Erdészeti rendeletek tára.
A kir. erdő felügyelőségnek.
35,935/11. 1886. sz. Szükség merülvén fel az iránt, hogy az
általam jóváhagyott rendszeres gazdasági üzemtervekről az 1883. évi
4951. sz. rendeletem értelmében a kir. erdőfelügyelőségek által veze
tendő üzemtervi törzskönyvek szerkesztésénél az összes erdőfelügyelő
ségek által egyöntetű eljárás követtessék, erre vonatkozólag szoros
ahhoz való alkalmazkodás végett, a következőkről értesítem a kir.
erdőfelügyelőséget:
1. „A megye, járás és község, melynek területén az erdőbirtok
fekszik" czimű rovatok közül a „község" rovatába mindazon esetekben,
ha az illető erdőbirtok több község határában terül el, annak területe
községenként részletezve tüntetendő ki.
2. „Az erdőbirtok."
a ) „Tulajdonjogi minősége" czimű rovatban az erdőbirtoknak
neme a birtokos jogi minősége szerint, az erdők nyilvántartási törzs
könyvében foglalt részletezés szerint nevezendő meg.
b) „Összes területe" czimű rovatba nemcsak a szoros értelemben
vett erdőterület, hanem az erdőbirtokhoz tartozó egyéb területek is.
mivelési ágak szerint részletezve, (ház és kert, szántóföld, rét, legelő,
havasi térség,) tüntetendők ki; ezen rovatban továbbá az erdőbirtokhoz tartozó terméketlen területek összege is, a mennyiben atmak
részletei az erdőterületbe nem számíttattak volna be, szintén külön
tüntetendő ki.
3. „Az üzemosztály (és vágássorozat)" :
a) „megjelölése" czimű rovatban az erdőbirtoknak üzemi beosz
tása üzemosztályok és vágássorozatok szerint jelölendő meg,
b) „fekvése illetve emelkedése" czimű rovatba az erdőbirtok
tengerszin feletti magassága irandó be, megjegyezvén, hogy ha az
erdőbirtok tengerszin feletti magasságai között nagyobb különbség
mutatkozik, az esetben a magasságok hatái'ai jelölendők meg, átalában
azonban tájékozásul szolgáljon az, hogy 0—200 m. magasságig ter
jedő erdők síkságnak, a 200—600 m. magasságig terjedők közép
hegységnek és 600 m. magasságon felül emelkedők magas hegységnek
tekintendők,
c) „talaja" czimű rovatban az erdőbirtok feltalaja irandó le, az
azt alkotó talajminőségek megjelölésével,
d) „altalaja (kőzet)" czimű rovatban megjelölendők az erdő
birtokon- nagyobb kiterjedésben előforduló kőzetnemek,
e) „erdőterülete" czimű rovatban a szorosabb értelemben vett

erdőterület, elkülönítve az erdősült és tisztás
te tendők ki.

területek szerint tűn

4. „Főfanemek" czimű rovatban az erdőbirtokon előforduló ural
kodó fanemek által elfoglalt területek százalékokban fejezendők k i ;
megjegyezvén, hogy oly üzemterveknél, a melyeknél a hozamszabá
lyozás alapjául a térbeosztás szolgált s igy azokhoz a „területeknek
termőhelyi osztályok szerinti kimutatása" csatolva nem lett, melyből
egyúttal a területeknek fanemek szerinti felosztása is kivehető, s
továbbá melyeknél ezeu körülmény az általános erdőleirásban sem
lett megemlítve, a főfanemeknek elegyaránya az állabbleirásban az
egyes osztagokra kimutatott adatokból számitaudó ki.
5. „Termőhelyi osztály" czimű rovatban az erdőbirtokon az
egyes talajmiuőségek és illetve termő helyek által elfoglalt területek
szintén százalékokban fejezendők ki, oly üzemterveknél pedig, a
melyekhez az egyes termőhelyi osztályok által elfoglalt területek kimu
tatására szolgáló táblázat, nem csatoltatott, az egyes termőhelyi osz
tályok által elfoglalt területeknek százalékokban való kiszámítása szintén
az állableirás alapján eszközlendő; önként értetvén, hogy azon esetben,
ha az erdőbirtokon több uralkodó fanem fordul elő, a termőhelyi osz
tályok mindeu fanem által elfoglalt területre nézve külön-külön tüntetendők ki, lombfauemeknél megjelölendő továbbá az is, hogy a ki
mutatott termőhelyi osztályoknak megfelelő termési tábla szál vagy
sarjerdőre vonatkozik-e ?
Ezen rovatban kitüntetendő termőhelyi osztályok mindenkor az
államerdőknél használt termési táblákra vonatkoztatandók, úgy, hogy
mindazon esetekben, a hol az erdőbirtok üzemberendezésénél helyi
fatermési táblák használtattak, az alkalmazott helyi termési tábla
termőhelyi osztályai összehasonlitandók az államerdőknél haszuálatban
lévő megfelelő termési táblával s ez utóbbinak azon termőhelyi osz
tályai lesznek kitüntetendők, melyek a helyi termelési tábla termő
helyi osztályaival egyeznek, vagy azokhoz legközelebb állauak. Azon
esetben pedig, ha az alkalmazott helyi termési táblának valamely
termőhelyi osztálya az államerdőknél használt megfelelő termési táb
lának egy termőhelyi osztályával sem egyeznék meg, akkor ez utóbbi
nak azon két termőhelyi osztálya lesz kitüntetendő, melyek közé a
helyi termelési tábla illető termőhelyi osztálya esik.
6. „Fordaszaki használatok" czimű rovatba az egyes fordaszakok
és azok éveinek megjelölésével az átalános üzemtervben foglalt vég
összegezésnek adatai jegyzendők be, a fordaszaki hozamterületekre
nézve azonban megjegyeztetik, hogy oly üzemterveknél, melyeknél a
hozamszabályozás alapjául a térszakozás szolgált, ugy a valódi, mint
az I-ső termőhelyi osztályra átszámított hozamterület is kitüntetendő.
7. „A legközelebbi 10 évre megállapított":

A)

„Főhasználatok,"

a) „évi hozam" czimű rovatba a részletes tarlasztási terv szerint
megállapított egy évi hozamterület (valódi és illetve az I-ső termőhelyi
osztályra átszámított területben is kifejezve) és az egy évi fahozam
tüntetendők ki. Oly esetekben, a midőn az első 10 évre megállapított
hozamterületben tisztás területek is benfoglaltatnak, utóbbiaknak ezen
rovatban leendő kitüntetése mellett az évi vágásterület, a tisztás
területek betudása nélkül lesz kimutatandó. Szünetelő üzemben kezelt
erdőknél pedig az „évi hozam" elé azon évek száma teendő, a hány
évnek a megállapított hozamterület, illetve fahozam megfelel; ha pél
dául a kihasználás csak minden második évben lenne foganatosítandó,
akkor az évi hozam elé „2" teendő.
b) A „tarlasztási mód" rovatba az üzemtervben megállapított
használati mód (tar-, fokozatos felújító-, szálaló vágás) irandó be.
B)

„Előhasználatok"

a) „minősége" czimű rovatba az előhaszuálati tervben megálla
pított előhasználatok, minőségük szerint, (tisztázó vágás, rendes gyé
rítés) tüntetendők ki s ha az előhasználat csak az elnyomott s a
tenyésztés tárgyát nem képező egyedekre vonatkozik, ezen körülmény
ezen rovatban szintén megjelölendő,
b) „mennyisége" czimű rovatba az első 10 évre megállapított
előhasználatoknak összege és egy évi hányada terűlet- és fatömegben
tüntetendő ki.
C) M e l l é k h a s z n á l a t o k ,
a) „neme" czimű rovatban a tervezett mellékhasználatok nevezendők meg; ezen rovat, ha az esetleg tervezett mezőgazdasági köztes
használatok —• azoknak egy évi vágásterületen hány évig leendő
gyakorlásának megjelölésével — is felveendők, a legeltetésre és mak
koltásra nézve megjelölendő a vágásoknak hány évre történt elő- és
utótilalom alá helyezése,
b) „miként eszközlése" czimű rovatban kimutatandók azon terület
összegek, a melyeken az első 10 év alatt mellékhasználatok tervez
tetnek, önként értetvén, hogy ezen területek a mellékhasználatok nemei
szerint elkülönítve mutatandók ki.
D) „ F e l ú j í t á s o k ,

illetve

erdősitések,"

a) „évenként értesítendő terület" czimű rovatba a részletes fel
újítási tervben megállapított, évenként mesterséges uton beerdősitendő
területmennyiség tüntetendő ki,

b) „fanem és erdősítési mód" czimű rovatban pedig a felújítási
terv szerint előirt erdősítéseknek mily fanemekkel és mily módon
leendő foganatosítása tüntetendő ki.
8. „A fennálló szolgálmányok és viszontszolgálatok; állandó
terhek" czimű rovatban elősorolandók az úrbéri viszonyból esetleg még
fennálló s az erdőbirtokra nehezedő terhek, a szolgálmányosokat illető
szolgalom minősége, terjedelme és értéke, valamint a viszontszolgá
latok minősége, terjedelme és értéke, elkülünitve a szolgalmak minő
sége szerint; továbbá az erdőbirtokból a jogosultaknak kiszolgál
tatandó fajárandóságok, (kegyúri terhek), állami és községi adó és az
erdőbirtokra esetleg nehezedő egyéb terhek.
9. „Kezelő és őrző személyzet létszáma" czimű rovatban a
kezelő és őrző személyzet létszámának kitüntetése mellett, a jelenleg
alkalmazásban lévő személyzetre kitüntetendő az is, vájjon az erdő
törvényben követelt minősítéssel birnak-e vagy sem?
10. „A legközelebbi üzemátvizsgálás éve" czimű rovatba az első
10 évi gazdálkodási időszak utolsó éve irandó be.
11. „Megjegyzés" rovatba felveendők az üzemtervre, illetve az
abban megállapított elvekre vonatkozó egyes észrevételek, valamint az
üzemterv jóváhagyási záradékában foglalt feltételek is.
Nagyobb kiterjedésű erdőbirtokokra vonatkozó üzemterveknél,
melyek több üzemosztályt s illetve az üzemosztályok is több vágás
sorozatot foglalnak magukban, azok adatainak feljegyzéséhez a szük
séghez képest több iv lesz használandó, az adatok feljegyzése pedig
vágássorozatonként elkülönítve lesz eszközlendő, minden egyes iven
azonban megjelölendő, hogy melyik üzemosztály melyik vágássorozatai
nak adatait foglalja az magában.
A nyomtatványban előforduló többi s itt elő nem sorolt rovatok
kitöltésére megjegyzés szükségessége nem forogván fenn, a kérdéses
nyomtatványokból . . . ivet oly további utasítással küldök meg a
kir. erdőfelügyelőségnek, hogy a kerületéhez tartozó erdőbirtokokra
vonatkozó s általam eddig jóváhagyott rendszeres gazdasági üzem
terveknek az 1883. évi 4,951. számú rendeletem értelmében ideigle
nesen feljegyzett adatait azokba pontosan vezesse át s azokat hiva
talos iratai között gondosan őrizze meg.
Budapest, 1887. január 31-én.
A miniszter megbízásából:
Bedő.

