Az uj üzemrendezési utasítás ismertetése.
(Uj hatápállandositási és felmérési utasítás.)
Az Erdészeti Lapokban már husz év előtt bírálat tárgyává
tettük a hazánkban rendszeresített üzemrendezési módszert s annak
módosítását kívántuk a szabadabb mozgás és a sikeresebb erdő
felújítás érdekében. Sajnos, nálunk igen soká érlelődik minden
kezdeményezés, különösen, ha csak irodalmi téren nyilvánulhat
m e g ; visszalapozva az Erdészeti Lapokban, azt látjuk, hogy nem
egy üdvös eszme merült fel azokban s maradt mégis a pusztában
elhangzó szó, melyet senkisem hallott meg. így az uj üzemrende
zési utasítás is addig késett, amig — reméljük csak időlegesen —
ugyancsak megfogytak a berendezendő erdők!
Ámde ez mit sem von le a tény jelentőségéből, hogy végre
ezen a téren is történik egy lépés a haladás irányában s meg
maradt erdőállományunkban sietünk a jövő jobb gazdaság alapjait
megvetni. Kaán Károly államtitkár vette, amint gazdaságpolitikai
programmjából tudjuk, többek között az üzemrendezés korszerű
reformját is tervbe s módot nyújtott arra, hogy az uj utasítást
áttanulmányozva, arról még megjelenése előtt tájékoztassuk az
érdekelteket: birtokosokat és erdőtiszteket.
Az uj utasítás amellett, hogy egy fejlett gazdaságnak az erdő
rendezés irányában támasztható minden igényének megfelelni
igyekszik, egyúttal a czél veszélyeztetése nélkül megengedhető
legnagyobb egyszerűségre törekszik. Ennek érdekében pl. az erdő
jelen állapotának kitüntetésére szolgáló eddigi terjedelmes és még
sem átnézetes táblázatok egy részét könnyen áttekinthető grafikus
ábrázolásokkal pótolja (fanemek és termőhelyek eloszlása a kor
osztályokban), a nyilvántartásokból kizár minden nélkülözhető és
nem szorosan az erdőrendezés körébe tartozó statisztikai adatot és a
nyilvántartásokat a részletes tervekkel egyesítve olyképen rendezte
be, hogy azok lezárása az üzem eredményeit azonnal szemlélteti
és a revíziók alkalmával a körülményes és időrabló külön táblá
zatok teljesen feleslegessé válnak.
Az erdőbirtokos az erdőrendezéstől joggal megkívánhatja,
hogy az az üzem biztonságát emelje (helyes gazdasági beosztással
és vágásrenddel), a felújítási műveleteknek útjában ne álljon, a

használat tartamosságát legalább széles keretben biztosítsa és a
fejsze alá kerülő állományokat statikai mérlegelések alapján jelölje
ki. Az alábbi ismertetésből kitűnik, hogy az uj utasitás mily módon
tesz ezeknek a kívánalmaknak eleget. Természetes, hogy a tarta
mosság biztosítása, a felújítás sikerének előmozdítása, az üzem
biztonság emelése azoknak a kívánalmaknak is eleget tesz, amelye
ket az üzemtervhez, mint erdőfelügyeleti eszközhöz a közérdek
szempontjából fűzhetünk.
Az utasitás mindenekelőtt gondoskodik arról, hogy a birto
kon belül a művelési ágak czélszerüen oszoljanak meg. A mező
ket, réteket, legelőket, ha jó karban vannak, vagy ha gazdaságos
módon ismét jó karba hozhatók, továbbra is fenntartja s beerdősitésre csak a mezőgazdasági művelés által termőerejükben
tartósan lerontott földeket jelöli ki. Kétes esetekben a beerdősités
eshetősége annál inkább lép előtérbe, minél kisebb területekről
van szó, minél távolabb fekszenek azok az emberlakta vidéktől és
minél nagyobb szükséget szenved az illető vidék erdőben és fában.
Igen részletes utasítást találunk az erdő jelen
állapotának
leírására nézve. Ebből kiemelni csak a következőket kívánjuk:
A fatömeg és növedék meghatározása azokra a faállományokra
szorítkozik, amelyek a legközelebbi 20 évi vágásterület kijelölésé
nél figyelembe jöhetnek.
A fatömegfelvételnek különféle módjait engedi meg, több
nyire elegendő a próbatörzsek döntése helyett a fatömegtáblák
használata.
A növedéket fatermési táblák segélyével kell megállapítani
az azokban kitüntetett növedéki százalék segélyével.
Az állandó gazdasági beosztás tekintetében már mélyreható
változásokat rendel el az uj utasitás. A gazdasági osztály (üzem
osztály) eddigi fogalmát egészben véve érintetlenül hagyja, amennyi
ben ebben foglalja össze az erdőbirtok mindazon részeit, amelye
ken belül a gazdasági elvek (üzemmód és vágásforduló) és a
gazdasági czélok azonosak. A gazdasági osztály az a keret, amelyen
belül rendszerint a használatok tartamosságára törekszünk, azon
ban igen szabálytalan koreloszlás mellett az utasitás megengedi,
hogy ugyancsak a birtokosnak több, lehetőleg szomszédos fekvésű
birtoka (erdőgondnoksága) egymást ebben a tekintetben kiegészítse

s a tartamosság csak ezen a tágabb körben biztosittassék. Az eddigi
utasitás vágássorozatát, ezt a szükebbkörü kis üzemosztályt, amely
aránylag kis területen erőltette a tartamosságot akkor is, amikor
teltételei a jelen koreloszlásban sehogyan sem voltak meg, az uj
utasitás teljesen elejti.
Eltérő vágásmód (tarvágás, fokozatos felújító vágás stb.) nem
ok külön gazdasági osztály alakítására. Szálalva kezelt tagokat és
részleteket is csak akkor kell külön gazdasági osztályba foglalni, ha
kiterjedésük számottevő. Eltérő üzemmódban vagy vágásforduló
ban kezelt csekély kiterjedésű erdőterületek (egyes tagok vagy
részletek), pl. néhány holdnyi égeres, más fanemek között elő
forduló igen jó fejlődésü tölgyes, természeti vagy történeti emlék
jellegével biró részletek természetesen nem alkotnak külön gazda
sági osztályt, hanem mint u. n. csatolt tagok részesülnek a termé
szetüknek megfelelő elbánásban. így pl. a magasabb korig fenn
tartani kiyánt tölgyes a környező vágások kihasználásánál érintet
len marad, mig vágási érettségét el nem éri, az égeres pedig,
amig környezete egyszer kivágásra kerül, 2—3-szor is vágható stb.
Az ily csatolt tagoknál arra kell törekedni, hogy czélszerü el
határolással bírjanak és különleges kezelésük a környezet gazda
ságát ne zavarja.
Az egy- és ugyanazon gazdasági osztályba tartozó tagoknak
nem'kell okvetlenül összefüggő területet alkotni.
A tagokra való beosztás ezentúl semmi összefüggésben
sincs a konkrét vagy a szabályos fordulószaki vágásterületekkel.
A tagbeosztás.czélja csupán az, hogy a vágásvezetésnél czélszerü,
maradandó keretet nyújtson és az erdőben a tájékozást, valamint
az utólagos felmérési munkákat megkönnyítse.
A tagokon belül a faállománykor nivellálása már nem köve
telmény, mint a szakozási módoknál. Az uj utasitás az eddigieknél
lényegesen kisebb tagokat alakit, fejlett gazdaságokban 25—50 kat.
holdban, kezdetlegesebb viszonyok között 100 kat. holdig terjedően
jelöli meg a tagok kiterjedését.
Igen részletesen jellemzi az uj utasitás az egyes tereptipusokat s az azokon alkalmazható gazdasági beosztást. A nyiladéknak,
az úthálózatnak, a terep élvonalainak és egyes egyéb természet
adta vonalnak egyaránt jut szerepe, de a tereptípusok szerint egyik

vagy másik beosztási mód áll előtérben. Nem tér ki az utasitás
annak a kérdésnek tárgyalása elől sem, hogy mikor ajánlatos nagy
egykorú faállományokat és széles hegyoldalakat több, egymásfelett
fekvő tagsorozatra bontani.
Hangsúlyozza az utasitás, hogy mihelyt az állandó gazdasági
beosztás tervezete a térképen elkészült, azt czélszerüségére a ter
mészetben is gondosan felül kell birálni.
Nagy erdőbirtokokon az utasitás a tájékozás elősegítése végett
főbb terepszakaszok, völgyek, altiszti kerületek stb. szerint bizonyos
számú tagot dűlőkké foglal össze. Erdőrendezési jelentőségük ezek
nek nincsen.
A jövő gazdaság alapelvei közül a tenyésztendő
fanemekre
nézve az utasitás arra az álláspontra helyezkedik, hogy a termő
helynek megfelelő őshonos fanemek rendszerint gazdaságilag is
legjobban beválnak. Általában ellenzi tehát az erőszakos és mindig
koczkázatos teljes fanemcserét, de nem állja útját az elegyes állo
mányok nevelésének.
Az üzemmódok közül a szálerdő elégiti ki a gazdasági élet
igényeit leginkább. Szálaló alakja azonban csak korlátolt alkalma
zásra számithat, véderdőkben, városi erdőkben stb.
A sarj- és középerdő leginkább enyhe éghajlatú jó termő
helyeken, árterületeken, az alföldi homokon és égeresekben bir
jogosultsággal. Minden más esetben vizsgálat tárgyává teendő,
hogy megromlott talajállapot és csökkent tömeg- és értékprodukczió
nem teszi-e a szálerdőre való áttérést indokolttá.
A vágásfordulóban, illetőleg a segélyével meghatározott sza
bályos évi vágásterületben az uj utasitás azt a szabályozó tényezőt
látja, amely a használatok tartamosságát biztosítja és az évi hasz
nálatok nagyságának megítélésénél tájékozásul szolgál. Az egyes
állományok tényleges vágáskora nemcsak átmenetileg, hanem állan
dóan is eltérő lehet a vágásfordulótól.
A vágásforduló megállapításánál az utasitás szerint nem
szabad egyoldalú szempontokból kiindulni. Nagyságára elsősorban
a gazdaság czélja van befolyással. Ez legtöbb esetben a legkere
settebb választékoknak gazdaságos termesztése s ezzel a lehetőén
magas, de okszerű erdőjövedelem elérése. Vagyis magas jövede
lem a tőke kielégítő kamatoztatása mellett. Eszerint a vágásfor-

dulók általában a legnagyobb talajjáradék és erdőjáradék fordulói
közé esnek.
Az utasitás a vágásforduló megállapításához szükséges szám
szerű támpontok nyerése végett értéktáblázatok összeállítását ajánlja.
Tájékozásul ez ajánlatos is, mégis a gyakorlatban valószínűleg
ritkán fogunk ezekkel a számításokkal találkozni s csakis kétes
esetekben szükségesek.
Gyenge termőhelyeken nem kell hosszú vágásfordulókkal
erős választékok előállítására törekedni, ilyen helyeken be kell érni
a vékonyabb fával.
Teljes figyelemben kell részesíteni a vágásforduló hatását a
talajra és a természetes felujitás lehetőségére. A nagyon rövid
vágásforduló ebben a tekintetben époly kevéssé előnyös, mint
az igen magas korra kitolt vágatási idő.
Az eddigi fordulót, ha a neki megfelelő korfokozat már ki
alakult, csak nyomós okokból kell módosítani. Hazánkban leg
inkább a tölgyesek fordulóit kell emelni. Ily esetekben a jövedelem
ingadozás enyhítése végett czélszerü az emelést revízióról revízióra
fokozatosan érvényesíteni.
Középerdők főfáinál nem azok kora, hanem inkább azok
egyéni érettsége a mérvadó, amely az átmérőben nyer kifejezést.
Úgyszintén a szálaló erdőben is a szabályos vágatási kor
megállapítása gyakorlati értékkel nem bir, mert a felette változó
növekedési viszonyok között a törzsek a kivánt méreteket igen
különböző korban érik el. E helyett tehát azt a mellmagassági
átmérőt kell megállapítani, mely mellett a fatermés viszonylagosan
a legjobban értékesíthető választékokat nyújtja. Evégből a számba
jövő vastagsági osztályok tipikus törzseit a választékarányra és értékprodukczióra nézve vizsgálat alá kell venni.
A legmegfelelőbbnek talált átmérőt elérő törzsek — az évi
hozam és a felújítási érdekek által vont korlátokon belül — korra
való tekintet nélkül vághatóak.
Felújítási érdekből az az idő, mely alatt a szálalás ugyanarra
a helyre visszatér, ne legyen hosszú (5—10 év). Minél gyakrabban
tér ugyanis vissza a szálalás, annál kíméletesebb az, mert.kisebb
fatömeget kell kihasználni, a megtelepülő fiatalos pedig mindig
idejekorán részesíthető a szükséges mérvű felszabadításban.

A
alapján
nyokat
tervtől,

telepítési és erdőnevelési szabályok az eddigi tapasztalatok
vezetendők le. Ebben a tekintetben gondos, a helyi viszo
tüzetesen mérlegelő útmutatást kell várnunk az uj üzem
hogy felújításaink sikere emelkedjék.

A szabályos vágásrendről, a vágáscsoportok (vágássorok) ala
kításáról és a szabályos vágásrendhez vezető gazdaságos átmenet
eszközeiről (elkülönítő vágások stb.) szóló fejezet igen bő út
mutatást ad, jelentősége az ország mai állapotában mégis annyi
ban korlátozott, hogy rendelkezései főként fenyvesekben birnak
fontossággal, mig lomberdőkben rendszerint minden tagban ön
álló vágáscsoportot láthatunk. Legyen tehát itt elég annyit meg
jegyeznünk, hogy a 2—3 tagból álló vágáscsoportot az utasitás
nem tekinti az állandó gazdasági beosztás tényezőjének.
A hozamszabályozással
a következő fejezetek foglalkoznak,
melyeket, mint az utasitás leglényegesebb részeit, kissé bővebben
ismertetünk.
Általános üzemterv összeállítása nem mindig szükséges. Oly
gazdasági osztályokban, amelyekben a korosztályok eloszlása közel
áll a szabályoshoz, elegendő azt a területet megállapítani, amely
a legközelebbi 20 évben kihasználásra előirányozható. Csak ahol
a korfokozat lényegesen eltér a szabályostól, kell a további forduló
szakokra is kiterjedő általános üzemtervet elkészíteni, nem azért,
hogy ezzel a jövő gazdálkodást bármiképen megkötő előírást
készítsünk, hanem hogy a tartamos használat lehetősége, a való
színű átlagos vágáskor, a használatok későbbi menete és mérve s
ezzel a szabályos korfokozathoz való közeledés áttekinthető és
megítélhető legyen.
A fősúlyt mindig az első fordulószaki
hozamterület
meg
állapítására kell fektetni. Ez szabályos állapotban (szálerdőben)
T
-j 20. Ha a korosztályok eloszlása szabálytalan, a szabályos forduló
szaki hozamterület csupán tájékoztató mérték s a tényleges hozam
terület elsősorban attól függ, hogy jelenleg mennyi a vágásra érett
erdő és a legközelebbi 20 évben mekkora területen éri el az
erdő érettségét.
Hogy ennek következtében mennyire kell a szabályos hozam
területtől eltérni, az az egyes korosztályok által elfoglalt terület-

hányad és a faállományok minőségének gondos mérlegelése
alapján döntendő el, szem előít tartva, hogy túlkoros faállomá
nyok halmozása ép oly kevéssé áll a gazdaság érdekében, mint
éretlen állományok kihasználása, emellett azonban a forduló
szaki hozamok nagyobb mérvű ingadozását ugy a jövedelem foly
tonossága, a fapiacz állandó ellátása és a munkásság foglalkozta
tása, mint a szabályos állapothoz való közeledés érdekében a
gazdasági szükségesség mértékére kell' szorítani.
Ha ennek eleget teszünk s ezenfelül gondoskodunk a ki
használt területek azonnali sikeres felújításáról, valamint a talaj és
a faállományok kellő ápolásáról, akkor a tartamosság követelmé
nyeinek megfeleltünk.
Az első fordulószakba sorozandó állományok kiválasztásánál
az alábbi sorrendet kell követni:
a) visszafejlődő és túlérett faállományok, továbbá azok a fa
állományok, melyek már felújítás alatt állanak;
b) jelentéktelen vágásmaradványok már felújított állományok
ban (részi, erdőleirás mellékállománya), egyes túlkoros törzsek ki
vonása csak később kihasználandó állományokból (terület nélkül);
c) a termőhelynek meg nem felelő fanemekből álló, továbbá
hézagos vagy kiritkult (pl. hóíörött, széldöntés által megtépett)
állományok vagy állományrészek;
d) oly fiatalabb állományok, melyek kedvezőtlen alakjuknál
vagy fekvésüknél fogva a vágássorrend áldozatául esnek;
e) az elkülönítő vágások minden körülmények között;
f) vágásra még nem egészen érett állományokban tervezett
oly használatok, melyek bizonyos gazdasági czélok elérése végett
az előhasználat mértékét meghaladóan végzendők, pl. növedékserkentő használatok, jelentékenyebb mennyiségű túlérett vagy
beteg törzs kivonása, csoportos előtelepitések vagy felújítások
elegyítés czéljából ;
g) a vágásra érett faállományok, tehát egészben véve azok,
melyek a vágásforduló korát elérték vagy meghaladták;
h) azok az állományok, melyek a legközelebbi 10—20 év
alatt vágásra érettségüket elérik s végül
i) szükség esetén azok a faállományok, melyek csak a máso
dik fordulószakban érnek meg.

Ezek alapján már jellegezhetjük az uj hozamszabályozási
módot: a tartamosságot nagy vonásokban a jelen korosztályviszony
alapján biztosítja, anélkül, hogy a tagokat a szabályos állapotról
alkotott valamely eszményképnek megfelelően szakokba sorozná,
ami az u. n. szakozási módoknál eddig a gazdaságot kedvezőtlen
módon megkötötte. Ezért azon módok közé sorozható, amelyeket
az ujabbkori erdőrendezés mint „korosztálymódszereket"
ismer
(Altersklassenmethoden).
Emellett a legközelebb használat alá veendő faállományok
megválasztásánál a statikai és felujitástechnikai értelemben vett
- állomány gazdaság elveit érvényesiti. Nem nevezhető tehát tisztán
állománygazdaságnak, mert ennél nagyobb súlyt helyez a tarta
mosság biztosítására és nem alkalmazza az elméleti pénzügyi
vágásfordulót, hanem az ujabbkori külföldi erdőrendezési utasítások
hoz hasonlóan a korosztálymódszernek nevezett eljárást követi.
Az utasitás főhasználatnak tekinti:
a) mindazon használatokat, melyek a mindenkori részletes
főhasználati tervben az alábbiak értelmében előirt vágásterületen
eszközöltetnek;
(3) a többi állományokban elemi csapások vagy betegségek
okozta oly fahasználatokat, melyek nyomán az igy keletkezett
vágásterületek (természetes vagy mesterséges) felujiiása szüksé
gessé válik;
y) az utvonalak, nyiladékok, csemetekertek és megnyitandó
kőbányák stb. helyén nyert fatömegek.
Minden egyéb fahasználat az előhasználat jellegével bir.
Szálaló és középerdőben minden fahasználat főhasználatnak
tekintendő.
A sarjerdőt és a középerdő aljfáját kivéve, az üzemterv ezen
túl nem a területhozamot, hanem a fatömeghozamöt állapítja meg
s a tiz évi korszakon belül a szálerdőben nem az évi vágásterület,
hanem a kitermelt, fatömeg képezi a mérlegelés tárgyát, amely
czélra egy igen egyszerű segédkimutatás szolgál. Tisztán tarvágásos üzemnél ugyan szálerdőben is lehetséges az évi hozamnak
területben való kimérése (évi vágás), azonban mihelyt a természe
tes felújítás módjai is alkalmaztatnak, a hozamnak terület szerinti
számbavétele többé-kevésbbé a számokkal való üres játékká fajul,

s annak egyik oka, hogf*a természetes felújítási eljárások-eddig
csak legkezdetlegesebb alakjukban voltak alkalmazásban, éppen
abban keresendő, hogy görcsösen ragaszkodtunk az évi hozamok
nak területben való kimutatásához, holott a tartamosság biztosítá
sára teljesen elegendő a terület szerinti mérleget tiz évenkint a
revízió alkalmával elkészíteni.
Az évi hozamnak fatömegben való kiszabása s általában a
természetes felújítással járó elszórtabb használat ugyan az erdő
felügyeleti szolgálatot kétségtelenül nehezebbé fogja tenni, de ha
gazdaságunkat fejeszteni kívánjuk, ez elől nem térhetünk ki. Egyéb
iránt csak az átmenet lesz szokatlan és némileg terhes, inkább csak
ott, ahol a felújító vágások eddig úgyszólván ismeretlenek voltakA hozam megállapítására nézve az utasitás a következő
ket mondja:
A részletes főhasználati terv elvből csak tiz évre készül, mert
egyfelől a tiz év elteltével a revízió annak újból való felállításáról
gondoskodik, másfelől pedig ennek esetleges elhalasztása esetén
sem lehet kétség arra nézve, hogy hol folytatható a használat,
mert a részletes főhasználati terv — tarvágások esetére is — nem
csupán a tiz évi vágásterületet bocsátja az évi fatömeghozam
kitermelhetése végett a gazdálkodó rendelkezésére, hanem annál
többet.
Annak érdekében ugyanis, hogy a gazdálkodó a vágásokkal
váltakozhassak s azokat csak több (4—5) évi időközökben sorakoz
tassa egymás mellé, hogy továbbá a természetes felújítást sikert
biztosító szakszerűséggel vezethesse, nem elegendő csupán a 10
évi vágásterületet rendelkezésére bocsátani.
Rendszerint elegendő megközelítően a 20 évi vágásterületet,
tehát egészben véve az általános üzemtervben az első forduló
szakra előirt területet a gazdálkodónak vágástérül átadni, amelyről
az alább leírandó módon meghatározott évi fatömeghozamot ki
termelheti.
Igen hosszú felújítási időtartam mellett azonban, vagy ha
korra és fanemre elegyes erdők létesítése érdekében a tulajdonképeni felújítást jóval megelőzően csoportos közbeelegyitések eszközlendők, végül, ha a később használatra kerülő állományokban
sok a túlkoros törzs, amelyeket czélszerü szálalás utján mielőbb

használat alá vonni, ennél is nagyobb, # 5 , sőt 30 évi vágásterü
letet is lehet már az első tiz évben főhasználat alá bocsátani;
mindezekben az esetekben a vágásirányban messze elől fekvő,
tehát teljes kihasználásra csak későn kerülő faállományokat nem
szükséges egész területtel beállítani a részletes főhasználati tervbe,
hanem csakis aránylagos részükkel.
Ezek szerint tehát az első évtizedre szóló részletes főhaszná
lati tervben nem szükséges okvetlenül az általános üzemtervben
az I. fordulószakba sorozott valamennyi faállományt felvenni,
hanem ezek egy része helyett a II. fordulószak egyes állományai
is már részleges kihasználás alá vonhatók, a revíziónak és a gazda
ságnak tartatván fenn annak megállapítása, hogy ezen előrenyúló
használatok következtében az első fordulószak mely állományai
vagy állományrészei maradnak fenn a második fordulószakra.
A faállományok vagy állományrészek egyébként ugyanoly
sorrendben jelölendők ki főhasználatra, mely az általános üzem
terv tárgyalásánál ismertetve volt.
Ha az igy sorakoztatott faállományok területe nagyobb, mint
amennyit a fentiek értelmében a gazdálkodó rendelkezésére kell
bocsátani, akkor azok az erdőrészletek tartandók vissza, amelyek
értékgyarapodása nagyobb, állomány- és talajállapota jobb a többiek
nél. A legsürgősebb használatokat a részletes főhasználati tervben
vörös tintával történő aláhúzással kell megjelölni.
A fatömeghozam
megállapítása a vágásos szálerdőben ugy
történik, hogy a részletes főhasználati tervben foglalt részletekhozamát (jelen fatömeg -f- 10 évi növedék) elosztjuk azok terü
letével, amivel az egy k. holdra eső átlagos főhasználati hozamot
nyerjük. A terület nélkül szereplő csekély vágásmaradványok és
kiszálalások (1. fenn b) pont alatt) fatömege szintén hozzászámí
tandó a többi főhasználati hozamhoz.
Ez a k. holdankénti átlaghozam, szorozva az általános üzem
terv I. fordulószaki területéből levezetett évi vágásterülettel, adja
az évi főhasználati fatömeghozamot,
amely, ahol szükséges, főbb
fanemek szerint is részletezhető.
A száíaló erdőben a folyó növedék szabályozza a fatömeg
hozamot. Nagyobb szálaló erdőkben a Fekete Lajos által ajánlott
hozamszámítási mód is alkalmazható.

A részletes főhasználati, elő- és — szükség esetén — mellék
használati, továbbá felújítási tervekhez még útépítési terv is csat
lakozik, melynek czélja az erdőfeltárás czélszerüségét és az erdő
rendezéssel való összhangzatosságát biztosítani.
Az előhasználati terv mellőzi az előhasználati fatömegnek
részletenkénti becslését, hanem ehelyett korosztályonkénti átlag
adatokból indul ki.
A felújítási terv mellőzi azt az eddig követett eljárást, hogy
előre kitervezze, mennyi természetes és mennyi mesterséges fel
újításra számítunk, amitől a valóság mindig eltért. Ehelyett előírja
az egész főhasználat alá bocsátott területet s évről évre csak a mester
séges felújításokat tartja nyilván. A tiz év elteltével azután leltárt
vesz fel: mesterségesen sikerrel felújított terület -\- természetes uton
felújított terület -f- kihasználatlanul maradt terület. A hiány a hátralék.
A részletes főhasználati terv és nyilvántartás ugy készül, hogy
a revízió alkalmából történő uj tiz évi előírásra s az egész 20 évi
nyilvántartásra van hely. Ez a természetes felújítással kapcsolatos
hosszabb kihasználási időtartamok szempontjából előnyös. így a
legtöbb erdőrészlet teljes kihasználása ugyanabban a nyilván
tartásban található fel.
Alaki tekintetben a legtöbb minta kétféle kivitelben, teljesebb
és egyszerűbb alakban van megállapítva.
Az erdőrendezési mű (üzemterv) érvénye 20 évre terjed.
Tiz év múlva azonban a terv, betartásának ellenőrzése és
esetleges módosítása végett, átvizsgálás (revízió) alá kerül.
Husz év elteltével az erdő akkori állapotának részletes számon
vételével uj üzemterv készül, amely, amennyire lehet, hivatkozik
az eredeti üzemterv érvényben maradó adataira.
A revizió alkalmával a fatömegbecslést felül kell vizsgálni és
a kihasznált (hozamba beszámítható) területet meg kell állapítaniErre két segédkimutatás szolgál. A kihasznált terület helyett
a főhasználati tervbe annyi uj állományt kell felvenni, hogy az
erdőgondnoknak ismét megközelítően a húszszoros évi vágás álljon
rendelkezésére, s meg kell állapítani az uj fatömeghozamot is.
Igen fontos és még nem egészen tisztázott kérdés, hogy az
uj üzemrendezési utasítást az állami tulajdonban levő s államilag
kezelt erdőkben ki fogja végrehajtani. Ez függ a magyar állam-

erdészet jövő szervezetétől. A helyi közegek (erdőgondnokok) közre
működésére, különösen az apró erdőbirtok berendezésénél, számítani
kell, azonban az elvek egységes keresztülvitele s a munka meg
győzése szempontjából az igazgatási központokban okvetlenül szük
ség lesz erdőrendezési referensekre és kellő segédszemélyzetre.
Különösen a fatömeghozamra való áttérés s a természetes felújítás
bevezetése mellett nem lehet az erdőrendezés feladatát az erdő
gondnokokra bizni, akik kellően el vannak foglalva. A községi
erdők állami kezelésének egyik főhiánya az volt, hogy a gondnoko
kat erdőrendezési feladatokkal terhelte s ezzel elvonta őket tulajdonképeni hivatásuktól. Amidőn ujabban valamennyi német államban
a központi erdőrendezőségek rendszerére tértek át, nálunk sem
lehet ezt az ügyet teljesen decentralizálni. Már magában az, hogy
uj, meg nem szokott utasitás végrehajtásáról van szó, kizárja, hogy
minden erdőgondnok, aki gyakorlattal sem bir ezen a téren, mint
erdőrendező is működjék.
Megjegyezzük, hogy értesülésünk szerint az uj utasitás foko
zatosan és átmenetesen lép életbe, vagyis a legközelebbi esedékes
revízióval kapcsolatosan lesznek az uj rendszerű üzemtervek felállitandók. Addig az eddigi tervek maradnak érvényben.
*

A földmivelési miniszter az uj erdőrendezési utasítással kap
csolatosan a törvényben üzemtervszerü kezelésre utalt erdők határai
nak megjelölésére és fenntartására, valamint az erdők felmérésére
nézve utasítást adott ki.
Ez az utasitás — az 1894. évi XII. t.-cz. és az 1891. évi
XLI. t.-cz. rendelkezéseit szem előtt tartva — első részében út
mutatást tartalmaz az erdőbirtok határainak egyöntetű, tartós és
biztos megjelölésére s a megjelölt határok épségbentartására.
A mezőgazdasági birtokosnak és kezelő személyzetének gazdál
kodás közben, ugyszólva hétről-hétre (szántás, kapálás, aratás,
kaszálás, ugarolás stb. közben) alkalma van birtoka határait a leg
egyszerűbb — egy-két terméskővel vagy fűzfabokorral való —
mesgyejelölés mellett is figyelni és foglalások ellen megvédeni.
Az erdőgazdaságban a vetés és aratás között évtizedekre terjedő
nagy idő magával hozza azt is, hogy az erdőbirtokosnak vagy
személyzetének — főleg nagyobb kiterjedésű erdőbirtoknál —

ritkábban van alkalma birtokának határait mindenütt, úgyszólva
nap-nap mellett, szem előtt tartani; éppen ezért az erdőbirtok határai
nak állandósításánál és a határjelek fenntartásánál sokkal rend
szeresebben nagyobb gonddal is kell eljárni. Erre nézve ad az
utasitás kellő útbaigazítást, kötelezővé téve a határjelek gondos
fenntartását s azoknak időnkénti gondos megvizsgálását.
Az utasitás második része az erdőgazdasági üzemrendezéssel
kapcsolatos erdőfelmérési, térképezési és területszámitási munkák
egyöntetű végrehajtására nézve tartalmaz rendelkezéseket. Az erdők
felmérését az utasitás jövőre nézve sokkal szabatosabbá kívánja
tenni azáltal, hogy a felmérést az országos háromszögelési háló
zatba rendeli kapcsolni (amennyiben t. i. önálló felmérésre van
szükség és a kataszter térképei és felmérései egyszerűen át nem
vehetők). Nagyobb és értékesebb erdőbirtokoknál a hosszabb és
főbb, elegendő háromszögelt pont hijján kellően nem biztositható
vonalak (határok, főbb gerinczek, völgyek stb.) felmérésénél a
buszola helyett a theodolit használatát kívánja meg. Tekintve azon
ban azt, hogy az országos kataszter hálózata és ennek nyomán a
részletes felmérés is már kevés kivétellel megvan, teljes három
szögeléssel támogatott önálló felmérésre csak nagyobb összefüggő
erdőségeknél lehet szükség.
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Az Alföld fásításának ügye.
A földmivelésügyi miniszteriemtől vett értesülés szerint a
Nagy Magyar Alföld fásításának ügye nagy lépéssel haladt ismét
előre. A fásítási munkálatok iránt nyilvánuló általános érdeklődés
és a fásítás közérdekű volta ugyanis arra késztette a földmivelés
ügyi kormányt, hogy az előkészítő munkálatokat még az erre
vonatkozó törvény életbelépte előtt elvégeztesse.
Az alföldi erdőtelepítési akczió Pest-Pilis-Solt-Kiskun, Jász Nagy
kun-Szolnok, Csongrád, Csanád, Békés, Hajdú és Szabolcs vármegye
kerületére, továbbá Heves vármegye alsó részére, valamint BácsBodrog és Bihar vármegye meg nem szállott területére terjed ki.
Legfontosabb, legtöbb és legsürgősebb a teendő e téren PestPilis-Solt-Kiskun és Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében, miért is

