Hótörések Selmecz- és Bélabánya sz. kir. város
erdeiben az 1904. évben.
I r t a : Zólomy Imre városi erdő mester.
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elmúlt év elemi csapásai súlyos, csaknem kiszámithatlan
kárt okoztak erdőállományunkban. A tavaszi késői havazás
ezrével törte le legszebb, középkorú állabaink törzseit, a
nyári szárazság nemcsak az 1904. évi, hanem visszamenőleg 5 — 6
éves, sőt helyenként 15 éves erdősítéseinket tette tönkre s csak a
gondviselés mentett meg bennünket attól, hogy a 18 esetben
kitört tüzveszedelem nagyobb károkat nem okozott.
Jelen alkalommal a hótörésekről óhajtok lehető rövid leírást
adni azon reményben, hogy szaktársaimat érdekli a kár nagysága,
a kihasználás s értékesítés, valamint az üzemrendezés terén tett
több rendbeli intézkedés.
Márczius 31-én kora reggeltől d. u. 4 óráig állandóan s oly
sürün havazott, hogy a földet, főleg a magasabb fekvésű helye
ken 1 m magas hóréteg borította. Estére kiderült, hideg észak
keleti szél támadt, mely a fák koronáját ellepő s már olvadásnak
indult havat megfagyasztotta, melynek súlya a fák koronáját
iv alakban görbítette meg. Április 1-én reggel 7 óra tájban ismét
sürün havazott, mely ujabb terhet a fák sudarai már nem bírták
ki; 9 óra tájban már egyes puskalövéshez hasonló csattanás volt
hallható, mely mindig sűrűbben ismétlődött, ugy , hogy 10 óra
tájban már szakadatlan ropogás hallatszott mindenfelől. A közle
kedés teljesen megakadt, mert a vihnyei s hodrusi országutat
százával torlaszolták el a letört csúcsok és kidőlt törzsek.
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A következő napon azután megkezdtem szomorú körutamat
az egyes üzemosztályokban, hogy a kárt legalább nagyjában meg
vizsgáljam s arról felettes hatóságomnak jelentést tehessek. Elkese
rítő, szomorú látvány tárult elém, a törzsek jórészt derékban ketté
törve, földig hasadva, avagy koronájuktól megfosztva meredeztek
az égnek. Egyes osztagokban a letört koronák a talajt teljesen
elborították, helyenkint csoportosan és korkülönbség nélkül össze
volt zúzva minden egyes törzs s a ki csak egy parányi szeretettel
viseltetett az erdő iránt, annak összeszorult a szive e sivár
látványra.

Maga a károsítás a selmeczbányai erdőbirtok nagyrészt elegyet
len jegenyefenyő állabaiban s az A, B és C ü. o.-ban, körülbelül
azon övön belül történt, a mely 6 5 0 — 7 5 0 m tengerszint feletti
magasság között fekszik, mig az alsóbb részeken, valamint a
vihnyei és bélabányai erdőbirtokon számbavehető kárt nem
okozott.
Nevezetes a dologban az, hogy maga a szél mentő hatással
volt s azon területeken, melyeket a gerinczen átnyomuló szél még
elért, a hónyomás kárt nem okozott, valószínűleg azért, mert a
koronán s az ágakon levő hó a rázkódtatás folytán a fákról
lezuhant, mig a „szél árnyékában", de leginkább a szük völgyek
ben a pusztítás a legnagyobb mérvű volt. Érdekes volt még az
a körülmény, hogy a Meleg patakból Gedeon tárón keresztül a
Spitzbergig szintesen elhúzódó több kilométer hosszú vizfelfogó
árok mintegy éles határt képezett, melyen felül csak itt-ott fordult
elő hótörés, mig azon alul a kár tömegesen lépett fel; alsó határa
a hodrusi honvédemlék s a felső-tó magasságáig húzódott el.
A több napig tartó bejárást befejezvén, az elemi csapásról jelen
tést tettem a beszterezebányai kir. erdőfelügyelőségnek, melynek
részéről Panczél Ottó kir. erdőfelügyelő szállt ki a helyszínére.
A kir. erdőfelügyelőségnek a sürgős ideiglenes intéskedésekre
vonatkozólag a város közigazgatási erdészeti bizottságához benyúj
tott javaslata szükségesnek tartja, hogy: 1. a megrongált s élet
képtelenné vált egyedek az 1905. évi márczius végéig kitakarít
tassanak; 2. hogy ezen rendkívüli fahasználat az 1904. évi hoza
dék egy részének tekintessék s ezért az A. és B . ü. o.-ban a
használat az 1905. évre beszüntetendő, s hogy végül 3. a döntés
befejezte az erdőfélügyelőséggel közlendő, hogy a vágássorrend
esetleges megváltoztatása iránt az intézkedések
megtehetők
legyenek.
Az első pont értelmében a kihasználáshoz azonnal hozzá kellett
fogni s az erdőhivatalnak egyelőre legfontosabb teendője volt
legalább az értékesítés terén megmenteni mindent, a mi meg
menthető, vagyis a megrongált faanyagnak minél nagyobb /o-át
müfaképen értékesíteni.
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A városhoz közelebb fekvő osztagokból kikerülő faanyag a pol
gárság szükségletének fedezésére tartatott fenn, mely azt rövid időn

belül fel is használta. A többi faanyagnak értékesítését a fennálló s
1909. év végéig érvényes faeladási szerződésünk biztosította, mely
nek utolsó pontja szerint „köteles a vállalkozó az esetleges szél
döntéseket, hótöréseket, vagy szu által megtámadott egyedeket
mennyiségre való tekintet nélkül oly módon s oly árban átvenni,
a mint az a főhasználati fatömegre megállapittatott," vagyis a
10—19 cm váglapig a rudakat darabonkint 36 fillérért, az azon
felüli vastagságuakat tfz -ként 6 koronáért.
A kihasználandó törzseknek osztagonként való kijelölését
mindjárt április hó elején kezdettem meg, s az szakadatlanul május
hó végéig tartott és pedig a kellő ellenőrzés szempontjából a
vállalkozó által termelendő s épületi fának alkalmas törzseket
gyöktőn és mellmagasságban, a tűzifának valókat pedig csak
gyöktőn bélyegeztettem le.
Az eredmény üzemosztályonként a következő volt:
A. ü. o. 18822 db rud, 19442 db épületfára s 3406 db tűzifára való törzs
B. „ „ 4002 „ „ 4236
s 724
ff
n
C.„ „ 2475
1799 „
»
s 349
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ÖSSZesen 25299 db rud, 25477 db épületfára s 4479 db tűzifára való törzs.
Ezenkívül a felsőrónai osztagokban a polgárságnak kijelöl
tetett 1108 drb szálfa s igy a kihasznált 631 drb léczczel együtt
56994 drb fa lett kibélyegezve.
A kijelölés során azt a kérdést kellett eldönteni, vájjon,
jegenyefenyőről lévén szó, minden egyes törzs vágassék-e le, vagy
pedig a csucstöröttek, a némi koronával bírók továbbra is fenhagyassanak-e ? Az utóbbi megoldás mellett szólt az a köztudo
mású tény, hogy a jegenyefenyő az ily nemű sérülést könnyebben
kiheveri, a csncshajtás szerepét rendesen egy oldalág veszi át s
ezeknek fen hagyásával a záródás kevésbbé szakittatván meg, az
osztag ellentálló képessége, főleg a kifordítás, széldöntés veszedelme
ellen nagyobb.
Daczára mindezeknek mi inkább az első eljárást követtük a
kijelöléseknél, bár főleg tapasztalat szerzése végett, egyes oszta
gokban a némi koronával biró törzsek állva hagyattak. Eljárásunk
mellett a következő indokok szóltak: Igaz, hogy a záródás
kevésbbé szakad meg, ha a némi koronával birok fenhagyatnak,
de nem szabad figyelmen kivül hagyni, hogy a jegenyefenyő

mélyebbre ható gyökérzeténél fogva a széldöntés veszélyének
ugyis kevésbbé van kitéve, mig a fenhagyott csúcs nélküli vagy
hiányos koronával biró s a szomszédos törzsek erőszakos letörése
s döntése folytán amúgy is többé-kevésbbé megsérült, tehát síny
lődő, beteges törzsek fenhagyásával a szú elterjedésének meleg
ágyát készítettük volna elő.
Ezen állitásom mellett bizonyítanak a szerzett tapasztalatok.
Az elszáradt, vagy szú által erősen megtámadott törzseket éven
ként kitakarítjuk s ezek legnagyobb részben olyanok, melyeknek
koronája, vagy legalább csúcsa néhány évvel ezelőtt, valószínűleg
szintén a hó nyomása folytán letörött, s bár az oldalág átvette
a csúcs szerepét, a bajon e körülmény csak ideiglenesen enyhí
tett, a fa maga lassan sinylett, pusztult s vagy teljesen elszáradt,,
vagy áldozatul esett a szúrágásnak.
De a rendes vágások jegenyefenyő magvágataiban is, jóllehet
végvágatra mindig a legszebb koronával biró, egészséges s mag
termésre legalkalmasabb egyedek hagyatnak vissza, mégis 1—2:
év múlva a szú több-kevesebb magfát ellep s tüzetes megvizs
gálás után kitűnt, hogy ezek a szomszéd törzsek döntése folytán
többé-kevésbbé megsérültek. Ily tapasztalatok mellett a csúcs
nélküli vagy részleges koronával biró törzsek fenhagyása nem:
lett volna indokolt.
Figyelembe veendő még e kérdésnél az a körülmény is,,
hogy a törés nem kereszt-, hanem hosszirányban történt, a hó
súlya nem annyira törte, mint inkább leszakította a koronát, minek
következtében a törés lapja mélyen rézsútos irányú volt; ily viszo
nyok mellett a visszamaradt csonka korona létfentartó hivatását
nem teljesíthette. Megjegyzem még, hogy a hótörések legnagyobb
része középkorú s teljesen záródott állabokban fordult elő, m e 
lyekben a törzsek csak a csúcson s amúgy is csekély terjedelmű
koronával birtak.
Végül az ily megsérült törzsek visszahagyásával való kísér
letezést lehető szük körre kellett szorítani az erdőbirtokos város
anyagi érdekében is.
A favállalkozó ugyanis a szerződés értelmében köteles ugyan
az arra alkalmas törzseket vagy törzsrészeket műfa árban átvenni,
de csak akkor, ha azok nyers állapotban használtatnak ki. De ha
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mi a visszahagyott, megrongált törzseket csak akkor jelöltük
volna ki kihasználásra, midőn azok már pusztulásnak, elszáradásnak
indultak, a mi a tapasztalat szerint okvetlenül bekövetkezett volna,
akkor az ezekből kikerülő selejtes faanyagot egyáltalában nem,
vagy csak engedményes áron vette volna át. Kénytelenek lennénk
tehát ugyanazt a faanyagot, melyet most müfának értékesíthetünk,
vagy legalább is annak nagy részét az amúgy is nehezen értéke
síthető tűzifába vágatni, a mi tízszeres értékveszteséget jelentene.
Megemlítem már e helyen, mint legújabb szomorú tapaszta
latomat, hogy a f. év tavaszán a mult évi hótörések által meg
rongált osztagokat részletesen bejárva, nemcsak a fenhagyott
csucsnélküli, de azon törzseket is sárgulni láttam, melyek különben
sérületleneknek látszottak, valószínűleg ütődés, vagy megingatás
következtében.
A jelölések befejeztével a kihasználásra lebélyegzett törzsek
száma meghaladta a 60,000 darabot.
A fentebb emiitett javaslatnak 2-ik pontja azonban,"mely a
rendkívüli fahasználat folytán szükségessé vált megtakarításokra
vonatkozott, a javasolt módon teljesíthető nem volt és pedig a
fennálló faeladási szerződés 1-ső pontja miatt, mely szerint a
város közönsége eladja az üzemtervek szerint 1900. év kezdetétől
1909. év végéig kihasználás alá kerülő osztagokban tövön az
erdőn az összes épületi s műfát, továbbá az utolsó pont miatt
sem, mely szerint a város másnak, mint a vállalkozónak ezen
osztagokban épület s műfát el nem adhat.
A város tehát az 1909. év végéig előirt összes osztagok
épület- s műfaját e szerződés megkötésekor a vállalkozónak
jogérvényesen eladta. Ha már most a megtakarítások szempont
jából egyes osztagokat a jelen félfordaszakban a kihasználásból
kikapcsolunk, ugy az ellen a vállalkozó feltétlenül felszólalt volna
és oly kártérítési pert indíthatott volna a város ellen, melyet a
város valószínűleg elveszített volna.
Ennek a kényes kérdésnek lehető békés elintézése végett
hosszasabban tárgyaltam a favállalkozóval s annak ügyvédjével,
de eredménytelenül, mert kijelentették, hogy a szerződés kény
szerítő hatása alatt elfogadják ugyan a hótörésekből kikerülő
nagy famennyiséget, bár a szerződés aláírásakor 1—2, esetleg

5000, de nem 60,000 darabra gondoltak, viszont azonban köve
telik az általuk megvett osztagokban levő összes épület s műfának átadását, mert ha az üzemtervileg a jelen félfordaszakra
előirt osztagok bármelyikében a használat betiltatnék, abban jogaik
nak sérelmét látnák.
A javaslat azon része, hogy a hótörések által nyert fatömeg
a selmeczbányai erdőbirtok 1904. évi hozadékának tekintendő
s az ezen évre előirt vágásokban a használat beszüntetendő,
szintén nem volt teljesíthető a faeladási szerződés miatt. Az
ezekben kihasználásra kerülő faanyag már a mult év őszén ki
bélyegeztetett s átadatott a vállalkozónak, ki az összes faanyagnak
mintegy 30° o-át kitevő vékonyabb épületi fát már a tél folyamán,
tehát a hótörések bekövetkezte előtt ledöntötte s csak a vasta
gabb méretű szálfák döntése volt hátra, tehát már is megszűnt
az állab érintetlensége. Ezenkívül a vágások esetleges betiltása
esetén a város ismét feltétlenül elveszítendő pernek nézett volna
elébe, mert a fa „tövön az erdőn" levén eladva, a döntésre már
egyszer kijelölt s lebélyegzett törzs a vállalkozó tulajdonába megy
át, illetve az átadás ténye már a kijelöléskor alapjában véve meg
történt s az ezután következő köbözés már csak számszerűleg
állapítja meg a faanyagért fizetendő ellenértéket.
Mindezekből az a tanulság, hogy mily körültekintőnek kell
lennie a faeladási szerződés megkötésekor, hogy a szabad rendel
kezési jog ily esetekkel szemben is megmaradjon, bár azt is be
kell ismerni, hogy ilyen rendkívüli s nagymérvű elemi csapásra
előre senki sem gondolhatott.
A felsorolt akadályok rolytán oly módot kellett megállapí
tani, mely egyrészről ugy a vállalkozó, mint az erdőbirtokos város
jogait s érdekeit megvédje, másrészt a tartamosság biztosítása
végett szükséges megtakarítások is eszközölhetők legyenek, ugy
azonban, hogy a város háztartása rázkodtatásnak, zökkenésnek ki
téve ne legyen. Hosszas tárgyalások után sikerült olyan javaslatot
előterjesztenem, melyet ugy a vállalkozó, mint a város közönsége
magáévá tett, a kir. erdőfelügyelőség elfogadott s ennek alapján
a közig, erdészeti bizottsághoz uj s ily irányú javaslatot terjeszt
vén elő, azt a magas kormány is elfogadta.
Ez a javaslat pedig a következőkből állt:

A jelen félfordaszak hátralevő öt évére előirt vágásterületek
ne öt, hanem hat év alatt használtassanak ki, vagyis a kihaszná
lási idő egyszerűen egy évvel meghosszabbíttatván, a jövő félfordaszakban égy egész évi vágásterület lesz megtakarítva s így a
bekövetkező revízió által azon időre csak kilencz évi vágásterület
lesz előírandó. Ezáltal a vállalkozó hiány nélkül megkapja az általa
szerződésileg megvett vágásokat, illetve fatömeget, csupán azon
különbséggel, hogy a kihasználást nem öt, hanem hat év alatt
eszközli, a város pedig a hótörések folytán eszközölt rendkívüli
fahasználat ellenében öt év alatt egy évi hozamterületet takarít
meg, ennek pénzbeli pótlásául viszont a hótörések fatömegébői
befolyó jövedelmet deponálván, azt hat egyenlő évi részletben
használja fel erdészeti bevételeinek emelésére.
E javaslat helyességét a következő adatok támogatták: a selmeczbányai erdőbirtok A), B) és C) ü. o.-ban az egy évre előirt
vágásterület 5 2 1 k. ha. valódi terület, mely 42*9 k. h. hozamterü
letnek felel meg; ennyi lenne a megtakarítás terület szerint.
Fatömeg szerint az üzemtervi előírás egy évre az A) ü. o.-ban
8413 m , a B) ü. o.-ban 1869 m , a C) ü. o.-ban 2940 m , összesen
13222 m fatömeg.
Ezzel szemben a hótörések által megrongált s kihasználásra
kijelölt 60,000 darab törzs köbtartalma előzetes becslés szerint
9880 m -t, kereken 10.000 m -t mutatott fel s ha ehhez hozzá
vesszük még azon egyedek köbtartalmát, melyeket a későbbi szél
döntés, szúrágás által, vagy túlságosan megritkult részek tarra
vágása folytán még utólag ki kell használni, ugy ez is megfelel az
egy évi előírásnak.
Az eszközölt becslés pontosságát a köbözések teljesítése után
kimutatott tényleges eredmény is igazolta, amennyiben a kihasz
nált épületi fa köbtartalma a rudakkal együtt 10.590 m. -t tett ki.
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Javaslatom továbbá oda terjedt, hogy a jelen félfordaszak
ideje alatt a hótörések által megrongált osztagokban csak arra
kellene szorítkozni, hogy a még épen maradt törzsek életképességének, illetve jó minőségének megóvása végett a szúrágás folytán
esetleg megtámadott törzsek kiszedessenek, valamint időnkint
az esetleges széldöntések is. A megritkult területek tarra vágása
s általában a szükségessé válható további használat a félfordaszak-

nak még hátralévő öt évében ne eszközöltessék azon okból, hogy
ez idő alatt a tisztán jegenyefenyővel borított területeknek termé
szetes uton való felujulása lehetőleg biztosittassék, sőt az esetleges
alátelepitésekkel mesterséges uton is elősegittessék. A megzavart
üzemterv, illetve a jövő fordaszakokra megállapított kihasználási
sorrendnek ez elemi csapás következtében szükségessé vált meg
változtatása a négy év múlva megejtendő üzemátvizsgálási mun
kálat feladata, mely a legközelebbi félfordaszakra első sorban is
azon területeket fogja kihasználásra előirni, amelyek a megritkult
záródás folytán tovább fenn nem tarthatók.
Ezt az eljárást szükségesnek tartottam az erdőbirtokos város
anyagi érdekében is, két okból, s remélem, hogy számítá
somban csalódni nem is fogok. Az első ok abból áll, hogy ha a
tarvágásokat ezen osztagokban a jövő félfordaszakban fogjuk esz
közölni, ugy az azokból kikerülő faanyag már az uj faeladási szer
ződés egységárai szerint értékesíttetik, melyek a jelenleginél, bizton
hiszem, magasabbak lesznek. Másodszor pedig, ha ezen tarvágá
sokat e félfordaszak ideje alatt eszközölnénk, ugy annak értékét
letétbe helyezhetnők ugyan s csak a jövő 10 évben használhatnók fel, de a jövő félfordaszaknak eladás alá kerülő s ezen idő
szak alatt kihasználható fatömegének mennyiségét ez által nagy
ban csökkentenők s igy az uj vevő köbméterenként annál kisebb
egységárt ajánlhatna fel, minél nagyobb kezelési, üzemi stb. úgy
nevezett regie-költség esnék egy köbméterre, ami a fatömeg apa
dásával fordított viszonyban áll.
A tartamosság biztosítására, hogy t. i. utódaink a mostani
rendkívüli fahasználat következtében az erdőgazdaság kellő jöve
delmezőségének elmaradása folytán érzékeny kárt ne szenvedje
nek, még egy javaslatom volt, és pedig az, hogy a hőtörésekből nyerendő és mintegy 60.000 koronára becsülhető tiszta jöve
delem legalább részben kizárólag az erdőgazdaságot érintő s ennek
czéljalt előmozditó oly befektetésekre fordlttassék, melyeknek hasz
nát a jövőben nemcsak mi, hanem utódaink legalább is egyenlő
mérvben élvezhetnék s amely intézkedés a város gazdasági érdekeit
leginkább megvédené.
A kijelölések befejezte után háramlott az erdőhivatalra a
legfontosabb s a legnagyobb körültekintést igénylő munkálat, a

hótörések épületi s műfa részének kitermelése. Ez ugyan a vállal
kozó kötelessége lett volna, de ő kijelentette, hogy sem felügyelő
személyzet, sem munkaerőre nézve nincs annyira berendezve, hogy
a rendes évi vágások kitermelésén kivül ilyen rendkívüli munkát
is végezhessen s arra kérte az erdőhivatalt, hogy az ő költségére,
melynek fedezésére a városi pénztárba a szükséges összeget előre
leteszi, a termelést maga végezze. Javaslatomra a városi tanács
ezt el is rendelte s daczára az evvel járó nagy munkának, ezt
annál is inkább szívesen teljesítettem, mert a házilag való kiterme
lés a legnagyobb biztosítékot nyújthatta a faanyag legjobb érté
kesítésére. Eltekintve a sok huza-vona elkerülésétől, mely a vállal
kozó által teljesített kitermelés ellenőrzésével járt volna, bizonyos
volt, hogy a saját erdőőreim felügyelete s teljes felelőssége mel
lett, valamint az általam felfogadott s fizetett munkások által esz
közölt termelésnél ugyanazon faanyagból jóval több lesz az épületi
fa. Ezen reményemben nem is csalódtam s bátran állithatom, hogy
a munkálat házilag való teljesítése legalább 20.000 korona bevé
teli többletet szerzett a városnak.
A döntést s általában a termelést messze vidékekről toborzott
80 favágóval május hó elején kezdettem meg s daczára a rendel
kezésre álló csekély időnek, június közepén avval teljesen készen
voltunk. Kitermeltünk épületi fának minden egyes darabot, mely az
5 méter hosszat elérte s felső átmérője legalább 15 cm. volt, mig
a rudaknak öt méter hosszúságban a váglapnál minimálisan 10
cm.-eseknek kellett lenniök. A munkadíj a váglapon mért 10—27
cm-ig darabonkint 40 fillér, 6—10 cm. vastagságú léczek után
8 fillér volt. A törzseket megforgattuk s teljesen lekérgeztük, ne
hogy az úgynevezett „forgatás" miatt a munkásokat újból bekell
jen állítani s hogy a köbözést, illetve a felvételeket ez a munkálat
ne hátráltassa.
Jóllehet a mult év rendkívül száraz volt s a döntött és lekérgezett törzseket alig érte csapadék, mégis a rendes vágásokban
termelt jegenyefenyőszálfák, melyek augusztusban még külön for
gatva is lettek, a szürkészöldes, csaknem feketés szint megkapták,
mig a hótöréses osztagokban termeltek világossárga színüket cse
kély kivétellel megtartották, pedig a fakereskedők az ilyen színű
fát mindig szívesen veszik s jobb áron is fizetik a piaczon.

Ennek az érdekes jelenségnek forrását nem állapithatom meg,
de ez a körülmény a jövőben is vizsgálódásaim tárgyát fogja
képezni.
A nagy mérvben felszaporodott teendők miatt a város az
akadémiai hallgatók közül öt ideiglenes erdőgyakornokot alkalma
zott, kikkel június elején a külső felvételeket s köbözéseket meg
kezdettük s október hó közepén ugy a hótörések, mint a rendes
vágások átvételével s átadásával teljesen készen voltunk.
A végeredmény szerint a vállalkozónak átadatott a hótörésekből 227 darab lécz, 28.339 darab rúd és 24.190 darab épületi fa
9453*383 m. mennyiségben és összesen 66.699 korona 96 fillér
értékben. A jelöléshez képest tehát 2000 darabbal többet adtunk
át, mely többlet a házilag végzett kitermelés eredménye volt,
amennyiben a tűzifára kibélyegzett törzsek közül, ha azokban öt
méter hosszú műfára alkalmas rész volt, azt már kimetszettük s
műfa-árban értékesítettük.
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Az április hóban végzett előzetes becsléseim helyességét a
végeredmény ugy az anyag mennyiségére, mint értékére nézve
teljesen igazolta, amennyiben a felbecsült 10.000 m helyett a
vállalkozónak 9451 m s a polgárságnak mintegy 300 m épületi fa
lett átadva és ha ehhez még a csekély mennyiségben vissza
maradt s ez év folyamán kitermelendő tűzifát veszem számitásba,
ugy e rendkívüli használat tényleg az üzemtervileg egy évre elő
irt 13.000 m -nyi hozadéknak felel meg, tehát a megtakarításokra
vonatkozó javaslataim a végeredmény szerint is elfogadhatóknak
mutatkoztak.
A pénzbeli tiszta jövedelmet, mint fentebb emiitettem, 60.000
koronára becsültem, s ha a most nyert 66.699 koronából levonom
a hótörések kezelése, átvétele s átadása körül felmerült s a városi
pénztárt terhelő mintegy 4000 koronányi kiadásunkat, ugy a becs
lés és tényleges eredmény között csak 2600 korona különbözet
mutatkozik.
Összehasonlítás szempontjából érdekes volt konstatálni azt is,
hogy a kihasznált fatömeg mily hozamterület hozadékának felel
meg. Ezt az illető osztagból nyert fatömeg mennyisége, továbbá
annak területe, kora, záródása s termőhelyi osztályának figyelembe
vétele mellett körülbelül 5 3 7 k. h.-ban állapítottam meg, ami az
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üzemtervileg egy évre előirt 4 2 9 k. holddal szemben 1 0 8 k.
holddal több. Az osztagok egyrésze azonban előhasználatra amúgy
is előírva lévén, az ezekből nyert fatömeg beszámításával a tény
legesen kihasznált hozamterület csak 35 0 k. holdat tesz ki, tehát
7 k. holddal kevesebbet az üzemtervi előíráshoz képest.
A hótörések által megrongált osztagok összes valódi területe
1424 8 k. holdat tesz ki, ennek fele azonban a jelen félfordaszakban a gyérítésre amugyis elő volt írva, mely körülmény nagyban
enyhítette a hótörések által okozott károsítást. Ezekben a gyérítést
a természet maga elvégezvén, a további előhasználat csak az eset
leg még szükséges pótmunkálatokra szoritkozhatik, viszont bizto
san remélhető, hogy ezen osztagok fiatalabb egyedei az esetleges
kisebb sérüléseket könnyebben kiheverik s az állab pár év alatt
ismét teljesen záródni fog, az itt-ott támadt hézagok pedig erő
teljes, korosabb csemetékkel pótolhatók.
-

-

Mint igen jónak bizonyult intézkedést megemlítem még azt
is, hogy június hótól kezdve ugy a belváros, mint az összes külutczai lakosságnak egész a késő őszig megengedtem az ág- és
galyfának, valamint a lehántott kéregnek ingyen szedését. A lakos
ság nagymérvben élt is ez engedélylyel s mig egyrészt a szegé
nyebb néposztály a mult évi amugyis Ínséges esztendőben még
télire is elláthatta magát ingyen tüzelőanyaggal, addig másrészt
nemcsak a közelebbi, hanem a messzebb fekvő osztagokból is a
hulladékfa s kéreg teljesen kitakaríttatott, ami nemcsak a szú el
terjedésének, hanem az esetleges tüzveszedelemnek elhárítását is
nagyban előmozdította.
November hóban a közigazgatási bizottság áttette a város
tanácsához a földmivelésügyi m. kir. miniszter urnák 68.178. sz.
rendeletét, mely a megtakarításokra nézve a fentebb vázolt javas
latban foglalt módozatokat rendelte el, valamint azt is, hogy a
változott viszonyok folytán az 1910 évben bekövetkező üzem
átvizsgálás alkalmával a selmeczbányai üzemosztályokra uj vágás
sorrend állapítandó meg. A szú elszaporodásának elhárítása végett
a termelt szálfák 1905 év végéig, a sudár- és ágfa ez év márczius
végéig az erdőből s annak közeléből eltávolitandók, az értéktelen
faanyag pedig a kellő rendszabályok szigorú megtartásával elége
tendő. A befolyó pénzjövedelem letétbe helyezendő és az 1905—1910
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évi időközben évenként / o rész a rendes erdőjövedelem növelé
sére fordítható, esetleg hasznos tőkebefektetésekre is felhasználható.
Ez utolsó pontra nézve a rendelet szellemének megfelelően
előterjesztett újbóli javaslataimra a város törvényhatóságának köz
gyűlése elhatározta, hogy a hótörésekből nyert s a vállalkozó által
befizetett 66.699 koronából 48.000 korona letétbe helyeztessék oly
czélból, hogy annak /<•> része, vagyis 8000 korona évenként, mint
rendes erdészeti bevétel felhasználtassák, amely az 1905 évre szóló
közköltségvetésbe már be is állíttatott. Ezenkívül 7000 korona
deponáltassék a mult évi szárazság folytán tönkrement erdősítések
pótlásának költségeire. A még visszamaradó összegből levonandó
elsősorban a hótörések terhére irt eddigi kiadás, a megmaradt
rész pedig oly czélból deponálandó, hogy az részint erdészeti befekte
tésekre, milyenek uj faraktár létesítése, határállandósitások stb.
részint oly utólagos munkálatok kiadásaira legyen felhasználható,
melyek a hótörések folytán szükségessé váltak, milyenek a minisz
teri rendelet értelmében a hulladékfának eltakarítása s elégetése s
azonkívül a túlságosan megritkult foltoknak felerdősitése, illetve
alátelepitése.
A hótörésekből befolyt s befolyó egyéb jövedelmek, ugy azon
fa értéke, melyet a város házi czélokra felhasznált, továbbá a szolgálmányképen a polgárságnak eladott épületi fa s tűzifa értéke,
melyek ugyis csekély jövedelmet képeznek, az 1904 évre előirt,
de a bekövetkezett hótörések miatt nem teljesített előhasználatok
elmaradt jövedelmei helyett a rendes bevételek közé soroztattak.
Végezetül felemlítem, hogy az esetleges ujabbi csapást némi
leg elkerülendő az összes 1904 évben termelt épületi s tüzifaanyag
tűzkár ellen félévre 830 koronáért biztosítva lett, mely összegnek
felét a város, felét a vállalkozó fizette.
Főfontosságú kérdés most már az, hogy a hótörések folytán
beállott elemicsapásnak mily utókövetkezményei lesznek majd
erdőállományunkra; e téren szerzett tapasztalataimról annak idején
beszámolok.
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