
daczára mindennek, ő kegyelme a leginkább oltalmazandó ma
darak közé tartozik, mert egyedül ő fal fel szőrös hernyókat, 
milyenek az ö z ö n d é k és g y ű r ű s p o h ó k sat. Kár, hogy oly 
türelmetlen és közelében saját fajából társat meg nem szenved. 

A gyönyörű zöldeskék zománczban pompázó j é g m a 
d á r ritka voltánál fogva, ha kárt is tesz a halikrában, az 
nem oly tetemes, hogy azért üldözni kellene. 

A f e c s k é k melyekhez számítható még a l a p p a n t y ú 
(caprimulgus europaeus) is, daczára annak, hogy méhpusztitás 
gyanújában állanak, majdnem háziállatjaink közé számittatnak, 
ugy hogy védelmüket úgyszólván ajánlani is felesleges. 

A g a l a m b o k , t y ú k f é l é k , g á z l ó k é s v i z i m a 
d a r a k , daczára annak, hogy számos kitűnő rovarpusztitó van 
közöttük, rendes vadászat tárgyát képezik. Az észszerű vadász 
úgyis lehetőleg kímélni fogja őket. 

A határőrvidéki erdei szolgalmak megváltása. 
Törvény 1871. junirs hó 8-áról, 

a határőrvidéki lakosok által a katonai végvidéken fekvő állami 
erdőkben gyakorolt faizási, legeltetési és más mellékhasználati 

jogoknak megváltására vonatkozó határozmányokról. 

1. §. Ezen törvény határozatai alá esnek az 1860 . évi 
február hó 3-iki erdőtörvény által a községek és a végvidéki 
családok részére biztositott faizási, legeltetési, makkoltatási és 
a katonai végvidéken fekvő államerdőkben eddig gyakorlatban 
volt bármi néven nevezendő egyéb haszonélvezeti jogok. 

2. §. Ezen jogok megváltás utján, és oly módon szüntet-
tetnek meg, hogy az államerdőségek azon öszleteinek fele, a 
melyekben a végvidéki községek eddig az emiitett jogokkal 



bírtak, kihasittatik, és azon községek kizárólagos birtokába 
adatik át. 

3. §. A kihasított erdőrész felett, ennek állományára és 
mindennemű használatára nézve, az erdőgazdászati és rendőri 
szabályok határai között, mindenik fél teljes és kizárólagos 
joggal rendelkezik. 

4. §. A megosztás az állam- és minden egyes ezredköz
ség összesége között történik. 

Az ezredközségre eső erdőterület helység- vagy községen
kinti további felosztása, valamint az, hogy mikép és mily mér
tékben használja azt akár az ezredközség egyeteme, akár ré-
szenkint a helyi községek, vagy a jogosított határőrcsaládok, s 
egyes helyi lakosok, mindez, mint községi ügy a hatóságok 
közreműködése mellett a határőrezredek hivatott képviseleteire 
bizatik. 

A közös erdőterületnek ezen további felosztásából vagy a 
használatra vonatkozó kérdésekből származó mindennemű peres 
ügyek a határőrvidéki közigazgatási hatóságok által, és a meny
nyiben ezek illetőségi körén kivül esnének, az általános polgári 
törvénykönyv határozatai szerint a rendes biróság által inté-
zendők el. 

5. §. Az állam tulajdonául maradó erdőrészekben fekvő 
magánbirtokok békés egyezkedés utján az állami erdőállományba 
bekeblezendők. 

Ha az egyezkedés nem sikerülne, az általános polgári tör
vénykönyv értelmében a kisajátítási eljárás alkalmazandó. 

6. §. Az- erdőterület felosztásánál lehető figyelem fordí
tandó arra, hogy ez állam tulajdonában visszamaradó rész meg-
felelőleg kikerekittessék és az egy ezredben' községeket illető 
rész olykép hasittassék ki, hogy közös használat esetében min
den egyes község faszükségletét tartósan s lehető közelből fe
dezhesse; az erdőterületnek az egyes községek között való 



felosztása esetében pedig minden község a maga illetményét 
lehető közelben kapja. 

Az ezred számára kihasítandó rész értékének az ezred 
területén fekvő erdőségek valódi felével kell felérnie. 

7. §. Az ezredbeli községek részére a jelen határozatok 
folytán kihasított erdőségek és „Karst" hegységi részek jövőre 
is az erdőgazdaság elvei szerint kezelendők, illetőleg beerdősi-
tendők és a végvidéki hatóságoknak s az államerdők főigaz-
gatásával megbízott közegeknek ellenőrködése alatt állanak. 

Az alárendelt felügyelő személyzetet az ezredközség nevezi 
ki és tartja fenn, s kötelessége egyúttal az erdők folytonos jó 
karhan tartásáról és okszerű kezeléséről saját rovására gon
doskodni, 

8. §. A 4. §-ban emiitett elkülönítés foganatosítása mind
két határőrvidék területén egy központi bizottságra ruház tátik, 
mely a főhad- (katonai) parancsnokság közvetlen vezetése 
alatt áll. 

Ezen bizottságok mindegyike egy őrvidéki közigagatási 
törzstisztből, egy hadbiró-alezredesből vagy hadbíró-őrnagyból 
és egy erdészeti főhivatalnokból áll, a kiket a parancsnokló 
tábornok (katonai parancsnok) nevez ki. 

Ezenkívül minden bizottság mellé két elfogulatlan szak
értő egyén rendelendő, kik azon ezredközség képviselősége által 
választatnak, a melynek ügye épen tárgyalás alatt áll. Ezen 
szakértők a tanácskozmányokra esetről-esetre meghívandók. 

Mindegyik központi bizottság elnökét Ő cs. és Apostoli 
kir. Felsége nevezi ki. 

A horvát-szlavón határőrvidéki közpon;i bizottság Zágráb
ban, a bánsági végvidéki pedig Fehértemplomon székel. 

Mindkét bizottságnak Ő cs. és Apostoli kir. Felsége által 
jóváhagyott utasítások szerint kell eljárnia. 



A központi bizottság közvetlen vezetése alatt minden vég
vidéki ezredterületen egy helyi bizottság működik, mely egy 
elnöklő törzstisztből, egy végvidéki közigazgatási tisztből, egy 
hadbíróból és egy erdészeti tisztből, — kik a had- (katonai) 
parancsnokság által nevezendők ki, — továbbá az ezredközsé
gek hatósága által választandó négy kéj)viselőből áll. 

9. §. A helyi bizottságok feladata : az erdők térképei 
alapján s a helyi viszonyok tekintetbevételével, az erdőségek 
elosztása, az ezekben fekvő mezei birtokok különválasztása és 
a kihasítandó területek megfelelő kikerekitése ügyében tájéko
zást szerezni és ennek eredményét a központi bizottsághoz 
felterjeszteni. 

Ez utóbbinak e részben hozandó határozata az illető ha
tárőrezred utján az ezredközség képviseletével tárgyalás végett 
azonnal közlendő. 

Ha az ezredközség képviselete a központi bizottság hatá
rozatát elfogadja, akkor ez békés egyezségnek tekintendő és 
végleges jóváhagyás végett a had- (katonai) parancsnokság elé 
terjesztendő. 

Ha azonban az ezred képviseletének a központi bizottság 
határozata ellen kifogása van, vagy ha a hadi (katonai) pa
rancsnokság a jóváhagyást megtagadja és a nézetkülöbségek 
utólagosan sem egyenlíthetők k i , ez esetben választott bíróság 
dönt, melynek egyik tagja az ezred-község, másik tagja pedig 
a főhad- (katonai) parancsnokság által választatik. 

Ugy a horvát-szlavón, mint a bánsági katonai határőrvi
déki választott bíróság elnökét, ezen bíróságnak két tagja 
választja. 

Ha e részben meg nem egyeznének, akkor a horvát-szla
vón katonai határőrvéki választott bíróság elnökét a zágrábi 
hétszemélyes tábla, a bánságiét pedig a pesti legfőbb törvény
szék nevezi ki. 



Ha az ezredközség a had- (katonai) parancsnokság által 
meghatározandó idő alatt a választott bíróságba tagot nem vá
lasztana, akkor ezt részére az ezred nevezi ki. 

10. §. Az elosztás folytán szükségessé váló határfelvételek 
és kijelölések, továbbá a telekkönyvi átiratások hivatalból esz-
közlendők. 

1 1 . §. Minden okmány, irat, tárgyalás és telekkönyvi át
íratás bélyeg- és postabérmentes. 

A kezelési költségeket a békés kiegyenlítésig az állam 
viseli, peres esetekben pedig a vesztes fél. 

Pót lék az e rdö tö rvény j avaslathoz. 

A fausztatásról és tutajozásról. 
1. Minden folyó- és patakról, melyen hajók nem járnak, 

de tutajozás vagy rönkő- és ölfausztatás akár egyes hasábokban, 
akár több hasábnyi kötegekben vagy csomagokban gyakorol
tatik, vagy a mely ily czélra az illetékes hatóság által kikül
dött szakértők, azaz : erdő-akadémiát végzett és az erdészeti 
felsőbb államvizsgát letett erdészek bizonyítása szerint beren
dezhető, e szállításra nézve kizárólag az állam rendelkezik. 

2 . Az 1. alatt megjelölt vizeket fausztatásra vagy tuta
jozásra kimutatott szükség esetében vagy az állam rendezi be 
és tartja jó karban, vagy e czélból egyes folyamodóknak ad 
engedélyt. 

3 . Hol valamely viznek tutajozásra vagy fausztatásra való 
berendezését jó karban tartását, valamint az illető felügyeletet 
is az állam eszközli, ott ennek ily vizek használatáért a be
rendezési, fenntartási és felügyeleti költségeknek megfelelő vámot 
szedni jogában áll. 


