk) a nyilvántartásokban és revizionális m unkálatokban s 
am elyeket összegyűjteni s belőlük a tanulságokat levonni nagyon 
kívánatos a gazdaság további fejlesztése érdekében.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



1 7 1

Az im ént javasolt külön füzetnek az erdőrendezési müvek 
közé való felvételén és az ebből folyó egyéb változásokon kívül 
még a következő lényegesebb m ódosításokat vélném szükségesnek.

2. A szabályos állapot, illetőleg a szabályos vágatási sorrend 
kimutatásának teljes mellőzését, a vágásszabályozást tartalmazó IV. 
számú táblázatunkban. Indokaim at erre vonatkozólag előadtam 
már a VII. fejezetben (lásd a 125—127. lapokon).

3. A gazdasági terv  leiró részében szenteljünk egy fejezetet 
a szállítási berendezések számára. M utassuk ki ebben, hogy minő 
új szállítási berendezésekre (főképpen erdei u takra) van szükség 
a kihasználásnak a viszonyok által m egengedett m értékig való 
belterjessé tételéhez. Tegyünk tovább?szám ításokat arra  nézve, 
hogy ezeknek az új szállítási berendezéseknek a létesítése, vala
m int a régieknek a jó karba hozása körülbelül m ekkora költsé
get fog igényelni s a b e fek te te tt kö ltségeket körülbelül mennyi 
idő a la tt  lehet majd törleszteni a fa belterjesebb kihasználásából 
és az olcsóbb szállításból rem élhető jövedelemtöbbletből. És álla
pítsuk  meg az t is, hogy a szállítási berendezések hálózata milyen 
sorrendben, mennyi idő a la tt  lesz létesítendő, illetőleg kiegészí
tendő. (Lásd a IV. fejezetet.)

Nagyobb és belterjes kezelésre alkalm as erdőbirtokoknál 
ezenkívül a részletes tervek  közé felveendő külön mellékleten 
kellene tárgyalni a legközelebbi 10 évben foganatosítandó útépí
tési, illetőleg a szállítási berendezések létesítésével és fenntar
tásával járó egyéb teendőket, a költségek megközelitőleges ki
m utatásával. Ez a 10 évre szóló programm term észetesen nagyobb 
részletességgel volna elkészítendő, m int a gazdasági te rv  leiró 
részében foglalt tervezet.

M agától értetődik , hogy az ilyen befektetésekre erdőfelügye
leti szempontból nem lehet kényszeríteni az erdőbirtokosokat. 
De czélszerű volna az ú thálózatra és egyéb szállítási eszközökre 
vonatkozó intézkedéseknek a gazdasági tervbe való felvétele magá
nak az erdőbirtokosnak a szempontjából. Legalább az olyan erdő
birtokoknál, am elyeknek tulajdonosairól fel kell tételezni a haj
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landóságot az e fajta gyümölcsöző befektetésekkel járó költségek 
viselésére. így a k incstári erdőknél, am elyekre nézve az adminisz- 
tráczió részéről elv gyanánt volna kimondandó, hogy a gazdasági 
tervben s illetőleg a revizionális m unkálatokban foglalt idevágó 
intézkedések kötelező erővel bírnak. Éhez képest azután a keze
lési szem pontbólvaló megvizsgálás alkalmával szakszerűleg meg 
kellene bírálni a k incstári erdőkre vonatkozó gazdasági te rveket 
és revizionális m unkálatokat ebből a szempontból is, azzal a hatá
rozo tt czélzattal, hogy ezzel egyszersmind el legyen döntve az 
u takra , illetőleg más szállítási berendezésekre nézve a szükséges
ség kérdése s később csak a részletes kivitel s az ezzel járó kö lt
ségek kerüljenek újabb elbírálás alá a ministerium részéről. Nagyon 
term észetes, hogy a szállítási berendezésekre vonatkozó tervezet 
elkészítésénél hathatósan  közre kellene működniük az e téren  
specziális ism eretekkel és gyakorla tta l biró erdőtiszteknek (a 
kincstárnál pl. az építésvezető erdőtisztnek) is.

Általában az az elv volna érvényre juttatandó a gazdasági 
tervek készítésénél, hogy ezek nem csupán az erdő felügy elet érde
keit vannak hivatva szolgálni s nem csupán arra valók, hogy ki
mutassuk bennük, m it szobáéi és m it nem szabad tenni, hanem ki 
kell terjedniük egyúttal az olyan fontosabb teendőkre is, amelyek 
a gazdaságot belterjesebbé és jövedelmezőbbé tenni alkalmasak.

4. A felújítások nyilvántartásánál nálunk kelletén tú l érvé
nyesülnek az erdőfelügyeleti szempontok. Főképp ennek tu laj
donítható, hogy úgy az erdőrészletek, m int az évfolyamok szerint 
való nyilvántartása a felújításoknak és erdősítéseknek akképpen 
van berendezve, hogy terület szerint tudjunk számot adni bár
m ikor arról, hogy mennyi felújítás (erdősítés) volt foganatosítandó 
az előírás szerin t s mennyi te lje s it te te tt  valóban.

Pedig a felújítások és erdősítések végrehajtásánál nem az 
a fődolog, hogy évente az előírásnak megfelelő terü le ten  a fel
ú jítá s t (erdősítést) úgy ahogy elvégezzük, hanem, hogy sikerrel 
te ljesítsük  ezt a m űveletet a legmegfelelőbb fafajokkal, még pedig 
a maga idejében, a felújításra és erdősítésre váró, illetőleg előirt

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



1 7 3

összes terü le teken . Hogy tarvágásos gazdaság esetén minden 
v ág áste rü le te t felújítsunk a taro lástó l szám íto tt egy-két éven 
belől; fokozatos felújító vágásmód avagy szálaié gazdaság alkal
m azása esetén pedig a kihasználást s esetleg ezzel kapcsolatban 
az alá te lep itést akképpen végezzük, hogy a felújítás sikere biz
to sítv a  legyen; s a maga idejében, teljes s ik ert biztositó szak- 
szerűséggel te ljesítsük  a hézagos fiatalosok pó tlását és a tisz
tások  beerdősitését.

Éppen ezért nem a te rü le t szerin t való elszámolásra kellene 
fek te tn i a fősúlyt a felújítások nyilvántartásánál és ellenőrzésé
nél, hanem inkább arra, hogy minden felújítási m űvelet a maga 
idejében és helyesen foganatosíttassák.

Ennek az elvnek az érvényre ju tta tá sa  elsősorban is oda
vezetne, hogy a felújítások évfolyamok szerint való nyilvántar
tásának  s ebben az évi m érlegeknek a jelentősége lényegesen 
csökkenne. (A nyugat fejlettebb erdőgazdaságaiban, ahol m ár a 
birtokos jól felfogott érdekében is a mielőbbi s ik ert helyezik elő
térbe, a legtöbb helyen nem is vezetnek évfolyamonként nyilván
ta r tá s t  a felújításokról.) De e m ellett lehetővé tenné m indkét 
nyilvántartásnak  az egyszerűsítését is, nevezetesen a mellőzését 
a felújított, illetőleg erd ő síte tt terü le tek  ma szokásos, túlságig 
menő részletezésének, ami szintén a te rü le t szerin t való elszá
molás rendszerének a folyománya.

Ezekre az egyszerűsítésekre még vissza fogunk té rn i a fel
ú jítások nyilvántartásának  a tárgyalásánál.

Egyelőre csak ezeket a lényegbe vágó, fontosabb m ódosítá
sokat kívántam  kiemelni. A többi, kisebb jelentőségű m ódosítás 
k itűn ik  az alábbiakból. Vegyük sorra m ost a gazdasági te rv e t, 
a ny ilván tartást és a revizionális m unkálatot s lássuk, milyen 
berendezéssel kellene birniok ezeknek a jövőben.*

* Erre vonatkozó javaslataimat v. ö. Béky Albertnek »A kincstári erdők 
üzemtervének, nyilvántartásának és revíziójának új alakjáról* czim alatt az 
Érd. Lapok 1908. évfolyamában (603. és köv. lapokon) megjelent közlemé
nyével, valamint »A kincstári erdőkre vonatkozó üzemtervek, üzemnyilván
tartási könyvek és Uzemátvizsgálási munkálatok alakjának egyszerűsítéséről* 
czimű dolgozatommal. (Érd. Lapok. 1903. évf.)
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A) A gazdasági terv.
Állana ezentúl i s : a leiró részből és a jelenlegi táblázatok

ból, amelyekhez belterjes kezelésre alkalm as erdőgazdaságoknál 
még egy részletes te rv e t kellene csatolni a legközelebbi 10 év 
a la tt  foganatosítandó útép ítési s a szállítási berendezések léte
sítésével és fen tartásával járó egyéb teendőkről.

A  le i r ó  vész-h ő i az erdő általános viszonyainak az ismer
te tése  az „Általános erdőleirás és s ta tisz tik a i ada tok1* czimü 
füzetbe u ta lta tn ék  át. Éhez képest a leiró rész terjedelem re 
nézve rövidebb lenne, m int eddig volt s körülbelül a következő 
beosztással bírhatna.

Bevezetés (ki és mikor k ész íte tte  a gazdasági tervet, a fel
mérésnél, becslésnél, térképkészítésnél, területszám itásnál köve
t e t t  eljárás rövid leírása, a gazdasági te rv  tartozékainak  a fel
sorolása stb.)

I. Az erdőbirtok általános viszonyai.
I t t  elegendő egyszerűen utalni az „Általános erdőleirás és 

sta tisz tika i ada tok11 czimü füzetre, illetőleg könyvre. Esetleg 
azonban i t t  lehet részletesen tárgyalni az erdő általános viszo
nyait (az erre vonatkozó fejezeteket lásd alább az „Általános 
erdőleirás és s ta tisz tika i ad a to k “-nál) s később innen vezetni 
á t  kivonatosan az em líte tt füzetbe.

II. A gazdaság szabályozása.
1. A gazdaság czélja. (A gazdaság czéljának szorosabb körül

írása. L. az V. fejezetet a 72. és köv. lapokon.)
2. Az erdő gazdasági beosztása.
3. A tenyésztendő fafajok.
4. A gazdasági mód m egállapítása. ( I tt  tárgyalandó a ki

használás és felújítás módja is.)
5. A vágásforduló m egállapítása.
6. Vágásszabályozás. (A vágásszabályozásnál k ö v e te tt eljá
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rás leírása és indokolása, a vágássorrendre vonatkozó intéz
kedések.)

7. Részletes használati és felújitási tervek  az első félforduló
szakra.

a) Részletes főhasználati terv.
b) V előhasználati terv.
c) V m ellékhasználati terv.
d) n felújitási terv.
(Hivatkozás mind a négy pont a la tt  az illető részletes tervre, 

esetleg az előírásra vonatkozó végösszegek felsorolásával. A hasz
nálatok és felújítások végrehajtásánál követendő azok a szabá
lyok, amelyek fentebb nem tá rg y a lta ttak . Az előírástól eltérőleg 
foganatosítható, előre nem látható  kisebb használatok s köztük 
az „esetleges használatok4* körülírása.)

8. A szállítási berendezések létesítésére és fenntartására 
vonatkozó intézkedések. (Az erdő feltárásához szükséges ú thá
lózat és egyéb berendezések vázlatos tervezete a költségek ki
m utatásával és az ezzel kapcsolatos jövedelmezési számításokkal. 
Az ilyen berendezések létesítésének  sorrendje és időtartam a. 
A legközelebbi 10 év a la tt  létesítendő szállítási berendezések, 
hivatkozással az erre vonatkozó részletes tervre.)

9. A jogi és birtokviszonyok rendezésére vonatkozó ese t
leges intézkedések és javaslatok. (A birtok  k ikerekitése, a h a tá r
vonalak rendben-tartására, szolgalmak m egváltására stb. vonat
kozó javaslatok és intézkedések a szükséghez képest.)

10. A kezelésre, a különböző gazdasági teendőkre s az erdő
védelemre vonatkozó intézkedések és javaslatok. (Az értékesítési 
viszonyok jav ításá t czélzó javaslatok, a kezelő és őrző személy
zet szám ának a m egállapítása, a vadtenyésztés esetleges korláto
zása, az erdőhöz tartozó  más mivelés a la tt lévő terü le tek  hasz
nosítására, a vadászatra, halászatra, madárvédelemre vonatkozó 
intézkedések stb. — a szükséghez képest.)
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Táblázatait.
I. Területkimutatás. A jelenlegi alak m ódosítást nem igényel.
II. Fatermési táblák. Ebben a táblázatban a „korszaki kész

letsor á tlaga“ és „egész készletsor á tlag a“ czimfl jelenlegi rova
tok  minden hátrány nélkül mellőzhetők volnának. A szabályos 
fakészlet ugyanis, amelynek a gyorsabban való k iszám ithatása 
kedvéért ezek a rovatok a táblázatba felvétettek, elég gyorsan 
m eghatározható amúgy is az ism ert algebrai képlet segélyével. 
Felesleges a „hozamszázalék“ (használati viszonyszám) czimű rovat 
is, m ert az ehben foglalt adatoknak gazdasági terveink készítésé
nél semmiféle szerepük sincsen. Helyébe a „növekedési viszony
szám “ czimű rovat volna felveendő, amely rovat adata inak  jó 
hasznát lehetne venni a részletes főhasználati terv  elkészítésénél 
(t. i. a fatöm egeknek a félfordulószak közepére való kiszám ításá
nál). Rovatok volnának nyitandók ezenkívül még: a holdankénti 
törzsszám nak, a holdankénti körlapösszegnek, a faállomány á t
lagos m agasságának, az átlagos törzs átm érőjének, a gyérítések 
alkalmával kihasználható mellékfaállomány fatöm egének s eset
leg a fák mellmagasságban m ért vastagságára vonatkozó h a tá 
roknak s a fatömeg vastagsági osztályok szerin t való részlete
zésének a feltüntetésére is, arra  az esetre, ha a faterm ési táblák 
a VIII. fejezetben javasolt részletességgel fognak összeállittatni 
a jövőben.

III. Részletes erdöleirás. A jelenlegi alak általánosságban meg
felel a kivánalm aknak. Különleges esetekben term észetesen módo
sítható  némileg, éppúgy, m int a többi táb lázat is. Az egyes rovatok 
kitö ltésére és a szabályos fakészlet és növekedés k iszám ítására 
nézve, ami szükség esetén ennek a táb lázatnak  a végén tö rtén 
hetik  meg, utalok az Erdészeti Lapok 1908. évfolyamában „A 
kincstári erdőkre vonatkozó üzemtervek, üzem nyilvántartási köny
vek és üzemátvizsgálási m unkálatok alakjának egyszerüsitéséről“ 
czim a la tt  megjelent közleményemre (E. L. 1908. évf. 4—7., 13—15. 
lap). I t t  még csak a következőket kívánom megjegyezni.

Belterjesebb erdőgazdaságoknál, ha súlyt fek te tünk  a jelen
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légi fakészletnek a szabályos fakészlettel való összehasonlítására, 
a gyérítés ú tján  kihasználandó mellékfaállomány fatömege a fő
faállomány fatömegétől elkülönítve m utatandó ki (lehetőleg pon
tos, közvetetten felvétel, illetőleg becslés alapján) s ebbe nem 
számítandó bele. M ert a faterm ési táblák nyomán kiszám íto tt 
szabályos fakészlet csak a főfaállományok fatömegére vonatkozik.

A táb lázatnak a te rü le t fafajok szerint való részletezésére 
szolgáló utolsó rovatcsoportjában nézetem szerint külön rovat 
nyitandó az illető erdőben jelentékenyebb mennyiségben előfor
duló minden fafaj számára, ha egyébért nem, m ár csak azért is, 
m ert ezen a réven megbízható és részletes s ta tisz tika i adatok
hoz jutunk a különböző fafajok által elfoglalt te rü le teke t illetőleg.

IV. Korosztálytáblásat és általános vágásterv. A jelenlegi IV. 
sz. táblázatból a harmadik rovatcsoport egészen kimaradna. Az 
eddigi hosszú czim („A korosztályok jelenlegi elosztásának, az 
első vágásfordulóra te rv eze tt kihasználási sorrendnek és a sza
bályos vágatási sorrendnek egyesite tt k im u ta tása11) pedig felcse
rélendő volna a „K orosztálytáblázat és általános vágásterv“ egy
szerű és rövid czimmel, m int amely a ta rta lm at teljesen fedné.

Általam javasolt új alak já t bem utattam  már a VII. fejezet
ben (1. a 130., 131. lapokon). E szerint az erdőrészletek benne az 
eddigi csoportosítás helyett folyószám szerinti sorrendben követ
keznének egymás után. A „K orosztálytáblázat“ czirnű első rovat- 
csoportban az 1—20 éves fiatalosok k é t külön alrovatban meg
osztva szerepelnének a szerint, hogy igényelnek-e pótlást vagy sem, 
aminek részemről nagy jelentőséget tulajdonítok a vágásszabályo
zás tervezésénél. Ezenkívül egy külön rovat szolgálna arra, hogy 
fokozatos felújító vágásmód alkalmazása esetén kim utathassuk a 
kihasználás a la tt levő területeknek a nagyságát, ami m egint azért 
volna fontos, m ert tájékozást nyújtana arról, hogy a fokozatos 
kihasználás egyszerre m ekkora terü le tre  terjed és milyen gyors 
tempóbaji halad.

Külföldön a korosztályok számozásánál ma már úgyszólván 
m indenütt a mienkkel ellentétes sorrendet követnek. Tudniillik

12
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I-el a legfiatalabb korosztályt jelölik s a korosztály t jelző római 
szám a korral emelkedik. Nagy, előnye ennek az, hogy ily módon 
mindig tisztában  lehetünk azzal, hogy az illető római szám milyen 
korosztály t jelent, holott nálunk a vágásforduló nagyságával vál
tozik az egyes római számok jelentősége. Ennélfogva megfonto
landónak tartanám , vájjon nem volna-e czélszerü nekünk is a 
külföldi eljáráshoz alkalmazkodni a korosztályok számozása tekin
tetében.

Az „általános vágásterv“ czirnü második rovatcsoport alakja 
ebben az új mintában tulajdonképpen az u. n. „egyesitett szako- 
zás“ igényeihez van szabva. De jól használható abban az esetben 
is, ha a vágásszabályozás tisztán  a te rü le t alapján vagyis „tér- 
szakozás“ ú tján  történik. Minthogy az erdőrészletek i t t  is folyó
szám szerinti sorrendben következnének egymás után, a vága- 
tá s i sorrend az egyes fordulószakokon belöl nem volna kivehető 
ebből a rovatcsoportból. E zt m egállapítani a kezelő erdőtiszt volna 
hivatva, a helyi viszonyok gondos figyelembe vételével. A vágás
szabályozás tervezését illetőleg egyebekben a VII. fejezetre u ta 
lok, ahol ezt a kérdést bővebben tárgyaltam .

A második rovatcsoportnak ez az alakja term észetesen csak 
tarvágás avagy fokozatos felújító vágásmód m ellett kezelt erdők
nél alkalmazható. Más gazdasági mód esetén a szükséghez képest 
módosítandó volna, illetőleg (szálaié erdőknél) egészen el is m arad
hatna ez a rovatcsoport.

IV/a. A IV. táblázatban kimutatott területek részletezése fa
fajok szerint. Ez a czim rövidebb és megfelelőbb volna az eddigi 
czimnél. („Az egyes korosztályok által jelenleg elfoglalt terü le tek 
nek és az első vágásforduló a la tt  kihasználandó terü le teknek  rész
letezése fanemek szerint.“) Mai alakja, úgy vélem, nem szorul 
módositásra. Nagyon term észetesen a jövőben is mellőzhető volna 
a IV. számú táblázato t kiegészítő ennek a táblázatnak az össze
állítása az olyan erdőknél, amelyek csak egy főfafajjal bírnak, 
s illetőleg, amelyeknél a főfafaj m ellett a többi csak nagyon alá
rendelt mennyiségben fordul elő. Sőt mellőzhető volna a k é t vagy
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több fafaj által a lk o to tt erdőknél is abban az esetben, ha a gazda
sági beosztásnál egyugyanabba az üzemosztályba olyan tagokat 
foglaltunk, amelyek fafajok tek in tetében  egymástól lényeges el
té ré s t  nem m utatnak  (1. a 139. lapon), mivel a vágásszabályozás 
minden üzemosztályra nézve külön történik .

Felem litendőnek tartom , hogy külföldön a vágásszabályo
zásnál a te rü le tek e t nem szokták fafajok szerint részletezni, 
kivéve Poroszországot. Ennek egyfelől az a m agyarázata, hogy 
legtöbbnyire már az üzemosztályok alakításánál figyelemmel 
vannak a fafajra, másfelől pedig az, hogy a faárakban fafajok 
szerin t nincsen olyan aránytalanul nagy különbség, m int nálunk.

V. Részletes főhasználati terv. Jelenlegi alakja szintén meg
felel a czélnak, bár a fatöm egek kim utatására szolgáló rovatokat 
másképpen is lehetne csoportosítani. Egyöntetűség kedvéért 
czélszeriinek tartanám , ha — am int ezt Béky is javasolja — 
a tövön lévő fatömegből csak a term elési és beszáradási apadék 
s illetőleg (a jegenye- és lúczfenyő épületi fánál) ezen kívül még 
a kéreg szám íttatnék  le, a szállítási apadék ellenben figyelmen 
kívül m aradna még az olyan esetekben is, am ikor a term elt fa
töm eget a vágásterületről való kiszállítás után veszik számba. 
A műfánál a mellmagassági átm érők alapján e lkü löníte tt vastag
sági osztályok nagyon term észetesen egybe kell hogy vágjanak 
az értékesítésnél szokásos, a középátmérőn alapuló vastagsági 
osztályokkal. Erre már a fatömegbecslésnél figyelemmel kell lenni.

Tarvágásos gazdaság esetén elegendő volna ezt a táb lázatot 
mindenkor csak a legközelebbi 10 évre állítani össze. Legfeljebb 
— am int Ausztriában teszik a kincstári erdőknél — még további 
2—3 évi vágásterületnek megfelelő te rü le te t kellene k itün te tn i 
a  10 évre előirt vágásterületek  után függelékképpen, a revizio- 
nális m unkálat elkészítésénél felmerülhető késedelemre való 
tek in te tte l. Fokozatos felújító vágásmód alkalm azása esetére 
ellenben czélszerünek tartom , ha k é t évtizedre készítjük ezt a 
te rv e t (még a revíziók alkalmával is). De oly módon, hogy a 
második évtizednél mellőzzük a fatöm egeknek választékok szerint

12*
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való részletezését, — és bizonyos mértékig' szabad m ozgást enge
dünk az erdőgondnok részére az egész busz évi terü le ten  belől. 
(L. a II. fejezetet.)

A félfordulószakon belől az egyes években a fatöm eget 
kellene m értékadónak vennünk nemcsak fokozatos kihasználás
nál, amelynek alkalm azása esetére ezt a II. fejezetben javaslatba 
hoztam, hanem tarvágásnál is abban az esetben, ha a fatömeg- 
becslés pontos volt. Ha azonban a fatömegbecslés nem eléggé 
megbízható, tám aszkodjunk m indkét esetben továbbra is inkább 
a terü le tre . Fokozatos kihasználás esetén erre való tek in te tte l 
a k ihasznált hozamba beszámítandó terü le teknek  a körlapösszegek 
segítségével való kiszám ithatása czéljából tün tessük  ki a növe
kedési viszonyszámot is a részletes főhasználati tervnek  erre a 
czélra nyitandó egyik rovatában minden egyes erdőrészletre 
nézve. (L. a 43. lapon.)

VI. Részletes elő használati terv. Külföldön legtöbbnyire egye
síteni szokták a részletes főhasználati tervvel. A mi viszonyaink 
között erre, legalább egyelőre még nem forog fenn különösebb 
ok. M ert az, hogy ezen a réven egygyel kevesebb táblázatunk 
volna, magában véve még nem lenne számottevő egyszerűsítés, 
m iután az előhasználatokat igy is külön kellene tárgyalni a fő- 
használatok után. Aminthogy a gazdasági terv  egyszerű, avagy 
kevésbbé egyszerű volta nem éppen a k im utatások számától függ.

A k im utatás alakja egyébként nem szorul lényegesebb 
m ódosításra nézetem szerint. Legfeljebb a fatöm egeket lehetne 
fafajok és választékok szerint külön rovatokban kim utatni, amire 
nézve term észetesen nem foroghat fenn akadály, ha ettől a rész
letezéstől lényegesebb előnyt várunk.

VII. Részletes mellékhasználati terv. A m ellékhaszonvételek 
nálunk ma még jóval nagyobb jelentőséggel bírnak, mintsemhogy 
ki lehetne küszöbölnünk ezt a te rv e t a részletes tervek  közül. 
Alakja megfelel a czélnak. De helyesen jegyzi meg Béky, hogy 
az erdőhöz tartozó egyéb mivelési ágak belőle kihagyandók vol
nának s elegendő volna csupán általánosságban intézkedni az
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iránt, hogy ezek hasznosításánál a szomszédos erdőterületek  a 
szükséghez képest megvédessenek. Éppúgy czélszerünek ta r ta 
nám, ha a legeltethető  tisz tás  terü le tek  — Béky javaslatának 
megfelelőleg — elkülönítve az erdősült terü le tek tő l, külön rovat
ban m u la tta tn án ak  ki.

V ili. Részletes felújítási terv. Nem szorul m ódosításra néze
tem  szerint. Legfeljebbb arról lehetne szó, hogy a külföldi példák 
után  indulva, hagyjuk ki belőle mi is a term észetes úton fel
újítandó terü le tek  k im utatását. Ez azonban a mi fejletlenebb 
viszonyaink között ma még nem volna helyén. De m agától é rte 
tődik, hogy a term észetes felújulásra vonatkozó terü le ti adatok 
csak tájékozásúl szolgálni vannak hivatva s korántsem  tek in 
tendők pontos előírásnak.

Az erdőművelés körébe tartozó  olyan különleges teendők, 
amelyek számára nincsen rovat, a terv  végén, megjegyzés alak
jában volnának előirányozhatok.

Az évente az időközben felmerülő pótlásokon és ism étlé
seken kivül erdősítendő te rü le t nagyságának szám szerin t való 
m egállapítása helyett czélszerübbnek tartanám , ha a terv  végén 
egyszerűen kim ondatnék, hogy évente m esterséges úton felújí
tandó, illetőleg erdősítendő a szükségessé vá lt ism étléseken és

OL~
egyéb elő nem irányzott pótlásokon kivül: az «ddig kihasznált és 
m esterséges felújításra előirt vágásterületeknek még fel nem 
ú jíto tt része (az utolsó egy, esetleg k é t évi vágásterü let levo
násával), továbbá a más term észetű, erdősítendő terü le teknek  
annyid része, ahány évre az ilyen te rü le tek  erdősítését elosztani 
kívánjuk.

IX. Részletes terv a szállítási berendezésekről. Ez az új rész
letes terv, a hozzátartozó tervvázlatokkal és más m ellékletekkel 
együtt, a legközelebbi 10 év a la tt  foganatosítandó útépítési, 
illetőleg a szállítási berendezések létesítésével és fenntartásával 
járó egyéb teendőket tün te tné  fel, a költségek megközelitőleges 
felsorolásával. A lakjára nézve nem m erek i t t  javasla to t tenni. 
A legmegfelelőbb forma majd kialakulna idővel. Némi tájékozásul
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azonban hivatkozom az Elsasz-Lotliaringiában szokásos „útépí
tési te rv “-re. (Lásd Bund K. „É rtekezések az erdőrendezés köré- 
ből“ ez. művének 55. lapján, illetőleg az Érd. Lapok 1902. évf. 
519. lapján.)

Nagyon term észetes, hogy a nagyobb erdőbirtokokra vonat
kozó gazdasági terveknek  im ént vázolt alakja többé-kevesebbé 
módosítható, valahányszor annak a czélszerüsége és szükséges
sége felmerül, am int ezt különben már fentebb is hangsúlyoztam.

így m indjárt szükségessé válhatik  a m ódosítás abban az 
esetben, ha a vágásszabályozás más módon történ ik , nem pedig 
fordulószakonként a valódi te rü le t avagy a te rü le t és a fatömeg 
(térszakozás avagy egyesite tt szakozás) alapján. Pl. a vágásokra- 
osztás alkalmazása esetén a IV. és IV/a. sz. táb lázatok  helyébe 
az ennek a vágásszabályozási módnak megfelelő általános vágás
te rv e t kell beillesztenünk a gazdasági tervbe s m ódosítanunk 
kell ezenkívül a részletes főhasználati te rv e t is úgy, hogy a k i
használás évének a k itü n te tésére  is legyen rovat s hogy a k i
használható terü le tek  és fatöm egek benne nem erdőrészletenként, 
hanem évek szerint részletezve legyenek k im utathatók. Ha közös 
term őhelyi jóságra á tszám íto tt terü le tek re  alapítjuk a vágás
szabályozást, gondoskodnunk kell egy a régebbi gazdasági tervek  
IV. sz. táb lázatának  első részéhez hasonló segédkim utatásról, 
amelyben a te rü le tek e t átszám ítjuk az illető közös termőhelyre. 
Továbbá a IV. és IV/a. táblázatokban a valódi terü le tek  helyébe 
az á tszám íto tt te rü le tek e t kell tennünk, az V. számúban pedig 
a valódi terü le tek  m ellett az á tszám íto tt te rü le tek e t is ki kell 
tün tetnünk.

Kapcsolatban a vágásszabályozási móddal, a gazdasági te r 
vek fentebb vázolt alakjának kisebb-nagyobb m értékben való 
m ódosítását követelheti meg továbbá a gazdasági mód is. Mind
ezekre a m ódosításokra i t t  nagyon term észetesen nem terjesz- 
kedhetem  ki.
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B) A ny ilván tartás.

Elsősorban is tisztáznunk kell i t t  az t a kérdést, vájjon 
a ny ilvántartásnak csak az erdőfelügyelet érdekeit kell-e szol
gálnia, avagy pedig hivatva van egyúttal arra  is, hogy számot 
adjon a gazdaság m enetéről a birtokos szempontjából is. M ert 
az előbbi esetben jóval egyszerűbb lehet, m int az utóbbiban, 
am ikor sok olyan részletesebb ad a to t is kell tartalm aznia, amire 
erdőfelügyeleti szempontból nem volna szükség.

Én Butidnak a nézetét vallom e tek in tetben . Azt tartom , 
hogy m iként a gazdasági tervnek, a ny ilvántartásnak is első 
sorban a birtokos érdekeihez és igényeihez kell alkalmazkodnia. 
Úgy azonban, hogy egyúttal az erdőfelügyelet jogos kívánalm ait 
is kielégítse.*

Ehhez képest a ny ilvántartásnak olyan részletességgel való 
vezetését tartom  kívánatosnak, hogy eléggé hü képet nyújtson 
az egész gazdaságról. Ez nem zárja ki azt, hogy abban az eset
ben, ha a gazdaság eredményeire vonatkozó adatok a nyilván
ta r tá s t  az á ttek in tés  rovására túlságosan m egterhelnék, ezeket 
külön segédkim utatásokban (adatgyűjtő táblázatokban) m utassuk 
ki, am int Béky, és Bund is, ajánlja.

Nézetem szerint a nyilvántartás a jövőben is az eddig 
szokásos 9 részből állhatna. Ezek közül azonban egyesek némi 
m ódosításra szorulnának, az alábbiak szerint.

1. A nyilvántartási jegyzőkönyv (rovatokkal a sorszám, hó 
és nap, tárgy  és elintézés bejegyzésére). Ebbe az eddigi szokáshoz 
képest bejegyzendők évről-évre: a területben felmerülő válto
zások; az erdőbirtok általános viszonyaiban (birtokviszonyok, 
jogiviszonyok stb.) esetleg beálló változások; az erdőgazdaságra 
nézve nagyobb jelentőséggel biró események, beleértve az elemi 
csapásokat is; az időjárás és annak befolyása a fatenyészetre s 
a fák m agterm ésére; a gazdasági terv tő l tö r té n t lényegesebb

* Lásd Bund többször idézett müvének 125. lapján, illetőleg Érd. Lapok 
1905. évf. 254. lap.
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eltérések és ezek indokolása, valam int az eltérést engedélyező 
m inisteri rendeletek és közigazgatási bizottsági határozatok  rövid 
kivonata; a gazdaság fejlesztésére vonatkozó esetleges fontosabb 
indítványok; az időközben felmerült s az erdőrendezés körébe vágó 
fontosabb gazdasági intézkedések s ezek végrehajtása; a szállítási 
berendezésekre vonatkozó adatok; az erdő jövedelmezésére vo
natkozó adatok stb. (A k é t utóbbi csoportba tartozó  ada tokat 
sok esetben czélszerü külön segédkim utatásban ta rtan i nyilván.)

2. A területek nyilvántartása. Nézetem szerint nem igényel 
m ódosítást.

3. Főhassnálatok nyilvántartása erdőrészletek szerint. Ha a 
nyilvántartásnak nem volna más czélja, m int csupán erdőfelügyeleti 
szempontból beszámolni a foganatosíto tt főhasználatokról, akkor 
ez a nyilvántartás mellőzhető volna, amennyiben a főhasználatok 
évfolyamok szerint való ny ilvántartása a jelenlegi alakjában egy
ú tta l erdőrészletenként is fe ltün teti a te lje s íte tt főhasználatokat, 
nevezetesen a k ihasznált te rü le tek e t és összes fatöm egeket. Ámde 
a kezelés érdekei m egkívánják, hogy a k ihasznált te rü le t és 
összes fatömeg m ellett kim utassuk az t is, hogy a fatömegből 
mennyi esik az egyes fafajokra és választékokra s hogy m ennyit 
teszen a fáért tőárban befolyt pénzösszeg. Még pedig erdőrész
letenként, illetőleg a fekvésüknél fogva együttesen kihasználandó 
erdőrészletekre nézve erdőrészletcsoportonként közös számlában. 
Ily módon részletes és hű képet nyerhetünk a főhasználatok 
eredményeiről s egyébként is hasznos és a jövőre nézve tanul
ságos adatok birtokába jutunk.

Ennélfogva ennek a nyilvántartásnak a vezetését továbbra 
is szükségesnek tartom . Megjegyzem, hogy nézetem szerint alakja 
tek in tetében  is megfelel a czélnak.

A főhasználatok s egyúttal az előhasználatok erdőrészletek 
szerinti nyilvántatásának továbbra is kiegészítője volna az 1906. 
évi utasításban előirt u. n. nyilvántartási segédnapló, ami nagy 
m értékben m egkönnyíti a kihasznált fatöm egeknek a nyilván
ta rtásb an  való pontos elszámolását.
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4. Főhasználatok nyilvántartása évfolyamok szerint. Jelen
legi alakjában inkább csak az erdőfelügyelet érdekeit szolgálja. 
Kezelési szempontból czélszerübb volt ennél a régi alak, amely az 
erdőrészletek szerinti nyilvántartásba bevezetett összes adatoknak  
évek szerint való összevonását és az évi m érlegeket ta rta lm az ta  
s igy képet n y ú jto tt az egyes években kihasznált vágásterüle- 
teken nyert fatöm egekről fafajok és választékok szerint, nem
különben az ezekért a fatöm egekért befolyt tőárakról.

Czélszerünek vélném tehát, ha a jelenlegi alakot a régivel 
.cseréjnők fel. De ennek a foganatosításra vonatkozó részében 
a terü le tre  és a fatömeg részletezésére vonatkozó rovatok az 
erdőrészletek szerint való nyilvántartásnak megfelelőleg volnának 
módositandók.

M inthogy azonban a szóban lévő nyilvántartás jelenlegi 
alakjában egyszersmind a főhasználatok eredményének a revízió 
alkalmával való fe ltüntetésére is szolgál, nagyon term észetes, 
hogy ebben az esetben a revízió alkalmával külön kim utatásban 
kellene átnézetesen feltüntetni a lefolyt 10 évben foganatosíto tt 
főhasználatokat. E rre a czélra némi egyszerüsitéssel (a fatöme
geknek választékok szerint való részletezésére szánt rovatok elha
gyásával) továbbra is jól felhasználható volna a jelenlegi évfolya
mok szerinti nyilvántartás, amelynek utólagos k itö ltése az erdő
részletek  szerinti ny ilvántartás alapján már csak olyan egyszerű, 
gépies munka, am it bármelyik erdőőr is könnyen elvégezhet.

Ha mindenképpen arra  törekszünk, hogy maga a nyilván
ta r tá s  minél egyszerűbb legyen, úgy is eljárhatunk, hogy a főhasz
nálatokról csak egyetlen, a mai évfolyamok szerinti nyilvántar
tásn ak  megfelelő alakú ny ilv án tartást vezetünk. De a kezelés 
érdekében ebben az esetben is külön kell gondoskodnunk — 
legalább a nagyobb, rendszeresebb erdőgazdaságoknál — a foga
n a to s íto tt főhasználatokra vonatkozó adatok részletes kim uta
tásáró l olyan alakban, am inőt az erdőrészletek és évfolyamok 
szerinti ny ilvántartásokra nézve fentebb javaslatba hoztam. A 
nyilvántartásnak  ez a módja lényegében megegyeznék a fentebb

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



1 8 6

le irt eljárással, s e ttő l csak abban különböznék, hogy a főhasz
nála tokat részletesen feltüntető  k é t k im utatás ebben az esetben 
segédkim utatás (vagy ha úgy te tsz ik : adatgyűjtő  táblázat) számba 
menne s m int ilyen nem tartoznék  szorosan véve a nyilvántar
táshoz.

Én, ha rajtam  állana, kinek-kinek szabad válasz tást enged
nék a kétféle eljárás között.

5. Elöhassnálatok nyilvántartása erdőrészleték szerint és
6. Eló'használatok nyilvántartása évfolyamok szerint. Mindaz, 

am it a főhasználatok nyilvántartására nézve mondottam, lénye
gében ezekre is vonatkozik. Éhez képest az előhasználatoknak 
erdőrészletek szerint való ny ilvántartása változatlanul m arad
hat. Az évfolyamok szerinti ny ilvántartásnál ellenben a régi 
alakra kellene visszatérni, ennek olyképpen való m ódosításával, 
hogy a fatöm egekre vonatkozó adatok  benne az erdőrészletek 
szerinti ny ilvántartásnak  megfelelőleg legyenek csoportosítva. 
M agának a ny ilvántartásnak  az egyszerűsítése kedvéért, ha ép
pen úgy tetszik , i t t  is hasonló eljárást követhetünk, m int a 
m inőt a főhasználatokra nézve jeleztem.

7. Mellékhasználatok nyilvántartása. Lényegesebb m ódosítását 
ez időszerint nem tartom  kívánatosnak. Legfeljebb annyit vélnék 
czélszerünek, hogy a m ellékhaszonvételekért befolyt pénzössze
geknek részletesebben való k im uta tha tása  kedvéért a 10 évre 
szóló 10 rovat mindenikében nyissunk egy-egy alrovato t a pénz
összegek számára is. Nem zárja ki azonban ez azt, hogy külön
legesebb viszonyok között részletesebb segédkim utatást (adat
gyűjtő táblázatot) is vezessünk a mellékhasználatokról.

Nagyon term észetes, hogy a foganatosításra vonatkozó 
adatok, a hasznosításnak megfelelőleg, erdőrészlet csoportonként 
összevontan vezethetők be ebbe a nyilvántartásba. Valamint az 
is term észetes, hogy különleges esetekben ki-ki m ódosíthatja az 
elő irt a lak já t úgy ennek, valam int a többi nyilvántartásnak. A 
fődolog csak az, hogy az adatok kellő részletességgel, de amel
le t t  átnézetesen legyenek k itü n te tv e  bennük.
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8. Felújítások nyilvántartása erdó'részletek szerint. Az 1906. 
évi u tasítás  kiadása óta szerzett tapasz ta la tok  arról győztek meg, 
hogy a felújított, illetőleg erd ő síte tt terü le teknek  ma szokásos 
részletezése sok zavart idéz elő a nyilvántartás vezetésénél, a 
nélkül, hogy végeredményében különösebb előnynyel járna. Erre 
való tek in te tte l ennek a ny ilvántartásnak  lényeges egyszerűsíté
sé t tartanám  kívánatosnak.

Első sorban is mellőzendő volna a term észetes úton felújult 
terü le teknek  a nyilvántartásba való bevezetése a félfordulószak 
folyamán, még abban az esetben is, ha olyan terü le trő l van szó, 
amely m esterséges felújításra volt előírva, de term észetes úton 
újult fel időközben. Az ilyen terü le tekrő l az erdőgondnok külön 
jegyzéket vezethet abból a czélból, hogy annak alapján szükség 
esetén igazolhassa a látszólagos visszam aradást a m esterséges 
erdősítéseknél. A term észetes úton felújult terü le tekrő l elegendő 
nézetem  szerint a félfordulószak végén, a revízió alkalm ával szá
molni be oly módon, hogy a 10 év folyamán bevezete tt adatok 
lezárása u tán  a területösszeg alá beírjuk a 10 év a la tt  term é
szetes úton felújult te rü le te t az illető erdőrészleteknél.

Ekkép ebbe a nyilvántartásba a félfordulószak folyamán csak 
a m esterségesen foganatosíto tt erdősítéseket* kellene beírni. Ezek
nek a te rü le té t is teljesen elegendő volna akképpen részletezni, 
hogy külön rovatokba jegyeztessenek be:

1. az előirt m esterséges erdősítések (vagyis a részletes fel
újítási tervben m esterséges erdősítésre előirt terü le tek  keretén  
belül foganatosíto tt erdősítések);

2. az elő nem ír t  erdősítések, amelyek közé számítandó — 
az ism étléseket kivéve — minden olyan m esterséges erdősítés, 
amely a részletes felújítási tervben, m int ilyen, te rü le tte l előírva 
nincsen, igy pl. az eddig „időközben szükségessé v á lt“-nak mon
d o tt azok a m esterséges erdősítések, amelyek egyes erdőrész
letekben a szám szerint elő irt terü le ten  felül voltak foganatosi-

* Egyszerűség kedvéért az általános szokásnak mcgfelelőleg az »erdő- 
sitések« közé számítjuk itt a mesterséges felújításokat is.
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tandók, avagy pedig egyáltalában nem voltak előírva, de időközben 
szükségesnek ta lá lta ttak , nemkülönben a gazdasági terv tő l eltérő- 
leg k ihasznált vágásterü letek  m esterséges felújítása és az összes 
„nem esedékes11 erdősítések;

3. az ism étlések, vagyis a jelen félfordulószakban te ljes íte tt, 
de nem sikerü lt erdősítések megismétlése.

Ezekhez képest ennek a nyilvántartásnak a foganatosításra 
vonatkozó részében a terü le tek  k im utatására szolgáló jelenlegi 
ö t alrovat „előirt te rü le t11, „elő nem ir t  te rü le t11 és „ism étlések11 
czimű három alrovatta l volna felcserélendő. A többi rovat vál
tozatlanul m aradhatna.

9. Felújítások nyilvántartása évfolyamok szerint. A félforduló
szak egyes éveiben foganatosíto tt erdősítések számára n y ito tt 10 
főrovatban a mai öt alrovat helyébe i t t  is az előbbi pont a la tt 
javasolt három alrovat jönne. A táb lázat végén levő „összesen11 
czimű főrovat azonban továbbra is úgy volna alrovatokra osz
tandó, hogy a félfordulószak végén nem csupán a 10 év a la tt  vég
z e tt  m esterséges erdősítések összege legyen kivehető belőle, ha
nem tájékozást nyújtson a term észetes úton tö rtén t felújításokról, 
továbbá az erdősítések sikeréről s egyúttal a 10 évi erdősítések 
m érlegét is feltüntesse.

Ennélfogva ennek a főrovatnak a következő alrovatokat 
kellene magában foglalnia: 1. term észetes úton felújult (ide jönné
nek az erdőrészletek szerinti nyilvántartásba a revízió alkalm á
val bevezetett ilyen területek); 2. m esterséges erdősítések: a) 
előirt terület, b) elő nem ir t  terület, c) ism étlések (ebbe a három 
alrovatba a 10 évre szóló 10 főrovatban foglalt te rü le tek  összege 
volna bevezetendő); 3. erdősítési költségek; 4. a m esterséges erdő
sítésekből sikerü ltnek  ta lá lta to tt  a revízió alkalmával (a term é
szetes úton felújultnak k im u ta to tt te rü le tek  i t t  nem szerepelné
nek, m ert m agától értetődik , hogy azokon sikerü lt a felújulás); 
5. a m esterséges erdősítésre előirt területekből le ira tik  (téves 
előírás folytán, vagy — tarvágásra előirt vágásterületeknél — 
m ert nem h aszn á lta to tt ki s igy nem is ú jítha tó  fel, avagy m ert
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az illető te rü le t időközben idegen tulajdonba m ent át, illetve más 
mivelési ághoz csa to lta to tt); 6. hátralék  (a term észetes felújításra 
és a m esterséges erdősítésre előirt terü le tek  összegéből levonjuk 
a „ le ira tik“ rovatban k im u ta to tt te rü le te t s az igy nyert ered
ménynyel szembe állítjuk az 1. és 2. a) rovatokban k itü n te te tt  
te rü le tek  összegét); 7. nem sikerült.

Az évi mérlegekben mindig csak az illető évre vonatkozó 
első rovatban (előirt m esterséges erdősitések) k im u ta to tt te rü 
letek  összege hasonlítandó össze az illető évre szóló előírással. 
Az előírás pedig a fentebb, a részletes felújítási terv  tárgyalásá
nál (a 181. lapon) m ondottak alapján évről-évre külön szám ítás 
ú tján  állapítandó meg, figyelemmel term észetesen a vágásterü
leteken kívül előirt terü le teknél m utatkozó hátra lékokra is.

Megjegyzendő azonban, hogy az erdősitések állásának a meg- 
birálásánál korántsem  elegendő csupán ezekre a m érlegekre tá 
maszkodni. Ha helyes Íté le te t akarunk mondani az erdősitések 
mennyisége felől, e m ellett még külön számba kell vennünk, hogy 
az illető félfordulószak folyamán a vágásterületekből mennyi le t t  
volna eddig felújítandó m esterséges úton és ezzel szemben m ek
kora te rü le t és minő sikerrel ú ji tta to t t  fel ezekből valósággal. 
Külön meg kell vizsgálni ezen kivül az erdősitések előrehaladá
sá t és sikeré t a tisztásoknál, a kiegészítendő fiatalosoknál stb. 
Nemkülönben alapos vizsgálat alá kell venni a fiatalosok ápolása 
terén  te lje s íte tt m unkákat is.

A felújítások évfolyamok szerin t való ny ilván tartásá t m int 
segédkim utatások egészítenék ki az évente készíteni szoko tt 
erdőművelési költségszám lák, illetőleg ezeknek közös füzetbe ir t  
m ásolatai, amelyek fe ltün tetik  (egyenkint és összesen) az erdő- 
részletenkénti nyilvántartásnak  m indazokat az ad a ta it is, a melye
k e t az évfolyamok szerinti ny ilvántartásba nem vezettünk be s 
igy becses sta tisz tika i ada toka t szolgáltatnak a többek között 
az e lü lte te tt csemete mennyiséget s a felhasznált napszám okat 
illetőleg is.

A szállítási berendezésekre vonatkozó nyilvántartási adatokat
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a legtöbb esetben elegendő lenne egyszerűen a nyilvántartási 
jegyzőkönyvbe vezetni be. De nagyobb, belterjesen kezelt erdő- 
gazdaságoknál kívánatos lehet esetleg ezekről is külön nyilván
ta r tá s t  vezetni. Ennek az alakja a dolog term észeténél fogva 
esetről-esetre volna megállapítandó.

Az erdőgondnok, valam int az ellenőrző tisztviselők hasz
nálatára  nagyon term észetesen továbbra is szükségesek volnának 
az u. n. nyilvántartási zsebkönyvek. Ezeknek a berendezésére és 
vezetésére nézve utalok az 1906. évi u tasításra  és az Erdészeti 
Lapok 1908. évfolyamában m egjelent, fentebb idézett közlemé
nyemre (76—78. lap). E m ellett azonban különösen hangsúlyozni 
kívánom i t t  is, hogy czélszerü a zsebkönyvet „olyan alakban és 
nagyságban készíteni, hogy a zsebben jól elférjen s ta rta lm át úgy 
osztani be, hogy egy egész erdőgondnokságot illetőleg az összes 
adatok egyetlen könyvecskében legyenek meg.“ Hangsúlyozom 
ez t azért, m ert am int a tapasz ta la t m utatja, a nagyobb alakú 
és több kötetből álló jelenlegi zsebkönyveket az erdőgondnokok 
nagy része nem viszi magával az erdőbe, csak azért, m ert sok 
helyet foglalván el, nagy m értékben terhére  volnának.

C) A revízió.
A revizionális m unkálatnak az elkészítését a jövőben is a 

nyilvántartás lezárásának s illetőleg a használatok és felújítások 
eredményei összevonásának kell megelőznie.

Hogy miképpen tö rtén ik  a nyilvántartási jegyzőkönyvnek, 
a terü le tek  nyilvántartásának, továbbá a főhasználatok, előhasz- 
nálatok és felújítások erdőrészletek szerint való nyilvántartá
sának, valam int a m ellékhasználatok nyilvántartásának a lezárása, 
ennek a tárgya lását i t t  mellőzlietőnek vélem. Illetőleg elegen
dőnek tartom  erre nézve utalni az 1906. évi u tasításra  és az 
Érd. Lapok 1908. évfolyamában megjelent, többször idézett közle
ményemre.

A fő- és előhasználatok évfolyamok szerinti ny ilvántartá
sainál, ha ezek az általam  javasolt régi alakkal bírnak, a lezárás
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egyszerűen abból áll, hogy a foganatosításra vonatkozó 10 évi 
adatokról minden üzemosztályra nézve egy összesítést s ezzel kap
csolatban a 10 évi fő-, illetőleg előbasználatokról m érleget készí
tünk. De ebben az esetben gondoskodnunk kell még a fő- és elő- 
használatok 10 évi eredményeinek az átnézetes k im utatásáról is, 
pl. a mai évfolyamok szerinti nyilvántartásoknak megfelelő nyom
tatványokon, ezeknek némi egyszerűsítésével (lásd a 185. lapon). 
Ezek a k im utatások a revízióhoz mellékelendők.

Ha ellenben a fő- és előhasználatokról a n y ilván tartást a 
mai évfolyamok szerinti nyilvántartásoknak megfelelő alakban 
vezettük, akkor ezek a külön átnézetes k im utatások elm aradnak 
s csak a nyilvántartás utolsó rovatcsoportjának a k itö ltésére s 
a ma is szokásos mérleggel való kiegészítésére szorítkozunk.

A felújítások évfolyamok szerint való nyilvántartásában 
egyszerűen k itö ltjük  az utolsó rovatcsoportot s az ide bevezetett 
ada toka t összegezzük. Minthogy az igy nyert végösszegek között 
van már a 10 évre szóló előírás és a foganatosítás egymással való 
összehasonlításának az eredménye is, a 10 évi összes erdősíté
sekről és felújításokról külön m érleget készíteni tulajdonképpen 
felesleges. Mindazonáltal, ha éppen szükségesnek látjuk, az ösz- 
szegezés u tán külön mérleg alakjában i t t  is szem beállíthatjuk 
egymással az előírást és a foganatositást. Hogy milyen csopor
tosítással, az t esetről-esetre dönthetjük el.

Maga a revizionális m unkálat állani fog ezentúl is: a leiró 
részből, a gazdasági te rv  egyes, esetleg összes táblázatai helyett 
k é sz íte tt új táblázatokból és ha a fő- és előhasználatok évfo
lyamok szerinti ny ilván tartásá t az általam  javasolt alakban 
vezettük, a fő- és előhasználatok eredményeinek részletes kimu
tatásából.

A  le í r ó  r é s z  a következő beosztással bírhat:
Bevezetés (ki, milyen részletességgel végezte a revizionális 

m unkálatokat stb.)
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I. A gazdasági terv (a 2-ik és későbbi revízióknál: a gazdasági 
te rv  és a megelőző revizionális m unkálat) rendelkezéseinek végre

hajtása az elmúlt 10 évben.

1. Főhasználatok.
2. Előhasználatok.
3. M ellékhasználatok.
4. Felújítások.
(Ad 1—4. Az előírás összehasonlítása a foganatosítással 

mennyiség és a foganatosítás módja tek in tetében . A gazdasági 
tervtől, illetőleg a revizionális m unkálattól való eltérések  indoko
lása. A felújitásoknál a siker kim utatása.)

5. Egyéb intézkedések (beszámolás arról, hogy a gazdasági 
tervben, illetőleg a revizionális m unkálatban s az ezek jóvá
hagyási záradékában elrendelt egyéb teendők, pl. a határok  biz
tosítása, a gazdasági beosztás állandósítása, tilalm i jelek felállí
tása  stb. miképpen h a jta ttak  végre).

II. Az erdő jelenlegi állapotának a jellegzése.

1. Birtokviszonyok. (Esetleges változások az erdőbirtok jogi 
minőségében. A területváltozások felsorolása, a jelenlegi te rü le t
állomány stb.)

2. Jogi viszonyok (esetleges változások az erdőbirtokkal 
egybekötött jogok és terhek  tekintetében).

3. Természeti viszonyok (esetleges változások ; a lefolyt 10 
év a la tt  előfordult lényegesebb term észetes erdőkárok és rend
kívüli term észeti események).

4. Az erdő jelenlegi gazdasági állapota (általában; a kihasz
nált, fe lújított, gyérite tt, valam int a legközelebbi 10 évben k ihasz
nálás alá kerülő faállományok állapota; a te rü le t megoszlása fafajok 
és korosztályok szerint; esetleg a valóságos és szabályos fakészlet 
és növekvés összehasonlítása).

5. A vidék viszonyai az erdőgazdaság szempontjából (az 
esetleges lényegesebb változások).

6. É rtékesítési viszonyok (a változások).
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7. K iszállítási viszonyok (a változások).
8. Személyzeti viszonyok (a változások).
9. M unkásviszonyok (a változások).

III. A gazdaság szabályozása.

(A gazdaság szabályozására nézve a gazdasági tervben, 
illetőleg a revizionális m unkálatban foglalt intézkedések megbi- 
rálása és m ódosítása a szükséghez képest, az alábbi pontok 
szerin t tárgyalva.)

1. Az erdőgazdaság czélja.
2. Az erdő gazdasági beosztása.
3. Tenyésztendő fafajok.
4. A gazdasági mód (itt tárgyalandó a felújítás módja is).
5. A vágásforduló.
6. Vágásszabályozás.
7. Részletes használati és felújítási tervek  a következő 

10 évre.
(Mint a gazdasági tervek  leiró részében.)
8. A szállítási eszközök létesítésére és fenn tartására  vonat

kozó intézkedések (a 10 év előtti in tézkedések esetleges módo
sítása, illetőleg kiegészítése; ha a gazdasági terv, avagy az előbbi 
revízió erre ki nem terjed t, akkor ez a kérdés úgy tárgya
landó, am int a gazdasági tervben k e lle tt volna tárgyalni).

9. A jogi és birtokviszonyok rendezésére vonatkozó eset
leges intézkedések és javaslatok (mint a gazdasági terv  leiró 
részében).

10. A kezelésre, a különböző gazdasági teendőkre s az
erdővédelemre vonatkozó intézkedések és javaslatok (mint a gaz
dasági terv  leiró részében). .

£ .
A leiró részhez csatolandó táblázatok közé tartozn*k első 

sorban is a fő- és az elő használatok eredményeit feltüntető két 
kimutatás. De csak abban az esetben, ha a fő- és előhasználatokról 
a ny ilván tartást évfolyamok szerin t olyan alakban vezettük, a 
m inőt fentebb ajánlottam . M ert ha ezeknél a nyilvántartásoknál

1 3

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



1 9 4

a jelenlegi alakot m egtartjuk, akkor ezek továbbra is pótolják az 
im ént em líte tt k é t k im utatást.

Hogy a gazdasági tervhez tartozó  táblázatok közül melyek 
helyébe készítsünk ú ja t a revízió alkalmával, az a körülmények
től függ.

F ejle tt erdőgazdaságoknál, különösen fokozatos felújító vá
gásmód avagy szálaló gazdasági mód alkalm azása esetén, a gaz
dasági teendők (kihasználás, felújítás, gyérítések stb.) az erdő
részletek  túlnyomó részére k iterjednek  minden évtizedben. Ennél
fogva a faállomány viszonyokban 10 évről 10 évre rendszerint 
olyaiwValtozás tö rtén ik , hogy sokkal czélszeriibb a revíziók al
kalmával az á ttek in té s  megkönnyítése kedvéért az egész erdőről 
uj részletes erdöleirást készíteni, m int csak azokat az erdőrész
le tek e t venni fel az uj részletes erdőleirásba, am elyeknek adatai 
lényeges változást szenvedtek a lefolyt 10 év a la tt, a többi erdő
részletnél pedig csupán a régi részletes erdöleirást igazítani ki 
szükséghez képest. (A fatöm eget és a növekedést nézetem sze
rin t elegendő az uj részletes erdőleirásban csak minden második 
revíziónál m utatni ki minden erdőrészletre nézve.)

Ugyancsak czélszerü az ilyen erdőkről a „korosztálytáb
lázat és általános vágásterv“ czimü IV. számú táb lázato t is 10 
évről 10 évre újból állítani össze, egyrészt azért, hogy minden 
revízió alkalmával hü képet nyerjünk az egyes korosztályok által 
elfoglalt terü le tek  felől, másfelől pedig, hogy a vágásszabályo
zást behatóan revideáljuk s a szükséghez képest módositsuk. 
Még pedig minden egyes revízió alkalm ával a revízió időpont
játó l szám íto tt egész vágásforduló tartam ára. M ert csakis igy 
ju th a t kifejezésre az általános vágástervben, hogy a lefolyt 10 
év a la tt kihasznált vágásterü letek  a maga idejében ism ét alkal
m asak lesznek-e a kihasználásra vagy sem a szerint, amilyen 
m értékben sikerü lt a felújításuk. Az evvel járó több m unkát nem 
szabad sajnálnunk a kihasználás lehető egyenletességének az 
érdekében. Nem szabad elfelejtenünk, hogy i t t  az erdőben lévő 
nagy vagyon helyes kezelésének a biztosításáról van szó. Nagyon
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term észetes, hogy ebben az esetben mindig a legközelebbi húsz 
(sarjerdőnél tiz) évi időszak lesz az első fordulószak. Vagyis úgy 
kell felfognunk a dolgot, m intha a vágásforduló m ost kezdődnék. 
Ez semmiféle zavart nem idézhet elő, m ert a kapcsolat a lefolyt 
időszakok közö tt igy is meg lesz az „Általános erdőleirás és s ta 
tisz tika i ada tok“ czimü füzetben. Különben is ezt az eljárást 
követik  a külföldön mindenfelé.

A vágásszabályozás újból való tervezésére a revíziók alkal
mával különösen rá  vagyunk utalva, ha a vágásszabályozás for
dulószakonként a te rü le t és fatömeg alapján tö rtén ik  (egyesitett 
szakozás). M ert csakis igy vagyunk képesek ebben az esetben a 
jövő 10 évre előirányozható fatöm eget (s ezzel együtt a te rü le te t 
is) helyesen m egállapítani és a fatömegbecslésnél 10 évvel ezelőtt 
esetleg elkövete tt hibák befolyását többé-kevésbbé csökkenteni.

A IV. sz. táb lázat újból való elkészítésének csak term észetes 
folyománya, hogy minden revízió alkalm ával ujjal kell felcserél
nünk a IV/a. számú táb láza to t is, am inek összeállítása egyszerű, 
gépies munka.

És m iután a részletes tervek  helyébe minden körülmények 
közö tt ú jak a t kell készíteni a revíziók alkalmával, belterjesen 
kezelt erdőknél a gazdasági tervhez tartozó táblázatok közül 
tulajdonképpen csak a terü le tk im utatásnak  és a faterm ési táb 
láknak a m egújítása mellőzhető. Előbbi is csak akkor, ha a 
területekben sok változás nem tö r té n t a lefolyt 10 év a latt.

így állván a dolog, term észetes, hogy nem fogunk idegen
kedni ennek a k é t táblázatnak a lem ásoltatásától sem. M ert ez 
á lta l az t érjük el, hogy a revizionális m unkálatban együ tt lesz 
minden olyan kim utatás, amire a jövő tiz év folyamán szükségünk 
lehet s nem kell egyes ad a to k a t az eredeti gazdasági tervben, 
illetőleg az eddigi revizionális m unkálatokban keresgélnünk.

A revizionális m unkálat ezek szerin t magától a gazdasági 
terv tő l csakis a leiró rész tarta lm a és beosztása tek intetében 
s különösen abban fog különbözni, hogy egyúttal a lefolyt évtized 
a la t t  fo ly ta to tt gazdálkodásnak a m egbirálására is kiterjed. így

13*
© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



1 9 6

te h á t tulajdonképpen tiz évenként uj gazdasági te rv e t fogunk 
készíteni, akárcsak Szászországban és Baden nagyherczegségben 
szoktak. Ez azonban korántsem  jelenti azt, m intha tiz évenként 
meg kellene ismételni az összes erdőrendezési m unkákat. M ert 
— am int a fentiekből k itűnik — a m unkatöbblet az eddigi eljá
rással szemben éppen nem mondható valami jelentékenynek.

Az ily módon készülő revizionális m unkálatoknak nézetem 
szerin t teljes joggal lehetne „Gazdasági te rv  az . . . évekre“ czi- 
m et adni.

Belterjeseb b kezelésre alkalm atlan erdőknél nagyon term é
szetesen a jövőben is mellőzhető volna a gazdasági te rv  egy
némely táb lázatának  az újból való elkészítése. így a te rü le tk i
m u ta tás t — feltéve, hogy nagyon sok területváltozás nem tö r
té n t — elegendő volna színes tin tával kiigazítani. A II. sz. táb
lázatnak  ujjal való pótlása szintén mellőzhető volna, kivéve ha 
időközben uj faterm ési táb lák a t á llíto ttunk  volna fel. Uj rész
letes erdőleirás, m iként eddig, ezentúl is csak azokról az 
erdőrészletekről volna készítendő, amelyeknél az adatok lénye
gesen változtak. A IV. és IV/'a. táb lázatok  azonban — az erre 
nézve fentebb m ondottaknál fogva — az ilyen erdőnél is újból 
volnának elkészítendők minden revízió alkalmával, kivéve az t a 
nálunk ma még nem éppen ritk a  esetet, am ikor az értékesítési 
viszonyok nagyon kedvezőtlen voltánál fogva nem lehet számí
tan i az esedékes faterm és kihasználhatására. M agától értedődik, 
hogy a részletes tervek  is újakkal pótlandók.

De az ilyen erdőknél is czélszerü legalább minden máso
dik revíziónál uj k im uta tásokat készíteni az összes régiek helyett, 
m ert különben a változások idővel i t t  is nagyon felhalmozódnak 
s ebből sok zavar szárm azhatik.

D) Általános erdőleirás és statisztikai adatok.
Czélja volna: az erdőbirtok általános viszonyainak s az 

erdő állapotának a jellegzésére szolgáló fontosabb adatoknak, az 
erdőgazdaság szabályozására vonatkozó általános jellegű intéz
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kedéseknek, a mindezekben tiz évről tíz évre beálló változásoknak, 
valam int a gazdaság eredményeinek s ezek közö tt az erdő jöve- 
delmezésének külön füzetben, időszerinti sorrendben, átnézetes 
alakban való feltüntetése, illetőleg az ide vágó sta tisz tika i ada
toknak  összegyűjtése és megőrzése a jövő számára. Egyfelől 
azért, hogy az erdőbirtok múltjáról és az azon fo ly ta to tt gazdál
kodás felől bármikor könnyű szerrel tájékozódni lehessen anélkül, 
hogy e m iatt a gazdasági te rv ek e t és revizionális m unkálatokat 
á t  kelljen tanulmányozni, másfelől pedig, hogy az ekkép össze
g y ű jtö tt adatokból hasznos tanulságokat lehessen levonni a jövőre 
nézve. E gyúttal ez a füzet mintegy összekötő kapocsnak volna 
tek in thető  a gazdasági terv  és a 10 évenként készülő revizio
nális m unkálatok között.

Berendezését a dolog term észeténél fogva nehéz volna már 
m ost szorosan meghatároznom. Majd kialakulna ez idővel. Egy
előre nézetem szerint körülbelül a következő beosztással bírhatna.

I. rész. Általános viszonyok és történeti adatok.
1. Erdőrendezés. Ez a la tt  a fejezet a la tt  az erdőrendezésre 

vonatkozó ada toka t kellene összegyűjteni. Nevezetesen, hogy 
m ikor tö rtén t az első erdőrendezés s esetleg a későbbi erdőren
dezések, illetőleg revíziók; kik végezték azokat; mily módon és 
minő részletességgel foganatosítta ttak  a felmérési és becslési 
m unkák; mi módon tö r té n t a térképkészítés és a terü le tszám itás; 
mennyire rúg tak  az erdőrendezési költségek összesen és kát. 
holdanként stb.

A rendszeres gazdasági te rv  készítése alkalmával az adatok 
a m últra nézve is bejegyzendők volnának abban az esetben, ha 
már előzőleg is gazdasági terv  szerint kezelték az illető erdőt. 
Ha a szóban levő füzetet utólagosan, valamelyik revízió alkal
mával állítjuk össze — aminthogy legtöbbnyire ezzel az esettel 
fogunk szemben állani — ez alkalommal bejegyzendők egyúttal 
a rendszeres gazdasági terv re  s illetőleg a revíziókra vonatkozó 
adatok is. Ilyen értelem ben kellene eljárni az összes alábbi feje
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zeteknél is. Minthogy a füzet több évtizedre, m ondjuk: legalább 
is ö t-hat évtizedre szól, az első bejegyzés alkalmával minden 
fejezet és k im utatás végén elegendő üres hely hagyandó a további 
adatoknak, illetőleg a változásoknak a későbbi revíziók idején 
leendő bejegyzésére.

2. Birtokviszonyok (a birtokos jogi minősége; a régebbi bir
tokosokra vonatkozó adatok; a birtok hovatartozása közigaz
gatási tek in tetben ; a határok  állapota s ezek b iztosításának a 
módja).

Ez alá a fejezet alá — a szöveg végén hagyandó üres hely 
u tán  — egy k im utatás volna felveendő a területállománynak műve
lési ágak s esetleg községi határok  szerint való sommás kimu
ta tá sá ra ; olyan terjedelemben, hogy abba ezek az adatok  a revíziók 
alkalm ával folytatólagosan bevezethetők legyenek. A k im utatás 
„megjegyzés" rovatában esetleg felsorolhatok volnának az idő
közben felmerült lényegesebb területváltozások.

Ugyanez a la tt  a fejezet a la tt  volnának feljegyzendők továbbá 
a kezelési és üzleti épületekre és berendezésekre (nem számítva ide 
a szállítási berendezéseket) vonatkozó főbb adatok és az ezekben 
beálló változások is.

3. Jogi viszonyok (az erdőbirtokkal egybekötött jogok és 
te rhek  s az ezekben beálló változások).

4. Természeti viszonyok (hegyrajzi, éghajlati, geológiai, fa
tenyészeti viszonyok, az alkalm azott faterm ési táblák; adatok 
a rra  nézve, hogy az erdőből mennyi tartoz ik  a feltétlen, a nem 
feltétlen erdőtalajon lévő erdők, esetleg a védőerdők, avagy a 
futóhomokon levő erdők közé).

5. Természetes erdőkárok és rendkívüli természeti események.
6. Adatok az erdöbirtok múltjából (a rendszeres gazdasági 

te rv  elő tti időkben fo ly ta to tt gazdálkodás rövid jellegzése stb.)
7. Az erdők állapota. Az erre vonatkozó szöveget követő 

üres hely u tán  k é t k im utatás volna beillesztendő ide. Az egyik 
fe ltün tetné sommásan a te rü le t m egoszlását fafajok, korosztályok 
s esetleg term őhelyi osztályok szerint, a másik pedig az erdő
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szabályos és valóságos fakészletét és folyó növekvését. (Az utóbbi 
ad a to k a t elegendő volna 20—20 évenként kim utatni.)

8. A vidék viszonyai az erdőgazdaság szempontjából (főkép
pen a vidék erdőgazdasági viszonyainak, a mezőgazdaság, állat- 
tenyésztés, ipar állapotának rövid leírása, amennyiben ezek az 
illető erdőkre nézve nagyobb fontossággal bírnak).

9. Értékesítési viszonyok (a faértékesités módjai, a főbb fa
fogyasztók felsorolása, a fennálló faeladási szerződések, fontosabb 
fapiaczok, esetleges kivitel külföldre; az elért tőárak ; a mellék- 
haszonvételek értékesítése).

10. Szállítási viszonyok (közlekedési utak, folyók, vasutak, 
az erdőben levő szállítási berendezések felsorolása, szállítási kö lt
ségek stb.)

11. Személyzeti viszonyok (kezelési beosztás, a kezelő és őrző 
személyzet száma a nevek felemlitésével; külön megemlékezés a 
személyzet olyan tagjairól, akik az illető erdő kezelésénél s külö
nösen a felújításnál kiváló érdem eket szereztek).

12. Munkásviszonyok (állandó és nem állandó munkások, 
fuvarerő, munka- és fuvarbérek stb.)

II. rész. A gazdaság szabályozására vonatkozó főbb adatok.
Ebbe a részbe a gazdasági terv, illetőleg a revízió jóvá

hagyása után  Írandók be kivonatosan azok az intézkedések és 
egyéb fontosabb adatok, amelyek a gazdasági terv, illetőleg reví
zió leiró részében a gazdaság szabályozására nézve foglaltatnak, 
az alábbi fejezetek szerin t (term észetesen a revíziók alkalmával 
a változások folytatólagosan i t t  is feljegyeztetnek minden feje
zetnél).

1. A gazdaság czélja.
2. A gazdasági beosztás.
3. A tenyésztendő fafajok (a revízióknál feljegyzendő röviden 

az is, hogy az ide vágó rendelkezéseknek mennyiben feleltek meg).
4. A gazdasági mód (ennek keretében tárgyalandó a kihasz

nálás módja m ellett a felújítás módja is; a revízióknál i t t  is fel
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jegyzendő az erre vonatkozó rendelkezéseknek miképp tö r té n t 
foganatosítása).

5. A vágásforduló.
6. Vágásszabályozás (a gazdasági terv  és revíziók leiró részé

ben erre nézve foglaltak rövid kivonata).
7. A használatok és felújítások foganatosítására vonatkozó 

különösebb intézkedések (itt  a)—d) pontok a la tt  külön jegyezhetők 
fel röviden a fő-, az elő-, a mellékhasználatok és a felújítások 
foganatosításának a módjára vonatkozó azok a szabályok, amelyek 
a gazdasági te rv  és revíziók leiró részeinek II. 7. illetőleg III. 7 
fejezeteiben foglaltatnak, valam int ezeknek a szabályoknak m ikép
pen tö r té n t foganatosítása; az előírásra vonatkozó terü le ti ada tok
nak, nemkülönben az előirt fatöm egeknek a feljegyzése ellenben 
mellőzendő, m ert ezek a III. részben amúgy is ki lesznek m utatva).

8. Szállítási eszközök létesítése és fenntartása (a gazdasági 
terv  és a revíziók leiró részeinek II. 8., illetőleg III. 8. fejezetei
ben foglaltaknak s ezek végrehajtásának rövid feljegyzése).

9. A jogi és birtokviszonyok rendezése (a gazdasági terv  és 
a revíziók leiró részeiben foglalt intézkedések s ezeknek m ikép
pen tö r té n t végrehajtása).

10. Kezelés, erdővédelem s különböző egyéb teendők (mint az 
előbbi pont alatt).

III. rész. A gazdaság eredményei.
1. Kimutatás a fő- és előhasználat utján kihasznált fatömegek

rő l (külön rovatcsoportokkal az előírás és a foganatosítás szá
m ára úgy a fő-, m int az előliasználatokat illetőleg s minden cso
portban olyan alrovatokkal, hogy kivehető legyen a terü le t, a 
fatömeg fafajok és választékok szerint s a tőárban befolyt pénz
összeg; az adatok az egész gazdasági te s tre  nézve összevonva 
vagy esetleg üzemosztályok szerint, évenként m utatandók ki a 
nyilvántartás alapján, a félfordulószak végével pedig összegezen- 
dők s kiszám ítandó belőlük az évi átlag, nemkülönben az erdő
te rü le t egy holdjára eső átlagos évi fatermés).
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2. Kimutatás a mellékhaszonvételekről (főrovatokkal a külön
böző mellékhaszonvételek számára és megfelelő alrovatokkal a 
terület, pénzjövedelem s esetleg egyéb adatok számára; az elő
írás k itü n te tése  mellőzhető; az eredmények i t t  is vagy az egész 
gazdasági te s tre  nézve összevonva, vagy pedig üzemosztályok 
szerint, évenként m utatandók ki).

3. Kimutatás a felújHúsokról és erdősítésekről ( itt  is csak a 
foganatosítás m utatandó ki, még pedig szintén évek szerint és 
vagy gazdasági testenkén t vagy üzemosztályonként; a terü le tek  
olyan formán csoportosíthatók, m int a részletes felújítási te rv 
ben, azzal a különbséggel, hogy itt^az ism étlések is szerepeljenek 
egy külön közös rovatban; a terü le teken  kiviil rovatok nyitan- 
dók: a felhasznált magmennyiség és a k iü lte te tt  csemetemennyi
ség, továbbá az erdősítési, erdőápolási és a csem etekertekre 
fo rd íto tt költségek számára).

4. Kimutatás as átlagos termelési és szállítási egységárakról 
(fafajok és választékok szerint a helyi viszonyoknak megfelelő 
csoportosítással és az átlagok feltüntetésével, szintén évenként).

5. Átlagos tőárak (fafajok és választékok szerint k im utatva 
az egyes évekre).

6. Szállítási berendezések (a lé te s íte tt szállítási berendezésekre 
vonatkozó adatok, az azokra ford íto tt költségek feltüntetésével, 
fenn ta rtási költségek stb. ugyancsak évek szerint kim utatva).

7. Vadászat.
8. Halászat.
9. Erdőkárok (emberek, legelő állatok által okozott káro

sítások, vadkárok; a term észetes erdőkárok nem tartoznak  ide).
10. A jövedelem kimutatása (egy rovatta l a bevételek és 

kiadásoknak körülbelül az állami költségvetésnek megfelelő rész
letességgel való felsorolására, további 10 rovatta l az egyes évekre 
eső bevételeknek és kiadásoknak s végül egy rovatta l az átlagos 
adatoknak  a k im utatására; alul az egyes évek adatai összege- 
zendők s az összeg után kim utatandó az illető évi tisz ta  jöve
delem s ennek egy holdra eső része).
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K isebb erdőbirtokokról a gazdasági te rv e t továbbra is 
egyszerű leírás alakjában készíthetjük, oly módon, hogy ebbe a 
leírásba illesztjük be a szükséges k im utatásokat, nemkülönben a 
ny ilván tartást is.

Az ilyen gazdasági tervek  alakja, tudtommal, m inisteri 
rendelettel nincs részletesen m egállapítva. Ennélfogva nem is 
találunk ezeknél olyan egyöntetűséget, m int a nagyobb erdőbir
tokokról szóló gazdasági terveknél. M indamellett i t t  is fejlődtek 
ki bizonyos sablonok, amelyek az ilyen tervek  készítőinek egyéni 
felfogását és gondolkozásmódját tükrözik  vissza s amelyek többé- 
kevésbbé kifogás alá eshetnek, főleg a lényeg szempontjából.

Nézetem szerint nagy általánosságban a következő alak és 
beosztás vehető alapul a kisebb erdőbirtokokra vonatkozó gazda
sági terveknél.

Bevezetés (ki és mikor kész íte tte  a gazdasági tervet, a 
felmérésnél és becslésnél k ö v ete tt eljárás, a gazdasági terv  ta r to 
zékainak felsorolása stb.)

I. Az erdő jelenlegi állapota. (Általános viszonyok.) 1. B irtok- 
viszonyok (a birtokos jogi minősége, a b irtok hovatartozása 
közigazgatási tek in tetben , határok, szomszédok, területállom ány 
mivelési ágak szerint, esetleg a ka tasz teri helyrajzi számok felso
rolásával, tö rtén e ti adatok). Ebbe a fejezetbe illeszthető be a 
terü le tk im utatás, ha ez nem vonható össze a később következő 
részletes erdőleirással. 2. Jogi viszonyok (az erdőbirtokkal egy
b ek ö tö tt jogok és terhek, beleértve az adót s illetve az állami 
kezelésért fizetendő évi járu lékokat is). 3. Természeti viszonyok 
(a fekvés, helyrajzi, éghajlati, geológiai, fatenyészeti viszonyok 
leírása s annak felemlitése, hogy az erdőből mennyi ta rto z ik  a 
védőerdők s mennyi a feltétlen, a nem feltétlen erdőtalajjal biró 
erdők, esetleg a futóhomokon levő erdők közé). 4. Eddigi gazdál
kodás és az erdők jelenlegi gazdasági állapota. Ide vehető fel a 
a részletes erdőleirás, mely valamivel egyszerűbb alakban készülhet, 
m int a nagyobb erdőbirtokoknál s a legtöbb esetben egyúttal a 
a te rü le tk im u ta tást is helyettesítheti; továbbá a korosztály táb
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lázat, amely sok esetben szintén egyesíthető a részletes erdő- 
leirással. 5. A vidék viszonyai az erdőgazdaság szempontjából. 6. 
Fakelendőségi viszonyok, helyi fafogyasztás, illetőleg a faterm és 
felhasználása. 7. Közlekedési viszonyok. 8. Személyzeti viszonyok. 
Esetleg: 9. Munkásviszonyok.

II. A gazdaság szabályozása. (Mint a nagyobb gazdasági 
terveknél. L. a. 174., 175. lapokon.) A szöveg közé illesztendő 
be: az általános vágásterv  (esetleg a korosztály táblázattal egye
sítve) a vágásszabályozási módnak és a gazdasági módnak meg
felelő alakban s esetleg — ha t. i. czélszerünek m utatkozik  — 
a nagyobb gazdasági tervekhez tartozó IV/a. számú táblázatnak  
megfelelő k im utatás is.

A korosztályok 10 évenként leendő átalakulásának ma szo
kásos k im uta tása  mellőzhető, mivel e felöl az általános vágás
terv  alapján is könnyű szerrel tájékozódhatunk.

III. Nyilvántartás s egyúttal részletes tervek az első 10 évre. 
1. N yilvántartási jegyzőkönyv (nehány üres lap.) 2. Területek 
nyilvántartása (a nagyobb erdőbirtokokra vonatkozó m intának 
megfelelő rovatokkal). 3. Főhasználatok nyilvántartása s egyúttal 
részletes főhasználati terv  (megfelelő rovatokkal az előírás és a 
foganatosítás bejegyzésére; az előírásra vonatkozó rovatok 
term észetesen különbözők lehetnek a vágásszabályozás módja 
szerint; a foganatosítás bejegyzése czéljából esetleg i t t  is tiz 
főrovat nyitható a félfordulószak tiz éve számára, alrovatokkal 
a te rü le t és a fatömeg k itün te tésére  s azonkívül egy „összesen1* 
czimii rovat a tiz évi adatok összevonására; a fatömegek az 
egyes éveknél közös rovatban m utathatók  ki fafaj és választék 
szerint részletezve). 4. E lőhasználatok ny ilvántartása s egyúttal 
részletes előhasználati terv  (két rovatcsoporttal: az előírás és a 
foganatosítás bejegyzésére; a „foganatosítás** czimü rovatcso
portban tiz főrovat a félfordulószak tiz éve számára s a végén 
egy „összesen** czimü főrovat). 5. M ellékhasználatok nyilván
ta r tá sa  s egyúttal részletes mellékhasználati terv  (a nagyobb 
erdőbirtokokra vonatkozó nyilvántartásnak megfelelő berende
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zéssel). 6. Felújítások nyilvántartása (körülbelöl a nagyobb bir
tokokra  vonatkozó évfolyamok szerinti nyilvántartásnak megfe
lelő berendezéssel).

Nagyon term észetes, hogy abban az esetben, ha czélsze- 
riinek m utatkozik (pl. lia az ad a to k a t nagyobb részletességgel 
akarjuk kim utatni), a ny ilvántartás i t t  is elkülönithető a rész
letes tervektő l (amelyeknek ebben az esetben a II. rész 7. 
pontja a la tt  van helyük) s úgy a nyilvántartásnak, m int a rész
letes tervrtek olyanforma alakot adhatunk, m int a nagynbb erdő
birtokoknál.

Kisebb erdőbirtokoknál m iként a gazdasági terv, a revizio- 
nális munkálat is egy egyszerű leírásból áll. Ez nagyjából 
olyan beosztással bírhat, m int a nagyobb birtokokra vonatkozó 
revizionális m unkálat leiró része, azzal a különbséggel, hogy 
azokat az adatokat, amelyeket a nagyobb birtokoknál külön táblá
zatokba foglalunk, i t t  a szöveg közé illesztett kim utatásokban 
tü n te tjü k  ki. így pl. a II. 1. fejezetbe illesztjük be az esetleges új 
terü le tk im utatást, a II. 4. fejezetbe az új részletes erdőleirást 
és korosztálytáblázatot, a III. 6. fejezetbe az esetleges új á lta 
lános vágástervet. A m unkálat végén egy külön (IV.-ik) részbe 
vesszük fel a jövő 10 évre szóló ny ilván ta tást s egyúttal részletes 
te rv ek et egészen olyan alakban, m int a gazdasági terveknél.

Bár i t t  nem bir olyan nagy jelentőséggel, m int a nagyobb 
erdőbirtokoknál, m indazonáltal sok esetben czélszerii lehet a 
kisebb erdőbirtokokról is egy külön füzetet rendezni be „Álta
lános erdoleirás és statisztikai adatok“ ezimmel abból a czélból, 
hogy a jövő számára megőrzendő ada toka t benne átnézetes 
alakban összegyüjtsük. Ennek a tarta lm a és beosztása is lénye
gében olyan lehet, m int a nagyobb erdőbirtokra vonatkozó hasonló 
füzeté. Magától érte tőd ik  azonban, hogy i t t  kevesebb adat feljegy
zésére van szükség, m int a nagyobb erdőbirtokoknál. Ilyen füzet 
berendezése esetén az erdő általános viszonyainak a leírása a 
gazdasági te rv  leiró részéből elm aradhat.
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X. Zárószavak.

Amit erdőrendezési rendszerünk fejlesztése érdekében az 
eddigiekben elmondottam, talán  egy kissé sö té t színben tü n te ti 
fel jelenlegi erdőgazdasági viszonyainkat. Éppen ezért félek, 
hogy e könyv olvasói közül némelyek az elm ondottakban tú lzást 
fognak látni s azokból az erdőgazdaság terén eddig, nehéz viszo
nyok között, kemény m unkával elért sikereink lekicsinylését fogják 
esetleg kiolvasni.

Pedig az ilyesmi egészen távol áll tőlem. Félreism er engem 
s helytelenül ítéli meg intencióim at, aki ilyen szándékot tételez 
fel rólam. Alig hiszem, hogy szaktársaim  közül valaki nálamnál 
jobban á t  volna hatva a ttó l a tudattó l, hogy éppen hazai erdő- 
gazdaságunk fejlesztése érdekében mennyire szükségünk van 
elődeink és egymás m unkásságának a megbecsülésére. Hogy 
valaki nálamnál nagyobb tisz te le te t és becsülést érezne azok 
iránt, ak ik  a magyar erdőgazdaságnak s ennek keretében erdő
rendezésünknek eddigi rendszerét megalapozták s nagyobb kész
séggel méltányolná mindazoknak a tevékenységét, akik ezekre 
az alapokra építve, a hazai erdőgazdaság ügyét előrevinni hivatva 
voltak és vannak s e tek in te tben  kétségtelenül nagy sikereket 
is é rtek  el, daczára a nehéz viszonyoknak.

Ámde az is egészen term észetes, hogy am ikor erdőrendezési 
rendszerünknek s — ami ezzel egyértelmű — egész erdőgaz
daságunknak további fejlesztéséről van szó, elsősorban is az 
orvoslásra szoruló hibákat kell feltárnunk, még pedig nyíltan és 
őszintén. M ert ezeknek a hibáknak a megismerése az alapfel
té te le  a haladásnak.
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Ezek után  befejezésül még néhány szót arról, hogy mi volna 
az ú tja  és módja az előbbi fejezetekben foglalt eszmék, illetőleg 
javaslatok m egvalósításának?

A legelső és legsürgősebb feladat volna nagyon term észe
tesen egy új erdőrendezési utasítás kiadása az erre illetékes 
földmivelésügyi m inisterium  részéről. Ebben az u tasításban  nézetem 
szerint első sorban is az eddiginél szabadabb szellemnek és fel
fogásnak kell megnyilatkoznia. Kifejezésre kell ju tn ia benne: a 
sablónszertiség mellőzésének úgy a lényeg, m int az alak  tek in te 
tében s általában a kezelés, főképpen pedig az erdőművelés érde
keihez való alkalm azkodásnak. Éhez képest el kell hárítan ia  a 
fokozatos felújító vágásmód minél kiterjedtebb m értékben való 
alkalm azásának az útjából azokat az akadályokat, am elyeket az 
erdőfelügyelet eddig eléje görd ített. H athatósan fel kell karolnia 
a gyérítések ügyét. És egyébként is nagy súlyt kell helyeznie 
az erdő jövedelmezésének a fokozására s a pénzügyi szempon
tok ra  általában. Így a többek közö tt intézkednie kell az iránt, 
hogy a gazdasági tervek  az erdő fe ltárása czéljából szükséges 
úthálózatok és egyéb szállítási berendezések létesítésére is ki
terjeszkedjenek. Módosítania kell az erdők gazdasági beosztásánál 
ésa  vágásszabályozásnál eddig k ö v ete tt eljárást, valam int gazdasági 
terveink, nyilvántartásaink  és revizionális m unkálataink jelen
legi a lakját. Term észetesen úgy, hogy a jelenlegi rendszerről az 
újra való á tté ré s  ne egyszerre, minden átm enet nélkül, hanem 
csak fokozatosan történjék.

Ezzel az új u tasítással azonban erdőrendezési rendszerünk 
fejlesztésének csak a keretei volnának megadva. A k ere tek e t 
tartalom m al k itö lteni a gyakorlatban működő szakem bereknek 
és az adm inisztrácziónak lenne a feladata. A siker biztosítása 
érdekében össze kell fognia az erdőrendezésnek és a kezelésnek s 
m egértve és kölcsönösen méltányolva egymást, v á llv e te tt m unkás
ságot kell kifejtenie.

Nem túlozok, ha az t állítom, hogy tulajdonképpen több és 
nehezebb munka vár itt a kezelésre, m int maijára az erdőrende
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zésre. M ert elvégre is egyszerűbb és könnyebb dolog a gazdasági 
te rv ek e t és revizionális m unkálatokat czélszerü alakban össze
állítani s az egész gazdálkodást papiroson helyesen szabályozni 
és irányítani, m int minden tek in te tben  helyesen gazdálkodni. 
Könnyebb pl. helyes intézkedéseket venni fel a gazdasági tervbe 
a fokozatos felújító vágásmód és a gyérítések foganatosítására 
nézve s te rv eze te t készíteni az erdőnek jó u takkal való feltá
rásáról, m int az idevágó intézkedéseket és te rv ek e t megvaló
sítani s nevezetesen elhárítani az akadályokat az e fajta teen
dők sikeres végrehajtásának az útjából.

Ilyen term észetű akadályok a többek k özö tt: a befekteté
sekhez szükséges pénz hiánya, illetőleg a birtokos idegenkedése 
a gazdaság belterjessé té te le  czéljából kívánatos és gyümölcsöző 
befektetésektől, továbbá a kezelő erdőtisztek  munkával való tú l
terheltsége a gondjaikra b ízo tt te rü le tek  túlságos nagy k iterje
dése és az adminisztráczió nehézkessége következtében.

Főképpen ezek nehezítették  meg és lass íto tták  a haladást 
eddig is az erdőgazdaság terén  a legtöbb esetben. Ezeken tö r t meg 
sok jó szándék s ezek m ia tt hiúsult meg sok szép te rv  a múltban.

De éppen ezért k e ttő zö tt erővel és s z í v ó s  k ita rtássa l kell 
törekednünk az ilyen akadályok leküzdésére, illetőleg elhárítá
sára. Ebben az irányban erős áram latnak kell megindulnia az 
egész vonalon.

Nagyon term észetes, hogy egyszerre nem lehet m indent el
érni s igy ezen a téren is csak fokozatos haladásra szám íthatunk.

A fokozatosság elvénél fogva addig is, amig a szükséges 
eszközök mind rendelkezésünkre állanának, legalább szükebb 
kere tek  között igyekezzünk m egvalósítani a fe lve te tt eszm éket 
és javaslatokat.

A kincstári erdőknél nagyon jó módja volna ennek, ha az 
ország különböző részeiben minta-erdőgazdaságok* lé tesitte t-

* A mintaerdőgazdaságok létesítésének az eszméjét felvetette Kaán K. 
is az Érd. Lapok 1911. évi I. füzetében ^Erdőgazdasági eredmények és azok 
gazdaságpolitikai következései* czim alatt megjelent közleményében.
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nének. Nem volna nehéz erre a czélra minden kincstári erdő
hatóság kerületében legalább egy olyan, kedvező fekvésű erdő
gondnoksági k erü le te t kiválasztani, amelyben az értékesítési vi
szonyok már ma is eléggé kedvezők s ahol a rendszeres gazdál
kodás feltételei többé-kevésbbé már ma is megvannak. Ezeket 
mindenek e lő tt kitűnő ú thálózattal kellene ellátni. Gondoskodni 
kellene arról, hogy bennük a kihasználás és felújítás kifogásta
lanul tö rténjék, a gyérítések s általában az összes erdőgazdasági 
teendők teljesen szakszerűen teljesittessenek , ami term észetesen 
csak házilagos kezelés m ellett volna elérhető. Szóval úgy kellene 
berendezni ezeket az erdőgazdaságokat, hogy valóban m intaszerűek 
legyenek s magas színvonalon álljanak úgy a kezelés tek in te té 
ben, mint az erdőrendezés szempontjából.

A jó példának a kedvező hatása semmi esetre  sem m aradna 
el. Az ezekben az erdőgazdaságokban e lért szép eredmények buz- 
ditólag hatnának  minden irányban. Meggyőznének mindenkit arról, 
hogy a befektetések az erdőgazdaságban feltétlenül jól kam atoz
nak. Minden szónál és Írásbeli előterjesztésnél meggyőzőbben és 
kézzel foghatóbban igazolnák annak az elvnek a helyességét, 
hogy a befektetésekkel járó kiadásoktól nem szabad elzárkózniok 
azoknak, akik az ország pénzügyeit intézik. Sok hasznos tanul
ságot nyújtanának m indnyájunknak úgy a kihasználás, felújítás, 
erdőápolás, értékesítés s általában a kezelés, m int az erdőrende
zés terén. M integy kiindulási helyei lennének ezek a m inta erdő- 
gazdaságok a valóban rendszeres és jövedelmező erdőgazdaság
nak s jó iskolául szolgálhatnának a fiatal erdésznemzedéknek.

Az i t t  k ipróbált és helyesnek bizonyult rendszert azután 
fokozatosan ki lehetne terjeszteni az összes k incstári erdőkre. 
És bizonyára sok helyen utánoznák idővel a nem kincstári erdő
birtokokon is.

További eszköze volna a fokozatos haladásnak az erdő- 
gondnokságok szaporítása abból a czélból, hogy egy-egy erdögond- 
nokra a jelenleginél kevesebb te rü le t jusson s ennek a révén
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minden erdőgondnok jól elvégezhesse a reá háramló összes teen
dőket úgy k in t az erdőben, m int az irodában.

Ezzel kapcsolatban egy másik követelmény volna az ad- 
mmisztráczió egyszerűsítése az egész vonalon. Erre nézve konkrét 
javasla to t tenni term észetesen kívül esik e mii keretein. Csak 
éppen megemlítem, mint többé-kevésbbé követendő példát, az t a 
rendszert, amit a bajorországi k incstári erdők kezelésénél alkal
maznak, ahol az erdőgondnok az évi költségelőirányzat keretén 
belől úgyszólván szabadon dolgozhatik s nem kénytelen minden 
bérjegyzéket megvizsgálás és utalványozás végett előzetesen 
felettes hatóságához felterjeszteni. (Hasonló a rendszer e tek in
tetben  a többek között Frigyes kir. herczeg tescheni uradalm á
ban, valam int egynémely m agánerdőbirtokon hazánkban is.)

Nagy mértékben szolgálná a haladás ügyét a kísérleti ügy 
felkarolása a gyakorlatban működő erdőgazdák részéről, olyan 
m értékig, am int ezt az Erdészeti Lapokban megjelent egyik köz
leményemben (1909. évf. 19. 20. lap.) javaslatba hoztam. Sok 
fontos, általános és helyi érdekű gyakorlati kérdés megoldása 
válnék ily módon gyorsan lehetővé úgy az erdőmivelés terén, 
m int az erdőgazdaság más ágaiban. Biztos tám pontokat nyerhet
nénk a többek között a különféle gazdasági rendszerek pénzügyi 
eredményeinek az összehasonlítására is.

És szükségünk volna a haladás tem pójának m eggyorsítása 
érdekében mindenek fe le tt arra, hogy minden egyes erdőgazda
ságban hosszabb vagy rövidebb időre szóló programmot készít
sünk mindazokról a fontosabb teendőkről, amelyek a gazdaság 
fejlesztése és jövedelmezőbbé té te le  körül reánk várnak. Ez a 
programm term észetesen csak a keretek  m egállapítására terjedne 
s korántsem  volna szabad megkötnie a kezünket a részletekben. 
Nagy előnye volna, hogy megóvna az ötletszerűségtől, a kap
kodástól és biztosan jelölné meg az irányt, melyet követni kell, 
nemcsak a mi számunkra, hanem esetleg az utódok számára is. 
Lehetővé tenné, hogy a különböző befektetésekhez szükséges 
költségekről a maga idejében gondoskodjunk stb.
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A további ú tja it és módjait az erdőrendezési rendszerünk 
b írálata kapcsán fentebb felmerült eszmék m egvalósításának a 
különleges helyi viszonyok fogják megszabni és m egm utatni min
denütt. Fődolog, hogy a folytonos haladás szükségességének az 
érzése hasson á t  és serkentsen fokozott m unkára mindannyiunkat, 
ak ik  a hazai erdőgazdaság érdekeit szolgálni vagyunk hivatva.
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