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ELŐSZŐ.
Amikor főiskolánktól megválók s egyszersmind búcsút veszek 

az erdőrendezői pályától is, amelyen húsz évig működtem, némi 
kötelességet vélek teljesíteni azzal, hogy az erdőrendezéstanból öt 
évi tanárkodásom alatt készített jegyzeteimet e könyv alakjában 
t. szaktársaimnak és a tanuló ifjúságnak hozzáférhetővé teszem.

Megvallom, nem minden aggodalom nélkül lépek könyvemmel 
a nyilvánosság elé. Mert bizonyára szaktársaim nagy része előtt 
önkéntelenül felvetődik az a kérdés, vájjon B e l h á z y  E m il  és F e k e t e  

L a jo s  jeles művei mellett van-e szükségünk erre a harmadik erdő- 
rendezéstanra is?

Magam is sokat gondolkoztam ezen, amíg végre is arra az 
eredményre jutottam, hogy talán mégis csak használok valamit 
könyvemmel erdőrendezésünk ügyének.

Azokat a tudnivalókat ugyanis, amelyekre a gazdasági tervek 
egyes táblázatainak az elkészítésénél s a nyilvántartás vezetésénél 
szüksége van az erdőrendezőnek s illetőleg a kezelő erdőgondnok
nak, nem tárgyalja részletesen sem a BELHÁZY-féle erdőrendezéstan, 
amelynek erre a czélra szánt második, gyakorlati része a szerző 
elhunyta következtében nem jelenhetett meg, sem pedig F e k e t e  

erdőrendezéstana. Szerény nézetem szerint már magában véve ez a 
körülmény is némi létjogot ad könyvemnek, mint amely az imént 
jelzett tudnivalókat megfelelő részletességgel öleli fel s e tekintetben 
Belházy és Fekete műveit kiegészíteni van hivatva.

De megokolja e könyv kiadását, úgy vélem, az is, hogy erdő
rendezési rendszerünk, amelyhez pedig a tanítás és a gyakorlat 
igényeit szolgáló magyar erdőrendezéstannak többé-kevésbbé alkal
mazkodnia kell, az említett művek megjelenése óta bizonyos módo
sításokon ment keresztül és miként »Erdőrendezésünk fejlesztéséről 
czím alatt a folyó évben megjelent szerény művemben részletesen 
kifejtettem, még számos olyan lényeges módosításra szorul (pl. az 
erdő gazdasági beosztásánál s a vágásszabályozásnál követendő
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eljárás tekintetében, nemkülönben a gazdasági tervek, a revíziók és 
a nyilvántartás alakját illetőleg is), amelynek az erdőrendezéstan 
keretében való tárgyalása hazai erdőrendezésünk továbbfejlesztése 
érdekében szintén kívánatos.

Könyvemnek, főképpen pedig könyvem elméleti részének a meg
írásánál a dolog természeténél fogva sokat merítettem úgy a F e k e t e , 

mint a B e l h á z y  erdőrendezéstanából. De ezek mellett figyelemmel 
voltam a hazai szakirodalomnak az erdőrendezés körébe vágó egyéb 
termékeire, valamint a német szakirodalomra is.

Mint forrásmunkákat az imént jelzett két erdőrendezéstanon kívül 
fel kell említenem még: B u n d  KÁROLY-nak »Értekezések az erdő
rendezés köréből« czímű művét, továbbá G u t t e n b e r g  »Die Forst- 
betriebseinrichtung«, D r . S t o e t z e r  »Die Forsteinrichtung« és 
D r . M a r t in  »Die Forsteinrichtung« czímű műveit. Végül »Erdő
rendezésünk fejlesztéséről« czímű saját művemet, amelynek szellemét 
e könyvbe is átvinni igyekeztem, sőt egyes részleteket belőle válto
zatlanul illesztettem bele a megfelelő fejezetekbe.

Különös súlyt helyeztem arra, hogy könyvemnek nemcsak a 
főiskolán, hanem a gyakorlatban is hasznát lehessen venni. Ezért 
főleg annak II. részébe sok olyan dolgot is felvettem, ami a főiskolai 
tanítás szempontjából talán kevésbbé fontos. Nehogy azonban ez 
az áttekintés rovására történt légyen, gondoskodtam arról, hogy az 
ilyen részei a szövegnek apró betűvel nyomassanak, a példákkal 
és a lényeg megértésének megkönnyítését czélzó magyarázatokkal 
együtt.

Magam tudom a legjobban, hogy e szerény műnek sok olyan 
hiánya van, amiért a t. szakközönség szíves elnézését kell kérnem, 
így magam is kívánatosnak tartottam volna a gazdasági tervek és 
revíziók készítésére s a nyilvántartás vezetésére nézve még egy-két, 
bár vázlatosan kidolgozott, de összefüggő példát venni fel e könyv 
keretébe s az elméleti részt is itt-ott kiegészítgetni stb. Az efajta 
hiányoknak a pótlásáról azonban a főiskoláról való eltávozásom 
folytán le kellett mondanom, mivel új működési körömben már 
aligha szakíthatnék időt erre a czélra.

N em  m u laszth ato m  el e helyen  k ö szö n etét m ondani R ó n a i 
G y ö r g y  fő isk o la i tan árse g é d  úrnak, aki a példák  k id o lg o zásán ál 

é s  a s z ö v e g  k ö zé  illesztett ra jzo k  e lk ész ítésén él segéd kezett.
Selmeczbánya, 1911. év szeptember havában.

Muzsnay Géza.
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BEVEZETES.

Az erdők rendeltetése általában fát és mellesleg egyéb terménye
ket szolgáltatni s ezáltal egyrészt az erdőbirtokosnak jövedelmet 
nyújtani, másrészt az illető vidéknek és az országnak faszükségletét 
egészben vagy részben fedezni. Rendeltetése továbbá jótékony hatást 
gyakorolni az illető vidék s az ország természeti viszonyaira (a hőmér
séklet szélsőségeinek csökkentése, a csapadékok lefolyásának lassí
tása s ennek révén a vízáradások korlátozása stb.). De egyes kivé
teles esetekben különös feladatai is lehetnek az erdőnek úgy a 
birtokos, mint a közérdek szempontjából. A birtokos pl. nagy súlyt 
fektethet a vadászatra, avagy a legeltetésre és esetleg a vadászat, 
vagy a legeltetés érdekeinek — a törvény korlátái között — többé- 
kevésbbé alárendelheti a fatenyésztés érdekeit. A közérdek szem
pontjából pedig különleges feladata lehet egyes erdőknek a szom
szédos, más mívelés alatt lévő területeket, épületeket, utakat, vas
utakat, avagy saját talajukat a pusztulástól megóvni (az erdőtörvény
2. §-ában körülírt védőerdők); a környéket kellemessé tenni (fürdők 
és más üdülőhelyek, városok körül levő erdők st'o.).

Nagyon természetes, hogy az erdőgazdaság czélját elsősorban 
az erdőknek imént vázolt rendeltetése szabja meg. Ehhez képest — 
kivételes esetektől eltekintve — az erdőgazdának arra kell törekednie, 
hogy az erdő fatermésével m egfelelő jövedelm et hozzon, még pedig 
állandóan, tehát nemcsak a jelenben, hanem a késő jövőben is, s hogy 
emellett a jövedelem, ha évről-évre éppen nem is lesz egészen 
egyenlő, nagy ingadozásoknak ne legyen kitéve. Ha ez biztosítva 
van, akkor az erdő rendszerint a közérdek szempontjából is meg
felel hivatásának.

Hogy mit értsünk > megfelelő jövedelem* alatt, arra nézve az erdőgazdák 
felfogása különböző. Főleg két felfogás áll egymással szemben : azoké, akik az 
erdőgazdaság feladatának a legnagyobb erdőjövedelem (erdőjáradék) elérését 
tartják és azoké, kik az erdőgazdaság czéljául a legnagyobb talajjáradék elérését 
jelölik meg. Hogy mi a különbség a két irány között, azt bővebben később fogjuk

1Muzsnay O : Erdőrendezéstan.
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látni. Itt csak azt jegyezzük meg, hogy az első irány hívei az erdőgazdaságot a 
legnagyobb átlagos évi tiszta jövedelemre kívánják alapítani s nincsenek tekin
tettel arra, hogy ezt mekkora tőke hozza létre, míg a második irány követői 
szerint arra kell fektetni a fősúlyt, hogy az erdőgazdaságban rejlő tőkék jól kama
tozzanak.

Bármelyik álláspontot fogadjuk is el a jövedelmezés tekintetében, 
a jövedelem állandóságát s általában azt, hogy az erdő rendeltetésé
nek jól megfeleljen, csak úgy érhetjük el, ha az erdőt előre meg
állapított, hosszabb időre szóló terv szerint kezeljük. Ebben a terv
ben az erdőben folytatandó gazdálkodást a helyi viszonyok gondos 
figyelembevételével, akként kell szabályoznunk s nevezetesen a hasz
nálatok helyét, idejét és mértékét akként kell megállapítanunk, hogy 
az évente (esetleg bizonyos nagyobb időközökben) kihasznált fatöme
geket az erdő képes legyen fatömegének újabb gyarapodásával pótolni 
s hogy emellett az erdőnek az eddigi talán kevésbbé rendszeres 
használatából eredő szabálytalan állapota is többé-kevésbbé rendez- 
tessék. Ezzel kapcsolatban természetesen gondoskodnunk kell e terv
ben a kihasznált területeknek a maga idejében, megfelelő fafajokkal 
leendő felújításáról, a faállományok czélszerű gondozásáról s tömeg- 
és értékgyarapodásának előmozdításáról, valamint a talaj állandó jó 
karban tartásáról is.

Ilyen, hosszabb időre szóló tervre a rendszeres gazdálkodás 
érdekében sokkal nagyobb szükség van az erdőgazdaságnál, mint 
más gazdasági ágaknál s ezek között a mezőgazdaságnál. Az erdő- 
gazdaságnak ugyanis más gazdasági ágakhoz s nevezetesen a mező- 
gazdasághoz viszonyítva, bizonyos sajátosságai vannak. így amíg a 
mezőgazdaságnál ugyanazon a területen rendszerint évről-évre új és 
új terményt nyerünk, az erdőnél ahhoz, hogy valamely kihasznált 
területen kihasználásra alkalmas új fatermés jöjjön létre, hosszú idő, 
sok esztendő szükséges. Ennek természetes folyománya, hogy amíg 
a mezőgazdaságnál az évente létrejövő termést használhatjuk ki 
évről-évre, addig az erdőgazdaságnál ezt nem lehet elválasztani az 
őt létrehozó faállományoktól s ennek következtében nem is magát 
az évi fatermést, hanem csak az ennek többé-kevésbbé megfelelő 
fatömeget lehet kihasználnunk az egyes években. Amíg továbbá a 
mezőgazdaságnál könnyen és biztosan megállapítható, hogy mikor 
érett a termény, az erdőgazdaságnál a fának vágásra való érettsége 
nehezebben határozható meg, sok tényezőtől függ s ebben a tekintet
ben a szakemberek felfogásában is sok különbség tapasztalható. 
Ha ezek mellett figyelembe vesszük még azt is, hogy az erdőgazda-
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ság rendszerint nagyobb területen mozog, mint a mezőgazdaság: 
nyilvánvaló, hogy a gazdasági intézkedéseket az erdőgazdaságnál 
nem volna czélszerű esetről-esetre vagy évről-évre állapítani meg, 
hanem előrelátással a jövőbe, hosszabb időre előre kell szabályoz
nunk a gazdaságot.

A helyes gazdálkodás biztosítását czélzó azt a tervet, amely az 
erdőben foganatosítandó gazdasági műveleteket szabályozza, gazda
sági üzemtervnek, vagy gazdasági tervnek nevezzük. A gazdasági 
terv elkészítését és az ezzel kapcsolatos összes munkálatokat együtt
véve erdőrendezés elnevezéssel szoktuk illetni.

Az erdőrendezés körébe azonban emellett még egyéb teendők is 
tartoznak. így gondoskodni kell még: a gazdasági tervben foglalt 
intézkedések szakszerű végrehajtásának az ellenőrzéséről és ezzel 
kapcsolatban a fontosabb gazdasági műveletek foganatosításának a 
nyilvántartásáról; továbbá az egész gazdálkodásnak bizonyos idő
közönként való részletes megvizsgálásáról és a gazdasági terv intéz
kedéseinek a jövőre nézve a szükséghez képest leendő kiegészítésé
ről, illetőleg módosításáról. Vagyis a gazdasági terv elkészítésén 
kívül ki kell terjednie az erdőrendezésnek a gazdálkodás nyilvántar
tására és az úgynevezett időszaki reviziónális munkálatok (üzem- 
átvizsgálási munkálatok) elkészítésére is.

Az a tudomány, amely megtanít az erdőrendezés körébe tartozó 
mindezeknek a teendőknek a helyes elvégzésére: az erdőrendezéstan.

Segédtudom ányok. Az erdőrendezéstan segédtudományai közé tartoznak:
1. Az erdőbecsléstan. Az erdőbecsléstan a fák és faállományok tömegének és 

korának meghatározásával s a fatömeg növekedésének viszonyaival foglalkozik. 
Mivel az erdőrendezésnél a faállományok fatömegét, növekedését és korát ismer
nünk kell, nagyon természetes, hogy erdőbecsléstani ismeretek nélkül erdőrende
zési munkát végezni lehetetlen.

2. Az erdőérték- és nyereség-számítástan. Sok oly kérdés merül fel az erdő
rendezés körében, amelyet erdőérték- és nyereségszámítástani ismeretek nélkü 
nem igen oldhatunk meg helyesen. Ilyen pl. a többek között a vágásfordulónak 
és a faállományok vágásra való érettségének a megállapítása.

A segédtudományok közé számítandó: 3. az erdőműveléstan is, mivel az erdő
művelés körébe vágó ismereteknek nagyon fontos szerepük van az erdőrende
zésnél.

Fontos segédtudomány 4. az erdészeti földm éréstan is, mert a gazdaság szabá
lyozásával kapcsolatban az erdőt rendszerint fel kell mérnünk és arról térképet 
kell készítenünk.

Szükségünk van továbbá az erdőrendezésnél: 5. az erdőhasználattan, 6. az 
erdészeti talajtan és klimatan, 7. az erdővédelemtan körébe tartozó ismeretekre 
és 8. az erdészeti törvényeknek legalább főbb vonásaikban való ismeretére, mert

1*
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az erdőgazdaság szabályozásánál az erdőtörvény és az erdészet körébe vágó többi 
törvények intézkedéseit figyelmen kívül hagyni nem szabad.

Kisebb-nagyobb mértékben rá vagyunk utalva az erdőrendezésnél a többi, itt fel 
nem sorolt erdészeti tudományokra is.

A z erdő rendezéstan irodalma. Magyar nyelven írt erdőrendezéstan kettő van, ú.m:
1. Fekete Lajos: »Erdőrendezéstan«. Selmeczbánya, 1903.
2. B elh á z y  Emil : »Az erdőrendezéstan kézikönyve« I. rész. Budapest, 1895. 

Ez~az erdőrendezés elméletét öleli fel, de emellett a gyakorlatra nézve is sok jó 
útmutatást tartalmaz. Második része a szerző elhunyta folytán nem jelenhetett meg.

Megemlítendő ezeken kívül Fekete LAjosnak »Az erdők berendezése« ez. 
1898-ban megjelent, népszerű nyelven írt munkája és »A szálaló-erdők berende- 
zése« czímű 1897-ben megjelent műve, valamint Bund KÁROLYnak »Ertekezések 
az erdőrendezés köréből« czímű műve (Budapest, 1905.) s végül Muzsnay Gézá- 
nak : Erdőrendezésünk fejlesztéséről czímű munkája (Selmeczbánya, 1911.).

A nagyszámban megjelent német erdőrendezési munkák közül csak a követ
kezőket említjük m eg:

1. Dr. W EB ER : »Lehrbueh dér Forsteinrichtung«. Berlin, 1891.
2. Landolt : »Die Forstliche Betriebslehre« (különös tekintettel a svájczi 

viszonyokra). Zürich, 1892.
3. Dr. J udeich : »Die Forsteinrichtung* VI. Aufl. (Dr. Neunreister által átdol

gozva). Berlin, 1904.
4. Michaelis : »Die Betriebsregulierung in den Preussischen Staatsforsten . 

Neudamm, 1906.
5. Dr. Stoetzer : »Die Forsteinrichtung* II. aufl. Frankfurt a. M. 1908.
6. Schilling: »Die Betriebs-und Ertragsregelung« III. Aufl. Neudamm, 1908.
7. Dr. Martin : »Die Forsteinrichtung* III. Aufl. Berlin, 1910.
8. Guttenberg: »Die Forstbetriebseinrichtung« II. Aufl. Wien u. Leipzig, 1911.
Az erdőrendezéstan irodalmáról szólva, meg kell emlékeznünk az erdőrende

zés körébe vágó fontosabb miniszteri utasításokról és rendeletekről is. Ilyenek :
1. a m. kir. földmívelés-, ipar- és kereskedelemügyi miniszter által 1880. évi 

23374. szám alatt kiadott »Utasítás az erdőgazdasági üzemtervek készítése iránt*
2. Az 1883. évi 6016. számú »Utasítás a kincstári erdők üzemrendezésénél, 

gazdasági és műszaki beosztásánál, annak megjelölésénél, állandósításánál s 
térképezésnél követendő eljárás tárgyában*.

3. Az 1890. évi 9600. szám alatt kiadott »Utasítás az üzemátvizsgálási mun
kálatok készítése tárgyában*.

4. Az 1906. évi 54666. számú »Utasítás a kincstári erdőkre vonatkozó gazda
sági tervek, üzemnyilvántartási könyvek és üzemátvizsgálási munkálatok alaki 
berendezésének egyszerűsítése tárgyában«.

Az erdőrendezéstan felosztása. Az erdőrendezéstant két főrészre 
osztjuk: I. Elméleti rész, amely az erdőrendezéssel általánosságban 
foglalkozik; II. Alkalmazott rész, amely a gazdasági tervek készí
tését, a nyilvántartási könyvek összeállítását és vezetését s végül a 
reviziónális (üzemátvizsgálási) munkálatok készítését tárgyalja.
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Tartalom és beosztás.
Az erdőrendezéstan elméleti részében meg fogunk ismerkedni 

az úgynevezett »szabályos erdőállapot« mibenlétével. Meg kell 
ismerkednünk ezzel egyfelől azért, mert ebben jut kifejezésre leg
inkább az erdőnek az a rendezett, eszményi állapota, amelynek 
bizonyos mértékig való megközelítésére minden rendszeres erdő- 
gazdaságnak többé-kevésbbé törekednie kell. De meg kell ismer
kednünk vele másfelől azért is, mert a szabályos erdőállapot tár
gyalása módot nyújt sok olyan fogalom megismerésére, amelynek 
ismerete az erdőrendezésnél nélkülözhetetlen.

Foglalkozni fogunk azután ebben a részben az erdőgazdaság 
szabályozását megelőző erdőrendezési előmunkálatokkal, továbbá 
magával a tulajdonképpeni erdőrendezéssel, vagyis az erdőgazdaság 
szabályozásával, a nyilvántartással és végül a revízióval (üzemátvizs
gálással). Ehhez képest az erdőrendezéstan elméleti részét a követ- 
kező öt szakaszra osztjuk:

Első szakasz: Az erdő szabályos állapotáról. .
Második szakasz: Erdőrendezési előmunkálatok.
Harmadik szakasz: Az erdőgazdaság szabályozása.
Negyedik szakasz: A nyilvántartás.
Ötödik szakasz: A revízió (üzemátvizsgálás).
Mielőtt azonban ezeknek részletes tárgyalásába fognánk, meg 

kell ismerkednünk az erdőrendezéstanban használatos néhány álta
lános fogalommal.

Általános fogalmak.
1. Üzem alatt az erdőgazdaságban — Belházy meghatározása 

szerint azoknak az erdőgazdasági műveleteknek az összességét 
értjük, melyek által az erdőt megtelepítjük, felneveljük és kihasz
náljuk. (Magyarosabb volna a »gazdaság« szó; csakhogy ez tágabb
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fogalmat fejez ki s így legfeljebb csak némely vonatkozásában 
helyettesíthetjük vele az »üzem« szót.)

Az erdőgazdasági üzem lehet örökös (tartamos, állandó) és lehet 
ideiglenes. Örökös akkor, ha az illető terület örökös erdőgazdaságra 
van szánva; ideiglenes pedig akkor, ha a területet a rajta levő 
faállomány kihasználása után más, pl. mezőgazdasági művelés alá 
fogjuk. Az üzem lehet továbbá folytonos (szigorúan tartamos) és 
szünetelő, aszerint, amint az erdőben minden évben, avagy pedig 
csak időközönként vágatunk. Megkülönböztetünk még egyenletes 
(legszigorúbb tartamos) üzemet is, amikor évenként — legalább 
megközelítőleg — egyenlő mennyiséget használunk ki akár fatömeg
ben, akár területben.

2. A hozam  (Fekete szerint »hozadék«) bizonyos idő alatt termelt 
javak összessége. Az erdőgazdaságban hozam alatt az erdő összes 
terményeit (a fát és egyéb terményeket) értjük, még pedig első
sorban is azt a fatömeget (fahozam), amelyet az erdőből bizonyos 
időszak, pl. egy év alatt kihasználunk, de átvitt értelemben érthetjük 
a kihasználás alá kerülő területet is. Szó lehet »pénzhozam«-ról is, 
ami nem egyéb, mint az erdő jövedelme pénzben kifejezve.

3. H asználat vagy haszonvétel alatt a terményeknek az erdő
gazdaságtól való átvételét, átvitt értelemben magukat a terményeket 
értjük. Megkülönböztetünk fő- vagy végső-, elő- és mellékhaszná
latokat. Fő- vagy végső használat a vágásforduló végén, t. i. a 
vágásterületek kihasználása alkalmával (szálaló-erdőknél a vágásra 
érett fák kihasználása alkalmával) nyert fatömeg, illetőleg ennek a 
kihasználása. Előhasználat a faállományokból a végső használatot 
megelőzőleg, tehát előzetesen eszközölt fahasználat. M ellékhaszná
latok alatt végül az erdőnek a fán kívül nyerhető egyéb terményeit, 
illetőleg ezeknek kihasználását értjük, aminő a legeltetés, fűhasználat, 
makkoltatás, kőfejtés stb.

4. A faállom ány (állab) valamely kisebb-nagyobb összefüggő 
területen levő azoknak a fáknak az összessége, amelyek együttvéve 
bizonyos közös jelleggel bírnak.

5. Erdőrészlet (osztag, Fekete szerint: tagrészlet) alatt az erdőnek 
olyan önmagában véve többé-kevésbbé egyöntetű részét értjük, 
amely a szomszédos területektől termőhelyi, avagy faállomány
viszonyok tekintetében lényegesen különbözik. Az erdőrészletek 
az erdőrendezésnél az erdő elemeinek tekinthetők.
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6. Fakészlet (élőfakészlet) alatt valamely nagyobb területen levő 
faállományok összességét értjük. Amikor faállományról szólunk, 
rendesen egy erdőrészlet faállományára gondolunk, míg a »fakészlet 
szóval valamely nagyobb erdőterület összes fatömegét szoktuk 
megjelölni.

7. Az üzemosztály olyan erdőterület, amelyen a gazdálkodás 
ugyanazok szerint a főbb elvek szerint történik. Ekkép az üzem
osztály gazdasági egységnek tekinthető.

8. A vágatási kor az a kor, melyben a faállomány, illetőleg az azt 
alkotó fák vágás alá kerülnek. (Az előhasználat útján kihasznált 
fáktól itt természetesen el kell tekintenünk.) Szabályos állapot esetén 
a vágatási kor az összes faállományoknál egyenlő. Ezt a kort 
szabályos vágatási kornak nevezzük, szemben a valóságos vágatási 
korral. A vágatási kor nagysága függ a fák vágásra való érettségétől. 
Vágásra érettnek pedig akkor mondunk valamely faállományt, illetőleg 
fát, amikor az elérte a kifejlődésnek azt a fokát, amely mellett 
kihasználása mennyiség, minőség, érték és a felújítás szempontjából 
a legelőnyösebb.

9. Vágásforduló (forda) az az idő, amely alatt valamely üzem
osztálynak valamennyi erdőrészlete egyszer kihasználtatik és felújít- 
tatik. Szabályos állapotban levő üzemosztály valamely erdőrészletére 
értve pedig a vágásforduló az az idő, mely a faállomány kelet
kezésétől annak kihasználásáig és felújításáig telik el. A vágásforduló 
szabályos állapotban levő erdőnél egyenlő a vágatási korral. Kivétel 
az az eset, amikor a felújítás nem követi nyomban a kihasználást, 
amikor tehát a vágásforduló egyenlő a vágatási kornak és a kihasz
nálástól a felújításig eltelő időköznek az összegével.

A vágásfordulót könnyebb áttekintés kedvéért fordulószakokra 
szokás osztani. Egy-egy fordulószak szálerdőnél rendesen 20 évre, 
sarjerdőnél 10 évre terjed. Szálerdőnél a 20 éves fordulószakot 
még két 10 évből álló félfordulószakra szoktuk osztani.

10. A gazdasági mód (üzemmód) az erdő tenyésztésének és 
kihasználásának a módja. Három fő gazdasági módot különböz
tetünk meg, ú. m. szálerdő-, sarjerdő- és középerdőgazdasági módot. 
A szálerdőgazdaságnál a felújítás magból történik, még pedig vagy 
közvetetlenül (vetés útján, avagy természetes úton, magavetésből), 
vagy pedig magból nevelt csemeték ültetése által; s a fákat szál
fákká neveljük és magasabb korban használjuk ki. A sarjerdőgazda- 
ságnál a felújítás természetes úton sarjakról történik és a kihasználás
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fiatalabb korban következik be. A kettő között áll a középerdő
gazdaság. Ennél a fák túlnyomó részét fiatal korukban használjuk 
ki és ezek sarjakról újulnak fel (sarjfaállomány), egyes fákat ellenben 
magasabb korig tartva fenn, szálfákká nevelünk (szálfaállomány).

A szálerdőgazdaság keretében ismét szorosabb értelemben vett 
szálerdő- és szálalógazdaságot lehet megkülönböztetni. Az előbbi 
ismét kétféle lehet, ú. m. szálerdőgazdaság tarvágással és szálerdő
gazdaság fokozatos felú jító vágással. Az elsőnél a vágásterületek 
faállományát egyszerre használjuk ki, a felújítás pedig rendszerint 
mesterséges úton, ültetéssel vagy vetéssel történik és így a faállo
mányokban a fák kora meglehetősen egyenlő. A fokozatos felújító 
vágásos szálerdőgazdasági módnál ellenben a vágásterületeken először 
a fáknak csak egy részét használjuk ki, a többit pedig egy időre 
egyenletesen, avagy csoportosan visszahagyjuk abból a czélbói, 
hogy a területet maggal vessék be; az így fenmaradt fákat később 
vagy egyszerre, vagy pedig fokozatosan vágatjuk le. A felújítás 
ekkép természetes úton magról történik. Néha azonban mesterséges 
alátelepítést is alkalmazunk, különösen ha értékesebb fafajt akarunk 
közbeelegyíteni. A kihasználás és felújítás időtartama lehet néhány 
év, vagy kiterjedhet hosszú időre, pl. 10 — 20, sőt több évre is.

A szálaié-gazdasági módnál a kihasználás törzsenként (szálan
ként), esetleg törzscsoportonként történik és ugyanazon a területen 
kiterjed a vágásforduló egész tartamára; vagy úgy, hogy ugyan
arról a területről minden évben, illetőleg rövid időközökben hasz
nálunk ki egyes törzseket vagy törzscsoportokat, vagy pedig úgy, 
hogy a kihasználás ugyanazon a területen csak bizonyos hosszabb, 
pl. 10 vagy 20 évi időközönként ismétlődik. A különbség tehát a 
a fokozatos felújító vágásmód és a szálaló-gazdaság között az, 
hogy amíg az előbbinél ugyanazon a területen a fő- vagy végső 
használatot ennek megkezdésétől számítva bizonyos, 5—20, esetleg 
több évre terjedő időszak alatt befejezzük, addig az utóbbinál a 
kihasználás ugyanazon a területen rövidebb-hosszabb időközökkel 
az egész vágásfordulóra kiterjed. A felújítás a szálaló-gazdaságnál 
is természetes úton, magról történik s csak kivételesen alkalmazunk 
mesterséges alátelepítést is.

A három fő gazdasági módnak még számos más változata is 
van, amelyekre ezúttal nem terjeszkedünk ki.
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ELSŐ SZAKASZ.

Az erdő szabályos állapotáról.
Szabályos állapot alatt az erdőnek azt a teljesen rendezett,, 

eszményi állapotát értjük, amely mellett az állandóan évről-évre 
(esetleg bizonyos nagyobb, de egyenlő időközökben) mennyiség 
és minőség tekintetében egyenlő fahozamot képes szolgáltatni. 
A valóságban ezt az állapotot teljesen elérni úgyszólván sohasem 
lehet, legfeljebb bizonyos mértékig való megközelítésére töreked
hetünk.

Hogy tisztába jöjjünk a szabályos erdőállapot fogalmával, vegyünk 
alapul egyelőre egy egyszerű erdőt, amelyet egyetlen fafáj alkot, 
amelynél a termőhelyi viszonyok teljesen egyenlők az egész területen 
s amely erdő a legegyszerűbb gazdasági módban, t. i. szálerdő
gazdasági módban tarvágás mellett, avagy sarjerdőgazdasági módban 
kezeltetik (a szabályos erdőállapot fogalmának megalkotásánál e két 
gazdasági mód között nincs különbség). Tételezzük fel továbbá, 
hogy a kihasználás egyenletes, vagyis hogy az üzem legszigorúbb 
tartamos üzem. Ha megismerkedtünk a szabályos erdő fogalmával 
ezt a legegyszerűbb erdőalakot illetőleg, nem lesz nehéz elképzel
nünk a szabályos állapotot a többi főbb gazdasági mód, nevezetesen 
a fokozatos felújító vágásos szálerdőgazdasági mód, a szálalógazda- 
sági mód, valamint a középerdőgazdasági mód mellett kezelt erdőknél 
sem és könnyen elképzelhetjük az olyan erdőkre nézve is, amelyeknél 
a fafaj többféle és a termőhelyi viszonyok is különbözők, valamint 
arra az esetre is, ha szünetelő üzemmel lenne dolgunk.

A) A tarvágás mellett kezelt szálerdők és a sarjerdők
szabályos állapota.

Induljunk ki az erdő szabályos állapotának fentebb körülírt 
fogalmából. Eszerint a tarvágás mellett kezelt szálerdő és a sarjerdő, 
egyenletes üzemet tételezve fel, csak akkor van valóban szabályos 
állapotban, ha állandóan, évről-évre egyenlő fahozamot képes nyújtani.
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Ez a fahozam tulajdonképpen a fő- vagy végső használatok és az 
előhasználatok útján nyert fatömegekből áll. De a szabályos állapot 
tárgyalásánál az előhasználatoktól eltekintünk, mivel ha a főhaszná
latok útján kihasznált fatömeg egyenlő, akkor az előhasználatokból 
nyerhető fatömeg szintén egyenlő lesz.

Hogy a főhasználat útján nyert fatömeg évente egyenlő legyen, szük
séges, hogy évről-évre egyenlő legyen úgy a kihasználás alá jutó 
terület, valamint az ezen levő faállománynak a kora és sűrűsége. 
Ezt csak akkor érhetjük el, ha az erdő szabályos összetétellel bír, 
nevezetesen annyi egyenlő részből áll, ahány év a vágatási kor és 
minden egyes ilyen rész faállományának a korában egy-egy év a 
különbség. Ebben az esetben mire a ma legfiatalabb faállományt 
is kihasználtuk, a ma legidősebb faállomány ismét vágásra érett lesz.

A szabályos állapothoz szükséges még az is, hogy a különböző 
korú faállományok ne össze-vissza feküdjenek, hanem czélszerű 
sorrendben következzenek egymás után.

Az erdő szabályos állapotának a főfeltételei ezek szerint: 1. az 
egyenlő (teljes) sűrűség, 2. a szabályos korfokozat, 3. a korfokok 
szabályos sorrendje. Ha ezek a feltételek megvannak, önként követ
kezik, hogy meglesznek a szabályosságnak egyéb feltételei is, ú. m.
4. a szabályos vágatási kor, 5. a szabályos fakészlet, 6. a szabályos növe
kedés (fatömeggyarapodás) és végül 7. a szabályos hozam. Lássuk 
sorra mindezeket.

1. A teljes sűrűség.

Teljesnek mondjuk valamely faállománynak a sűrűségét, ha az 
illető területen mindenütt annyi fa áll, amennyi a talajt és a vilá
gosságot teljes mértékben kihasználni képes, vagyis amennyi az 
illető területen egymás mellett megfér, úgy, hogy amellett meg
felelően fejlődni képes.

Az erdő állapotát valóban szabályosnak és eszményinek termé
szetesen csak akkor lehet mondani, ha az azt alkotó faállományok 
valamennyien ilyen teljes sűrűségűek.

2. A szabályos korfokozat.

Szabályos állapotban levő erdőnél szükséges, hogy az annyi 
egyenlő részből álljon, ahány év a vágásforduló és az egyes részek 
faállományának a korában 1—1 év legyen a különbség. (Itt most
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eltekintünk attól az esettől, amidőn a szabályos vágatási kor nem 
egyenlő a vágásfordulóval.) Egy-egy ilyen rész faállományát korfok- 
nak nevezzük. Amint a vágásfordulót fordulószakokra osztjuk, a kor
fokokat korosztályokba szoktuk foglalni, úgy, hogy egy korosztályba 
annyi korfok tartozzék, ahány évből áll a fordulószak. Az összes 
korfokok egész sorozatát szabályos korfokozat-naknevezzük.

Láttuk már, hogy a vágásfordulót szálerdőnél rendszerint 20, 
sarjerdőnél 10 évre terjedő fordulószakokra szoktuk osztani. Épp így 
csoportosítjuk a korfokokat is; 100 éves vágásfordulónál a 81 100
éves korfokok képeznek egy korosztályt, melyet 1. korosztálynak 
nevezünk, a 61—80 éves faállományok képezik a II. korosztályt, a 
4 1—60 évesek a III., a 21 40 évesek a IV. és végül az 1—20 évesek
az V. korosztályt. Külföldön a legtöbb helyen megfordított sorrendet 
követnek s a legfiatalabb korosztályt jelölik Lel s a legidősebbnek 
adják a legnagyobb számot. (Előnye ennek az eljárásnak, hogy ily 
módon mindenkor tisztában lehetünk azzal, hogy az illető római 
szám milyen korosztályt jelent, holott nálunk az egyes római számok 
jelentősége a vágásforduló nagysága szerint változik.)

Nagyon természetes, hogy az egyes korfokok évente változtatják a helyüket- 
Vegyünk fel pl. egy 20 éves vágásforduló mellett kezelt sarjerdőt. Szabályos 
állapot esetén ennek az erdőnek !/2o részén a faállomány 1 éves, másik V20 részén 
2 éves és így tovább. Az első évben a 20 éves faállományt kihasználjuk s mivel 
az sarjakról mindjárt felújul, egy év múlva annak a helyén egy éves faállomány 
lesz s ezalatt a többi faállomány kora is emelkedik egy-egy évvel. Öt év múlva 
a jelenleg 20 éves faállomány helyén 5 éves faállomány lesz és akkor a most 
15 éves faállomány lesz vágásra érett, vagyis 20 éves. Húsz év múlva a jelenleg 
20 éves faállomány helyén ismét 20 éves faállomány lesz, a 19 éves helyén megint 
19 éves és így tovább. A faállományok korának ezt a változását, vagyis a kor
fokok költözködését az alábbi ábrák mutatják :

Jelenleg :

1 év múlva :

5 év múlva :

20 év múlva :

1 2 3 4 5 15 16 17 18 19 20

2 3 4 5 6 • 16 17 18 19 20 1

6 7 8 9 10 18 19 20 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 15 16 17 18 19 20
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Abban az esetben, ha a kihasználást nem követi nyomban a felújítás, minden 
évben néhány felújítatlan vágásterületünk lesz. Legyen pl. a szabályos vágatási 
kor 100 év, a kihasználástól a felújításig eltelő időtartam 5 év s következésképp 
a vágásforduló 100 +  5 =  105 év. Az egyes korfokok elhelyezkedése ebben az 
esetben a következő :

Jelenleg :

1 év múlva :

5 év múlva :

105 év múlva:

96 97 98 99 100

96 97 98 99 100

97 98 99 10(

96 97 98 99 100

3. A korfokok szabályos sorrendje.

Az erdő szabályos állapotának egyik lényeges feltétele, hogy az 
egyes korfokok a természetben bizonyos szabályszerűséggel csopor
tosuljanak egymás mellé. Akképpen t. i., hogy ha minden évben a 
legidősebb korfokot vágatjuk, a kihasználási sorrend összhangzásban 
legyen a helyes vágássorrenddel. A helyes vágatási sorrend pedig 
megköveteli: 1. hogy az egyes évekre eső vágásterületekről a 
fatömeget ne kelljen más, szomszédos területeken át közelíteni a 
völgyekhez, utakhoz vagy más szállítási berendezésekhez; 2. a szél
veszélytől megóvandó fenyveseknél (főképpen a luczfenyveseknél) 
pedig ezenkívül még azt is, hogy a visszamaradó faállományok a 
szélveszélynek ne legyenek nagyobb mértékben kitéve.

Eszerint a korfokok szabályos sorrendjére nézve korántsem szabad 
azt a követelményt felállítanunk, hogy az összes korfokok a koruk
nak megfelelő szigorú egymásutánban sorakozzanak egymás mellé 
(amint ezt a fenti két ábra feltünteti). Hanem megelégedhetünk azzal, 
ha azok fekvésüknél fogva egymástól függetlenül kihasználható 
kisebb-nagyobb csoportokat alkotnak s az egyes csoportokon belül 
a. terepviszonyok és az úthálózat által megszabott (illetőleg fény-
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veséknél a veszélyes szélirányhoz is alkalmazkodó) czélszerű vága- 
tási sorrendnek megfelelőleg, emelkedő, avagy apadó sorrendben 
következnek egymás után. Megjegyzendő, hogy egyugyanabba a 
csoportba nem szükséges kor szerint közvetetlenül egymás után 
következő korfokoknak tartozniok, amennyiben a vágatás ugyan
abban a csoportban egyideig szünetelhet is.

4. A szabályos vágatási kor.

A szabályos korfokozatnak természetes következménye, hogy 
minden évben a szabályos vágatási kornak megfelelő korú korfok 
kerülhet vágás alá a szabályos állapotban levő erdőben.

A szabályos vágatási kor — amint már fentebb láttuk — rend
szerint egyenlő a vágásfordulóval és ettől csak abban az esetben 
tér el, amikor a vágásterületek kihasználását azok felújítása nem 
követi nyomban. így pl. ha a felújítás mezőgazdasági köztes hasz
nálattal kapcsolatban történik. Ilyen esetben a vágatási kor a vágás
fordulónál annyi évvel kisebb, ahány év a kihasználástól a felújításig 
eltelik.

5. A szabályos fakészlet.

A szabályos állapotban levő erdő összes fatömegét szabályos 
fakészletnek nevezzük. A szabályos fakészlet tehát az összes kor
fokok fatömegéből áll. így pl. a 100 éves vágásforduló mellett 
kezelt erdő szabályos fakészletét megtudjuk, ha az 1, 2, 3 . . .  99, 
100 éves korfokok fatömegeit összegezzük. A szabályos fakészlet 
ugyanannál az erdőnél annál nagyobb, minél hosszabb a vágás
forduló. Ennek a megvilágítása czéljából állítsuk szembe egymással 
pl. a 20 és 30 éves vágásfordulót:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
é v e s e v e s

í 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
é v e s é v e s

Azon a területen, amelyet 20 éves vágásfordulónál az 1 éves 
korfok foglal el, 30 éves vágásforduló esetén 1 és 2 éves faállo
mány lesz.
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Azon a területen, amelyet 20 éves vágásfordulónál a 2 éves 
korfok foglal el, 30 éves vágásforduló esetén 2 és 3 éves faállo
mány lesz.

Azon a területen, amelyet 20 éves vágásfordulónál a 20 éves 
korfok foglal el, 30 éves vágásforduló esetén 29 és 30 éves faállo
mány lesz.

Nyilvánvaló ebből, hogy hosszabb vágásforduló mellett ugyan
azon a területen mindig korosabb faállomány lenne, mint rövidebb 
vágásforduló esetén; következésképp hosszabb vágásforduló mellett 
a szabályos fakészlet is nagyobb.

A szabályos fakészlet nagysága különböző, aszerint, amint azt 
tavaszra, avagy őszre számítjuk ki. A fadöntés lomberdőkben rend
szerint őszszel, vagy a tél folyamán történik, fenyvesekben pedig 
tavaszszal, a nedvkeringés megindulta után. Egyszerűség kedvéért 
azonban feltételezhetjük, hogy mindkét esetben télen át vágatunk. 
Eszerint őszszel a vágatást megelőzőleg 1, 2, 3, 4 . . . (/— 1), /  éves 
(/ =  a vágásforduló éveinek a száma), tavaszszal pedig, közve- 
tetlenül a vágásterület kihasználása után (amikor tehát a felújítás 
még nem történt meg) 0, 1, 2, 3, 4 . . . (/— 2), (/—1) éves faállomá
nyaink vannak. Ki lehet számítani a szabályos fakészletet a nyár 
közepére is, amikor a faállományok elméletben V2, 1 V2, 2 V2, 372 ... 
(/—'1V2)» (/—V2) évesek.

A szabályos fakészletet rendesen annyi holdra szoktuk kiszámí
tani, ahány év a vágásforduló; az ekképp nyert eredményből azután 
könnyen megtudhatjuk az egész területre, vagy az egy holdra eső 
szabályos fakészletet.

A szabályos fakészlet kiszámításának két főmódja van: ú. m.
a) az átlagos növekedés és b) a fatermési táblák segélyével való 
számítás.

a) A szabályos fakészlet kiszám ítása az átlagos növekedés segélyével.

Az erdőbecsléstanból tudjuk, hogy az átlagos növekedést úgy 
kapjuk meg, hogy a fatömeget elosztjuk a korral. A szabályos 
fakészlet kiszámításánál mindig a szabályos vágáskorra vonatkozó 
átlagos növekedést veszszük alapul. Jelöljük a vágásfordulót s 
egyúttal az ezzel egyenlőnek feltételezett szabályos vágatási kort 
»/«-el, a holdankénti vágáskori fatömeget »/7«-el s az egy évre eső
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holdankénti átlagos növekedést »/?«-el. Lesz tehát n =  s ebből
F  =  n f.

Ha feltételezzük, hogy minden faállomány keletkezésétől addig, 
amíg vágatási korát eléri, egyenletesen gyarapodik fatömegében, 
akkor az egy-egy holdat elfoglaló minden egyes korfok fatömegét 
megkapjuk, ha az átlagos növekedést az illető korfok korával 
szorozzuk. Tehát az egyéves korfok fatömege lesz »n«, a kétévesé 
2n, a háromévesé 3 n . . . az (/— 1) évesé (/— \) n és végül az 
/  évesé fn .

Ha az őszi szabályos fakészletet akarjuk kiszámítani, akkor az
1—/éves korfokok fatömegeit összegeznünk kell. Ezek a fatömegek 
egymás után írva egy egyszerű számtani sort alkotnak.

S zkö =  \n-\-2n-\-3n-\-A n-\-...-\- (/— 1) n -j- fn .

S z k s = ' l á ^ L f = " J ± f J l L . Minthogy , l f = F

S z k , (/holdon) =

Ha egy holdra akarjuk tudni a szabályos fakészletet, akkor ezt 
osztjuk /-el, vagyis

c , , , . F . f  . n . f  F  . nSz kö (egy holdon) =  —

A tavaszi szabályos fakészletnél a legidősebb korfok faállománya 
hiányzik. Ennélfogva

S zkt =  0 -j- n -j- 2 n -f- 3 n + . . .  -f- ( / —2) n -j- (/— 1) n

Szk, ^

S z k , ( f  holdon) =  ^ f  - y ;  Szk,  (egy holdon) =  T  _  A

A nyár közepén levő szabályos készlet nem egyéb, mint a 
tavaszra és őszre kiszámított fakészletek átlaga.

S zkny (/ holdon) =  2 ^  2 1 2 2 =  ~~~;
2  2

p
S z k ny (1 holdon) =  —

Muzsnay O .: Erdőrendezéstan. 2
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Példa. Legyen a vágáskori fatömeg kát. holdanként 300 m3 ; a vágásforduló 

(egyúttal szabályos vágatási kor) 100 év s ebből folyólag: n =  ^ = 3 m 3. Lesz:

Sz kö (100 kát. holdon) = --------------- [- —  ==15.150 m3

300 3
Sz kö ( 1 kát. holdon) =  — =  151-5 m3

c / /m m  m  m X 300 X 100 300 , . ocn ,Sz kt (100 kát. holdon) - ------------------- — =  14.850 m3

300 3
Sz kt ( 1 kát. holdon) =  —--—  =  148-5 ni3

Az átlagos növekedés alapján való számításnál a fentiek szerint 
abból indultunk ki, hogy a fatömeg, keletkezésétől egészen a vága
tási korig, az üzemosztály minden egyes korfokánál egyenletesen 
gyarapodik. Ezt egy diagrammal is ábrázolhatjuk oly módon, hogy 
egy tengelyrendszert véve fel, bizonyos mértékarány szerint fel- 
viszszük a vízszintes tengelyre az időt (éveket), a megfelelő rend
szálakra pedig a fa tömeget (köbméterekben). Legyen pl. a 100 éves 
faállomány holdankénti fatömege 300 m3. Ebben az esetben minden 
10—10 évi időközre 30 m3 fatömeggyarapodás esik. Ha a 10, 20, 
30 . . . 90, 100 éveknek megfelelő fatömegeket a megfelelő függé
lyesekre (ordinátákra) felviszszük s az így nyert pontokat össze
kötjük, egy egyenes vonalat nyerünk. Ha most a vízszintes tengelyen 
az egyes éveknek megfelelő osztásrészeket is kitüntetjük s minden 
osztáspontnál merőlegest húzunk a fatömegeket jelző egyenes 
vonalig, ezek a merőlegesek egyen-

300 m.3

250

200

150

100

50

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 év
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Az erdőbecsléstanból azonban úgy tudjuk, hogy a valóságban 
a fatömeget ábrázoló vonal görbe szokott lenni (lásd az ábrát). 
Ha tehát a szabályos fakészletet az átlagos növekedés alapján 
számítjuk ki, pontos eredményhez csak a legritkább esetben jutunk. 
Azoknál a fafajoknál, amelyeknél a tömeggyarapodás a fiatal korban 
lassú (lásd az ábrán a szaggatott görbe vonalat), mint pl. a tölgy
fajoknál, a jegenyefenyőnél és a bükknél, az átlagos növekedés 
alapján rendesen nagyobb eredményt nyerünk, mint kellene. Az olyan 
fafajoknál ellenben, amelyek fiatal korban gyorsan nőnek (pl. a vörös
fenyő és az erdei fenyő), az átlagos növekedés alapján kiszámított 
szabályos fakészlet rendszerint kisebb, mint valósággal (lásd az 
ábrán a folytonos görbe vonalat).

19

b) A szabályos fakészlet kiszám ítása faterm ési táblák segélyével.

Ha olyan fatermési tábláink volnának, amelyekben a fatömegek 
egy-egy évi korkülönbséggel vannak kimutatva, nagyon egyszerű 
volna a szabályos fakészlet kiszámítása. T. i. az őszi fakészletnél 
csak az 1, 2, 3 . . . (/—1) és /  éves, a tavaszi fakészletnél pedig a 
0, 1, 2, 3 . . . (/—1) éves faállományok holdankénti fatömegét kellene 
összeadni. Ilyen fatermési tábláink azonban nincsenek, mert a fater
mési táblák rendesen csak 5—5, vagy 10—10 évi különbséggel mutat
ják ki a fatömegeket. Ha tehát a jelzett módot akarnánk követni, 
akkor előbb minden egyes korfok fatömegét ki kellene számítani azzal 
a feltevéssel, hogy a fatermési táblákban kitüntetett korok közé eső 
évek alatt a fatömeg egyenletesen gyarapszik. Ez azonban hossza
dalmas számításokkal járna s el is kerülhető, ha a szabályos fakész
letet az alábbiak szerint, készletsorokkal, avagy betűszámtani képlet 
segélyével, esetleg grafikus úton számítjuk ki.

a.) A szabályos fakészlet kiszámítása készletsorokkal.

Ennél az eljárásnál a szabályos fakészletet alkotó korfokok fatöme
geit csoportokba foglaljuk, még pedig egy-egy csoportba annyi korfok
nak a fatömegét, ahány évi különbségekkel vannak kimutatva a fa
tömegek a fatermési táblákban. így pl. ha a fatermési táblákból a 
fatömegek 10—10 évi korkülönbséggel olvashatók ki, 10—10 korfok 
fatömege fog egy-egy csoportot alkotni. Tehát 100 éves vágásfor
dulónál, ha a szabályos fakészletet őszre akarjuk kiszámítani, az első

2 *
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csoportba az 1, 2, 3 . . .  9, 10 éves, a második csoportba a 11, 12,, 
13 . . .  19, 20 éves, az utolsó csoportba a 91, 92 . . .  99, 100 éves 
korfokok fatömegei, ha pedig a tavaszi fakészlet kiszámításáról van 
szó, az első csoportba a 0, 1, 2, 3 . . .  8, 9 éves, a másodikba a 
10, 11, 12 . . .  18, 19 éves s az utolsóba a 90, 91, 92 . . . 98, 99 éves 
korfokok fatömegei fognak tartozni.

A számításnál feltételezzük, hogy a fatömeg gyarapodása a fater- 
mési táblákban feltüntetett évek között egyenletes. Ekképp az egyes 
csoportokban a fatömegek számtani sort képeznek s ezért egy-egy 
ilyen csoport fatömegét készletsom ak nevezzük. Nyilvánvaló, hogy 
ha ezeket a készletsorokat összegezzük (oly módon, hogy minden 
készletsornál az első és utolsó tag összegének a felét megszorozzuk 
a tagok számával) s az így nyert összegeket ismét összeadjuk, az 
eredmény a szabályos fakészlet lesz a szabályos vágatási kornak 
m egfelelő számú holdra. (Egyébiránt úgy itt, mint a szabályos fakész
letre vonatkozó fentebbi és alábbi levezetéseinknél feltételezzük, hogy 
a vágásforduló egyenlő a szabályos vágatási korral.)

Példa. Kiszámítandó valamely 100 éves vágásforduló mellett kezelt bükkös 
szabályos fakészlete őszre készletsorok segélyével. A termőhelyi osztály megfelel 
a zsarnóczai m. kir. erdőhiv. kerületére felállított helyi fatermési táblák II. thelyi 
osztályának.

E fatermési táblák szerint a holdanként)' fatömegek (és a folyó korszaki 
növekvés) 10—10 évi korkülönbségekkel a következők:

Kor
(év)

Fatömeg
(m3)

Folyó korszaki 
növekvés (ma)

}  . . . . ...........................................0-5
1 0 ......................

...........................  5 }  . . . . ...........................................1-4
2 0 ......................

...........................  19 }  . . . . ...........................................2-0
3 0 ...................... 39 ’

...........................  39 . . .  . ...........................................2 5
4 0 ......................

...........................  64 }  . . . . ...........................................2-8
5 0 ...................... ...........................92 j

...........................122 f
...........................................3-0

6 0 ......................
...........................................3 2

7 0 ..................... ...........................154 J
...........................................3-0

8 0 ..................... ...........................184 j
...........................214 f

...........................................3-0
9 0 .....................

...........................................2-8
1 0 0 ...................... ...........................242
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Az első készletsor: 0-5 +  1-0 +  1-5 +  2-0 +  2-5 +  3-0+3-5 +  4-0+4-5 +  5-0 m3 ;

ennek az összege: 0-5 +  5-0 x io  = 27-5 m3

A második készletsor első tagja a 11 éves korfok fatömege (a
19 — 510 éves fatömeg +  1 évi folyó növekvés), vagyis 5 -j---- ^ — =  6-4 ni3,

utolsó tagja pedig a 20  éves korfok fatömege; ennek a készletsornak 
6-4 +  19az összege x io  = 127-0

A harmadik készletsor (a 21—30 éves korfokok fatömege) összege :

- 1 Í ~ 39  X  1 0 = .................................................................................................  300-0 »

A negyedik készletsor (a 31—40 éves korfokok fatömege) összege :

" V "  ......................................................................
Az ötödik készletsor (a 41—50 éves korfokok fatömege) összege : 

66-8 +  92 
2 X10 =

95 1 1 22
A hatodik készletsor összege: ----- ^ -------X 1 0  =

A hetedik 

A nyolezadik 

A kilenczedik

125-2 +  154 x io  =
1 5 7 + 1 8 4

187 +  214

x io  =

X10:

527-5 »

794-0 » 

1085-0 » 

1396-0 

1705-0 » 

2005-0 »

A tizedik készletsor (91—100 éves korfokok fatömege) összege:
216-8 +  242 x  1 0 = ........................................................................................ 2294-0 »

A szabályos fakészlet (őszre) 100 holdon =  10261-0 m3

Ebből az egy holdra eső szabályos fakészlet: m3 =  102-61 m3.

Hasonló módon számítjuk ki a szabályos fakészletet tavaszra, csakhogy ebben 
az esetben az egyes készletsorokat a 0—9, 10—19, 20—29, 30—39, . . . 90—99 éves 
korfokok alkotják. Lesz tehát:

Az első készletsor első tagja 0 m3, utolsó tagja (a 10 éves fatömeg — egy

növekedés) 5—0-5 =  4-5 m3 ; a készletsor összege 22-5 m3

A 2-ik készletsor összege : 5 +  (19 — 1-4) 
2 x i o =  . . . 113-0 »

A 3-ik » » 19 +  (39 — 2) 
2 x i o =  . . . 280-0 »

A 4-ik » » 39 +  (64 — 2-5) 
2 X  1 0 =  . . . 502-5 »

Az 5-ik » 64 +  (92 — 2-8) 
2 X  1 0 =  . . . 766-0 »
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A 6-ik k<íszletsor összege : 2 - X  1 0 =  . . . 1055-0 m*

A 7-ik » » 122 + (1 5 4  — 3-2) 
2 x  1 0 =  . . . 1364-0 »

A 8-ik » » 1 5 4 +  (184 — 3) 
2 - x  1 0 =  . . . 1675-0 »

A 9-ik » » 184 + (2 1 4  — 3) 
2 x  10  =  . . . 1975-0 »

A 10-ik » » 2 1 4 +  (242 -2 -8 )  
2 x  1 0  =  . . . 2266-0 »

A szabályos fakészlet tavaszra (100) holdra: 100190 m3
1 holdra: 100-19 m3

Ha esetleg nyár közepére kellene kiszámítanunk a szabályos fakészletet, akkor 
a készletsorokat az Va, IV2, 2V2 . . . 9Va éves, illetőleg a 101/2—19V-2 . . . 90V2—9972

eves fatömegek alkotnák. Ekkép pl. az első készletsor első tagja -y - , utolsó tagja

0-5 . . , 1-4 1*4
5 -j— ^r- m3, a második készletsor első tagja 5 -j— — , utolsó tagja 19-----— ; az

első készletsor összege 

_ . 1-4 ,

0-5 f  5 0-5 )
2  1 V  2  j X  10  =  — X  10 ; a 2 -ik készletsor ösz-

19
szege pedig:

2 
1-4
2 _ 1_  IQ

-----X 10 =  — —  X  10 lenne stb.

Az egyes készletsorok összegét tehát nyár közepére egyszerűen úgy nyerjük,, 
ha a fatermési táblákban kimutatott két szomszédos korfok fatömegének az átlagát 
szorozzuk a készletsor tagjainak a számával.

P) A szabályos fakészlet kiszámítása algebrai képlet
segélyével.

Az előbbi eljárás hosszadalmassága miatt nem igen nyer alkal
mazást. Annál gyakrabban használjuk az algebrai képlettel való szá
mítást, amely lényegében a készletsorokon alapszik. Jelöljük azt 
a számot, amely mutatja, hogy hány évi időközökben vannak kimu
tatva a fatermési táblákban a fatömegek »jc«-el, az x éves fatömeget 
»ö«-val, a 2x évest »6«-vel, a 3x évest »c«-vel és így tovább. Hogy 
a készletsorokat megalkothassuk, csupán azok első és utolsó tagjaira 
van szükségünk.

Lássuk először a szabályos fakészlet kiszámítását őszre. Ebből 
a czélból foglaljuk a számításhoz szükséges adatokat egy olyan 
kimutatásba, aminőt Fekete L. erdőrendezéstanában (49. lap) találunk.
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A k é s z l e t s o r
első tagjánál utolsó tagjánál

összege
a kor a fatömeg a kor a fatömeg

a f  a  , \ x1
X

* a ( t + " ) x t

x-\-\
a +  X

a
2 x b

2 * +  1 b + ~X
b

3 x c

3 x +  1 d  —  
*

c
4 x d

4 * 4 - 1 ‘ *
d

5 x e ( , + í ^ + . ) X |

A készletsorok összegei együttesen adják a szabályos fakészletet 
/  holdra. Tehát:

b — aSz kö — — ■ -f- a -f- a -f- x ■ b +  b +  - — +

+  - — — d

a f  a \ . b a . c b , d c ,
2 y x 1 x x x x 1 x x

2 d ~\—— x
d
x + e )

2ci +  2 b - \ - 2 c + ~ - j - eX

Végül

S zkö ( f  holdon) =  x - ^ a Jr bA[-cAr d-\ -(̂ e
2

A képletben levő tagok száma természetesen attól függ, hogy 
milyen hosszú a vágásforduló. Ha a = 1 0  év és a vágásforduló 
100 év, akkor a képletet így is írhatjuk:

Sz f c = 1 0  (/gio -h/ ^ 2 0  -\~fg~io +  • • • +  ~ ^ \  + ^ p ,

aho1 f g 10 a 10 éves, f g w a 20 éves korban levő holdankénti fatöme
get jelenti stb.
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Ha az egy holdra eső szabályos fakészletet akarjuk tudni, az 
eredményt természetesen el kell osztanunk még a vágásforduló évei
nek a számával.

Ha tavaszra számítjuk a szabályos fakészletet, akkor az első 
készletsort a 0 — (x — 1) éves, a másodikat az a — (2 x— 1) éves, 
a harmadikat a 2x — (3a — 1) éves korfokok fatömegei alkotják és 
így tovább. Ebben az esetben lesz:

A k é s z l e t s o r

első tagjánál utolsó tagjánál
összege

a kor a fatömeg a kor a fatömeg

2 x  

3 x  

4.t

■V — 1

2 x  — 1 

3 x  — 1 

4 x  — 1 

5 x —  1

a — a
x

b — a
x

c — b 
x

d  — c
x

e — d

(
( 0 +  a- T )

x
T

a -\-b — ■ x

V"2
x

x ) T  
ű? — cá x  

"2

holdon) =  +  y  +  ö +   ̂+  y  —y  +   ̂+

^2ű-|-2ö —-j— 2z" —[— 2z/ —|— £— —̂  =  x ^ci b-\~ c d -\——-----— ■ ^2a —j— 2/b —J— 2r —f— 2z/ —^— —J — x ^a-\-b-\-c-{-d-\-— -  

100 éves vágásfordulót és 10 éves korkülönbségeket tételezve fel 

S zk, (/ holdon) =  10 ( fg w + f g „  + f g K +  . : / 4 ^ ' j  - / j f -

Ha nyár közepére akarjuk kiszámítani a szabályos fakészletet, 
akkor a tavaszi szabályos fakészlethez hozzáadjuk az őszi szabályos 
fakészletet és ennek az összegnek a felét veszszük, mivel a nyár 
közepén levő szabályos fakészlet egyenlő a tavaszi és őszi fakész
letek átlagával. E szerint lesz:

Sz kny =  x | a -j— b —]— c -j- d —|——
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P élda. Számítsuk ki a szabályos fakészletet betűszámtani képlet segélyével 
őszre, tavaszra és nyár közepére egy olyan bükkösre nézve, amilyenre fentebb 
készletsorok segélyével kiszámítottuk. Lesz :

S z k ö (100 holdon) =  1 0 ^ 5  +  19 +  39 +  64 +  122 +  154 +  184 +  214 +  ^ )

242
+  ~2~ =  10-261 nr3.

S z  kg (egy holdon) =  10261 : 100  =  102-61 m3.

S z k t ( 100  holdon) =  1 0  ^5 +  19 +  3 9 + 6 4  +  1 2 2  +  154 +  184+214  +  j

242
2 10-019 m3.

S z k t  (egy holdon) =  100*19 nr3.

S z k ny (100 holdon) =  1 0  ^5 +  19 + 3 9 +  6 4 +  1 2 2 + 1 5 4 +  184+214  +  j  =

=  10-140 m3.

S z k ,ly (egy holdon) =  10L4 m3.

Összehasonlítás kedvéért számítsuk ki a szabályos fakészletet erre az esetre, 
az átlagos növekedés szerint is.

S z k ö  ( 100  holdon) = ;242Xj0g +  242^12.22i m,

Egy holdra =  122-21 m3.

Az így kiszámított fakészlet nagyobb, mint az algebrai képlet segélyével pon
tosan kiszámított szabályos fakészlet. Ez az eredmény igazolja azt a fentebbi állí
tásunkat, mely szerint az olyan fafajoknál, amelyek fiatal korban lassan növeked
nek és növekedésüknek gyorsasága csak később emelkedik, szokásos vágásfordulót 
tételezve fel, az átlagos növekedés alapján kiszámított szabályos fakészlet nagyobb 
a más, helyesebb úton kiszámított szabályos fakészletnél.

Természetesen nagy különbség lesz a tavaszi és nyári szabályos fakészlet
nél is.

242 V 100 042
S z  kt (100 holdon) =  *  — - ^ =  1 1 .979 m3

S z k t  (1 holdon) =  119-79 m3

S z k ny (100 holdon) = ----- ^ ----- =12 .100  m3

S z k ny (1 holdon) =  121-1 m3

y) A szabályos fakészlet kiszámítása grafikus úton.

A szabályos fakészletnek fatermési táblák szerint való kiszámításánál még 
egy harmadik módot is alkalmazhatunk: a grafikus eljárást. Rakjuk fel egy 
összrendezői rendszer vízszintes tengelyére bizonyos mértékarány szerint az 
éveket a fatermési tábláknak megfelelő időközökkel s az így nyert pontokon
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állítsunk merőlegeseket és ezekre szintén bizonyos mértékarány szerint vigyük 
fel az illető éveknek megfelelő, a fatermési táblákból kiolvasott fatömegeket. 
Ha az így kapott pontokat egy folytonos görbe vonallal kötjük össze, a fatömegek 
görbéjét nyerjük. Ha azután a vízszintes tengelyen az egyes időközöknek meg
felelő távolságokat a korfokok számának megfelelően kisebb részekre osztjuk s 
minden egyes osztásponton merőlegest emelünk, bármely korfok fatömegét egy
szerű lemérés által megállapíthatjuk. Az egyes korfokoknak megfelelő hosszú
ságok összege nem egyéb, mint az egész őszi szabályos fakészletnek megfelelő 
hosszúság, amelyből az őszi szabályos fakészletet az alapul vett kisebbített mérték 
alapján meghatározhatjuk.

A tavaszi szabályos fakészlet egyenlő a 0—99 éveknek megfelelő hosszúságok 
összegével, a nyári szabályos fakészlet pedig az őszi és tavaszi szabályos fakész
letek átlagával.

A szabályos fakészletnek grafikus úton való kiszámítása tulajdonképpen még 
pontosabb, mint az algebrai képlet segélyével való számítás, mert míg az 
utóbbinál egyszerűség kedvéért feltételeztük, hogy a fatömeg gyarapodása bizo
nyos időközökben teljesen egyenletes, addig a grafikus eljárás eredményében 
kifejezésre jut az, hogy a fatömeg a valóságban egy folytonos görbe vonalnak 
megfelelőleg gyarapodik. A különbség azonban korántsem olyan lényeges, hogy 
érdemes volna érte a sokkal hosszadalmasabb grafikus eljáráshoz folyamodnunk.

c) Néhány észrevétel a szabályos fakészletet illetőleg.

A szabályos fakészletre vonatkozó mindezeknél a számításoknál 
csak a főfaállományt vettük figyelembe, míg azoknak a fáknak a 
fatömege, amely fák a létért való küzdelemben társaik által elnyo-
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mainak s a gyérítések*) alkalmával előhasználatképpen kihasznál
tatnak, avagy maguktól halnak el, számításon kívül maradt. Ez a 
fatömeg a régebbi fatermési táblákban rendszerint ki sincs tüntetve, 
az újabbakban pedig ki van ugyan mutatva, de külön rovatban. 
Ha ismerjük ezt a fatömeget is, semmi nehézség sem forog fenn 
arra nézve, hogy a szabályos fakészlet kiszámításánál szintén figye
lembe vegyük. Tegyük fel pl., hogy ismerjük a gyérítési fatömeget 
a faállomány záródásától (mondjuk a 20-ik évtől) számítva 10 10 évi
időközönként (azt a fatömeget t. i., amit a tíz évenként ismétlődő 
gyérítések alkalmával ki lehet használni). Ebben az esetben feltéte
lezhetjük, hogy ezek a fatömegek időközben (a jelzett példa szerint 
a 20 éves kortól a 30 éves korig, illetve a 30—40, 40—50 stb. évek 
között) egyenletesen jöttek létre. Ekkép minden ilyen időközre egy- 
egy számtani sort kell alkotnunk, hogy meghatározhassuk a szabályos 
fakészletnek a mellékfaállományra eső részét.

P élda . Tegyük fel, hogy a fatermési táblák szerint a gyérítések útján kihasz
nálható fatömeg 30 évnél 20 m3, 40 évnél 25 m3, 50 évnél 28 m3 stb. Kiindulva 
abból, hogy a 20 m3-nyi gyérítési fatömeg a faállomány 20-ik évétől 30-ik évéig, 
a 25 m3-nyi fatömeg a faállomány 30-ik évétől 40-ik évéig, a 28 m3-nyi fatömeg 
a faállomány 40-ik évétől 50-ik évéig jött létre, illetőleg vált ki a főfaállományból,, 
a számtani sorokat a mellékfaállományra eső (őszi) szabályos fakészlet kiszámítása 
czéljából a következőképpen alakíthatjuk m eg:

Az első számtani sor (a 21, 22 . . .  30 éves korfokok mellékfaállományainak 
a fatömege): 2 +  4 -j- 6 -f- 8 - f -10 -j- 14 -f- 16 -j- 18 -(- 20 m3.

A második számtani sor (a 31, 32 . . .  40 éves korfokok mellékfaállományainr k 
a fatömege): 2.5 5 - f  7.5 -f- . . . 25 m3.

A harmadik számtani sor (a 41, 42 . . .  50 éves korfokok mellékfaállományainak 
a fatömege): 2.8 -f- 5.6 -{- 6.4 -f- . . . 28 m3 stb.

Ha most mindezeket a számtani sorokat az ismert módon összegezzük s az 
eredményeket összeadjuk, megkapjuk a mellékfaállományok szabályos fakészletét.

A szabályos fakészlet kiszámításánál az eddigiekben feltételeztük, 
hogy a vágásterületek kihasználását nyomban követi a felújítás. 
Ha olyan esetre kell kiszámítani a szabályos fakészletet, amikor a 
felújítás a kihasználás után csak néhány évre következik, vagyis 
amikor tekintettel kell lenni erre a közbeeső időközre is, egyszerűen 
nem a vágásforduló éveinek a számát, hanem a szabályos vágatási 
kort veszszük alapul a számításnál. Mert a korfokok száma ebben

*) A gyérítések alkalmával újabban sok esetben a főfaállományhoz tartozó 
fák egy részét is -kihasználják, mi azonban itt eltekintünk az ilyen nagyobb fokú 
gyérítésektől, mert azok már az erdő alakját is lényegesen megmásítják s mert 
fatermési tábláink sem ilyen módon kezelt erdőkre vonatkoznak.
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az esetben nem a vágásforduló, hanem a szabályos vágatási kor 
éveinek a számával egyenlő.

Az az eset is előfordulhat, hogy a vágásforduló éveinek a száma 
nincsen összhangzásban azokkal az évszámokkal, amelyek a fatermési 
táblákban szerepelnek. Tegyük fel pl., hogy a vágásforduló 95 év, 
a fatermési táblákban pedig csak 10 évi különbözettél vannak fel
tüntetve az adatok. Ebben az esetben kiszámítjuk a 90 éves vágás
fordulónak megfelelő szabályos fakészletet és ehhez hozzáadjuk a 
a legidősebb 5 korfok fatömegének az összegét.

Nincs kizárva annak a lehetősége, hogy valamely szabálytalan 
állapotú erdőnek a valóságos fakészlete megegyezik az illető erdőre 
nézve kiszámított szabályos fakészlettel. Ez azonban még nem jelenti 
azt, mintha az illető erdő szabályos állapotban volna. Mert az olyan 
esetben pl., amikor az idős és a fiatal korfokok nagyobb területet 
foglalnak el, mint amekkorát szabályos állapot mellett elfoglalnának, 
a középkorú faállományok ellenben hiányzanak, megtörténhetik, hogy 
az idősebb korfokok fatömege éppen ellensúlyozza a középkorú 
faállományok hiányát.

6. A szabályos növekedés.

Növekedés alatt itt a fo ly ó  növekedést, vagyis az egy év alatt 
létrejövő fatöm eggyarapodást értjük. Szabályos állapotban lévő erdőnél 
minden évben, minden korfokon jön létre bizonyos növekedés és 
ezeknek a növekedéseknek az összege évente egyenlő egymással. 
De egyszersmind egyenlő a legidősebb korfok fatömegével is. 
Pl. 80 éves vágásfordulónál minden évben képződik növekedés a 
0, 1, 2, 3, 4 . . .  78 és 79 éves faállományokon. Természetes, hogy 
ezeknek a növekedéseknek az összege egyenlő a legutolsó (jelen 
esetben a 80 éves) korfok fatömegével, mert hiszen ez is úgy 
keletkezett, hogy 0—79 éves koráig összesen annyival gyarapodott, 
amennyivel most a 0, illetőleg az 1, 2, 3 . . .  79 éves faállományok 
fatömege egy év alatt együttvéve gyarapszik. Hogy ez így van, az 
még inkább kiviláglik a következő példából:

A zsarnóczai kerületre érvényes és fentebb már idézett fatermési táblák szerint 
(lásd a 20 . lapon) a bükknél a II. termőhelyi osztályban a fatömeg 80 évnél =  
184 m3, a folyó növekedések pedig (melyeket itt a korszaki évi növekedéssel 
veszünk egyenlőnek) a következők :
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0—10 évig a növekedés egy korfoknál (1 holdon) 

10—20

20—30 <■ c « «

30—40 «

40—50

50—60

60—70

70—80

10

19 5 
10

39—19
10

64—39
10

92 64
ÍÖ

122—92
10

154—122
10

184—154
i ÍÖ

=  0'5 in3, 10 korfoknál (10 hold) 5 m3

=  1-4 m3, 10 

— 2-0 m3, 10 

=  2-5 m3, 10 

= 2-8 ni3, 10 

=  3-0 m3, 10 

=  3'2 m3, 10 

=  3’0 m3, 10

14 in3 

20 m3

25 in3 

28 m3 

30 m3 

32 m3 

30' m3

Az összes növekedés tehát a 80 korfoknál (80 holdon) együttvéve =  184 m3,

vagyis egyenlő a legidősebb korfok fatömegéve).

Ez a szabályos növekedés szintén annyi holdra vonatkozik, ahány 
év a vágásforduló. Ha tehát az egy holdra eső szabályos növekedést 
akarjuk tudni, akkor ezt az összes növekedést el kell osztanunk 
még a holdak számával, vagyis »/«-el.

A szabályos növekedés kiszámításánál is csak a főfaállományon 
képződő növekedést szoktuk figyelembe venni, jóllehet ahhoz számí
tandó tulajdonképpen az időközben elnyomott és gyérítés útján 
kihasznált fák fatömege is. Ekkép a szabályos növekedés tulajdon
képpen egyenlő a legidősebb korfok fatömegének és amaz elnyomott 
fák fatömegének az összegével, amely elnyomott fák az illető kor
fokból a gyérítések alkalmával (az egész vágásforduló folyamán) 
kihasználtattak s amely fatömeg megint egyenlő a gyérítés útján 
egy év alatt több korfokból kihasznált fatömegek összegével. Ha a 
legidősebb korfok fatömegét »/̂ «-el s az a, b, c stb. éves kor
fokokból egy év alatt, illetőleg az /  éves faállományból, ennek 
a, b, c stb. éves korában előhasználat (gyérítés) útján nyert 
fatömegeket Ea, E b, Ec . . .-vei jelöljük, lesz a szabályos növekedés 
(/ holdon) — F-\- E a -f- E b -4- Ec -)- . . .

Amint valamely szabálytalan erdő valóságos fakészlete egyenlő 
lehet a szabályos fakészlettel, éppúgy egyenlő lehet annak valóságos 
növekedése is a szabályos növekedéssel, ha az illető erdő olyan 
korfokokból áll, amelyeknél a növekedésbeli különbségek egymást 
kiegyenlítik.
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7. A szabályos hozam.

Szabályos hozam alatt azt a fatömeget értjük, melyet a szabályos 
állapotban levő erdőből évente kihasználhatunk (anélkül természetesen, 
hogy a szabályos állapot változást szenvedne). A szabályos hozam 
tehát nem egyéb, — eltekintve az előhasználati fatömegektől — mint 
a legidősebb korfok fatömege, ami megint egyenlő — amint tudjuk — 
a szabályos évi növekedéssel. Ez természetes is, mert a szabályos 
állapotban levő erdő csak addig marad szabályos, amíg az évi hozamot 
az évi növekedés pótolni képes.

Ha az előhasználatokat is figyelembe veszszük, miként a szabályos 
növekedés, a szabályos hozam is (/holdon) =  F -{- En -f- Eb -)- Ec -j-...

8. Használati és növekedési viszonyszám.

H asználati viszonyszáni az a szám, melyet nyerünk, ha a szabályos 
hozamot elosztjuk a szabályos fakészlettel. Ha ezt a viszonyszámot 
//-val, a szabályos hozamot /^el (=  a legidősebb korfok fatömege)

E
s a szabályos fakészletet Sz/r-val jelöljük, lesz: h =  -~—j-.

Tegyük fel, hogy a használati viszonyszámot egy olyan jegenyefenyőerdőre 
nézve akarjuk kiszámítani, amelynél a termőhely megfelel a zsarnóczai kerületre 
felállított jegenyefenyőtermési táblák II. termőhelyi osztályának.

A vágásforduló legyen 100 év.
Kor: 10, 20, 30,  40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 év.
Fatömeg: 10, 36, 75, 123, 177, 233, 290, 345, 396, 443 nP.
A szabályos hozam : F  —  443 m3.

/ 443 \
5 2 kö =  10 I 10 +  36 +  75 +  123 +  177 +  233 +  290 +  345 +  396 +  —  I

=  19286-5 m3; h

443 _  
+  2 ~

443
19286.5 = 0.023

A használati viszonyszámot 100-zal szorozva, kapjuk a használati 
százalékot. (A fenti példa szerint 2.3.)

A növekedési viszonyszám az a viszonyszám, melyet a faállomány 
bármely korára nézve nyerünk, ha a folyó növekedést elosztjuk a

fatömeggel: a — ^  P iában  a folyó növekedés az

említett fatermési táblák szerint 100 évnél 4.1 m3, tehát a növekedési
4 1viszonyszám : a =  — 0.00925. Ha a növekedési viszonyszámot

100-zal szorozzuk, kapjuk a növekedési százalékot.
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B ) A fokozatos felújító vágásmód mellett kezelt erdők
szabályos állapota.

A fokozatos felújító vágásos szálerdő-gazdasági módot az jellemzi, 
hogy a vágásterületekről a faállományt nem egyszerre használjuk ki, 
hanem először csak a fák egy részét, míg a többi fát egy időre 
visszahagyjuk abból a czélból, hogy magot teremvén, a területet 
bevessék és a kikelő csemetéket, illetőleg az időközben esetleg 
mesterséges úton alátelepített fiatalost egy ideig védelemben része
sítsék. Ezeket a visszahagyott fákat csak később vágatjuk ki, vagy 
egyszerre, vagy pedig fokozatosan.

A fokozatos felújító vágásmód végrehajtása többféleképpen tör
ténhetik. A különféle eljárások részletes ismertetése az erdőmíveléstan 
körébe tartozván, itt elegendőnek tartjuk erre nézve a következőket 
megjegyezni.

Történhetik a kihasználás egyenletesen két vágásnem (vető- és 
tarolóvágás), avagy több vágásnem (előkészítő vágás, vetővágás, 
ritkító- vagy felszabadító vágások, végső- vagy taroló vágás) alkal
mazásával. Történhetik kevésbbé rendszeresen, ú. n. csoportos fel
újító vágással, szegélyező vágásokkal, vagy e kettőnek egyesítésével. 
Sőt történhetik minden rendszer nélkül is oly módon, hogy több 
évi vágásterületet összefoglalva, minden évben az egész területen 
szétszórtan, a felújítás igényeire, a fák vágásra való érettségére és 
a növekedés kiaknázására való tekintettel jelöljük ki a kivágandó 
törzseket vagy törzscsoportokat.

A kihasználás időtartama többféle tényezőtől függ. Épp úgy a 
kihasználás foganatosításánál szem előtt tartandó részletes szabályok 
tekintetében is sokféle körülményre kell figyelemmel lennünk. Első
sorban is tekintetbe veendők a termőhelyi viszonyok és főképpen 
az, hogy minő fafajjal, illetőleg fafajokkal van dolgunk. Jó termő
helyen és fényt kívánó fafajoknál rendszerint gyorsabban érjük el 
a kívánt sikert, mint rossz termőhelyen és árnyéktűrő fafajoknál. 
Ehhez képest a fokozatos ritkítás mértéke és a kihasználás egész 
menete is más a jó, mint a rossz termőhelyen s más a fényt kívánó 
fafajoknál, mint az árnyéktűrőknél. Lényegesen módosul továbbá az 
eljárás aszerint, amint fafajra nézve elegyetlen, avagy elegyes faállo
mányok fokozatos kihasználásáról van szó. Nemkülönben aszerint is, 
hogy a területet csak a meglévő fafajjal, illetőleg fafajokkal óhajtjuk 
felújítani, avagy pedig — legalább részben — fafajváltoztatást (faállo
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mányátalakítást) tervezünk, amely utóbbi esetben a megtelepítendő új 
fafaj természetéhez is alkalmazkodnunk kell.

Bármelyik módját is alkalmazzuk a fokozatos felújító vágásnak, 
a szabályos állapotban lévő erdőből emellett a gazdasági mód mellett

is évente egyenlő, még pedig L
f

területet használunk ki. (T  =  az

egész terület, /  =  a vágásforduló éveinek a száma.) Épp úgy, mint 
a tarvágásnál, de azzal a különbséggel, hogy itt az egyes években 
kihasznált terület nem összefüggő, hanem azt a kivágott fák által 
azelőtt elfoglalt területrészek együttesen alkotják.

Bár a valóságban nem egészen úgy történik, elméletben feltéte
lezhetjük, hogy minden kivágott fa helyét a kivágás után következő 
első év végéig egyéves fiatalos foglalja el.

Ezek után vegyük sorra a szabályos állapot feltételeit.
1. A teljes sűrűség a fokozatos felújító vágásmód mellett kezelt 

erdőknél szintén egyik feltétele a szabályosságnak. De azoknál a 
részeinél az erdőnek, amelyeken a fokozatos kihasználás folyamatban 
van, a teljes sűrűség úgy értelmezendő, hogy a koros fák és a 
fiatalos együttesen borítják a talajt a teljes sűrűségnek megfelelő 
mértékben.

2. A szabályos korfokozat szabályos állapot esetén a fokozatos 
felújító vágásmód mellett kezelt erdőnél is épp úgy megvan, mint a 
tarvágás mellett kezelt erdőnél. A különbség csak abban áll, hogy 
az egyes korfokok nem foglalnak el külön-külön összefüggő terü
leteket, hanem bizonyos szűkebb határok között elegyedve vannak 
egymással.

3. A korfokok szabályos sorrendjéről itt nem igen lehet szó. 
De igenis szó lehet a korfokok bizonyos csoportjainak a szabályos 
sorrendjéről. Olyan értelemben tudniillik, hogy a korhatárok az egyes 
csoportokon belül annyi évre terjednek, ahány év a fokozatos 
kihasználás időtartama s hogy a korfokok egyes csoportjai által 
elfoglalt területeknek az elhelyezkedése a természetben összhang
zásban van a czélszerű vágássorrenddel.

4. A szabályos vágatási kor a fokozatos felújító vágásmód mellett 
kezelt erdőknél is természetes következménye a szabályos korfoko
zatnak és egyenlő a vágásfordulóval. Természetesen itt abból a 
feltevésből kell kiindulnunk, hogy a kihasználással minden egyes 
területrészre, illetőleg a kivágott fák helyét elfoglaló fákra egy
vágásforduló leteltével térnek majd vissza.
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5. A szabályos fakészlet nem egyéb, mint az egyes korfokok 
fatömegeinek az összege. Bár a fokozatos felújító vágásos szál
erdőnél az egyes korfokok nem foglalnak el külön területeket, 
hanem csoportonként elegyedve vannak, képzeletben mégis elkülö
níthetjük azokat egymástól s a fokozatos felújító vágás mellett 
kezelt erdők fakészletét is úgy számíthatjuk ki, mint a tarvágás 
mellett kezelt erdőkét. Eltekintünk itt attól is, hogy a valóságban 
egyébként is van egy kis különbség e kétféle szálerdőalak között. 
A fokozatos felújító vágásnál ugyanis azalatt, amíg valamely terület 
kihasználás alatt áll, a riíkás állásban levő fák tömeggyarapodása 
rendszerint nagyobb, mint ha azok teljes sűrűségben állanának. 
Azonkívül a koros fák alatt keletkezett fiatalos növekedése is eltér 
némileg (a beárnyékolás következtében) a tarvágás esetén mester
séges úton megtelepített fiatalosétól. Ezeknek a különbségeknek a 
megállapításához azonban hiányzik a biztos alap s már csak ezért 
is arra vagyunk utalva, hogy a szabályos fakészlet kiszámításánál 
úgy járjunk el, mintha tarvágás mellett kezelt erdővel volna dolgunk.

6. A szabályos növekedés az imént mondottaknál fogva szintén 
eltér némileg a tarvágásos szálerdők szabályos növekedésétől. 
Mindazonáltal ennek a kiszámításánál sincs módunkban más eljárást 
követnünk fokozatos felújító vágásmód esetén, mint amilyet a tar
vágás mellett kezelt erdők szabályos növekedésének a kiszámítására 
nézve fentebb megismertünk, mert a növekedés meneténél létező 
különbségeket nem tudjuk pontosan megállapítani.

-7. Ugyanez áll a szabályos hozamról is, ami — amint tudjuk — 
egyenlő a szabályos növekedéssel.

(!) A szálaló-erdők szabályos állapota.

A szálaló gazdasági módnál a kihasználás törzsenként, vagy pedig 
törzscsoportonként történik akképpen, hogy ugyanarra a területre bizo
nyos rövidebb vagy hosszabb időközökben állandóan, örökösen 
visszatér. A felújítás rendszerint természetes úton magból történik, t. i. 
a vágásraérett fák kihasználása után ezeknek a helye a szomszédos 
fákról lehullott magból újul fel. A szálalásnak erdőrendezési szem
pontból a következő két főbb módját különböztetjük meg.

Az egyik abban áll, hogy az erdőt bizonyos számú (pl. 10 vagy 20) 
egyenlő részre osztjuk s a szálalással minden évben egy-egy ilyen

Muzsnay G .: Erdőrendezéstan. 3
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részre szorítkozunk. Amikor végighaladtunk az egész területen, megint 
visszatérünk az első évi vágásterületre s innen kezdve a szálalást 
megint olyan módon és sorrendben foganatosítjuk, mint első ízben. 
Ez az eljárás azután örökösen ismétlődik. Azt az időszakot, amely 
alatt a szálalással az egész területen egyszer végighaladtunk s amely 
természetesen annyi évből áll, ahány egyenlő részre osztottuk az 
erdőt: »ismétlési időszakinak nevezzük.

A másik módja a szálalásnak az, amikor nem osztjuk fel vágá
sokra az erdőt, hanem minden évben az egész területről használunk 
ki egyes fákat.

Szabályos állapot esetén bármelyik módosulatát alkalmazzuk 
is a szálaló gazdasági módnak az erdőnek olyan összetétellel 
kell bírnia, hogy az egyes években kihasználandó vágásra érett fák 
kora egyenlő legyen a vágásforduló éveinek a számával (szabályos 
vágatási kor), az azok által elfoglalt területrészek összege pedig 
azzal a területtel, ami tarvágásos gazdaság mellett a legidősebb kor
fokra esnék. Ezenkívül ugyanekkora területen és hasonló elosztással 
meg kell lenniök mindazoknak a többi korfokoknak is, amelyek a 
szabályos állapotban lévő tarvágásos erdőnél megvannak. Szóval 
a szabályos korfokozat itt is egyik főfeltétele a szabályos állapot
nak, épp úgy, mint a tarvágás mellett kezelt erdőknél.

A korfokok szabályos sorrendjéről a szálaló-erdőnél nem igen 
lehet szó. Legfeljebb a vágásokra osztott szabályos szálaló erdőnél 
beszélhetünk némi rendszerről ebben a tekintetben, amennyiben itt 
szabályos állapot esetén minden egyes vágásterületen annyi korfok 
fordul elő (egymással elegyedve), ahányszor meg van az ismétlési 
idő a vágásforduló (vágatási kor) éveinek a számában s az egyes 
korfokok évei között a különbség egyenlő az ismétlési időszak 
éveinek a számával. így pl. abban az esetben, ha a szabályos vága
tási kor 120 év s az ismétlési időszak 20 év, minden egyes vágás- 

120területen ■■ — 6 korfok van, 20 20 évi korkülönbséggel.

A teljes sűrűség, mint a szabályos állapot feltétele, szálaló-erdők- 
nél úgy értelmezendő, hogy a terület minden részét teljes sűrűség
ben kell hogy borítsa a vegyes korú faállomány.

A szálaló-erdők szabályos fakészletét a gyakorlatban szintén úgy 
szoktuk kiszámítani, mint a tarvágás mellett kezelt erdőkét. Úgy 
képzeljük ugyanis, mintha az egyes korfokok itt is külön-külön, 
összefüggő területeket foglalnának el. A számítás eredménye tér-
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mészetesen nem egészen pontos, mert a szálaló-erdőben a korosabb 
fák szabadabb állásban lévén, másképpen növekednek s tömeggyara
podásuk rendesen nagyobb, mint lenne akkor, ha zárt állásban vol
nának. Viszont a fiatalabb korfokoknál a növekedés lassúbb, mint 
tarvágásos gazdaság esetén volna, mivel a fiatalabb fákat a koro
sabbak többé-kevésbbé beárnyékolják. Ezeknek a különbségeknek 
a megállapításához azonban legalább ma még hiányzik a biztos alap.

A szabályos növekedést, valamint a szabályos hozamot a szálaló- 
erdőknél szintén egyenlőnek szoktuk venni a tarvágásos erdő sza
bályos növekedésével. Az imént mondottakból következtetve termé
szetesen ez az eljárás sem egészen pontos.

A szálaló-erdőkben azt megítélni, hogy mely fák érték el a megállapított 
szabályos vágatási kort, nagyon nehéz, sőt lehetetlen, amennyiben az egymás 
mellett levő különböző korú fák korát kívülről pontosan megítélni nem tudjuk. 
Elég gyakran előfordulhat az az eset, hogy a fiatalabb korfokokhoz tartozó fák 
egy része vastagabb, mint egyesek a szabályos vágatási kornak megfelelő korú fák 
közül. E zért a  vágásra való érettség m egítélésénél a k o r helyett czélszerűbb a f á k  
vastagságát venni alapul.

Ebből kiindulva állította fel Fekete  a szálaló-erdőre vonatkozó elméletét 
(1. Fekete L. »Erdőrendezéstan«-ának 84—99. lapjait), amely szerint ő a szabá
lyos állapotban levő szálaló-erdő összetételét nem a korra, hanem a fák vastag
ságára alapítja. Szerinte azzal kell először is tisztába jönni minden egyes eset
ben, hogy szabályos állapot mellett a területegységen (pl. egy holdon) a külön
böző vastagságú törzseknek milyen számban kell képviselve lenniök.

Konkrét példát (egy jegenyefenyőerdőt) véve fel, azt mondja Fekete, hogy 
a vágásra való érettséget akkor érik el az illető erdőt alkotó törzsek, amikor 
mellmagassági átmérőjük 57—63 cm. között van, vagyis átlagosan 60 cm. 
Az ilyen méretű törzsekből, ha ugyanarra a területre a szálalással 15 évenként 
térünk vissza, a példában felvett esetben a vágás alkalmával egy kát. holdon 
6 darabnak kell lennie. Hogy ugyanazon a területen 15 év múlva s azután 
újabb 15—15 év múlva megint legyen 6 darab 57—63 cm. vastag törzsünk, a 
jelenleg 6 darab ilyen törzs mellett kell hogy legyen még (vágás előtt):

51—57 cm.-es (átlag 54 cm.-es) törzsünk 8 darab
45—51 « ( 48 « ) « 10 «
40—45 « ( 42 « ) « 1 2 «
35—40 « ( « 37 « ) « 15 «
30—35 « ( * 32 « ) « 18 «
25—30 « ( 27 ) « 18 «

A 25 cm.-nél vékonyabb törzsek számát Fekete nem határozza meg, de 
feltételezi, hogy a fentebb megjelölt vastagságú fák által el nem foglalt területen 
a 25 cm.-nél vékonyabb egyedek olyan mennyiségben vannak, hogy közülök 
15 év múlva, amikor az összes törzsek a magasabb vastagsági osztályba jutnak, 
18 darab 25—30 cm.-es méretű törzs kiválhatik.

3
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Az alacsonyabb vastagsági osztályokba (kivéve a legutolsót) azért vesz foko
zatosan több és több törzset, hogy azok közül a 15 évre terjedő időszak leteltével 
egyes hibás egyedek kihasználhatók legyenek s ekkép minden szálalás alkalmával 
vékonyabb törzseket is lehessen vágni.

Azt az időszakot, amely szükséges ahhoz, hogy a törzsek az egyik vastagsági 
osztályból a másikba jussanak (a felvett példában 15 év), Fekete vastagodási 
idősza k -m k  nevezi.

A fennti összetétel ugyanazzal a jelentőséggel bír a szabályos állapotban 
levő szálaló-erdőnél, mint a többi gazdasági módnál a szabályos korfokozat. 
Ehhez képest a szabályosságot itt a korfokok szabályos elosztása helyett a 
vastagsági összetétel feltüntetésével tehetjük szendélhetővé. Ez pedig a Fekete 
által felvett vágásokra osztott szálaló erdőre vonatkoztatva a következő (a vágatás 
előtt létező állapot szerint):

1 2 13 14 15

A 2., 3., 4. . . . 14., 15. számú területeken lévő törzsek most, amikor t. i. az 
1. számú területen történik a szálalás, vékonyabbak, de 1, illetőleg 2, 3, 4 . . . 13y 
14 év múlva, amikor a szálalással hozzájuk jutunk, ugyanolyan vastagok lesznek, 
mint az 1 . számú területen lévő törzsek jelenleg s számuk is ugyanakkora lesz, 
mint ezeké most.

Az ilyen, szabályos állapotban lévő szálaló-erdő szabályos fakészletének  a 
kiszámításánál Fekete úgy jár el, hogy meghatározza a jelenleg éppen szálalás 
alatt lévő vágásterületre nézve a holdankénti fatömeget vágás előtt és vágás 
után s az átlagos holdankénti szabályos fakészletet e kétféle fatömeg átlagával 
veszi egyenlőnek.

Ehhez a számításhoz mindenekelőtt a helyi viszonyoknak megfelelő olyan 
törzsköbtáblákra van szükségünk, amelyekből a mellmagassági átmérő és a 
magasság alapján az egyes vastagsági osztályok átlagos törzseinek a köbtartalmát 
kiolvashatjuk. A fenti példánál maradva, a szabályos fakészlet kiszámításánál 
alapul veendő vágásterület fatömege közvetetlenül a szálalás előtt, illetőleg a 
szálalás után a következő:
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A fatömeg a vágás előtt :
6  darab 5 7 — 63 (á tlag  60) cm .-es tözs á 3-1 m 3, ö sszese n 1 8 6  in3
8 « 5 1 — 57 ( « 54) « « á 2-5 « 20-0

10 « 4 5 — 51 ( « 48) « á 1-96 « 19-6
12 « 4 0 — 45 ( « 42) « « á 1-46 « « 17-52 «
15 « 3 5 — 4 0  ( « 37 ) « « á 1-09 « 16-35
18 « 3 0 — 35 ( « 32) á 0-77 « 13-86 «
18 « 2 5 — 3 0  ( « 27) « « á 0-50 « « 9-00 «

Ö ssz e se n 114-93 m 3

A fa tö m e g  a v ágás után :

6  idarab á 2-5 m 3, ö ssz e se n  15*6 m 3
8 « á 1 -96 « « 15-68

10 « á 1 -46 « « 14-60
12 « á 1-09 « « / 13-08
15 « á 0-77 « 11-55 «

18 « á 0-50 « « 9-00 «

Összesen 78’91 m3

A 25 cm.-nél vékonyabb törzsek fatömegét Fekete számításon kívül hagyta ; 
nem járna azonban különös nehézséggel ennek a meghatározása sem.

A szabályos fakészlet a fennti adatok alapján kiszámítva 15 holdon =  
78-Ql J_ 114-93

=  -  V  —  X  15 =  1453-8 m3.

Ugyanerre az eredményre jutunk akkor is, ha a dolgot úgy fogjuk fel, hogy 
a 15 vágásterület fatömegei egy olyan számtani sort alkotnak, amelynek első 
tagja egyenlő a vágás utáni fatömeg és az azon egy fél év alatt képződő növekedés 
összegével, utolsó tagja pedig egy félévi növekedés híján a vágás előtti fatömeggel. 
Ennek a számtani sornak az összege nem egyéb, mint a szabályos fakészlet 
15 holdon, nyár közepére számítva.

A szabályos növekedést egy holdra megkapjuk, ha a vágás utáni holdankénti 
fatömeget levonjuk a vágás előtti holdankénti fatömegből és a különbséget 
elosztjuk a vastagodási időszak éveinek a számával. A Fekete által felvett példánál

114-93 — 78-91tehát a szabályos növekedés (egy holdon) = ----------zrp----------=  2-401 m3.

A szabályos növekedés itt is egyenlő a szabályos hozam m al, vagyis a szálalás 
alkalmával kihasznált fatömeggel. így a szóban levő esetben a 15 holdra eső 
szabályos hozam egyenlő a 6 darab 57—63 cm.-es s azonkívül a vágásra még 
nem érett, vékonyabb törzsek közül kihasznált 2 darab 51—57 cm.-es, 2 darab 
45—51 cm.-es, 2 darab 4 0 - 4 5  cm.-es és 3—3 darab 35—40 és 30—35 cm.-es 
törzs köbtartalmának az összegével, az egy holdra eső szabályos hozam pedig 
ennek az összegnek egy tizenötöd részével. Ez nagyon természetes is, mert a 
kihasznált holdankénti fatömeg meg kell hogy feleljen annak a növekedésnek, 
ami 15 év alatt jött létre az illető terület egy holdján, de egyenlő egyszersmind 
azzal a növekedéssel is, amely egy év alatt jön létre mind a 15 területrésznek 
egy-egy holdján együttvéve.

A Fekete-féle eljárás alkalmazhatásának főfeltétele, hogy az illető erdőről a
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szabályos összetételre vonatkozó adatok (a vastagsági osztályok határai, az egyes 
vastagsági osztályokba tartozó törzsek száma, a vastagodási időszak) ismeretesek 
legyenek. Az ilyen adatokat csak hosszú időn át foganatosított rendszeres kísér
letek útján lehetne pontosan megállapítani s éppen ezért legalább egyelőre még 
meg kell elégednünk azokkal a megközelítő pontosságú adatokkal, amelyek az 
itt-ott előforduló szálalva kezelt erdőterületeken gyűjthetők.

D ) A középerdő szabályos állapota.

A középerdőnél kétféle faállományunk van : az egyik a sarjfa
állomány, amelyet fiatal korban használunk ki és természetes úton 
sarjakról újítunk fel; a másik a sarjfaállomány között visszahagyott 
különböző korú fákból álló szálfaállomány.

A sarjfaállományt általában a sarjerdőknek megfelelő rövid vágás
forduló mellett kezeljük, mig a szálfaállomány vágásfordulója (helye
sebben vágatási kora) a sarjfaállományénak többszöröse.

A középerdő gazdasági módot inkább csak kisebb erdőbirtokok
nál alkalmazzák abból a czélból, hogy a sarjfaállomány tűzifát, a 
szálfaállomány pedig épületi fát nyújtson. Nagyon természetes, hogy 
a sarjfaállományt jó sarjadzási képességgel bíró lombfák kell, hogy 
alkossák, míg a szálfaállomány állhat más fafajokból, esetleg tűlevelű 
fákból is.

Hogy a középerdő összetétele felől helyes képet alkothassunk 
magunknak, képzeljünk el egy tölgysarjerdőt, amelyet 20 éves vágás
forduló mellett kezelünk. A kihasználás alkalmával minden egyes,, 
az egész területnek 1/2o-ad részét tevő évi vágásterületen vissza
hagyunk egyes, lehetőleg magból származott, szebb növésű fákat,, 
pl. holdanként 35 darabot. Húsz év múlva, amikor a sarjfaállomány 
ismét tarolás alá kerül, ezekből kihasználunk pl. 5 darabot (a kevésbbé 
szép növésű törzseket) és a 20 évesekből megint visszahagyunk 
35 darabot. Marad tehát 30 darab 40 éves és 35 darab 20 éves szál
fánk. Ugyanez az eljárás ismétlendő 20 év múlva, amikor a 40 és 
60 évesekből ismét ki lehet használni 5— 5 darabot (abban az eset
ben, ha időközben közülök egyes törzsek elpusztultak volna, vagy 
más okból kihasználtattak volna, természetesen kevesebbet), úgy, 
hogy most lesz 35 darab húsz éves, 30 darab negyven éves és 25 
darab hatvan éves szálfánk. Ha a szálfák szabályos vágatási korát 
a sarjfaállomány vágatási korának négyszeresében, vagyis 80 évben 
állapítottuk meg, akkor, amikor a szálfák legidősebb korosztálya a
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80 éves kort eléri, lesz: a sarjfaállomány letárolása előtt, (feltéve, 
hogy időközben egy szálfa sem pusztult el) 35 darab negyven éves, 
30 drb 60 éves és 25 darab nyolczvan éves szálfánk, a sarjfaállo
mány letárolása után pedig — mivel a 25 darab nyolczvan éves 
törzset most már mind kihasználjuk — a most visszahagyott 35 
darab 20 évesen kívül ismét 30 darab negyven éves és 25 darab 
hatvan éves szálfánk.

Ha ugyanezt az eljárást követtük a sarjfaállománynál mind a 20 
évi vágásterületen ebben az esetben a sarjfaállomány negyedik vágás
fordulójának a végével meg lesz a teljes korfokozat a szálfaállo
mánynál is s ellőttünk lesz a szabályos állapotban lévő középerdő.

Önként értetődik, hogy a szálfák számát és arányát a sarjfa- 
állományhoz, nemkülönben azok szabályos vágatási korát is külön
bözőképpen lehet meghatározni s igy a középerdőgazdasági módnak 
többféle módosulata lehet. Hogy a fiatalabb korosztályokban a szálfák 
számának nagyobbnak kell lenni, mint a korosabbakban, ez szükséges 
egyfelől azért, hogy azokból a szebb növésűeket lehessen kiválogatni 
a további fenntartásra, de másfelől azért is, hogy időközben az erdőből 
vékonyabb méretű épületi fa is legyen nyerhető.

Lássuk itt is a szabályos állapot feltételeit egyenként:
1. Teljes sűrűségről a szabályos állapotban lévő középerdőnél csak 

olyan értelemben lehet szó, hogy a sarjfaállomány és a szálfaállomány 
együttvéve borítják a talajt a teljes sűrűségnek megfelelő mértékben. 
Mert a dolog természeténél fogva külön-külön sem a sarjfa-, sem 
pedig a szálfaállomány nem lehet teljes sűrűségű.

2. A szabályos korfokozat képét az alábbi vázlat tünteti fel, amely 
világosan mutatja a sarjfaállomány és a szálfaállomány egyes kor
fokainak elhelyezkedését (a vágatás idejét megelőzőleg) egy olyan 
középerdőben, amelynél a sarjfaállomány vágásfordulója 20 év, a 
szálfaállományé pedig 80 év. A szálfák kora mindenütt f  illetőleg 
2f  3/ évvel haladja meg a sarjfaállomány korát.
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Természetes, hogy az egyes korfokok itt is évről-évre változtatják 
a helyüket.

3. A korfokok szabályos sorrendjére nézve a sarjfaállományt ille
tőleg itt is az áll, amit a sarjerdőkre nézve fentebb mondottunk. 
A szálfaállomány korfokainak elhelyezkedése szoros összefüggésben 
van a sarjfaállomány korfokainak a sorrendjével.

4. A szabályos vágatási kor a sarjfaállománynál egyenlő az arra 
nézve megállapított vágásforduló éveinek a számával, a szálfaállo
mánynál pedig ennek a többszöröse.

5. A szabályos fakészlet. A középerdőnél külön kell kiszámítani 
a sarjfaállomány és külön a szálfaállomány fakészletét. Az elsőt úgy 
számítjuk ki, mint a tarvágás mellett kezelt erdők fakészletét, azzal 
a különbséggel, hogy a sarjfaállomány sűrűségét nem veszszük tel
jesnek, mivel a területnek jelentékeny részét a szálfák foglalják el. 
Meg kell tehát állapítanunk a sarjfaállomány átlagos sűrűségének 
a viszonyszámát akként, hogy a területből a szálfák által elfoglalt 
területrészt levonjuk s az így nyert területet elosztjuk az egész területtel.

A szálfaállomány által elfoglalt területrész meghatározása czéljá- 
ból kiszámítjuk próbamérések segélyével az egy szálfára eső átlagos 
növőteret (ernyőterületet) kiilön-külön a szálfák minden egyes kor
osztályára nézve (vagyis a 2 1—40, 41—60, 61—80 éves szálfákra 
nézve). Ha azután az egy szálfára eső átlagos ernyőterületet minden 
egyes korosztálynál megszorozzuk a szálfák számával, kapjuk a szál
fák által elfoglalt összes területet az egyes korosztályokra nézve s 
ezeknek az adatoknak az összegezése után az egész szálfaállományra 
nézve.

A sarjfaállomány szabályos fakészletét ezek után úgy számítjuk 
ki, hogy a teljes sűrűségnek megfelelőleg kiszámított szabályos 
fakészletet a sarjfaállomány átlagos sűrűségét kifejező viszonyszám
mal megszorozzuk.

A szálfaállomány szabályos fakészlete a fennti példát véve alapul, 
a 21, 22, 2 3 , . . .  . 79, 80 éves szálfáknak, tehát összesen 60 korfoknak 
a fatömegéből áll, amely korfokok a 20 vágásterületen úgy vannak 
elosztva, hogy minden egyes vágásterületen 3 korfok fordul elő 
belőlük. Hogy a 60 korfok fatömegének az összegét megtudjuk, nem 
szükséges a korfokok mindegyikének a fatömegét külön-külön meg
határozni s ezeket összegezni. Ehelyett abból indulhatunk ki, 
hogy a 20 és 40 éves, a 40 és 60, a 60 és 80 éves korfokok közé 
eső korfokok fatömegei egy-egy növekedő számtani sort alkotnak
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s ezeknek a számtani soroknak az összegei együttvéve adják a 
szabályos fakészletet.

Ha őszre akarjuk kiszámítani a szabályos fakészletet, az első 
számtani sort a 2 1—40 éves, a másodikat a 41—60 éves szálfák 
fatömegei alkotják és így tovább. A számtani sorok összegeinek 
kiszámíthatása végett csak ezek első és utolsó tagjainak az értékét 
kell ismernünk. Ebből a czélból elegendő arra a területre nézve, 
amelyet a sarjfaállomány legidősebb (20 éves) korfoka elfoglal, az 
egyes korfokok átlagos törzseinek és törzsszámainak alapján (törzs- 
köbtáblák segélyével) megállapítani, hogy mennyi vágás előtt a 40, 
60, 80 éves szálfák holdankénti fatömege s mennyi vágás után a 
visszamaradó 20, 40 és 60 éves szálfák holdankénti fatömege. (A vágás 
alkalmával t. i. kihasználtuk a 80 éves szálfákat mind és a 40 és 60 
évesek egy részét s viszont a sarjfaállományból meghatározott számú 
egyedet állva hagytunk.)

Az első számtani sor első tagja: fg n = fg w  (vágás után) -f- egy 
évi növekedés.

Ezazegyévi n6vekedéspedig= (vág' előtt) » (vágásúján).

Hasonlóképpen számíthatjuk ki a többi számtani sorok első 
tagjait is a 40 és 60 éves szálfák vágás utáni fatömegeiből és 
a korszaki átlagos növekedésekből, míg a számtani sorok utolsó 
tagjai a vágás előtt levő 40, 60 és 80 éves szálfák fatömegei lesz
nek. Az egyes számtani sorok összegeit végűi a már ismert módon 
könnyű lesz kiszámítanunk:

Az eredmény a szabályos fakészlet lesz 20 holdon, amiből az egy 
holdra, illetve az egész területre vonatkozó szabályos fakészletet 
könnyen meg-határozhatjuk.

De ezt az eljárást lényegesen egyszerűsíthetjük is. Nevezetesen 
ugyanarra az eredményre jutunk mint fenntebb, akkor is, ha a 
számtani sorok első és utolsó tagjait összeadva, ezeket az össze
geket ügy tekintjük, mintha egyetlen számtani sornak lennének az 
első, illetve utolsó tagjai s azután ennek az összevont számtani 
sornak az összegét számítjuk ki.

Hasonló eljárást követnénk természetesen akkor is, ha a szálfa
állomány szabályos fakészletét tavaszra akarnók kiszámítani; azzal a 
különbséggel, hogy ebben az esetben a számtani sorok első tagjai
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a vágás utáni 20, 40, 60 éves, utolsó tagjai pedig a 39, 59, 79 éves 
szálfák fatömegei lennének, amely utóbbiakat a vágás előtti 40, 60, 
80 éves fatömegekből kellene kiszámítanunk oly módon, hogy ezek
ből egy évi növekedést levonnánk.

A fenntieknél alapul vett példa nyomán nem ütközhetik nehéz
ségbe a szabályos fakészlet kiszámítása más esetekben sem, amikor 
t. i. a sarjfaállomány vágásfordulója s a szálfák szabályos vágatási 
kora más, mint a mi példánkban.

6. A szabályos növekedés. Ezt is külön számítjuk ki a sarjfaállo- 
mányra és külön a szálfaállományra nézve. A sarjfaállomány szabá
lyos növekedését úgy határozzuk meg, mint a sarjerdőknél, vagyis 
egyenlőnek veszszük a legidősebb korfok fatömegével. Természete
sen figyelemmel kell lennünk arra, hogy a terület egy részét a szálfa
állomány foglalja el. Ezért a teljes sűrűségre kiszámított szabályos 
növekedést még meg kell szoroznunk a sarjfaállomány sűrűségét 
kifejező viszonyszámmal, amelynek megállapítását fenntebb, a szabá
lyos fakészlet tárgyalásánál láttuk.

A szálfaállomány szabályos növekedése (a fennti példát véve alapul) 
évente a 20, 21, 22,. . . 79 éves szálfákon képződik és természetesen 
egyenlőnek kell lennie azzal a fatömeggel, melyet a szálfaállomány
ból évente kihasználunk. A szálfaállományból pedig évente kihasz
náljuk a 80 éves szálfákat mind és azonkívül a többi szálfák egy 
részét. (Így a fennti példa szerint a 60 és 40 éves szálfákból 5— 5 
törzset.) Ezek együttvéve adják a szálfákra eső hozamot, melynek 
egyenlőnek kell lennie a szabályos növekedéssel.

Amikor a szabályos fakészlet kiszámításánál meghatároztuk a 
szálfaállomány fatömegét vágás előtt és vágás után s utóbbit az 
előbbiből levontuk, tulajdonképpen a 20 évi növekedést számítottuk 
ki egy holdra; azt a növekedést t. i., amely ugyanannak a vágás
területnek egy holdján 20 év alatt képződött s amely nem egyéb, 
mint az összes 20 vágásterület szálfaállományain, tehát 20 holdon 
egy év alatt képződött növekedés. Ha a 20 évi növekedést elosztjuk 
20-al, megkapjuk az egy évre eső holdankénti növekedést, amiből 
az egész területre vonatkozó szabályos növekedést egyszerű szorzás 
által számíthatjuk ki.

7. A szabályos hozam , amint a fenntiekből kitetszik, itt is egyenlő 
a szabályos növekedéssel. Ez egészen természetes is, mert a közép
erdő szintén csak akkor van szabályos állapotban, ha növekedésé
vel pótolni képes a belőle kihasznált fatömeget.
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E ) A szünetelő üzemben kezelt erdők szabályos állapota.

A szünetelő üzemet az olyan, kisebb kiterjedésű erdőknél szokták 
alkalmazni, amelyeknél az egy évre eső vágásterület, illetőleg fatömeg 
túlságosan kicsiny s ennélfogva czélszerűbb csak bizonyos (2 vagy 
több évi) időközökben egyszerre többet vágatni, a közbeeső évek 
alatt ellenben szüneteltetni a kihasználást. Legyen pl. egy 20 holdas 
erdőnk, melyet sarjerdő gazdasági módban, 20 éves vágásfordulóval 
kezelünk. Ha az egy évre eső egy holdnyi vágásterületet túlságosan 
kicsinynek találjuk, megtehetjük, hogy nem évente, hanem csak 
minden 5-ik évben vágatunk (természetesen 5 holdnyi területen) és 
a közbeeső 4 év alatt a kihasználást szüneteltetjük.

A szünetelő üzem mellett kezelt erdőknél szintén elképzelhető a 
szabályos állapot. Meg lehet t. i. ebben az esetben is a szabályosság 
legfőbb feltétele, a szabályos korfokozat. De ez a szünetelő üzemnél 
nem teljes, hanem csak bizonyos korfokokból áll, amelyek között 
mindig annyi év a különbség, ahány évenkint történik a kihasználás.

így a fennti példát véve ala
pul, szabályos állapot esetén a 
kihasználás előtt közvetetleniil 
lenne 20, 15, 10 és 5 éves fa
állományunk az erdőterület 
egy-egy negyed részén. A ki
használás alkalmával a 20 éves 
faállomány letaroltatván, egy év 
múlva ennek a helyén 1 éves, 
a 15 éves helyén 16 éves fa
állományunk lenne és így to

vább. Ot év múlva pedig a jelenleg 20 éves faállomány helyét 5 éves, 
a jelenleg 15 éves helyét 20 éves faállomány foglalná el stb.

A szabályos fakészlet a szünetelő üzemben kezelt erdőknél a 
vágások foganatosítása között eltelő időszak egyes éveiben különböző. 
Kiszámításánál, ami történhetik átlagos növekedés segélyével avagy 
fatermési táblák alapján, egyszerűen megállapítjuk külön-külön az 
összes korfokok fatömegeit és összegezzük.

A szabályos növekedés /  holdon itt is egyenlőnek vehető a 
szabályos vágatási kornak megfelelő holdankénti fatömeggel.

Jelenleg:

1 év múlva :

5 év múlva :

20 15 10 5

1 16 1 1 6

5 20 15 10
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F )  A szabályos állapot a két vagy több fafaj által alkotott
és a termőhely jósága tekintetében is változó jellegű

erdőkben.

A szabályos állapot tárgyalásánál eddig feltételeztük, hogy olyan 
erdővel van dolgunk, amelynél csak egyféle a fafaj és a termőhely is 
az egész területen egyenlő. A valóságban azonban gyakoribb az 
olyan eset, amikor az erdő több fafajból áll és e mellett a termőhely 
is változó.

Alkossuk meg a szabályos állapot képét először arra az esetre, 
ha két vagy több fafajunk van, de a termelőhely egyenlő. Az ilyen 
erdő akkor volna szabályos állapotban, ha a szabályosság feltételei 
mindegyik fafajnál külön-külön megvolnának.

Legyen pl. egy 1000 holdas erdőnk, amelyből a kocsántalan tölgy 
800 holdat, a bükk 200 holdat foglal el, akként, hogy mindkét fafaj részint 
elegyetlenül, részint pedig elegyedve fordul elő. (Az egyes fafajok által 
elfoglalt területeket a »részletes erdőleírás« alapján az egyes fafajok 
elegyarányszámai segélyével szoktuk kiszámítani.) Minthogy a szabá
lyos állapot elérésének az a legfőbb czélja, hogy az évi fahozam egyenlő 
és ezzel együtt a jövedelem is egyenletes legyen, a jövedelem 
egyenletességét pedig csak úgy érjük el, ha mindkét fafajból évente 
egyenlőterületet használunk ki: ezt az erdőt csak akkor mondhatjuk 
szabályos állapotban levőnek, ha úgy a tölgy, mint a bükk által 
elfoglalt területen külön-külön megvannak a szabályosság feltételei 
s ezek között elsősorban a szabályos korfokozat. (Ez persze a 
valóságban nem igen érhető el.)

Ha egy ilyen erdőre vonatkozólag akarjuk tudni a szabályos 
fakészletet, úgy foghatjuk fel a dolgot, mintha mindkét fafaj külön 
területet foglalna el. Mindkét fafajra nézve külön számítjuk ki a 
szabályos fakészletet (először /  holdra s azután ebből az illető fafaj 
által elfoglalt egész területre) és a két eredményt összegezzük. 
Hasonlóan járjunk el a szabályos növekedés kiszámításánál is.

Tegyük fel most, hogy a fa fa j egyféle, de a termőhelyi jó ság  
különböző. Az erdőt ilyenkor a termőhely minősége szerint osz
tályokba szoktuk sorozni. Az ilyen erdő akkor volna szabályos 
állapotban, ha az egyes termőhelyi osztályokba tartozó területekre 
nézve külön-külön is meg volnának a szabályosság feltételei. Ezt 
elérni a valóságban a legtöbb esetben úgyszólván a lehetetlenséggel 
határos, mert a termőhelyi minőség lépten-nyomon változni szokott,
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különösen a közép- és magashegységi erdőknél. Ennek következ
tében a vágásokat nem igen lehetne úgy vezetni, hogy az egyes 
termőhelyi minőségekből minden évre egyenlő terület jusson. A vágás- 
sorrend megállapításánál ugyanis ennél sokkal lényegesebb, más
tényezők az irányadók. Mindazonáltal, ha a szabályos fakészletet 
és szabályos növekedést ki akarjuk számítani, úgy kell vennünk, 
mintha a szabályosság feltételei termőhelyi minőségek szerint is 
megvolnának.

Legyen pl. egy 1000 holdas területünk, egyetlen fafajjal és három 
termőhelyi osztállyal s tartozzék ebből (a részletes erdőleírás alapján 
végzett számítások szerint): az I. termőhelyi osztályba 400 kát. hold, 
a II. termőhelyi osztályba 250 kát. hold, a 111. termőhelyi osztályba 
350 kát. hold.

Ha ismerni akarjuk ennek az erdőnek a szabályos fakészletét és 
szabályos növekedését, külön-külön kell ezeket kiszámítanunk az
I., II. és III. termőhelyi osztályokba tartozó 400, illetőleg 250 és 350 
holdra nézve (itt is először /  holdra s azután az illető termőhelyi 
osztályba tartozó egész területre) s az eredményeket azután össze
geznünk kell.

Úgy is szoktak eljárni, hogy a különböző termőhelyi osztályokba sorozott terü
leteket a vágáskori fatömegek alapulvételével közös termőhelyi jóságra számítják 
át s az átszámított területnek megfelelő szabályos fakészletet és növekedést veszik 
az egész terület szabályos fakészlete, illetve növekedése gyanánt. Ez az eljárás 
azonban a szabályos fakészletet illetőleg nem olyan pontos, mint az előbbi, mivel 
az átszámítás a szabályos vágáskori fatömegek alapján szokott történni, az egyes 
termőhelyi osztályok holdankénti fatömegei pedig nem minden korban vannak 
egymással ugyanabban az arányban, mint a vágatási korban.

A harmadik eset az, amikor különböző úgy a termőhelyi jóság, 
mint a fa fa j. Az ilyen erdő csak akkor volna szabályos állapot
ban ha fafaj és termőhelyi jóság tekintetében egyenlő jellegű 
részein külön-külön meg volnának a szabályosság feltételei. így pl. 
két fafaj és háromféle termőhelyi jóság esetén külön-külön meg 
kellene, hogy legyen a szabályos korfokozat mindkét fafajnál s azon
kívül mind a három termőhelyi osztálynál. A szabályos fakészletet és 
szabályos növekedést ebben az esetben mind a hatféle területösz- 
szegre külön kell kiszámítanunk.

Nagyon természetes, hogy az ilyen erdőknél a szabályos állapot 
eléréséről még kevésbbé lehet szó, mint az előbbi két esetben.
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Erdőrendezési előmunkálatok.
Mielőtt az erdőgazdaság szabályozásához fognánk, szükséges:

1. az erdő általános viszonyaival megismerkednünk, 2. az erdőt 
felmérnünk és annak kiterjedését egészben és részleteiben megállapí
tanunk s végül 3. a termőhelyi és faállományviszonyokra vonatkozó 
részletes adatokat az egész területre nézve összegyűjtenünk.

A) Az erdő általános viszonyainak a kipuhatolása.

Az erdő általános viszonyainak az ismerete mulhatlanul szüksé
ges, mert enélkül nem vagyunk képesek az erdőgazdaságot minden 
irányban helyesen szabályozni.

Az általános viszonyok közé tartoznak:
1. a birtokviszonyok,
2. a jogi viszonyok,
3. a természeti viszonyok,
4. az eddigi gazdálkodás és az erdő jelenlegi állapota,
5. a vidék viszonyai az erdőgazdaság szempontjából,
6. a fakelendőségi viszonyok,
7. a közlekedési viszonyok,
8. a személyzeti viszonyok,
9. a munkásviszonyok.
Mindezekkel czélszerű legalább nagyjából már a többi erdő

rendezési előmunkálat megkezdése előtt megismerkednünk, mert 
ezek ismeretére már a felmérési és becslési munkáknál is szükségünk 
lehet. Az előzetesen összegyűjtött adatokat azután a további erdő
rendezési munkák során megfelelően kiegészíthetjük.

1. A birtokviszonyok.

A birtokviszonyokra nézve tisztába kell jönnünk elsősorban is 
a birtokos jog i minőségével. E tekintetben az erdőtörvény 17. §-ában 
foglalt következő megkülönböztetéteseket veszszük alapul:

MÁSODIK SZAKASZ.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



47

a) Állami erdők, vagyis azok az erdők, amelyeknek tulajdonosa 
az állam. Ezek jelentéktelen kivétellel mind a m. kir. földmívelés- 
ügyi miniszter kezelése alatt vannak.

b) Törvényhatósági, városi és községi erdők. Ide tartoznak a vár
megyék, városok és községek, mint erkölcsi testületek tulajdonában 
levő erdők.

c) Egyházak, egyházi testületek és személyek erdei. (Az egyházi 
személyek erdei természetesen csak akkor tartoznak ebbe a csoportba, 
ha azokat az illető egyházi személyek hivatalos minőségükben bírják.)

d) Közalapítványi erd ők : a vallás-, tanulmányalap, egyetemi- és 
teréziánumi-alapok erdei, amelyek mind a m. kir. vallás- és köz- 
oktatásügyi minisztérium kezelése alatt állanak.

e) M agánalapítványi erd ők : a magán czélokra tett álapítványok- 
hoz tartozó erdők.

f) Elitbizományi erdők.
g) Közbirtokossági erdők. Ide tartoznak általában a közbirtokos

ságok tulajdonában levő erdők és ezek között a volt úrbéresek 
részére kihasított erdők is.

h) Részvénytársaságok erdei.
i) M agán erd ők : amelyek a fenti a — h) pontok egyike alá sem 

tartoznak.
Erre a megkülönböztetésre szükség van azért is, mert az a —g) 

csoportokba tartozó erdőket, nemkülönben a h) csoportba tartozó 
erdők egy részét, az erdőtörvény 17. §-a értelmében rendszeres 
gazdasági terv szerint kell kezelni, s ezeknek a terveknek a készí
tésénél és végrehajtásánál a földmívelésiigyi miniszter által kiadott 
utasítások és rendeletek tartandók szemelőtt.

A birtokviszonyok tekintetében meg kell állapítani továbbá, hogy 
az erdő közigazgatási tekintetben mely törvényhatóság (vármegye, 
illetőleg törvényhatósági joggal felruházott város), mely járás (illető
leg rendezett tanácsú város) és mely község területén fekszik s 
melyik kir. erdőfelügyelőség kerületéhez tartozik.

Tisztába kell jönni ezenkívül az erdő határaival és azzal, hogy 
kik a szomszédos területek tulajdonosai.

Végül ki kell puhatolnunk, mekkora az erdőbirtok kiterjedése 
mívelési ágak szerint, vagyis hogy mennyi a tulajdonképpeni erdő
terület s mennyi az esetleg ahhoz tartozó, más művelés alatt levő 
terület.

Itt jól jegyezzük meg, hogy erdőterület alatt nem csupán a jelen
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lég fával borított területeket és illetőleg a kihasznált és még fel nem 
újított vágásterületeket kell értenünk, hanem mindazt a területet, 
amely az erdőtörvény és a földmívelésügyi miniszter által e törvény 
végrehajtásával kapcsolatban kiadott rendeletek értelmében mint erdő 
kezelendő. Az erdőhöz számítandók ehhez képest azok a jelenleg 
erdővel nem borított területek is, amelyeken az erdőtörvény életbe
lépte idején (1880-ban) erdő volt, abban az esetben, ha talajuk más
nemű gazdasági művelésre, nevezetesen szántónak, rétnek, kertnek, 
szőlőnek állandóan nem alkalmas. Sőt az erdőtörvény 17. §-a alá 
tartozó erdőbirtokoknál abban az esetben is, ha talajuk állandóan 
alkalmas volna ilyen művelésre, feltéve, hogy az irtás rajtuk hatósági 
engedély nélkül történt. Úgyszintén az erdőterülethez számítandók 
az illetékes hatóságok által beerdősítésre kijelölt összes kopár 
területek.

Az erdőkről minden egyes közigazgatási bizottság (illetve a közigazgatási 
bizottság részéről a kir. erdőfelügyelő) egy törzskönyvet vezet, melynek neve : 

A z  erdők nyilvántartási törzskönyve«. Ebben községenként és birtokosonként ki 
vannak mutatva az illető törvényhatóság területén levő összes erdők a tulajdonos 
jogi minősége, fanem és talajminőség (védőerdő, feltétlen-, nem feltétlen erdő
talajon, futóhomokon lévő erdő) szerint részletezve.

Az erdőbirtokhoz az erdőn kívül még egyéb területek is tartoz
hatnak. Így például olyan szántóföldek, rétek, legelők stb., amelyek 
vagy a kezelőszemélyzet illetményföldjei, vagy pedig erdei munká
soknak bérföldei; a csemetekertek és farakodók czéljaira szolgáló 
területek; terméketlen területek, nyiladékok, az erdő belsejében fekvő 
kisebb mezőgazdasági területek, a melyeknek kezelésénél figyelemmel 
kell lenni az erdőgazdaság érdekeire; sőt az erdőn kívül fekvő olyan 
kisebb mezőgazdasági és egyéb területek is, amelyek kis terjedel
müknél fogva legczélszerűbben az erdővel együtt kezelendők stb.

A területállomány felől egyelőre elegendő megközelítő pontos
sággal tájékozódnunk. A pontos területi adatokhoz természetesen 
csak a felmérés befejezése után juthatunk.

A birtokviszonyokra vonatkozó adatokat honnan szerezzük be? 
A birtokos jogi minősége felől tájékozást nyújthatnak: maga az 
erdőbirtokos, a kezelő erdőtiszt, a hiteltelekkönyv, vagy a rendel
kezésre álló egyéb okmányok, amelyekből esetleg azt is megtud
hatjuk, hogy miképpen került az erdő a jelenlegi birtokos tulajdo
nába. Az erdő határait a kataszteri térképekből, esetleges határleírási 
okmányokból, vagy ezek hiányában magától a birtokostól vagy
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megbízottjaitól, esetleg tanuk kihallgatása alapján tudhatjuk meg. 
A birtokállományt és a birtok kiterjedését illetőleg jó előzetes tájé
kozást nyújtanak a kataszteri birtokívek, melyek az illető község 
elöljáróságánál rendelkezésre állanak, az erdőterületre nézve az erdők 
nyilvántartási törzskönyve. Hogy közigazgatási tekintetben hová tar
tozik az erdőbirtok, arra nézve szükség esetén a helységnévtár, 
avagy a közigazgatási beosztást feltüntető térképek nyújtanak kellő 
felvilágosítást.

2. A jogi viszonyok.

Minden erdőbirtokkal bizonyos jogok vannak egybekötve s min
den erdőbirtokra bizonyos terhek nehezedhetnek. Ezek a gazdaság 
szabályozását lényegesen befolyásolhatják s ezért ismeretük az erdő
rendezésnél mellőzhetetlen.

Minden erdőbirtokkal egybe van kötve a vadászati jog , mely 
az 1883: XX. t.-cz. (vadászati törvény) 1 §-a értelmében a földtulaj
don elválaszthatatlan tartozéka. Sok birtokhoz hozzátartozik továbbá a 
halászati jo g  is a birtok területén és esetleg azonkívül is. Az erdő
birtokhoz tartozhatik ezenkívül valamely szomszédos, vagy az erdő 
belsejében lévő idegen területen átvonuló út használati jog a , úgy
szintén különböző vízhasználatijogok, így az űsztatási és tutajozási jog, 
amelyek az erdőtörvényben (IV. cím, 2. fejezet) vannak szabályozva.

Az erdőbirtokra nehezedő terhek között szerepelhetnek az úgy
nevezett erdei szolgalm ak. 1848 előtt sok erdőbirtokon joguk volt 
az akkori úrbéres jobbágyoknak bizonyos viszontszolgálatok (fa
vágás, fafuvarozás stb.) fejében tűzifát, esetleg épületi fát termelni 
saját szükségleteikre, sőt sok esetben eladási czélból is ; joguk volt 
továbbá legeltetni, némely helyen erdei almot szedni stb. 1848-ban 
az úrbéri viszony megszűnt s később az 1871 : Lili. t.-czikkben a 
szolgalmaknak a birtokos által leendő megváltása rendeltetett el, 
ami azóta a legtöbb helyen meg is történt a-bíróság közbejöttével, 
olyan módon, hogy a volt úrbéresek részére megfelelő nagyságú 
erdő és legelőterület hasíttatott ki az uradalmi birtokból.

De vannak még ma is olyan erdőbirtokok, amelyeket ilyen 
szolgalmak terhelnek. Ezeknek a természetét s a volt úrbéreseket 
megillető jogosultságok mértékét mindenesetre ismernie kell az 
erdőrendezőnek, mert a jogosultak kielégítéséről a gazdasági terv 
keretében gondoskodni kell addig is, amíg a szolgalmak meg
váltatnának.

Muzsnay O. : Erdó'rendezéstati. 4
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Némely erdőbirtoknál úgynevezett kegyúri terhek is állanak fenn. 
Ezek közé tartozhatik az erdőbirtokosnak az a kötelezettsége, mely 
szerint papoknak és felekezeti tanítóknak bizonyos mennyiségű tűzi
fát kell évente kiszolgáltatnia.

Egyes esetekben az illető birtokon alkalmazott állandó munkások 
fahasználati vagy egyéb jogosultságai is terhelhetik az erdőbirtokot. 
Teherként nehezedhetik továbbá az erdőbirtokra valamely nyilvános 
közlekedési útnak vagy hídnak a fenntartása.

Egyes hosszabb időre szóló szerződések szintén a terhek közé 
tartozhatnak.

A terhek közé számítandók az állam i és községi adók is. Itt 
tartjuk felemlitendőnek, hogy némely esetekben az erdőbirtokos 
adókedvezményre is tarthat igényt. Így a védőerdők az erdőtörvény
2. §-a értelmében adókedvezményben vagy esetleg teljes adóelen
gedésben részesülnek. Hasonlóképp azok a kopár erdőterületek is, 
amelyeknek a beerdősítése hatóságilag rendeltetett el.

Végül nem szabad figyelmen kívül hagyni a jogi viszonyok ki- 
puhatolásánál azokat az esetleges korlátozásokat sem, amelyek az 
erdőtörvény és más törvények (vízjogi törvény stb.) intézkedésé
ből kifolyólag az erdőbirtokra nehezedhetnek.

Az erdőbirtokos jogai és kötelezettségei felől magától az erdő- 
birtokostól, vagy annak kezelő személyzetétől, illetőleg különböző 
okmányokból szerezhetünk felvilágosítást.

A törvények intézkedéseiből eredő korlátozásokra rávezet az 
illető törvények ismerete.

3. A term észeti viszonyok.

A természeti viszonyokat illetőleg tájékozást kell szereznünk az 
illető erdőbirtok fekvése és annak hegyrajzi (domborulati), éghajlati, 
geológiai és fatenyészeti viszonyai felől.

a) Az erdőbirtok fekvésénél tekintetbe kell venni a földrajzi fek
vést (szélességi és hosszúsági fokok szerint) és a tengerszín feletti 
magasságot.

b) A hegyrajzi viszonyokat illetőleg a hegyek alakja, meredek
sége és a hegysorok iránya veendő figyelembe.

c) Az éghajlati viszonyokra befolyással bír a földrajzi fekvés és 
a tengerszín feletti magasság, a tenger közelsége, a földfelület dóm-
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borulati viszonyai és az erdők viszonylagos mennyisége. Főleg ezek 
állapítják meg a vidék általános klímájának jellegét, amire azután 
különféle más tényezők módosítólag hathatnak.

Az éghajlatot illetőleg kipuhatolandók: az évi átlagos hőmérsék
let, a hőmérséklet szélsőségei, az évi csapadékmennyiség, a csapadék- 
mennyiség évszakonként; az uralkodó szelek iránya és erőssége s 
azok esetleges káros hatása az erdőre; a korai (őszi) és elkésett 
(tavaszi) fagyok előfordulása és esetleges káros hatása.

Belházy szerint hazánkban megkülönböztethetünk:
m eleg k lím á t:  ahol az átlagos évi hőmérséklet 10—14 C° és a hol a szőlő, 

a tölgy és a szelidgesztenye jól tenyészik;
mérsékelt k iim á t : ahol az átlagos évi hőmérséklet 9—10 C° s a szőlő csak 

a védettebb helyeken terem meg, míg a tengeri jól tenyészik (ez általában a 
lomberdők régiója);

hűvös k iim á t : ahol az átlagos évi hőmérséklet 8—9 C° ; itt van a tölgy tenyé
szetének felső határa, a bükk nagymennyiségben fordul elő és mellette előfordul 
a jegenyefenyő i s ;

zord  k lím á t: ahol az átlagos évi hőmérséklet 6—8 C° (ez a lűczfenyő regiója); 
és végűi

h id eg  k lím á t:  ahol az átlagos évi hőmérséklet 6 C°-on alól van ; itt megjele
nik már a lűczfenyő mellett a vörös és havasi fenyő is, amely fafajokon felül a 
törpefenyő következik, amíg nagyobb tengerszín feletti magasságnál (1600—2000 
m.) a fatenyészet egészen megszűnik.

d) A természeti viszonyok között ki kell puhatolnunk a geológiai 
viszonyokat is, nevezetesen az erdőbirtokon előforduló kőzetneme
ket, a talaj nemét és fizikai tulajdonságait általában; ezekkel kap
csolatban továbbá a patakok, források minőségét, vízbőségét stb.

e) A fatenyészeti viszonyokra nézve azzal kell tisztába jönnünk, 
hogy milyen fafajokból áll az erdő, az egyes fafajok milyen arány
ban fordulnak elő, hogyan tenyésznek stb.

Fekvés és talajm inőség szerint meg kell különböztetnünk az erdő
törvény rendelkezéseire való tekintettel: védőerdőket, futóhomokon 
levő erdőket, feltétlen és nem feltétlen (feltételes) erdőtalajon álló 
erdőket.

Védőerdők az erdőtörvény (1879: XXXI. t.-cz.) 2. §-ában foglalt 
meghatározás szerint: azok az erdők és erdőrészek, amelyek maga
sabb hegyek kőgörgetegein, havasok fennsíkjain vagy hegytetőkön 
és gerinczeken, meredek hegyoldalakon és ezek lejtőin, hegyomlások, 
kő- vagy hógörgetegek és vízmosások támadásának vagy terjedésé
nek megakadályozására szolgálnak, vagy amelyek elpusztulásával alan

4 *
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tabb fekvő területek termőképessége vagy közlekedési utak bizton
sága veszélyeztetnék, vagy szélvészek rombolásának út nyittatnék .̂ 
Ezekben közérdekből az irtás és tarvágás tilos.

A védőerdőket három csoportba foglalhatjuk: Az első csoportba 
sorozhatjuk azokat a védőerdőket, amelyek az erdőtenyészet felső 
határa mentén terülnek el s amelyeknél a tarolás mellőzése rendszerint 
egyfelől az alattuk levő területeknek megvédése érdekében, de más
felől azért is szükséges, mert letárolásuk esetén a kedvezőtlen éghaj
lati viszonyoknál fogva, felújításuk rendkívül nehéz és költséges,, 
esetleg lehetetlen volna.

A második csoportba tartoznak a meredek hegyoldalokon lévő 
olyan erdők, melyeknek letárolása esetén magának az erdőnek a 
talaja pusztulásnak lenne kitéve, t. i. rajta vízmosások, hegyomlások, 
kőgörgetek, kopárságok keletkeznének.

A harmadik csoportba végül azokat a védőerdőket sorolhatjuk, 
amelyek letárolása esetén a szomszédos termékeny területek, épületek, 
helységek, ipartelepek, közlekedési utak biztonsága veszélyeztetnék. 
Ezek közé tartozhatnak a folyók mentén levő olyan erdőrészek is, 
amelyeknek feladata árvizek esetén a víz lefolyását lassítani.

Futóhomokon lévő erdők azok az erdők, amelyeknek a talaja finom 
szemcséjű, laza, a szél által könnyen mozgásba hozható homok; 
ezeknek az erdőknek az irtását az erdőtörvény szintén tiltja, azért, 
mert irtásuk esetén a talaj mozgásba jönne és ezáltal a szomszédos 
területek is veszélyeztetve volnának.

Feltétlen erdőtalajon álló erdőknek azokat az erdőket mondjuk, 
amelyeknek a talaja másnemű művelésre (szántóföld, rét, kert, vágy- 
szőlő) állandóan nem alkalmas. Az ilyen erdőkben az erdőtörvény
4. §-a értelmében az irtás szintén tilos, ezek tehát feltétlenül fenn- 
tartandók s ha faállományukat kihasználjuk, a terület legkésőbb 6 év 
alatt beerdősítendő. (Szorosan véve a feltétlen erdőtalajon álló erdők 
közé tartoznak a futóhomokon levő erdők és a védőerdők is.)

A nem feltétlen erdőtalajon álló erdők közé végül azokat az erdő
ket számítjuk, amelyeknek talaja másnemű gazdasági művelésre 
(szántóföld, rét, kert, vagy szőlő) állandóan alkalmas.

A természeti viszonyok felől tájékozódhatunk a katonai tábor
kari térképekből, a meterológiai állomások feljegyzéseiből, geológiai tér
képekből, különböző följegyzésekből, közveteílen megfigyelésből stb..
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4. Az eddigi gazdálkodás és az erdők jelenlegi állapota.

Tájékozódnunk kell afelől is, vájjon az erdő azelőtt is rendsze
resen kezeltetett-e vagy sem ? Volt-e gazdasági terv, és ha volt, milyen 
elveken alapult? Milyen volt a gazdasági mód, a vágásforduló? 
Hogyan történt az erdő kihasználása és felújítása? A felújítást milyen 
költséggel és milyen sikerrel végezték? Voltak-e gyérítések? Fordí- 
tottak-e gondot az erdő ápolására?

A mellékhaszonvételek közül melyek voltak gyakorlatban s azok
nak milyen hatása volt az erdőre? Milyen erdőkárosítások, milyen 
mértékben fordultak elő és milyen befolyással voltak azok az erdő 
állapotára?

Általában milyen állapotban van a talaj és a faállomány? A fiata
labb, középkorú és idősebb faállományok, illetőleg az egyes kor
osztályok milyen arányban foglalják el a területet?

Hogyan történt ezelőtt a favágatás és szállítás? Milyen szállítási 
berendezések vannak? A termelési költségek mennyit tettek, milyen 
faválasztékokat termeltek, az egyes faválasztékokat hogyan és hol 
értékesítették? Mennyi tiszta jövedelmet hozott az erdő egészben és 
mennyit holdanként? Voltak és vannak-e erdei melléküzletek (fűrészek, 
szén és mészégetés stb.) és milyen eredményeket értek el azokkal ?

Mindezek felől kellő tájékozódást lehet szerezni a birtokostól, 
avagy a kezelőszemélyzettől, esetleg a múltban vezetett nyilvántar
tásokból és egyéb feljegyzésekből, számadásokból, közvetetlen tapasz
talat útján stb.

5 . A vidék viszonyai az erdőgazdaság szem pontjából.

Meg kell tudni, hogy a közelben milyen városok, községek feküsz- 
nek, milyen ipartelepek vannak és milyen jelentőséggel bírnak azok 
az erdőgazdaság szempontjából? Általában tisztába kell jönni a 
vidék kultúrájával, a mezőgazdaság és állattenyésztés állapotával, vala
mint a vidék erdőgazdasági viszonyaival. Ezek felől térképekből, a 
helységnévtárból, a birtokosnak, illetőleg alkalmazottjainak a bemon
dásából és közvetetlen tapasztalatok alapján tájékozódhatunk.

6. A fakelendőségi viszonyok és a helyi fafogyasztás.

Ezeknek a kipuhatolásánál mindenekelőtt számításba kell venni 
■az erdőbirtokos évi faszükségletét, ide értve a jogi viszonyokból
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kifolyólag esetleg kiszolgáltatandó famennyiséget is. Meg kell tud
nunk továbbá, hogy mekkora a közeli vidék faszükséglete és mily 
választékokra terjed? Ha vannak a közelben bányák, kohók, fát 
fogyasztó gyárak, ipartelepek, mennyi fát fogyasztanak azok s faszük
ségletüket honnan szokták beszerezni ? Mennyi fát és milyen válasz
tékokat szoktak távolabbi piaczokon, esetleg külföldön értékesíteni ? 
Az értékesítésnél milyen árakat s különösen mekkora tőárakat lehet 
elérni ?

Az idevágó adatokat a birtokostól, annak alkalmazottjaitól, az eddigi 
feljegyzésekből, megbízható fakereskedőktől, az illető kereskedelmi 
és iparkamara közleményeiből stb. tudhatjuk meg.

7. A közlekedési viszonyok.

A közlekedési viszonyok nagy fontossággal bírnak, mert főképpen 
ezektől függ az erdő termésének értékesítése. Szükséges tehát tudni,, 
vájjon vannak-e jó közlekedési utak, erdei utak, tutajozásra és úsz- 
tatásra alkalmas patakok, folyók? Vájjon az erdőbirtokot megilleti-e 
az úsztatási és tutajozási jog? Ha nem illeti meg, vájjon megsze
rezhető-e az? Meg kell vizsgálni azt is, hogy vannak-e vízi szállí
tási berendezések és milyenek? Ha vasút van, mennyi a szállítási 
díj ? stb. stb.

Ezekről részint közvetetlen megfigyelés útján, részint térképek
ből, hivatalos okmányokból stb. szerezhetünk tájékozódást.

8. A szem élyzeti viszonyok.

Tájékozódnunk kell a személyzeti viszonyok felől is, nevezetesen 
a kezelő s az őrző személyzet számáról, minősítéséről, javadalma
zásáról s szolgálati szervezetéről. A kezelő és őrző személyzet számát 
és minősítését tudnunk fontos különösen az erdőtörvény 17. §-ában 
felsorolt birtokosok erdeinél, mivel ezekre nézve a törvény (36 37. §) 
megfelelő szakképzettséggel bíró erdőtisztek és erdőőrök alkalma
zását követeli meg.

9. A munkásvíszonyok.

Végül fontos a munkásviszonyok ismerete is. Nevezetesen, hogy 
az erdei munkákhoz mennyi munkásra van szükség? Vannak-e állandó 
erdei munkások s ha vannak, milyen számmal és milyen szervezet
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tel? Körülbelül mekkora a közeli vidéken rendelkezésre álló nem 
állandó munkásoknak a száma? Van-e elegendő fuvarerő a vidéken? 
Milyenek a munka- és a fuvarbérek? stb.

fí) Az erdőbirtok felmérése.

Az erdőgazdaság szabályozása el sem képzelhető anélkül, hogy 
az illető erdőnek a területét egészben és részleteiben ne ismernők 
és hogy ebből a czélból megbízható térkép ne álljon rendelke
zésünkre. Hogy ezt elérhessük, az erdőbirtokot fel kell mérnünk.

A felmérés történhetik vagy egészen önállóan, vagy pedig az 
esetleg rendelkezésre álló térképeknek a felhasználásával. Egyes 
esetekben ugyanis pontos térképek állhatnak rendelkezésünkre. Ilye
nek az állandó kataszter által készített térképek, amelyek három
szögelésen alapulván, rendszerint a mi céljainknak jól megfelelő 
pontossággal bírnak. Ilyenek lehetnek továbbá ott, ahol úrbéri birtok- 
rendezés történt, az úrbéri birtokrendezési térképek, melyek a bíró
ság által annak idején hitelesíttettek. Ezekben azonban nem mindig 
lehet megbízni, mert némely ilyen térképen a hitelesítés daczára is 
lényeges hibák fordulnak elő. Rendelkezésünkre állhatnak végül más 
térképek is. Mindezeknek a térképeknek pontosságáról és megbíz
hatóságáról minden körülmények között meg kell győződni, mielőtt 
azokat a részletes mérés alapjául elfogadnánk.

Akár önállóan, akár más térképek segélyével történjék a felmérés, 
ezt meg kell hogy előzze az erdőbirtok határainak a megvizsgálása 
és biztosítása.

1. A határok m egvizsgálása és biztosítása.

A határok megvizsgálása és biztosítása czéljából a birtok határ
vonalait a természetben részletesen be kell járnunk. A bejáráshoz 
magunkkal viszszük az esetleg rendelkezésünkre álló térképeket, határ
leírási jegyzőkönyveket és a határra vonatkozó esetleges egyéb adato
kat. Kívánatos, hogy a bejárásnál a birtokos, vagy annak megbízottja 
s esetleg a határvonalat ismerő más egyének is, velünk legyenek. 
A bejárás folyamán a természetben levő határvonalakat összehason
lítjuk a térképen levő határvonalakkal s ebből a czélból próbamérése
ket teszünk, sőt a határvonalak egyes részeit újból felmérjük.
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Ha a természet és a rendelkezésre álló térkép között eltérés 
mutatkozik, ebből nem mindig az következik, hogy a természetben 
lévő határvonal helytelen, mert egyes esetekben a hitelesített térkép 
is hibás lehet. Így pl. elég gyakoriak a hibák a birtokrendezési tér
képeken, amely hibák sokszor onnan származnak, hogy a határjelek 
állandósítását csak a felmérés után és helytelenül foganatosították.

Éppen azért nekünk a határok megvizsgálása alkalmával nem 
szabad azzal megelégednünk, ha a kétes határvonalakat a természet
ben a hitelesített térkép nyomán mértani pontossággal kitűzzük, 
hanem azt kell kutatnunk, hogy hol volt valósággal a határvonal 
annak idején, az azt feltüntető térkép hitelesítése alkalmával. És ha 
pl. a természetben a határvonal olyan határozott mederrel bíró patak, 
mély út, vagy magasabb barázda, amelyről határozottan megállapít
ható, hogy a felmérés és a térkép hitelesítése alkalmával is jelenlegi 
helyén volt, a természetben levő határvonalakat fogadjuk el helyes
nek még abban az esetben is, ha a térképen határvonalként feltün
tetett patak, út, illetve vonal a természettel nem egyezik.

Ha arról győződnénk meg, hogy a természetben lévő határvonal 
helytelen, avagy ha a határvonal a természetben nincsen megjelölve 
s a tényleges birtoklás az általunk most kitűzött határvonalnak nem 
felel meg, ebben az esetben czélszerű a szomszéd birtokossal újból 
bejárni s lehetőleg vele egyetértőleg állapítani meg a határt. Semmi 
esetre sem szabad azonban egyoldalúlag, önkényesen eljárnunk, mert 
abban az esetben, ha a jelenlegi birtoklástól eltérőleg önkényesen 
jelöljük meg a határvonalat s foglaljuk vissza a szomszéd által akár 
jogosan, akár jogtalanul használt területet, birtokháborítást követhe
tünk el. A szomszéd birtokos pert indíthat ellenünk s azt, daczára 
annak, hogy a határvonal kitűzése helyes volt, meg is nyeri, ha a 
per folyamán be tudja bizonyítani, hogy ő a most kitűzött határ
vonalon túl is legalább egy évig háborítatlanul használta az illető 
területet. (Az illető területrész jogtalan használatáért őt azután külön 
perrel kell megtámadni.)

A felmerülő határkérdések elintézésénél követendő eljárásra nézve 
egyébiránt »a mezőgazdaságról és a mezőrendőrségrőh szóló 1894. évi 
XII. t.-cz. IV-tk fejezete az irányadó, amely azt is előírja, hogy az 
összes birtokok határai a természetben kijelölendők és eziránt min
den törvényhatóság szabályrendeletet köteles alkotni. Eszerint a 
törvény szerint vitás esetekben legelőször is a községi elöljáróság
hoz kell fordulni, amely megkísérli az ügynek békés úton való elinté
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zését s ha ez nem sikerül, a feleket az elsőfokú közigazgatási ható
sághoz (vidéken a járási főszolgabíróhoz, városokban a rendőr- 
kapitányhoz) utasítja, amely a helyi viszonyokkal ismerős egyéneknek, 
esetleg szakértőknek a meghallgatása után határoz. A határozatban  
meg nem nyugvó fé l  30 napon belül a bírósághoz fordulhat, amit 
ha meg nem tesz, a határjelek a határozat értelmében fölállíthatok.

Az erdő határait a birtokosnak más művelési ághoz tartozó terü
letei fe lő l is meg kell állapítani. Ezt az alkalmat fel lehet használni 
arra is, hogy a túlságosan zegzugos határvonalakat a szükséghez 
képest kiegyenlítsük s ezáltal az erdő határait kikerekítsük. Figye
lemmel kell lennünk azonban arra, hogy olyan területeket, amelyek
nek a talaja feltétlen erdőtalaj, a mezőgazdasági területekhez ne 
csatoljunk. E tekintetben azonban nem szabad túlzásba esnünk, mert 
esztétikai szempontból kívánatos, hogy az erdő szélei ne legyenek 
mintegy erőszakkal egészen szabályosan kikerekítve.

A természetben a határvonalakat állandó jelekkel kell biztosítani 
(a szomszéd birtokosoknak vagy azok megbízottjainak a jelenlété
ben). A szögletpontok s egyes közbeeső pontok megjelölése tör
ténhetik faragott kövekkel, a földbe helyezett terméskövekkel és föld
ből vagy kőből készült határdombokkal, amelyeknek közepén egy 
czölöp van elyhelyezve; történhetik továbbá négyélűre faragott, 20—25 
cm. vastag tölgyfaoszlopokkal, sőt ha az illető törési ponton élőfa 
áll, esetleg (de csak kivételesen) azt is fel lehet használni erre a 
czélra. A határdombok átmérőjének lVa—2 m. átmérőjűnek kell 
lenni és abban az esetben, ha a dombok csupán földből készültek, 
czélszerű sövénynyel is körülkeríteni azokat. A szögletpontokon 
elhelyezett határjelek folyószámmal látandók el.

A törési pontok között a határvonalakat szintén különbözőképpen 
jelölhetjük. Sík és lankás területeken jól megfelelnek erre a czélra 
a 40—60 cm. mély, alul 40—50 cm., felül 70—100 cm. széles határ
árkok, amelyek vagy a határvonal egész hosszában, vagy pedig meg
szakítva ásatnak (»ugró« vagy »szökő« árkok) úgy, hogy vagy az 
árkok közepe, vagy azoknak egyik széle képezze a határvonalat. 
Ez a jelölési mód természetesen inkább csak szabadterületen alkal
mazható. Ha erdőn keresztül vezet a határvonal, czélszerű legalább 
4 m. széles nyiladékot vágni, melynek szintén a közepe, vagy vala
melyik széle mutatja a határvonalat. Abban az esetben, ha valamely 
határozott természetes vonal (állandó mederrel bíró patak, éles hegy- 
gerincz) avagy állandó jellegű út képezi a határt, esetleg mellőzhető
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a nyiladék vágatása és elegendő a határvonalba eső, illetőleg a határ
vonal mentén levő fákat színes olajfestékkel megjelölni.

Ha mezőgazdasági területtel határos az erdő, a határvonalak meg
jelölésére fasorokat is ültettethetünk. De ezekhez olyan fafajokat 
válasszunk, amelyek a közelben levő fafajoktól már messsziről is 
könnyen megkülönböztethetők.

A határvonalakról czélszerü a szomszéd birtokosokkal egyet
értőig ú. n. határleíró jegyzőkönyvet készíteni a községi elöljáróság 
(esetleg az elsőfokú közigazgatási hatóság) közbejöttével. A jegyző
könyvben, illetőleg egy ahhoz mellékelt külön kimutatásban részle
tesen kitüntetendők: a határjelek minősége és azok folyószámai; 
a határjelek egymástól való vízszintes távolságai; a határvonalrészek 
által alkotott szögek (az erdő felől); a szomszédos területek kataszteri 
s esetleg hiteltelekkönyvi helyrajzi számai és azok tulajdonosának 
a neve; a határpontok és a határvonalak közelebbi leírására vonat
kozó adatok, esetleg azoknak valamely közelben levő épülettől, vagy 
más biztos ponttól való távolsága stb.

A határleíró jegyzőkönyvhöz egy térkép is mellékelendő, amelyerr 
a határvonalat pontosan fel kell tüntetni. Úgy a jegyzőkönyv, mint 
annak mellékletei a jelenlevő hatósági közegek és az érdekelt birto
kosok által aláírandók.

2. A felm érés abban az esetben, ha megbízható térképek nem állanak
rendelkezésünkre.

A felmérés részletessége több tényezőtől függ: elsősorban az 
erdő értékétől és az erdőnek belterjes gazdálkodásra alkalmas avagy 
alkalmatlan voltától. Természetesen nagyobb részletességgel járunk 
el akkor, ha értékes és belterjes gazdálkodásra alkalmas erdővel van 
dolgunk, mint az ellenkező esetben, amikor az erdő nem is igen 
bírja meg az aprólékos felméréssel járó tetemesebb költségeket.

A felm érés tárgyal: az erdő külső határai; az erdő belsején esetleg 
végig vonuló községi vagy megyei határt jelző vonalak; az erdő 
belsejében levő, más művelési ágakhoz tartozó, avagy terméketlen 
területek határvonalai; az erdőrészletek határvonalai, az erdő gazda
sági beosztását feltüntető vonalak; továbbá a patakok, hegygerinczek, 
utak, tavak, épületek, csemetekertek, hegycsúcsok, háromszögelési 
pontok, az erdőn esetleg végig vonuló vasutak; szóval mindazok 
a vonalak és pontok, amelyeknek a térképen való feltüntetése egy
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felől a gazdaság szempontjából, másfelől pedig a helyszínén való 
tájékozódás megkönnyítése érdekében szükséges.

Belterjes gazdálkodásra alkalmas hegységi erdőknél czélszerű 
kiterjeszteni a felvételt a magassági rétegvonalakra (isohypsák) is.

A felm érés módjai. Nagyobb erdőbirtokok felmérését czélszerű 
háromszögelésre alapítani. Ez úgyszólván mellőzhetetlen abban az 
esetben, ha a felmérendő terület 500 kát. holdnál nagyobb. De nagyobb 
pontosság kedvéért kívánatos lehet ennél kisebb területek felméré
sénél is. A háromszögelésnél jó hasznát vehetjük a kataszteri három
szögelési pontoknak, ha ilyenek léteznek az illető területen vagy 
annak szomszédságában. Az ezekre vonatkozó adatok, nevezetesen 
az összrendezőket feltüntető ű. n. háromszögelési alaplapok és a 
helyszínrajzi leírások a Budapesten levő m. kir. háromszögelő hivatal
tól szerezhetők be.

A kataszter által kitűzött háromszöghálózatot a legtöbb esetben 
még ki kell egészítenünk. E czélból új háromszögelési pontokat kell 
kijelölnünk és theodolittal meghatároznunk, úgy, hogy minden 500 
kát. holdra legalább 3 háromszögelési pont essék. A háromszögelési 
pontok helyének a megválasztásánál különösen ügyelnünk kell arra, 
hogy azok a részletes mérés alkalmával csatlakozásra jól felhasznál
hatók legyenek. Ezért nemcsak a hegygerinczeken és más kimagasló 
helyeken, de a völgyekben is kell háromszögelési pontokat meg
felelő számban elhelyezni.

Ha kataszteri (vagy esetleg katonai) háromszögelési pontok nem 
állanak rendelkezésünkre, a háromszögelést pontosan megmért alap
vonalból kiindulva, alapjából magunk végezzük.

A háromszögelést követő részletes mérés történhetik: theodolit 
segélyével, mérőasztallal, erdei busszolával, esetleg összrendezők 
útján közvetetlen méréssel, szögtükör, szögtűzőhenger vagy hasáb 
segélyével.

A theodolittal való mérés természetesen a legpontosabb, de 
egyszersmind a legköltségesebb s leglassúbb mérési mód. A mérő
asztal használata inkább nyílt területre való, míg az erdőben vele a 
mérés rendszerint lassan halad s emellett azzal a hátránynyal van 
egybekötve, hogy az erdő nyirkosabb levegője felduzzasztja a mérő
asztal papirosát, ami hátrányosan befolyásolja a mérés pontosságát. 
Sokkal könnyebb és gyorsabb a mérés az erdőben az erdei busszo
lával, mely kevésbbé pontos ugyan, mindamellett jó eredménynyel
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használható az olyan rövidebb vonalak mérésére, amelyek két végükön 
más, pontosabb módon felmért vonalak pontjaihoz csatlakoznak.

Leghelyesebben tesszük, ha a főbb vonalak felmérésénél theodoli- 
tot, az ezekhez csatlakozó rövidebb vonalak mérésénél pedig erdei 
busszolát alkalmazunk. A magassági rétegvonalak megállapításához 
szükséges magasságméréseket részint theodolittal, részint barométer 
segélyével végezhetjük.

A mérés pontos végrehajtásának a részletes ismertetése az erdé
szeti földméréstan körébe tartozik. Éppen ezért mi a fentiek után 
csak a mérésnél szem előtt tartandó következő gyakorlati szabályok 
felsorolására szorítkozunk.

1. A mérő-műszer a mérés megkezdése előtt pontosságára nézve 
megvizsgálandó s a szükséghez képest helyesbítendő, ami a mérés 
folyamán bizonyos időközönként megismétlendő.

2. A mérés lehetőleg előre megállapított sorrend szerint végzendő, 
akként, hogy először a fővonalakat mérjük fel s csak azután a mellék
vonalakat.

3. Minden vonal kapcsolandó vagy valamely háromszögelési 
ponthoz, vagy pedig valamely más, pontosan bemért ponthoz. 
Az olyan hosszabb vonalakat, amelyeknek a főiránya az egyenes 
vonaltól lényegesen eltér, nem elegendő csak két végpontjukban 
csatolni, hanem czélszerű főirányukban az egyenest megközelítő 
szakaszokra osztani s ezeket a szakaszokat külön-külön csatolni 
háromszögelési vagy más pontosan bemért pontokhoz.

4. Mérés alkalmával czélszerű minden egyes bemért ponton folyó 
számmal ellátott czöveket helyezni el, egyfelől azért, hogy azt a 
csatlakozásra bármikor fel lehessen használni, de másfelől azért is, 
hogy a mérést bármikor ellenőrizni lehessen.

5. A felmért vonalakat czélszerű a természetben megjelölni abbói 
a czélból, hogy a térképen feltüntetett minden vonal a természetben 
később is bármikor pontosan megtalálható legyen. (Ezt nálunk a 
múltban nagyon sok helyen elmulasztották, ami sok esetben nagyon 
megnehezítette később az évi vágásterületek határainak a kitűzését 
s az időközben szükségessé vált egyéb méréseket). A legmegfelelőbb 
módja ennek az, ha a vonalba eső fákat akár a mérés alkalmával, 
akár ezt megelőzőleg vörös, avagy más, feltűnő színű olajfestékkel 
jelöljük meg. A fáknak a meghajkolása kerülendő s végső szükség 
esetén is hajkolást csak a csekélyebb értékű fákon alkalmazzunk.

Elmaradhat a megjelölés nagyon természetesen az olyan esetek
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ben, amikor az illető vonal anélkül is könnyen feltalálható (tisztások 
szélei, állandó jellegű utak, patakok, nagyon éles hegygerinczek stb.).

6. Abban az esetben, ha a patakok és hegygerinczek előzetesen, 
a fenti módon meg nem jelöltettek, czélszerű a gerinczek mérésénél 
alulról fölfelé, a patakok mérésénél pedig fölülről lefelé haladni, 
mert ellenkező esetben mérés közben könnyen eltérhetünk a fel
mérni tervezett vonaltól valamelyik mellékgerinczre, illetőleg patakágra.

7. Hegygerinczeknél mindig a gerincz középvonala mérendő. 
Keskeny patakoknál rendszerint elegendő a patak középvonalát mérni, 
míg ha a patak szélesebb, mindkét szélét fel kell mérni. Keskeny 
erdei utaknál szintén elegendő az út középvonalának a felmérése.

8. Ha a mérés busszolával vagy theodolittal történik, el ne 
mulasszuk a felmérési könyvben a vonalak irányát és a szögeket 
megközelítő pontossággal feltüntetendő részletes vázlatrajzot készí
teni, hogy a felmérési adatok felhordásánál a hibákat annál könnyebben 
elkerülhessük.

Nagyobb erdőbirtokoknál a becslési- és felmérési munkákat 
rendesen külön egyén végzi. A becslő a felmérendő vonalakról az 
erdő bejárása közben vázlatos kézi térképet készít, amelynek a fel
mérést végző egyén jó hasznát veheti. Ebbe a kézi térképbe czél
szerű az összes csatlakozási pontoknak a számait beírni a térkép
összeállításának a megkönnyítése érdekében.

Erdeink felmérésénél a múltban lényeges hibákat követtünk el azáltal, hogy 
egyfelől a költségekre való tekintettel, másfelől pedig mert a felmérési munkákkal 
túlságosan siettünk, mellőztük a háromszögelést még az olyan esetekben is, 
amikor enélkül egyáltalában lehetetlen volt kellő pontosságot elérni. Akárhány 
többezerholdas birtoknál egyszerű busszolaműszerekkel történt a felmérés, vagy 
emellett legfeljebb megbízhatatlan birtokrendezési, avagy felületes régi kataszteri 
térképekre támaszkodtunk.

Igaz ugyan, hogy a mi fejletlenebb erdőgazdasági viszonyaink között az ilyen 
felületesebb mérések és az ezek alapján kevesebb pontossággal készült térképek 
is sok helyen többé-kevésbbé megfeleltek és megfelelnek még egy ideig a czélnak.. 
De a sietségnek és a munka olcsóságára való törekvésnek az ilyen erdőbirtokoknál 
is az lesz a következménye, hogy a felmérést előbb-utóbb újra kell foganatosítani 
s így az végeredményében sokkal többe fog kerülni, mint került volna abban az 
esetben, ha mindjárt az első alkalommal több munkát és költséget s általában 
nagyobb gondot fordítottunk volna reá. Még nyilvánvalóbb a felmérés elsietésének 
a hátrányos volta ebből a szempontból a belterjes gazdálkodásra már ma is 
alkalmas erdőbirtokoknál, ahol a gazdaság az ilyen hibák iránt sokkal érzéke
nyebb s ahol ennélfogva az új felmérésre és új térképek készítésére hamarább 
rá kell hogy kerüljön a sor.
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3. A felm érés abban az esetben, ha megbízható térképekkel
rendelkezünk.

Ha a felmérendő erdőbirtokról térképek (kataszteri vagy birtok- 
rendezési térképek) állanak rendelkezésünkre, elsősorban ezeknek 
a pontosságáról kell meggyőződést szereznünk próbamérések segé
lyével, esetleg oly módon is, hogy egyes vonalakat újból felmérünk 
s a mérés eredményét összehasonlítjuk a térképpel.

A kataszteri és birtokrendezési térképeken rendszerint megtaláljuk 
a külső határvonalakat, az erdőn átvonuló utakat, patakokat, folyókat, 
az erdő között levő szántóföldeket, réteket, legelőket, terméketlen 
területeket stb. Ha tehát a térkép pontosságáról meggyőződtünk, 
ezeket nem fogjuk újból felmérni, hanem a térképen levő vonalakat, 
vagy azoknak legalább egy részét felhasználjuk a mi térképünknek 
az összeállításánál s mi csak a további részletes mérést végezzük.

Először is felkeressük a természetben a segítségünkre szolgáló 
térkép alapjául szolgáló háromszögelési pontokat, amelyeken kívül 
sok esetben, a pontos mérés érdekében még újabb háromszögelési 
pontokat kell meghatároznunk.

A térképen meg nem lévő pontok s vonalak mérésénél ebben 
az esetben is lehetőleg a háromszögelési pontokhoz csatlakozzunk 
s csak másodsorban a térképen meglevő vonalak olyan pontjaihoz, 
amelyeket előzetesen a természetben pontosan meghatároztunk. 
A további részletes felmérésnél azután úgy járunk el, mint egészen 
új felmérés esetében.

4. Térképkészítés.

Az erdőbirtokról először is alaptérképet készítünk, lehetőleg olyan 
nagyságban, hogy az egész erdőbirtok egy lapon legyen feltüntetve. 
Mielőtt ennek az összeállításához fognánk, döntenünk kell a felett, 
hogy milyen mértékarány szerint készüljön. Kisebb erdőbirtokoknál 
a kataszteri térképek mértékarányát (1"=40°) alkalmazhatjuk. Nagyobb 
erdőbirtokoknál ellenben rendesen ennél kisebb mértékarányt (1"=80°, 
1"=120°, esetleg 1"=160°) veszünk alapul, egyfelől, mert valamivel 
kisebb pontossággal is megelégszünk, de másfelől azért is, mert 
nagy mértékarány mellett az áttekintés nehezebb.

Az alaptérképet jó minőségű vászonra húzott rajzpapiroson 
készítjük. A papiroslapot először is beosztjuk a kataszteri térképnek 
megfelelően 20" széles és 25" hosszú derékszögű négyszögekre.
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Ezeket a derékszögű négyszögeket abban az esetben, ha a katasz
terinél kisebb mértékarányt alkalmazunk, kisebb derékszögű négy
szögekre osztjuk be, úgy hogy minden egyes négyszög 500 kát. 
holdat, vagyis akkora területet zárjon be, amekkora területet a katasz
teri szelvények feltüntetni szoktak. A beosztáshoz czélszerű a kát. 
rézkeretet alkalmazni, amelyen a 25" hosszúságú és 20" széles 
derékszögű négyszög négy szögletpontja pontosan adva van. Ezeket 
a szögletpontokat tűvel leszúrjuk, de ezenkívül a leszúrt négyszög 
pontosságáról még külön is meggyőződünk olyképpen, hogy rúd- 
körzővel megmérjük annak a két átlóját, amelyeknek egymással 
teljesen egyenlőknek kell lenniök. Hasonló módon ellenőrizzük 
azután a kisebb négyszögek pontosságát is.

A négyszögű kerethálózat megszerkesztése után először is a 
háromszögelési pontokat viszsziik fel a térképre összrendezők segé
lyével és csak azután kerül a sor a fővonalakra, amelyek közé 
illesztjük be végül az alsóbbrendű vonalakat.

A theodolit-mérések adatait esetleg közvetetlenül magán az 
alaptérképen szerkeszthetjük meg. A busszola mérés-eredményeit 
először átlátszó papirosra hordjuk fel s a megengedett határokon 
belül mutatkozó eltérések kiegyenlítése (reductio) után viszszük át 
a térképre. Ha mérőasztallal dolgoztunk, akkor az adatokat erről 
viszszük át az alaptérképre, részint összrendezők útján, részint átlátszó 
papiros segélyével, még mielőtt a mérőasztalról a papirost levennők.

Ha a felm érés alapjául kataszteri, vagy más térképek szolgálnak, 
akkor sem mellőzhetjük az alaptérkép elkészítését, amihez először 
szintén a derékszögű négyszögalakú keretek hálózatát kell meg
szerkesztenünk. A keretek közé azután beviszszük a háromszöglési 
pontokat és az alapul vett térképről a felhasználható vonalakat. 
Utóbbiaknak az alaptérképre való átvitele részint összrendezők, 
részint pantográf segélyével történik, még pedig rendesen úgy, hogy 
a főbb vonalakat összrendezők, a többit pedig a pantográf segé
lyével viszszük át. Az általunk felmért vonalaknak a térképre vitelénél 
a háromszögelési pontokhoz és a régi térképről átvett vonalakhoz 
csatlakozunk.

Az alaptérképet először irónnal rajzoljuk meg s csak azután 
következik a térkép kihúzása és további kidolgozása, amelynél az 
erdészeti földméréstanban tanult szabályokhoz s illetőleg a fenn
álló rendeletekhez és utasításokhoz alkalrpazkodunk. A határvonalakat 
folytonos tusvonallal, a hegygerinezeket szakadozott tusvonallal, a
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patakokat egyszerű kék vonallal, vagy ha szélesebbek, két szélükön 
tusvonallal tüntetjük fel; az utakat, ha csak a középvonalat mértük 
föl, az ennek megfelelő folytonos és mellette szaggatott vonallal 
jelöljük, különben pedig szintén tusvonallal húzzuk ki mindkét szélüket. 
A többi nem természetes vonalat folytonos tusvonallal tüntetjük fel.

Pontosan ki kell tüntetnünk a térképen az összes határjeleket és 
a gazdasági beosztást jejző oszlopokat is a szokásos jelzésekkel.

A birtok külső határait, a gazdasági beosztást jelző vonalakat és 
a községi határokat színes szegélylyel látjuk el. A területek befestését 
mellőzzük, egyfelől nehogy a térkép pontossága szendvedjen, más
felől pedig azért, hogy a később esetleg bekövetkező változások a 
térképre könnyebben rávihetők legyenek.

Végül beírjuk az erdőrészletek és egyéb területek számait, a 
gazdasági beosztásra vonatkozó adatokat (tagok száma) stb.; felírjuk 
a térképre a czímet és egyúttal azt is, vájjon eredeti felmérés alapján, 
avagy más térkép nyomán készült; feltüntetjük rajta a csillagászati 
és a delejes déllőt, esetleg az uralkodó veszélyes szelek irányát 
(fenyőerdőknél fontos), a kisebbített mértéket s mindezek után szín- 
és jelmagyarázattal, kelettel és aláírással látjuk el.

Az alaptérképet czélszerű lehetőleg a felmérési munkálatokkal 
párhuzamban állítani össze, mert ilyenkor az összeállításnál mutat
kozó esetleges hibákat könnyebb kijavítani, mint télen, amikor a 
kedvezőtlen időjárás nemcsak megnehezíti, hanem gyakran lehetet
lenné is teszi az újból való mérést, illetve a mérések pótlását.

Az alaptérképről később többféle térképet készítünk. így készí
teni szoktunk a gazdasági teendők végrehajtásánál való használat 
czéljából egyszerű lemásolás (leszúrás) útján egy gazdasági térképet 
az eredeti mértékarány szerint, de a kataszteri térképeknek megfelelő 
szelvényalakban, úgy hogy minden egyes szelvényre a gazdasági 
beosztás szerint is együvé tartozó nagyobb területrész jusson. Nagyobb 
erdőbirtokokról készíteni szoktunk ezenkívül egy ú. n. átnézetes térképet 
is, kisebbítés útján (pantográf segélyével). Ezen megfelelő színezés
sel vagy vonalozással kitüntethetők a korosztályviszonyok s esetleg 
a főbb fafajok is. Készíthetünk továbbá az alaptérképről az erdő- 
gondnok és az erdőőrök számára kisebb zsebtérképeket is.

Hegységi erdőknél a gazdasági térképeken s esetleg a többi 
térképen is czélszerű feltüntetni a magassági rétegvonalakat is (közve- 
tetlen felvétel, avagy legalább a katonai térképek alapján) abból a 
czélból, hogy részletes áttekintést nyerjünk a terület domborulati
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viszonyairól. Jó hasznát vehetjük ennek az évi vágások kitűzésénél, 
az erdei utak tervezésénél stb. Némely esetekben ilyen czélokra a 
többi térkép mellett külön ú. n. hegyrajzi térképet készítünk.

5. A területszám ítás.

A területszámításnál követendő eljárás szintén különbözik asze
rint, amint a felm érést alapjából mi teljesítettük, avagy az már meg
levő, megbízható térképek alapján történt. Az első esetben az eljá
rás a következő.

A területszámítást magán az alaptérképen végezzük, alapul véve 
azokat a kereteket, amelyeket a térkép összeállítása alkalmával szerkesz
tettünk. De emellett nagyobb pontosság elérése kedvéért az alaptér
képet előzetesen négyzethüvelykhálózattal is ellátjuk. Most mindenek
előtt a birtok egész területét határozzuk meg. Evégett először is 
megszámláljuk a határvonalakon belől eső egész négyzethüvelykeket 
s kiszámítjuk az ezek által elfoglalt területet. Ehhez a területhez 
azután hozzáadjuk azt a területet, ami a határvonalak által átszelt 
négyzethüvelykekből a határvonalakon belül esik. Ezt háromszögekre 
való bontás, avagy pedig planiméter segélyével határozhatjuk meg.

Ha ekképp az egész terület nagyságát megállapítottuk, a területet 
nagyobb részekre bontjuk s ezeknek a kiterjedését külön-külön is 
kiszámítjuk, ugyancsak négyzethüvelykbeosztás segélyével. A részekre 
osztásnál rendszerint az erdő gazdasági beosztását veszszük alapul. 
Természetes, hogy a részek területösszegének egyenlőnek kell lenni 
az egész területtel. A megengedhető hibát (V-éVo-ot) túl nem haladó 
különbséget az illető területrészekre arányosan osztjuk fel. A nagyobb 
területrészekről azután a kisebbekre (pl. az üzemosztályokról a tagok 
bizonyos csoportjaira, ezekről pedig az egyes tagokra) térhetünk át, 
ugyanezt az eljárást követve; míg végül az erdőrészletek s a többi 
kisebb területek kiterjedését planiméterrel határozzuk meg, a meg
engedhető eltéréseket arányosan kiegyenlítvén.

Ha a felmérés theodolittal történt, az illető körűimért terület kiter
jedését az összrendezőkből, számítás útján is meghatározhatjuk.

Abban az esetben, ha m ár meglevő pontos térképet vettünk alapul 
a felmérésnél, a terület kiszámításánál is erre a térképre, illetőleg az 
ennek alapján kiszámított területi adatokra támaszkodhatunk. így ha 
az állandó kataszter által készített térképek állottak rendelkezésünkre 
a felmérésnél, azokat a területi adatokat vehetjük alapul, amelyek a

Muzsnay G.: Erdőrer.dezéstan. 5
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kataszteri térképekről lettek annak idején kiszámítva s amelyek a 
kataszteri birtokíveken vannak kimutatva. Ebben az esetben először 
is tisztába jövünk azzal, hogy az erdőbirtok mely kataszteri parczel- 
lákból áll. Azután ezeknek a parczelláknak a területeit kiírjuk a katasz
teri birtokívekből és összegezzük. Az így nyert területösszeg adja az 
egész területet. A további számításnál vagy az egész területből, vagy 
pedig egyes parczellacsoportok területéből indulunk ki s a részletes 
területszámítást a fentebb leírt módon — a szükséghez képest négyzet
hüvelykhálózat segítségével — végezzük és annak eredményét a 
kataszteri területek alapján igazítjuk ki. Azonban itt is meg kell 
győződnünk elébb — próbaszámítások útján — az eredeti terület
számítás helyességéről

A részletes területszámítás eredményét végül egy átnézetes kimuta
tásba, az ú. n. területkimutatásba foglaljuk, amelynek alakjával az 
erdőberendezéstan alkalmazott részében fogunk megismerkedni.

C) Erdőbecslési munkálatok.

Az erdőrendezési előmunkálatok második főcsoportját az erdő
becslési munkálatok alkotják. Ezek közé tartozik a termőhelyi és a 
faállományviszonyok felvétele.

Mielőtt a részletes becslési munkálatokhoz fognánk, általános
ságban tájékozódunk a termőhelyi és faállományviszonyok felől az 
egész erdőbirtokot illetőleg. Ez alkalommal kell határoznunk az alkal
mazandó faterm ési táblák felől is. Ha helyi fatermési táblák készí
tését tartjuk szükségesnek, gondoskodnunk kell ezeknek az összeállí
tásáról.

Nagyobb kiterjedésű, rendszeres kezelésre alkalmas erdőbirtokoknál 
czélszerű helyi fatermési táblákat állítani össze, rendszeresen kezelt, 
teljes sűrűségű és elegyetlen faállományokban, még pedig a legkülön
bözőbb korú és a legkülönbözőbb termőhelyeken levő faállományok
ban gyűjtött adatok alapján. Ha azonban ilyen faállományok meg
felelő számban nem állnak rendelkezésünkre, a helyi fatermési táblák 
készítéséről le kell mondanunk. Mellőzni szoktuk a helyi fatermési 
táblák összeállítását ezenkívül a kisebb kiterjedésű erdőbirtokoknál 
és intenzív gazdaságra nem alkalmas erdőknél általában. Ilyen ese
tekben azt kell gondos helyszíni felvételek alapján magállapítanunk, 
hogy az általános, avagy más fatermési tábláknak mely termőhelyi 
osztályai felelnek meg a helyi viszonyoknak.
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A fatermési táblák készítésénél követendő eljárásra nézve az 
erdőbecsléstanra utalunk.

1. Az erdőrészletek elkülönítése (osztagolás).

A részletes becslési munkálatok során legelső teendő az erdő
részletek elkülönítése. »Erdőrészlet« (osztag) alatt — amint már 
tudjuk — az erdőnek olyan önmagában véve többé-kevésbbé egy
öntetű részét értjük, amely a szomszédos területektől a termőhelyi, 
avagy faállományviszonyok tekintetében lényegesen különbözik.

Az erdőrészletek az erdőrendezésnél számítási egységek gyanánt 
tekinthetők. így az erdőbecslési munkákat erdőrészletenként végezzük 
s a termőhelyi és faállományviszonyok jellegzéséhez szükséges 
adatokat a gazdasági tervben szintén erdőrészletenként tüntetjük ki; 
erdőrészletenként írjuk elő a gazdasági tervben a használatokat és 
felújításokat és ugyancsak erdőrészletenként tartjuk nyilván a nyilván
tartási könyvben a foganatosított használatokat és felújításokat.

Hogy milyen részletességgel történjék a termőhelyi és faállomány
viszonyok felvétele s ezzel kapcsolatban az erdőrészletek elkülönítése, 
főleg attól függ, hogy milyen belterjes a gazdálkodás és milyen 
értékes az erdő. A beltelterjesen kezelt, értékes erdő a dolog ter
mészeténél fogva nagyobb részletességet követel az erdőrendezéstől 
s különben is könnyebben bírja meg az aprólékos becslési munká
latok költségeit, mint a csekélyebb értékű és kevésbbé belterjesen 
kezelt erdő. Továbbá nagyobb részletességgel vagyunk kénytelenek 
eljárni az olyan esetekben, amikor a terepviszonyok és ebből 
folyólag a termőhelyi és faállományviszonyok is változatosak, mint 
akkor, ha ezek változatosságot alig mutatnak. Ennélfogva hegyes 
vidéken, ahol a terepviszonyok úgyszólván lépten-nyomon változnak, 
rendszerint több erdőrészletet kell alakítani, mint a síksági erdőkben.

Az erdőrészletek alakítására nézve minden körülmények között 
alkalmazható határozott szabályokat felállítani tulajdonképpen nem 
lehet. Mindazonáltal — középszerű viszonyok között — általános 
tájékozásul szolgálhatnak a következők.

1. Nem foglalunk egy erdőrészletbe külön völgyek felé hajló 
olyan területeket, amelyekről a fának a kiszállítása különböző irányban 
fog történni.

2. Nem foglaljuk össze egy erdőrészletbe a lapályt a hegy
oldallal.

5*
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3. Magas hegyoldalakon a hegyoldal alsó részét elkülönítjük 
annak felső részétől, ha a tengerszín feletti magasság befolyása a 
fák növekedésében is kifejezésre jut.

4. Elkülönítjük a tisztásokat az erdősült részektől.
5. Elkülönítjük egymástól a különböző fafajokból álló elegyetlen 

faállományokat.
6. Elválasztjuk egymástól az elegyes és elegyetlen faállomá

nyokat.
7. Az elegyes faállományokat egymástól elkülönítjük abban az 

esetben, ha az elegyarányban 0 2—0 3, vagy ennél nagyobb különbség 
mutatkozik.

8. Elválasztjuk az egyes faállományokat egymástól, ha a sűrű
ségnél 0-2 -0‘3, vagy még nagyobb a különbség.

9. Külön erdőrészleteket alakítunk akkor is, ha lényegesebb 
különbség van a termőhelyi jóságban.

10. A kor is lényeges szerepet játszik az erdőrészletek alakítá
sánál. Külön erdőrészleteket alakítunk a szorosabb értelemben vett 
szálerdőknél, t. i. a tarvágás és fokozatos felújító vágás mellett kezelt 
erdőknél, ha 10—20 évnél (fiatalosoknál 5—10 évnél) nagyobb, 
sarjerdőknél, ha 5 évnél nagyobb a korban a különbség. Szálaló- 
erdőknél a korbeli különbség kevésbbé szolgálhat alapul az erdő
részletek elkülönítésénél, mert itt rendszerint a legkülönbözőbb kor
fokok találhatók fel ugyanazon a területen.

Mindezeket a különbségeket rendszerint csak akkor veszszük 
tekintetbe az erdőrészletek elkülönítésénél, ha az egymástól eltérő 
jellegű területek kiterjedése legalább V2—1 kát. hold.

Általános elvként kimondhatjuk, hogy csak olyan területrészeket 
foglaljunk egy-ugyanabba az erdőrészletbe, amelyek gazdaságilag  
egyenlő elbánás alá eshetnek. Ehhez képest ne foglaljunk össze egy 
e/dőrészletbe két olyan területet, amelyek közül az egyiknek a fa
állománya vágásra érett, a másiké nem. Különítsük el a pótlásra 
szoruló fiatalost attól a fiatalostól, amelyet pótolni egyáltalán nem 
szükséges stb.

Az erdőrészletek között határvonalul, ahol lehetséges, elsősorban 
természetes vonalakat (hegygerinczeket, völgyeket) vagy más állandó, 
jellegű vonalakat (pl. utakat) válaszszunk. Ha ilyen vonalak nincsenek 
nagyon természetesen mesterséges (lehetőleg egyenes) vonalakkal 
különíthetjük el egymástól az egyes erdőrészleteket.
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Az erdőrészletek határaiba eső fá k a t  czélszeríí a természetben 
színes olajfestékkel jelöln i m eg; a hajkolás a károsítások elkerülése 
érdekében lehetőleg mellőzendő. A megjelölés legfeljebb csak hatá
rozott mederrel bíró patakok, határozott jellegű utak mentén, tisz
tások körül és nagyon éles hegygerinczeken, szóval az olyan 
vonalakon maradhat el, amelyek a természetben anélkül is könnyen 
és pontosan megtalálhatók. Egyebütt azonban nagy fontossággal bír, 
mert nagyon megkönnyíti a tájékozódást az erdőben s jó hasznát 
veszszük főleg a vágások kitűzésénél s általában a használatok és 
felújítások foganatosításánál, míg ellenkező esetben sok munkát 
okoz a használatok és felújítások helyének évről-évre való pontos 
kijelölése.

Czélszerű ezenkívül az erdőrészletek határvonalainak találkozási 
pontjait is valamely módon, pl. az illető ponton levő fára festett 
ferde kereszttel megjelölni. Sőt helyesen teszszük, ha ezeken a 
pontokon, úgyszintén a határvonalak mentén is, egyes fákra az 
erdőrészletek folyószámait is felírjuk (a fának az illető erdőrészlet 
felé néző oldalára).

Az erdőrészletek elkülönítésénél egyébként az eljárás a következő.
A becslő bejárja a területet, amelyen a becslési munkát végeznie 

kell, úgy, hogy először végigmegy a hegygerinczeken és völgyeken 
s ezeket megjelölve (festékkel), egyúttal tájékozódik a faállomány- 
és a termőhelyi viszonyok felől. Azután részletesen bejárja a közbe
eső részeket is s a feltűnőbb különbségek figyelembe vételével 
megállapítja az erdőrészletek határvonalait s egyúttal ki is jelöli 
azokat. Önként értetődik, hogy a határvonalakat részben a már 
elébb kijelölt hegygerinczek és völgyek fogják alkotni.

A bejárás alkalmával egy vázlatrajzot készít, amelyen feltünteti 
az összes vonalakat és az egyes erdőrészleteket ideiglenesen folyó
számmal látja el. Ezt a vázlatrajzot, vagy annak másolatát, azután a 
mérnöknek adja át, a mérésnél való tájékozódás megkönnyítése 
végett.

A végleges megjelölése az erdőrészleteknek a belső munkák 
közé tartozik s történhetik számokkal (kis arabsszámokkal), avagy 
betűkkel. A számozás esetleg nagyobb területen (egész erdőrészen, 
illetőleg vágássorozaton, esetleg az üzemosztályon) egyfolytában 
haladhat végig, czélszerűbb azonban minden egyes tagon belül
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külön számsort alkalmazni. Betűkkel való jelölés esetén a jelölés 
minden tagnál elölről kezdődik.

Az erdőrészletek elkülönítése alkalmával ki kell terjesztenünk a 
figyelmünket az erdő belsejében fekvő s illetőleg az erdőn kívül 
lévő m ásféle művelés alatt lévő területekre is (szántóföldek, rétek, 
legelők stb.). Egyfelől azért, hogy azoknak a határvonalait a szük
séghez képest állandó jelekkel lássuk el. De másfelől azért is, hogy 
amennyiben ezek között olyan területek volnának, amelyeknek talaja 
különben az elkopárosodás veszélyének volna kitéve, az ilyen terü
leteket beerdősítés czéljából az erdőterülethez csatoljuk.

Viszont azonban, ha olyan, az erdőterülethez számított tisztásokat 
találnánk az erdő belsejében, amelyek mezőgazdasági művelésre 
állandóan alkalmasak s beerdősítésük mellőzése a birtokosnak, 
illetőleg magának az erdőgazdaságnak érdekében áll, ezeket az 
erdőterületek közül az egyéb művelési ágakhoz tartozó területek 
közé sorozzuk át. (Megjegyzendő, hogy az ilyen területeknek az 
erdők sorából való törléséhez a földmívelésügyi minisztertől enge
délyt kell kérni az illetékes közigazgatási bizottság útján.)

Annak az elbírálásánál, hogy a másféle művelés alatt lévő terü
letek közül melyeket tartsunk fenn továbbra is ilyenek gyanánt, 
illetőleg mely tisztásokat csatoljunk beerdősítés czéljából az erdő
területhez, sohase téveszszük szem elől, hogy az erdő között lévő 
mezőgazdasági területeknek, főleg pedig a réteknek és legelőknek 
a fenntartása bizonyos fokig érdekében áll magának az erdőgazda
ságnak is. A többek között pl. azért is, mert ha azokat a szomszédos 
községekben lakó fuvarosoknak bérbe adja a birtokos, ezáltal köny- 
nyebben biztosíthatja a maga részére a szükséges fuvar-, illetve 
munkaerőt. De ezenkívül az esztétikai szempontok is ellene szólnak 
annak, hogy az erdő belsejében lévő minden rétet és egyéb tisztás 
területet beerdősítsünk.

Az erdőrészletek elkülönítése után következik a részletes becslés, 
vagyis a termőhelyi és faállományviszonyok részletes felvétele. Az erre 
vonatkozó adatokat a becslő minden egyes erdőrészletre nézve kiilön- 
külön állapítja meg s azután beírja az ú. n. becslési jegyzőkönyvbe, 
amelyben rovatok vannak mindazoknak a tényezőknek a számára, 
amelyek a termőhelyi és faállományviszonyok felvételénél figyelembe 
jönnek.
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2. A term őhelyre vonatkozó adatok felvétele.

A termőhelynek két fő tényezője van, ú. m.: a kiima és a talaj.
A kiim ám  vonatkozó adatok megállapításánál figyelemmel 

vagyunk elsősorban is a vidék általános kiimájára, amiről már fentebb, 
az általános viszonyok tárgyalásánál szólottunk (1. az 51. lapon). 
Az általános kiimát bizonyos tényezők lényegesen módosíthatják 
és ebből folyólag az egyes erdőrészletek helyi klím ája a vidék álta
lános klímájától lényegesen eltérhet. A legfontosabb tényező ezek 
között a fekvés. A fekvésre nézve ismernünk kell a tengerszín feletti 
magasságot és a terepviszonyokat.

A tengerszín feletti magasságot méterekben fejezzük ki (az erdő
részlet legalacsonyabban és legmagasabban fekvő két pontjára nézve). 
Meghatározása történhetik táborkari térképek alapján, amelyeken a 
magassági rétegvonalak is fel vannak tüntetve. Történhetik továbbá 
olyan aneroidbarométer segélyével is, amely a tengerszín feletti 
magasságot feltüntető forgatható koronggal van ellátva. (Ennek a 
használatánál, tekintettel a légnyomás változásaira, mindig valamely 
ismert magasságú pontból kell kiindulnunk).

A terepviszonyok tekintetében megkülönböztetünk: síkságot, hegy
oldalakat, magaslatokat, völgyeket, zárt mélyedéseket stb.

A hegyoldalaknál fel kell jegyezni azoknak az égtájak felé való 
hajlásáí (kitettség, expositio) és a lejtőszöget.

A déli hajlással bíró hegyoldalak többnyire melegebbek, talajuk szárazabb, 
mint az északi oldalaké ; az ilyen hegyoldalakon korábban indul meg a tenyé
szet, azért az elkésett fagyok is gyakrabban tesznek kárt. Az északi hegy
oldalak alacsony és középhegységekben rendszerint a jobb termőhelyek közé 
tartoznak, mert a nap hevének nincsenek annyira kitéve, míg a magas hegység
ben rendszerint nagyon zordak. A keleti fekvés kedvezőbb mint a nyugati. Leg
kedvezőtlenebbek szoktak lenni a délnyugati hajlású hegyoldalak.

A hegyoldalaknak a világtájak felé való hajtását kézi kompaszszal, 
esetleg térkép segélyével állapítjuk meg.

A lejtőszög meghatározása geológiai kompasz segélyével történ
hetik. De teljesen megfelel a czélnak a következő egyszerű eljárás is, 
amelyet Béky Albert ismertetett az Erdészeti Lapok 1909. évfolyamá
ban (391., 392. lap). A becslési jegyzőkönyv (esetleg a próbatér
felvételi könyv, avagy az Erdészeti Zsebnaptár) kemény táblájának 
az egyik belső oldalára egy félkört rajzolunk, úgy hogy annak át
mérője párhuzamos legyen a könyv táblájának külső, hosszabbik 
szélével. Azt a pontot, ahol az erre az átmérőre merőlegesen húzott 
sugár a félkört metszi, 0-val jelölve, két irányú fokbeosztást készítünk.
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Azután a kör középpontjába lyukat szúrunk s abba pecsétviaszkkal 
vagy más módon egy czérnát erősítünk meg, amelynek másik, szabad 
végét egy lapos ólomnehezékkel látjuk el. Ha most a könyvtábla 
említett szélén végignézve, a lejtővel párhuzamosan a legnagyobb 
esés vonalában le- avagy felfelé irányzunk, a fokbeosztásról könnyű
szerrel leolvashatjuk a lejtőszöget.

A talajra nézve fel kell jegyeznünk a becslési munkák alkalmá
val minden egyes erdőrészletnél: az alapkőzetre (illetőleg a talaj
ágyra) és a felső termőtalajra vonatkozó adatokat. Az alapkőzetről 
(talajágyról) a geológiai térképek nyújtanak felvilágosítást. De emellett 
helyszíni észleléseket is kell végeznünk az illető területen. Különösen 
alkalmasak erre a czélra (valamint a felső talaj megítélésére is) a patak
medrek, az itt-ott előforduló szakadékok, földcsuszamlások, víz
mosások, űtbevágások stb. Esetleg megfelelő mélységű árkokat ásat- 
hatunk abból a czélból, hogy az alapkőzetet és ezzel együtt a felső 
talajt megvizsgáljuk.

A felső talajra nézve meg kell állapítanunk a talaj nemét, tele- 
vénytartalmát, a talaj fizikai és egyéb tulajdonságait. A talaj nemét 
illetőleg meg szoktunk különböztetni: homok-, vályog-, agyag-, mész-, 
márga- és humusztalajt (ide értjük a tőzegtalajt is) s mindezeknek 
különböző változatait. így pl. megkülönböztetünk homokos agyag
talajt és agyagos homoktalajt aszerint, amint az agyag avagy a 
homok van benne túlsúlyban.

A talaj fizikai és egyéb tulajdonságai között a talaj mélysége, 
kötöttsége, nedvessége és a talajtakaró minősége jön tekintetbe. 
A talaj mélységét illetőleg megkülönböztetünk sekély talajt (30 cm.-ig), 
középmély talajt (30-tól 50 cm.-ig), mély talajt (50 cm.-től 120 cm.-ig) 
és nagyon mély talajt (1 20 méteren túl). Megjegyzendő, hogy ezekre 
a jelzésekre nézve egyöntetű megállapodások nincsenek. A talaj 
kötöttsége tekintetében megkülönböztetünk kavicsos, törmelékes, 
laza, kötött és szívós talajt. A talaj nedvessége szempontjából pedig 
száraz, üde, nyirkos, nedves és vizenyős talajt. A talajtakaró minő
sége tekintetében jelentőséggel bírhat, hogy vájjon az szelíd avagy 
nyers humuszból avagy el nem korhadt lomb- vagy tűrétegből áll-e 
s illetőleg, hogy a talajt milyen növényzet borítja (pl. az áfonya, 
a hanga, a genista-félék sovány talajra, a nemesebb fűfajok, az epi- 
lobium, a málna, a szeder rendesen jó talajra mutatnak).

A talaj minőségére s különösen annak mélységére lényeges be
folyással szokott lenni a talaj meredeksége is. Rendszerint minél
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meredekebb a talaj felszíne, annál kevésbbé jó a talaj. Meredek 
hegyoldalakról az eső felülről többnyire lemosta a jobb minőségű 
talajt és ennélfogva a völgyek felé a talaj többnyire mélyebb és jobb 
minőségű, mint a hegyoldal felső részén.

A termőhelyre nézve a becslési munkálatok alkalmával fel szoktuk 
jegyezni a fentebb elmondottakhoz képest: a tengerszín feletti magas
ságot, a terepviszonyokat, a világtájak felé való fekvést (kitettséget), 
a lejtőszöget, továbbá az alapkőzetet, illetőleg a talajágyat, a talaj 
nemét, televénytartalmát, mélységét, kötöttségét, nedvességét s ott, 
ahol jelentőséggel bír, a talajtakaró mineműségét.

Ezeknek az adatoknak a feljegyzésével azonban még nem merí
tettünk ki mindent, amit a termőhelyre nézve ismernünk kell. Meg kell 
határoznunk még a termőhelyi jóság ot is, ami nem egyéb, mint a 
termőhelyre befolyással bíró fentebb felsorolt tényezők együttes 
működésének az eredménye. A termőhelyi jóságnak több fokozata 
lehet és ehhez képest az erdőrészleteket osztályokba, ú. n. termő
helyi osztályokba szoktuk sorozni, amelyeket római számokkal jelölünk. 
A termőhelyi osztályok számát a fatermési táblák felállításánál szoktuk 
meghatározni.

A termőhelyi jóság főképpen a fatömegben jut kifejezésre. Ezért 
annak megállapításánál, hogy valamely erdőrészletet melyik termő
helyi osztályba sorozzunk, legbiztosabb mértékünk a holdankénti 
fatöm eg. Ezt vehetjük alapul a termőhelyi osztály meghatározásánál 
azokra az erdőrészletekre nézve, amelyeknek a fatömegét próbaterek 
segélyével, avagy törzsenkénti felvétel útján közvetetlenül becsül
tük meg.

Ha az erdőrészlet faállománya egyenlő korú és egyetlen fafajból 
áll, egyszerűen úgy járunk el, hogy a becsült holdankénti fatömeget 
teljes sűrűségre átszámítva, összehasonlítjuk a fatermési táblák külön
böző termőhelyi osztályainál ugyanarra a korra kimutatott fatöme
gekkel s az erdőrészletet abba a termőhelyi osztályba sorozzuk, 
amelynek a becsült fatömeg leginkább megfelel.

Ha a faállomány fafajra s illetőleg korra nézve elegyes, a fatöme
get minden fafajra és korfokra nézve külön-külön át kell számítanunk 
teljes sűrűségre és össze kell hasonlítanunk a fatermési táblákból 
kiolvasott fatömeggel. Nagyon természetes, hogy ilyen esetekben ez 
az eljárás nem vezet annyira megbízható eredményhez, mint amikor 
fafajra és korra nézve elegyetlen faállománynyal van dolgunk. Mert 
amíg utóbbi esetben csak a sűrűség megítélésénél esetleg elkövetett
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hiba teszi némileg kétségessé az eredményt, addig a fafajra és korra 
nézve elegyes faállományoknál lényegesen növelheti a hibát az 
elegyarányszámok téves megbecslése is.

Vegyünk fel például egy a zsarnóczai m. kir. erdőhivatal kerületében fekvő 
erdőrészletet, amelynél a fafaj jegenyefenyő, a kor 1 1 0  év, a sűrűség 0 8 és 
amelynél a fatömeget próbatérfelvétel útján holdanként 280 m3-re becsültük s 
így teljes sűrűségre átszámítva a holdankénti fatömeg 280:0-8 =  350 m3.

A zsarnóczai erdőhivatal kerületére vonatkozó helyi fatermési táblák adatai 
szerint a jegenyefenyvesek holdankénti fatömege a 1 1 0  éves korban:

az I. th. osztályban 622 m3 
a 11. « « 484 «
a III. « « 345 «

Az illető erdőrészletet tehát a III. th. osztályba sorozzuk, mivel fatömege a 
fatermési táblák III. th. osztályánál kimutatott fatömeghez áll legközelebb.

Ha a faállomány fafajra nézve elegyes, minden fafajra nézve külön át kell 
számítanunk a fatömeget teljes sűrűségre. Legyen például a zsarnóczai kerület 
valamely erdőrészletének a faállománya: kocsántalan tölgy 06, 1 2 0  éves, hol
danként 115 m3 fatömeggel és bükk 04, 100 éves, holdanként 90 m3 fatömeggel; 
a sűrűség legyen 09. A teljes sűrűségre átszámított holdankénti fatömeg a fenti

adatok alapján a tölgynél Q.6 ^"qTq

o r l h f 9  “ 9 0 : °'36 “  250

=  115: 0‘54 == 213 m3, a bükknél pedig

A fatermési táblák adatai a 120 éves tölgyre, illetőleg a 100 éves bükkre nézve:

TÖlgy I. th. osztály 293 m3
II. « * 223 «

ifi. « « 152 «

Bükk I. th. osztály 313 m3
II. « « 242 «

III. « « 175 «

Ennélfogva a fenti erdőrészletet úgy a tölgyre, mint a bükkre nézve a II. th. 
osztályba sorozzuk.

A termőhelyi osztály meghatározásánál jó útmutató a fá k  átlagos 
m agassága is, mert ez a fatömeggel többé-kevésbbé összhangzásban 
van. Ha vannak olyan fatermési tábláink, amelyekben az átlagos 
magasság is ki van mutatva, akkor egyszerűen kipuhatoljuk a faállo
mány átlagos magasságát s az erdőrészletet abba a termőhelyi 
osztályba sorozzuk, amelynél az ugyanarra a korra kimutatott átlagos 
magasság az erdőrészlet faállományának átlagos magasságához a 
legközelebb áll. De ha nincsenek is ilyen fatermési tábláink, a 
faállomány átlagos magasságából megfelelő gyakorlat után elég bizto
san következtethetünk a termőhelyi jóságra. Ehhez a módhoz tér-
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mészetesen csak akkor folyamodunk, ha a fatömeget nem ismerjük 
és ha a faállomány jellegére nézve többé-kevésbbé egyenletes.

A termőhelyi osztály megállapítása történhetik továbbá a termő
helynek más, ismert, pl. a fatömeg alapján meghatározott jóságú 
termőhelylyel való összehasonlítása útján is.

Egyes esetekben, különösen fiatalosok termőhelyi jóságának a 
megítélésénél, megelégszünk azzal, hogy sorra megfigyeljük azokat 
a tényezőket, amely tényezők a talaj minőségére és a kiimára s így 
általában a termőhely jóságára befolyással vannak.

Sok esetben a faállom ány általános jellege is tájékozásul szol
gálhat a termőhelyi jóság megítélésénél. így pl. ha a fák szép, hen
geres növésűek s kérgük vékony és korukhoz képest sírna, ezekből 
a jelenségekből jó termőhelyre következtethetünk.

Következtetést vonhatunk végül a termőhely minőségére néha 
a talajt borító növényzetből is.

Vágásra alkalmas vagy közel vágható faállományoknál rendszerint 
a fatömeget veszszük alapul a termőhelyi jóság megítélésénél. Közép
korú faállományoknál a fák magasságából, alakjából és a termőhelyi 
minőségre befolyással bíró tényezők megfigyelése alapján ítéljük 
meg a termőhelyi osztályt. A fiatalosoknál legtöbbnyire csak a 
termőhelyre befolyással bíró külső tényezőket veszszük szemügyre, 
avagy pedig a termőhelyet más, ismert minőségű termőhelylyel 
hasonlítjuk össze.

A termőhelyi jóság ugyanazon a területen két különböző fafajra 
nézve különböző lehet. így pl. valamely erdőrészlet tartozhatik a 
bükkre nézve az I-ső, a tölgyre nézve pedig a Il-ik termőhelyi 
osztályba. 3

3. A faállom ányra vonatkozó adatok felvétele.

»Faállomány« (állab) alatt, amint már láttuk, valamely kisebb- 
nagyobb, összefüggő területen levő azoknak a fáknak az összessé
gét értjük, amelyek együttvéve bizonyos közös jelleggel bírnak. 
Egészítsük ki most ezt a meghatározást azzal, hogy az erdőrende
zésnél faállomány alatt rendszerint valamely erdőrészlet faállományát 
szoktuk érteni.

Sok esetben meg kell különböztetnünk a főfaállományt a mellék
faállománytól. Főfaállom ány alatt a faállomány zömét, vagyis azok
nak a fáknak az összességét értjük, amelyeket — amennyiben idő-
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közben el nem pusztulnak, illetőleg a gyérítések alkalmával ki nem 
használtatnak — a rendes vágáskorig fenntartani, felnevelni óhajtunk. 
M ellékfaállománynak ellenben az imént jelzett fák mellett előforduló 
s jellegükre nézve ezektől többnyire lényegesen eltérő azokat a 
fákat tekintjük, amelyeket továbbra fenntartani nem akarunk és amelye
ket célszerű a főfaállomány érdekében az erdőből eltávolítani.

A fő- és mellékfaállomány fogalmát egyébiránt szorosan meg
határozni alig lehet, azért inkább példákkal világítjuk meg a két 
fogalmat. Ha pl. valamely fiatalosban elszórtan koros törzsek állanak, 
a fiatalost főfaállománynak, a korosabb törzseket mellékfaállomány
nak tekintjük. Ha a nemesebb fafajok (pl. a tölgy és a fenyőfélék) 
között csekély értékkel bíró, avagy értéktelen olyan fafajok vannak 
(nyár, nyír, kecskefűz stb.), amelyeket a nemesebb fafajok fejlődésé
nek előmozdítása érdekében célszerű eltávolítani, ezeket az eltávolí- 
tandó fafajokat a mellékfaállományhoz számítjuk. Az uralkodó törzsek 
között levő elnyomott törzseket szintén a mellékfaállományhoz szok
tuk számítani.

A megkülönböztetésnél irányadó az is, hogy az illető erdő
részletet milyen gazdasági módban kezeljük. Amíg pl. tarvágásos 
szálerdő gazdasági módnál az ugyanazon a területen (ugyanabban 
az erdőrészletben) lévő fiatalost és a koros fákat egymástól elkülö
nítjük, s vagy a fiatalost, vagy a koros fákat tekintjük főfaállomány
nak aszerint, amint az egyik vagy a másik van túlsúlyban, addig 
szálaló-erdőknél ezt a megkülönböztetést mellőzzük, mivel itt 
— ennek a gazdasági módnak a természeténél fogva — a leg
különbözőbb korú fák együttesen egy faállománynak tekintendők s 
így a fő- és mellékfaállomány elkülönítésének nincs helye. Fokozatos 
felújító vágásmódnál a kihasználás alatt lévő s többé-kevésbbé már 
fel is újult területeken két főfaállományt szoktunk megkülönböztetni. 
Külön főfaállománynak tekintjük a koros fákat, amelyek közelebbről 
kihasználás alá fognak kerülni és külön főfaállománynak veszszük a 
fiatalost is, mint a jövő vágásforduló faállományát.

A faállományviszonyok felvétele kiterjed: a fafajnak és elegy- 
aránynak, a faállomány korának, sűrűségének a megállapítására, a 
fatömeg és a növekedés (tömeggyarapodás) megbecslésére és a fa
állományra vonatkozó egyéb különlegesebb adatok feljegyzésére. 
Mindezeknek az adatoknak felvételénél kiterjesztjük figyelmünket 
egyúttal a közel jövőben foganatosítandó gazdasági teendőkre is.
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a) A fa fa j  és elegyarány.

A faállomány állhat egy fafajból és állhat több fafajból. Az első 
esetben elegyetlennek, a második esetben elegyesnek mondjuk. Ha
zánkban nagyobb kiterjedésű elegyetlen faállományokat alkotnak: 
a bükk, a Iúczfenyő, a jegenyefenyő, a kocsányos és a kocsántalan 
tölgy s itt-ott az erdei fenyő és az ákácz. Egymással elegyedve 
fordulnak elő: a lúcz- és a jegenyefenyő, a jegenyefenyő és a bükk, 
a jegenyefenyő és a kocsántalan tölgy, a Iúczfenyő és a bükk, a 
bükk és a kocsántalan tölgy, a tölgyfajok egymással, a tölgyfajok 
a gyertyánnal s a folyómenti ártéri erdőkben a különböző lágy lomb
fák. Többnyire csak szórványosan fordulnak elő a többi fafaj között: 
a szil, juhar, hárs, kőris, éger, nyár, nyír és kecskefüz, a Iúczfenyő 
között a vörösfenyő stb.

Elegyes faállományoknál a fa fa jo k  elegyarányát tizedestörttel 
kifejezett viszonyszámokkal szoktuk jelölni, még pedig olyan mó
don, hogy tizedestörtekkel fejezzük ki azt, hogy a területnek fák 
által borított részéből hány tizedrészt fog laln ak el az egyes fa fa jok  
kiilön-kiilön. Az elszórtan lévő fafajokat, vagyis amelyek 0‘05-nél 
kisebb arányban fordulnak elő az illető erdőrészletben, »egyes«, 
»számos« stb jelzőkkel szoktuk felsorolni.

Az elegyarány megállapítására többféle eljárást alkalmazhatunk.
1. A gyakorlatban többnyire szembecslés útján szoktuk meg

határozni az elegyarányt. Tudniillik megbecsüljük az egyes fafajok 
által elfoglalt területrészeknek az összes fák által elfoglalt területhez 
való arányát. Ezt az eljárást alkalmazzuk főképpen a fiatal és közép
korú faállományoknál, amelyeknek a fatömegét nem közvetetlen fel
vétel, hanem rendszerint fatermési táblák alapján szoktuk megbecsülni.

Mint minden szembecslésnek, természetesen ennek a pontossága 
is a becslő ítélőképességétől függ.

2. Pontosabb eredményhez jutunk, ha a fatöm eget véve alapul, 
a fatermési táblák segélyével állapítjuk meg az elegyarányszámokat. 
Ha ugyanis a becsült holdankénti fatömeget fafajonként elosztjuk 
azzal a fatömeggel, amely a fatermési táblákban az illető fafajra 
nézve a megállapított kor (feltételezzük most, hogy a fák kora leg
alább is fafajonként egyenlő) és termőhelyi osztály mellett teljes 
sűrűségre ki van mutatva, kapunk egy viszonyszámot, amely mutatja, 
hogy az egész területnek hányadrészét foglalja el az illető fafaj. Ha 
az így nyert viszonyszámokat összegezzük s az egyes fafajokra

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



78

kiszámított viszonyszámokat ezzel az összeggel elosztjuk, az osztás 
eredményéül az elegyarányszámokat nyerjük.

Ezt az eljárást inkább csak korosabb faállományoknál s ezeknél 
is csak akkor szoktuk alkalmazni, ha a fatömeget fafajonként, köz- 
vetetlenül becsültük meg, pl. próbaterek segélyével, avagy törzsen
ként! kiszámlálás útján.

Legyen például egy faállományunk, mely kocsántalan tölgyből és bükkből 
áll; a kor 90 év, a termőhely pedig az általános fatermési táblák III. th. osz
tályának felel meg mindkét fafajnál. Megbecsülve a faállományt, találtunk hol
danként a kocsántalan tölgyből 125 m3-t, a bükkből pedig 80 m3-t. Ugyanilyen 
kor és termőhelyi osztály mellett a fatermési táblákban a teljes sűrűségre kiszá
mított fatömeg a tölgynél 218 m3, a bükknél 246 m3.

Az egész egy holdnyi területből elfoglal e sze
rint a kocsántalan tölgy ... ... ... ... ...

a bükk ... ... ... .........
a kettő együtt ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

125
2l8
80
246

=  057 részt,

=  0-33 «
0-90 részt (ez a 0 9

nem egyéb, mint a sűrűség viszonyszáma), a többi 0 1  rész a hézagokra esik. 
Az elegyarányszámok tehát lesznek:

kocsántalan tölgy ^ ^

A fentiekben feltételeztük, hogy a faállomány egészben, vagy 
legalább fafajonként egyenlő korú. Ha valamelyik (illetőleg mindenik) 
fafajnál a korban nagyobb eltérések mutatkoznak, akkor a fatömeg 
nagyon bizonytalan alapot nyújt az elegyarányszámok meghatározá
sához. Az ilyen esetekben lemondunk a szóbanlevő eljárásról s meg
elégszünk az elegyaránynak szembecslés útján való meghatározásával.

Ha a faállomány egykorú, az olyan fafajoknál, amelyeknek növekvése 
közel egyenlő (pl. a lúcz- és jegenyefenyő), megközelítő pontosságú 
eredményt érünk el úgyis, ha a fatermési táblák mellőzésével tisztán 
csak a becsült fatömegek alapján számítjuk ki az elegyarányszámot. 
De csakis az ilyen fafajok által alkotott faállományoknál szabad így 
eljárnunk, mert más esetekben hamis eredményhez jutnánk ezen az 
úton, minthogy a fatömeg ugyanakkora területen, ugyanolyan kor 
és termőhely mellett a különböző fafajoknál rendszerint egymástól 
nagyon eltérő szokott lenni.

3. Abban az esetben, ha olyan fatermési tábláink vannak, ame
lyekben a holdankénti törzsszám is ki van mutatva, az elegyarány-

=  0-63 =  0-6 

=  0-37 =  0-4.
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számokat a fafajonként talált valóságos holdankénti törzsszám  és a 
fatermési táblákból kiolvasott holdankénti törzsszám alapján is ki
számíthatjuk. A számítás menete ebben az esetben is olyan, mint 
a fatömegek alapján való számításé, azzal a különbséggel, hogy a 
fatömegek helyett a törzsámok szerepelnek.

Ez az eljárás kevésbbé megbízható, mint az előbbi. Mert a hol
dankénti törzsszám ugyanolyan termőhelyen, ugyanabban a korban, 
ugyanannál a fafajnál is lényegesen különböző lehet. Ezenkívül 
zavart idézhetnek elő a törzsszám felvételénél a mellékfaállományt 
alkotó elnyomott törzsek, amelyeket természetesen figyelmen kívül 
kell hagyni. Különben is ez az eljárás a holdankénti törzsszámnak 
próbaterek segélyével való megállapítását tételezi fel, amire rend
szerint csak akkor vállalkozunk, ha a fatömeget is meg akarjuk 
becsülni. Már pedig, ha a fatömeget ismerjük, inkább erre alapítjuk 
az elegyarány meghatározását s nem folyamodunk a törzsszámhoz.

Önként értetődik, hogy oly fafajoknál, amelyeknél a holdankénti 
törzsszám ugyanazon a termőhelyen és ugyanabban a korban közel 
egyenlő szokott lenni (lúcz- és jegenyefenyő, bükk és jegenye
fenyő) egyenlő kor esetén a gyakorlat igényeinek megfelelő pontos
sággal határozhatjuk meg az elegyarányt tisztán a törzsszámok egy
máshoz való viszonyából is.

b) A faállom ány kora.

Nem szorul bővebb magyarázatra, hogy a faállomány korának 
a helyes megállapítása nagy fontossággal bír az erdőrendezésnél s 
nevezetesen a vágatás szabályozásánál, valamint az egyes erdőrész
letekben foganatosítandó gazdasági teendők tervezésénél.

A faállomány korát némely esetben a gazdasági feljegyzésekből, 
avagy a kezelő- és őrzőszemélyzetnek, esetleg erdei munkásoknak 
a bemondásából állapítjuk meg; a legtöbbször azonban a faállományt 
alkotó egyes fák korából közvetetlenül kell meghatároznunk.

Amint az erdőbecsléstanból tudjuk, egyes fák korát a fenyő
féléknél fiatalabb korban az ágpereszlenek számából, az idősebb kor
ban pedig, valamint a lombfáknál általában, az évgyűrűk száma 
alapján szoktuk megállapítani. Az eljárásra nézve az erdőbecslés- 
tanban tanultakra hivatkozunk. (L. a Soltz-Fekete-féle Erdőbecsléstan
II. kiadás 242—250. lapjain.)
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A faállomány lehet egyenlőkorú, vagy pedig állhat különböző 
korú fákból, mely esetben vegyeskorúnak mondjuk. Arra, hogy a 
faállomány egyenlő avagy vegyeskorú-e, sok esetben következtetni 
lehet a fák magasságából és fejlettségéből, némely esetben azonban 
csak számos fa korának a megvizsgálása után jövünk tisztába ezzel.

Megjegyzendő, hogy egyenlőkön! faállomány alatt a gyakorlatban 
nem mindig teljesen egyenlőkorú fákból álló faállományt szoktunk 
érteni. Egy kis korbeli különbségtől (szálerdőknél 10—20 év, sarj- 
erdőknél 5 év) rendszerint eltekintünk. Ilyen különbség esetén számos 
törzs korát meghatározva, a korok számtani közepét (esetleg a terület 
alapján kiszámított átlagos kort) veszszük a faállomány kora gyanánt, 
úgy, mintha az összes fák ilyen korúak volnának.

Vegyeskorú faállományoknál meg kell állapítani a faállományt 
alkotó korfokok elegyarányát. Ezt tizedestörtekben szokás kifejezni, 
oly módon, hogy tizedestörttel jelöljük meg azt, hogy az egyes 
korfokok a területnek hányadrészét foglalják el (épp úgy, mint a fa
fajok elegyarányánál). Amint egyenlőkorúnak tekintjük a faállományt 
akkor is, ha a fák korában némi eltérés mutatkozik, éppúgy a kor
fokok elkülönítésénél sem szoktunk szigorúan eljárni a gyakorlatban, 
hanem sok esetben egy korfokba foglalunk össze olyan fákat is, 
amelyeknek a korában néhány (esetleg 10—20 évnyi) különbség van. 
A korfokok elegyarányának a megállapítása olyképpen történhetik, 
mint a fafajok elegyarányának a meghatározása.

1. Az egyik eljárás a szembecslés, amidőn t. i. szembecslés útján 
állapítjuk meg, hogy az egyes korfokok hányadrészét foglalják el a 
(fák által borított) területnek.

2. A második, pontosabb eljárás a fatömegen alapszik és abból 
áll, hogy a korfokok elegyarányát az egyes korfokok becsült, holdan- 
kénti fatömegéből és a fatermési táblákban az illető korra és termő
helyi osztályra nézve kimutatott holdankénti fatömegből számítjuk 
ki (éppen úgy, mint a fafajok elegyarányszámait az egyes fafajok 
becsült fatömegéből és a fatermési táblákból kiolvasott fatömegből). 
Ennek az eljárásnak az alkalmazásánál természetesen ismernünk kell 
az egyes korfokokba tartozó fák fatömegét. Éppen ezért inkább csak 
az olyan korosabb faállományoknál szoktunk ehhez az eljáráshoz 
folyamodni, amelyeknek a fatömegét közvetetlen felvétel (próbaterek, 
törzsenkénti kiszámlálás) útján határoztuk meg.

Megjegyzendő, hogy a fatömegnek korfokok szerint való elkülö
nítése sok esetben nem éppen könnyű feladat, sőt lehetetlen, ameny-
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nyiben a különböző korú törzsek méretei tekintetében a határok 
nem eléggé élesek. Az utóbbi esetben természetesen meg kell elé
gednünk a hozzávetőleges szembecsléssel a korfokok elegyarányának 
a megállapításánál.

Legyen például egy 60 és 90 éves törzsekből álló, vegyes korú jegenyefenyő- 
faállományunk, amelynél a fatömeg felvétele alkalmával a 60 éves fákból 180 m3-t, a 
90 évesekből 170 m3-t találtunk holdanként. A termőhely feleljen meg az általános 
fatermési táblák 11. osztályának. A korok elegyarányának a megállapítása czél- 
jából mindenekelőtt kikeressük a fatermési táblákból mindkét korra nézve a 
teljes sűrűségre vonatkozó holdankénti fatömeget (60 évnél 306 m3, 90 évnél 
512 m3). Ha a becsült holdankénti fatömegeket elosztjuk a fatermési táblákból 
kiolvasott fatömegekkel, a hányadosok azt mutatják, hogy az egyes korfokok 
külön-külön hányad részét foglalják el az egész területnek; ha pedig ezeket a 
hányadosokat külön-külön elosztjuk a hányadosok összegével, kapjuk az elegy-

180arányszámokat. Tehát a jelen esetben a 60 éves fák ■ =  059 részét, a 90
170evesek -  =  033 részét, az összes fák pedig 0'59 -f- 0-33 =  092 részét

foglalják el a területnek. (Ez a 092 egyúttal a sűrűség viszonyszáma.) Az elegy- 
arányszámok pedig lesznek:

Jegenyefenyő 60 éves 

90 «

0-59
0-92
0-33
0-92

=  0-64 =  0-6 

== 0-36 =  0-4.

3. Alapul vehetjük végül a korfokok elegyarányának a megálla
pításánál (korosabb és középkorú faállományoknál) a törzsszámot is, 
ha a fatermési táblákban a holdankénti törzsszám fel van tüntetve. 
A számítás menete olyan ebben az esetben is, mint a fafajok elegy- 
arányszámának hasonló alapon való meghatározásánál. A különbség 
csak az, hogy a fafajok törzsszámai helyett a korfokok törzsszámai 
szerepelnek a számításnál.

Abban az esetben, ha a faállomány nem csupán korra, hanem 
fafajra nézve is elegyes, a 2. és 3. pontok alatt tárgyalt eljárások 
egyike sem igen ad megbízható eredményt. Az ilyen változó jellegű 
faállományoknál meg szoktunk elégedni a szembecsléssel, amint ezt 
már a fafajok elegyarányának a megállapítására nézve is említettük.

Az erdőrendezésnél gyakran van szükségünk a vegyeskorú fa
állományok átlagos korának a meghatározására is. Az átlagos kor 
fogalmát, amint az erdőbecsléstanból tudjuk, többféleképpen lehet 
értelmezni. Átlagos kor alatt érthetjük azt a kort, amely kor mellett 
a faállomány, ha egyenlőkorú volna, ugyanakkora fatömeggel bírna, 
mint most bír vegyes kor mellett. Ez a fatöm egre alapított átlagos

Muzsnay G .: Erdőrendezéstan. 6
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kor. Érthetjük továbbá azt a kort, melynek kiszámításánál az egyes 
korfokokat olyan arányban veszszük számításba, amilyen arányban 
a területet elfoglalják. Ez a területre alapított átlagos kor. A har
madik értelmezés szerint az átlagos kor meghatározásánál csak azok
nak az uralkodó fákn ak  a korát veszszük figyelembe, amelyek idő
vel előreláthatólag a vágáskori faállományt fogják alkotni.

Amint az átlagos kor fogalmának ilyen különböző értelmezésé
ből is következik, a vegyeskorú faállományok átlagos korának a 
meghatározásánál többféle eljárást lehet követni. Ezeket az eljáráso
kat ismerjük már az erdőbecsléstanból, ezért itt csak röviden foglal
kozunk velük.

1. Az első eljárás: az átlagos kor megállapítása faterm ési táblák 
szerint. A fatermési táblák szerint úgy határozzuk meg az átlagos 
kort, hogy először is a faállomány valóságos holdankénti fatömegét 
teljes sűrűségre számítjuk át (a valóságos fatömeget elosztjuk a 
sűrűség viszonyszámával) s azután a fatermési táblákból az illető 
fafajra és termőhelyi osztályra nézve kikeressük, illetőleg közbesítés 
útján meghatározzuk azt a kort, amely korban a fatömeg a faállo
mánynak teljes sűrűségre átszámított fatömegével egyenlő s ezt a 
kort fogadjuk el átlagos kor gyanánt.

2. Az átlagos kor kiszámítása fa tö m eg  és átlagos növekedés szerint. Az átlagos
fatömegnövekedés a faállomány bármely korára nézve =  

fatömeg
kor ahonnan a kor —

Vegyeskorú faállományoknál az összes fatömeg egyenlő a külön-

.), az átlagos
átl. növ. '

böző korfokok fatömegeinek az összegével ( fg l -f- f g 2 +  f g 3 +  
növekedés pedig az egyes korfokok átlagos növedékeinek az összegével =

=  + ‘77 “̂“b'TT5— [-•••) Tehát az átlagos kor:
' A j  /\2 A 3 '

fS\  +  f g 2 ~b f g  8 ■ ~fK fg)
*i
£l_ 1 f g a 1
" +  K, +

fg *
K3 + +

Legyen például egy vegyeskorú jegenyefenyő faállományunk, amelynek a 
fatömegét pontosan megbecsültük s a becslés alkalmával a következő adatokat 
nyertük (kát. holdanként):

130a 100 éves fák fatömege 130 m3; átlagos növekedés =  1‘3 m3 

a 70 « 70 m3;

az 50 « « 40 m3;

Összesen 240 m3;

70
70
40
50

1-0

0'8

33 m3
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Lesz tehát K =  . „ , n , 5-  =  77-4, vagyis kereken 77 év.
1’o —p I'U -p  U*o J’ l

Hasonló módon számítjuk ki az átlagos kort a fatömeg és az átlagos növekedés 
alapján akkor is, ha a fatömeget nem becsültük meg pontosan, hanem csak a 
íatermési táblákból állapítottuk meg.

3. Az átlagos kor meghatározása az egyes korfokok által elfoglalt 
területek aránya szerint. Ennél az eljárásnál az egyes korfokok korát 
megszorozzuk az illető korfokok elegyarányszámával s ezeknek a 
szorzatoknak az összege adja az átlagos kort.

Valamely erdőrészletben a korfokok elegyaránya a következő :

Jegenyefenyő 0-4 . . . 100 éves
0-3 . .  . 70 «
0-3 . .  . 50

Az átlagos kor =  100 X  0-4 -f- 70 X  0‘3 - f  50 X  0-3 =  76 év.
Hasonló az eljárás akkor is, ha a faállomány fafajra nézve is elegyes.

Pl. jegenyefenyő 0’3 . . . 90 éves 
0-5 . .  . 60 «

bükk ... ... 0 ‘2  . . . 80
Átlagos kor =  90 X  0-3 -f- 60 X  0-5 +  80 X  0-2 =  73 év.

A gyakorlatban egyszerűségénél fogva ezt az eljárást szoktuk 
alkalmazni a leggyakrabban.

4. Az átlagos kornak a vágatásig előreláthatólag fennm aradó 
fá k  kora alapján való meghatározása. Ennél az eljárásnál csak azokat 
a kimagaslóbb fákat veszszük figyelembe, amelyek előreláthatólag 
majd a vágáskori faállományt fogják alkotni. (Bővebben lásd az erdő- 
becsléstanban.) Ez az eljárás akkor van helyén, ha a különböző 
korfokok egymással egyenletesen vannak keveredve. Előnye, hogy 
az ekkép megállapított átlagos kor összhangzásban van a vágatási 
korral (t. i., ha a jelenlegi korhoz hozzáadjuk a vágatásig eltelő 
éveket, pontosan kapjuk a vágatási kort).

Az átlagos kor kiszámításának nincs minden esetben czélja 
és értelme. így nincsen helye a szálalógazdasági mód mellett 
kezelt vegyes korú erdőknél, ahol ennek a gazdasági módnak a 
sajátságainál fogva az egyes korfokokat, illetve az egyes korosztá
lyokat mindig külön-külön kell kimutatnunk.

Fokozatos felújító vágás alatt levő faállományoknál külön álla
pítjuk meg a koros faállomány korát és külön a fiatalosét. Ennél
fogva külön kell kiszámítanunk az átlagos kort is mindkét faállo
mányra nézve, ha azok vegyeskorúak. Középerdőknél szintén külön 
mutatjuk ki a sarjfaállomány korát s külön a szálfaállomány minden

6*
© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



84

egyes korosztályának a korát. A szálfaállománynál szintén nincs 
helye az átlagos kor kiszámításának.

Eddig szálalva használt, de a jövőben nem szálaló gazdasági mód 
mellett kezelendő faállományok korának a megállapításánál külön 
választjuk azokat az idősebb korfokokat, amelyek előreláthatólag egy 
időben lesznek alkalmasak a kihasználásra, azoktól a fiatalabb kor
fokoktól, amelyek majdan a jövő számára fognak visszamaradni. És 
a korfokoknak ezt a két csoportját két külön főfaállománynak tekintjük, 
ügy, amint fokozatos felújító vágásmód esetén a koros faállományt 
és a fiatalost.

c) A faállom ány sűrűsége (záródás, zárlat).

A faállomány sűrűsége alatt a fák állásának a sűrűségét, tömött- 
ségét értjük. Erdőrendezési szempontból a sűrűség lehet teljes vagy 
nem teljes. Teljes a sűrűség akkor, ha az illető területen annyi fa 
áll, amennyi a talajt és a világosságot teljes mértékben kihasználni 
képes, vagyis amennyi az illető területen egymás mellett megfér. 
Nem teljes, vagyis hiányos a sűrűség akkor, ha a fák között héza
gok is vannak. Teljes sűrűségnél a létért bizonyos küzdelem fejlődik 
ki, amely küzdelem eredményeként a fák egy része a többit túl
szárnyalja és elnyomja, úgy, hogy azok előbb-utóbb elszáradnak és 
elhalnak. Egyik feltétele a teljes sűrűségnek, hogy széldöntés, hótörés, 
rovarkárok, gombabetegségek, tűzkárok, avagy az ember által esz
közölt használatok következtében a faállományban hézagok ne 
támadtak légyen. Teljes sűrűség mellett a fatömeg akkora, amekkora 
fatömeget rendszeres kezelés mellett az illető területen felnevelni 
lehetett és amely fatömeg körülbelül megfelel annak a fatömegnek, 
amely a fatermési táblákban az illető fafajra, korra és termőhelyi 
osztályra nézve ki van tüntetve.

A sűrűséget is viszonyszámmal, tizedestört alakjában szoktuk 
kifejezni. A teljes sűrűséget TO-el jelöljük, a hiányost pedig azzal a 
tizedestörttel, amely mutatja, hogy a területnek hány tizedrészét 
foglalják el a fák. Ha pl. azt mondjuk, hogy a sűrűség 08, ez azt 
jelenti, hogy a terület 08 részét foglalják el a fák, 02 rész pedig a 
hézagokra esik.

Abszolút teljes sűrűségről csak akkor lehet szó, ha a fák között 
hézagok egyáltalában nincsenek. A valóságban ez csak a legritkább 
esetben és csak kis területen fordul elő. De az olyan sűrűség, amit
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teljesnek mondunk, mégis elég gyakori, amennyiben a sűrűséget 
akkor is 1'0-el szoktuk jelölni, ha a területnek 1—5%-át hézagok 
foglalják el, mivel a sűrűség viszonyszámát rendszerint egy tizedesre 
szoktuk kikerekíteni.

A sűrűség viszonyszámának helyes meghatározása az erdőren
dezésnél sok esetben fontos. így különösen fontos akkor, ha a 
fatömeget a fatermési táblák alapján számítjuk ki. Más esetekben 
megint azért lehet fontos némileg, mert a sűrűség viszonyszáma 
némi tájékozást nyújthat" arra nézve, vájjon az illető faállomány 
gyérítendő-e, vagy sem. De ennek a megítélésénél koránt sem szabad 
tisztán erre a viszonyszámra támaszkodnunk, különösen akkor, ha 
a fák az illető erdőrészleten belül nincsenek egyenletesen elosztva, 
így előfordulhat, hogy pl. 0'9, sőt 10  sűrűség mellett — a fák 
egyenletes elosztása esetén nincs szükség gyérítésre, míg egy 
másik 0'8, esetleg Ó7 sűrűségű faállománynak a gyérítése kívánatos, 
mivel a fák elosztása nagyon egyenlőtlen lévén, az erdőrészlet egy 
részén a fák túlságosan sűrűn állanak s a sűrűség viszonyszáma 
csupán azért oly alacsony, mert az erdőrészletben másutt levő 
nagyobb hézagok az átlagos sűrűséget leszállítják.

Nagy súlyt kell helyezni a sűrűség viszonyszámának a megálla
pítására a fiatalosoknál is. Itt t. i. a sűrűség viszonyszámából arra 
nézve vonhatunk következtetést, vájjon van-e pótlásra szükség, 
avagy nincs. De itt sem irányadó a sűrűség viszonyszáma abban az 
esetben, ha a fiatalost alkotó fácskák (csemeték) egyenlőtlenül 
vannak a területen elosztva. így a 0‘9, sőt 10  sűrűségű fiatalosban 
is lehetnek egyes olyan nagyobb hézagok, amelyek pótlásra szorul
nak, viszont a csemeték egyenletes eloszlása mellett előfordulhat 
az az eset, amidőn valamely 0-8 sűrűségűnek becsült fiatalosban 
mellőzhetjük a pótlást.

A sűrűség egyfelől a területegységen levő fák szám ában, más
felől a fá k  koronáinak a záródásában  jut kifejezésre. A fáknak az 
a száma, amely a teljes sűrűségnek megfelel, függ a fafajtól, a fák 
származási módjától, a termőhelyi minőségtől és a faállomány korától. 
Ugyanakkora területen nagyobb a törzsszám az árnyéktűrő, mint a 
fényigényes fafajoknál. Egyenlő kor mellett rendszerint nagyobb a 
törzsek száma a sarjról keletkezett faállománynál, mint a szálerdőnél. 
Jó termőhelyen ugyanabban a korban kevesebb a törzsek száma, 
mint rosszabb termőhelyen, amennyiben az utóbbi esetben a fák 
kisebb méretűek lévén, több fa fér el ugyanazon a területen. (De
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ha a fák vastagságát vesszük alapul, ugyanamellett a vastagság 
mellett rosszabb talajon kevesebb törzset találunk, mint jó termő
helyen.) Hogy a fák száma a korral folytonosan apad, mindnyájunk 
előtt ismeretes.

A fák koronáinak a záródása nem mindig feltétlenül irányadó, 
sok esetben csak tájékozásul szolgál a sűrűség viszonyszámának a 
megítélésénél. Éppen ezért a sűrűség fogalmának a kifejezésénél 
használni szokott »záródás«, »zárlat« szavak nem egészen helyesek. 
Teljes lehet a fák koronáinak a záródása nem teljes sűrűség esetén 
is. A megritkított faállománynál ugyanis a visszamaradó törzsek 
koronájukat később rendellenesen kiterjeszthetik s így azok záró
dása ismét bekövetkezhetik a nélkül, hogy a sűrűség erdőrendezési 
szempontból teljesnek volna mondható.

Nem fejezik ki teljesen a sűrűség fogalmát az imént említett 
szavak különösen a mesterséges úton telepített fiatalosoknál, ame
lyeknél erdőrendezési értelemben teljesnek mondjuk a sűrűséget 
akkor is, ha az egyes csemeték közti távolság megfelel az ültetésnél 
általában alkalmazott hálózatnak, jóllehet a koronák záródásáról még 
szó sem lehet.

A sűrűség viszonyszámának a m eghatározása szintén többféle 
módon történhetik.

Fafajra nézve elegyetlen és egykorú faállományoknál, ha a fa
tömeget próbaterek segélyével, avagy törzsenkénti felvétel útján 
közvetlenül becsültük meg, legczélszerűbb a fatöm egre alapítanunk a 
sűrűség viszonyszámának a meghatározását. Ebben az esetben ezt 
a viszonyszámot egyszerűen megkapjuk, ha a becsült holdankénti 
fatömeget elosztjuk a fatermési táblákból kiolvasott (teljes sűrűség 
esetére vonatkozó) holdankénti fatömeggel.

Ha a talaj többféle, vagy pedig a faállomány vegyeskorú, a 
faállomány sűrűségének a megállapítása czéljából az egyes fafajokra, 
illetőleg korfokokra kiszámított viszonyszámokat összegeznünk kell.

Valamely erdőrészletben a 90 éves jegenyefenyő 170 m3, a 70 éves jegenye
fenyő 40 m3 és a 80 éves bükk 35 m3 fatömeggel van képviselve s a terület 
az általános fatermési tábláknak megfelelő IV. th. osztályba tartozik. A faállo

mány sűrűsége: +  ^  +  =  0 4 3  0 1 3 7  +  ° ’ 19  =  ° ’757, vaSyis kere'

ken 0-8. (Hogy ilyen módon kapjuk meg a sűrűség viszonyszámát, arra rámutat
tunk már a fafajok és a korfokok elegyarányszámainak kiszámítására vonatkoz6  
példákban is a 78. és 81. lapokon.)
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Ha az illető erdőre érvényes fatermési táblákban a törzsszámok 
is ki vannak mutatva, a sűrűséget a valóságos és a fatermési táblákból 
kiolvasott holdankéntl törzsszámok alapján is kiszámíthatjuk. A szá
mítás menete ebben az esetben is ugyanaz, mint a fatömegen 
alapuló eljárásnál, azzal a különbséggel, hogy a fatömegek helyett 
a megfelelő törzsszámok szerepelnek a számításnál.

Még inkább alapul vehetjük a sűrűség viszonyszámának a meg
állapításánál a holdankénti körlapösszeget, ha ez ki van mutatva a 
fatermési táblákban. Az eljárás ebben az esetben is hasonló a fa
tömegekre alapított eljáráshoz.

Ha sem a körlapösszeget, sem a fák számát illetőleg nincsenek 
olyan adataink, amelyek a sűrűség becslésénél alapul vehetők volná
nak, sem pedig a fatömeget nem ismerjük, a szembecsléshez folyamo
dunk. A gyakorlatban a legtöbb esetben ilyen úton szoktuk meg
becsülni a sűrűséget.

Ennél az eljárásnál szemügyre veszszük a fák állását és össze
hasonlítva ezt azzal a képpel, amelyet a teljes sűrűségre nézve 
képzeletünkben megalkottunk, megítéljük, hogy a területnek hányad
részét foglalják el a fák s hányadrészét a hézagok. Az összehasonlí
tást lényegesen megkönnyíti, ha előzetesen helyi fatermési táblákat 
állítottunk össze s ekképp az ez alkalommal kitűzött mintatereket 
vehetjük az összehasonlítás alapjául. Jó segítségül szolgál ezenkívül 
a sűrűségi viszonyszám megbecslésénél az is, ha képzeletünkben a 
meglevő törzseket teljes sűrűségre egészítjük ki s azután a teljes 
sűrűséghez hiányzó törzsek és a meglevő törzsek számát egybe
vetjük a teljes sűrűség esetére kiszámított törzsszámmal.

A sűrűség megbecslésénél követendő eljárás megválasztásánál 
rendszerint a faállomány kora az irányadó. Fiatalosoknál mindig a 
szembecslést alkalmazzuk. Teljesnek mondjuk a sűrűséget, ha a 
fiatal faegyedek előreláthatólag záródni fognak addig, amire a 2—3 m. 
magasságot elérik. Hézagos fiatalosoknál főképpen azt figyeljük 
meg, hogy a beerdősítésre szoruló hézagok hányadrészét foglalják 
el a területnek. A középkorú faállományok sűrűségét rendszerint 
szintén szembecsléssel határozzuk meg. Az idősebb faállományoknál, 
ha a fatömeget próbatérfelvétel vagy törzsenkénti kiszámlálás útján 
határoztuk meg, a szembecslés mellett a fatömeget is figyelembe 
veszszük s a fatermési táblákból kiszámított fatömegnek a tényleg 
meglevő fatömeggel való összehasonlítása alapján becsüljük meg a 
sűrűséget.
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A sűrűség becslésével kapcsolatban czélszerű feljegyezni azt is, 
hogy miképpen vannak a fák a területen elosztva? A fák elosztása 
t. i. lehet egyenletes vagy egyenlőtlen, mely utóbbi esetben sűrű 
részek ritkás részekkel és hézagokkal váltakozhatnak.

d) A fatöm eg megbecslése.

Az erdőben lévő tőkének nagyobb részét a faállományok fatömege 
alkotja. Ennek megbecslése tehát az erdőrendezésnél már csak ezért 
sem igen mellőzhető. A fatömeg megbecslése, amint az erdőbecslés- 
tanban láttuk, különféleképpen történhetik. Az erdőbecsléstanból 
ismert fatömegbecslési eljárások a következők:

1. Szembecslés (törzsenként vagy terület szerint).
2. Fatermési táblák alapján való fatömegbecslés.
3. Törzsenkénti felvétel:

A) Magassági osztályok alakítása B) Magassági osztályok alakí- 
nélkül tásával

| a) vastagsági osztályok 
alakítása nélkül

a) átlagos törzsek ) [3) vastagsági osztályok
döntésével alakításával

y) vastagsági fokonként 
(grafikus eljárás)

közönséges 
Hartig-féle 

{ Draudt « 
Urich 
Baur

eljárás
«
«
«
«

b) átlagos törzsek ) 
döntése nélkül )

a) alakszámok segélyével
J3) törzsköbtáblák segélyével
y) mutató magasság avagy más köbözési kép

let segélyével.

4. Próbaterek alapján való fatömegbecslés
a) közönséges próbaterek,
b) próbakörök,
c) szalagalakú próbaterek segélyével.
Ezek közül az erdőrendezési munkáknál leggyakrabban a próba

terek (főleg a közönséges próbaterek és a próbakörök) és a fa
termési táblák alapján való becslést s a törzsenkénti felvétel a 
(3) csoportjába tartozó eljárásokat s olykor-olykor a törzsköbtáblák, 
avagy az alakszámok segélyével való becslést szoktuk alkalmazni.

A fatömegbecslési eljárás pontosságával körülbelül egyenes arány
ban áll a becslésre fordítandó idő és költség. Az erdőrendezésnél
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tehát már ezért is megfontolandó, hogy milyen fatömegbecslési el
járásokat alkalmazzunk.

Hogy általában mekkora pontossággal végezzük a fatömeg- 
becslést az erdőrendezés alkalmával, ez elsősorban is az erdő többé- 
vagy kevésbbé értékes voltától s a gazdálkodás belterjességétől függ. 
Értékes erdőknél és belterjes gazdálkodás esetén természetesen 
pontosabb eljárásokat kell alkalmazni, mint ha a gazdálkodás nem 
olyan belterjes. A becslések pontossága iránti igényünk továbbá a 
vágásszabályozás (hozamszabályozás) módjától is függ. Nevezetesen 
pontosabban kell megbecsülnünk a fatömeget abban az esetben, 
ha a vágatást a fatömeg alapján szabályozzuk, mint akkor, ha vala
mely tisztán a területen alapuló vágásszabályozási módot alkalmazunk.

Az egyes faállományoknál figyelemmel vagyunk azok egyenletes 
vagy kevésbbé egyenletes voltára is a fafaj, elegyarány, sűrűség és a 
kor tekintetében. Ha ezek nagy változatosságot mutatnak, a becslés
nél nagyobb pontosságot biztosító eljárást kell alkalmazni, mint ha 
a faállomány egyöntetű, mert ilyenkor a különben kevésbbé pontos 
eljárás is elfogadható eredményre vezet.

A kor magában véve is lényeges szerepet játszik a becslési mód 
megválasztásánál. A közelebbről kihasználás alá kerülő korosabb 
faállományoknál pontosabb eljárást kell alkalmazni, mint a fiatalabbak
nál, mert kívánatos a közel jövőben nyerhető fahozamot pontosan 
ismernünk.

Középszerű viszonyok között a vágásra érett faállom ányoknál, 
ha azok fafaj, kor és sűrűségre nézve egyenletesek, a közönséges 
próbaterekkel, vagy a próbakörökkel való becslést alkalmazhatjuk; 
ha pedig fafaj, kor és sűrűségre nézve egyenlőtlenek, a próbakörök, 
esetleg a szalagalakú próbaterek segélyével való becsléshez folyamo
dunk, sőt sok esetben — különösen értékesebb faállományoknál — 
a törzsenkénti felvételhez. Csupán az utóbbi vezet megbízható 
eredményhez abban az esetben, ha a területen csak elszórtan állanak 
a fák. A törzsenkénti felvételt alkalmazzuk rendszerint akkor is, 
ha az illető erdőrészlet csekély kiterjedésű.

Ha a koros, kihasználásra alkalmas faállományok aránytalanul 
nagy területet foglalnak el, a most említett pontosabb becslési módo
kat csak a közel jövőben (a legközelebbi 10—20 év alatt) kihaszná
lásra kerülő területeken szoktuk alkalmazni, a többi koros faállo
mánynál ellenben megelégszünk a fatermési táblák segélyével való 
becsléssel.
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Közép- és fiatalkoréi faállományoknál rendszerint a fatermési 
táblák alapján állapítjuk meg a fatömeget s csak kivételesen alkal
mazzuk a próbaterekkel való becslést.

Egyébiránt, hogy a pontosabb fatömegbecslési módokat mekkora területre, 
illetőleg mely faállományokra kell kiterjeszteni az erdőrendezés alkalmával, az 
— mint már fentebb is jeleztük — a vágásszabályozás módjától s nevezetesen 
attól is függ, hogy a vágásszabályozásnál tisztán csak a területre, avagy emellett 
a fatömegre is kívánunk-e támaszkodni ? (Lásd a harmadik szakasz G ) 3. fejezetét.)

Ha a vágásszabályozás tisztán a terület alapján történik, akkor nagyobb 
pontossággal csak azoknak a területeknek a fatömegét kell megbecsülnünk, 
amelyeken a legközelebbi 10 évre főhasználatot tervezünk. Vagyis tarvágásos 
gazdaság esetén 1 0  évi vágásterület fatömegét, fokozatos felújító vágásmód 
esetén pedig akkora területet, amekkora területen mozogni fogunk a kihaszná
lással a 1 0  évi időszak alatt.

Ezeknek a területeknek a fatömegét pontosan ki kell mutatnunk a gazdasági 
tervben már csak azért is, mert enélkül a kezelő erdőtiszt nem tehet reális 
számításokat a várható jövedelem és a termelési és szállítási költségek tekin
tetében. De czélszerű kimutatnunk még annak a kedvéért is, hogy a félforduló
szakon belül a jövedelem egyenletességének biztosítása érdekében a fatömeget 
vehessük mértékadónak az évente foganatosítható főhasználatok mennyiségére 
nézve, vagy legalább a fatömegre is támaszkodhassunk a terület mellett. Ami 
különösen fokozatos felújító vágásmód alkalmazása esetén bír nagy fontossággal.

Nagyobb területre kell, hogy kiterjedjen a pontos fatömegbecslés abban az 
esetben, ha a vágásszabályozást a terület mellett a fatömegre is kívánjuk 
alapítani. így, ha az ú. n. egyesített szakozást alkalmazva, arra törekszünk, hogy 
az első és a második fordulószakban kihasználandó fatömegek egymással egyenlők 
legyenek, a két első fordulószakba sorozott összes erdőrészletek fatömegét pon
tosan kell megbecsülnünk. A későbbi fordulószakokba sorozott erdőrészletek 
fatömegét — kivételes esetektől eltekintve — elegendő fatermési táblák útján 
becsülni meg.

Legalább is ugyanekkora, vagyis a két első fordulószakra eső területen kell 
közvetetlen felvétel útján pontosan megbecsülni a fatömeget akkor is, ha a 
vágásszabályozásnál a területet teljesen mellőzve, pl. valamelyik képletes hozam- 
számítási módot alkalmazzuk.

Szálalva használt erdőkben a próbakörökkel vagy a szalagalakú 
próbaterekkel való becslést alkalmazhatjuk. De alkalmazhatjuk a 
törzsenkénti felvételt is oly módon, hogy ezt csak a 15—20 cm.-nél 
vastagabb törzsekre terjesztjük ki, a fiatalabb korfokok fatömegét 
ellenben fatermési táblák segélyével becsüljük meg. Középerdőkben 
a sarjfaállomány fatömegét ügy veszszük fel, mint általában a sarj- 
erdőkét, míg a szálfaállománynál a törzsenkénti felvételt alkalmazzuk, 
vagy pedig — ami még czélszerűbb — törzsköbtáblákat állítunk 
össze s ezek segélyével végezzük a becslést. Sarjerdőkben a becslés
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nél vagy a fatermési táblákat veszszük igénybe, vagy pedig kisebb 
próbatereket tűzünk ki.

A legközelebbi tíz év alatt kihasználás alá kerülő erdőrészletek 
fatömegének a megbecslése választékok szerint történik, az erdő- 
becsléstanból ismert eljárásoknak megfelelőleg. Nagy gond fordí
tandó itt a különféle apadékok (a termelési, a kéregre és a beszá- 
radásra eső apadék) lehető pontos kipuhatolására is. Erre nézve is 
az erdőbecsléstanban tanultakra utalunk.

A fatömegbecslésnek ki kell terjednie az előhasználat útján 
kihasználandó m ellékfaállományra is mindazokban az erdőrészletek
ben, amelyekben gyérítés avagy tisztázó vágás foganatosítandó. 
A gyérítés útján kihasználandó fatömegeket ha megbízható tapasz
talati adatok állanak rendelkezésünkre — szembecslés útján is meg
becsülhetjük. De helyesebben teszszük, ha a gyérítésre szoruló faállo
mányokban kisebb próbatereket tűzünk ki s előzetes gondos kijelölés 
után, közvetetlen felvétel útján becsüljük meg a gyérítés alkalmával 
kihasználandó fáknak a fatömegét.

A fatömegbecslési adatokat a próbaterek felvételénél használatos 
jegyzőkönyvbe szoktuk bejegyezni. Ennek a berendezése ismeretes 
az erdőbecsléstanból.

Törzsenkénti felvétel és próbaterek segélyével való becslés alkal
mazása esetén czélszerű a becslés eredményét mindjárt a helyszínén 
kiszámítani. Egyfelől azért, hogy ezáltal a szemre való becsléshez 
szükséges gyakorlatra szert tegyünk. Másfelől pedig azért, hogy a 
kiszámított holdankénti fatömeget a fatermési táblákból, a becsült 
termőhelyi jóság, kor, sűrűség (fafajra nézve elegyes faállományok
nál ezenkívül az elegyarány) alapján kiszámított fatömeggel össze
hasonlíthassuk abból a czélból, hogy ha a két eredmény között 
feltűnőbb különbséget tapasztalnánk, már a helyszínén vizsgálat 
tárgyává tehessük és eldönthessük, vájjon nem követtünk-e el hibát 
egyik-másik tényezőnek (termőhely, kor, sűrűség, elegyarány) a 
megbecslésénél s ha hibáztunk volna, a hibát mindjárt kiigazíthassuk 
s ekkép a becslést a fatermési táblákkal lehetőleg összhangzásba 
hozzuk.

Például valamely erdőrészletre nézve a következő becslési adatokat jegyeztük 
fel: jegenyefenyő 0'6, 110 éves; bükk 0-4, 120 éves; sűrűség 0-8. A termőhelyi 
osztály: III. (az általános fatermési táblák szerint). A fatömeget próbakörök 
segélyével megbecsülvén, találtunk holdanként 230 m3 jegenyefenyőt és 145 m3 
bükköt. A fatermési táblák alapján számítva lenne a holdankénti fatömeg: 
553 X  0-8 X  0-6 =  265 m3 jegenyefenyő és 341 X  0-8 X  0'4 =  109 m3 bükk.
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A kétféle eredmény között lényeges eltérés mutatkozik. Ezért az erdőrészletet 
újólag szemügyre véve, megvizsgáljuk, vájjon nem követtünk-e el lényeges hibát 
valamelyik tényezőnek a megbecslésénél ? A bükknek a fatömege több, a jegenye
fenyőé ellenben kevesebb, mint amennyi a fatermési táblák szerint a becsült 
elegyarány mellett volna; ebből azt következtethetjük, hogy az elegyarány meg
állapítása volt hibás. Ha a faállomány újabb megtekintése után úgy találjuk, 
hogy a két fafaj által elfoglalt területrészek közel egyenlők, az elegyarányt mind
két fafajnál 0-5-re módosítjuk s újólag kiszámítjuk a fatömeget a fatermési táb
lákból. Lesz: jegenyefenyő 533 X  0-8 X  0-5 — 213 m3, bükk 341 X  0-8 X  0 -5 =  
=  136 m3. Ezek az eredmények már inkább megközelítik a becslésnél talált 
valóságos fatömeget s ennélfogva helyesen járunk el, ha az elegyarányszámokat 
módosítjuk.

Ha a becsült fatömeg mindkét fafajnál lényegesen kisebb volna, mint a fa
termési táblákból kiszámított fatömeg, akkor a termőhelyi osztályt, vagy pedig a 
sűrűséget módosítanók aszerint, hogy melyiket találtuk módosítandónak az erdő
részlet újabb megtekintése alkalmával.

A becsült fatömeg rendszerint a főfafajok szerint elkülönítve muta
tandó ki. Néha azonban egyszerűsítés kedvéért egybefoglalhatjuk 
a növekvés és használati érték tekintetében egymáshoz közel álló 
fafajokat, mint a kocsányos és kocsántalan tölgyet, a bükköt és 
gyertyánt, a szilt, juhart és kőrist, a nyárt és fűzt, esetleg a lúcz- 
és jegenyefenyőt. Viszont nagyobb pontosság kedvéért külön szoktuk 
megbecsülni és kimutatni néha az alárendelt mennyiségben előforduló 
fafajok fatömegét is.

e) A növekedés megbecslése, illetőleg kiszámítása.

Az erdőrendezésnél, ha növekedésről szólunk, ez alatt rendszerint 
a fatömegnövekedést értjük s csak ritkán a minőségi avagy drága
sági értéknövekedést, amelyeknek meghatározását az erdészeti nyere
ségszámítástan tárgyalja. A fatömegnövekedésnek, amint tudjuk az 
erdőbecsléstanból, a következő nemei vannak: folyó növekedés, 
korszaki növekedés, korszaki évi növekedés, átlagos növekedés. Ezek 
közül az erdőrendezési külső munkálatok során — kivételes esetek
től eltekintve — csak a folyó növekedés felvételével szoktunk fog
lalkozni, mivel a többinek a meghatározása csak számításon alapszik.

A folyó növekedés meghatározására az erdőrendezésnél azért 
van szükség, hogy az erdő valóságos növekedését a szabályos 
növekedéssel összehasonlíthassuk, vagy hogy a jelenlegi fatömegből 
néhány évi növekedés hozzáadásával kiszámíthassuk a néhány év 
múlva leendő fatömeget; de szükség lehet a vágásszabályozás érdé
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kében is, ha pl. valamelyik képletes hozamszámítási módot alkal
mazzuk, avagy ha egyes faállományok vágásra való érettségét pénz
ügyi szempontból megállapítani kívánjuk.

A folyó növekedés megbecslése történhetik: 1. átlagos törzsek 
alapján (törzselemzés útján, hosszúság és középátmérő szerint, 
alakszám, esetleg növekedési viszonyszám segélyével), 2. fatermési 
táblák segélyével, 3. az átlagos növekedés segélyével és 4. a növe
kedési % alapján.

1. Az átlagos törzseken alapuló első eljárás csak akkor ad meg
bízható eredményt, ha a számítást csak olyan rövid időre eszkö
zöljük, amelyen belül a törzsszám lényeges változást nem szenved 
és ha a becslésnél számos vastagsági osztályt alakítunk.

2. A gyakorlatban legtöbbnyire a faterm ési táblákból számítjuk 
ki a folyó növekedést, illetőleg e helyett a korszaki évi növekedést, 
úgy, hogy a táblákból kiolvasott holdankénti folyó növekedést meg
szorozzuk a sűrűség és az elegyarány szorzatával.

Legyen például egy az általános fatermési táblák szerint a II. th. osztályba 
tartozó 95 éves lűczfenyvesünk, amelynél a sűrűség 0'7. A folyó növekedés a 
fatermési táblák szerint holdanként 5-7 m3. Lesz tehát a faállomány folyó évi 
növekedése holdanként: 5-7 X  0-7 =  4 m3.

Vegyünk egy példát a fafajra nézve elegyes faállományokra is. Legyen egy 
olyan faállományunk, amelyre nézve a következő adatokat jegyeztük fel a becslés 
alkalmával:

Lúczfenyő 0 7 1 ^  gg ^  ^rmőhely IV. (ált.), sűrűség 0-9 
Bükk 0-3 1

A lúczfenyő folyó növekedése holdanként: 4-4 X  0-7 X  0'9 =  2-77 m3 
A bükk 3-5 X  0 3  X  0'9 =  Q-95 »

Együtt: 3-72 m3.

Minthogy a faállomány tömeggyarapodása nem áll egyenes 
arányban a sűrűséggel, nyilvánvaló, hogy gyérebb faállományoknál 
ez az eljárás nem ad pontos eredményt s inkább csak egyszerűsége 
miatt folyamodunk hozzá.

3. A folyó növekedést egyenlőnek vehetjük az átlagos növekedés
sel, de csak abban a korban, amikor ez a két növekedés egyenlő, 
vagy legalább közel áll egymáshoz.

4. Ha ismerjük a növekedési viszony számot, illetőleg a növekedési 
%-ot, ennek az alapján is kiszámíthatjuk a folyó növekedést. T. L 
a növekedési százalék:

folyó növekedésa =  —----------------
Fg-

X  100; ebből
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folyó növekedés =  — —
100

A folyó növekedést egy kát. holdra szoktuk kimutatni és mindig 
csak a főfaállományét, míg a mellékfaállomány növekedését figyel
men kívül hagyjuk. Túlkoros faállományoknál a folyó növekedés 0, 
sőt negatív is lehet.

f) A faállom ányra vonatkozó egyéb adatok.

A faállományviszonyok felvétele alkalmával figyelemmel kell len
nünk az erdőrészlet faállományának a szárm azási módjára is.

Valamely faállomány keletkezhetett természetes úton: magavetésből 
vagy sarjakból, avagy származhatott mesterséges telepítésből: vetésből 
vagy ültetésből. Némely faállománynál a fák egy részénél az egyik, 
másik részénél a másik származási mód állapítható meg. A szárma
zási módnak az ismerete sok esetben fontos, amennyiben lényeges 
befolyással lehet arra, hogy az illető faállományt mikorra Írjuk elő 
kihasználásra s mi módon tervezzük a kihasználását és felújítását. 
Különösen fontos a származási mód ismerete a sarjakról keletkezett, 
de a jövőben szálerdőképpen kezelendő faállománynál. A sarjakról 
keletkezett faállománynál ugyanis a tömeggyarapodás a magasabb 
korban rendszerint jóval kisebb, mint a magról keletkezettnél. E mel
lett az előbbi műfát sem szolgáltat annyit mint emez.

A származás módját sok esetben megtudhatjuk a gazdaságról 
vezetett régi nyilvántartásokból, a kezelő erdőtisztnek, az erdőőröknek 
vagy az erdei munkásoknak a bemondásából. De a legtöbb esetben 
magunkra vagyunk utalva ebben a tekintetben és közvetetlen vizsgá
lat alapján kell meghatároznunk a származási módot.

A meghatározás a tűlevelűeknél általában könnyebb, mint a lomb
fáknál, mert a tűlevelűeknél a sarjakról való származás ki van zárva. 
Ezeknél csak azt kell megállapítanunk, vájjon magavetésből kelet
kezett-e a faállomány, avagy pedig ültetésből vagy vetésből ? A fák 
sűrűbb, szabálytalan állása (különösen a fiatalosoknál) rendszerint a 
magavetésből való származásra mutat, míg ha a fák sorokban, sűrűén 
avagy csoportosan állnak, ebből a vetésre, ha pedig többé-kevésbbé 
szabályos hálózatot alkotnak, az ültetésre következtethetünk.

Hasonló jelekből ítélhetjük meg a lombfáknál is azt, vájjon maga
vetésből, avagy mesterséges telepítésből származtak-e ? Ezeknél egyéb
iránt a fődolog azt megtudnunk, vájjon a faállomány nem sarjakból
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származott-e? A fiatal faállományoknál ezt könnyű megítélni, különösen 
a tüskökről sarjadozó fafajokat illetőleg. Ezeknél a sarjakról való 
származásra következtethetünk pl. abból, hogy a fák még meglevő) 
vagy már elkorhadt tuskók körül állanak, vagy pedig — ha ez az 
eset fenn nem forog — a fák tövén mutatkozó kidomborodásból. 
Korosabb fáknál ezek a jelek kevésbbé feltűnők. Itt néha a fa tövén 
levő korhadás avagy kipúposodás vezet nyomra.

Gyökérsarjakból nőtt fáknál általában nehéz a sarjokról való 
keletkezés megállapítása. Legfeljebb egyes fiatal fáknál győződhetünk 
meg erről, ha kiásva a fát, azt tapasztaljuk, hogy az még össze
függésben van az anyatuskó gyökereivel.

A faállományviszonyok felvételénél figyelemmel kell lenni továbbá 
még a fák növésére, fejlettségére és épségi állapotára is. Ezeknek az 
adatoknak a felvétele és feljegyzése azért fontos, mert sok esetben 
ezek a döntők arra nézve, hogy a faállomány kihasználása sürgős-e 
vagy sem, s hogy abból milyen választékokat termelhetünk?

A faállomány növése, fejlettsége és épségi állapota ugyan amellett 
a fafaj, termőhely és kor mellett különböző lehet egyrészt a faállo
mány származási módja szerint, másrészt aszerint, hogy a faállomány 
eddig milyen gondozásban részesült. Ha a faállomány a kellő időben 
gyérítve volt, a fák növése és fejlettsége rendszerint jóval túlhaladja 
az olyan faállományokét, amelyeket nem gyérítettek. A faállomány 
épségi állapotát rovarrágások, gombabetegségek és egyéb kóros álla
potok lényegesen befolyásolhatják.

Az idevágó adatokat rendszerint csak akkor szoktuk feljegyezni, 
ha a faállomány jelzett tulajdonságai a rendestől eltérők. így fel
jegyezzük, ha a fák rendkívül szép, egyenes növésüek, avagy girbe- 
görbék, ágas-bogasak; feljegyezzük továbbá azt is, ha a fák csúcsa 
(magas koruk következtében vagy más okból) száradásnak indult, 
vagy ha a fákon ráksebek, fagyrepedések, korhadás, gombabetegségek, 
rovarkárok, legeltetés által okozott károsítások, vadrágás jelei stb. 
nagyobb mértékben mutatkoznak.

g) A gazdaságra vonatkozó megjegyzések és egyéb észrevételek.

A gazdaság szabályozásánál jó hasznát vehetjük, ha a külső becs
lési munkák alkalmával az egyes erdőrészletekre nézve följegyeztük 
a gazdaságra vonatkozó mindazokat az észrevételeinket, amelyekre 
a gazdasági terv részletes kidolgozásánál szükségünk lehet. Ezeknek
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a feljegyzéseknek sok esetben döntő befolyásuk van az illető erdő
részlet jövendő sorsára.

Korosabb faállománynyal bíró erdőrészleteknél főleg arra terjeszt
jük ki a figyelmünket, vájjon a kihasználás sürgős-e vagy sem? 
Továbbá, hogy miképpen történjék a kihasználás és a felújítás? 
Hogy mesterséges felújítás esetén milyen fafajokat alkalmazzunk? 
stb. Középkorú faállományoknál fel kell jegyeznünk, vájjon szükség 
van e gyérítésre? Fiatalosoknál nagy súly fektetendő arra, hogy 
szükséges-e a pótlás vagy sem ? Ha szükséges, milyen mértékben 
és milyen fafajjal ? Kell-e tenni valamit a nemesebb fafajoknak a fűtől 
és egyéb gyomoktól (epilobium, málna, szeder stb.), avagy gyom
fáktól (nyír, nyár, kecskefűz, esetleg gyertyán, bükk) való meg
védése érdekében ? stb.

Fontos annak a följegyzése is, hogy az illető erdőrészletben 
megengedhető-e a legeltetés, makkoltatás, vagy más mellékhasználat.

Ki kell továbbá terjeszteni a figyelmünket a szükséghez képest 
a fa kiszállításának irányára és módjára, a vágás vezetésére, az erdő
védelemre stb. is.

Általában mindazt fel kell jegyeznünk, amire a gazdasági terv 
összeállításánál szükségünk lehet.

A följegyzéseknek lehetőleg rövideknek és szabatosaknak kell 
lenniök, hogy közvetetlenül fel lehessen használni a részletes erdő
leírás összeállításánál.

h) Becslési könyv és részletes erdőleírás.

Az erdőbecslési munkálatok alkalmával a termőhelyi és faállomány
viszonyokra vonatkozó adatokat, valamint a gazdaságra vonatkozó 
megjegyzéseket és egyéb észrevételeket egy erre a czélra szolgáló ú. n. 
becslési könyvbe szoktuk beírni (erdőrészletenként külön lapra). Ennek 
a könyvnek a berendezése a 97. oldalon látható.

A becslési könyvből az adatokat a gazdasági terv összeállítása 
során egy könnyen áttekinthető kimutatásba, az ú. n. részletes erdő
leírásba (állableírás) vezetjük át, mely az összes adatok számára 
megfelelő rovatokkal bír. Ezzel a II. részben fogunk részletesebben 
megismerkedni.
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üzemosztály erdőrész tag erdőrészlet

T
e

r
m

ő
h

e
ly

Fekvés : tengerszín 
feletti magasság, terep- 
viszonyok, kitettség és 

lejtésfok

600—720 m ; hegyoldal; É—Ék. 
20—25"

T ala j: kőzet (talajágy), 
a talaj neme, televény- 
tartalma, mélysége, kö

töttsége, nedvessége 
(esetleg a talajtakaró)

Gránit; középmély, meglehetősen televényes, 
üde, kötött homokos agyagtalaj

Termőhelyi osztály II.

F
a

á
l

l
o

m
á

n
y

Fafaj, elegyarány, 
származási mód

Luczfenyő 0'7 ; bükk 0'3 
Természetes úton, magavetésből keletkezett.

Kor 75 év (korhatárok: 70—80 év)

Sűrűség; a fák elosz
tása ; növés; fejlettség; 

épségi állapot.

s =  0-9. A bükk nagyobb mennyiségben az 
erdőrészlet keleti felében fordul elő ; a törzsek 
egyenesek, hengeresek, középszerű magas

sággal.

Jelenlegi fatömeg hol
danként ; fő- és mellék

faállomány

Luczfenyő 225 m3 

Bükk... ... 58 «

A gyérítés útján kihasználandó mellékfaállo
mány : 20 m3 luczfenyő és 10 m3 bükk. A fa- 
tömegbecslés próbakörök segélyével történt.

Jelenlegi növekvés 
holdanként

Luczfenyő 3-7 m3 
Bükk 0-9 «

A gazdaságra vonatkozó 

megjegyzések

Gyérítendő. A legeltetés ellen tilalmazandó 

a talaj meredeksége miatt.

Egyéb észrevételek
Annak idején a fa kiszállítása érdekében 
czélszerű lesz az erdőrészlet alsó szélén utat 

építeni.

Muzsnay G .: Erdőrendezéstan. 7
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HARMADIK SZAKASZ.

Az erdőgazdaság szabályozása.
Az erdőrendezési előmunkálatok elvégzése után, a mikor t. i. 

már megismertük az erdő általános viszonyait, teljesítettük az erdő 
felmérését és részletesen felvettük a termőhelyi és faállományviszo
nyokat, következik a tulajdonképpeni erdőrendezés, vagyis az erdő- 
gazdaság szabályozása. De az ennek alapját tevő főbb elveknek 
egy részét már az erdőrendezési előmunkálatoknál is ismernünk 
kell, mert különben a termőhelyi és faállományviszonyok részletes 
felvételét nem végezhetjük helyesen és mindenre kiterjedő részletes
séggel. így pl. nem vagyunk képesek a külső munkálatok során a 
kihasználás és felújítás alá kerülő erdőrészletekre nézve helyesen 
megállapítani a kihasználás és felújítás módját s a felújításnál alkal
mazandó fafajokat, ha már elébb meg nem állapodtunk a tenyész
tendő fafajokra, az alkalmazandó gazdasági módra s a felújítás mód
jára nézve.

Az erdőgazdaság szabályozásának a körébe tartozik: az erdő 
gazdasági beosztása, a tenyésztendő fafajoknak, az alkalmazandó 
gazdasági módnak, a felújítás módjának, a vágásfordulónak a meg
állapítása, a vágatásnak a szabályozása (hozamszabályozás), az elő- 
használatoknak, mellékhasználatoknak a szabályozása, a létesítendő 
szállítási berendezések tervezése, az erdő kezelésének a szabályo
zása, a birtok- és jogi viszonyoknak a szükséghez képest leendő 
rendezésére vonatkozó javaslatoknak megtétele és végül mindezek
kel kapcsolatban magának a gazdasági tervnek az elkészítése, amivel 
részletesebben csak az erdőrendezéstan alkalmazott részében fogunk 
megismerkedni.

Mielőtt azonban a gazdaság tulajdonképpeni szabályozásához 
fognánk, világosan meg kell állapítanunk az erdőgazdaság czéljait 
és feladatait, amelyeket a gazdaság szabályozásánál mindig szem 
előtt kell tartanunk.
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Mindezeket az alábbi sorrendben fogjuk tárgyalni.
A) Az erdőgazdaság czéljainak a meghatározása.
B) A tenyésztendő fafajok megállapítása.
C) A gazdasági mód megállapítása.
D) A felújítás módjának a megválasztása.
E) A vágásforduló megállapítása.
F) Az erdő gazdasági beosztása.
G) Vágásszabályozás (hozamszabályozás).
H) Az előhasználatok, mellékhasználatok és felújítások részletes 

szabályozása.
I) Szállítási berendezések tervezése.

K) A jogi és birtokviszonyok rendezésére vonatkozó javaslatok 
s a kezelés szabályozása.

A) Az  erdőgazdaság czéljainak a meghatározása.

Az erdőgazdaság czélja — amint már e könyv bevezető részében 
is jeleztük — nagy általánosságban, vagyis eltekintve a kivételes 
esetektől, az, hogy az erdő állandóan, tehát nemcsak a jelenben, 
hanem a késő jövőben is, megfelelő és lehetőleg egyenletes jöve
delmet hozzon s emellett bizonyos mértékig a közérdeket is szol
gálja. A kettő, tudniillik a megfelelő jövedelmezés és a közérdek 
kielégítése, sok esetben nincsen ellentétben egymással, sok esetben 
azonban utóbbi némi áldozatot követel a birtokostól.

A fenti körülírással azonban csak nagyon tág kereteit adtuk az 
erdőgazdaság czéljának. Ezt tehát szorosabban is meg kell határoz
nunk a gazdaság szabályozása alkalmával az illető erdőbirtokra nézve.

Első sorban is azt kell eldöntenünk, hogy milyen álláspontot 
foglaljunk el a használatok folytonossága tekintetében. Tudniillik 
törekedjünk-e arra, hogy a kihasználás s ezzel együtt a jövedelem 
is a lehetőségig egyenletes legyen, avagy megengedhetőnek tartjuk 
a nagyobb ingadozásokat is ebben a tekintetben, illetőleg meg
elégszünk a szünetelő üzemmel is. Erre nézve főképpen az erdő
birtok nagysága, a birtokos igényei s a birtokos jogi minősége az 
irányadók.

Amíg a kis erdőbirtokoknál a szünetelő üzem is helyén való 
lehet, addig nagyobb erdőbirtokoknál úgy a közérdek, mint magá
nak az erdőbirtokosnak a saját érdeke is a legtöbb esetben (amikor

7*
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t. i. az az erdő állapotával összeegyeztethető) a folytonos (szigo
rúan tartamos), sőt az egyenletes (legszigorúbb tartamos) üzemet 
követeli meg. Ilyen értelmű intézkedések állanak fenn nálunk az 
erdőtörvény 17. §-a alá tartozó erdőbirtokokra nézve.

Nagy fontossággal bír továbbá annak a megállapítása, hogy mit 
értsünk m egfelelőjövedelm ezés alatt?

Eltekintve az olyan különleges esetektől, amikor az erdőbirtokos 
a legeltetést, vagy pedig a vadászatot helyezi előtérbe a fatermelés
sel szemben, avagy ha az erdő más különleges czélokat szolgál 
(védőerdők, fürdőhelyek, városok közelében levő parkszerű erdők stb.), 
az erdő jövedelmezését illetőleg az erdőgazdák nézetei kétfelé 
ágaznak. Az egyik irány hívei a legnagyobb évenkénti tiszta jöve
delem, a másik irány követői pedig a legnagyobb talajjáradék el
érésére törekszenek. Ha ehhez veszszük még azt a csak kivételes 
esetekben megokolható álláspontot is, amely a legnagyobb fatermést 
tűzi ki az erdőgazdaság czéljául, háromféle erdőgazdaságról lehet 
szó a jövedelmezés tekintetében felállított igények szerint.

a) A legnagyobb faterm ésre alapított erdőgazdaságnál az a fő- 
czél, hogy évenként és holdanként a lehető legnagyobb fatermést 
nyerjük az erdőből. A legnagyobb évenkénti és holdankénti fatermés 
olyan vágásforduló (szabályos vágatási kor) . alkalmazása esetén 
érhető el, amely vágásforduló mellett a faállományok átlagos növe
kedése a legnagyobb. Ez a vágásforduló egyszerűen meghatároz
ható a fatermési táblákból, amelyekben az átlagos növekedés nagy
sága a különböző korokra és termőhelyekre nézve ki van tüntetve. 
Megjegyzendő, hogy ha egészen helyesen akarunk eljárni, az átlagos 
növekedés kiszámításánál az illető korban létező és az addig ki
használt előhasználati fatömegeket is figyelembe kell vennünk.

A legnagyobb évi fatermésre alapított erdőgazdaság, amint már 
jeleztük, csak kivételes esetekben lehet indokolt. így akkor, ha az 
erdő elsősorban is az erdőbirtokos saját tűzifaszükségletét van 
hivatva kielégíteni; de még az ilyen esetekben sincs helyén, ha az 
erdőbirtokos értékesebb műfát termelhet s ennek az eladási árából 
a tűzifát a maga részére előnyösen szerezheti be.

b) A legnagyobb tiszta jövedelemre (erdőjáradékra) alapított erdő- 
gazdaság  hívei arra törekszenek, hogy az erdő évenkénti és hol
dankénti tiszta jövedelme (az erdő járadéka) a lehető legnagyobb 
legyen, tekintet nélkül arra, hogy mekkora a tiszta jövedelmet létre
hozó tőke, vagyis a talaj és a faállomány értéke együttvéve.
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Tiszta jövedelem alatt az évi nyersjövedelemnek az évi összes 
kiadások levonása után fennmaradó részét értjük. Hogy ez a lehető 
legnagyobb legyen, az erdőben nagy fakészletet, tehát nagy tőkét 
kell felhalmoznunk s ebből a czélból hosszú vágásfordulót (az ú. n. 
legnagyobb tiszta jövedelemre alapított vágásfordulót») kell alkal
maznunk. Ez a legnagyobb tőke azonban aránylag kis %-kal kama
tozik. Ez a hátránya a legnagyobb tiszta jövedelemre alapított erdő- 
gazdaságnak. De ezzel szemben nagy előnye, hogy az erdő a 
birtokosnak nagyobb abszolút jövedelmet hoz, s hogy a birtokos 
ilyen gazdálkodás mellett a közérdeket inkább kielégítheti, mint ha 
a gazdálkodást a rövidebb vágásfordulót feltételező nagyobb talaj
járadékra alapítja. Nagyobb vágásforduló mellett ugyanis a fapiaczot 
értékes, nagyobb méretű választékokkal láthatja el, de emellett ele
gendő mennyiségben termelhet vékonyabb méretű műfaválasztékokat 
is és tűzifát is kellő mennyiségben hozhat piaczra.

c) A legnagyobb talajjáradékra alapított erdőgazdaság  elvének 
a követői nem a legnagyobb abszolút jövedelmet, hanem azt nézik, 
hogy hogyan viszonyúk a tiszta jövedelem az azt létrehozó tőkék 
értékéhez. Szerintük úgy kell gazdálkodnunk, hogy a talajnak gazda
sági értéke s ezzel együtt természetesen a talajjáradék is (t. i. a 
talaj gazdasági értékének az ennek kiszámításánál alkalmazott kamat
lábbal számított egy évi kamatja: Tg X  O. Op) a lehető leg
nagyobb legyen. Ennek az elérése czéljából olyan vágásfordulót 
kell alkalmaznunk, amelynél a talaj gazdasági értéke a maximumot 
éri el, mivel az ilyen vágásforduló alkalmazása esetén a legnagyobb 
a jelenlegi értéke a talajtól várható összes bevételek és kiadások 
különbségének. Ez a vágásforduló az ú. n. pénzügyi vágásfordulő, 
amelyről tudjuk az erdőértékszámítástanból, hogy rendszerint jóval 
rövidebb, mint az a vágásforduló, amely a legnagyobb évi tiszta 
jövedelem elérését biztosítja s így annak alkalmazása mellett az erdő 
szabályos fakészlete is kisebb, mint a legnagyobb tiszta jövedelemre 
alapított vágásforduló mellett. A pénzügyi vágásfordulóra alapított 
erdőgazdaság az ú. n. pénzügyi gazdaság.

Ennek az iránynak a követői tisztán pénzügyi alapra helyezkednek 
és úgy fogják fel a dolgot, hogy az erdőgazdaságban rejlő tőkék
nek legalább is olyan 0 o-kal kell kamatozniok, amilyen %-nak meg
felelő kamatot pénzünk után a legszilárdabb pénzintézetek adnak. 
Szerintük abban az esetben, ha az erdőben rejlő tőkék (a talaj és 
faállomány együttvéve) ilyen kamatot nem hoznak, a birtokos jogo
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sítva van tőkéjének egy részét, esetleg az egész tőkét is, kivonni 
az erdőgazdaságból és az így nyert pénzösszeget más módon gyü- 
mölcsöztetni. így jogosítva van szerintük a birtokos az ilyen ese
tekben a fakészlet egy részét kihasználni s a vágásfordulót lejebb 
szállítani, sőt ha pénzügyileg előnyösebb reá nézve, az erdőt kiirtani 
s a területet más művelés alá fogni.

Szemben az erdőben lévő tőkék nagyobb százalékkal való kama
tozásával, nagy hátránya a legnagyobb talajjáradékra alapított erdő- 
gazdaságnak, hogy mellette a legtöbb esetben szenved a közérdek, 
amennyiben a rövidebb pénzügyi vágásforduló alkalmazása esetén 
csak kisebb méretű választékok lévén termelhetők, az erdőbirtokos 
a piacz igényeit kevésbbé képes kielégíteni. De szenvedhet magá
nak az erdőbirtokosnak az érdeke is.

Tegyük fel ugyanis, hogy az erdőbirtokosok többsége szintén a 
legnagyobb talajjáradék elérésére törekednék s szintén alacsonyra 
szabná a vágásfordulót. Ebben az esetben a piacz vékony méretű 
műfával árasztatnék el s amig ennek az ára jelentékenyen leszállana, 
addig a vastagabb műfáé a nagy kereslet és csekély kínálat követ
keztében nagy mértékben emelkednék. Mi lenne ennek a követ
kezménye? Az, hogy azután az erdőbirtokosok ismét vastagabb 
méretű fát termelni s ennek az érdekében a rövidebb vágásforduló
ról ismét a hosszabbra visszatérni igyekeznének. Most már a hosz- 
szabb vágásforduló lenne a pénzügyi vágásforduló. Erről könnyen 
meggyőződhetünk, ha a talaj gazdasági értékének az erdőérték- 
számítástanból ismert képletében a nagyobb vágásfordulóra vonat
kozó számításnál a végső használat értékét az eddig szokásosnál 
nagyobb arányban emeljük az alacsonyabb vágásfordulóhoz képest.

A vágásforduló felemelése azonban a kihasználás megszorítását 
vonná maga után s tetemes áldozatokat követelne az illető erdő- 
birtokostól, akinek bizonyára nem volna olyan könnyű most a fa
készletből hiányzó tőkét megtakarítani, mint amilyen könnyű volt 
annak idején a rendelkezésére állott nagyobb tőkét megtámadni s 
annak egy részét pénzzé tenni.

Ha egybevetjük egymással a b) és c) pontok alatt ismertetett 
kétféle gazdálkodást, arra az eredményre jutunk, hogy mereven alkal
mazva egyik sem helyes. Bizonyos határig  azonban, bizonyos körül
mények között, mindkét elvnek, mindkét iránynak meg lehet a maga 
jogosultsága.

így a legnagyobb erdőjáradék elvének az alkalmazása bizonyos
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határig jogosult lehet akkor, ha a nagyobb vágásfordulónak meg
felelő fakészlet az erdőben a múltból rendelkezésünkre áll s azt 
olyan tartaléktőkének kívánjuk tekinteni, amely legbiztosabban az 
erdőgazdaságban őrizhető meg az utódok számára s amelytől éppen 
ezért nem is várunk nagy százalékkal való kamatozást. Ez az eset 
foroghat fenn a többek között az állam és a községek és általában 
a jogi személyek birtokában lévő nagyobb erdőbirtokoknál, amelyek 
tulajdonosainak úgyszólván egyenesen erkölcsi kötelességük vagyo
nukkal a közérdeket is minél nagyobb mértékben szolgálni.

A legnagyobb talajjáradék elvének pedig helye lehet bizonyos 
határok között a kisebb erdőbirtokoknál s általában a magánerdő- 
birtokoknál, amelyeknek tulajdonosai jogosan helyezkedhetnek tisztán 
üzleti alapra s joggal tehetik meg azt, hogy erdejükből a fakészlet 
egy részének értékesítése által kivonják a benne lévő tőkének egy 
részét abból a czélból, 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.

Megjegyzendő egyébiránt, hogy mindkét elv inkább csak elv, és 
az is marad. Úgy a pénzügyi, mint a legnagyobb tiszta jövedelemre 
alapított vágásfordulót ugyanis az erdőértékszámítástan körébe tar
tozó olyan számítások útján kell meghatározni, amelyekhez a biztos 
alap hiányzik. Ennélfogva sem a pénzügyi, sem pedig a legnagyobb 
évi tiszta jövedelemre alapított vágásforduló pontos megállapítására 
nem vagyunk képesek. Legalább olyan értelemben nem, hogy a ma 
megszabott vágásforduló a későbbi jövőben is fedje azt a czélt, 
amelynek az érvényesítése kedvéért alkalmaztuk. Különösen áll ez a 
pénzügyi vágásfordulóra nézve, amelynek nagyságára nagy befolyás
sal bír a talaj gazdasági értékének a kiszámításánál alkalmazott 
kamatláb is. Ennek a megválasztásánál, amint tudjuk, az egyéni fel
fogásnak nagyon is tág tere nyílik. (Ezzel szemben a legnagyobb 
évenkénti tiszta jövedelemre alapított vágásforduló meghatározásánál 
a kamatlábnak nincsen szerepe.)

A legnagyobb talajjáradékra és a legnagyobb erdőjáradékra ala
pított erdőgazdaság között azonban közép-út is van, amelyen haladva 
a kettő között lévő ellentéteket többé-kevésbbé kiegyenlíthetjük. 
Helyesen jelöli meg ezt a középutat Guttenberg lovag a bécsi gazda
sági főiskola tanára, amidőn azt mondja, hogy <az erdőrendezés 
feladata az erdőtalajt és a rajta lévő faállományokat lehetőleg elő
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nyösen hasznosítani, tehát a gazdaságot akként rendezni, hogy 
lehetőleg magas erdőjáradék (évi tiszta jövedelem) mellett a talajból 
és fakészletből álló erdővagyon megfelelően kamatozzék.»:)

Hogy mi értendő megfelelő kamatozás »alatt, erre nézve a magyarázatot 
megtaláljuk Guttenberg Erdőrendezéstanában.* 2) Szerinte ez viszonylagos dolog 
és függ egyfelől az illető erdőgazdaságnak a sajátos viszonyaitól, másfelől az 
erdőbirtokosnak az erdőhöz kötött igényeitől. Az egyébként is vagyonos, nagy 
erdőbirtokos valamivel kisebb kamatozással is beéri s inkább nagy (de nem a 
legnagyobb) tiszta jövedelem elérésére törekszik, a kisebb erdőbirtokos ellenben 
nem igen lévén abban a helyzetben, hogy a faállományokban nagyobb tőke
értéket halmozzon fel, inkább azt nézi, hogy az erdejében lévő kisebb tőke 
nagyobb százalékkal kamatozzék. Természetes azonban, hogy azért nagyobb 
erdőbirtokoknál is igyekezni kell a jövedelmezőséget, a kamatozási százalékot a 
lehetőségig fokozni.

Az évi tiszta jövedelem (erdőjáradék) rendszerint olyan magas 
korban éri el a maximumát, amikor a jövedelmezési százalék már 
nagyon alacsony. Viszont a jövedelmezési százalék3) maximuma 
legtöbbnyire olyan fiatal korra esik, amelyet szálerdő gazdasági 
mód alkalmazása esetén nagyobb erdőbirtokoknál nem igen lehet 
alapul venni a vágásforduló megállapításánál, mert az ilyen vágatási 
kor mellett nyerhető vékonyabb faválasztékoknak nagyobb mennyi
ségben való értékesíthetése kérdésessé válnék. Ha tehát a Guttenberg 
által megjelölt középutat keressük, a nagy erdőjáradékra való törek
vésnek a túlságosan alacsony kamatozási százalék, a magas kama
tozási százalékra való törekvésnek pedig a vágásforduló irreálisan 
alacsony volta szab határt. (L. Guttenberg idézett művének 293. 
lapján.)

Az erdőgazdaság czéljai között szokták említeni az erdőtalaj 
termőképességének a fenntartását és lehető fokozását is. Ez azonban

!) L. Érd. Lapok 1908. évf. 1214., 1215. lap.
2) < Die Forstbetriebseinrichtung , Wien und Leipzig, 1903. 17. 1.

, , az évenkénti tiszta jövedelem
3> A Jövedelmezed százalék : ,h  =  talajérték ^ -^faállományok összes értéke:

Ennek a meghatározása szintén nem nyugszik egészen biztos alapokon. Főképpen 
a talajban és a faállományokban lévő tőkeérték meghatározása nem könnyű 
feladat. Erre nézve legmegfelelőbbnek találjuk a Fekete Lajos által követett 
eljárást, aki talajérték gyanánt a talaj forgalmi értékét, még pedig annak átlagos 
legelőértékét veszi számításba s hasonlóképpen a forgalmi értéket veszi alapul 
a faállományok értékének a meghatározásánál is. (Bővebben lásd az Érd. Lapok 
1908. évf. 1062. és köv. lapjain, valamint Fekete Erdészeti nyereségszámítástaná
nak 27., 28. lapjain.)
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nem annyira czél, mint inkább eszköz, mert a rendszeres erdő- 
gazdaságnak és a megfelelő jövedelem biztosításának egyik legfőbb 
feltétele.

Az erdőgazdaság czéljának a megállapításánál figyelembe kell 
vennünk az erdőtörvénynek és a törvény végrehajtása tárgyában 
kiadott miniszteri rendeleteknek azokat az intézkedéseit is, amelyek 
a gazdálkodás elé bizonyos korlátokat szabnak. Ilyenek a többi 
között a védőerdőkre és a feltétlen erdőtalajon levő erdőkre vonat
kozó intézkedések.

De figyelembe kel! venni a jo g i viszonyokból eredő megszo
rításokat is. így pl. ha fahasználati vagy egyéb jogosultságok 
terhelik az erdőt, ezeknek a kielégítéséről a gazdaság szabályozá
sánál szintén gondoskodni kell.

Egyes esetekben figyelemmel kell lenni a vízjogi törvénynek 
(1885: XXIll. t.-cz.(, valamint a közutakról szóló törvénynek
(1890: I. t.-cz.) a korlátozásaira is.

B )  A tenyésztendő fafajok megállapítása.

Előre kell bocsátanunk, hogy a gazdaság szabályozásának az 
alapelveit s ezek között azt is, hogy milyen fafajokat tenyészszünk, 
rendszerint minden üzemosztályra nézve külön szoktuk megállapítani. 
(Az üzemosztály fogalmát bővebben lásd hátrább az erdő gazdasági 
beosztásának a tárgyalásánál.) Megjegyzendő azonban, hogy ez 
korántsem jelenti azt, mintha az üzemosztályon belül mindenáron 
sablónszerűségre kellene törekednünk.

A tenyésztendő fafajok megállapításánál figyelemmel kell lennünk:
1. a különböző fafajok igényeire a termőhely iránt s ezzel kap

csolatban magassági elterjedésükre, növekvési viszonyaikra, különös 
sajátságaikra abból a szempontból, vájjon elegyetlenül, avagy csak 
elegyesen tenyésznek-e;

2. a különböző fafajok használhatóságára és értékességére;
3. arra, hogy az illető fafajok képesek legyenek a talajt állan

dóan jókarban tartani.
(A különböző fafajoknak idevágó tulajdonságaival részletesebben 

az erdészeti növénytan, az erdőműveléstan és illetőleg az erdőhasz- 
nálattan foglalkozik.)

Mindezekre való figyelemmel legelsősorban azt a kérdést kell
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eldöntenünk, vájjon az erdő fafajai a jövőre is a jelenlegiek marad
janak-e, avagy ezek helyett más fafajokat igyekezzünk megtelepíteni, 
illetőleg a meglévők közé más fafajokat is elegyítsünk-e ?

Ha a jelenlegi fafajok a termőhelyi és az értékesítési viszonyok
nak megfelelnek s a talaj jókarban tartása szempontjából sem 
esnek lényeges kifogás alá, azokat rendszerint a jövő számára is 
megtartjuk s legfeljebb vegyes faállományok nevelése czéljából más 
fafajokkal elegyítjük. Ellenkező esetben indokolt lehet a jelenlegi 
fa fa j  megváltoztatása is.

így indokolt lehet nálunk a nagy kiterjedésű bükkösök egy 
részének a helyén alacsonyabb fekvésnél tölgyet, magasabb fekvésnél 
jegenyefenyőt vagy lúczfenyőt, tehát értékesebb fafajt telepíteni, 
illetőleg ezeket a fafajokat nagyobb arányban elegyíteni a bükk 
közé. Indokolt a fafaj megváltoztatása akkor is, ha a területet

a rossz gazdálkodás következtében — értéktelen fafajok (nyár, 
nyír és kecskefűz stb.) lepték el. Rossz gazdálkodás s főleg a 
legeltetés következtében elszegényedett talajú tölgyeseknek vagy 
más lombfaerdőknek átváltoztatása erdei-, avagy lúczfenyvesekké, 
esetleg jegenyefenyvesekké, szintén helyén való lehet.

A fafaj megváltoztatásánál azonban számolni kell a költségekkel 
is. Erre való tekintettel sok esetben meg kell elégednünk azzal, ha 
az eddigi fafaj helyén ezzel elegyesen telepíthetünk meg más 
fafajokat is. De különben sem volna helyes a legtöbb esetben a 
ma talán kevésbbé értékes eredeti fafajoknak a teljes kiszorítása, 
már csak azért sem, mert nem tudhatjuk, hogy a jövőben milyen 
értékük lesz az egyes fafajoknak s hogy a mostani kevésbbé érté
kes fafajok nem fognak-e a jövőben viszonylag nagyobb értékkel 
bírni, mint jelenleg. A fafaj megváltoztatásánál egyébiránt azért is 
nagyon óvatosan kell eljárni, mert sok esetben azt sem tudjuk 
előre határozottan megállapítani vájjon a termőhelyi viszonyok 
meg fognak-e felelni az új fafajnak.

Magától értetődik, hogy nem szabad megelégednünk a tenyész
tendő fafajoknak általánosságban való meghatározásával, hanem 
emellett a jövendőbeli fafajt a változó termőhelyi viszonyok szerint, 
külön is meg kell állapítanunk (az erdőbecslési munkálatok alkal
mával) mindazokra az erdőrészletekre nézve, amelyek a közel jövő
ben kihasználás és felújítás alá fognak kerülni.

Hogy az egyes fafajok értékességét helyesen ítéljük meg, kétes 
esetekben czélszerű kiszámítani (az erdőértékszámítástanból ismert
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módon) a talaj gazdasági értékét a termőhelyi viszonyoknak meg
felelő két vagy több fafajra nézve s lehetőleg azt a fafajt részesíteni 
előnyben, amelynél a számítás eredménye kedvezőbb (t. i. a talaj 
gazdasági értékének a maximuma nagyobb).

Általában a tenyésztendő fafajok megállapításánál legtöbb esetben 
arra kell törekedni, hogy lehetőleg ne neveljünk elegyetlen faállo
mányokat, főleg az olyan fafajokból, amelyek a talajt beárnyékolni 
és állandóan jókarban tartani kevésbbé képesek.

Hogy a különböző termőhelyi viszonyok között milyen fafajokat ezélszeríí 
tenyészteni, azt az erdőműveléstan tanítja részletesen. Itt csak némi általános 
tájékozásul említjük fel a következőket. E d d ig  erd ő v el nem  borított területek be- 
erdősítésénél és vágásterületek m esterséges felú jítá sá n á l, síkságon, dombvidéken és 
alacsony hegységben megfelelő fafajok (csak a főbb fafajokat említjük itt fe l) : jó 
talajon a kocsányos és illetőleg a kocsántalan tölgy, az ákácz, szil, juhar, kőris ; 
futóhomokon az ákácz, fekete- és erdeifenyő; nedves és mocsaras talajon az 
éger, fűz és egyes nyárfajok; nagyon száraz helyeken (főleg mésztalajon) a 
virágos kőris és a molyhos tölgy. Középhegységben jó talajon megfelelő fafajok 
a kocsántalan tölgy, szil, juhar, kőris, azonkívül alantabb fekvő helyeken az 
ákácz, feljebb a jegenye- és lűczfenyő, míg rossz talajon az erdei- és fekete
fenyő. Magas hegységben a lűcz- és jegenyefenyő és elszórtan vagy csoportosan 
a vörösfenyő, esetleg itt-ott az erdei fenyő; bizonyos magassági határon alul 
a szil, juhar és kőris.

Fiatalosok pótlásánál is körülbelül ugyanezeket a fafajokat alkalmazhatjuk, 
de ebben az esetben figyelemmel kell lennünk a meglévő fiatalos korára és arra 
is, hogy a közbeültetett fafajok a meglévők társaságában hogyan fognak tenyészni.

Cj A gazdasági mód (üzemmód) megállapítása.

1. A gazdasági m ódokról általában.

A bevezető részben s illetőleg az erdő szabályos állapotának a 
tárgyalásánál megismerkedtünk már a főbb gazdasági módokkal, 
ú. m. a szálerdő-, sarjerdő-, középerdő-gazdasági móddal.

E három főbb gazdasági módnak nagyon sok változata van. 
Ezek közül láttuk eddig a szálerdő három főbb alakját: a tarvágásos, 
a fokozatos felújító vágásos szálerdőt és a szálaló erdőt. A többi 
változatai közül a főbb gazdasági módoknak itt még csak néhányat 
említünk meg, azokat t. i., amelyek erdőrendezési szempontból 
nagyob fontossággal bírnak. Az itt nem említettekre nézve utalunk 
az erdőműveléstanra, amely a legkülönbözőbb gazdasági módoknak 
megfelelő erdőalakokat részletesen tárgyalja.
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A szálerdő-gazdasági módnak egyik további módosulata a tar- 
vágásos szálerdő m ezőgazdasági köztes használattal. Ennél a vágás
területek faállományát tarvágással használjuk ki s a felújítást mes
terséges úton, mezőgazdasági műveléssel kapcsolatban hajtjuk végre, 
olyképpen pl., hogy a vágásterületen (jó talajon a tuskók kiirtása 
után, kevésbbé jó talajon az irtás mellőzésével a tuskók között)
2- 3 évig kapásnövényt (tengerit vagy burgonyát) termesztünk s 
azután kalászossal vetjük be a területet s ezzel egyidejűleg végezzük 
a mesterséges felújítást ültetés, esetleg vetés útján s később, esetleg 
a csemetesorok záródásáig, megint kapásnövényt termelünk.

A szálerdő-gazdasági mód változatai közé tartozik (bár kivéte
lesen sarjerdőknél is alkalmazható) továbbá az ú. n. legelőerdő
gazdasági mód is, melynél a gazdaság egyik főczélja az, hogy az 
erdő a fatermés mellett minél több és jobb legelőt is szolgáltasson. 
Ennek a czélnak elérése kedvéért a faállományt, amikor az már 
kinőtt a marha szája alól, nagyobb mértékben (0.3 0.7 sűrűségig)
megritkítják s a kihasználás idejéig legeltetés alá bocsátják a terü
letet. A kihasználás a vásárforduló végével rendszerint tarvágás 
útján, a felújítás pedig mesterséges úton történik.1

A legelőerdőnek van egy másik alakja is, az ú. n. ligetes erdőalak, 
amely az imént leírt erdőaláktól abban különbözik, hogy ennél sűrű 
facsoportok legeltetésre alkalmas tisztás részekkel váltakoznak.2

A legelőerdő-gazdasági mód alkalmazása jogosult lehet pl. a 
volt úrbéresek részére legelőilletőség czímén kihasított feltétlen (de 
még mindig elég jó) erdőtalajon lévő erdőknél, ahol ilyen módon 
a fatermelés és a legeltetés érdekeit kell összeegyeztetni. De még 
inkább alkalmazható ez a gazdasági mód nem feltétlen erdőtalajon, 
abban az esetben, ha azt akarjuk, hogy a terület a fa mellett 
egyúttal legelőt is nyújtson.

A sarjerdő-gazdasági módnak is többféle változata van a 
közönséges sarjerdő mellett. Egyik változata: a sarjerdő-gazdasági 
mód cserző kéreg termeléssel, amelyet jó talajon lévő kocsányos és 
kocsántalan tölgy erdőkben alkalmaznak abból a czélból, hogy minél 
több jóminőségű cserző kérget nyerjenek. Ezért itt a vágásfordulót 
alacsonyra (8 20 évre) kell szabni.

1 Lásd Márton Sándor: «A  legelőerdők berendezése, kezelése és hasznosí
tása », továbbá Földes János: A legelőerdők czímű művét.

2 Lásd Berendi Béla: Legelő- és havasgazdálkodás czímű művét.
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A fűznél, nyárnál, gyertyánnál és más lombfáknál néhol az ú. n. 
botfa-, vagy botoló-gazdasági módot is szokták alkalmazni. Ennél 
a fákat IV2-  3 m. magasságban vágják le s azok a vágáslap körül 
sarjakat hajtanak, amelyek azután rövid időközökben ismételten 
levágatnak vesszőtermelés czéljából. Hasonló ehhez az ú. n. nyeső 
üzem, amelynél a fák oldalágai s az azok helyén képződő sarj- 
hajtások vágatnak (nyesetnek) le.

A középerdőt, ha a szálfák a területnek csak 0.1—0.2 részét 
foglalják el sarjerdőszeríí középerdőnek, ha ellenben a szálfaállomány 
van túlysúlyban, szálerdőszem  középerdőnek mondjuk. A kettő 
között természetesen többféle átmeneti alak létezik.

2. A gazdasági módok összehasonlítása erdőrendezési szem pontból.

Hogy a gazdasági mód megválasztásánál ne kövessünk el lénye
ges hibát, ismernünk kell a különböző gazdasági módok sajátos
ságait.

a) így ismernünk kell a gazdaság i módok befolyását a talaj 
termőképességére. A tarvágásos szálerdőnél a vágásterületek kihasz
nálása után a talaj több éven át ki van téve a nap hevének és a 
szelek szárító hatásának, mindaddig t. i., amíg a mesterségesen tele
pített fiatalos záródik. Később megint, mivel a fák egyenlő vagy közel 
egyenlő korúak s ennek következtében koronáik közel egyenlő 
magasságban kezdődnek, a fák koronái és a talaj között a szél 
utóbbinak a kárára könnyen behatolhat a faállomány belsejébe. Ezt a 
kedvezőtlen hatást néha (főképpen fényt kívánó fafajoknál) még 
fokozza az a körülmény, hogy a faállomány magasabb korban kiiit- 
kul s a talajt akkor már a nap heve és szárító hatása ellen sem 
képes a kívánt mértékben megvédeni.

A fokozatos felújító vágásos szálerdő gazdasági mód ebben a 
tekintetben sokkal kedvezőbb, mert ennek alkalmazása esetén addig, 
amíg a felújítás megtörténik, a visszamaradt koros fák védelmet 
nyújtanak a talajnak. De még kedvezőbb a talaj termőképességének 
a fenntartása szempontjából a szálaló-gazdasági mód. Ennél a talajt 
állandóan a legkülönbözőbb korú fák borítják, amelyeknek koronái 
különböző magasságig nyúlnak fel és így amellett, hogy jól védik 
a talajt a nap és szél káros hatása ellen, a légköri csapadékokból 
többet engednek be az erdő belsejébe s a nedvesség elpárolgását 
is állandóan mérséklik.
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A sarjerdő gazdasági mód talajvédelmi szempontból általában 
éppoly kedvezőtlen, mint a tarvágásos szálerdő gazdasági mód. Sőt 
ennél még kedvezőtlenebb, mert a talaj a vágásforduló rövidebb 
voltánál fogva gyakrabban (bár rövidebb ideig) van megfosztva a 
faállománytól.

A középerdőnél ismét kedvezőbb a helyzet, mert itt a szálfa- 
állomány némi védelemben részesíti a talajt akkor is, amikor a sarjfa- 
állományt letaroltuk.

Természetes, hogy az egyes gazdasági módok igénye a talaj 
jósága tekintetében fordított arányban áll talajvédő képességükkel. 
Minél kevésbbé képes valamely gazdasági mód a talaj termőképessé
gét fenntartani, annál jobb talajra van szükség annak alkalmazásához

b) Fontossággal bír továbbá erdőrendezési szempontból az is, 
hogy a különböző gazdasági módok mellett milyen ellentállő képes
séggel bírnak a faállom ányok a külső veszélyekkel szemben, aminők: 
a fagy, a nap heve, a különböző rovarkárok, gombabetegségek, a 
szélveszély (a sekély gyökérzetű fafajoknál, különösen a lúczfenyő- 
nél) és a hótörések. A szélveszély, helyes vágásvezetést tételezve fel, 
legcsekélyebb a tarvágásos szálerdőnél (s természetesen a sarjerdő- 
nél is). Viszont a többi károsítások azoknál a gazdasági módoknál 
szoktak kisebb mértékben fellépni, amelyeknél a kihasználás nem 
tarvágás mellett történik és a faállományok vegyes korúak (főleg, ha 
emellett fafajra nézve is elegyesek). Kedvezőbb tehát ebben a tekin
tetben a fokozatos felújító vágásos, mint a tarvágásos szálerdő s 
még kedvezőbb a szálaló erdő. És kedvezőbb a középerdő, mint a 
sarjerdő.

c) Lényeges különbség van az egyes gazdasági módok között
a faterm és mennyisége és minősége s általában a jövedelmezed tekin
tetében is.

A fatermés mennyiségére nézve az összehasonlítás legegyszerűbb 
az évenkénti és holdankénti átlagos fatermés, vagyis a vágáskori 
átlagos növekedés alapján. Minthogy ennek a nagysága a vágás
fordulótól is függ, legczélszerübb az átlagos növekedésnek a maximu
mát hasonlítani össze egymással a különböző gazdasági módokra 
nézve.

Úgy maga az átlagos növekedés, mint maximumának az idő
pontja, amint tudjuk, a fatermési táblákból olvasható ki. A fatermési 
táblák azonban egykorú faállományokra vonatkoznak s ennélfogva 
a fatermés mennyisége tekintetében csak a tarvágásos szálerdő és
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a sarjerdő között van módunkban biztos alapon tenni meg az össze
hasonlítást, a többi gazdasági módra nézve ellenben csupán követ
keztetésekre vagyunk utalva.

így legfeljebb csak következtetés alapján mondhatjuk, hogy foko
zatos felújító vágásmód mellett általában valamivel nagyobb a fatermés, 
mint tarvágás esetén. Feltételezhetjük ezt kivált az árnyéktűrő fafajok
nál, pl. a jegenyefenyőnél. Különösen abban az esetben, ha a faállo
mányt erősebb gyérítésekkel már előzetesen előkészítettük a mag
termésre, úgy, hogy a csemeték mindjárt a főhasználat megkezdése 
után megtelepednek, avagy pedig, ha csoportos felújító vágást és 
szegélyező vágásokat alkalmazva, a kihasználást a már előzetesen 
megtelepedett fiatalos csoportoknál, illetőleg a többnyire már felújult 
széleken kezdjük s innen a felújulás előrehaladásához mérten haladunk 
vele tovább. Az ilyen esetekben t. i. ugyanazon a területrészen a 
kihasználás tartama alatt nem csupán a koros fák gyarapodnak töme
gükben, hanem nő és fejlődik egyúttal a fiatalos is, amely a koros 
fák növőterének egy részét is elfoglalta. (Igaz, hogy másfelől tar
vágás esetén némi tömegnyereségre lehet számítani abból, hogy a 
letarolt fák helyére mindjárt 3- 4 vagy többéves csemetéket ültet
hetünk. Éppen ezért nem szabad határozott szabályként felállítani a 
fenti feltevést.)

A fatermés mennyiségénél még fontosabb a fatermés minősége. 
E tekintetben előnyösebb általában a szálerdő és a középerdő, mint 
a többnyire csak tűzifát szolgáltató sarjerdő. Valószínűleg elő
nyösebb a fokozatos felújító vágásos szálerdő és a szálaló-erdő, 
mint a tarvágásos szálerdő, mivel előbbieknél a fák levágás előtt 
szabadabb állásban lévén, jobban megvastagodhatnak.

Ami a jövedelmezést illeti, az erdőjáradék a három főbb gazda
sági mód közül legnagyobb a szálerdőnél s legkisebb a sarjerdőnél, 
viszont azonban a jövedelmezési százalék, vagyis az évi tiszta jöve
delemnek az erdőben lévő tőkékhez való viszonya a szálerdőnél 
(a magas vágásforduló s az ennek megfelelő nagy szabályos fakészlet 
következtében) a legkisebb, a sarjerdőnél ellenben a legnagyobb. 
Hogy milyen a viszony e tekintetben a főbb gazdasági módok vál
tozatai között, erre nézve általános szabályt felállítani ezidőszerint 
nem igen lehet.

d) Nagyon fontos ismernünk továbbá a különböző gazdasági 
módok befolyását a felú jítás sikerére és költségességére. A felújítás tér-
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mészetes úton általában sikeresebb, mint mesterséges úton. És olcsóbb 
is, mert költségbe alig kerül (legfeljebb a talaj előkészítése járhat 
némi költséggel a természetes úton magról való felújításnál). Külö
nös figyelmet érdemelnek ezek az előnyök akkor, ha a tarvágásos 
szálerdő és a fokozatos felújító vágásos szálerdő, illetőleg a szálaló- 
gazdasági mód között kell választanunk.

A közönséges tarvágásos szálerdőnél a felújítás költséges. És emellett sok 
nehézséggel járhat, egyfelől, mert a csemeték sokat szenvedhetnek a fagytól és 
a nap hevétől, másfelől, mert a vágásterületeket a különféle gyomok (füvek, málna, 
szeder, epilóbium stb.) és gyomfák (nyír, nyár, kecskefűz stb.) sok esetben olyan 
nagy mértékben lepik el, hogy nem tud megküzdeni velük a mesterséges úton 
telepített fiatalos. Ha azonban a felújítás mezőgazdasági köztes használattal 
kapcsolatban történik, akkor az pénzbe alig kerül, sőt jövedelemmel is járhat. 
És a siker is sokkal biztosabb, mert a fiatalost a mezőgazdasági művelés tartama 
alatt állandó gondozásban részesítjük és ezáltal a gyomok és gyomfák terjedé
sének is gátat vetünk.

Fokozatos felújító vágásmód alkalmazása esetén — hacsak a termőhelyi viszo
nyok nem nagyon kedvezőtlenek — a felújítás sikere rendszerint biztos, mert a 
koros fák a szárazság és a fagy ellen védelmet nyújtanak a fiatalosnak s mert 
ez, különösen ha a kihasználás hosszabb időtartama következtében többé-kevébbé 
vegyes korú, kevésbbé van kitéve a rovarkároknak és gombabetegségeknek, mint 
a tarvágás után mesterséges úton megtelepített egyenlő korú fiatalosok. Emellett, 
miután a fák rendszerint bőven hullatnak magot, a kikelő csemeték száma jóval 
nagyobb, mint amennyit tarvágás esetén ültetés vagy vetés útján telepíteni szok
tunk. Ezek az előnyök még fokozottabb mértékben vannak meg a szálaló-gazda- 
sági módnál.

Sarjerdőnél a nap heve és a fagy befolyásolhatja ugyan a felújítás sikerét, 
de az ebből származható károkat a sarjerdő könnyen pótolja addig, amíg a fák 
eléggé jó sarjadzási képességgel bírnak. Többé-kevésbbé áll ez a középerdőre, 
különösen a sarjerdőszerű középerdőre nézve is.

e) A gazdasági módok összehasonlításánál nem szabad figyel
men kívül hagynunk azokat a különbségeket sem, amelyek fenn
foroghatnak : a faterm elésnek és a f a  kiszállításának a körülményes
sége és költségessége, továbbá a kezelésnek a körülményessége tekin
tetében.

A fatermelés és a fa kiszállítása tekintetében előnyösebbek azok 
a gazdasági módok, amelyeknél ugyanakkora területről egyszerre 
nagyobb fatömeget használunk ki. Mert ebben az esetben a fater
melés és közelítés rendszerint valamivel könnyebb és olcsóbb. Elő
nyösebb tehát ebből a szempontból a szálerdő tarvágással, mint 
fokozatos felújító vágással, avagy mint a szálaló-gazdasági mód.
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Amíg ugyanis a tarvágásnál a vágásterületről az egész fatömeget 
egyszerre használjuk ki, addig a fokozatos felújító vágásmódnál 
több évi vágásterületet foglalunk össze s így nagyobb területről 
használjuk ki az évi fahozamot, a szálaló erdőnél pedig még nagyobb 
területről. Ezenkívül főleg a szálaló gazdasági módnál kiterjedtebb 
úthálózatra is van szükség, mint a tarvágásnál, ami szintén emeli 
a költségeket.

Ami a kezelés körülményességét illeti, a tarvágásos szálerdőnél 
(s természetesen a sarjerdőnél is) a kihasználás és felújítás műve
lete lényegében egyszerűbb és kevesebb szakértelmet kíván a kezelő 
erdőtiszttől és az erdőőri személyzettől, mint a fokozatos felújító 
vágásos szálerdő- és szálaló-gazdasági módoknál, amelyek nagy 
körültekintést igényelnek a kihasználandó törzsek kijelölése alkalmá
val, főleg fafajra nézve elegyes erdőkben. Általában azok a gazda
sági módváltozatok, amelyeknél vegyes korú faállományokat nevelünk, 
több fizikai és szellemi munkát követelnek, mint azok, amelyeknél 
az egyes faállományok egyenlő korúak.

A fokozatos felújító vágásmód imént jelzett hátrányainak tulajdonítható 
főképpen, hogy nálunk ettől a gazdasági módtól még ma is oly sokan idegen
kednek, holott ha egybevetjük ezeket a hátrányokat azokkal a nagy előnyökkel, 
amelyek a fokozatos felújító vágásmóddal járnak (a felújítás olcsósága, a talaj 
termőképességének állandó fenntartása, fafajra és korra nézve elegyes faállomá
nyoknak könnyen való nevelhetése stb.), a mérleg a legtöbb esetben a fokozatos 
felújító vágásmód javára billen szemben a nálunk olyannyira elterjedt tarvágásos 
gazdasággal. Bizonyos határig ugyanez áll a szálaló-gazdaságról is, amely szintén 
megérdemelné, hogy az eddiginél nagyobb mértékben felkaroljuk.

f )  Kivételes esetekben jelentőséggel bírhat az a különbség is, 
ami az egyes gazdasági módok között az alkalmazásuk esetén 
nyerhető mellékhaszonvételek tekintetében létezik. így pl. a legeltetés 
tekintetében kedvezőbb a szálerdő, mint a sarjerdő (mert szálerdőnél 
a tilalom a vágásforduló nagyságához viszonyítva kevesebb időre 
terjed) s kedvezőbb a szálerdő tarvágással, mint fokozatos felújító 
vágással (mert a tarvágásos szálerdőnél a vágás előtti tilalom rövidebb), 
avagy mint a szálaló-gazdasági mód, amely a legeltetést egészen 
kizárja. A makkoltatásra nézve (tölgy- és biikkerdőkben) természe
tesen előnyösebb a szálerdő, mint a sarjerdő, amely legfeljebb csak 
hosszabb vágásforduló mellett nyújt némi makkoltatást. A szálerdő 
változatai közül azok az előnyösebbek, amelyeknél a faállomány 
többé-kevésbbé vegyes korú; mert ezeknél a fák koronái szabadabb 
állásban lévén, több és jobb makk terem.

Muzsnay O .: Erdőrendezéstan. 8
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3. Az egyes fafajoknál alkalm azható gazdasági módok.

Az egyes fafajok a különböző gazdasági módok mellett külön
bözőképpen tenyésznek. Általánosságban az árnyéktűrő fafajoknak 
inkább megfelelnek azok a gazdasági módok, amelyeknél a faállomány 
vegyes korú. Lássuk röviden a főbb fafajokat. (Ezt a kérdést 
bővebben az erdőműveléstan tárgyalja.)

A tölgy természetének többé-kevésbbé csaknem valamennyi 
gazdasági mód megfelel. A szálerdő változatai közül a tarvágásos 
szálerdő-gazdasági módot e fanemnél csak kiváló jó talajon czél- 
szerű alkalmazni. Ilyen talajon helyén való a mezőgazdasági köztes 
használattal egybekötött szálerdő-gazdasági mód is.

Gyengébb termőhelyen czélszerű a fokozatos felújító vágásos 
szálerdő-gazdasági mód, amelynek alkalmazása esetén a tölgy fény
igényes természete miatt a felújítási időtartamot rövidre szoktuk 
szabni, mivel a csemeték a hosszú ideig tartó beárnyékolást nem 
tűrik. A szálaló-gazdasági mód kevésbbé felel meg a tölgy fény
igényes természetének.

Sarjerdőképpen való kezelésre a tölgy jó sarjadzási képességénél 
fogva kiválóan alkalmas; éppígy középerdőképpen is kezelhető.

A blikk természetének a szálerdőgazdaság inkább megfelel, mint 
a sarj-, avagy a középerdő-gazdasági mód, mert sarjadzási képes
sége kisebb és nem is olyan tartós, mint a tölgyé. Szálerdő-gazda
sági mód alkalmazása esetén megfelelőbb a fokozatos felújító vágásos, 
mint a tarvágásos gazdaság. Fokozatos felújításnál czélszerű a fel
újítási időtartamot hosszúra szabni, mert a csemeték hosszabb ideig 
megkívánják az anyafák védelmét.

Hazánkban a bükkösöket ma még nagyon sokfelé használják 
ki tarvágás utján, főképpen azért, hogy helyükön tölgygyei, illetőleg 
lúczfenyővel, avagy más értékes fafajokkal vegyes faállományokat 
neveljenek. De a fokozatos felújító vágásmódot szintén sok helyen 
alkalmazzák, még állományátalakítás esetén is (jegenyefenyővel való 
alátelepítések).

A lúczfenyő-nél nálunk leginkább a tarvágásos szálerdő-gazdasági 
módot szokták alkalmazni, egyfelől, mert a lúczfenyő inkább fény- 
igényes, mint árnyéktűrő fafaj, másfelől pedig, mert sekély gyökér
zete miatt a fokozatos felújító vágásos gazdasági módnál a szél
döntésektől tartanak. De azért — amint számos külföldi példa 
mutatja — a fokozatos felújító vágást, valamint a szálalást is jó
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■ eredménynyel lehet alkalmazni a lúczfenyvesekben. Főleg a szél
veszélynek kevésbbé kitett helyeken s különösen, ha a faállományt 
már fiatal korától kezdve gyakran és jelentékeny mértékben gyéri- 
tettük s ezáltal elősegítvén a fák koronáinak és gyökérzetének a 
kifejlődését, ellenállóbbá tettük a széllel szemben.

A jegenyefenyőt, mint árnyékkívánó fafajt, fokozatos felújító 
vágásos szálerdő-gazdasági módban (hosszú felújítási időtartammal), 
vagy pedig szálaló-gazdasági módban kell kezelni, mert tarvágásos 
gazdaság esetén a nap heve és a fagy iránt nagyon érzékeny csemeték 
sokat szenvednek s ennek következtében a felújítás nehéz és költ
séges.

Az erdei- és feketefenyő fényigényes fafajok lévén, ezeknél a tar
vágásos szálerdő-gazdasági mód a szokásos, bár a fokozatos felújító 
vágásmód rövid felújítási időtartammal szintén megfelel e fafajok 
természetének.

A vörösfenyő ugyancsak fényigényes fafaj s ezért a tarvágásos 
szálerdő-gazdaság és a mesterséges felújítás felel meg leginkább a 
természetének. Elegyetlenül egyébiránt nagyon ritkán és csak kisebb 
területeken fordul elő. Elegyes tenyésztésénél gondoskodni kell arról, 
hogy korra nézve megelőzze a mellette lévő egyéb fafajokat, abból 
a czélból, hogy koronája a világosságot szabadon élvezhesse.

A gyertyán árnyéktűrő természetű; elegyetlen faállományokat 
ritkán alkot, legtöbbnyire tölgygyei vagy bükkel van elegyedve. Jól 
tenyészik fokozatos felújító vágásos szálerdő-gazdasági mód mellett. 
Nemkülönben sarjerdő- és középerdő-gazdasági mód mellett is.

Az ákácz kitűnő sarjadzási képességgel bír, azért leginkább 
sarjerdőképpen szokták kezelni. De kezelhető tarvágásos szálerdő
gazdasági módban is.

A szil, ju har és kőris elegyetlen faállományokat nem igen alkot
nak. Rendesen csak elszórtan fordulnak elő más fafajok között és 
így gazdasági mód tekintetében ezekhez kell, hogy alkalmazkodjanak. 
És alkalmazkodnak is, amennyiben természetüknek többé-kevésbbé 
megfelelnek úgy a szálerdő legkülönbözőbb változatai, mint a sarj- 
és a középerdő-gazdasági mód.

Az éger-, nyár- és fűzfajoknál a sarjerdő-gazdasági mód a leg
előnyösebb. A nyárnál a nyeső-üzem, a fűznél a botoló-üzem is 
alkalmazható.

8 *
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4. E ljárás a gazdasági mód megválasztásánál.

A gazdasági mód megválasztásánál konkrét esetekben figyelemmel 
keil lennünk elsősorban is a fafajra és a különböző gazdasági 
módoknak fentebb elősorolt sajátságaira. De ezeken kívül tekintettel 
kell lennünk még a következőkre is, ú. m.:

1. A kiim ára s nevezetesen ennek két főtényezőjére: a tenger- 
színfeletti magasságra és a kitettségre. Magas fekvés mellett még 
a különben jól sarjadzó fafajoknál sem igen alkalmazhatunk sarjerdő- 
gazdasági módot, mivel az itteni hűvös kiima alatt a sarjadzási 
képesség sokkal kisebb s különben is a sarjak az elfagyás veszélyé
nek volnának kitéve. Délnek, vagy délnyugatnak kitett olyan hegy
oldalakon, ahol tartanunk kell a szárazságtól és az elkésett fagyoktól, 
lehetőleg óvakodnunk kell a tarvágásos szálerdő-gazdasági módtól.

2. A talajviszonyokra. Jó talajnál a választás a kiima és a fafaj 
sajátságai által megszabott korlátok között úgyszólván teljesen 
szabad. Rossz talajon azonban kerülni kell a jó talajt igénylő 
sarjerdő-gazdasági módot és a mesterséges felújítással járó tarvágásos. 
szálerdő-gazdaság helyett is czélszerűbb fokozatos felújító vágásos 
szálerdő-, avagy pedig szálaló-gazdasági módot alkalmazni.

3. A gazdasági mód megválasztásánál továbbá nem szabad 
szem elől tévesztenünk a jövedelmezés tekintetében elfoglalt állás
pontunkat sem. Ha pl. a gazdaságot a legnagyobb talajjáradék elvére 
alapítjuk, akkor lehetőleg olyan gazdasági módot alkalmazunk, amely 
mellett a talaj gazdasági értéke a legnagyobb (amit természetesen 
csak körülményes számítások útján állapíthatunk meg). Ha minél 
több műfa termelése a czélunk, nem fogunk alkalmazni sarjerdő- 
gazdasági módot stb.

4. Figyelembe kell vennünk továbbá a jelenlegi korosztályviszo
nyokat is. Ha ugyanis az erdő túlnyomó részét fiatal faállományok 
borítják, nagy áldozattal járhat hosszú vágásfordulóval járó gazda
sági módot alkalmaznunk.

5. Éppúgy figyelembe veendő az eddig alkalm azott gazdasági 
mód is. Pl. sarjerdőről csak abban az esetben czélszerű áttérni 
szálerdő-gazdasági módra, ha a birtokos a vágásforduló meghosz- 
szabbításával járó áldozatokat megbírja. (A vágásforduló meghosszab
bítása ugyanis egyelőre a kihasználás megszorítását vonja maga 
után.)
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6. Tekintetbe jön az erdőbirtok nagysága is. így kis erdőbirto
koknál, ha egyébként a fafaj arra alkalmas, czélszerűbb sarjerdő 
gazdasági módot alkalmazni, mint szálerdő-gazdasági módot.

7. Védőerdőknél, hogy czéljaiknak megfeleljenek, arra kell töre
kednünk, hogy a talaj állandóan faállománynyal legyen borítva. Itt 
tehát a szálaló-gazdaság, avagy hosszabb tartamú fokozatos felújító 
vágásmód van helyén. A tarvágást egyébiránt a védőerdőkben erdő
törvényünk is tiltja.

A gazdasági mód megválasztása alkalmával először is a három 
fő gazdasági mód (szálerdő, sarjerdő, középerdő) közül választunk 
és csak azután döntünk afelett, hogy az illető főbb gazdasági 
módnak melyik változatát alkalmazzuk.

Megjegyzendő, hogy a gazdasági módot üzemosztályonként 
állapítjuk ugyan meg, de ez korántsem zárja ki azt, hogy egyugyan- 
annak az üzemosztálynak a keretén belül ugyanannak a főbb gazda
sági módnak többféle változatát alkalmazzuk, ha a viszonyok meg
kívánják. így pl. nagyon jól megférhet ugyanannak az üzemosztály
nak a keretében a tarvágásos, a fokozatos felújító vágásos szálerdő- 
és a szálaló-gazdasági mód.

1 J J  A felújítás módjának a megválasztása.

Felújítás alatt azt az erdőgazdasági műveletet értjük, melylyel a 
kihasznált faállomány helyén új faállományt létesítünk. Különbséget 
kell tennünk »felújítás» és «erdősítés« között. Utóbbiról tulajdon
képpen csak akkor beszélhetünk, ha olyan területen létesítünk 
faállományt, amely azelőtt nem volt fával borítva. Az alábbiakban 
a kettőt együtt fogjuk tárgyalni.

A felújításnál és erdősítésnél követendő különféle eljárásokat 
részletesen az erdőműveléstan tárgyalja, ezért mi itt csak röviden 
emlékezünk meg azokról.

A felújítás történhetik :
a) természetes úton : magról, vagyis magavetésből (fokozatos fel

újító vágásmód, szálaló-vágás, esetleg felújító tarvágás útján) és 
sarjakró l;

b) mesterséges ú ton : vetéssel (teljes vetés, pásztás vetés, baráz
dákba való vetés, foltvetés, dombvetés, lyukvetés), ültetéssel (fészekbe, 
vagy gödörbe való ültetés, dombos ültetés, lyukba való ültetés) és
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dugványozás útján (kiválóan jó sarjadzási képességgel bíró lomb- 
fáknál, pl. áradásnak kitett folyammenti fűz- és nyárfaerdőkben);

c) természetes és mesterséges utón együttesen (fokozatos kihasz
nálással kapcsolatos áttelepítések, a természetes úton keletkezett 
hézagos fiatalosok mesterséges pótlása).

Az erdősítés nagyon természetesen csak mesterséges úton foga
natosítható.

Amikor a jövőben alkalmazandó gazdasági mód felett határoztunk, 
akkor tulajdonképpen azt a kérdést is eldöntöttük egyúttal, hogy a 
felújítás természetes úton fokozatos felújító vágásmód vagy szálalás 
útján, illetőleg sarjakról, avagy pedig merserséges úton történjék-e. 
A továbbiakat, nevezetesen hogy mesterséges felújítás esetén ülte
tést vagy vetést jobb-e alkalmazni, legczélszerűbb esetről-esetre 
állapítani meg az erdőbecslési munkák alkalmával a felújítás alá 
kerülő erdőrészletekre nézve. A gazdaság szabályozása keretében 
elegendő e tekintetben bizonyos általános elvek hangoztatására 
szorítkozni.

Megjegyzendő, hogy sem a felújításnál követendő általános elvek 
megállapításánál, sem pedig a felújítás módjának erdőrészletenként 
való előirányzásánál nem szabad túlságos aprólékoskodásba bocsát
kozni. A gazdasági tervbe az idevágó intézkedéseket sohasem 
szabad azzal a czélzattal venni fel, hogy azokat a kezelő erdőtiszt
nek magára nézve mindenben szigorúan kötelezőnek kell tekintenie. 
Mert a helyes erdőgazdaság érdekei megkövetelik, hogy a kezelő 
erdőtiszt részére bizonyos mértékig szabad mozgást biztosítsunk a 
felújítás módjának a megválasztásánál s módot adjunk neki, hogy 
szakismereteit ezen a téren is kellően értékesíthesse.

A felújítás módjának a megválasztásánál egyébiránt figyelemmel 
kell lenni elsősorban is a felújításnál alkalmazandó fa fa jra  és a 
termőhelyi viszonyokra. E tekintetben az erdőműveléstanban foglalt 
szabályokat kell szem előtt tartani. Figyelemmel kell lenni továbbá 
a rendelkezésre álló munkaerőre. Ahol sok a mesterséges felújításra, 
illetőleg erdősítésre váró terület, a munkaerő pedig csekély, sok 
esetben kénytelenek vagyunk ültetés helyett, legalább részben, a 
valamivel kevesebb munkával járó vetést alkalmazni, sőt a mester
séges felújításról a természetes felújításra térni át.

Néha a felújítással járó költségeknek is lényeges szerep juthat a 
felújítási mód megválasztásánál (kevesebbe kerül a vetés, mint az 
ültetés és a természetes felújítás általában, mint a mesterséges).
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E tekintetben azonban ne engedjük magunkat a látszat által meg
tévesztett. Amíg pl. helyesen teszszük, ha a mesterséges felújítás 
helyett az olcsóbb és egyébként is többnyire előnyösebb természetes 
felújítást választjuk, jól meg kell fontolnunk, hogy mely esetben 
alkalmazzunk vetést az ültetés helyett. A vetés ugyanis a legtöbb 
esetben csak látszólag  olcsóbb az erőteljes, jó csemetékkel való 
ültetésnél, mert vetésnél a siker sokkal bizonytalanabb, a fiatalos 
rendszerint sok utólagos pótlásra szorul és lasabban is fejlődik, ami 
végeredményében drágábbá teszi a vetést az ültetésnél.

A felújításnál követendő eljárások megállapításával kapcsolatban 
gondoskodni kell a fia talosok  kellő ápolásáról is (tisztítás, felszaba
dítás stb.), különösen a gyomosodásra hajló vágásterületeknél, ahol 
a gyomok (fűfélék, málna, szeder) és a gyomfák (nyír, nyár, kecske
fűz stb.) a fiatalost sok esetben elnyomással fenyegetik. Erre vonat
kozólag is az erdőműveléstan tanításaira utalunk.

E J  A vágásforduló megállapítása.

1. A vágásfordulóróí áltaíában.

Folytonos üzemnél a kihasználással és felújítással annyi év alatt 
haladunk végig az üzemosztály összes erdőrészletein, hogy mire 
a legelső évben kihasználtvágásterületre visszatérünk (visszafordulunk), 
ennek a faállománya vágásra ismét érett legyen. Az az időtartam, 
amely alatt a kihasználással és felújítással az egész üzemosztályon 
végighaladtunk: a vágásforduló. Szabályos állapotban lévő erdőnél 
a vágásforduló fogalmát egyetlen faállományra is vonatkoztathatjuk 
s azt mondhatjuk, hogy a vágásforduló az az idő, amely a faállomány 
keletkezésétől annak teljes kihasználásáig és felújításáig telik el.

Különbséget kell tenni a vágásforduló és a vágatási kor között. 
Szabályos állapotban levő erdőnél a szabályos vágatási kor rend
szerint egyenlő a vágásfordulóval. Ettől t. i. csak akkor tér el, ha 
a kihasználást nem követi nyomban a felújítás (pl. mezőgazdasági 
köztes használat esetén). Ilyen esetekben a vágásforduló =  szabályos 
vágatási kor -j- a kihasználástól a felújításig eltelő időköz. Szabály
talan állapotban levő erdőknél ellenben a vágásforduló és a faállo
mányok vágatási kora (valóságos vágatási kor) többé-kevésbbé 
el szokott térni egymástól a szabálytalan korviszonyoknál fogva.
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Könnyebb áttekintés kedvéért a vágásfordulót fordulószakokra 
szokás osztani, még pedig szálerdőnél rendesen 20 éves, sarjerdő- 
nél 10 éves fordulószakokra.

A fordulószakokat római számokkal jelöljük. így pl. 100 éves 
vágásfordulónál a vágásforduló első 20 évét 1., második 20 évét II. 
fordulószaknak mondjuk stb.

Ha a vágásforduló éveinek a száma 20-al, illetőleg sarjerdőnél 
10-el, nem osztható, az utolsó fordulószakba kevesebb évet fog
lalunk. így pl. ha 95 év a vágásforduló, az V. fordulószak csak 15 
évből fog állani.

Sokszor előfordul, különösen nálunk, hogy az erdőnek korsze
rinti összetétele nagyon szabálytalan (pl. a koros faállományok arány
talanul nagy területet foglalnak el) s e miatt az első vágásfordulót 
a különben helyesnek elfogadott normális vágásfordulótól eltérőleg 
(rendszerint ennél rövidebbre) kell megállapítanunk. Ezt az átmeneti
leg alkalmazott vágásfordulót átmeneti vágásfordulónak nevezzük.

2. A vágásforduló nem ei.

A szabályos vágatási kor és ezzel kapcsolatban a vágásforduló 
megállapítása többféle alapon történhetik. Éhez képest többféle vágás
fordulót különböztetünk meg, ú. m.: 1. fizikai, 2. technikai, 3. a leg
nagyobb fatermésre, 4. a legnagyobb tiszta jövedelemre alapított 
vágásfordulót és végül 5. a pénzügyi vágásfordulót. (Megjegyzendő, 
hogy az alábbiakban egyszerűség kedvéért feltételezzük, hogy a 
vágásforduló egyenlő a szabályos vágatási korral.)

1. A fiz ika i vágásforduló. A fizikai vágásfordulónál a faállomány
nak azt a korát veszszük alapul, amely korban a faállomány önmagá
tól természetes úton felújulni képes. Ez a kor minden fafajnál többé- 
kevésbbé tág határok között mozog s ehez képest a fizikai vágás
forduló rövidebb vagy hosszabb lehet ugyanannál a fafajnál is.

Magavetés útján való felújítás esetén a vágásforduló alsó határát 
a fák magzó kora szabja meg. Még pedig az a kor, amely korban 
nem csupán egyes fák, hanem a faállományt alkotó fáknak a zöme 
csírázásra képes magot bőven képes teremni. Ez a különböző fafajok
nál különböző időben szokott beállani. így a tölgynél, bükknél, 
jegenyefenyőnél 70—80, a luczfenyőnél 60—70, az erdeifenyőnél 
40—50 éves korban. De csak nagy általánosságban, mert ugyan
annál a fafajnál is lényeges lehet az eltérés e tekintetben, a termő
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helyi viszonyok és a faállomány sűrűsége szerint. Nevezetesen meleg, 
száraz helyeken a magtermő képesség korábban áll be, mint hűvös 
kiima alatt, vagy északi hegyoldalakon; a fák ritkás állása mellett 
hamarább, mint sűrű állás mellett.

Minden eshetőségre való tekintettel czélszerű a vágásfordulót 
a felsorolt koroknál legalább is 10—20 évvel magasabbra venni.

A magtermőképesség korának fe ls ő  határa rendszerint túlterjed a 
szokásos legnagyobb vágásfordulón, azért itt felső határt megszabni 
szükségtelen.

Sarjerdőnél viszont alsó határról nem lehet szó, mert a fák annál 
biztosabban sarjadzanak, minél fiatalabbak. Szó lehet azonban a 
sarjadzási képesség felső határáról. Ez a fűznél körülbelül 20 év, 
az ákácznál 30 év, a tölgynél 50 év, a többi lombfánál 30—40 év.

A fizikai vágásfordulót úgy is szokták értelmezni, hogy annak 
megállapításánál a fáknak az a kora veendő alapul, amelyet az illető 
fafaj egyáltalában elérni képes. Az ilyen alapon megállapított vágás
fordulóról azonban legfeljebb csak parkszerűleg kezelt s setleg még 
a védőerdőknél lehet szó. De itt sem czélszerű a végső korhatárt 
venni alapul.

2. A technikai vágásforduló. A technikai vágásforduló megállapí
tásánál az a vágatási kor jön tekintetbe, amely mellett a faállomá
nyok a kívánt választékokat a legnagyobb mennyiségben szolgáltat
ják. így, ha az a czélunk, hogy minél több fűrészrönkőt nyerjünk, 
hosszabbra vesszük a vágásfordulót, mint akkor, ha csak vékonyabb 
épületi fát akarunk termelni. Utóbbi esetben megint hosszabbra 
szabjuk a vágásfordulót, mintha bányafára vagy távíróoszlopokra 
van szükségünk.

Sarjerdőnél rövidebb a vágásforduló, ha építő rozsét vagy kosár
fonó vesszőt akarunk termelni, mint akkor, ha tűzifatermelésre 
törekszünk.

A technikai vágásforduló alkalmazásának abban az esetben van 
jogosultsága, ha az erdőből az erdőbirtokosnak különleges szük
ségleteit kell kielégíteni, vagy pedig, ha az értékesítési viszonyok 
olyanok, hogy bizonyos választékok termelése esetén nagyobb jöve
delmet lehet elérni.

A technikai vágásforduló különben legtöbbnyire összhangzásban 
szokott lenni a fizikai vágásfordulóval. Megállapítása történhetik 
próbafelvételek alapján, vagy pedig, ha olyan fatermési táblánk van,
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amelyben a fák méretei különböző korokra szintén ki vannak 
mutatva, ennek az alapján.

3. A legnagyobb faterm ésre alapított vágásforduló. Ennél a vágás
fordulónál azt a kort vesszük alapul, amely mellett az erdőnek 
átlagos évenkénti és holdankénti faterm ése a legnagyobb, vagyis 
amely kornál a holdankénti átlagos növekedés a maximumot éri el. 
Hogy mikor éri el az átlagos növekedés a maximumát, ezt — amint 
már az erdőgazdaság czéljának a tárgyalásánál (a 100. lapon) is láttuk

a fatermési táblákból olvashatjuk ki. Itt is meg kell említenünk, 
hogy ha egészen helyesen akarunk eljárni, az átlagos növekedés 
kiszámításánál figyelembe kell vennünk az illető korban létező és 
az addig kihasznált előhasználati fatömegeket is, amely esetben az 
átlagos növekedés maximuma rendesen valamivel későbbre esik, 
mint különben.

Minthogy a legnagyobb fatermést biztosító vágatási kor mellett 
a jövedelmezés érdekei szenvedhetnek, a legnagyobb fatermésre ala
pított vágásfordulót inkább csak ott czélszerű alkalmazni, ahol a 
birtokos fatermését maga fogyasztja el.

4. A legnagyobb tiszta (jövedelemre erdőjáradékra) alapított vágás- 
forduló. Ez az a vágásforduló, amely mellett az erdőnek évenkénti 
és holdankénti tiszta jövedelme a legnagyobb. Megállapítása czéljá- 
ból ki kell számítani (szabályos erdőállapotot tételezve fel) az /  hol
don, vagyis a vágásforduló éveivel egyenlő számú holdon évente vár
ható tiszta jövedelemnek egy holdra eső átlagát különböző vágás- 
fordulók esetére. Amely vágásforduló mellett ez az átlag a legnagyobb, 
az lesz a keresett vágásforduló. (Az évenKénti és holdankénti tiszta 
jövedelem ugyanis, amint az erdőértékszámítástanból tudjuk, a vágás
fordulóval egy ideig emelkedik, amíg t. i. eléri a maximumát s 
azután apad.)

Az évenkénti és holdankénti tiszta jövedelem íJ . )  kiszámítása a következő

képiét szerint történik : J  =  — --------1 1 ----- y --------------------- — , ahol V  =  az

egy kát. holdnyi végső használatból nyerhető s a vágásforduló nagyságával 
változó jövedelem, E a , E b  —  az ugyancsak egy holdas a, b stb. éves korfokok 
gyérítéséből befolyó jövedelmek, e =  a felújítási költség egy holdon, k =  az 
egy holdra eső kezelési költség, /  =  a vágásforduló éveinek a száma. Meg
közelítőleg ugyanarra az eredményre jutunk a vágásforduló nagyságát illetőleg 
akkor is, ha az elő-, mellékhasználatokat és a felújítási költséget mellőzve, csupán

a végső használatból remélhető jövedelemnek az egy holdra eső átlagát vesz-

szük alapul az összehasonlításnál.
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Az évenkénti és holdankénti tiszta jövedelem (erdőjáradék) maxi
muma tudvalevőleg jóval később szokott beállani) mint a talaj gazda
sági értékének a maximuma s így a legnagyobb tiszta jövedelemre 
alapított vágásforduló is magasabb, mint az alább tárgyalt pénzügyi 
vágásforduló.

Már az erdőgazdaság czéljánaka tárgyalásánál (a 101. lapon) láttuk, 
hogy ezt a vágásfordulót az ű. n. legnagyobb tiszta jövedelemre (erdő

járadékra) alapított erdőgazdaságnál alkalm azzák. Ugyanott láttuk 
ennek a gazdaságnak, tehát egyúttal a szóbanforgó vágásfordulónak 
is az előnyeit, hátrányait és jogosultságát.

5. A pénzügyi vágásforduló (legnagyobb talajjáradékra alapított 
vágásforduló) az a vágásforduló, amely mellett a talaj évi járadéka, 
vagyis a talaj gazdasági értékének az évi kamatja (a talaj gazdasági 
értékének kiszámításánál alkalmazott kamatlábbal számítva) a leg
nagyobb. Ez pedig annál a vágásfordulónál a legnagyobb, amelynél a 
talaj gazdasági értéke, t. i. a talajtól a jövőben várható bevételek és 
kiadások különbségének a jelenlegi értéke a maximumát éri el. Ezt a 
vágásfordulót az ú. n. legnagyobb talajjáradékra alapított gazdaság
nál (pénzügyi gazdaság) alkalmazzák. Előnyeit és hátrányait fentebb 
az erdőgazdaság czéljával kapcsolatban bőven tárgyaltuk, ahol egy
szersmind azt is jeleztük, hogy a talaj gazdasági értékének a ki
számítása s ezzel együtt a pénzügyi vágásfordulónak a megállapí
tása is meglehetős ingatag alapokon nyugszik.

3. E ljárás a vágásforduló m egállapításánál.

A vágásforduló nagyságának a megállapításánál nagy körültekin
téssel kell eljárni és számos körülményt kell mérlegelni.

a)  Figyelemmel kell lenni mindenekelőtt arra, hogy a választandó 
vágásforduló ne essék kifogás alá a talaj termőképese'gének állandó 
fen tartása  szempontjából. Rövid vágásforduló esetén ugyanarról a 
területről a faállományt rövidebb időközökben használjuk ki és így 
a talaj is rövidebb időközökben van kitéve a nap hevének és a szél 
szárító hatásának, melyek a talaj termőképességét csökkentik. Vég
eredményében tehát a rövid vágásforduló kedvezőtlen a talajra 
nézve. De bizonyos határon túl a hosszú vágásforduló is hátrányos 
lehet ebből a szempontból, mert bizonyos koron túl a faállomány 
önmagától is kiritkul és nem képes kellőképpen megvédelmezni a

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



124

talajt. Ezt a körülményt főképpen fényt kívánó fafajoknál és gyen
gébb termőhelyeken kell figyelembe venni.

b) Bárminő elv szerint igyekszünk megállapítani a vágásfordulót, 
tekintettel kell lennünk az erdőt alkotó fa fa jra , illetőleg fafajokra, 
mivel a növekedés s általában a fejlődés, nemkülönben az érték- 
gyarapodás menete a különböző fafajoknál többé-kevésbbé eltér 
egymástól.

c) Figyelemmel kell lenni továbbá a gazdasági módra s ezzel 
kapcsolatban a felújítás módjára is. Ugyanannál a fafajnál is a gazda
sági mód szerint különböző vágásforduló alkalmazása válhatik szük
ségessé. Így pl. sarjerdő gazdasági módnál rövidebb vágásfordulót 
alkalmazunk, mint szálerdőgazdasági módnál. A fokozatos felújító 
vágásos szálerdőknél, valamint a szálaló-erdőknél a vágásfordulónak 
minden körülmények között összhangzásban kell lennie azzal a 
korral, amelyben a fák csiraképes magot bőven teremnek.

d) Nem szabad figyelmen kívül hagyni a termőhely minőségét sem. 
Jó termőhelyen hosszabb vágásfordulót alkalmazhatunk, mint gyen
gébb termőhelyen. Jó termőhelyen ugyanis a fák tömeggyarapodása 
hosszabb ideig tart, a folyó és az átlagos növekedések maximuma 
később következik be, a faállomány később kezd ritkulni s mind
ezeknél fogva a faállomány értékgyarapodása a magasabb korban 
nagyobb fokú, mint a gyengébb termőhelyen.

e) Számolnunk kell az erdőnek korosztályok szerint való össze
tételével is. Nevezetesen azzal, hogy az erdőnek jelenlegi összes 
fakészlete korszerinti összetételénél fogva körülbelül milyen vágás
fordulónak felel meg leginkább. Ha ezt a vágásfordulót alkalmazzuk, 
a legkönnyebben érhetjük el a kihasználás egyenletességét.

f )  Alkalmazkodnunk kell a gazdaság czélja s nevezetesen a 
jövedelmezés tekintetében elfoglalt álláspontunkhoz is, amely éppen 
a vágásforduló nagyságában jut leginkább kifejezésre és különböző 
lehet az erdőbirtokos jogi minősége, vagyoni helyzete, az erdő
birtok nagysága stb. szerint (legnagyobb erdőjáradék, legnagyobb 
talajjáradék, vagy pedig magas erdőjáradék megfelelő kamatozás 
mellett). Ehhez képest helyesen járunk el, ha a vágásforduló meg
állapításával kapcsolatban pénzügyi számításokat is teszünk és 
kipuhatoljuk a pénzügyi és a legnagyobb tiszta jövedelemre alapí
tott vágásforduló nagyságát s az erdőben lévő tőkék kamatozási 
százalékát a különböző vágásfordulók mellett. Legalább az olyan
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erdőbirtokoknál, ahol valamennyire megbízható adatok állanak ren
delkezésünkre az e fajta számításokhoz.

A számítások eredményét azonban soha sem szabad feltétlenül 
elfogadnunk. Az ilyen természetű számítások ugyanis többé- 
kevésbbé bizonytalan alapokon nyugodván, inkább csak arra valók, 
hogy némi tájékozást nyújtsanak, megóvjanak a szélsőségig menő 
túlzásoktól s lehetővé tegyék, hogy a jövedelmezés tekintetében 
elfoglalt álláspontunkat bizonyos mértékig érvényre juttassuk.

A vágásforduló meghatározásánál konkrét esetekben mindenek
előtt azokat a korhatárokat állapítjuk meg (figyelemmel a fafajra, a 
gazdasági módra és a termőhelyi jóságra), amelyek között egyrészt 
használható fát nyerünk, másrészt a talaj termőképessége és a fel
újítás érdeke sincs veszélyeztetve. Ezek a korhatárok meglehetősen 
tágak. Szálerdőben a tölgynél 80 150 év, a bükknél és a többi
kemény lombfáknál, valamint a jegenye- és lúczfenyőnél 80—120 év, 
az erdei- és feketefenyőnél 60 100 év. Sarjerdőnél a felső határt
az a kor képezi, ameddig az illető fafaj sarjadzási képességét meg
tartja, az alsó határt pedig a fa használhatósága szabja meg.

Ezeknek a korhatároknak a megállapítása után tisztába kell 
jönnünk azzal, hogy melyik kor felel meg leginkább a gazdaság  
czéljának, továbbá tájékozódnunk kell az erdő korosztályviszonyai 
felől. Mindezek után nem fog nehézségbe ütközni döntenünk a vágás
forduló nagysága tekintetében. Még egyszer megjegyezzük itt, hogy 
a gazdaság czélja tekintetében nem szabad merev álláspontot elfog
lalnunk s ennélfogva nem volna helyén szorosan ragaszkodnunk a 
vágásfordulónak az előbbi fejezetben tárgyalt bármelyik neméhez sem.

Fafajra és termőhelyi minőségre nézve változó jellegű  üzemosztá
lyoknál nagyon természetesen nem lehet úgy meghatározni a vágás
fordulót, hogy az teljesen megfeleljen minden fafajnak és minden 
termőhelyi minőségnek. Ilyen esetekben legczélszerűbb az egyes 
fafajoknál azt a termőhelyi osztályt venni alapul, amely a legnagyobb 
területtel van képviselve s azután az egyes fafajokra nézve eképpen 
legmegfelelőbbnek talált vágásfordulóknak az átlagát állapítani meg 
(az egyes fafajok által elfoglalt területek aránya szerint) s ezt az 
átlagot fogadni el vágásforduló gyanánt az egész üzemosztályra 
nézve.

Ne feledjük el, hogy a fentiek szerint tulajdonképpen nem is a 
vágásfordulót, hanem csak a vágatásl kort állapítottuk meg. Ehhez 
abban az esetben, ha a kihasználást nem követi nyomban a felújítás,
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még annyi évet kell adnunk, amennyi a kihasználástól a felújításig 
eltelik. Ez az időtartam nálunk, feltétlen erdőtalajon álló erdőknél, 
az erdőtörvény értelmében 6 évnél hosszabb nem lehet.

A gyakorlatban a felújításig eltelő időtartamot rendszerint csak 
mezőgazdasági köztes használat esetén szoktuk számba venni. Közön
séges tarvágásnál a felújítást rendesen a tarolástól számított első 
vagy második évben szoktuk foganatosítani; itt a felújításig eltelő 
csekély időközt a legtöbb esetben pótolja az, hogy a felújításnál 
2—3, esetleg több éves csemetéket alkalmazunk.

A fokozatos felú jító vágásmód mellett kezelt erdőknél a kihasználás 
időpontjának az egész kihasználási időszak közepét vehetjük. Mint
hogy rendes körülmények között a felújítás eddig az időpontig a 
terület legnagyobb részén megtörténik, a felújításig eltelő időtar
tamot itt sem szükséges számításba venni.

Amint előrebocsátottuk volt, az olyan esetekben, amikor az erdő 
állapota nagyon szabálytalan (pl. ha aránylag sok a koros faállo
mány), átmeneti vágásforduló alkalmazása válhatik szükségessé. 
Ennek a megállapításánál figyelembe kell venni, hogy a meglevő 
koros faállományok kár nélkül meddig tarthatók fenn. De tekintettel 
kell lenni emellett arra is, hogy azután lehetőleg könnyű legyen az 
átmenet a rendes vágásfordulóra.

F )  Az erdő gazdasági beosztása.
1. Az erdő gazdasági beosztásáról általában.

Az erdőt egyfelől a kezelés és őrzés, másfelől az erdőrendezés 
érdekében, de sok esetben a vadászat érdekében is kisebb-nagyobb 
részekre szokás beosztani. Különös fontossága van ennek a nagyobb 
erdőbirtokoknál, amelyeknél beosztás hiányában a terület áttekintése 
is rendkívül nehéz volna. A beosztásnál a kezelésnek, őrzésnek, 
valamint a vadászatnak az érdekeit rendszerint könnyen össze lehet 
egyeztetni az erdőrendezés érdekeivel. Mi itt az erdőnek erdő
rendezési szempontból való ú. n. gazdasági beosztásával fogunk 
foglalkozni.

Az erdő gazdasági beosztásának módja, illetőleg előnyei a 
következők:

a) A gazdasági beosztás nagyobb erdőbirtokoknál jelentékenyen 
megkönnyíti a terület áttekintését s a tájékozódást úgy a termé
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szetben, mint a térképen. Lehetővé teszi, hogy bármely területrészt 
könnyen és pontosan megjelölhessünk (megnevezhessünk), ami a gazda
sági terv elkészítésénél és végrehajtásánál elkerülhetetlenül szükséges.

b) A gazdasági beosztás keretül szolgál a kihasználás és a többi 
gazdasági teendők szabályozásánál.

c) Megkönnyíti a vágások czélszerű vezetését, azoknak úgy 
elhelyezése, mint alakja tekintetében s ezzel kapcsolatban ott, ahol 
szükséges, a védekezést a veszélyes szelek ellen.

d) A beosztás czéljaira szolgáló nyiladékok (ahol ilyeneket 
alkalmazunk) sok esetben jó szolgálatot tehetnek a fa kiszállításánál 
és segítségünkre lehetnek az erdei tüzek, gombabetegségek és rovar
pusztítások továbbterjedésének megakadályozásánál is.

e) Végül biztos csatlakozási pontokat nyújt a gazdasági beosztás 
a vágások kitűzésénél s az erdőben előforduló felméréseknél.

Az erdő gazdasági beosztásának a vágásszabályozásnál van a 
legnagyobb jelentősége. Az annak tervezésénél és végrehajtásánál 
elkövetett hibák itt nyilvánulnak meg a legnagyobb mértékben.

Az erdő gazdasági beosztása többféle rendszer szerint történ
hetik. Az alábbiakban elsősorsban azt a rendszert fogjuk tárgyalni, 
amely nézetünk szerint a mi viszonyaink között a legmegfelelőbb 
volna. Azután meg fogunk ismerkedni a hazánkban jelenleg szokásos 
rendszerrel, valamint az erdőgazdasági szempontból a fejlettség maga
sabb fokán álló néhány külföldi államban alkalmazott rendszerrel is.

Leghelyesebb eljárásnak tartjuk, ha az erdőt (a nagyobb kiterje
désű erdőbirtokokat) gazdasági testekre s ezeket közvetetlenül tagokra 
osztjuk, a tagok közül pedig azokat, amelyek ugyanazok szerint a 
főbb elvek szerint kezelendők, iizemosztályokba foglaljuk. Az áttekintés 
megkönnyítése és a kezelés érdekében ezenkívül a nagyobb kiterje
désű erdőtesteket a szükséghez képest erdőrészekre is feloszthatjuk. 
(Az erdőrészletek elkülönítését nem számítjuk a gazdasági beosztás
hoz, mivel az erdőrészleteket inkább csak ideiglenesen, mintegy 
átmenetileg különítjük el, abból a czélból, hogy az erdő jelenlegi 
állapotát részletesen felvehessük.)

2. A gazdasági test.

Nagyobb erdőbirtokoknál a »gazdasági test« (üzemtest) alatt 
azoknak az erdőknek az összességét értjük, amelyeket egyugyanaz 
az erdőtiszt kezel (erdőgondnokság) s amelyekről külön gazdasági
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tervet czélszerű készíteni. Kivételesen azonban, ha t. i. az erdők 
fekvése, avagy más érdekek megkövetelik, az egyugyanannak az 
erdőtisztnek a kezelése alatt lévő erdők két, esetleg több gazdasági 
testet is alkothatnak (pl. ha az erdőgondnoksági kerület egymástól 
távol fekvő részekből áll).

Kisebb erdőbirtokok természetesen rendszerint önmagukban 
egyetlen gazdasági testet alkotnak.

Ha az erdők állapota megengedi, minden egyes gazdasági testen 
belül a kihasználás egyenletességére törekszünk. Ez azonban koránt
sem olyan feltétel, amelytől, ha a körülmények úgy kívánják, el ne 
tekinthetnénk. Sok esetben meg kell elégednünk azzal, ha a kihasz
nálás egyenletességét több gazdasági test (több erdőgondnokság) 
keretén belül érjük el.

A szomszédos gazdasági testek között a határvonalakat leg- 
czélszerűbb 4- 10 méter széles nyiladékokkal jelölni meg. A nyila
dékok mentén a főbb törési pontokra (hosszú egyenes vonalaknál 
ezenkívül a vonal mentén is) kő- vagy faoszlopokat, esetleg a 
határdombokhoz hasonló dombokat állítunk. Ezeket a határjeleket 
két oldalon az illető erdőgondnokságok kezdőbetűivel s emellett 
folyószámokkal kell ellátni. Hegyes vidéken, amennyire lehetséges, 
természetes vonalakat (hegygerinczeket, völgyeket), avagy állandó 
utakat válaszszunk határvonalak gyanánt a gazdasági testek között.

Megjegyzendő, hogy az erdőrendezésnél tulajdonképpen ritkán 
fordul elő a gazdasági testek elkülönítésének a szükségessége, 
mivel ezt az elkülönítést rendszerint már készen találjuk. De fel
adatunkhoz tartozik az erdőrendezés alkalmával meggyőződnünk 
arról, vájjon a gazdasági testeknek az elkülönítése helyesen történt-e 
és helyesen vannak-e megállapítva az egyes gazdasági testek közt 
a határvonalak? Itt figyelemmel kell lenni a következőkre.

A gazdasági test akkora legyen, hogy annak kezelésével egy. 
erdőtiszt, a rendelkezésére álló személyzettel együtt, eléggé el legyen 
foglalva, de ne legyen túlterhelve.

Hogy egy erdőtiszt mekkora területet kezelhet, az függ az erdő összefüggő 
vagy szétszórt fekvésétől, a közlekedési viszonyoktól, a gazdaság belterjességétől 
s a kezelési rendszertől. Összefüggő erdőkből többet kezelhet egy erdőtiszt, mint 
szétszórtan fekvő erdőkből. Jó közlekedési viszonyok között többet, mintha a 
közlekedési viszonyok kedvezőtlenek, amely esetben a kezelési teendők elvégzése 
több időt és fáradságot vesz igénybe. Belterjes gazdálkodás mellett vagy általá
ban, ha a kezelési rendszer körülményesebb (házilagos fatermelés stb.), aránylag 
több teendő vár az erdőtisztre és így az nem képes akkora területet kezelni,
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mint akkor, ha a gazdálkodás extensiv s illetőleg, ha a kezelési rendszer egy
szerűbb (pl. ha a tövön való faeladás a szokásos stb.). Számolni kell azonban 
az ezekben a viszonyokban a jö v ő ben  bekövetkezhető változásokkal is.

Kívánatos, hogy a gazdasági testek határai a közigazgatási 
beosztáshoz alkalmazkodjanak, azért, hogy a kezelő erdőtisztnek 
minél kevesebb közigazgatási hatósággal legyen dolga. Különösen 
azt igyekezzünk lehetőleg elkerülni, hogy ugyanazon gazdasági test 
több törvényhatóság területére terjedjen.

Törekedjünk továbbá arra, hogy az erdőtestek egymásközti 
határai ne legyenek zegzugosak és végül, hogy ne tartozzék vala
mely erdőtesthez olyan terület, amely fekvésénél fogva a szomszédos 
erdőtest keretében czélszerűbben volna kezelhető.

3. A tagok.

A tagok az erdőnek olyan kisebb kiterjedésű (rendszerint több 
erdőrészletet magukban foglaló állandó osztásrészei, amelyeknek 
feladata főképpen az áttekintés és a tájékozódás megkönnyítése, 
valamint az, hogy a vágásszabályozáshoz és az évi vágások kitűzé
séhez biztos kereteket nyújtsanak.

A tagok kihasításánál szem előtt kell tartanunk, hogy egyugyan- 
abba a tagba csak olyan területeket (erdőrészleteket) foglaljunk, 
amelyek faállományai ugyanabban a főbb  gazdasági módban (szál
erdő, sarjerdő, középerdő) és közös vágásforduló mellett kezelhetők. 
(Ez a feltétel az üzemosztályra nézve is fennáll, annyival kevésbbé 
mellőzhető tehát a tagnál, mely az üzemosztálynak alkotórésze.)

Emellett az olyan erdőknél, amelyekben a fafaj többféle s ezek 
a fafajok külön-külön nagyobb összefüggő területeket foglalnak el, 
a vágásszabályozás megkönnyítése, különösen a kihasználás fafajon
ként való egyenletességének könnyebb elérhetése érdekében czél- 
szerű (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 
szabályossága érdekében), de nem okvetetlenül szükséges, hogy 
egy és ugyanabba a tagba olyan faállományokat csoportosítsunk, 
amelyek koruknál fogva közel egy időben s célszerű sorrendben 
lesznek kihasználhatók.

Az egyöntetűség tekintetében a tagon belül ennél szigorúbb 
követelményeket felállítani nem czélszerű. így nem czélszerű a
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fentebb jelzettnél nagyobb egyformaságot követelni meg a gazda
sági módra nézve sem. Mert a legtöbb esetben semmi különösebb 
okunk sincsen arra, hogy ugyanannak a főbb gazdasági módnak 
a különböző módosulatait (pl. a tarvágásos és fokozatos felújító 
vágásos szálerdőt s ha csak kisebb területre terjed, a szálaié gazda
sági módot is) meg ne tűrjük egy és ugyanannak a tagnak a 
keretében. Kivételt csak a védőerdők képeznek, amelyekből minden 
körülmények között külön tagokat kell alakítani.

A tagok kiterjedésére nézve irányadók lehetnek többek között: 
a gazdaság belterjessége, a gazdasági mód, a fafaj, a terepviszonyok 
és az erdőbirtok nagysága. Kevésbbé belterjes erdőgazdaságnál 
nagyobb tagokat alakíthatunk, mint a sablonszerűséget kevésbbé 
tűrő s minden tekintetben érzékenyebb belterjes gazdaságnál. Annyi
val inkább, mert a gazdaság fejlődésével idővel amúgy is lehetséges 
lesz a nagyobb kiterjedésű tagokat két vagy több tagra darabolni. 
Fokozatos felújító vágásmód avagy szálaló-gazdasági mód alkalma
zása esetén szintén nagyobbak lehetnek a tagok, mint tarvágás ese
tén, mert előbbi esetben az évi vágásterületek kiterjedése is jóval 
nagyobb szokott lenni, mint tarvágás mellett kezelt erdőkben. Épp
úgy nagyobbak lehetnek a tarvágás mellett kezelt tölgyesekben és 
bükkösökben, mint az ugyancsak tarvágás mellett kezelt lúczosok- 
ban, ahol különösen a rovarkárokra való tekintettel arra kell töre
kednünk, hogy az évi vágásterületek kicsinyek legyenek. A terep- 
viszonyok csak a hegységi erdőkben vannak befolyással a tagok 
nagyságára, annyiban, hogy ha a hegyoldalak tagoltak, könnyebben 
alakíthatunk természetes határvonalakkal bíró kisebb tagokat, mint ha 
a terep kevésbbé tagolt. Végül a dolog természeténél fogva kisebb 
tagokat alakíthatunk az aprólékoskodásra egyébként is alkalmasabb 
kis erdőbirtokoknál, mint a nagykiterjedésű erdőknél.

Mindezeket figyelembe véve, körülbelül eltaláljuk a helyes mérté
ket, ha — alkalmazkodva a külföldön kialakult felfogáshoz is — a 
tag kiterjedését nagy általánosságban mintegy 20 60 kát. hold
ban állapítjuk meg. Kivételes esetekben természetesen, legalább egy
előre, ennél jóval nagyobb (100—150 kát. holdnyi) területet is fog
lalhatunk egy tagba, valaminthogy itt-ott 20 holdnál kisebb tagokat 
is alakíthatunk, ha a viszonyok úgy kívánják.

A tagok határvonalait, amennyire csak lehetséges, úgy kell meg 
választani, illetőleg kijelölni, hogy valamennyi tag a szomszédjaitól 
függetlenül legyen kihasználható. Az olyan fafajoknál, amelyek a szél
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döntés és széltörés veszélyének kevésbbé vannak kitéve, ehhez csak 
az szükséges, hogy a határvonalak a terephez és a kiszállítási viszo
nyokhoz alkalmazkodjanak, azért, hogy a fát ne kelljen a szomszédos 
tag területén keresztül közelíteni az utakhoz vagy más szállítási 
berendezésekhez. A szélveszélynek nagyobb mértékben kitett feny
veseknél s különösen a lúczfenyveseknél azonban gondot kell for
dítani ezenkívül a szélveszély ellen való védekezésre is. Erre való 
tekintettel úgy kell tervezni a beosztást, hogy a tagot, vagy ha min
den tagnál nem lehetséges, legalább a tagoknak egy vágássorban 
kihasználható csoportjait, a veszélyeztetett oldalakon vagy mélyebb 
völgy határolja, vagy pedig valamely út, tisztás terület avagy széle
sebb (pl. 8—10 méter széles) nyiladék. Így a határvonal mentén 
lévő fák ágaikat és gyökérzetüket jobban kifejleszthetik, törzsük 
kúpos alakot nyer, súlypontjuk viszonylag lejebb jut s ennek követ
keztében annak idején — t. i. a szomszédos tag kihasználása után 
nagyobb ellentállást lesznek képesek kifejteni a széllel szemben.

Megjegyzendő, hogy a széles nyiladékok a szélveszély ellen csak 
akkor biztosítják kellőképpen a faállományt, ha azok kivágása alkal
mával ez még fiatal (25—30, legfeljebb 40 évnél még nem idősebb) 
s ennélfogva a törzsek még csak legalsó ágaiktól tisztultak meg. 
Korosabb faállományok széleinek a biztosítása tekintetében ellenben 
az ilyen nyiladékoktól sikert nem igen lehet várni. Éppen ezért 
minden egyes esetben jól megfontolandó, vájjon helyénvaló-e széles 
nyiladékot vágatni határvonal gyanánt a szomszédos tagok, illetőleg 
tagcsoportok között.

Hegységi erdőkben már a kiszállításra való tekintettel is czél- 
szerű a terepviszonyokhoz és a meglevő, avagy ezután létesítendő 
úthálózathoz alkalmazkodni a tagok határvonalainak a megállapításá
nál. Éhez képest itt elsősorban völgyeket, hegygerinczeket, utakat 
válaszszunk taghatárvonalakul s csak ott, ahol ilyenek nincsenek, 
jelöljünk ki e czélból mesterséges (lejtős helyen a legnagyobb esés 
irányában haladó) egyenes vonalakat.

Síkságon és szelíd hajlású dombvidéken ellenben főleg a mester
séges vonalakra vagyunk utalva. Nagyobb birtokoknál rendszerint 
nyiladékhálózatot, vagyis egymásra merőleges olyan nyiladékokat 
alkalmazunk, amelyek a területet — eltekintve az erdő széleitől — 
négyzetekre, vagy derékszögű négyszögekre osztják, úgy, hogy az 
egyes négyszögek területe egyenlő (pl. 100 kát. hold) legyen. A nyiladék
hálózatnál megkülönböztetünk fő- és melléknyiladékokat. A főnyila-

Q*
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dákok vagy az erdőbirtok hosszában húzódnak végig, vagy pedig 
a csillagászati déllő irányában haladnak, míg a melléknyiladékok 
ezekre merőlegesek. A főnyiladékok 4—10 m. szélesek szoktak lenni, 
a melléknyiladékok szélessége ellenben valamivel kisebb. Ha nyiladék
rendszert nem tervezünk, úgy a síksági és dombvidéki erdőkben is 
elsősorban a meglévő utakkal avagy vasutakkal, csatornákkal és egyéb 
meglévő elkülönítő vonalakkal, másodsorban pedig egyes mestersé
ges nyiladékokkal, vagy másképpen megjelölendő egyenes vonalakkal: 
határoljuk a tagokat.

Utakkal kellően még fel nem tárt erdőkben nagyon kívánatos 
a tagokra való beosztás tervezését a létesítendő állandó úthálózat 
oly módon való tervezésével kapcsolni össze, hogy az utak egy 
része egyszersmind határvonalul is szolgáljon az erdő gazdasági 
beosztásánál. Különösen fontos szerep jut az utaknak az olyan esetek
ben, amikor valamely széles hegyoldalt két, esetleg több részre 
kívánunk osztani abból a czélból, hogy a kihasználás egymásfelett 
két vagy több vágássorban történjék, ami a termelt fa kiszállításá
nak a megkönnyítése érdekében sok esetben kívánatos.

A taghatárvonalak megjelölésére a külföld fejlettebb erdőgazda
ságaiban, eltekintve az éles hegygerinczektől, völgyektől, utaktól és 
más állandó jellegű választóvonalaktól, nyiladékokat alkalmaznak ott 
is, ahol a szélveszély ellen való védekezés ezt nem teszi szüksé
gessé. Ilyen esetekben természetesen megelégesznek keskenyebb 
(2—3 méter széles) nyiladékokkal is.

A nyiladékok nagyon megkönnyítik az áttekintést és a tájékozó
dást a természetben. Kívánatos volna tehát nekünk is követni ezt 
a rendszert. Legalább is a belterjes, jól jövedelmező erdőgazdaságok
ban és legalább oly módon, hogy egyelőre csak a vágásra érett 
faállományok mentén haladó, valamint a szélveszély miatt amúgy is 
sürgősebben kivágandó szélesebb nyiladékokat vágassuk ki, egyebütt 
pedig egyelőre a nyiladékoknak csak a kijelölésére szorítkozzunk s 
azok kivágását fokozatosan akkor végeztessük, amikor a letarolandó 
fák már elég jól értékesíthetők lesznek. Az olyan, kevésbbé belter
jes erdőgazdaságokban, ahol a nyiladékok kivágatása és állandó 
tisztántartása aránytalanul nagy áldozatot jelentene, természetesen 
mellőzhetjük ennek a rendszernek az alkalmazását s megeléged
hetünk az összes taghatárvonalaknak színes olajfestékkel (és nem 
hajkokkal) való megjelölésével.
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Gazdasági beosztás síksági erdőben.
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A természetben a taghatárvonalak találkozási pontjaira s a szük
séghez képest a vonalak mentén is a főbb törési, esetleg más közbe
eső pontokra oszlopokat (faragott köveket, határdombszerű oszlopos 
dombokat stb.) állíttatunk. Ezeket két oldalon a szomszédos tagok 
számaival s ezenkívül bizonyos, esetről-esetre megállapítható rend
szer szerint, sorszámmal látjuk el. Az oszlopoknak (faragott kövek
nek stb.) úgy az alakja, mint megszámozása tekintetében legyünk 
figyelemmel a külső csínra is (pl. nagyon szép, ha a számozás fehér 
alapon piros olajfestékkel történik).

Nyiladékhálózat esetén (síkságon és dombvidéken) minden nyiladé
kot meg kell jelölni, vagy úgy, hogy a főnyiladékokat nagybetűkkel 
s a melléknyiladékokat római számokkal, vagy pedig úgy, hogy a 
főnyiladékokat római, a melléknyiladékokat arabsszámokkal látjuk el. 
Azonkívül a nyiladékok végére és metszéspontjaira jelzőoszlopokat 
állítunk. A végponton levő oszlopokra egyszerűen az illető nyiladék 
számát, illetőleg betűjét, a metszéspontokon levő oszlopok megfelelő 
oldalaira pedig az egymást metsző két nyiladék számát írjuk fel. 
Ezeket az oszlopokat vagy a nyiladékok középvonalának metszés
pontjaira, vagy pedig, ha a nyiladékok utakként is használtatnak, 
valamelyik szögletpontba szokták felállítani.

A tagokat a térképen nagyobb arabszámokkal jelöljük meg. A szá
mozás sorrendje végighaladhat a gazdasági test (erdőgondnokság) 
egész területén. Nagy kiterjedésű erdőgondnokságokban azonban 
az áttekintés megkönnyítése kedvéért minden egyes »erdőrész«-ben 
elől kezdhetjük a számozást. (Üzemosztályonként csak akkor alkal
mazzunk külön folyószámokat a tagok megjelölésére, ha az üzem
osztályok külön-külön összefüggő területet alkotnak.)

A számozás sorrendjét illetőleg bizonyos rendszer szerint czél- 
szerű eljárni. Hegységi erdőkben czélszerű pl. a fővölgy jobb olda
lán legalúl kezdeni a számozást s azután a jobboldalon felfelé s 
a baloldalon visszafelé haladni vele. Hasonlóképpen járhatunk el a 
mellékvölgyekbe való kitérésnél is. (Ugyanezt a rendszert követhet
jük az erdőrészletek megjelölésénél is.). Síksági erdőkben a számo
zással az erdő északi szélén kezdve felváltva nyugat-keleti és kelet
nyugati irányban haladhatunk.

A tagok alakítására, határaira és számozására nézve utalunk a 
133. és 169. oldalakon lévő ábrákra, amelyek közül az előbbi egy 
síksági, utóbbi pedig egy hegységi erdőre vonatkozik.
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4. Üzemosztályok.

A gazdasági test keretében azokat a tagokat, amelyek ugyanazok 
szerint a főbb elvek szerint kezelendők s nevezetesen, amelyekre 
nézve a vágásszabályozást együttesen kívánjuk tervezni, üzemosztá
lyokba foglaljuk, illetőleg csoportosítjuk.

Eszerint az üzemosztályok alakításánál elsősorban a vágásszabá
lyozás érdeke tartandó szem előtt.

Ez megköveteli, hogy egy és ugyanabba az üzemosztályba soro
zott tagoknál közös legyen a vágásforduló olyan értelemben, hogy 
a fordulószakonként, illetőleg évenként kihasználás alá kerülő terü
letek avagy fatömegek az egész üzemoszíályra nézve közös vágás
forduló alapján legyenek megállapíthatók (anélkül azonban, hogy 
minden egyes faállományt éppen az ennek a közös vágásfordulónak 
megfelelő korban kellene kihasználni).

De már nem követeli meg, hanem csak kívánatossá teszi, hogy 
ugyanabba az üzemosztályba olyan tagokat foglaljunk, amelyeknél 
az uralkodó fafaj ugyanaz. Kívánatos ez azért, mert ha ez a feltétel 
is megvan, sokkal egyszerűbben érhető el a vágásszabályozás útján 
a kihasználás fafajok szerint való egyenletességének s ennek a révén 
a jövedelem egyenletességének is a biztosítása akár az üzemosztályon 
belül (ami nem mellőzhetetlen követelmény), akár az egész erdő
gondnokságra, avagy ennél még nagyobb területre nézve. De nem 
okvetetlenül szükséges, mivel a kihasználásnak fafajok szerint való 
egyenletességét másképpen is el lehet érnünk. (Ezt a czélt szolgálja 
a mi gazdasági tervünk IVa. sz. táblázata.)

Ami a gazdasági módot (üzemmódot) illeti, teljesen elegendő, ha 
az egy és ugyanabba az üzemosztályba tartozó erdők ugyanazon 
főbb  gazdasági mód mellett (szálerdő, sarjerdő, középerdő) kezeltet
nek. Ennél többet követelni indokolatlan, mert ugyanannak a főbb 
gazdasági módnak a különböző változatai a legtöbb esetben nagyon 
jól megférnek egymás mellett. így pl. minden nehézség nélkül egy 
üzemosztályba foglalhatók a fokozatos felújító vágásmód, a tarvágás 
s esetleg a szálaló-gazdasági mód mellett kezelt erdők.

Nagyon természetes azonban, hogy abban az esetben, ha egész 
tagokra nézve szálaló-gazdasági mód van megállapítva, az ilyen 
tagokból czélszerűbb külön üzemosztályt alakítani, már csak azért is, 
mert a szálaló-erdőkre nézve a vágásszabályozást rendszerint más 
eljárás szerint szoktuk tervezni, mint a tarvágásos, avagy fokozatos
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felújító vágásos szálerdőkre nézve. Éppúgy külön üzemosztályokat 
alakítunk rendszerint a védőerdőkből is, bárminő gazdasági mód 
mellett kezeljük is azokat.

Azt, hogy az üzemosztály összefüggő területet alkosson, a vágás
szabályozás érdeke egyáltalában nem követeli meg. Mert semmi sem 
áll útjában annak, hogy az esetleg szétszórtan fekvő részeit az üzem
osztálynak (bizonyos, pl. a kiszállítás főiránya által megszabott hatá
rok között) együvétartozónak tekintsük a vágásszabályozásnál, illető
leg a vágásszabályozás érdekében készítendő kimutatások összeállí
tásánál. Mindamellett a könnyebb áttekintés érdekében, ha csak lehet 
elkerüljük, hogy egyugyanaz az üzemosztály nagyon szétszórtan 
fekvő tagokból álljon. És arra is figyelemmel vagyunk, hogy a kiszál
lítás főiránya az egész üzemosztályra nézve lehetőleg ugyanaz legyen.

Minthogy az üzemosztály határvonalai egyszersmind taghatár
vonalak is, azoknak a természetben való külön megjelölése csak akkor 
kívánatos, ha az üzemosztály nagy, összefüggő területet alkot. Ebben 
az esetben az üzemosztályokat, ha a határvonalat köztük nem vala
mely éles hegygerincz, avagy völgy, út, vagy más állandó jellegű 
választóvonal képezi, megfelelő szélességű nyiladékkal különítjük el 
egymástól s a határvonalak mentén a két szomszédos üzemosztály 
betűjével és folyószámmal ellátott hátárköveket, oszlopokat, avagy 
dombokat állíttatunk.

A térképeken az üzemosztályokat nagy A, B, C stb. betűkkel 
jelöljük.

5. Erdőrészek.

A nagyobb kiterjedésű erdőtesteket (erdőgondnokságokat) az 
áttekintés megkönnyítése s a kezelési teendők czélszerű elosztása 
kedvéért kívánatos úgynevezett »erdőrész «-ekre osztani, pl. a nagyobb 
fővölgyek szerint, avagy esetleg az erdőőri kerületeknek megfeleiőleg. 
Ezeknek erdőrendezési szempontból semmi más jelentőségük nin
csen, mint hogy a gazdasági tervhez tartozó táblázatokban az adato
kat ilyen erdőrészek szerint csoportosíthassuk minden üzemosztálynál.

Erdőrészek (illetőleg az üzemosztálynak külön erdőrészekhez 
tartozó részei) szerint külön lapokon tervezzük tehát a vágatás sza
bályozását is. De korántsem azért, hogy minden erdőrészben külön- 
külön a kihasználás egyenletességére törekedjünk, hanem csak az 
átnézetesség kedvéért s főképpen azért, mert ily módon — az ada
tokat erdőrészenként is csoportosítván — inkább figyelemmel lehe
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tünk arra, hogy a vágások és a különféle gazdasági teendők az 
erdőnek ilyen nagyobb részei szerint kellően megoszoljanak.

Minthogy az erdőrészek elkülönítésénél nem az üzemosztályból, 
hanem magából az erdőtestből (erdőgondnokságból) indulunk ki s 
azokat az üzemosztályok elhelyezkedésére való tekintet nélkül hasít
juk ki: ugyanaz az üzemosztály két vagy több erdőrészre terjedhet 
s viszont ugyanaz az erdőrész két vagy több üzemosztálynak egy- 
egy részét foglalhatja magában. Csak arra kell ügyelni, hogy az egyes 
tagok egész területükkel ugyanahoz az erdőrészhez tartozzanak.

Az egyes erdőrészeket rendszerint helyi elnevezéssel illethetjük. 
Szükség esetén azonban római számokkal jelölhetjük.

6. Az erdő gazdasági beosztásának jelenlegi rendszere nálunk.

A hazánkban szokásos rendszer szerint a nagyobb erdőbirtokokat gazdasági 
testekre, ezeket megint üzeniosztályokra s tovább vágássorozatokra és tagokra 
szoktuk osztani.

a) A g a z d a sá g i test értelmezése megfelel a 127. lapon lévő körülírásnak.
b) A z  üzem osztályra  nézve az 1880. évi erdőrendezési utasítás a következőket 

mondja : ^Mindazon egy m á ssa l ö ssz efü g g ő  állabok, melyek számára egy és u g y a n 
a zo n  üzem m ód és fo rd a  állapíttatott meg, rendszerint egy üzemosztályt képeznek. 
Gyakran előfordul azonban, hogy egy és ugyanazon üzemmódban és fordában 
kezelt állabokbó! is több üzemosztályt kell alakítani, amennyiben azt a helyszíni 
viszonyok, a kih a szn á lá s m ódja, a szá llítá si és kezelési viszonyok, valamint oly 
terhelm ények  teszik szükségessé, melyek nem az egész erdőbirtokra vonatkoznak. 
Mindenesetre megkívántatik, hogy az üzemosztály önálló  v á gá sso rren d d el bírjon  
s ö n á lló la g legyen kezelhető .

A kincstári erdőket illetőleg az 1883. évi 6016. számú utasítás ennél tovább 
megy és eképpen rendelkezik az üzemosztályok alakítására nézve: Az üzem
osztályok oly erdőtestet képezvén, melyek üzemi tekintetben külön-külön önállólag 
kezelhetők, egy és ugyanazon üzemosztályba mindazon állabok foglalandók, 
melyekre nézve a gazdaság feladata s a szállítás és értékesítés iránya ugyanaz; 
melyek lehetőleg egy en lő  fő fa n em ek k el b írnak , melyek számára egyenlő üzemmódot 
és fordát megállapítani szükséges s m elyeknek tarlasztása  és éijra erdősítése u gy a n 
azon m ódon eszközlendő. Ebből következik, hogy pl. oly erdőrészek, melyek szolga
lommal terhelvék, amennyiben szükséges, külön üzemosztályt képeznek, hogy a 
véderdőkhöz tartozó állabok szintén külön üzemosztályba foglalandók, hogy a 
hegységben az alantabb fekvő erdők, amelyekben a főfanem a tölgy, a magasabban 
fekvő bükkösöktől s ezek a fenyvesektől lehetőleg elkülönítve, külön üzemosztályba 
sorozandók; továbbá, hogy amennyiben a viszonyok megengedik, kívánatos, m i
szerin t az egész erd ő go n d n o k sá g  egyetlen egy  iizem osztályt képezzen és pedig az 
esetben is, ha több különfekvő erdőrészből á ll; magától értetvén, hogy két vagy 
több erdőgondnokság egy üzemosztályba semmi esetre össze nem foglalható. 
Ott azonban, ahol több üzemosztály alakíttatik, szükséges, hogy mindegyik a helyi
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viszonyokhoz képest m egfelelően legyen kikerekítve s hogy az egyik üzemosztályhoz 
tartozó állabok a másiknak egyes állabjai által szét ne szakíttassanak, kivételt 
képezvén a véderdőtalajhoz tartozó területek, melyek minden körülmények között 
a többi állaboktól elkülönítendők; ezek kihasználása is azonban az ugyanazon 
gondnoksághoz tartozó többi erdőkkel kellő kapcsolatba hozandó*.

Mindezeknek a rendelkezéseknek a lényege az, hogy:
1 . oly területek foglalandók egy üzemosztályba, amelyeken belől a gazdasági

mód s ezzel kapcsolatban a kihasználás és a felújítás módja, valamint a vágás
forduló s lehetőleg a fafaj is ugyanaz, s a melyek a szállítási és kezelési viszonyok 
s nevezetesen a szállítás és értékesítés iránya tekintetében sem különböznek 
egymástól; 9

2. de emellett az üzemosztálynak — eltekintve a védőerdőktől — összefüggő 
területet kell alkotnia s önálló kezelésre alkalmasnak kell lennie, sőt 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.

A 3. pontban foglalt kívánalomnak — a korosztályviszonyok kedvezőtlen 
volta következtében — sok esetben csak nagy áldozatok útján lehet megfelelni.

Az 1. és 2. pontok alatt foglalt kívánalmak pedig nehezen egyeztethetők 
össze egymással. A helyes erdőgazdaságnak egyik legfontosabb követelménye 
ugyanis a mai felfogás szerint az, hogy az erdőnek úgyszólván minden kis részle
tével úgy bánhassunk el, amint azt a helyszíni viszonyok megkívánják s neveze
tesen szabadon választhassuk meg a kihasználás és a felújítás módját, sőt bizo
nyos határig a vágásfordulót is. Ha ezt az elvet csak valamennyire is érvényre 
akarjuk juttatni, a jellegükre nézve változatos hegységi erdeink nagy részében 
ki van zárva az, hogy nagy összefüggő területeket foglalhassunk ugyanabba az 
üzemosztályba. Viszont ha arra törekszünk elsősorban, hogy az üzemosztály 
nagy kiterjedésű és emellett összefüggő is legyen, fel kell áldoznunk a szabad 
mozgást s le kell mondanunk arról, hogy a termőhelyi és faállományviszonyokhoz 
kisebb területeken belől is alkalmazkodhassunk a kihasználás és felújítás módjá
nak és a vágásfordulónak a megállapításánál.

A gyakorlat a^középútat keresve, ezeket az ellentéteket lehetőleg kiegyenlí
teni igyekezett ugyan, de nem mindenütt találta el a helyes irányt. Sok helyen 
alakítottak túlságosan sok üzemosztályt a kezelés egyszerűségének a rovására. 
És még több helyen állítottak fel szigorú sablonokat s húzták egy kaptafára a 
gazdálkodást nagy területen belől annak a kedvéért, hogy nagy területet foglal
hassanak egy üzemosztályba.

Hogy az e fajta hihákat kiküszöbölhessük, m ellőznünk kell egyfelől azt a 
követelést, hogy az üzem osztály okvetetlenül ö sszefü ggő  területet alkosson, m ásfelől 
p e d ig  — a m int a gy a k o rla tba n  sok helyen ed d ig  is m egtörtént — kifejezetten m eg  
kell en ged n ü n k  bizonyos m értékig a sza b a d  m ozgást a k ihasználás és fe lú jítá s  
m ódja s általában a g a z d a sá g i m ód tekintetében az üzem osztályon belől is. Ez 
egyáltalában nem ütközik semmiféle különösebb akadályba, ha az üzemosztályok 
alakításánál a 135. és 136. lapokon vázolt rendszert követjük.

c) V ágássorozatok. Az üzemosztályt abban az esetben, ha területe olyan nagy  ̂
hogy a szabályos évi vágásterületnek egy vágásban való kihasználása >a czél-
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szerű és biztos felújítás feltételeinek a vágás túlnagy kiterjedése miatt nem felelne 
meg», a fentebb említett 1880. és 1883. évi miniszteri utasítások értelmében két 
vagy több vágássorozatra  szoktuk osztani; azzal a czélzattal, hogy m indegyik  vágás
sorozat önm a gá ba n  véve is önálló  vá gá sso rren d d el bírjon s ehhez képest benne 
a kihasználás, ha nem is mindjárt, de legalább idővel, egyenletes legyen s hogy 
ebből folyólag idővel a teljes és szabályos korfokozat nem csupán az üzem
osztály keretében, hanem annak minden egyes vágássorozatában külön-külön is 
étrejőjjön. Emellett azonban a vágássorozatok alakításával egyúttal az a czél is 
egybe van kötve, hogy a fafaj és a termőhely különféleségéből származó különb
ségek az évi jövedelem egyenletessége kedvéért az üzemosztályon belől lehetőleg 
kiegyenlítődjenek s a vidék munka- és fuvarereje a vágások szétosztása folytán 
jobban kihasználható legyen.

A kihasználás egyenletessége s ennek a révén a szabályos korfokozat a kor
osztályok jelenlegi szabálytalan elosztása következtében a legtöbb esetben még 
az üzemosztályon belől is csak aránytalanul nagy áldozattal érhető el. Még több 
áldozatot kell hoznunk érte a dolog természeténél fogva abban az esetben, ha 
az egyes vágássorozatok keretében is létesíteni akarjuk. Mert minél kisebb terü
lettel van dolgunk, rendszerint annál inkább hiányoznak a szabályosság elérésé
nek a feltételei, nevezetesen a kedvező korosztályviszonyok. Az üzemosztály 
vágássorozatokra való felosztásának tehát, a kivételes esetektől eltekintve, olyan 
nagy hátrányai jelentkeznek a vágászabályozásnál, hogy ezeknek az elkerülése 
érdekében leghelyesebben teszszük, ha a vágássorozatok alalakításáról egészen 
lemondunk. Annyival inkább megtehetjük ezt, mert mindazt, amit a vágássoro
zatok alakításának előnyéül szoktak felhozni, így pl: a fafaj és a termőhely 
különfélességéből eredő különbségeknek a vágásszabályozás alkalmával való 
kiegyenlítődését, továbbá az évi vágások szétosztását a vidék munka- és fuvar
erejének czélszerűbb kihasználása érdekében, másképpen is elérhetjük.

d) T agok. A vágássorozatokat, illetőleg ha az üzemosztály nincsen vágás
sorozatokra osztva, magát az üzemosztályt végül annyi tagra kell felosztani a 
nálunk szokásban lévő rendszer szerint, ahány fordulószak van a vágásforduló
ban. Ebből következik, hogy a tagok nagysága nálunk megközelítőleg a szabályos 
fordulószaki területnek felel meg. A tagok alakításával a mi rendszerünk szerint 
egyúttal az a czél is egybe van kötve, hogy idővel minden tag önmagában egy
öntetűvé váljék, ha nem is fafaj és termőhely tekintetében, de legalább a fa
állományok korát illetőleg, annyiban, hogy a korkülönbség a tagon belől ne igen 
legyen nagyobb a fordulószak időtartamánál.

Ezt az eljárást is helytelennek kell jeleznünk.
Annak ugyanis, hogy a tagok száma szoros összefüggésben van a vágás

forduló hosszúságával, az a természetes következménye, hogy az egyes tagok 
a legtöbb esetben túlságosan nagy kiterjedésűek (pl. valamely 1000 holdas vágás- , 
sorozatnál 100 éves vágásforduló esetén egyenként átlagosan 200 holdat foglal
nak el). Ennélfogva a tag keretén belől rendszerint nagyok a különbségek is a 
faállományviszonyok s különösen a faállományok kora tekintetében. Sokkal 
nagyobbak, mint lennének akkor, ha a tagok száma független volna a vágás
forduló hosszúságától s ekkép több és kisebb tagot hasíthatnánk ki s már a 
tagok elkülönítésénél is arra törekedhetnénk, hogy korra nézve s lehetőleg.
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egyébként is, kevésbbé eltérő jellegű faállományokat csoportosítsunk ugyan
abba a tagba.

Ilyen körülmények között, ha a tagot egyszersmind fordulószaki területnek 
is tekintjük, azt az egyöntetűséget, amit ebben az esetben a tagon belől idővel 
elérni szándékozunk (s amire a múltban kelleténél nagyobb súlyt fektettünk), 
csak a vágássorrendnek bizonyos fokig való erőszakolásával biztosíthatjuk. 
A tagokra való osztásnak mai rendszere, illetőleg a tag fogalmának eddigi értel
mezése tehát végeredményében szintén lényeges áldozatokat követel a vágás
szabályozás alkalmával.

De ennek a rendszernek még egy más hátrányos oldala is van. Az t. i., 
hogy a vágásoknak az üzemosztály, illetőleg a vágássorozat keretén belől egy 
helyre való csoportosítását teszi kívánatossá. Ez ugyanis nagy, összefüggő vágás
területekhez vezet, ami tarvágás alkalmazása esetén sokféle veszélylyel járhat s 
újabb felfogás szerint nem igen egyeztethető össze a helyes erdőgazdaság elveivel.

Nyilvánvaló ezekután, hogy erdeink gazdasági beosztásának mai rendszerét 
lényegesen módosítani kell. Nézetünk szerint legczélszerűbb lesz áttérni arra 
a rendszerre, amelyet az előbbi fejezetekben leírtunk. Ezt az új rendszert 
nem volna okvetetlenül szükséges egyszerre valósítani meg összes erdeinkben. 
Egyelőre elegendő volna csupán egyes, belterjes kezelésre alkalmas erdőgond
nokságokban változtatni meg ily módon az egész gazdasági beosztást a gazda
ság időszaki megvizsgálása (revizó) alkalmával. Másutt átmenetileg csak a tagok 
két vagy több részre való feldarabolására lehetne szorítkozni addig, amíg az új 
beosztásnak kellő gonddal való tervezésére kerülhetne a sor. Az eddigi vágás
sorozatok egyelőre mint «erdőrészek» szerepelhetnének az ennek megfelelő értel
mezéssel.

Az azonban sürgősen szükséges volna mindenütt, hogy miként a vágás
sorozatoknál, úgy az üzemosztálynál és tagnál is eltérjünk a jelenlegi értelme
zéstől s azoknak a czélját és jelentőségét akképpen fogjuk fel, amint ezt a 
129—136. oldalokon leírtuk.

A z  iizem osztályok, vágássorozatok és tagok alakja, határai, szám ozása és a 
h atáro k  m egjelölése. A vágássorozatok és tagok alakját és határait hegység,i erdők
ben  a terepviszonyokhoz szoktuk szabni. (Lásd a 141. lapon levő ábrát.) Egy 
és ugyanabba a vágássorozatba rendszerint olyan területeket foglalunk, amelyek 
ugyanarra a fővölgyre hajlanak, határokul pedig, ha csak lehetséges, természetes 
vonalakat (hegygerinczeket és völgyeket) választunk. Úgyszintén a lehetőségig 
természetes vonalakat, esetleg utakat igyekszünk venni taghatárul is s csak kivé
telesen mesterséges vonalakat. S íkságon  és szelíd hajlású dom bvidéken vagy 
nyiladékhálózatot alkalmazunk, vagy pedig a kínálkozó természetes vonalak, utak 
stb. felhasználása mellett mesterséges, lehetőleg egyenes vonalakkal választjuk 
el egymástól az üzemosztályokat, vágássorozatokat és tagokat.

Az üzemosztályokat nagy A , B , C . .  . betűkkel, a vágássorozatokat római számok
kal ( / ., II ., III .) szoktuk megjelölni, még pedig utóbbiakat minden üzemosztályon 
belől külön sorrend szerint. A tagok megjelölésére — ami szintén az egész üzem
osztályon végigvonuló sorrend szerint történik — nagyobb arabs számokat hasz
nálunk. (Az erdőrészleteket a vágássorozatokon belől kisebb arabs számokkal 
jelöljük meg.)
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A számozás sorrendjét illetőleg bizonyos egyöntetű szabályokat szoktunk szem 
előtt tartani. így a kincstári erdőkre vonatkozó utasítás szerint az üzemosztályok, 
vágássorozatok és tagok számozását (nemkülönben az erdőrészletek számozását) 
hegységi erdőkben a fővölgy jobboldalán legalul kezdjük s azután a fővölgy jobb
oldalán fölfelé és baloldalán visszafelé haladunk a számozással. Hasonlóképpen 
járunk el a mellékvölgyekbe való kitérésnél is. Síksági erdőkben a számozással 
— az erdő északi szélén kezdve — nyugatról kelet felé, vagy pedig felváltva 
nyugatkeleti és keletnyugati irányban haladunk.

A gazdasági beosztásnak a természetben való állandósítása részint keskeny 
nyiladékokkal, legtöbbnyire azonban csak az illető vonalakba eső fáknak hajkokkal, 
avagy színes olajfestékkel való megjelölése útján történik. Ezenkívül a határ
vonalak mentén számozott oszlopokat, ű. n. jelzőoszlopokat szoktunk felállítani. 
Ezeknek a számozása hegységi erdőkben a vonal mentén alulról felfelé haladó 
sorrend szerint történik. Két erdőgondnokság közti határvonalon két oldalt az 
illető erdőgondnokság kezdőbetűivel s ezenkívül folyószámmal vannak ellátva. 
Az üzemosztályok közti határvonalakon pedig tört alakban vannak megszámozva, 
akként, hogy a számlálót a sorrend szerint első üzemosztály betűje (lásd az ábrát)

B  Bs a nevezőt a folyószám képezi. Pl. a fi és C üzemosztályok között y> — stb. 

Hasonló az eljárás a vágássorozatok és a tagok határain levő jelzőoszlopok 

megszámozásánál is. (Pl. a II. és III. vágássorozatok között: . . . stb.,

8 8 8a 8. és 9-ik tagok között: y , —, — . . .  stb.) Kivételt képeznek a védőerdőül ki-

V E  V E
jelölt üzemosztályok, melyeknek a határvonalai mentén (körös-körül) —j—> - . . .

stb. felirattal vannak ellátva az oszlopok. A nevezőbeli számozás mindannyi
szor újra 1-el kezdődik, valahányszor változik a számlálóbeli betű vagy szám.

Az olyan pontokon, ahol két vágássorozat határa találkozik az üzemosztály 
határával, az üzemosztály határát jelző számozást alkalmazzuk az oszlopon, míg 
ahol a taghatár megy ki a vágássorozati határra, a vágássorozati határra vonat
kozó megjelölés írandó az oszlopra.

Nyiladékhálózat esetén az oszlopok elhelyezése és megszámozása úgy történik, 
amint azt a 134. oldalon leírtuk.

7. Az erdő gazdasági beosztásának a rendszere egyes külföldi
államokban.

1. A u sztriá ba n  az erdő állandó gazdasági beosztásánál: 1. gazdasági test 
(Wirtschaftsganzes), 2. gazdasági kerület (Wirtschaftsbezirk), 3. üzemosztály 
(Betriebsklasse), 4. vágássor (Hiebszug) és 5. tag (Abtheilung) elnevezésekkel 
találkozunk.

A gazdasági test fogalmát körülbelől ügy értelmezik, mint nálunk s gazda
sági testnek rendszerint ott is az erdőgondnokságot tekintik.

A nagy kiterjedésű erdőgondnokságokat sok helyen gazdasági kerületekre 
osztják fel. Ha pl. az erdőgondnokság több fővölgyre terjed, minden egyes
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fővölgyből egy-egy gazdasági kerületet alakítanak. De ezzel korántsem az a 
czéljnk, hogy az ilyen kerületeken belől törekedjenek a kihasználás egyenletes
ségére, hanem csak az, hogy a gazdasági teendőket jobban megoszszák. A gazda
sági kerületek rendszerint egyúttal mint erdőőri kerületek is szerepelnek.

A kihasználás és a jövedelem egyenletességét rendszerint csak az erdőgond
nokság keretén belől igyekeznek elérni. Néha azonban azzal is megelégednek, 
ha több erdőgondnokságban együttvéve érik el.

A gazdasági kerületet, illetőleg magát az erdőgondnokságot, tagokra  oszt
ják fel. Ezeknek a kiterjedése rendesen mintegy 20—30 hektár, néha azonban 
— extensiv gazdaság esetén — 50—100 hektár is szokott lenni. A tagok alakí
tásával a főczéljuk az áttekintésnek, továbbá a vágásszabályozásnak, nevezetesen 
pedig a helyes vágásvezetésnek a megkönnyítése. Erre való tekintettel a tagok 
kihasításánál figyelemmel vannak a terepalakulatra, a kiszállításra és a faállomány
viszonyokra is. Utóbbiakra annyiban, hogy egy és ugyanabba a tagba olyan 
faállományokat foglalnak, amelyek ugyanazok szerint a főbb elvek szerint s külö
nösen egyenlő vágásforduló mellett kezelhetők s amelyek fafaj tekintetében is 
többé-kevésbbé egyforma jellegűek. Arra azonban, hogy az egyes tagok kor tekin
tetében is idővel egyöntetűekké váljanak, legfeljebb csak másodsorban törekszenek 
s ezt nem erőszakolják a vágásszabályozásnál. A tagok határait rendszerint kes
keny nyiladékokkal jelölik meg a hegységi erdőkben is.

A gazdasági test keretén belől azokat a tagokat, amelyek egyenlő vágás
forduló mellett és ugyanabban a fő gazdasági módban (szálerdő, sarjerdő, közép
erdő) kezelhetők, külön üzem osztályokba foglalják. Az üzemosztály fogalmának 
értelmezése azonban lényegesen eltér a nálunk elfogadott értelmezéstől, mert 
amíg nálunk az üzemosztály rendszerint területileg összefüggő egészet kell hogy 
képezzen, addig ott erre nem mindig fektetnek súlyt és akárhányszor egymástól 
külön, szétszórtan fekvő tagokat is egy üzemosztályba foglalnak. így pl., tekintet 
nélkül a tagok fekvésére, kiválasztják és külön üzemosztályba csoportosítják azokat 
az összes tagokat, amelyeknél a fafaj lúcz- és erdeifenyő s a vágásforduló 100 
év, és egy másik üzemosztályba foglalják megint azokat az esetleg szétszórtan 
fekvő tagokat, amelyeknél a jegenyefenyő és a bükk van túlsúlyban s a vágás
forduló 120 év.

A kihasználás és a jövedelem egyenletességére nem törekednek ugyan az 
üzemosztályon belül, de azért az évi fahozamot minden egyes üzemosztályra 
nézve külön állapítják meg.

A helyes vágásvezetés érdekében, nevezetesen pedig a szélveszély ellen való 
védekezés megkönnyítése s egyúttal a vágások könnyebb megosztása kedvéért, 
egy és ugyanahhoz az üzemosztályhoz tartozó két vagy több tagot egy-egy vágás
sorba  (nem vágássorozatba!) foglalnak össze. Sőt néha egyetlen tag is külön 
vágássort képez. A vágássorok alakításával az a czéljuk, hogy azokon belől a 
kihasználás a lehetőségig bizonyos előre meghatározott sorrend szerint történjék. 
A vágássorok azonban tulajdonképpen nem tartoznak az állandó gazdasági 
beosztáshoz.

A vágássorok határait akképpen választják meg, illetőleg jelölik ki, hogy az 
egyes vágássorok egymástól függetlenül legyenek kihasználhatók, vagyis hogy a 
vágássorok bármelyikét bármikor ki lehessen használni anélkül, hogy a fát vala
melyik szomszédos vágássor területén keresztül kellene közelíteni az utakhoz
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vagy más szállítási berendezésekhez, avagy hogy a kihasználás következtében a 
szomszédos vágássorhoz tartozó faállományok a széldöntés veszélyének tétet
nének ki. A szélveszély elhárítása érdekében a vágássorok között rendszerint 
5—8 méter széles nyiladékokat (Wirtschaftsstreifen) alkalmaznak, azzal a czéllal, 
hogy ezek mentén a szélső fák, legalább az egyik oldalról, téresebb álláshoz 
jussanak s ennek folytán ágazatuk és gyökérzetük jobban kifejlődhessék s így 
állékonyságuk nagyobb legyen.

A gazdasági testeknek rendszerint amúgy is meglévén a maguk külön elneve
zésük, az erdőrendezésnél azokat külön jelzéssel nem illetik. A gazdasági kerüle
teket római számokkal, az üzemosztályokat a gazdasági test keretén belől A , B , 
C . . . betűkkel, a tagokat — szintén a gazdasági test keretén belől — nagy arabs 
számokkal jelölik. (A vágássorok sem számot, sem betűt nem kapnak, hanem 
azokat csak a vágássorrendet mutató nyilakkal jelzik. Az erdőrészleteket, minden 
tagban külön sorrend szerint, kis betűkkel szokták megjelölni.)

Az Ausztriában szokásos gazdasági beosztás felől némi tájékozást nyújt a 
143. oldalon levő ábra is.

P o roszországban  az erdőgondnokságot úgynevezett B lock«-okra (gazdasági 
test, vágástömb), vagyis olyan részekre osztják, amelyeken belől a kihasználás 
egyenletességére és a szabályos korfokozat elérésére kell törekedni. A legtöbb 
esetben minden »Block« egyúttal egy-egy erdőőri kerület. A kihasználás a 

Block«-on belől rendszerint több vágássorban történik.
Régebben sok esetben különböző vágásforduló mellett kezelendő erdőket 

foglaltak egy és ugyanannak a »Block«-nak a keretébe. Újabban azonban, ha 
eltérő vágásforduló alkalmazása válik szükségessé, iizem osztályokra osztják a 
*B!ock»-ot. Üzemosztályokat alakítanak egyenlő vágásforduló esetén is, ha a 
Blockí-on belől a fő fanemek (bükk, tölgy, fenyőfélék) nagyobb összefüggő 

területeket foglalnak el.*)
A »Block«-ot, illetőleg az üzemosztályt 10—30 hektár kiterjedésű tag-okra 

darabolják szét, melyeket a síksági erdőkben »Jagen«-nek, a hegységi erdőkben 
Distrikt«-nek neveznek. A tagon belől, ha nem is mindjárt, de idővel egyöntetű

séget igyekeznek elérni a faállományviszonyok tekintetében s így a faállományok 
korára nézve is.

A vágások czélszerű elosztása érdekében itt is egymástól függetlenül kihasz
nálható vágássorokba  csoportosítják a szomszédos tagokat, illetőleg arra törek
szenek, hogy minden tag önmagában külön vágássort alkosson. A vágássorok 
azonban itt is inkább csak papiroson szerepelnek s nem tekintik az állandó 
gazdasági beosztáshoz tartozóknak.

S zá szo rszá gb a n  az erdőgondnokságot iizem osztályokra osztják, amely alkalom
mal inkább a fafajt veszik alapul az elkülönítésnél. A kihasználás egyenletessé
gére az üzemosztályon belől törekednek. Vágássorozatokat itt sem alakítanak, 
hanem az üzemosztályt közvetetleníil 10—30 hektáros tagokra  (Abtheilung) osztják 
fel. Hogy a kihasználásnál a kellő mozgékonyság biztosítva legyen, nevezetesen, 
hogy a vágásokkal a vágásra érett faállományokhoz könnyebben el lehessen 
jutni, arra törekednek, hogy lehetőleg minden tag a szomszédjaitól független,

*) L. Martin : »Die Forsteinrichtung«. Berlin, 1906. 72. lap.
Muzsnay G .: Erdőrendezéstan. 10
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külön vágássort alkosson, s ha ezt el nem érhetik, akkor is csak két, legfeljebb 
három tagot foglalnak egy vágássorba. A vágássorok itt sincsenek külön betűkkel 
vagy számokkal megjelölve.

B a jo ro rszá gb a n *) az erdő gazdasági beosztásánál a legnagyobb egység a 
g a z d a sá g i test (Wirtschaftsganzes, Wirtschaftscomplex), amelyen belől a kihasz
nálás egyenletességét igyekeznek elérni. Ez legtöbbnyire azonos az erdőgondnok
sági kerülettel, néha azonban — ha a korosztályviszonyok megkövetelik — két 
vagy több erdőgondnokságot foglal magában, avagy viszont, ha a körülmények 
(pl. szolgalmak kielégítése stb.) úgy kívánják, az erdőgondnokságnak csak egy 
részére terjed.

A gazdasági testet dűlőkre (Distrikt) osztják. Ezek vagy különálló erdőrészek, 
vagy pedig valamely nagyobb, összefüggő erdőtestnek a kezelés szempontjából 
többé-kevésbbé önálló részei. Erdőrendezési szempontból különösebb fontossággal 
nem bírnak.

A dűlők keretében a tagok  fenyvesekben 20—25, lomberdőkben 30—60 hektár 
kiterjedésűek. Az ott általános elterjedésnek örvendő fokozatos felújító vágás- 
módéa való tekintettel a tag területét rendszerint akkorára szabják, hogy egy 
fordulószaknak megfelelő időtartam alatt sikeresen felújítható legyen. (Megjegy
zendő, hogy a fordulószak Bajorországban eddig a vágásforduló negyedrészével 
volt egyenlő s ehhez képest szálerdőben többnyire hosszabb volt 20 évnél, leg
újabban azonban — legalább a kincstári erdőknél — szintén 20 évben van meg
állapítva.) A tagok egyöntetűségére nem fektetnek súlyt.

Az egyenlő vágásforduló és egyforma főbb gazdasági mód (szálerdő, sarj- 
erdő, középerdő) mellett kezelendő tagokat, különös tekintettel a fafajra is, üzem - 
osztályokba csoportosítják a vágásszabályozás megkönnyítése érdekében. Az üzem
osztály lehetőleg összefüggő területet kell hogy alkosson.

A vágássorok alakítása itt sem tartozik szorosan a gazdasági beosztáshoz. 
Ezek rendesen itt is 1 —3 tagból állanak, de a tagok nagy kiterjedésénél fogva 
elég gyakori az az eset is, amikor ugyanabban a tagban két vágássorban folyik 
a kihasználás. (A kincstári erdőkre vonatkozó 1910. évi erdőrendezési utasítás nem 
is teszen említést vágássorokról.)

B a d cn  nagyherczegségben  az erdőgondnokságot, ha a gazdálkodás nem tör
ténhetik az egész területen ugyanazok szerint a főbb elvek szerint s különösen 
egyenlő vágásforduló mellett, üzemosztályokra osztják. Az üzemosztályból, tisztán 
csak a tájékozás megkönnyítése végett, dűlőket (Distrikt) alakítanak, ezeket pedig 
tagokra  osztják fel. A tagok nagyok, néha 80—100 hektár kiterjedésűek s gazda
ságilag önállók, vagyis egymástól függetlenül használtatnak ki, anélkül, hogy vágás
sorokba csoportosítanák.

Lényegében hasonló a badenihez az erdő gazdasági beosztásának a rend
szere Württembergben is.

Amint a fenti rövid ismertetésből kitűnik, az erdő gazdasági beosztásának a 
rendszere úgy Ausztriában, valamint a Németbirodalom erdőgazdasági szem-

*) L. Dr. W eber: »Kurze Übersicht über die bisherigen ámtlichen Be- 
stimmungen fúr Forsteinrichtungs-Arbeiten in den k. bayer. Staatsforsten . 
Augsburg, 1903.
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pontból legfontosabb államaiban, lényegesen eltér a nálunk eddig alkalmazott 
rendszertől. Eltér különösen abban, hogy vágássorozatokat — olyan értelemben 
mint nálunk — ott sehol sem találunk s hogy amíg mi az üzemosztályt, illetőleg 
ha ez több vágássorozatból áll, a vágássorozatot rendesen annyi tagra szoktuk 
osztani, ahány fordulószak van a vágásfordulóban, addig ott a tagoknak a száma 
semmi összefüggésben sincsen a vágásforduló nagyságával. Ausztriában ezenkívül 
abban a tekintetben is, hogy amíg mi az üzemosztályt, illetőleg a vágássorozatot 
osztjuk meghatározott számú tagra, addig ott a beosztásnál a tagból indulnak ki 
s a tagokat csoportosítják üzemosztályokba, különösebb figyelem nélkül arra, hogy 
az üzemosztály területe összefüggő legyen.

Nem szenved kétséget, hogy mindezek a rendszerek s különösen az ausztriai* 
helyesebbek a mi rendszerünknél. A tagok számának független volta a vágás
forduló nagyságától, valamint az, hogy a nálunk szokásos teljes vágássorozatok 
mellőzésével csak kisebb, egymástól függetlenül kihasználható vágássorokat ala
kítanak, szabadabb mozgást biztosít a vágásszabályozásnál, mint amilyet a mi 
rendszerünk mellett ki lehet fejteni. Az üzemosztályok alakításánál Ausztriában 
alkalmazott eljárás pedig megkönnyíti, hogy minden tag termőhelyi és faállomány
viszonyainak leginkább megfelelő módon s nevezetesen a neki leginkább meg
felelő vágásforduló mellett kezeltessék s ne kelljen egyik tag érdekeit ebből a 
szempontból alárendelni a többiének, amint ez nálunk sokszor történik, mivel 
nekünk arra is kell törekednünk, hogy az üzemosztály összefüggő területet alkosson.

G) Vágásszabályozás (hozamszabályozás).

1. Á ltalános elvek.

Vágásszabályozás (hozamszabályozás) alatt annak a hosszabb 
vagy rövidebb időre való megállapítását értjük, hogy az erdőből 
hol és mennyit vághassunk? (A mennyiséget területben vagy 
fatömegben fejezhetjük ki.) A vágásszabályozás rendszerint csak 
a fő- vagy végső használatokra szokott terjedni. (Az előhaszná- 
latokat a főhasználatoktól függetlenül, 10 évről 10 évre szoktuk 
szabályozni.)

A vágásszabályozás alkalmával s nevezetesen a kihasználás sor
rendjének a tervezésénél ezenkívül arra is kell törekednünk, hogy 
az erdőnek jelenlegi, többé-kevésbbé szabálytalan állapotát bizonyos 
mértékig rendezzük, úgy hogy az erdő idővel a szabályost többé- 
kevésbbé m egközelítő állapotba jusson.

Az erdő szabályos állapotának a főfeltételei: a teljes sűrűség, 
a szabályos korfokozat és a korfokok szabályos sorrendje. Ha ezek 
a feltételek megvannak, megvannak a szabályosság többi feltételei

10*
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is, ú. m. a szabályos vágatási kor, a szabályos fakészlet, a szabályos 
növekedés és a szabályos hozam.

Ahhoz tehát, hogy valamely erdő állapotát teljesen szabályosnak 
mondhassuk, elsősorban is szükséges volna, hogy az illető erdő 
annyi korfokból álljon, ahány év a vágásforduló és az egyes kor
fokokat teljes sűrűségű olyan faállományok alkossák, amelyeknek 
korában egy-egy év a különbség s hogy az egyes korfokok külön- 
külön egyenlő területet (termőhelyre nézve változó erdőben egyenlő 
átszámított területet) foglaljanak el. Szükséges volna továbbá, hogy 
ezek a korfokok a természetben bizonyos szabályszerűséggel csopor
tosuljanak egymás mellé. Fafajra nézve változó erdőkben ezeknek 
a feltételeknek tulajdonképpen az egyes fafajokat illetőleg is meg 
kellene lenniök.

Ezt a szabályos állapotot a valóságban sehol sem találjuk fel s 
teljes elérésére, legalább a nagyobb kiterjedésű erdőknél, nem is 
igen törekedhetünk, még a fafajra nézve elegyetlen erdőkben sem, 
annál kevésbbé az elegyesekben. A faállományok korát illetőleg 
teljesen megelégedhetünk azzal, ha az erdőt alkotó korfokok kor
osztályonként megközelítőleg akkora területet foglalnak el, amek
kora szabályos állapot esetén egy-egy korosztályra esnék, anél
kül, hogy az egyes korosztályokon belől meg lenne mindenik 
korfokunk s ezek mind egyenlő területtel lennének képviselve. 
Sűrűség tekintetében szintén nem követelhetjük meg minden 
faállományra nézve, hogy szabályos, vagyis teljes sűrűségű legyen, 
hanem megelégedhetünk, ha a sűrűség a valóságban pl. 0-9 s ekkép 
megközelíti a teljest. A sorrendet illetőleg is meg kell elégednünk 
azzal, ha a különböző korosztályokba tartozó faállományok elosztása 
a természetben összhangzásban van a helyes kihasználási sorrenddel.

Ámde ilyen erdő is kevés van a valóságban. Kevés van külö
nösen nálunk, ahol a rendszeres erdőgazdaság csak újabb keletű. 
A legutolsó évtizedeket megelőzőleg erdeink túlnyomó részében 
rendszertelenül történt a kihasználás s nem fordítottak kellő gondot 
a felújításra. Sok helyen többet vágtak az erdőből, mint amennyit 
a jövő érdekeire való tekintettel szabad lett volna. Másutt megint 
szünetelt, avagy csak nagyon korlátolt volt a kihasználás. A vágás
területeket elsősorban a könnyebben hozzáférhető helyeken jelölték 
ki s hogy a fa kiszállítása érdekében ne kelljen nagyobb befekteté
seket tenni, a vágásokat összpontosítani igyekeztek. Viszont a
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nehezen hozzáférhető erdőkben nagy kiterjedésű, összefüggő koros 
faállományokat hagytak vissza a jelen számára.

Természetes következménye ennek a gazdálkodásnak, hogy 
erdeink nagy részében a tényleges állapot nagyon is távol áll 
a szabályostól s ezt még annyira sem közelíti meg, amennyire 
valóban kívánatos volna. Az egyes korosztályok által elfoglalt 
területek nagyon eltérnek a reájuk eső szabályos területtől, sőt 
sok esetben egyes korosztályok egészen hiányoznak, egyes kor
osztályok ellenben aránytalanul nagy területet foglalnak el. Nem ritka 
eset, hogy az egész erdő csupán koros, a megállapított vágás
fordulót jóval túlhaladó korú faállományokból és a legutolsó kor
osztályba tartozó fiatalosokból áll. Emellett erdeink nagy részében 
a korosztályoknak a természetben való elosztása sem felel meg a 
helyes kihasználási sorrend követelményeinek. így pl. sok esetben 
a régi rendszertelen kihasználás következtében az egyes korosztá
lyokba tartozó erdőrészletek össze-vissza feküsznek a természetben 
s határvonalaik is szabálytalanok. Sok esetben megint az egyes 
korosztályok nagy összefüggő területeket foglalnak el, ami az évi 
vágásterületeknek megfelelő elosztását nehezíti meg. Némely esetben 
van ugyan némi sorrend a korosztályoknak az elhelyezkedésében, 
de ez ellentétben van azzal a sorrenddel, amit a kihasználásnál a 
veszélyes szelekre, vagy a kiszállítás irányára való tekintettel követ
nünk kell.

Ha minden egyebet félretéve — kizárólag csak az lenne a
czélunk a vágásszabályozással, hogy az erdőnek imént vázolt ren
dezetlen állapotát rendezzük, ezt az ilyen erdőkben sem volna 
nehéz elérni. Ha ugyanis minden évben akkora területet használ
nánk ki, amekkora szabályos állapot esetén egy évre jut s a kihasz
nált területek sikeres felújításáról is idejekorán gondoskodnánk, az 
első vágásforduló leteltével biztosan elérhető lenne a szabályos 
korfokozat, vagy legalább is az egyes korosztályok által elfoglalt 
területek egyenlősége. És ha emellett a kihasználás az egész első 
vágásforduló folyamán szigorúan az előre megállapított szabályos 
sorrend szerint történnék, természetesen az első vágásforduló végére 
az egyes korfokoknak, illetőleg korosztályoknak a sorrendje is 
szabályos lenne, vagyis összhangzásban lenne a szabályosnak 
kimondott vágatási sorrenddel.

Csakhogy az erdő jelenlegi rendszertelen állapota mellett, amidőn 
t. i. az egyes korosztályok által elfoglalt területek lényegesen eltérnek
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a reájuk eső szabályos területtől s emellett a korosztályoknak a 
természetben való elosztása is szabálytalan, a kihasználásnak az 
imént leírt módon való foganatosítása az első vágásforduló folyamán 
nagyon sok áldozattal járna az erdő jövedelmezése tekintetében.

Sok áldozatot követelne a legtöbb esetben már magában véve 
a vágásteriiletek nagyságának évenként, avagy csak fordulószakonként 
való egyenlősége is, amit az egyes korosztályok által elfoglalt területek 
nagyságának különböző voltánál fogva csak úgy érhetnénk el, ha vá
gatnánk legjobb fejlődésben levő olyan faállományokat is, amelyeknek 
a kora sokkal alacsonyabb a vágásra való érettségnek megfelelőleg 
megállapított rendes vágatási kornál s viszont hosszabb ideig állva 
hagynánk olyan faállományokat, amelyeknek a kora talán már most 
is meghaladja a rendes vágatási kort, avagy amelyek más okból 
nem, vagy csak kis mértékben képesek fatömegben és értékben 
gyarapodni. De még több hasonló áldozattal járna a szabályosnak 
vélt vágatási sorrend szigorú megtartása a különböző korú faállo
mányok szabálytalan elosztása következtében.

Hogy a vágásra még nem érett, fiatalabb faállományoknak idő előtt való 
kihasználása, valamint a faállományok egy részének a rendes vágatási kort 
jóval túlhaladó korig való fenntartása, különösen ha nagyobb területre terjed, 
az erdő jövedelmezésének a szempontjából áldozatot jelent s így pénzügyi 
szempontból hátrányos a birtokosra nézve, ez alig igényel bővebb magyarázatot. 
Mert kétségtelen, hogy áldozatot hozunk azzal, ha olyan fiatalabb faállományt 
használunk ki, amely fenntartása esetén még nagy mértékben gyarapodnék úgy 
tömegben, mint főleg értékben. Aminthogy nagy áldozat az is, ha továbbra is fenn
tartunk olyan koros faállományokat, amelyektől megfelelő tömeg- és értékgyara
podást várni már nem lehet, ahelyett, hogy kihasználnók és értékesítenők s 
helyükbe új faállományokat telepítenénk, amelyeknél a beléjük fektetett tőkék 
(a felújítási költség, a talajérték évi kamatai és a kezelési költségek) jól kama
toznának.

Az ekkép szenvedett veszteséget konkrét esetben pénzértékben is ki lehetne 
számítani az erdőértékszámítástan alapján. E czélból a fiatal faállományt illetőleg 
meg kellene határozni (a kihasználás időpontjára) a vágásra való érettség idejére 
alapított gazdasági értéket 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 alapulvétele mellett kiszámított csekélyebb 
gazdasági értéket. Ez a kétféle különbség együttvéve (közös időpontra kamato- 
sítva, illetve kamattalanítva) adná a birtokos által a szabályos állapot érdekében 
hozott áldozat pénzértékét.

Ha pénzértékben kifejezve egybevetjük azokat az áldozatokat, 
amelyeket a szabályos állapotnak a fent jelzett módon való gyor-

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



151

sabb elérése a jelentől megkövetel, az erdő szabályos állapotával 
egybekötött előnyökkel, kétségkívül arra az eredményre jutunk 
úgyszólván minden egyes esetben, hogy az áldozatok értéke az 
előnyökét jóval meghaladja. Ne feledjük ugyanis, hogy az előnyök 
csak későn, a második vágásfordulóban mutatkoznának s így az 
első vágásfordulóban hozott áldozatok értékét a kamatos-kamatok 
hozzászámításával kellene szembeállítanunk a majdani előnyök egy
szerű pénzértékével.

A szabályos állapot elérése rendszerint annál több áldozatot 
követel, minél kisebb területen belől törekszünk arra. Mert kisebb 
területen rendszerint kevésbbé vannak meg a szabályosság feltételei, 
nevezetesen a korosztályoknak mennyiség és elhelyezkedés tekin
tetében való szabályossága, mint nagyobb területen.

Mindezeknél fogva a szabályos állapot elérését siettetni, erősza
kolni nem szabad. Nem szabad különösen a szabályosnak vélt 
vágatási sorrend tekintetében. De nem szabad, főleg kis területen 
belől, a kihasználás egyenletessége tekintetében sem. Meg kell 
elégednünk egyelőre azzal is, ha e tekintetben a szabályos állapot 
megközelítését lassú átmenettel előkészítjük, ami már magában véve 
is némi áldozattal szokott járni.

Ehhez képest az áldozatok csökkentése érdekében a következőket 
kell szem előtt tartanunk:

1. A vágásszabályozás alkalmával kihasználandó területek nagy
ságának a megállapításánál bizonyos mértékig alkalmazkodjunk az 
egyes korosztályok, illetőleg az egyes korfokok által jelenleg elfog
lalt területek nagyságához.

2. A vágássorrendet s ezzel kapcsolatban az erdő gazdasági 
beosztását is akképen tervezzük, hogy többé-kevésbbé összhang
zásban legyen a korosztályoknak (illetőleg a korfokoknak) a terü
leten való jelenlegi szétosztásával.

3. Ne igyekezzünk kis területen belül elérni a kihasználás egyen
letességét. E tekintetben főképpen a korosztályok által jelenleg elfog
lalt területeknek a nagysága legyen irányadó. Ha a korosztály viszo
nyok az üzemosztályon belől is eléggé kedvezők, keressük az egyen
letességet az üzemosztály keretében. Ellenkező esetben pedig eléged
jünk meg, ha azt az egész erdőgondnokság, avagy esetleg két vagy 
több erdőgondnokság területén belől érjük el. (A kérdés eldöntésénél 
bizonyos mértékig figyelemmel kell lennünk a helyi fafogyasztásra 
is, amelynek a kedvéért némi áldozatot is hozhatunk.)
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Megjegyzendő, hogy fafajra nézve elegyes erdőknél, különösen 
ha a főfafajok használhatóságában és értékében nagy a különbség, 
nem szabad megelégednünk azzal, ha a kihasználás az összes fafajokat 
illetőleg együttvéve egyenletesen történik, hanem súlyt kell helyeznünk 
arra is, hogy az a lehetőségig fafajonként is többé-kevésbbé egyen
letes legyen.

A vágásszabályozásnál a fentieken kívül még arra is figyelemmel 
kell lennünk, hogy az évi vágások lehetőleg az egész területen úgy 
legyenek elosztva, hogy az illető vidék munka- és fuvarerejét minél 
előnyösebben lehessen kihasználni s hogy emellett egyugyanazon a 
helyen ne kerüljön évenként túlságosan nagy terület kihasználás alá.

Az évi vágásterületek túlságosan nagy kiterjedése különösen a 
tarvágásos szálerdőknél hátrányos, ahol ha nagy évi vágásterületek 
sorakoznak egymás mellé, a felújítás nehéz és kevésbbé sikeres. 
A nagy összefüggő vágásterületek ugyanis inkább ki vannak téve 
a nap hevének, a szelek szárító hatásának és a fagyoknak, mint a 
kisebb vágásterületek, amelyek oldalról a szomszédos koros faállo
mánytól többé-kevésbbé védelemben részesülnek. Fenyvesekben ezen
kívül a nagy vágásterületeken a szúfélék és az ormányos bogarak 
inkább elszaporodnak és a gombabetegségek is nagyobb mértékben 
lépnek fel, mintha a vágásterületek kisebbek.

Vannak azonban olyan körülmények is, amelyek, legalább látszólag, az évi 
vágások elaprózása ellen szólnak. így ahol nagyon kedvezőtlenek az értékesítési 
viszonyok, a sok szétszórtan fekvő és kicsiny vágásterület érdekében létesítendő 
kiterjedt úthálózat és egyéb szállítási berendezések kiépítése és jókarban tartása 
esetleg aránytalanul nagy terheket róhat az erdőbirtokosra s jelentékeny költség- 
többlettel járhat a fának az utakhoz és egyéb szállítási eszközökhöz való közelí
tése is. Végeredményében azonban a vágásoknak több helyre való megosztásával 
rendszerint sokkal több előny van egybekötve, mint hátrány. Éppen ezért — kivé
teles esetektől eltekintve — nagyon is indokolt a vágásterületeknek több helyre 
való megosztása érdekében meghozni a szükséges áldozatokat és elsősorban is 
jó úthálózat létesítésére törekedni. Ha jó úthálózatunk van, amellett hogy az 
erdő bármelyik részéből bármikor könnyebben kihasználhatjuk a vágásra érett 
faállományokat, kiterjedt mértékben foganatosíthatjuk a gyérítéseket is, ami szintén 
tetemes hasznot jelent.

Szászországban a felújítás sikere érdekében ugyanabban a vágássorban 
egyszerre 2 — 3  hektárnál nagyobb vágásterületet nem igen jelölnek ki. És emellett 
arra törekednek, hogy ugyanabban a vágássorban csak hosszabb (5— 8 évi) idő
közökben történjék kihasználás, vagyis, hogy minden egyes vágásterület letárolása 
után az illető vágássorban több évi szünetelés következzék. A mi viszonyaink 
között tarvágás esetén a vágásterületek legmegfelelőbb nagysága mintegy 5 10
kát. holdra tehető.
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2. A vágaíási sorrend.

A vágatási sorrend tervezésénél a következőkre kell figyelemmel 
lennünk:

1. A lehetőségig minden faállomány akkor kerüljön kihasználás 
alá, amikor vágásra érett, amire nézve a faállomány kora, fejlett
sége s az esetleges pénzügyi számítások eredménye (a mutató 
százalék nagysága) az irányadó. Ebből következik, hogy azoknak a 
faállományoknak, amelyek a vágásra való érettség korát meghaladták, 
a kihasználásával sietni kell.

2. Különös figyelemmel kell lenni ezzel kapcsolatban a faállom ányok 
és a talaj állapotára is. Gyér, avagy rossz növésű, beteges faállományok, 
amelyektől sem fatömegben, sem pedig értékben nem lehet kielégítő 
gyarapodást várni s amelyeknek fenntartása következtében a talaj 
termőképessége is veszélynek lenne kitéve, korábban használandók 
ki, mint a velük egyenlő korú, sőt mint a korosabb, de jó állapotban 
levő és nagyobb értékgyarapodást ígérő faállományok.

3. Alkalmazkodni kell továbbá a terepviszonyokhoz s ezzel kapcso
latban a kiszállítás irányához. Arra kell törekedni, hogy a vágásokból 
a fát a lehetőségig ne kelljen a szomszédos területeken át közelíteni 
a völgyekhez, utakhoz, illetőleg egyéb szállítási berendezésekhez.

4. Az olyan fafajoknál, amelyeknél a széltörés és széldöntés 
veszélyétől kell tartani (így főképpen a luczfenyveseknél), a veszélyes 
szélirányra is tekintettel kell lenni s akképen kell tervezni a vágatási 
sorrendet, hogy a vágások lehetőleg szemben haladjanak a veszélyes 
széllel. Nálunk nagy általánosságban az északnyugati és az északi, 
valamint az északkeleti szelek a veszélyesebbek. Megjegyzendő 
egyébiránt, hogy a veszélyes szél iránya módosulni szokott a 
terepviszonyok szerint. (A veszélyesebb szelek többnyire a völgyek 
irányában lefelé haladnak.) Hogy mely irányból jönnek a veszé
lyesebb szelek, erre következtetni lehet az itt-ott előforduló szél 
által kidöntött törzsek fekvéséből.

A 3. és 4. pont alatti követelmények sok esetben többé-kevésbbé 
ellentétben állhatnak az 1. és 2. pont alattiakkal. Éppen ezért mind
ezeknek az összeegyeztetésére kell törekednünk.

A leghathatósabb eszköz erre az erdő gazdasági beosztásnak s 
nevezetesen a tagok alakításának a czélszerű tervezése. Még pedig 
olyképpen való tervezése, hogy ugyanabba a tagba a lehetőségig 
közel egy időben kihasználandó faállományok jussanak s hogy fék-
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vésénél fogva a lehetőségig valamennyi tag a sznmszédjaitól fü g 
getlenül legyen kihasználható.

Amint már az erdő gazdasági beosztásának a tárgyalásánál láttuk 
volt (a 131. lapon), a tagoknak egymástól való függetlenítésére az 
olyan fafajoknál, amelyek a széldöntés és széltörés veszélyének 
kevésbbé vannak kitéve, elegendő, ha a tagok között lévő határ
vonalak a terephez és a kiszállítási viszonyokhoz úgy alkalmaz
kodnak, hogy a fát ne kelljen idegen tag területén keresztül közelíteni 
az utakhoz vagy más szállítási berendezésekhez.

A szélveszélytől nagyobb mértékben féltendő fenyveseknél s 
különösen a luczfenyveseknél ellenben ezenkívül arra is ügyelni 
kell, nehogy valamelyik tag kihasználása következtében az általa 
addig védett szomszédos tag nagyobb mértékben ki legyen téve a 
szélveszélynek. És erre való tekintettel arra kell törekedni, hogy az 
ilyen veszélyeztetett oldalon vagy mélyebb völgy, vagy pedig 
valamely szélesebb üt, illetőleg tisztás terület, avagy szélesebb 
(8—10 méter széles) nyiladék alkossa a határt. A völgy mélyén 
tudniillik a völgy irányára merőlegesen haladó szelek nem igen 
tehetnek kárt, mert a szomszédos hegyoldalak védelmet nyújtanak 
a faállomány szabadon álló szélének. A szélesebb utak, tisztások 
mentén pedig, valamint — ha a maga idejében vágattuk ki — a 
szélesebb nyiladékok mentén is, a szélső fák szabadabb állásuknál 
fogva elágasodnak s gyökérzetük is jobban kifejlődhetik s ennek 
következtében ezek a fák mintegy védőpásztát alkotnak.

A tagok szél által veszélyeztetett széleinek a biztosítására a 
határvonalnak az imént jelzett módon való megválasztásán, illetőleg 
a széles nyiladék vágatásán kívül van még egy más mód is, ami 
abban áll, hogy a tag szélén egy megfelelő szélességű pásztát 
erősebb fokú gyérítéseknek vetünk alá. Természetes azonban, hogy 
ezzel is csak abban az esetben érünk czélt, ha a gyérítéseket a 
faállomány fiatal korában kezdhetjük meg, mert csak így lesznek 
képesek a lábon maradó fák ágaikat és gyökérzetüket kellően 
kifejleszteni s eléggé ellenállókká válni a széllel szemben.

Akárhányszor előfordulhat, hogy nem vagyunk képesek vala
mennyi tagot külön-külön függetleníteni egymástól a szélveszélylyel 
szemben. Ilyen esetekben megelégszünk azzal, ha két, esetleg több 
tagot együttesen függetleníthetünk a szomszédos tagoktól.

Ha a tagon (illetőleg az imént jelzett tagcsoporton) belül a 
faállományok korában nincsenek lényeges különbségek, a tagoknak
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(tagcsoportoknak) egymástól a fentiek szerint való függetlenítése 
legtöbbnyire lehetővé teszi, hogy a kihasználás az egész tagon, 
(tagcsoporton) belül a terepviszonyok s illetőleg a veszélyes szél- 
rány által megszabott sorrendnek megfelelőig bizonyos egymás
utánban történjék. Ebben az esetben minden tag, illetőleg tagcsoport 
egy-egy ú. n. vágássort alkot.

Különbség teendő a v á gá sso r és a vágássorozat között. Amíg utóbbi annyi 
vágásterületet foglal magában, ahány év a vágásforduló, addig vágássor alatt 
az erdőnek olyan kisebb részeit értjük, amelyeken belől egyfolytában történik a 
kihasználás. Úgy az üzemosztály, mint a vágássorozat (ha t. i. vágássorozatokat 
is alakítottunk) számos ilyen vágássorból állhat. Amíg a vágássorozatok alakítása 
az erdő gazdasági beosztásához tartozik, addig a vágássoroknak, mint ilyeneknek) 
tulajdonképpen nincs szerepük a gazdasági beosztásnál.

Hogy a kihasználás az egymástól függetlenített tagokon, ille
tőleg tagcsoportokon belül bizonyos szigorú egymásutánban tör
ténjék, vagyis, hogy az egyes tagok, illetve tagcsoportok külön 
vágássorokat alkossanak, ennek csak a szélveszélynek kitett feny
veseknél van nagyobb jelentősége. A többi erdőnél nem bír külö
nösebb fontossággal, amennyiben ezekben a vágatás megszakítá
sokkal is történhetik, aképpen, hogy a tagokon belül az erdőrészle
teknek bizonyos csoportjai külön vágássorokat alkothatnak, sőt egyes 
erdőrészletek külön is kihasználhatók, ha fekvésük ezt lehetővé teszi.

De a szélveszélynek kitett fenyvesekben is szükségessé váíhatik 
a tagon, illetőleg tagcsoporton belül a vágatás sorrendjének a meg
szakítása, ha a faállományok korszerinti sorrendje nincsen összhang
zásban azzal a vágatási sorrenddel, amelyet a szélveszélyre való 
tekintettel alkalmazni kellene. (Pl. ha a veszélyes széllel szemben 
haladva fiatal faállomány van a korosabb előtt). Az ilyen esetekben, 
ha a kihasználást nem lehetséges éppen valamely völgynél, útnál 
avagy más kedvező elkülönítő vonalnál megszakítani, ú. n. elkülö
nítő vagy biztosító vágás (nyitó vágás, németül: Loshieb)’ alkalma
zásához folyamodhatunk. Ennek a mibenlétét legegyszerűbben a 
következő példával világíthatjuk meg.

Tegyük fel, hogy az alábbi rajzon feltüntetett két szomszédos 
faállomány közül az a-val jelölt 70 éves lúczfenyves mostantól szá
mítva 20 év múlva, vagyis olyankor kerül kihasználás alá, amikor 
a 6-vel jelölt, jelenleg 25 (akkor 45) éves lúczfenyves vágásra még 
egyáltalában nem lesz alkalmas. Hogy a 6-vel jelölt faállomány o-nak 
a kihasználása után a veszélyes széltől nagyobb mértékben ne szén-
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vedjen, a-ból, vagyis a korosabb faállományból a b felőli oldalon 
már most levágatunk egy keskeny pásztát s ezt nyomban be is 
ültetjük erőteljes csemetékkel azért, hogy az ekkép létesített fiatalos 
a koros faállomány kihasználása után védelmet nyújtson a vissza
maradó b faállománynak, amelynek a széle a szomszédos pászta 
kivágása következtében különben is ellentállóbb lesz a szelekkel 
szemben.

a)

Lúczfenyő 1.0 
70 éves

veszélyes szélirány
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Ennek az elkülönítő pásztának a kihasználása és felújítása foko
zatos felújító vágásmód (szegélyező vágás) útján is történhetik.

Az elkülönítő pásztának nem kell okvetetlenül egyenes irányban 
haladnia, hanem annak iránya a két faállomány között lévő határ
vonalhoz alkalmazkodhatik. A pászta szélessége összhangzásban 
kell hogy legyen a korábban kihasználandó faállomány magasságá
val. Ha ez még fiatal, 10—15 néterre vehető, később azonban 
20—25 méterre bővítendő ki (te nészetesen a korosabb faállomány 
félő .

Az ilyen elkülönítő vágástól sikert természetesen csak akkor lehet 
remélni, ha annak kivágása alkalmával a kihasználás alá később 
kerülő faállomány még fiatal (20—25, legfeljebb 40 éves), mert 
különben a túlságos nagy magasságbeli különbség folytán a fiatalos 
pászta sok védelmet már nem igen nyújt a védelemre szoruló faállo
mánynak. Éppen ezért arról is gondoskodni kell a vágásszabályozás 
keretében, hogy az elkülönítő vágások, ahol szükségesek, mindenütt 
a maga Idejében alkalmaztassanak.

Az elkülönítő vágás jó szolgálatot tehet a tagok, illetőleg az ezek 
által alkotott vágássorok határai mentén is.

A visszamaradó faállomány veszélyeztetett széleinek a szélveszély 
ellen való biztosítását többé-kevésbbé elérhetjük erősebb gyérítések 
útján is, ha a faállomány még eléggé fiatal, nevezetesen ha a gyé
rítések megkezdése idején a törzsek még eléggé mélyen vannak élő 
ágakkal fedve
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Ha a vágaíási sorrend tervezésénél s illetőleg már az erdő gazda
sági beosztásánál is, alkalmazkodunk a fentebb elmondottakhoz, még 
a szélveszélynek kitett fenyvesekben is csak ritkán leszünk arra 
utalva, hogy vágásra még nem érett faállományokat áldozzunk fel 
szomszédaik, illetőleg a helyes vágássorrend kedvéért. Annál ritkáb
ban merül fel ennek a szükségessége az olyan fafajok által alkotott 
erdőknél (pl. a tölgyeseknél), amelyeket a szélveszélytől nem igen 
kell féltenünk.

Ne feledjük azonban, hogy a legbiztosabb módja a szélveszély ellen való 
védekezésnek — legalább a késő jövőre nézve — mégis csak az, ha a sekély 
gyökérzetű fafajokat, főleg kevésbbé mély talajon, a szélnek inkább ellenálló, 
erős gyökérzetű fafajokkal elegyítjük s ha emellett korra nézve sem egészen 
egyöntetű faállományokat nevelünk. Különösen indokolttá teszi a védekezésnek 
ezt a módját az a körülmény, hogy a veszélyes szélirány változó lehet s amint 
számos példa mutatja, akárhányszor olyan irányból jön a veszély, ahonnan egy
általában nem is vártuk.

Egyes kisebb áldozatok azonban még így sem kerülhetők el tel
jesen. A leggyakoribb ilyen természetű áldozat pl. az, hogy a koro
sabb faállományok között fekvő egynémely fiatalos az első vágás
forduló alatt egyáltalában nem kerül kihasználás alá. Ilyen áldozat 
továbbá az is, hogy a fiatalabb faállományok között lévő egyik
másik kisebb kiterjedésű korosabb faállomány a szomszédos faállo
mányok kihasználásáig állva marad s viszont egyes fiatalabb faállo
mányok a szabályos vágatási kornál jóval fiatalabb korban, a szom
szédos korosabb faállományokkal együtt használtatnak ki. Végül elő
fordulhat, hogy valamely kisebb kiterjedésű erdőrészletre, pl. fiata
losok között lévő korosabb faállományra, az első vágásforduló folya
mán két ízben kerül a kihasználás sora, t. i. a vágásforduló elején 
és végén.

Az ilyen és ezekhez hasonló áldozatok meghozása, illetőleg ter
vezése előtt is azonban mindig gondosan mérlegelni kell, vájjon 
az áldozat arányban fog-e lenni a sorrend szerint való kihasználás 
által elérhető előnyökkel.

3. A vágásszabályozás m ódjai.

Az idők folyamán a vágásszabályozásnak különféle módjai ala
kultak ki. Ezek közűi a jellegzetesebbeket a következő csoportosí
tás szerint fogjuk tárgyalni.
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a) Vágásokra osztás:

a) valódi területek alapján ;
£) egyenlő termőhelyre átszámított területek alapján ; 
y) a fatömeg figyelembevételével.

b) Vágásszabályozás fordulószakonkint:
a) a terület alapján (térszakozás);
[3) a fatömeg alapján (tömegszakozás);
y) a terület és fatömeg alapján (egyesített szakozás).

c) Vágásszabályozás a faállomány gazdaság elvei szerint.
d) Képletes hozamszámítási módok.
e) Hozamszámítás átlagos adatok alapján.
A vágásszabályozáshoz csak akkor foghatunk hozzá, amikor 

a részletes erdőleírást már összeállítottuk és tisztába jöttünk a gazda
ság czéljával, megállapodásra jutottunk a tenyésztendő fafajokra, 
a gazdasági módra, a vágásfordulóra, a felújítás módjára nézve és 
elkészítettük az erdő gazdasági beosztásának a tervezetét.

a) A vágásokra osztás.

A vágásokra osztás a vágásszabályozásnak legrégibb és leg
egyszerűbb módja. Abból áll, hogy az erdőt (az üzemosztályt) annyi 
vágásteriiletre osztjuk, ahány év a vágásforduló, illetőleg — ha a 
kihasználás szüneteléssel történik annyira, ahányszor vágatunk 
egy vágásforduló alatt. A vágásterületek kiterjedésének a megálla
pítása történhetik a valódi terület, vagy pedig egyenlő termőhelyi 
jóságra átszámított terület alapján, esetleg a fatömeg figyelembevételé
vel. E szerint megkülönböztetünk: közönséges vagy mértani vágá
sokra osztást, vágásokra osztást egyenlő termőhelyre átszámított 
területek alapján és vágásokra osztást a fatömeg figyelembevételével.

a) A közönséges vagy mértani vágásokra osztásnál a vágásfor
duló egyes éveire eső vágásterületek nagyságát a valódi terület alap
ján határozzuk meg, rendszerint oly módon, hogy az üzemosztály 
egész valódi területét elosztjuk a vágásforduló éveinek a számával. 
(Szünetelő üzem esetén az egyszerre kihasználható terület az egy 
évre eső vágásterületnek annyiszorosa, ahány évenként történik a
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vágatás). Kivételes esetekben azonban (pl. ha az erdőnek kor szerint 
való összetétele nagyon kedvezőtlen) el lehet tekinteni az évi vágás
területek egyenlőségétől.

A vágásterületek nagyságának meghatározása után megállapítjuk 
a vásgatási sorrendet és az egyes évi vágásterületek határvonalait 
berajzoljuk a térképre s azoknak legalább egy részét (pl. a legköze
lebbi 10 évi vágásterületet) kitűzzük a természetben is.

A vágatási sorrend tervezésénél elsősorban a faállományok kora 
és állapota, másodsorban pedig a terepviszonyok s ezzel kapcsolat
ban a kiszállítás iránya kell hogy irányadók legyenek. Nagyobb 
üzemosztályoknál ha a különböző korú faállományoknak a ter
mészetben való elhelyezkedése megkívánja — két vagy több vágás
sorban történhetik a kihasználás s ehhez képest az üzemosztály terü
letén belől az ugyanarra az évre eső vágásterület több helyre oszol- 
hatik meg.

Az egyes évi váságok kijelölésénél arra kell törekedni, hogy a 
vágások alakja czélszerű legyen és hogy a kihasznált fát ne kelljen 
valamely szomszédos vágásterületen keresztül szállítani és a kiszállí
tás által ott esetleg károkat okozni. Ezt síksági erdőkben egyszerűb
ben érhetjük el, mint hegységi erdőkben, ahol a terepviszonyokhoz 
kell alkalmazkodni a vágások kitűzésénél. Hegyoldalakon a hegyoldal 
hosszában egymásután következő vágások között a határvonalaknak 
a lejtő irányában kell haladniok.

A vágásszabályozás eredményét az ú. n. »általános vágásterv«-be 
foglaljuk, amelyben az egyes években kihasználás alá kerülő terüle
tek mellett az ezeken a területeken nyerhető fatömegeket is ki szok
tuk mutatni.

A vágásokraosztásnak úgy ezt, mint a többi alakját rendszerint 
csak rövid vágásforduló mellett kezelendő sarjerdőknél (s illetőleg 
középerdőknél) szokták alkalmazni, mert csakis rövid vágásforduló 
esetén lehet számítani arra, hogy a vágatás az egész vágásforduló 
folyamán előre megállapított beosztás szerint történjék.

A valódi területeken alapuló közönséges vágásokra osztásnál követendő 
eljárást részletesen megvilágítja a következő példa.

Legyen egy tölgy sarjerdőnk, amely három erdőrészletből áll s amelyre 
nézve a vágásfordulót 20 évben állapítottuk meg. Magát a területet az alábbi 
térrajz, a részletes erdőleírásnak az 1910. évben végzett becslési munkák nyomán 
összeállított főbb adatait pedig az alábbi táblázat tünteti fel.
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Részletes erdőleírás.

Er
dő

ré
sz

le
t

Te
rü

le
t Fafaj és 

elegy- 
arány

A 
fa

ál
l.k

or
a

Sű
rű

sé
g

Th
. o

sz
tá

ly A fatömeg A növekedés
Megjegyzés

holdan
ként

egész
ben

holdan
ként

egész
ben

1 . 25-0
Kocsán- 

talan tölgy 
1 0

15 0-8 1. 40 1000 2-56 64
A fatömeg 

próbatér fel
vétel útján 
becsültetett 

meg.

2 . 17-6
Kocsán- 

talan tölgy 
1-0

8 0-7 II. 1 2 2 1 1 1-54 27
A fatömeg 

faterm. 
táblák 

alapján 
becsültetett 

meg.3. 1 0 0
Kocsánta- 

lan tölgy 0 ’8 
Gyertyán 

0 2

5 0-9 III. 7 70 1-44 14

52.6 1281 105

A részletes erdőleírásban kimutatott termőhelyi osztályok a tölgy- és biikk- 
sarjerdőkre vonatkozó általános fatermési tábláknak felelnek meg. (Lásd az Érd. 
Zsebnaptárt.)

A vágássorrend, tekintetbe véve a faállományok korát, továbbá a terep- 
viszonyokat, a következő lesz: 1., 2., 3., erdőrészlet. (Ha a 2. vagy 3. erdőrészlet 
faállománya volna a legidősebb, illetőleg legsürgősebben kihasználandó, akkor 
természetesen ehhez képest kellene megállapítani a sorrendet.) Az egy évre eső

vágásterület: 52-6
20 =  2-63 kát. hold.
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A vágásokra osztás tervezetét a következő általános vágástervbe fo g la lju k :

Általános vágásterv.

Év
Erdő-
rész
let

Valódi 
terület 

(kát. hold)

A faállo
mány kora 

a vágás 
alkalmával 

(év)

Fatömeg a vágás 
alkalmával m!-ben

Megjegyzés
holdan

ként egészben

I .  f o r d u l ó s z a k

1911 i/# 2-63 15 40 105

1912 l/m 2-63 16 43 113

1913 i/. 2-63 17 45 118

1914 1 /# 2-63 18 48 126

1915 1 !m 2-63 19 50 132

1916 l/# 2-63 20 53 139

1917 l/> 2-63 21 55 145

1918 l/m 2-63 22 58 152

1919 l/# 2-63 23 60 158

1 non 1 v . 1-33 24 63 84
j yzu

t 2/- 1-30 17 26 34

Összesen : 26-30 1306

1 1 .  f o r d u l ó s z a k

1921 2 / 2-63 18 29 76

1922 2 / 2-63 19 31 82

1923 2/. 2-63 20 33 87

1924 2/. 2-63 21 35 92

1925 *2/# 2-63 22 37 97

1926 2/_ 2-63 23 39 103

1 007 í 2/- 0-52 24 41 21
I 3/. 2 - 1 1 2 1 33 70

1928 3/_ 2-63 22 35 92

1929 3/. 2-63 23 37 97

1930 3/# 2-63 24 39 103

Összesen : 26-30 920
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A fenti vágástervben a vágatási kort mindenütt a jelenlegi (vagyis az 1910. 
év végére vonatkozó) korból számítottuk ki, még pedig úgy, hogy ahhoz (az év 
elején való vágatást tételezve fel) annyi évet adtunk, a hány év mostantól a 
kihasználás idejéig eltelik. Fatömeg gyanánt pedig az első tíz évre a jelenlegi 
fatömegnek és megfelelő számú évi folyó növekedésnek az összegét vettük, míg 
a következő tíz évre a fatömeget a fatermési táblákból számítottuk ki.

p) Vágásokraosztás egyenlő termőhelyre átszám ított területek alap
ján . Amint a fenti általános vágástervből is kitetszik, a valódi terü
letekre alapított vágásokraosztásnál, bárha az évi vágásterületek 
egyenlők, az évi fatömegekben lényeges különbségek mutatkoznak, 
részint a termőhelyi jóság különfélesége folytán, részint a vágatási 
korban és a faállományok sűrűségében mutatkozó eltérések követ
keztében.

Ha súlyt fektetünk arra, hogy az évi fahozamok között a különb
ségek ne legyenek túlságosan nagyok, czélszerű legalább a termő
helyi jóság különféleségéből származó eltérések kiegyenlítésére töre
kedni. Evégből az olyan esetekben, amikor a termőhelyi minőség 
változó, a területet minden egyes erdőrészletnél egyenlő termőhelyre 
számítjuk át s az átszámított területek összegét vesszük alapul az 
évi vágásterületek megállapításánál. Az átszámítás rendszerint vagy 
a legjobb termőhelyre történik, vagy arra a termőhelyi osztályra, 
amelyik a legnagyobb területtel van képviselve.

Az átszámításnál a szabályos vágáskori fatömeget vesszük alapul 
és abból indulunk ki, hogy minél jobb a termőhely, annál kisebb 
területet kell kihasználnunk ugyanakkora fatömeg nyerése czéljából. 
Ehhez képest, ha pl. valamely a II. th. osztályba tartozó területet 
kell I. th. osztályra átszámítanunk, a következő arányt állíthatjuk fel: 
Tu'- Ti =  Fgi : Fgn; ahol 7}/ — a 11. th. osztályba tartozó valósá
gos terület, 7} =  az a terület, amely ennek az I. th. osztályban 
megfelel. Fgt és Fgn pedig nem más, mint a szabályos vágáskori 
fatömeg egy kát. holdon az I., illetőleg 11. termőhelyi osztályban 
(t. i. a Fgi és Fgn közti arány ugyanaz, akár az egész területre 
vonatkozó, akár a holdankénti fatömeget állítjuk szembe egymással).

Ebből Ti =  Ti, X
Tg,

Fp"
Jr-7/- értéke az ú. n. átszám ítási tényező. Ezt tizedes törtben 
Tgi

szoktuk kifejezni s általában úgy számítjuk ki, hogy a fatermési táblák-
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Általános vágásterv.

Év
Erdő
részlet

Terület kát. hold
Kor

Fatömeg

valódi 1 . th. o.
átsz. holdanként egészben

I .  f o r d u l ó s z a k

1911 l / # 2-23 2-23 15 40 89

1912 í  . 2-23 2-23 16 43 96

1913 l / # 2-23 2-23 17 45 100

1914 1  f' 2-23 2-23 18 48 107

1915 i/m 2-23 2-23 19 50 1 1 1

1916 1 ' 2-23 2-23 20 53 118

1917 l / t 2-23 2-23 21 55 123

1918 íj. 2-23 2-23 22 58 129

1919 V . 2-23 2-23 23 60 134

1920 1 /. 2-23 2.23 24 63 140

Összesen : 22-30 22-30 1147

l í .  f o r d u l ó s z a k
1921 V . 2-23 2-23 25 62 138

1 Q99 1 v. 0-47 0-47 26 65 31
1 2/. 2-25 1-76 19 31 70

1923 2/ 2-85 2-23 20 33 94

1924 2/, 2-84 2-23 2 1 35 99

1925 2/, 2-84 2-23 22 37 105

1926 2/ 2-84 2-23 23 39 1 1 1
1927 2/. 2-84 2-23 24 41 116

1 Q9& f V . 1-14 0-89 25 43 49
1 3/- 2-30 1-34 22 35 81

1929 3/_ 3-85 2-23 23 37 142
1930 3/_ 3-85 2-23 24 39 150

Összesen : 30-30 22-30 1186

11 *
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ból kiolvassuk a szabályos vágáskori (a vágásforduló évei számá
nak megfelelő) holdankénti fatömeget arra a termőhelyi osztályra 
nézve, amely ről és arra a termőhelyi osztályra nézve, amely re tör
ténik az átszámítás s azután előbbit elosztjuk az utóbbival.

Ha valamely fafajra nézve elegyes erdőrészlet területét kell közös 
termőhelyi jóságra átszámítani, ebben az esetben először is kiszá
mítjuk (az elegyarányszámok segélyével), hogy a területből mennyi 
esik az egyes fafajokra s az így nyert területrészekre nézve külön 
hajtjuk végre az átszámítást.

A mi fenti példánkat véve alapul, 20 éves kor mellett:
Fgj =  60 m'1, Fgjj =  47 m3 és Fgm  =  35 m3.

Az átszámítási tényezők: a 11. th. o.-ról az I. th. o.-ra == 0783
Fgi 60

a III. « « « I. « « =  ~  -0-583.Fgj 60
Az I. th. o-ra átszámított terület lesz : az 1. sz. erdőrészletnél 25-0 X  1-0 =  25-0 

kát. hold, a 2. sz. erdőrészletnél 17-6 X0-783 =  13-8 kát. hold, a 3. sz. erdő- 
részletnél 10-0 X  0-583 =  5-8 kát. hold, összesen: 44'6 kát. hold. Az évi vágás
terület pedig I. th. o-ra átszámítva =  44-6 : 20 =  2'23 kát. hold.

Az I. th. osztályra átszámított területek mellett ki kell mutatnunk az általános 
vágástervben a megfelelő valódi területeket is, mert a természetben ezek szerint 
kell kitűznünk az egyes évi vágásterületeket s ezeket kell alapul vennünk a fa
tömeg kiszámításánál is. A valódi területek kiszámítása az I. th. átszámított terü
letekből vagy úgy történik, hogy ezeket az illető átszámítási tényezővel elosztjuk, 
vagy pedig egyszerűbben úgy, hogy kiszámítjuk az átszámítási tényezők meg
fordított (reciproc) értékeit, az úgynevezett visszaszámítási tényezőket és az 
átszámított területeket ezekkel megszorozzuk.

A visszaszámítási tényezők a mi esetünkben :
F ' A A

az I. th. o.-ról a II. th. o.-ra: J 1 =  =  =  1 -277
Fgn 47

az I. « « « III. « « : =  1-7143
Fsm  45

Ezekkel a tényezőkkel szoroztuk meg a fenti általános vágástervben az 
átszámított területeket, hogy megtudjuk a megfelelő valódi területeket. (Pl. a
II. th. o-ba tartozó 1923. évi vágásterületnél 2-23 X  1'277 =  2'85 kát. hold.)

Szabályos állapot esetén, vagyis ha minden egyes vágásterület 
faállománya a szabályos vágatási korban kerülne kihasználás alá s a 
sűrűség mindenütt egyenlő volna: a vágásforduló összes éveiben 
egyenlő, vagy legalább is közel egyenlő fatömegek kerülnének kihasz
nálás alá. Hogy a jelen esetben még mindig lényeges különbségek 
vannak az évi fahozamok között, az a korok szabálytalanságának 
és a sűrűségbeli különbségeknek tulajdonítható.
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y) Vágásokraosztás a fatöm eg figyelembevételével. Ennél az eljárás
nál a vágásokraosztást először a valódi terület alapján tervezzük. 
Az ekkép összeállított általános vágástervben azután az egyes 
vágásterületeket annyival kisebbítjük vagy nagyobbítjuk, hogy az 
évi fahozamok egyenlők, vagy legalább közel egyenlők legyenek. 
Minthogy az évi fahozamok kiegyenlítése czéljából egyik évről a 
másikra átvitt területrészeknél a kihasználás évének megváltozása 
folytán a faállomány vágatási kora is változik, nagyon természetes, 
hogy a kiegyenlítés csak többszöri próbálgatás után sikerül.

Mint az évenként kihasználás alá kerülő fatömegeknek többé-kevésbbé való 
kiegyenlítődését czélzó módosulatait a vágásokra osztásnak, megemlítik a tan
könyvek még : a vágásokra osztást teljes sű rű ség re  átszám ított területek a la pján  
és a vágásokra osztást egy en lő  term őhelyre és teljes sű rű ség re  átszám ított területek  
a la p já n . Az előbbi abból áll, hogy az összes erdőrészletek területét teljes sűrű
ségre számítjuk át — olyképpen, hogy minden egyes erdőrészlet valódi területét 
megszorozzuk a faállomány vágáskori sűrűségének a viszonyszámával — s a 
vágásokra osztásnál az ekkép átszámított területeket vesszük alapul. Az utóbbi 
eljárásnál pedig az elébb már közös termőhelyi jóságra átszámított területeket 
szorozzuk meg a sűrűség viszonyszámával s az így átszámított területekre ala
pítjuk a vágásokra osztást.

E módok egyike sem biztosítja az évenkénti fatömegek egyenlőségét, mert 
még mindig nagy különbségek származhatnak a faállományok vágatási koránál 
mutatkozó eltérésekből. Éppen ezért s mert különben is könnyebben egyenlíthetjük 
ki az évente kihasználás alá kerülő fatömegeket a y) pont alatt ismerteti módon : 
ennek a két eljárásnak bővebb ismertetését mellőzhetőnek tartjuk.

b) Vágásszabályozás fordulószakonként.

a) A t erül et  a l apj án (térszakozás) .

Amíg a vágásokra osztásnál az egész területet (üzemosztályt) 
annyi, lehetőleg egyenlő részre osztjuk, ahány év a vágásforduló, 
addig a vágásszabályozás eme módjánál megelégszünk azzal, hogy 
megállapítjuk, mekkora terület használtassák ki az egyes forduló- 
szakokban  s azután a helyes vágatási sorrend szem előtt tartásával 
mindenik fordulószakba annyi erdőrészletet sorozunk be, amennyi
nek a területe az illető fordulószakra megállapított területösszeget 
kiadja, anélkül azonban, hogy előre meghatároznók, hogy az egyes 
években mely területek lesznek kihasználandók. Amint a vágásokra 
osztásnál az évi vágásterületek egyenlőségére törekszünk, úgy itt 
az a czélunk, hogy a fordulószaki területek legyenek lehetőleg egyen-
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lök (az üzemosztályon belül, vagy ha ennek az elérése nagyobb 
áldozattal járna, a gazdasági testen vagy még ennél is nagyobb 
területen belől).

A vágásokraosztást, amint láttuk, inkább csak a rövid vágás
forduló mellett kezelendő sarjerdőknél szoktuk alkalmazni. A forduló
szakonként a terület alapján való vágásszabályozás (nemkülönben a 
fordulószakonként való vágásszabályozás többi módosulata is) ellen
ben a szálerdőknél talál alkalmazást, ahol a vágásforduló hosszabb, 
a terület is rendszerint nagyobb s a termőhelyi és faállomány
viszonyokban is többnyire nagyobb eltérések mutatkoznak s ahol a 
vágásterületeknek a vágásforduló minden egyes évére való kiszabása 
czéltalan volna, mivel egyáltalában nem lehetne kilátásunk arra, hogy 
az erre vonatkozó tervezet érvényben fog maradni a vágásforduló 
egész tartama alatt.

A vágásszabályozás fordulószaki területek szerint, miként a vágá- 
sokraosztás is, történhetik valódi, avagy pedig egyenlő termőhelyre 
átszámított területek alapján. Az első eljárást akkor alkalmazzuk, 
amikor a termőhelyi viszonyokban lényeges különbségek nincsenek, 
vagy pedig az olyan nagyobb kiterjedésű üzemosztályoknál, ahol a 
kihasználás egyszerre több helyen (több vágássorban) történik s 
ennélfogva a termőhelyben mutatkozó különbségek meglehetősen 
kiegyenlítik egymást. Abban az esetben ellenben, ha erre a kiegyen
lítődésre nincsen kilátás, holott a fahozamoknál a nagyobb eltérése
ket elkerülni óhajtjuk: czélszerübb a vágásszabályozásnál az egyenlő 
termőhelyi jóságra átszámított területeket venni alapul.

A fordulószaki területek alapján való vágásszabályozás alkalma
zása mellett az erdő rendszerint már az első vágásforduló leteltével 
a szabályost megközelítő állapotba jut (különösen ha átszámított 
területekre alapítjuk a vágásszabályozást). A vágásforduló végével 
ugyanis azokon a területeken, amelyek az első fordulószakban hasz
náltattak ki 100 éves vágásfordulót tételezve fel 81 100 éves,
a 11 V. fordulószakban kihasznált területeken pedig 61 80 éves,
illetőleg 41—60, 2 1—40 és 1 20 éves faállomány lesz. Ekkép ha
mindenik fordulószakba egyenlő területet soroztunk be s a kihasz
nálás valóban ennek megfelelően történik, a vágásforduló végével 
a szabályos állapot legalább megközelítőleg be fog következni, fel
téve, hogy a kihasználást mindenütt nyomon követi a felújítás.

Ez kétségkívül egyik előnye ennek a vágásszabályozási módnak. 
Másik előnye pedig az, hogy a területek biztos alapot nyújtanak a
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kihasználás tervezéséhez és végrehajtásához. Hátránya ellenben, hogy 
a faállományok kora és sűrűsége tekintetében nagyon szabálytalan 
erdőknél a fahozamokban fordulószakonkint lényegesek lehetnek az 
eltérések (még abban az esetben is, ha átszámított területekre ala
pítjuk a vágásszabályozást).

Vágásszabályozás fordulószakonkint a valódi területek alapján.

Mielőtt hozzáfognánk a vágásszabályozás tervezéséhez, már el 
kellett készítenünk az illető erdőről a részletes erdőleírást. Készíte
nünk kellett továbbá egy olyan átnézetes térképet, amelyen minden 
erdőrészletre nézve fel van tüntetve a faállomány kora s esetleg 
a fafaj is.

Ezeket most még ki kell egészítenünk az ú. n. korosztálytáblá
zattal, abból a czélból, hogy tájékozást nyerjünk az egyes korosz
tályok által elfoglalt területek egymáshoz való aránya felől, mert 
csak ennek az alapján dönthetjük el azt a kérdést, hogy az egyes 
fordulószakokra mekkora területeket írhatunk elő kihasználásra. 
A korosztálytáblázatban az erdőrészletek számának, illetőleg betű
jének és a faállomány korának a kimutatására szolgáló rovatok után 
külön rovatokat nyitunk minden korosztály, valamint az erdőben 
előforduló tisztások számára s az egyes erdőrészletek területét abba 
a rovatba írjuk, amely rovatba az illető erdőrészlet faállományának 
kora szerint tartozik (lásd a 172. lapon).

A korosztálytáblázat összeállítása után következik a vágatás sza
bályozását feltüntető általános vágástervnek az elkészítése (alakját 
lásd a 173. lapon). Ez a terv minden egyes fordulószak számára 
egy-egy főrovatot tartalmaz abból a czélból, hogy kimutathassuk 
benne az egyes fordulószakokban kihasználandó területeket és a 
faállomány vágatási korát. Ezek előtt a főrovatok előtt pedig rova
tok vannak benne a tagok és erdőrészletek számának, illetőleg betű
jének és a faállományok jelenlegi korának a kitüntetésére.

Az általános vágástervbe mindenekelőtt beírjuk a tagok és erdő
részletek számát, illetőleg betűjét (szám, illetve betűszerinti sorrend
ben). Ennek megtörténte után egyelőre minden erdőrészletet, illetőleg 
az erdőrészleteknek koruknál, állapotuknál és fekvésüknél fogva 
együttesen kihasználandó csoportjait figyelemmel az erdő gazdasági 
beosztására is, abba a fordulószakba sorozzuk be, amelyben kihasz
nálásuk a faállomány koránál és állapotánál fogva legczélszerűbbne!;
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mutatkozik. Azután bírálat tárgyává tesszük, hogy vájjon az egy- 
ugyanabba s illetőleg a szomszédos fordulószakokba sorozott erdő
részleteknek a csoportosulása a természetben minden tekintetben 
megegyezik-e a czélszerű kihasználási sorrenddel ? Nemkülönben 
azt is, vájjon a vágásterületek minden fordulószakban a kezelés 
érdekeinek (a munka- és fuvarerő megosztása, a helyi fafogyasztás 
kielégítése stb.) megfelelőleg lesznek-e elosztva az egész területen? 
Mindezekre való tekintettel az előzetes tervezetet a szükséghez képest 
módosítjuk oly módon, hogy egyes erdőrészleteket hátrább, másokat 
esetleg előre tolunk valamely későbbi, illetőleg korábbi forduló
szakba.

Mivel előre nem tudhatjuk, hogy az egyes területek az illető 
fordulószaknak melyik évében kerülnek kihasználás alá, a vágatási 
kort mindenik erdőrészletre nézve úgy tűntetjük ki, mintha a kihasz
nálás a fordulószak közepén történnék.

Az erdőrészleteknek az egyes fordulószakokba ilyeténképpen tör
tént előzetes besorozása után a korosztálytáblázat segélyével, neve
zetesen az egyes korosztályok által elfoglalt területek egymáshoz 
való arányának a figyelembe vételével, megállapítjuk az egyes for
dulószakokra előírandó területösszegeket s ehhez képest az egyes 
fordulószakoknak megfelelő főrovatokba írt területeket többé-kevésbbé 
kiegyenlítjük. Ez a kiegyenlítés természetesen megint egyes terüle
teknek a szomszédos fordulószakba való előre-, illetőleg hátratolását 
vonja maga után.

Ha nagyobb áldozatba nem kerül, amint már említettük, az üzem
osztály keretében igyekszünk elérni az egyes fordulószakokban 
kihasználás alá kerülő területek egyenlőségét. Különben pedig azzal 
is megelégszünk, ha ezt csak a gazdasági testen (erdőgondnokságon) 
vagy esetleg még ennél is nagyobb területen belül érjük el, illetőleg 
egyetlen üzemosztályból álló erdőnél lemondunk a fordulószaki 
területek egyenlőségéről. De ebben az esetben is figyelemmel kell 
lennünk bizonyos mértékig arra, hogy az egyes korosztályok által 
elfoglalt területek között mutatkozó nagyobb különbségek idővel 
többé-kevésbbé csökkenjenek az üzemosztályon belül is. (Lásd erre 
nézve a II. rész >IV. Korosztálytáblázat és általános vágásterv« ez. 
fejezetét is.)

Világítsuk meg a fentiekben leírt vágásszabályozási módot egy példával.
A 169. oldalon lévő térvázlat egy 492-6 kát. hold kiterjedésű összefüggő 

üzemosztályt tüntet fel, melynek főfajai a jegenye- és a lúczfenyő s amely 100
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éves vágásforduló mellett, részint tarvágásos, részint fokozatos felújító vágásos 
szálerdő gazdasági módban kezelendő (t. i. a tiszta lúczosok részint tarvágás,, 
részint fokozatos felújító vágásmód, a jegenyefenyvesek pedig fokozatos felújító 
vágásmód útján fognak kihasználtatni).

Az egész üzemosztály 11, egyenként 30—60 kát. hold kiterjedésű tagra van 
felosztva. A tagok alakításánál figyelemmel voltunk a többek között: a terep- 
viszonyokra és bizonyos mértékig a faállományok korára, nemkülönben arra is, 
hogy az egyes tagok fekvésüknél fogva a lehetőségig egymástól függetlenül 
legyenek kihasználhatók. Ezt az által véltük elérhetőnek, hogy határvonal gyanánt 
a tagok között első sorban is völgyet vagy útat választottunk, illetőleg szélesebb 
nyiladékot jelöltünk ki s csak legvégső esetben (a 7. és 8. tagok között) hegy- 
gerinczet.

Az erdőrészletek területéről, továbbá a faállományviszonyokról s némileg a 
termőhelyi viszonyokról is felvilágosítást nyújt a 171. oldalon levő kivonatos 

részletes erd ő leírá s« (a termőhelyi viszonyokra nézve egyszerűség kedvéért ele
gendőnek véltük benne csupán a termőhelyi osztály feltüntetésére szorítkozni).

A » korosztály táblázat* szerint (1. a 172. oldalon) az egyes korosztályok által 
elfoglalt területek között nincs olyan aránytalanul nagy különbség, hogy ne írhat
nánk elő egyenlő területeket az egyes fordulószakokra.

A vágatási sorrend tekintetében a veszélyes szélirány (Eny.) csak azoknál az 
erdőrészleteknél bír nagyobb jelentőséggel, amelyeknél a fafaj tisztán avagy túl
nyomóan lúczfenyő. Ennélfogva és miután az erdő útakkal kellően fel van tárva, 
a vágatási sorrend tervezésénél — kivéve a lúczosokat — főképpen a faállományok 
kora és állapota volt az irányadó (a kor az átnézet megkönnyítése kedvéért ki van 
tüntetve a térképen is minden egyes erdőrészletnél, zárójelben). Ennek meg- 
felelőleg van összeállítva a 173. oldalon levő >: általános vágásterv«, amelyre nézve 
szolgáljanak magyarázatul még a következők.

Az 5  c  erdőrészlet faállományát (lúczfenyves) a részletes erdőleírás szerint 
a szél nagyon megrongálta. A további károk elkerülése végett tehát legelső sorban 
ezt az erdőrészletet kellett előírni kihasználásra az I. fordulószakra, daczára annak, 
hogy faállománya még csak 75 éves. Ugyancsak az I. fordulószakra íratott elő 
a 10  b erdőrészlet is, egyfelől mert faállománya már jelenleg is 120 éves, más
felől azért, mert a czélszerű sorrend kedvéért & 10 a erdőrészletnek az V. forduló
szakban leendő kihasználása alkalmával még egyszer vágás alá fog kerülni. Ezzel 
egyidejűleg megkezdődik a fokozatos kihasználás a 4  b erdőrészletben s vele 
együtt a sorrend keevéért a fiatalabb faállománynyal bíró 4  c  erdőrészletben is.

Hogy a 2  b erdőrészletnek a II. fordulószak végével kezdődő kihasználása 
után a 2  a erdőrészletnek jelenleg 20 éves lúczfenyő faállománya ne legyen 
nagy mértékben kitéve a szélveszélynek, a két erdőrészlet határa mentén a 2  b 
erdőrészletből egy pásztát elkülönítő vágásképpen (nyítóvágás) már az első forduló
szakban kihasználunk és felújítunk.

Kihasználás alá kerül az első fordulószakban az 5 a erdőrészlet (a 4  b után), 
valamint a 8  b erdőrészlet egyrésze is. Ekkép eltekintve a 2  b erdőrészletben 
tervezett 1.4 holdas vágástól, az első 20 év alatt 4 helyen (négy vágássorban) 
lesz kihasználás, ami lehetővé teszi az évi vágásterületek megfelelő szétosztását 
és váltakozását, nagy előnyére a felújításnak.
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9 a 5 6 0 II. Lúczf. 0-9 10 0-9 17 1008 1-66 9 9 7

Bükk 0 1 1 0 1 2
18 1 78

10 a 28-8 III. Jegenyei. 0-5 5 0-8 3 202 0-56 3 6 3
Lúczf. 0 5 4 0-70

7 1-26
10 b 4-5 II. Jegenyei. 1 0 120 0-7 365 1643 2-21 9-9
10 c 12-4 I. légén vef. 0-7 25 1-0 50 930 3 3 6 65-1

Lúczf. 0 3 25 1-89
75 5-25

11 a 35-5 I. Lúczf. 0 7 25 0-9 52 2520 3-97 187-1
Jegenyei. 0-3 19 1 30

71 5-27
11 b 2'7 I. Jegenyef. 1 0 60 1 0 306 826 7-30 19-7

Összese” 492-6 102707 2043-8
ll II II II
*) Az I., II., III. termőhelyi osztályok megfelelnek a Feistmantel-féle általános fatermési táblák II. ’ 

illetőleg IV. és VI. termőhelyi osztályainak (1. az Érd. Zsebnaptárban).
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K orosztály-táblázat.

Tag

Er
dő

ré
sz

le
t A fa

állo
mány 
kora 
(év)

I.
(81—100

és több 
éves)

II.
(61-80

éves)

III.
(41-60

éves)

IV.
(21-40

éves)

V.
(1—20

éves)
Tisztás Össze

sen

terület katasztrális hold)

1 a 45 — — 22-8 — — — 22-8
1 b 30 — — — 17-5 — — 17-5
2 a 20 — — — — 11-7 — 11-7
2 b 60 — — 22-6 — — — 22-6
3 a — — — — — — 2-2 2-2
3 b 65 — 11-0 - — — — 110
3 c 15 — — — — 4-4 — 4-4
3 d 85 14-3 — — — — — 14-3
4 a 10 — — — — 8-8 — 8-8
4 b 110 23-8 — — — — —1 23-8
4 c 70 — 4-7 — — — — 4-7

5 a 95 100 — — — — — 100

5 b 80 — 7-5 — — - — 7-5 1
5 c 75 — 32-1 — — — — 32-1
6 a 50 — — 24-7 — — — 24-7

6 b 45 — — 35-8 — — — 35-8
7 a 75 — 50-3 — — — — 50-3

7 b 5 — — — — 4-3 — 4-3

8 a — — — — — — 5-8 5-8

8 b 90 38-4 — — — — — 38-4

9 a 10 — — — — 56-0 — 56-0

10 a 5 — — — — 28-8 — 28-8

10 b 120 4-5 — — — — — ■ 4-5

10 c 25 — - — 12-4 — ' — 12-4

11 a 25 — — — 35-5 — — 35-5
11 b 60 — 2-7 — — — 2-7

Ö ssz ese n _ 91-0 105-6 108-6 65-4 1140 8-0 492-6

Szabályos fór- 122-0
dulószaki terű-
l e t : 492-6 : 5 = 98-6 98-5 98-5 98-5 98-5
V an te-1 több.__ _ 7-1 10-1 — 23-5
hát ie- |
len leg  1 kevesebb 7-6 — — 33.1 —

1
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Á ltalános vágásterv.

(Térszakozás valódi területek alapján.)

-4—'
<V

t-
o

I. fordulószak 
(1912—1931)

II.'fordulószak 
(1932—1951)

III. fordulószak 
(1952—1971)

IV. fordulószak 
(1972—1991)

V. fordulószak 
(1992—2011)

Tag NC/3v(L>
'O
TD5-
UJ Je

le
nl

eg
i

(é
v

)

át
la

go
s 

vá
ga

tá
si

 
ko

r 
(é

v)

te
rü

le
t 

(k
át

. 
ho

ld
)

át
la

go
s 

vá
ga

tá
si

 
ko

r 
(é

v)

te
rü

le
t 

(k
á t

. 
ho

ld
)

át
la

go
s 

vá
ga

tá
si

 
ko

r 
(é

v)

te
rü

le
t 

(k
át

. 
ho

ld
)

át
la

go
s 

vá
ga

tá
si

 
ko

r 
(é

v)

te
rü

le
t 

(k
á t

. 
ho

ld
)

át
la

go
s 

vá
ga

tá
si

 
ko

r 
(é

v)

te
rü

le
t 

(k
á t

. 
ho

ld
)

1 a 45 95 11-5 115 11-3 _ _

1 b 30 — — — — — — 100 17-5 — —

2 a 2 0 — — — — — — 90 11-7 — —
2 b 60 70 1-4 90 10-1 1 1 0 1 TI — — — —
3 a —
3 b 65 — — — — 115 1 1 0 — — — —

3 c 15 — — — — 65 4-4 — — — —

3 d 85 — — 115 14-3 — — — — — —

4 a 10 — — — — — — — — 100 8-8
4 b 1 1 0 120 23-8
4 c 70 80 4-7 — — — — — — — —
5 a 95 105 10-0 — — — — — — — —
5 b 80 — — 1 1 0 7-5 — — — — — —
5 c 75 85 32-1 — — — — — — — —
6 a 50 — — — — 100 24-7 — — — —
6 b 45 — — — — 95 35-8 — — — —
7 a 75 — - 105 50-3 — — — — — —
7 b 5 95 4-3
8 a'. 80 3-5
8 b 90 100 22-1 12 0 16-3 — — — — — —
9 a 10 — — — — — — 80 7-4 100 48-6

10 a 5 — — — — — — — — 95 28-8
10 b 120 130 4-5 — — — — — — 80 4-5
10 c 25 — — — — — — 95 12-4 — —

1 1 a 25 — — — — — — 95 355 — —

1 1 b 60 — — — — — 130 2-7 —- —

Összesen 98-6 98-5 98-5 98-5 98-5
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A II. fordulószakban öt, a III. fordulószakban három, a IV. fordulószakban 
négy helyen s végül az V. fordulószakban ismét négy helyen lesznek a vágások.

Az egyes tagokon, illetőleg erdőrészletcsoportokon belől követendő vágatási 
sorrend a térrajzon nyilakkal van megjelölve. Amint ez a jelölés mutatja, bár a 
gazdasági beosztásnál nem alakítottunk vágássorokat, ezek mintegy önmaguktól 
kialakulnak. így egy-egy (a veszélyes szélirányhoz is alkalmazkodó) vágássort 
alkotnak : az 1., 4. tagok és az 5  a , b erdőrészletek együttesen, a 2., 6 ., 7., 8 ., 10. 
tagok önmagukban külön-kiilön s végül a 11. és 9. tagok együttesen. Csupán a 
3. és 5. tagoknál kellett lemondanunk a szigorúbb sorrendről a vágások egymás
utánja tekintetében.

A czélszerű vágatási sorrend természetesen némi áldozatot követel a jelen 
esetben is. Ilyen áldozat a 4  c  erdőrészletnek a 4  b erdőrészlet kedvéért való 
kihasználása és a 10 b erdőrészletnek kétszer leendő kihasználása az első vágás
forduló folyamán ; amiket fentebb már jeleztünk. Ilyen áldozat továbbá, hogy a 
3  a erdőrészletnek a kihasználása az első vágásfordulóról egészen elmarad s hogy a 
3  c erdőrészlet faállománya 65 éves, a 11 b erdőrészleté ellenben csak 130 éves 
korában kerül kihasználás alá. Ugyancsak a czélszerű sorrend, de egyszersmind 
a kihasználás egyenletessége kedvéért, a többi erdőrészlet is a szabályostól többé- 
kevésbbé eltérő korban fog kihasználtatni.

Mindezek az áldozatok azonban korántsem olyan nagyok, hogy ne volnának 
meghozhatók a kihasználás egyenletessége és a czélszerű vágatási sorrend kedvéért 
s mellesleg azért, hogy az erdő állapota az első vágásforduló elteltével a szabályost 
legalább megközelítse. Ez be fog következni annyiban, hogy az első vágásforduló 
végével az egyes korosztályok egyenlő területet fognak elfoglalni s a faállományok 
kor szerint való csoportosulása is jobban meg fog felelni a czélszerű vágatási 
sorrendnek, mint jelenleg. Egyébiránt ha czélszerünek fog mutatkozni, mérsékelni 
lehet még ezeket az áldozatokat is annak idején a tervezett vágássorrend némi 
módosításával, illetőleg oly módon, hogy lemondunk a kihasználás egyenletes
ségéről.

Ha az erdőt olyan fafajok alkotják, amelyeket a szélveszélytől 
nem kell félteni (pl. tölgyesek, bükkösök), a vágásszabályozás lénye
gesen könnyebb és egyszerűbb. Mert a vágássorrend tervezésénél 
inkább alkalmazkodhatunk a faállományok korához és állapotához.

A mi fenti példánkban az erdőt — eltekintve az alárendelt meny- 
nyiségben előforduló bükktől — egyenlő vagy legalább is közel 
egyenlő értékű két fafaj (jegenye- és lúczfenyő) alkotja. Itt tehát a 
jövedelemre nincsen lényeges befolyással, ha az egyes forduló
szakokra a két fafaj közűi az egyikből több s a másikból kevesebb 
területet írtunk elő kihasználásra, mint amennyi egyenletes elosztás 
mellett jutott volna. A fafajra nézve elegyes, olyan üzemosztályoknál 
azonban, amelyeknél a főfafajok érték tekintetében nagyon külön
böznek egymástól (mint pl. a fenyőfélék és a bükk, a tölgy és a 
fenyőfélék, a tölgy és a bükk), arra is tekintettel kell lenni az álta-
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iános vágásterv elkészítésénél, hogy a kihasználás a lehetőségig 
fafajonkint is egyenletesen történjék.

Ha az egyes fordulószakokban kihasználás alá kerülő fatömegek 
felől is tájékozódni kívánunk, az általános vágástervben a terület 
mellett a fatömeg számára is nyithatunk megfelelő rovatokat. Ebben 
az esetben az általános vágástervnek az alakja olyan lehet, mint 
a fordulószakonkint a fatömeg alapján való vágásszabályozásnál 
vagyis az ú. n. »tömegszakozás« esetén (lásd a 182. lapon). A fatöme
geket pedig az első fordulószakra úgy számítjuk ki, hogy a jelen
legi fatömeghez hozzáadunk 10 évi növekedést, míg a későbbi 
fordulószakokra vonatkozólag a fatermési táblák útján határozzuk 
meg, ugyancsak oly módon, mintha minden erdőrészlet az illető 
fordulószak közepén kerülne kihasználás alá. Mivel fel kell tételez
nünk, hogy a jelenleg hézagos középkorú és fiatal faállományok 
a vágatás idejéig többé-kevésbbé záródni fognak, a fatömeg kiszá
mításánál a 11-ik és ezt követő fordulószakokba sorozott erdőrész
letek faállományának a sűrűségi viszonyszámát valamivel (pl. 01 
0’2-del) emelnünk kell.

A fordulószaki területek szerint való vágásszabályozást (úgy a valódi területen, 
mint az egyenlő termőhelyre átszámított területen alapulót) eredetileg úgy alkal
mazták, hogy a fordulószaki területeket az üzemosztályon belől, vagy ha ez nagy 
kiterjedésű volt, az ebből alakított vágássorozatokon belől, egy helyre igyekeztek 
csoportosítani. Ehhez képest az üzemosztályt, illetőleg a vágássorozatot már a 
gazdasági beosztás alkalmával annyi tagra osztották, ahány fordulószak van a 
vágásfordulóban, azzal a czélzattal, hogy minden tag legalább megközelítőleg 
egy-egy fordulószaki területnek feleljen meg. A vágásszabályozásnál mindenek
előtt a szabályos vágatási sorrendet állapították meg. E czélból először is meg
határozták a sorrendet tagonként, figyelemmel az egyes tagokon belől lévő 
faállományok jelenlegi korára és állapotára, továbbá a kiszállítási viszonyokra 
s fenyveseknél — különösen lúczfenyveseknél — a veszélyes szélirányra is annyi
ban, hogy az egyes tagok kihasználása után a szomszédos tagok szélei a szél
törés veszélyének ne legyenek kitéve. Azután, kezdve az I. fordulószakba sorozott 
tagon, minden egyes fordulószakra annyi erdőrészletet írtak elő (a legczélszerübb- 
nek mutatkozó szabályos sorrend szemelőtt tartásával), amennyinek a területe a 
szabályos fordulószaki területet kiadta.

A szabályos vágatási sorrendnek s egyúttal a szabályos erdőállapotnak ekkép 
történt tervezése után következett az első vágásfordulóban követendő kihasználási 
sorrend megállapítása. Ennél többé-kevésbbé a szabályos vágatási sorrendhez 
alkalmazkodtak, mivel nagy súlyt helyeztek arra, hogy az erdőnek a fentiek szerint 
tervezett szabályos állapota már az első vágásforduló végével megközelíttessék.

Nagyon természetes, hogy a szabályos állapot elérésének, illetőleg meg
közelítésének ez az erőszakolása sok olyan áldozatot követelt a vágásszabályozás
nál, amit a viszonyokhoz sokkal inkább alkalmazkodó, fentebb ismertetett eljárás
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mellett könnyű szerrel el lehetett volna kerülni. Tudniillik a szabályos sorrend 
kedvéért nagyon sok faállománynak a kihasználását kellett a szabályos vágatási 
kornál jóval magasabb, vagy jóval alacsonyabb korra tervezni. (Lásd erre nézve 
»Az erdő gazdasági beosztásának jelenlegi rendszere nálunk« czímű fejezetet 
s a 137. és következő oldalokon.)

Ilyen áldozatokat hozni a szabályos állapot kedvéért, már csak azért sem 
indokolt, mert az a szabályos állapot, amelyet a szóban levő régi rendszer követői 
megvalósítani igyekeztek, éppenséggel nem felel meg annak az eszményképnek, 
amely a mai modernebb felfogás szerint a jó erdőgazda szemei előtt kell hogy 
lebegjen.

Nálunk ma még ez a merev, sablonszerű eljárás van alkalmazásban, holott 
a külföld fejlettebb erdőgazdaságaiban már úgyszólván sehol sem alkalmazzák.*)

Vágásszabályozás fordu ló szakonként egyenlő termőhelyre átszám ított
területek alapján.

Ha az egyes erdőrészletek között termőhelyi jóság tekintetében 
nagy különbségek mutatkoznak és nincsen kilátásunk arra, hogy 
ezek legalább bizonyos mértékig kiegyenlítődjenek, a fahozamokban 
s ebből folyólag a jövedelemben felmerülhető nagy különbségek 
elkerülése érdekében czélszerű a vágásszabályozást közös termőhelyi 
jóságra átszámított területek alapján végezni. Az eljárás hasonló 
ahoz, amellyel fentebb megismerkedtünk. Csakhogy itt először minden 
egyes erdőrészlet területét közös termőhelyi minőségre kell átszámí
tanunk és az egyes fordulószakokra előírandó területeknek a meg
állapításánál ezeknek az átszámított területeknek az összegét kell 
alapul vennünk, azután pedig mindenik fordulószakba a megállapított 
vágatási sorrend figyelembevételével annyi erdőrészletet kell soroznunk, 
amennyinek az átszámított területe együttvéve az illető fordulószakra 
kiszabott összes átszámított területet adja.

A területek átszámítása, miként a vágásokra osztásnál, itt is az
I. termőhelyi osztályra, avagy pedig a legnagyobb területtel képviselt 
termőhelyi osztályra történhetik. Az átszámításnál követendő eljá
rással megismerkedtünk már az egyenlő termőhelyre átszámított 
területen alapuló vágásokra osztás tárgyalásánál.

A vágásszabályozás eredményét itt is egy u. n. »általános vágás- 
tervibe kell foglalnunk. Úgy ennek, mint a vele kapcsolatos »kor- 
osztálytáblázaC-nak az alakja csak annyiban különbözik a valódi

*) Lásd szerző »Erdőrendezésünk fejlesztéséről < cz ím ű  művének VII. fejezetét..
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területekre alapított vágásszabályozás esetén készítendő hasonló 
czímű kimutatásokétól, hogy bennük a valódi terület mellett az 
átszámított területek kitüntetésére is vannak rovatok.

Az általános vágásterv elkészítésénél egyébként ugyanazt az eljárást 
követjük, amit a valódi területekre alapított vágásszabályozás esetén; 
azzal a különbséggel, hogy a valódi területek helyett az átszámított 
területekre támaszkodunk.

Alkalmazzuk a szóban levő eljárást az előbbi példa tárgyát tevő erdőre. 
E végből legelőször is számítsuk át a valódi területeket I. termőhelyi osztályra, 
mint amely különben is a legnagyobb területtel van képviselve.

A holdankénti fatömegek a fatermési táblák szerint a vágásfordulónak meg
felelő 100 éves korban a következők. A jegenyefenyőnél, valamint a luczfenyőnél: 
az I. termőhelyi osztályban 572 m3, a II. termőhelyi osztályban 442 m3, a III. 
termőhelyi osztályban 316 m3. A blikknél 316 m3, illetőleg 253 m3 és 189 m3.

Az átszámítási tényezők tehát

a jegen y e- és lu cz fen y ő n él: 

a 11. th. o.-ról az I. th. o.-ra =0-773

a III. « « « I. « «

a b ü k k n él: 

a 11. th. o.-ról az I. th. o.-ra ^ ^  =  0-801,

189a III. « « « I. « ^ | = 0 - 5 9 8 .316

Az átszámítás történhetik külön táblázatban, avagy pedig magában a rész
letes erdőleírásban. A mi esetünkben az alábbi külön kimutatás szolgáljon az 
átszámítás feltüntetésére.

E szerint az egész 492-6 kát. holdnyi valódi terület I. termőhelyre átszámítva 
417-7 kát. holdnak felel meg. Hogy ez az átszámított terület miképpen oszlik meg 
az egyes korosztályok között, erről a 179. oldalon lévő korosztálytáblázat nyújt 
felvilágosítást.

Az általános vágástervben (lásd a 180. oldalon) a vágásszabályozást ugyan
azok szerint az elvek szerint terveztük, mint a valódi területek alapján történt 
vágásszabályozásnál. Mivel azonban a fordulószaki területek megállapításánál 
és kiegyenlítésénél ezúttal az I. th.-re átszámított területek voltak az irányadók, 
nagyon természetes, hogy az egyes fordulószakokba a valódi területek alapján 
besorozott erdőrészletek között most eltolódások történtek. (Ilyen eltolódás 
következtében kellett a 2  b. erdőrészletben a II. fordulószakra újabb elkülönítő 
vágást tervezni, hogy t. i. a 2  a. és 2  b. erdőrészletek között meglegyen a szél
veszély miatt kívánatos átmenet a faállománymagasság tekintetében.

Muzsnay O . : Erdőrendezéstan.

5/2
316
572 0-552 ;

253

12
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A valódi területek átszám ítása az I. term őhelyi osztályra.

Tag Erdő- Termő- Átszámítási Valódi I. th.-re 
átszámítotthelyi

osztály tényezőrészlet
terület (kát. hold)

1 a H. { Jeg.-fenyő: 0-773 
Bükk: 0-801

18-2
4-6 | 17-7

1 b i J.-f. és lúczf.: 0-552 
Bükk: 0-598

15-7
1-8 | 9-7

2 a 1 . 1-0 11-7 11-7

2 b I. 1 0 22-6 22-6

3 a 11. 0-773 2-2 1-7
h

"■  i
Jeg.-fenyő : 0-773 9-9 | 8-5Bükk: 0-801 1-1

3 c III. 0-552 4-4 2-4

3 d I. 1-0 14-3 14-3
jeg.-fenyő: 0-773 7-9

} 6-84 a Bükk: 0-801 0-9

4 b I. 1 0 23-8 23-8

4 c II. 0-773 4-7 3-6

5 a I. 1 0 10-0 10-0

5 b II. 0-773 7-5 5-8

5
c I. 1-0 32-1 32-1

6 a III. 0-552 24-7 13-6

6 b I. 1-0 35-8 35-8

7 a II. 0-773 50-3 38-9

7 b III. 0-552 4-3 2-4

8 a II. 0-773 5-8 4-5

8 b I. 1-0 38-4 38-4
Lúczfenyő : 0-773 50-4

} 43-49 a n. { Bükk: 0-801 5-6 .

10 a III. 0-552 28-8 15-9

10 b II. 0-773 4-5 3-5

10 c 1 . 1-0 12-4 12-4

1 1 a I. 1-0 35-5 35-5

11  1 b I. 1-0 2-7 2-7

Összesen 492-6 417-7
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K orosztály-táblázat.

9'<U I. (81-100 és 
több éves)

II. (61—80 
éves)

111.(41—60
éves)

IV. (21—40 
éves)

V. (1 -2 0  
éves) Tisztás Összesen

3
'ó 'rt £

*
'2'™ 3 'ó '15 íj* c 15 5

N</)'<L><—

e
£o va

ló
di 5  >>£ 

• V- £ va
ló

di £ t 's  <y >,E
,-5'S va

ló
di £ ü 's v >, c

. 33 n

*3'O
15

£ ü-g tj >»E
■ 2 'la va

ló
di jS > ,e

N va
ló

di £

• V- ^ va
ló

di £  S.E

bflCS
'O
»-

ÜJ < t e r ü l e t  (k a t a s z t r á 1 i s h 3 1 d)

1 a 45 22-8 17-7 _ 22-8 17-7
1 b 30 — — — — — — 17-5 9-7 — — — — 17-5 9-7
2 a 20 — — — — — — — — 11-7 11-7 — — 11-7 11-7
2 b 60 — — — — 22-6 22-6 — — — — — — 22-6 22-6
3 a — 2-2 1-7 2-2 1-7

3 b 65 — — 11-0 8-5 — — — — — — — — 1 1 0 8-5
3 c 15 — — — — — — — — 4-4 2-4 - - — 4-4 2-4
3 *d 85 14-3 14-3 14-3 14-3

4 a 10 8-8 6-8 — — 8-8 6-8
4 b 110 23-8 23-8 23-8 23-8
4 c 70 1 — — 4-7 3-6 4-7 3-6
5 a 95 10-0 10-0 — — io-o 10-0
5 b 80 — — 7-5 5-8 — — — — — — — — 7-5 5-8
5 c 75 — — 32-1 32-1 32-1 32-1
6 a 5 0 — — — — 24-7 13-6 — — — — — — 24-7 13-6
6 b 45 — — — — 35-8 35-8 — — — — — — 35-8 35-8
7 a 75 — — 50-3 38-9 50-3 38-9

7 b 5 4-3 2-4 — 4-3 2-4
8 a 5-8 4-5 5-8 4-5
8 b 9 0 : 38-4 38-4 38-4 38-4
9 a 1 0 — — — — — — — — 56-0 43-4 — — 56-0 43-4

10 a 28-8 15-9 — — 28-8 15-9
10 b 120 4-5 3-5 4-5 3-5
10 c 25 — — — — — — 12-4 12-4 — — — — 12-4 12-4

1 1 a 25 — — — — — — 35-5 35-5 — — — — 35-5 35-5
11 b 60 — — — — 2-7 2-7 — — — — — — 2-7 2-7

Ö s s z e s e n : 91-0 90-0 105-6 88-9 108-6 92-4 65-4 57-6 114-0 82-6 8-0 6-2 492-6 417-7

Szabályos 
fordulószaki 

terület: 
417-7 : 5 = 83-6 — 83-6 — 83-5 — 83-5 —

88-8

83-5 — __ __ __

Van tehát 1 több 6-4 5-3 — 8-9 — — 5-3 — — — —

jelenleg: |kevesebb — — — — — 25-9 — — — — — —

1
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Á ltalános vágásterv.
(Térszakozás átszámított területek alapján.)
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r 
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v) va
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di

I. 
te

rm
ő

he
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re
 á

t
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ít
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t

terület 
(kát. hold)

terület 
(kát. hold)

bK
a  u  

zz o terület 
(kát. hold)

terület 
(kát. hold)

terület 
(kát. hold)

1 a 45 115 22*8 17*7 _
1 b 30 — — — — — — — — 100 17*5 9*7 '— — —

2 a 20 — — — - — — — — 90 2*9 2*9 1 1 0 8*8 8*8
2 b 60 70 1-4 1*4 90 2 0 2*0 1 1 0 19*2 19*2 — — — — — —

3 a — — --- j

3 b 65 — — — — — — 115 1 1 - 0 8*5 — — — — — ---  j

3 c 15 65 4*4 2*4
3 d 85 — — — 115 14*3 14*3
4 a 10 oo

8*8 6*8
4 b 1 1 0 1 2 0 23-8 23*8 ---  ■

4 c 70 80 4-7 3*6
5 a 95 105 io-o 1 0 0
5 b 80 — — — 1 1 0 7*5 5*8 —

5 c 75 85 32-1 32*1
6 a 50 100 24*7 13*6 — — — — — —

6 b 45 95 33*2 33*2 115 2*6 2*6 — — —

7 a 75 — — — 105 41*8 32*3 125 8*5 6*6 — — — — — —

7 b 5 95 4*3 2*4

8
a/ 80 3*5 2*7

8 b 90 1 0 0 9-2 9-2 1 2 0 29*2 29'2 — — — — — — — — —

9 a 1 0 * 100 56*0 43*4
10 a 5 — — — — — — — — — — — — 95 28*8 15*9
10 b 1 2 0 130 4-5 3*5 85 4*5 3*5
10 c 25 95 12*4 12*4 — — —

1 1 a 25 — 95 35*5 35*5 — — —

1 1 60 130 2*7 2*7 — — —

Összesen 35*7 83-6 34*8 83*6 101*0 83*5 38*3 83*5 112*8 83*5

|l

sz
ám

íto
tt

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



181

p) Vágásszabályozás fordulószakonként a fatömeg alapján
(tömegszakozás).

A fordulószakok szerint való vágásszabályozásnak ennél a mód
jánál arra kell törekedni, hogy a vágásforduló egyes szakaszaiban 
egyenlő, vagy legalább is közel egyenlő fatöm egek kerüljenek kihasz
nálás alá.

A vágásszabályozás tervezéséhez ennél az eljárásnál is szükségünk 
van a térképen kívül a részletes erdőleirásra és a korosztálytáblá
zatra. Utóbbira azért, hogy a területeknek korosztályok szerint való 
megoszlása felől tájékozást nyerjünk. (Ha ez nagyon szabálytalan, 
természetesen nincsen helyén a fordulószaki fatömegek egyenlőségét 
erőszakolni és czélszerűbb a fatömeg helyett a területre alapítani 
a vágásszabályozást.) Úgy a részletes erdőleirásnak, valamint a kor
osztálytáblázatnak az alakja olyan lehet, mint a fordulószaki valódi 
területek alapján való vágásszabályozás esetén.

Az általános vágástervet aképpen kell berendezni, hogy benne 
minden egyes fordulószakra nézve kimutathatók legyenek a kihasz
nálandó fatömegek és valódi területek, nemkülönben a faállományok 
vágatási kora.

Magánál a vágásszabályozásnál a valódi területeken alapuló vágás
szabályozásból indulunk ki. Tudniilik az általános vágástervben 
először csak a valódi területeket és a vágatási korokat mutatjuk ki 
s a területeket úgy egyenlítjük ki, hogy minden egyes forduló
szakra megközelítőleg egyenlő terület jusson. Azután kiszámítjuk 
minden egyes erdőrészletnél a vágáskori fatömeget, oly módon, amint 
azt a 175. lapon leírtuk. Most ezt az előzetes vágástervet úgy módo
sítjuk, hogy minden fordulószakban egyenlő, vagy közel egyenlő 
fatömeg kerüljön kihasználás alá. E végből a vágástervben az egyes 
fordulószakokba besorozott területek egy részét egyik fordulószakból 
a másikba előre, vagy hátra kell vinnünk (a czélszerű vágatási sor
rend figyelembevételével). Minthogy azonban az illető területeknél 
a faállománynak a fordulószak közepére számított kora az egyik 
fordulószakból a másikba való áttolás következtében 20 évvel vagy 
magasabb, vagy alacsonyabb lesz s így a fatömege is változik: a 
fordulószaki fatömegek egyenlőségének elérése csak többszöri próbál
gatás után szokott sikerülni.

A mi fentebbi példánkat véve alapul, az általános vágástervet elkészítettük 
a szóbanlevő eljárás szerint is. (Lásd á 182. lapon). A bővebb magyarázatot erre 
nézve a fentebb elmondottak után mellőzhetőnek tartjuk.
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Á ltalános vágásterv.
(Tömegszakozás)
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A fordulószaki fatömegekre alapított vágásszabályozás a szabályos 
erdőállapot elérése szempontjából nem annyira kedvező, mint a 
vágásszabályozás fordulószakonként a terület alapján. A faállományok 
kora és sűrűsége tekintetében nagyon szabálytalan erdőknél ugyanis 
a fordulószaki területek között nagy lehet az eltérés s így a kor
osztályok aránya az első vágásforduló végével korántsem fogja 
annyira megközelíteni a szabályost, mint a fordulószaki területek 
alapján való vágásszabályozás esetén.

Viszont elméletben előnyösnek mondható a fafajra nézve elegyetlen 
erdőknél, annyiban, hogy az egyenlő fatömegek révén a jövedelem 
egyenletességére is inkább lehet számítani, mint a fordulószaki 
területeken alapuló vágásszabályozásnál. Ámde a vágáskori fatömegek 
kiszámítása eltekintve az első és legfeljebb még a második forduló
szakba sorozott erdőrészletekétől, nagyon bizonytalan alapokon 
nyugszik. Éppen ezért ennek a vágásszabályozási módnak az alkal
mazása nem igen ajánlható, a minthogy a gyakorlatban ma már nem 
is igen alkalmazzák.

A vágásszabályozást azon az alapon is lehetne tervezni, hogy minden forduló
szakban egyenlő értékű  fatömegek kerüljenek kihasználás alá, vagyis hogy forduló
szakonként a jövedelem egyenlő legyen. Ez az eljárás azonban — melynek 
»vágásszabályozás a fordulószaki jövedelem alapján« elnevezést lehetne adni — 
nagyon sok és hosszadalmas számítást igényelne s mégis nagyon ingatag alapon nyu
godnék már a faárak egyenlőtlen változásánál fogva is. Ennélfogva inkább csak 
elméleti értékkel bir, gyakorlati alkalmazásra ellenben nem számíthat. A vágás
szabályozást egyébiránt ebben az esetben először a fordulószaki fatömegek alapján 
kellene tervezni, majd a fatömegeket minden egyes erdőrészletnél választékok 
szerint részletezni s valamely választékra átszámítani kellene (a köbegységre 
vonatkozó tőárak alapulvételével). Az így készített általános vágásíerv azután 
akkép volna módosítandó, hogy mindenik fordulószakra egyenlő értékű fatömeg 
jusson.

Y) Vágásszabályozás fordulószakonként a terület és a 
fatömeg alapján (egyesített szakozás).

A míg a fordulószakonként való vágásszabályozás első módjánál 
az erdőrészleteket úgy soroztuk be az egyes fordulószakokba, hogy 
a lehetőségig egyenlő (valódi avagy átszámított) terület jusson minden 
egyes fordulószakra, a második módnál pedig arra törekedtünk, 
hogy a kihasználandó fatömegek legyenek egyenlők fordulószakonként 
addig ennél a harmadik módnál mintegy a középutat keressük és 
figyelemmel vagyunk úgy a területre, mint a fatömegre.

Ennek a vágásszabályozási eljárásnak kétféle módosulata van.
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Az egyik abban áll, hogy az általános yágástervben, amely egészen 
olyan alakban készül, mint a fordulószaki fatömegek alapján való 
vágásszabályozás esetén, az egyes fordulószakokra a területeket 
akként Írjuk elő, hogy sem ezekben, sem pedig a róluk kihaszná
landó fatömegekben fordulószakonként ne legyenek nagyobb eltérések. 
Természetesen így sem a fordulószaki területek, sem a fordulószaki 
fatömegek nem lehetnek egyenlők. A tervezésnél — miként a forduló
szaki fatömegekre alapított vágásszabályozásnál — itt is a valódi 
területeken alapuló vágásszabályozásból indulunk ki és csak egyes 
területeknek az egyik fordulószakból a másikba való előre, illetőleg 
hátratolása utján, még pedig többszöri próbálgatások utján érjük el 
czélunkat.

A második módosulatnál a szóbanlevő vágásszabályozási eljá
rásnak a területeket úgy sorozzuk be a fordulószakokba, hogy az 
első két (esetleg három) fordulószakban egyenlő fatömegek, a többi 
fordulószakban pedig egyenlő területek kerüljenek kihasználás alá. 
Az általános vágásterv alakja ebben az esetben abban különbözik 
a fordulószaki fatömegeken alapuló vágásszabályozás esetén szokásos 
általános vágástervétől, hogy benne a fatömegek számára csak az 
első és második (s esetleg a harmadik) fordulószakok részére nyitott 
főrovatokban vannak megfelelő alrovatok. A vágásszabályozást ennek 
a módosulatnak az alkalmazása esetén is először a valódi terület 
alapján tervezzük, olyképpen, hogy minden fordulószakba lehetőleg 
egyenlő terület jusson. De azután a két első fordulószakba sorozott 
területeket egymás között aképpen módosítjuk, hogy a fatömeg 
ebben a két fordulószakban egyenlő, vagy legalább közel egyenlő 
legyen egymással.

A mi példánkra alkalmazva ezt az eljárást, a vágásszabályozás eredményét 
a 185. oldalon lévő általános vágásterv tünteti fel.

Az egyesített szakozás utóbbi alakjában nagy elterjedésnek örvend, 
főleg Németországban. Előnyösebb a térszakozásnál annyiban, hogy 
a kihasználásra előírt fatömegek legalább a legközelebbi két forduló
szakon belől többé-kevésbbé egyenlők, a tömegszakozásnál pedig 
annyiban, hogy a kihasználás alá kerülő területek között mutatkozó 
különbségek két fordulószakon belől kiegyenlítik egymást. Alkalma
zásánál főkövetelmény, hogy a két első fordulószakra kihasználásra 
előírt területeknek a fatömegét pontosan kell megbecsülni.

Ausztriában ezt a vágásszabályozási módot olyan alakban alkal
mazzák, hogy az általános vágástervben a harmadik és az ezt követő
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Á ltalános vágásterv .
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többi fordulószakra a területeket közös rovatban mutatják ki, a két 
első fordulószakba sorozott területeket ellenben 10—10 évenként 
külön alrovatokba írják be s egymás között akképpen módosítják, 
hogy ez alatt, a két fordulószak alatt 10 évenként közel egyenlő 
fatömegek kerüljenek kihasználás alá.

c) Vágásszabályozás a faállom ánygazdaság elvei szerint.

A fordulószaki területek szerint való vágásszabályozási mód 
alkalmazásánál Németországban a régibb időkben túlzásokba estek. 
Túlságos nagy áldozatokat hoztak a fordulószaki területek egyenlő- 
ségénak elérése kedvéért. Továbbá különös gondot fordítottak a 
szigorú vágássorrendre s ezzel kapcsolatban arra, hogy az egyes 
tagok keretén belül a faállományok nemcsak kor, hanem fafaj tekin
tetében is egyöntetűvé váljanak.

A fordulószaki területek szerint való vágásszabályozásnak ez a 
merev alkalmazása s a vele járó áldozatok, mintegy visszahatás
képpen hozták létre a faállománygazdaságot, melynek elveit nagyobb
részt Jiideich  volt tharandti érd. akad. tanár és igazgató állapította 
meg. Lényege a következő:

1. A vágássorrend és a szabályos állapot mielőbbi elérése ked
véért nem szabad nagy áldozatokat hozni.

2. Minden erdőrészlet lehetőleg akkor kerüljön kihasználás alá, 
amikor faállománya pénzügyileg vágásra érett. A vágásra való érett
ség az u. n. mutató százalék alapján ítélendő meg, ami — amint 
az erdőértékszámítástanból tudjuk — nem egyéb, mint a faállomány 
értékgyarapodásának %-ban kifejezett viszonya az értékgyarapodást 
létrehozó tőkéhez. Ha t. i. a mutató százalék valamely faállománynál 
nagyobb, mint az erdőgazdasági százalék, akkor a faállomány további 
fenntartása pénzügyileg előnyös s így az a vágásra még nem érett; 
ha ellenben a mutató százalék kisebb a felvett erdőgazdasági száza
léknál, akkor az illető faállomány már túlhaladta a vágásra való 
érettség korát, ami akkor áll be, amikor a kétféle százalék egymással 
egyenlő.

3. Vágásfordulónak az úgynevezett pénzügyi vágásforduló válasz
tandó, az a vágásforduló t. i., amelynek alkalmazása mellett a talaj 
gazdasági értéke a legnagyobb.

4. Jellemző erre a vágásszabályozási módra az is, hogy a vágás
terv csak rövid időszakra (rendszerint csak 10 évre) készül.
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Az eljárás különben ennél a vágásszabályozási módnál a következő.
Az erdő gazdasági beosztása, felmérése, becslése és a részletes 

erdőleirás s esetleg a korosztálytáblázat elkészítése után meghatá
rozzuk a pénzügyi vágásforduló nagyságát. Ennek megtörténte után 
a részletes erdőleirásból a célszerű vágatási sorrend figyelembevéte
lével kijegyezzük mindazokat a területeket, amelyeknek az első tíz 
év alatt leendő kihasználása kívánatos. Ezek közé tartoznak:

1. A gazdasági beosztás érdekében mielébb kivágandó nyiladékok 
és a szélveszélyre való tekintettel kijelölendő, elkülönítő vagy bizto
sító vágások (Loshieb).

2. Azok a koros faállományok, amelyeknél a mutató százalék 
kisebb az erdőgazdasági százaléknál, vagyis amelyek a vágásra való 
érettség korát már túlhaladták. Kivételt képeznek a vágásra még nem 
érett faállományok között fekvő olyan koros faállományok, amelyek
nek kihasználása esetén a visszamaradó szomszédos faállományok 
a szélveszélynek tétetnének ki.

3. A vágásra érett faállományok között lévő kisebb kiterjedésű 
olyan középkorú faállományok, amelyek ha visszamaradnának, a 
szélveszélynek lennének kitéve, s amelyeket ennélfogva a vágássor
rend kedvéért okvetetlenűl ki kell használni a vágásra érett faállo
mányokkal együtt.

4. Azok a faállományok, amelyeknél a mutatószázalék az erdő- 
gazdasági százalékkal egyenlő, avagy ennél csak valamivel kisebb 
vagy nagyobb. Az ilyen faállományok azonban, mivel a kétféle 
százalék több éven át egyenlő szokott maradni, szükség esetén még 
egyideig kárnélkül fenn is tarthatók.

Ha az u. n. abszolút faállománygazdaság elvét követjük, az 1 — 4. 
alatt felsorolt területeket mind előírjuk kihasználásra a legközelebbi 
10 évre. Ha azonban súlyt helyezünk a kihasználás egyenletességére 
is (ami nagyobb erdőbirtokoknál nem igen mellőzhető), akkor az 
így nyert területösszeget előbb összehasonlítjuk a 10 évre eső 
szabályos területtel és ennek, valamint a korosztályok egymáshoz 
való arányának a figyelembevételével állapítjuk meg, a legközelebbi 
10 évre előírandó területek összegét és ehhez képest a 4. pont alá 
tartozó területek egy részét a 10 évre szóló vágástervbe nem vesszük 
fel, illetőleg kiegészítjük a 10 évi vágásterületet néhány olyan erdő
részlettel, amelynek faállománya pénzügyileg még nem egészen érett 
a vágásra.
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Ennek a vágásszabályozási módnak az a legfőbb előnye, hogy 
különösen nagysúlyt fektet arra, hogy minden faállomány akkor 
használtassák ki, amikor vágásra érett és hogy a szabályos állapot 
elérése kedvéért lehetőleg kevés áldozatot hoz. De viszont van egy 
olyan sajátsága is, amelyet előnyére írni nem igen lehet, az t. i. 
hogy a pénzügyi vágásfordulót veszi alapúi, aminek hátrányait már 
kimutattuk (lásd a 102. és 123. oldalakon).

Megjegyzendő egyébiránt, hogy az imént jelzett előnyök más 
vágásszabályozási módoknál, nevezetesen a fordulószakonként való 
vágásszabályozási módoknál is érvényre juttathatók. Ugyanis ezeknek 
az alkalmazása esetén sem igen állja az útját semmi annak, hogy 
az első 10, illetőleg 20 évre elsősorban a pénzügyileg vágásra érett 
faállományokat írjuk elő kihasználásra s hogy a vágássorrend kedvért 
minél kevesebb áldozatot hozzunk. Aminthogy nem ütközik nehéz
ségbe az sem, hogy — ha éppen jónak látjuk — a pénzügyi vágás
fordulót alkalmazzuk vágásforduló gyanánt.

d) Képletes hozamszámítási módok.

Ezek csak az évi fahozam  megállapítására szorítkoznak, amelyet 
e módok alkalmazása esetén algebrai képlet segítségével kell meg
határoznunk. Általános vágásterv készítését nem követelik meg. De 
nincsen ellentétben sem e hozamszámítási módok lényegével, hogy 
a czélszerű vágatási sorrend biztosítása érdekében vágástervbe foglaljuk 
legalább a közelebbről kihasználandó erdőrészleteket. A fontosabb 
hozamszámítási képletek a kövekezők:

a) Az osztrák kam arai hozamszámítási képlet. Nevét az osztrák 
udvari kamara által 1788-ban kiadott utasítástól veszi, amelyben 
először közöltetett. A képlet a következő:

vK  — szK  , . „ ,
H  — vN -f- ----- —----- ; ahol H  =  az évi fahozam, vN — a

valóságos növekedés (az egész erdő összes évi növekedése), vK =  az 
erdő valóságos fakészlete, szK  =  a megfelelő szabályos fakészlet, 
/  pedig vágásforduló éveinek a száma.

Felállításánál abból indultak ki, hogy a szabályos állapotban lévő 
erdőből évenként a szabályos növekedés (mely egyszersmind a való
ságos növekedés is) használható ki. Szabálytalan állapotban lévő 
erdőnél a valóságos és a szabályos fakészlet között levő különbség 
kiegyenlítésére kell törekedni s ehhez képest abban az esetben, ha a
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valóságos fakészlet nagyobb a szabályosnál, a valóságos növekedésnél 
többet, ha ellenben kisebb, akkor kevesebbet kell évente kihasználni.

vK  — szK
Hogy mennyivel kell többetvagy kevesebbet kihasználni, azt---- --

tört fejezi ki, amely szerint a valóságos és szabályos fakészlet közötti 
különbség egy vágásforduló tartama alatt enyésztetendő el.

A képletben szereplő adatok kiszámításánál eredetileg a következő eljárást 
követték. A jelenlegi valóságos növekedés (v N ) kiszámítása czéljából a vágáskort 
elért faállományokban jó és rosszabb termőhelyeken próbákat vettek, a becsült 
holdankénti fatömeget minden erdőrészletnél elosztották a faállomány korával s 
az ekkép kiszámított holdankénti átlagos növekedések átlagát fogadták el hol
dankénti átlagos növekedés (ti) gyanánt. Az így kiszámított holdankénti átlagos 
növekedésnek a területtel való szorzata adta azután az egész területre vonatkozó 
folyó évi összes növekedést ( n T = v N ) .  A valóságos fakészletet szintén az imént 
leírt módon megállapított holdankénti átlagos növekedés segélyével számították 
ki. Oly módon, hogy minden egyes erdőrészletnél megszorozták ezt a faállomány 
korával (k u k2, kv  . .) és az erdőrészlet területével (tu  t.2, t3. . .) s az így nyert adatokat 
azután összegezték (n tí k , -f- nt.2 k2 -j- nt3 k3 -f- . . . =  vK)-

Ugyanennek az átlagos növekedésnek az alapján számították ki a szabályos

fakészletet is, még pedig egyszerűség kedvéért nyár közepére sz K =
n . f

Minthogy e szerint a szabályos fakészlet kiszámításánál a vágásra érett faállo
mányok jelenlegi sűrűségét vették alapul a normális (teljes, esetleg 09) sűrűség 
helyett, az ekképp kiszámított eredmény sem lehetett helyes. (Attól, hogy az 
átlagos növekvés alapján való kiszámítása a szabályos fakészletnek nem igen ad 
helyes eredményt, eltekinthetünk, amennyiben a valóságos fakészletet szintén 
ugyanannak az átlagos növekedésnek az alapján számították ki s így a kétféle 
fakészlet különbsége nem nagyon tért el a helyesen kiszámított fakészletek 
különbségétől).

Nagyon természetes, hogy ma már úgy ennek, valamint a többi 
hozamszámítási képletnek az alkalmazása esetén az egyes tényezőket 
a tudomány mai állásának megfelelő nagyobb pontossággal (részint 
közvetetlen felvétel, részint fatermési táblák utján) számíthatjuk ki s 
ekkép elfogadhatóbb eredményhez juthatunk, mint az átlagos növe
kedésen alapuló régi tökéletlen eljárás mellett.

Minthogy a valóságos növekedés, az egyes években foganatosí
tandó kihasználás folytán, évről-évre változik, ez a képlet, (valamint 
a Heyer K.-féle is) csak akkor adna egészen helyes eredményt, ha 
WV-et évről-évre újból állapítanék meg. És ekkor is csak abban az 
esetben, ha a behelyettesítendő adatokat teljes pontossággal volnánk 
képesek meghatározni.

Számítsuk ki az évi fahozamot ennek a képletnek a segítségével az előbbi 
fejezetekben tárgyalt 492-6 kát. holdas erdőre nézve.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



190

A 171. oldalon lévő részletes erdőleírás szerint a valóságos fakészlet 
(vK) =  102.707 m3, a valóságos növekedés (vN) pedig =  2044 m3.

A szabályos fakészlet kiszámítása czéljából — fafajra és termőhelyre nézve 
változó jellegű erdővel lévén dolgunk — először is részleteznünk kell a területet 
fafajok és termőhelyi osztályok szerint. Ezt a részletezést az alábbi kimutatás 
tünteti fel, amelyben a területet akként osztottuk szét, hogy minden egyes erdő
részlet területét megszoroztuk a részletes erdőleírásban kimutatott elegyarány- 
számokkal (a tisztások területének a megosztásánál a beerdősítésüknél alkalma
zandó fafajokat vettük alapul) s az így nyert eredményeket az illető fafaj számára 
nyitott rovatban a termőhelyi osztálynak megfelelő alrovatba jegyeztük be.

A szabályos fakészlet (őszre számítva) az ismert algebrai képlet szerint a 
következő.

A jegenyefenyő által elfoglalt területnek az I. (általános II.) termőhelyi osz- 
ályba tartozó részénél :

( 572 \ 572
23-5 +  47 +  95 +  161 +  234 +  306 +  379+452 +  512 +  ̂ -  ) +  ^ r  =

=  25.241 m3; 1 holdon =  252.41 m3; 64-4 holdon =  ... ... 16.255 in3
a II. (ált. IV.) th. oszt.-ba tartozó 55.2 holdon (hasonló módon számítva) =  10.726 m3
a III. ( « VI.) « « « 33.7 « « « « =  4.589 m3

A lúczfenyveseknél :
az 1. (ált. II.) th. oszt.-ba tartozó 174.9 holdon (hasonló módon számítva) =  45.353 m3 
a II. ( « IV.) « « « 106.2 « « « « =21 .246  m3
a III. ( « VI.) « « « 44.2 « « « « =  6.357 m3

A bükkösöknél :
a II. (ált. IV.) th. oszt.-ba tartozó 12.2 holdon (hasonló módon számítva) =  1.279 ni3
a 111. ( « VI.) « « 1.8 « « «_____« =  1471 1 1 °

Összesen : 105.952 m3
Behelyettesítve az adatokat a képletbe, lesz:

H  =  2044 +  102-70710Q105,952 =  2044 — 32.45 =  2011.55, vagyis kereken 2012 m3.

(Ha a szabályos fakészletet a valóságban is elérhető 0.9 sűrűségre számítjuk át, 
kijön 2118 m3).

Ezzel szemben volna az évi fahozam a tömegszakozás szerint (lásd a 182. 

oldalon lévő általános vágástervet): =  2316 m3; az egyesített szakozás sze

rint pedig (lásd a 185. oldalon lévő általános vágástervet): 50.220:20 =  2511 m3.

J3) Heyer Károly hozamszámítási képlete. Heyer Károly a fenti 
képletet (1840 körül) akkép módosította, hogy azt az időt, amely 
alatt a szabályos és a valóságos fakészletek között levő különbség 
kiegyenlítendő, rövidebbre, még pedig a viszonyokhoz képest esetről- 
esetre megállapítandó »a« évre vette. Az ő képlete a következő:

vK — szK
H  —  WV + a
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Heyer Károly is átlagos növekedéssel számított, de az ő számítása eltér az 
osztrák kamarai hozamszámítási képlet tárgyalásánál leírt eljárástól. A valóságos 
növekedés (v N ) kiszámítása czéljából a holdankénti átlagos növekedést minden 
egyes erdőrészletnél külön állapította meg a valószínű vágatási kor és a való
színű vágáskori fatömeg alapján. Az így kiszámított holdankénti átlagos növeke
dések segélyével számította ki a valóságos fakészletet (v K ) is, míg a szabályos 
fakészlet (sz K ) kiszámításánál nem a jelenlegi, hanem a szabályos sűrűségnek 
megfelelő holdankénti átlagos növekedést vette alapul.

A fenti példát véve alapul és a kiegyenlítési időszakot 40 évre téve, lesz: 
102 707_ 105 952

H  =  2044 -]------ :----- — ----- :----=  1963 m3. (Ha a szab. fakészletet 0.9 sűrűségre

számítjuk át, kijön : 2228 m3).

y) A m. kir. földmívelés-, ipar- és kereskedelemügyi ministerium 
által 1880-ban kiadott erdőrendezési útasításban fog lalt ellenőrző

»JH« =  a jelenlegi hozam, »JN« =  a jelenlegi növekedés (való
ságos növekedés), »SzN« =  a szabályos növekedés, »JK« =  jelenlegi 
fakészlet (valóságos fakészlet), SzK  — a szabályos fakészlet. Ami 
eddig használt kifejezéseinket alkalmazva, ez a képlet így irható: 

vN -j- szN  vK — szK
H  = ----- ------- -j- ----- y ----- , vagyis évente kihasználható a

valóságos és szabályos növekedés átlaga, hozzáadva a valóságos 
és szabályos fakészlet különbségének »/«-ed részét.

Ez a képlet az 1880. évi erdőrendezési utasítás szerint a vágás
szabályozás alkalmával más módon kiszámított évi fahozam némi 
ellenőrzésére volna hivatva.

Hogy ennek a képletnek a segítségével az évi fahozamot a mi 492.6 holdas 
erdőnkre nézve kiszámíthassuk, a már ismert adatok mellett tudnunk kell még a 
szabályos növekedést is (ami — amint tudjuk — egyenlő a szabályos fahozam
mal). Miként a szabályos fakészletet, ezt is külön kell kiszámítanunk a fafaj és 
termőhelyi jóság szerint elkülönített területrészekre nézve. Oly módon, hogy 
minden ilyen területet elosztunk a vágásforduló évei számával s az ekkép meg
határozott szabályos évi vágásterületet megszorozzuk a szabályos vágáskori 
fatömeggel. Az így nyert eredmények összege adja azután az egész erdő sza
bályos évi növekedését.

E szerint az évi szabályos növekedés :

Jegen y efen y ő  I. (ált. II.) th. oszt. 572 X0.644 =  368 m3

kép let: JH  =

II. ( « IV.) 
III. ( « VI.)

442 X  0.552 =  244 « 
3 1 6 X 0 .3 3 7 =  106 «
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L ú czfen y ő  1. (ált. II.) th. oszt. 572 X  1.749 =  1000 m3 
II. ( IV.) 442 X  1-062= 469

VI.) « 316 X 0 .4 4 2 =  140
« IV.) 253 X  0.122 =  31

VI.) « 189X0.018 3
Összesen : 2361 m3

B ü k k

III. (
II. ( 

III. (

Az adatok behelyettesítése után az évi fahozam : 
2044 +  2361 , 102.707 105.952H 2170 in3.2 1 100

(Ha a szabályos fakészletet és szabályos növekedést 0.9 sűrűségre számítjuk, 
kijön 2158 m3.)

c) A fiundeshagen-féle hozam szám ítási képlet (1826-ból). Ez azon 
a feltevésen alapszik, hogy

v K : v fi =  szK  '■ szH. Ebből
szH

v fi =  vK

sz fi
szK

szK

amint tudjuk — nem egyéb mint a használati viszony

szám, mely a fatermési táblákból olvasható ki, avagy pedig a fater- 
mési táblákból esetről-esetre számítható ki, úgy, hogy a szabályos 
vágáskori fatömeget elosztjuk a szabályos vágáskornak megfelelő 
szabályos fakészlettel. Ha az erdő fafajra elegyes és a termőhelyi 
jóság is különböző, akkor a területet fafaj és termőhelyi jóság szerint 
kell részleteznünk és a hozamot minden fafajra és termőhelyi 
osztályra nézve külön kell kiszámítanunk.

vK
A képlet így is irható: v fi — ——. sz fi. E szerint ha vK  >  szK,

S Z t \

akkor v fi >  s z f i ; ha vK <  szK, akkor v fi <  s z f i ; ha vK  =  szK, 
vH sz fi.

A mi példánkra alkalmazva :

v fi =  102.707 X  , ? l  =  102.707 X  0.022281 =  2288  m3.

s) A Breymann-féle hozam szám ítási képlet (1855). Breymann 
szerint a valóságos hozam úgy aránylik a szabályos hozamhoz, mint 
az erdő jelenlegi átlagos kora (k) aránylik a szabályos átlagos korhoz, 
vagyis a vágásforduló feléhez:

/  k
vH : s z fi =  k : —. Ebből v fi =  s z fi  —

2 Jh i
Muzsnay O . : Erdó'rendezéstan. 13
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A valóságos átlagos kort (k) úgy határozzuk meg, hogy az egyes 
erdőrészleteknek közös termőhelyi osztályra átszámított területeit 
(t\ t-i t%) külön-külön megszorozzuk az illető erdőrészletek faállomá
nyának a korával (kx k2 k3... .)  s ezeknek a szorzatoknak az összegét 
elosztjuk az átszámított területek összegével. Vagyis:

t \  k i  ~ h  4  ^ 2  ~ f ~  4  ^ 3 H -  —  

+  4 +  4 ~f~ • • •
Ha kisebb pontossággal is meg

elégszünk, az átszámított területek helyett a valódi területeket vehetjük 
alapul a számításnál.

A mi 492.6 holdas erdőnknél a szabályos hozam ( =  szabályos évi növekedés) 
a 192. és 193. oldalakon végzett számítás szerint =  2361 m3; a szabályos átlagos kor :

í -  =  50 év.

A valóságos átlagos kor kiszámításához szükséges adatokat a túloldali 
kimutatás tünteti fel, amelyet a 171. oldalon lévő részletes erdőleírás és a 178. 
oldalon lévő (az átszámított területeket tartalmazó) kimutatás alapján állítottunk 
össze.

Ezek szerint az adatok szerint a valóságos átlagos kor (k) a valódi terüle- 
24 829-5

tekkel számítva =  4 9 2 5  = 5 0 .4 0  év; az I. termőhelyre átszámított területek

alapul vétele mellett =  =  53.17 év.

Lesz tehát:
az első esetben v H  =  2361 X  — 2380 in3,

50

a második esetben v H  =  2361 X =  2511 m3.

A fenti képleteken kívül még számos hozamszámítási képlettel 
találkozunk az erdőrendezéstanokban. Ilyenek a többek között: a 
Kari-féle, a Greiner-féle és a Huftiagl-féle hozamszámítási képletek. 
Mindezek azonban részint a velük való számítások körülményes
ségénél fogva, részint egyéb okokból nem igen tarthatnak számot 
elterjedtebb gyakorlati alkalmazásra. Ezért ismertetésüket mellőz- 
hetőnek véljük.

A képletes hozamszámítási módoknak általában az a legnagyobb 
hibájuk, hogy nem számolnak a korosztályviszonyokkal és a faállo
mányok vágásra való érettségével, hanem főképpen csak a valóságos 
és a szabályos fakészlet egyenlőségének az elérését czélozzák. 
Pedig a vágásszabályozásnál ezzel nem szabad megelégednünk.
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Tag
Erdő

részlet
Kor

Valódi 1. th. oszt. 
átszámított

S z o r z a t  a k o r  
és

terület (kát. hold) a valódi 
terület között

, 1

az átszámított
terület között.....

1 a 45 22-8 17-7 1026-0 796-5

1 b 30 17-5 9-7 525-0 291-0

2 a 20 11-7 11-7 2340 234-0

2 b 60 22-6 22-6 1356-0 1356-0

3 a — 2-2 1-7 — —

3 b 65 11-0 8-5 715-0 552-5

3 c 15 4-4 2-4 66-0 36-0

3 d 85 14-3 14-3 1215-5 1215.5
4 a 10 8-8 6-8 88-0 68-0
4 b 110 23-8 23-8 2618-0 2618-0
4 c 70 4-7 3-6 329-0 252-0
5 a 95 10-0 10-0 950-0 950-0
5 b 80 7-5 5-8 600-0 464-0
5 c 75 32-1 32-1 2407-5 2407-5
6 a 50 24-7 13-6 1235-0 680-0
6 b 45 35-8 35-8 1611-0 1611-0
7 a 75 50-3 38-9 3772-5 2917-5
7 b 5 4-3 2-4 21-5 12-0
8 a - 5-8 4-5 — —

8 b 90 38-4 38-4 3456-0 3456-0
9 a 10 56-0 43-4 560-0 434-0

10 a 5 28-8 15-9 144-0 79-5
10 b 120 4-5 3-5 540-0 420-0
10 25 12-4 12-4 310-0 310-0
11 a 25 355 35-5 887-5 887-5
11 b 60 2-7 2-7 162-0 162-0

Összesen — 492-6 417-7 24829-5 22210-5

13
© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



196

Figyelemmel kell lennünk még a szabályos állapot többi feltételeire 
s nevezetesen a szabályos korfokozat és a szabályos növekedés 
elérésére is, mert csak így biztosíthatjuk a jövőre nézve a hozam 
szabályosságát.

A Hundeshagen- és a Breymann-féle képleteknél a kiindulás is 
helytelen. így helytelen a Hundeshagen-féle képletnél alapul vett 
az a feltevés, hogy a szabályos fakészlet és hozam s a valóságos 
fakészlet és hozam között ugyanaz az arány áll fenn. Mert például 
valamely csupán koros és fiatal, avagy csupán középkorú faállo
mányokból álló erdőnek a valóságos fakészlete egyenlő lehet a 
szabályossal, de azért a valóságos növekedése s ezzel együtt a 
valóságos hozama nagyon is eltérhet a szabályostól. Éppúgy hely
telen az a feltevés is, amelyből a Breymann-féle képlet indul ki, 
hogy t. i. a szabályos és a valóságos fahozam és az átlagos kor 
között mértani viszony állana fenn.

Hibájuk még az összes képleteknek, hogy az adatok kiszámítása 
bizonytalan alapokon történik.

Az évi fahozamnak a felsorolt képletek szerint való kiszámítása 
egyébiránt magában véve tulajdonképpen még nem mondható vágás
szabályozásnak. A vágásszabályozáshoz szükséges még a vágás
sorrendnek a megállapítása s ezzel kapcsolatban egy rövidebb- 
hosszabb időre szóló vágástervnek az elkészítése is, amit a képletes 
hozamszámítási módok — amint előrebocsátottuk volt nem 
követelnek meg, de ki sem zárnak. Ha azonban vágástervet készí
tünk, akkor már czélszerűbb a már előbb ismertetett többi vágás
szabályozási módok valamelyikéhez folyamodnunk s az évi hozamot 
a most tárgyalt képletek valamelyike segélyével legfeljebb csak azért 
számítanunk ki, hogy a kétféle úton nyert eredményt egymással 
összehasonlítsuk.

Daczára az imént jelzett hibáknak és hátrányoknak, vannak 
esetek, amikor a képletes hozamszámítási módok alkalmazása jogo
sult. így különösen akkor, ha a terület nem nyújt eléggé megbíz
ható alapot a vágatás szabályozásához (pl. szálaló erdőknél, avagy 
nagyon hosszú tartamú fokozatos felújító vágásmód mellett kezelt 
erdőknél).

e) Hozamszámítás átlagos adatok alapján.
Az e czím alá tartozó hozzászámítási módok az évi fahozamnak 

csak hozzávetőleges megállapítására alkalmasak. Alkalmazásuk akkor
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van helyén, ha csak ideiglenes érvénnyel és gyorsan, minden költ
séges felvétel nélkül kell megszabni az évi fahozamot. A többféle 
eljárás közül csak kettőt említünk fel:

a) H ozamszámítás más hasonló erdőkben nyert fahozam  szerint. 
Ez abból áll, hogy ha ismerjük valamely rendszeres gazdasági terv 
szerint kezelt s fafaj, termőhelyi jóság és a korosztályviszonyok 
tekintetében nagyjából a mienkhez hasonló minőségű szomszédos 
erdőnek az évenkénti fahozamát, ebből kiszámítjuk az egy holdra 
eső évenkénti fahozamot s ezt megszorozzuk a vágásszabályozás 
tárgyát tevő erdő területével. Az így nyert eredmény adja az utóbbi 
erdő évenkénti fahozamát.

|j) Hozamszámítás ugyanabban az erdőben eddig nyert fahozam ok  
szerint. A gazdasági könyvekből kipuhatolhatjuk, hogy az utolsó 
időkben évente átlagosan hány kát. holdat használtak ki s a vágás
területek egy holdjáról átlagosan mekkora fatömeget nyertek. Ha
ezt a fatömeget megszorozzuk a szabályos évi vágásterülettel

megtudjuk az évi fahozamot. Természetesen ez az eredmény csak 
akkor fogadható el változatlanul, ha a kihasználás alá kerülő faállo
mányok minősége megegyezik az összehasonlításnál alapúi vett 
vágásokéval.

4. A vágásszabályozás a különböző gazdasági m ódoknál.

A vágásszabályozási módok fentebbi ismertetésénél főképpen az 
olyan erdők lebegtek szemünk előtt, amelyek szálerdőgazdasági 
módban tarvágással, illetőleg (a vágásokra osztásnál) sarjerdőgazda- 
sági módban kezeltetnek. Lássuk a többi gazdasági módok közül 
is a fontosabbakat.

A fokozatos felú jító vágásmód mellett kezelt szálerdőknél a vágás
szabályozásnak mindazok a módjai alkalmazhatók, amelyek a tar- 
vágásos szálerdőknél alkalmazást találnak, kivéve a vágásokra osztást, 
ami a fokozatos felújító vágásmód természetével nem egyeztethető
össze.

Magát a vágásszabályozást alakilag körülbelül úgy tervezhetjük, 
mint a tarvágás mellett kezelt erdőknél. Az eltérés főképpen csak 
abból áll, hogy azoknál a vágásszabályozási módoknál, amelyeknél 
a területre, illetőleg a területre is kell támaszkodnunk (a forduló
szakonként való vágásszabályozás különböző módjai és a faállomány
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gazdaság elvei szerint való vágásszabályozás), az olyan erdőrész
leteket, amelyekben a kihasználás részben már megtörtént, terüle
tüknek csak bizonyos, a koros faállománynak megfelelő hányad
részével vesszük számításba. Erre való tekintettel az ilyen esetekben 
a területet már a korosztálytáblázat összeállításánál megosztjuk a 
koros faállomány és az alatta levő fiatalos között olyképpen, hogy 
a koros faállomány által elfoglalt területrészt a koros faállomány korá
nak megfelelő rovatba, a terület többi részét pedig a fiatalos korának 
megfelelő rovatba (illetőleg ha fiatalos még nincsen, a tisztások rova
tába) jegyezzük be.

Ott, ahol a múltban a főhasználatokról megbízható nyilvántartást 
vezettek, a koros faállományra eső területhányadot nagyon egy
szerűen megállapíthatjuk oly módon, hogy az egész területből 
levonjuk a nyilvántartásban a múltban már "elszámolt területrészt. 
Egyebütt pedig a jelenlegi sűrűség és az eredeti, avagy a normális
nak felvett 08 vagy 09 sűrűség között lévő arány alapján határoz
hatjuk meg a koros faállományra eső területrészt. Azt a nem egészen 
megbízható régi eljárást, amely szerint az ilyen esetekben a területet 
egyenlően osztottuk meg a koros faállomány és a fiatalos között, 
csak a legritkább esetekben tartjuk egyszerűsége kedvéért elfogad
hatónak. Akkor t. i., ha a fokozatos kihasználásnál csak két vágást 
(vető- és tároló-vágást) alkalmazunk s ha egyébként is az egyes 
erdőrészleteknél felmerülő hibák egymás között való kiegyenlítő
désére bizton számíthatunk.

Legyen pl. egy 30 kát. hold kiterjedésű olyan erdőrészletünk, amelyben 
a vetővágás már megtörtént. A koros faállomány: jegenyefenyő 101—120 éves, 
sűrűség 0.6; a fiatalos pedig 5 éves, 0.7 sűrűségű jegenyefenyő. (A 0.6 sűrűségű 
koros főfaállomány mellett a 0.7 sűrűségű fiatal főfaállomány a valóságban jól 
megférhet, mert a fiatalos az idős fák növőterén belől is megtelepedhetett). 
A vágásforduló legyen 120 év.

Itt, ha a legutóbb említett egyszerű eljárást kívánjuk követni, a korosztály
táblázatban 15.0 holdat az I. (101—120 éves), 15.0 holdat pedig a VI. (1—20 éves) 
korosztály számára nyitott rovatba jegyzőnk be. Ha a sűrűségből indulunk ki 
s feltételezzük, hogy ez eredetileg 0.9 volt, akkor a 0.6 : 0.9 aránynak megfelelőleg 
vesszük számításba a koros faállomány által elfoglalt területet s ehhez képest az 
I. korosztály rovatába kereken 0.7 részét, a VI. korosztály rovatába pedig a fenn
maradó 0.3 részét írjuk a területnek. Nagyon természetes, hogy a koros faállo
mány az általános vágástervben is a reá nézve ekkép kiszámított területtel fog 
szerepelni.

Fordulószakonként való vágásszabályozás esetén az erdőrész
leteknek a fordulószakokba való besorozása alakilag szintén úgy

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



199

történhetik, mint a tarvágásos gazdaság esetén. Vagyis eltekintve 
a fordulószaki területek, illetőleg fatömegek kiegyenlítése kedvéért 
tervezett területmegosztásoktól — minden erdőrészlet egyelőre egész 
területével (a már fokozatos kihasználás alatt lévők a koros faállo
mányra eső területrészszel) sorozható be az illető fordulószakba, 
így sorozható be, daczára annak, hogy a fokozatos felújító vágás
mód helyes foganatosítása érdekében számos erdőrészletnek a kihasz
nálása szükségképpen át fog nyúlni majd az egyik fordulószakból 
a másikba. Ami elkerülhetetlen már csak azért is, mert a jövedelem 
egyenletessége kedvéért arra kell törekedni, hogy a felújulás külön
böző állapotában levő faállományok legyenek mindig vágás alatt, 
nehogy esetleg huzamosabb időn át aránytalanúl sok gyengébb s 
később megint túlnyomóan vastagabb és értékesebb fát kelljen vágni. 
Ezt azonban elegendő annak idején a revíziók alkalmával figyelembe 
venni, amikor az eredeti vágásszabályozás a szükséghez képest 
módosítható. Annyival inkább, mert a fokozatos felújító vágásmód 
természeténél fogva különben sem lehetne már a vágásforduló ele
jén meghatározni, hogy az egyes fordulószakok végéig, vagyis a 
vágásforduló kezdetétől számítva 20, illetőleg 40, 60 stb. év múlva, 
az egyes erdőrészletekben a fokozatos kihasználás milyen mérték
ben fog megtörténni.

A szálaló-gazdcisági mód mellett kezelt erdőknél teljesen elegendő 
a vágatást csupán a legközelebbi 10 évre szabályozni, oly módon, 
hogy meghatározzuk a 10 év alatt évente vágható fatömeget s meg
jelöljük, hogy ez a fatömeg mely erdőrészletekből lesz kihasználandó 
(természetesen a szálaló-gazdasági mód követelményeinek meg- 
feielőleg).

A 10 éven belől évente kihasználható fatömeget valamelyik hozam- 
számítási képlet, pl. a Heyer Károly-féle képlet segítségével állapít
hatjuk meg. Vagy pedig — ha az ehez szükséges pontos fatömeg 
és növekedésbecslést mellőzni kívánjuk még egyszerűbben, úgy, 
hogy a vágásfordulónak megfelelő szabályos évi vágásterületet a 
korosztályok által elfoglalt területek egymáshoz való arányának a 
figyelembevételével módosítjuk s évente kihasználható fatömeg gyanánt 
az ekkép megállapított vágásterületnek megfelelő fatömeget fogadjuk 
el (amit a faállományviszonyok figyelembevételével úgy számítunk 
ki, mintha tarvágásos erdővel volna dolgunk). Ebben az esetben ter
mészetesen előzetesen korosztálytáblázatot kell készítenünk, amelybe 
az egyes erdőrészletek területét a faállományt alkotó korosztályok
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elegyarányszámai szerint megosztva írjuk be. Magától értetődik, 
hogy ez a korosztálytáblázat nem lehet olyan pontos, mint a tar
vágás avagy fokozatos felújítóvágásmód mellett kezelt erdőknél, mert 
a területeknek korosztályok szerint való szétosztása csak kevésbbé 
megbízható szembecslésen alapszik. Mindamellett tájékozásul szol
gálhat annak a megítélésénél, hogy az első 10 év alatt milyen arány
ban vághatunk többet vagy kevesebbet a szabályos vágásterületnek 
megfelelő fatömegnél.

Az ekkép megállapított fahozam csak a vágásra érett, vagyis az 
olyan fákra vonatkozik, amelyek tarvágásos avagy fokozatos felújító 
vágásos szálerdő-gazdasági mód esetén főhasználat czímén volná
nak kihasználandók. A kihasználás foganatosításánál tehát ebbe nem 
tudandó be azoknak a vékonyabb, elnyomott törzseknek a fatömege, 
amelyeknek a kivágatása inkább csak gyérítés természetével bír. 
Minthogy azonban a szálaló-erdőknél a fő- és az előhasználatokat 
egy kissé nehéz elkülöníteni egymástól, czélszerű a fenti módon 
meghatározott fahozamot a faállományok állapotának figyelembe
vételével — annyi százalékkal növelni, ahány százalékát teszi a szála- 
lás alkalmával kivágandó vágásra érett fák fatömegének a gyérítés- 
szerűleg kihasználandó fák fatömege. (Ezt próbaterek felvétele útján 
lehet megítélni.)

Fekete a vágatás szabályozásánál a szálaló-erdőkben a faállományok vastagság 
szerint való összetételéből indul ki s feltételezve, hogy ugyanazon a' helyen a 
szálalás az ú. n. vastagodási időszak leteltével ismétlődik, megállapítja, hogy az 
egyes vastagsági osztályokból hány törzset lehet az egyes szálalások alkalmával 
kihasználni. Erre az eljárásra nézve Fekete erdőrendezéstanának 327. és köv. 
lapjaira utalunk.

A középerdőknél a vágásszabályozás a sarjfaállományra nézve 
úgy történik, mint a sarjerdőknél, t. i. vágásokraosztás útján, esetleg 
fordulószakonként a terület alapján.

A szálfaállományra nézve, nézetünk szerint, legczélszeriibb a 
következőképpen eljárni. Először is a következő 10 évre kijelölt 
minden egyes vágásterületen külön-külön megmérjük az összes szál
fák mellmagassági átmérőit s azokat lehetőségig úgy csoportosítjuk 
vastagsági osztályokba, hogy minden vastagsági osztály körülbelül 
egy-egy korosztályt képviseljen (a korkülönbségek itt, amint tudjuk, 
a sarjfaállomány vágásfordulójának felelnek meg). Azután megálla
pítjuk, hogy az egyes vastagsági osztályokból hány törzs használ
ható ki, még pedig figyelemmel arra, hogy a visszamaradó szálfák
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között a vágásra való érettséget még el nem ért kor-, illetőleg 
vastagsági osztályok olyan számmal legyenek képviselve, hogy meg
közelítőleg egyenlő mennyiséget lehessen kihasználni azokból, vala
hányszor a kihasználás ugyanarra a területre tér vissza. A vágás
tervben a szálfaállományra nézve kimutatandó a kivágandó törzsek 
száma és fatömege vastagsági osztályonként (korosztályonként). 
Utóbbi legczélszerűbben törzsköbtáblák (esetleg próbatörzsek dön
tése) útján akként határozható meg, hogy a jelenlegi fatömeghez 
hozzáadjuk még a vágatás idejéig remélhető növekedést.

5. A tartalékfakészletrői.

Az erdőt érhető elemi csapások (széldöntések, hótörések, erdő
égések, rovarkárok stb.) a fakészletben levő tőkének a megtáma
dása folytán az erdőgazdaságban olyan zavarokat idézhetnek elő, 
amelyek a megállapított hozamnak a megszorítását teszik kívánatossá. 
Erre való tekintettel, valamint az esetleg nagyobbodó faszükséglet 
könnyebben való kielégíthetése érdekében, nemkülönben a fatömeg- 
becslés hiányosságából eredhető hátrányoknak az ellensúlyozására 
régebben s néhol még most is ú. n. tartalékfakészletrői (fatarta
lék) szoktak gondoskodni a vágatás szabályozása alkalmával.

Megkülönböztetünk álló és mozgó tartalékfakészletet. Az álló  
tartalékfakészletet olyképpen létesíthetjük, hogy az erdőrészleteknek 
bizonyos csoportját a vágásszabályozás keretébe nem veszszük fel. 
Az ilyen tartalék azonban a czélnak nem igen felel meg. Ugyanis ha 
nincs benne minden korosztály képviselve, könnyen megtörténhetik, 
hogy éppen akkor nem lesz vágásra érett tartalékfaállomány, amikor 
arra valamely elemi csapás következtében, vagy más egyéb okból 
szükség volna. Ha pedig mindenik korosztály képviselve van benne, 
akkor czélszerűbb a tartalékképpen fenntartott faállományokban is 
rendszeres kihasználást tervezni.

A mozgó tartalék alakítása történhetik a vágásfordulónak néhány 
évvel való felemelése és ekkép a rendes évi fahozamnak lejebb 
szállítása által. Történhetik továbbá oly módon is, hogy az egymás
után következő fordulószakokra (vágásokra osztásnál az egymás
után következő évekre) fokozatosan nagyobb hozamot írunk elő. 
Történhetik végül (pl. fokozatos felújító vágásmód esetén) egyes 
fáknak a vágásterületeken való visszahagyása által stb.

Nálunk tartalékfakészletek fenntartása nincsen szokásban. Ehelyett
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ha valamely elemi csapás a gazdaságban zavart idéz elő, avagy ha 
bármely okból túl kell lépnünk a megállapított fahozamot, a hiányt 
a következő évekre előírt faállományokból pótoljuk s a túlhaszná- 
latot azután a következő években, több évre elosztva takarítjuk meg.

6. A részletes főhasználati terv.

A vágásszabályozás eredményét, amint láttuk, a legtöbb vágás
szabályozási módnál az ú. n. általános vágástervbe foglaljuk. Ebben 
azonban a vágásszabályozásnak, vagyis a főhasználatok szabályo
zásának csak mintegy a kereteit adjuk. A kihasználás helyes foga
natosításának a biztosítása érdekében szükséges ezenkívül bizonyos 
rövidebb időszakokra (tíz, esetleg húsz évre) szóló érvénynyel 
részletes főhasználati (részletes végsőhasználati) tervet készíteni.

A részletes főhasználati terv részletes adatokat tartalmaz az illető 
időszakra kihasználásra előírt vágásterületekről és azok fatömegéről 
fafajok és választékok szerint s ezenkívül a szükséghez képest 
részletes utasításokat foglal magában a kihasználás miképpen leendő 
foganatosítására nézve. Alakját és az összeállításánál követendő 
eljárást a II. részben fogjuk tárgyalni.

H ) Az elő- és mellékhasználatok, valamint a felújítások
szabályozása.

1. Az előhasználatok szabályozása.

Az előhasználatok közé tartoznak elsősorban a gyérítések (áterdö- 
lések). Sűrű állásban a fák közt a létért bizonyos küzdelem fejlődik 
ki, aminek következtében a fák egy része a növekedésben vissza
marad és később elhal, elszárad, de egyúttal az uralkodó erősebb 
fák is akadályoztatnak növésükben. Ilyen esetekben kívánatos, hogy 
a fák egymással való küzdelmébe az erdőgazda gyérítések fogana
tosítása útján beavatkozzék, egyfelől, hogy a törzskiválás folyamatát 
meggyorsítsa s ekkép a továbbra fenmaradni hivatott fák tömeg
gyarapodását előmozdítsa, másfelől azért is, hogy a különben kárba 
vesző elnyomott és kiszáradt fákat értékesítse. Hogy ez a beavat
kozás milyen mértékben történjék, ebben a tekintetben az erdő
gazdák nézetei különbözők. Erre nézve az »Erdőműveléstan -ra 
utalunk, mely ezzel a kérdéssel bővebben foglalkozik.
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Az előhasználatok közé számítjuk továbbá (habár inkább utólagos 
használatnak volna mondható) a fiatalosokban visszamaradt korosabb 
fáknak a kihasználását. Úgyszintén a tenyészteni nem kívánt fáknak, 
illetőleg fafajoknak a kihasználását általában. Fiatalosokban a nemesebb 
fafajokat elnyomással fenyegető fafajoknak (a nyír, nyár, kecskefűz, 
esetleg a bükk és a gyertyánnak) a kihasználását abban az esetben, ha 
ezeknek a fatöm ege értékesíthető. (Ha a fatömeg nem értékesíthető, akkor 
az ilyen gyomfák kivágatását »tisztítás« név alatt az erdőművelési 
teendők közé sorozzuk és a részletes felújítási tervben irányozzuk elő.) 
Mindezeket a használatokat »tisztázó vágás« néven foglaljuk össze.

Végül az előhasználatok közé számítjuk az elszórtan előforduló, 
szél által kidöntött, szél vagy hó által letört törzseknek, a földön 
fekvő száraz fának, egyes tövön száradt törzseknek, a különleges 
czélokra kivágott egyes törzseknek a kihasználását is, amely hasz
nálatokat együttvéve »esetleges használata néven szoktunk említeni.

Hogy hói és milyen mértékben szükséges a gyérítés, illetőleg a 
tisztázó vágás foganatosítása, azt az erdőbecslési külső munkálatok 
alkalmával erdőrészletenként szoktuk megállapítani és a részletes 
erdőleírásban szoktuk kimutatni. Az esetleges használatok helyét és 
mértékét ellenben előre meghatározni nem lehet.

Az előhasználatokról az erdőgazdaság szabályozása alkalmával 
egy ú. n. részletes előhasználati tervet készítünk, amelyben kimutat
juk a legközelebbi 10 év alatt foganatosítandó gyérítéseket és tisz
tázó vágásokat erdőrészletenként, területeikkel és az előreláthatólag 
ezúton nyerhető fatömegekkel együtt. Az esetleges használatokat 
ebben a tervben csak sommásan irányozzuk elő (üzemosztályon
ként, esetleg erdőrészenként).

Az előhasználatok szabályozása eszerint csak az első 10 évre 
terjed. Hosszabb időre szóló előhasználati terv készítése már csak 
azért sem volna helyén, mert előre amúgy sem lehet biztosan meg
állapítani, hogy a késő jövőben hol, milyen mértékben lesznek elő
használatok foganatosítandók.

A részletes előhasználati terv alakjával’ és miként való össze
állításával szintén a II. részben fogunk megismerkedni.

2. A m ellékhasználatok szabályozása.

M ellékhasználat alatt mindazoknak az agyagoknak a kihaszná
lását értjük, amelyek az erdőből a fán  kívül nyerhetők. A mellék
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használatok egy része a fatenyésztésre nincsen befolyással. Ilyenek 
a gubacsszedés, erdei gyümölcsök szedése, a vadászat (t. i. nem a 
vadtenyésztés, hanem maga a vadászat), halászat stb. Nagyobb részük 
ellenben káros lehet az erdőre nézve. Utóbbiakat az erdő érdekében 
bizonyos mértékig korlátozni, szabályozni kell. Ezek közé tartoznak: 
a legeltetés, a makkoltatás, a mezőgazdasági használat, a fűhasználat, 
az alomszedés, a lombtakarmánygyüjtés, a kő- és kavicsfejtés, homok- 
és földhordás. Mindezekkel a mellékhasználatokkal és azoknak az 
erdőre való hatásával bővebben az »Erdőhasználattan« foglalkozik 
s mi itt csak röviden emlékezünk meg róluk.

a) Az erdei legeltetés. Az erdei legeltetés az erdei mellékhaszná
latok között a legnagyobb jelentőséggel bír. Nagy mértékben űzve 
az erdőre nagyon hátrányos lehet. Kisebb mértékben azonban és 
bizonyos óvórendszabályok alkalmazása mellett sok helyen meg
engedhető, különösen abban az esetben, ha az illető vidék mező- 
gazdasága és állattenyésztése az erdei legelőre rá van utalva.

A legeltetés káros lehet úgy a faállományra, mint a talajra nézve. 
A faállományra nézve azáltal, hogy a legelő állatok a fiatal fák leveleit, 
rügyeit, hajtásait lerágják s a fiatal csemetéket letapossák; a fák 
gyökereit járás-kelés közben megsértik s ezáltal a gombák behato
lásának utat nyitnak s bélkorhadást idéznek elő (különösen a lúcz- 
fenyvesekben). Kárt okozhat a legelő állat azáltal is, hogy a fákhoz 
dörzsölődve, a fák kérgét megsérti, sarjerdőkben a fiatal sarjakat 
letöri stb. A talajra nézve főképpen azáltal lehet káros a legeltetés, 
hogy a talajtakaró felszaggatása következtében lejtős helyeken a víz 
lemossa a humuszt és a porhanyós földet. Közvetve is hátrányos 
lehet a legeltetés az erdőre nézve, amennyiben néhol a pásztorok 
is jelentékeny károkat okoznak a fák megrongálása és erdei tüzek 
okozása útján.

Általános szabály, hogy a legeltetés ellen mindazok a helyek 
tilalmazandók, ahol a legelő állat fában vagy talajban lényegesebb 
kárt okozhat. Ehhez képest tilalmazni szoktuk :

1. A vágásterületeket vágás előtt és vágás után. A vágás előtti 
tilalomnak (előzetes tilalom, előtilalom) helye van mindazokban az 
esetekben, amikor a vágásterületek felújítása egészben vagy részben 
magavetés útján, vagy előzetes áttelepítéssel történik. Helyénvaló 
tehát tarvágás alkalmazása esetén is akkor, ha a faállomány alatt 
magavetésből megtelepedett fiatalost a felújításnál fel akarjuk hasz
nálni (tölgyesekben, lúczfenyvesekben stb.) Az olyan, tarvágás útján
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kihasználandó, jó talajú bükkösökben ellenben, amelyeket a tarolás 
után más, értékesebb fafajokkal kívánunk felújítani, avagy amelyekben 
a felújítás mezőgazdasági használattal kapcsolatosan történik, a fel
újítás szempontjából czéltalan az előzetes tilalmazás. Éppúgy czél- 
talan az előzetes tilalom a felújítás szempontjából a sarjerdőknél is. 
Az előzetes tilalom időtartama függ a fafajtól és ezzel kapcsolatban 
attól, hogy a fiatal csemete hány évig bír árnyékban a koros fák 
alatt életképes állapotban megmaradni. Tölgyesekben 5—10, jegenye-, 
luczfenyvesekben és bükkösökben 5 15 évre szoktuk szabni.

A vágás utáni tilalom  (utólagos tilalom, utótilalom) az akár 
természetes úton keletkezett, akár mesterséges úton létesített fiatalos 
érdekében szükséges mindaddig, amíg az a marha szája alól ki nem 
nőtt, vagyis olyan magasra nem nőtt, hogy a legelő marha a fiatal 
fák csúcsát már nem éri el a szájával. Ez a tilalom szálerdőkben 
15—30 évig, sarjerdőkben 5—15 évig szokott tartani.

2. Az összes fia talosokat addig, amíg a marha szája alól ki nem 
nőttek.

3. Állandó tilalom alá szoktuk helyezni a meredek lejtőjű, sekély 
és laza, avagy köves talajú olyan helyeket, amelyeknél legeltetés ese
tén a talaj elszegényedésétől, vízmosások, földcsuszamlások, kőgör
getegek képződésétől kellene tartani (ilyen a védőerdők nagy része). 
A futóhom okon álló erdőket mindaddig, amíg a talaj nincsen teljesen 
megkötve. A szólaló  erdőket is czélszerű állandó legeltetési tilalom 
alá helyezni, mivel ezekben az egész területen mindig szokott lenni 
olyan fiatalos, amelyben a legelő marha kárt tehet.

A legeltetés megfelelő korlátozása érdekében némely esetben 
a legeltethető állatok nemét és számát is meg kell állapítani. Azokat 
az állatfajokat, amelyek az erdőre a meglévő termőhelyi és faállo
mány viszonyok között különösen veszedelmesek lennének, czél
szerű a legeltetésből teljesen kizárni. így czélszerű a kecskével való 
legeltetést mindenütt megtiltani.

Az erdőnek a legeltetésnél felhasználható takarmánytermése nagyon 
különböző. Jól záródott, sűrű faállományok alatt, árnyékkívánó 
fafajoknál úgyszólván semmi s fényigényes fafajoknál is csak kevés 
fű terem. Ezért a legelő marha inkább csak a hézagos faállományok
ban, az utak mentén, az erdőszéleken, tisztásokon talál táplálékot. 
Egy darab felnőtt szarvasmarhára mintegy 7—20 hold, nagy átlag
ban 13 kát. hold legeltethető erdőterületet szoktak számítani.
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A le g e lte tés  mérsékelten űzve, eg y es, k iv ételes ese tek b en  előn yös is leh et az 
erd ő re . így  a tűlevelű erdőkben (fő le g  a m agas h eg ység i lú czfenyőerd őkben) 
a nagyon  elg y o m o so d o tt v ág ásterü letek en  é s  az olyan fia ta lo so k b an , ahol a n em e
se b b  fa fa jo k n ak  afűtől, m álnátó l, szed ertő l, ep ilob iu m tó l s a különböző m ás gyo 
m októ l való eln yo m ásátó l kell tartan i, ezek ellen  való  véd ekezés czé ljáb ó l kivéte
lesen a szarvasm arhákkal, e se tle g  juhokkal való m érsék elt leg e lte tésh ez  lehet 
fo lyam od ni, ha a m ásképpen  való  véd ekezés, m int pl. a fűnek  és gyom oknak 
k isarlózása  tú lság o s sok  k ö ltség b e  kerü lne. A leg e lő  á lla tok  ugyanis a füvet és 
a  gyo m o kat részben  le legelik , részben  p ed ig  le tap ossák  anélkül, hogy a fen y ő 
fia ta lo so k b an  lé n y e g e seb b  kárt okoznának. E rre  a k ivételes eszközre nem  igen 
szorulunk rá akkor, ha a' g y o m o so d ásra  h a jlan d ó  vágásterü letek et id e jekorán  
ú jítju k  fel és  a fe lú jításn á l e rő te lje s , nagy csem eték et alkalm azunk, de ha m égis 
rászoru lnánk, b izonyos szigorú  óvóren d szabályok  alkalm azását so h asem  szabad 
elm ulasztanu nk. Így a m érsék elt le g e lte tést nem  szabad m egenged ni tavaszszal az 
alatt az időszak alatt, am íg  a fiatal fenyők h a jtása i n ö v ek ed ésben  vannak s attól 
kell tartani, hogy  a zsen g e h a jtáso k at a le g e lő  á llatok  bántani f o g já k ; nem  sza
bad m egen g ed n i n ed ves, e ső s  id ő já rás  esetért és nagyon m ered ek  h e ly e k e n ; 
gon d oskod n i kell arról, hogy  a le g e lő  állatok  a fia ta losokban  ne heverjenek , sőt 
eg y  helyen  n e is á lljan ak  so káig  stb.

A gyom ok ellen  való véd ekezés czé ljáb ó l e se tleg  e lkerü lh etetlen ü l szü kséges 
m érsék elt le g e lte té s t egyébirán t, m int a fe lú jítássa l kap cso latos m ű veletet, czélsze- 
rű bb nem  a m ellékhasználatok , han em  a felújítások szabályozásával kapcsolatban  
irányozni e lő .

b) A m akkoltatás. A makkoltatás tölgyesekben és bükkösökben 
nyújt mellékhaszonvételt. Ezt is szabályozni szükséges, mert a makkra 
a felújítás érdekében is szükség lehet s mert különben is a sertések 
a túrás által, valamint a csemeték összetaposása és letörése által 
lényeges károkat okozhatnak az erdőben. Tilalmazni szoktuk a makkol
tatás ellen az egészben vagy részben természetes úton, magavetés
sel felújítandó területeket a koros faállomány kihasználásának a meg
kezdése előtt néhány, pl. 5—10 éven át (vágás előtti tilalom). Úgy 
azonban, hogy bő makktermés esetére a sertéseknek az illető terü
leten, az egészséges makk lehullása előtt való áthajtását mégis meg
engedjük abból a czélból, hogy azok a talajt feltúrják és ezáltal 
a makk befogadására mintegy előkészítsék. Utólagos tilalomról a 
makkoltatásnál csak annyiban lehet szó, hogy a vágásterületeken 
itt-ott visszamaradó korosabb fákon termő makknak sertésekkel való 
feletetését a fiatalosra való tekintetből nem engedjük meg.

c) A m ezőgazdasági közteshasználat. Ez abból áll, hogy a mes
terséges úton felújítandó vágásterületeken a faállomány letárolása 
után egyideig mezőgazdasági növényeket termesztünk s ezzel kap
csolatban a területet mesterséges úton, ültetéssel, vagy vetéssel újít
juk fel. Csak jó talajon van helye. Leginkább a sík és dombvidéki
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tölgyesekben és a magashegységi (de nem zord fekvésű) lúczfeny- 
vesekben és bükkösökben alkalmazzák. Kiváló jó és nem meredek 
talajon a mezőgazdasági művelést a tüskök kiirtása előzheti meg, 
kevésbbé jó talajon azonban ez mellőzendő.

A mezőgazdasági közteshasználatnál figyelemmel kell lenni arra, 
hogy a talaj e használat folytán ki ne merüljön. Ennélfogva a mező- 
gazdasági művelésnek hosszú időre terjedni nem szabad. Nem sza
bad figyelmen kívül hagyni ezenkívül az erdőtörvény 5. §-ában fog
lalt azt az intézkedést sem, amely szerint másnemű gazdasági műve
lésre állandóan nem alkalmas, ú. n. feltétlen erdőtalajon a felújításnak 
a tarolástól számítva legfeljebb 6 éven belül múlhatatlanul meg kell 
történnie.

d) A fűhasználat. Ide tartozik a vágásokban, fiatalosokban, héza
gosabb középkorú és koros faállományokban, tisztásokon, nyiladé
kokon, utak mentén és erdőszéleken levő fűnek sarlóval vagy kaszá
val való levágása, esetleg kitépése. A fűnek a kihasználása ott, ahol 
csemeték vannak, lényeges kárral járhat, mert ezek, ha hiányzik a 
kellő elővigyázat, a levágás vagy a megrongálás veszélyének lehetnek 
kitéve. Ezért az ilyen helyeken a fűhasználat csak megfelelő korlá
tozással engedhető meg.

e) Az alomszedés. Némely vidéken alom gyanánt szalma helyett
erdei almot (száraz falevelek, gályák, száraz fű, moha stb.) hasz
nálnak. Minthogy ezen a réven a talajt sok táplálóanyagot tartal
mazó s reá egyébként is jótékony befolyással levő takarótól fosztjuk 
meg, az alomszedés csak a legnagyobb szükség esetén, kiváló jó 
talajon és csak szűk korlátok között engedhető meg. A korlátozás 
abból állhat, hogy hosszú időre szóló vágáselőtti és vágásutáni 
tilalmat állapítunk meg (jóval hosszabbat, mint a legeltetésnél); 
ugyanazon a helyen az alomszedést csak minden 4 10. évben
engedjük meg; kikötjük, hogy az alom mindig legelőször az utakról, 
gödrökből és a fatenyészetre nem szánt helyekről szedendő és csak 
azután az illető évre kijelölt erdőterületről; kikötjük továbbá, hogy 
az alom a lombhullás idején akkor gyűjtendő, amikor a fákról a 
lombnak még csak egy része hullott le, s hogy akkor is csak a 
lombtakarónak a legfelső, el nem korhadt része szedendő fel és 
hogy az alomgyüjtésnél lehetőleg csakis fagereblyét használjanak stb.

f) A lombtakarmánygyüjtés. Lombtakarmánynak az erdei élőfák
ról (kőris, hárs, kecskefűz, juhar, rezgőnyár, szil, bükk, éger, tölgy) 
leszedett leveles galyakat használják; amelyeket levágás után meg-
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fonnyasztva kévékbe kötnek. Épp úgy, mint az alomszedés, ez is 
káros lehet az erdőre nézve s ezért csak kivételesen, nagy takar
mányhiány esetére s rendszerint csak a tenyészteni nem kívánt 
fafajokról és az illető évben vágás alá kerülő törzsekről szoktuk 
megengedni.

g) A kő- és kavicsfejtés, homok- és földhordás. Ezekből a mellék
használatokból az erdőre nézve szintén kár származhatik, részint 
közvetetlenül a talajnak az erdőgazdasági kezelés alól való állandó 
vagy ideiglenes elvonása által (kőbányák, kavicsbányák, gödrök stb.); 
részint azáltal, hogy a szomszédos területeken a fák és a csemeték 
megrongáltatnak. Ezért megengedésük előtt mindig egybe kell vetni 
a belőlük származó károkat a remélhető haszonnal. Ezenkívül meg
felelő módon gondoskodni kell arról, hogy az illető területek, ame
lyekre e haszonvételek kiterjednek, pontosan kitűzessenek, határaik 
állandó jelekkel láttassanak el s hogy a károsítások általában lehető
leg kis területre szoríttassanak.

A mellékhasználatokat a legközelebbi 10 évre szóló ú. n. rész- 
•letes m ellékhasználati tervben szoktuk szabályozni. Tíz évnél hosz- 
szabb időre kiterjeszkedni czéltalan volna, mivel az, hogy hol, minő 
mellékhasználatok engedhetők meg, előre csak rövidebb időre álla
pítható meg. A részletes mellékhasználati tervben külön rovatok 
vannak a mellékhasználatok különböző nemei számára abból a czél- 
ból, hogy azokba erdőrészletenként bejegyezhető legyen a terület, 
amelyre az illető mellékhasználat kiterjedhet. Az egyes mellékhaszon
vételeket illetőleg a korlátozások a kimutatás végén levő >Meg- 
jegyzés« czímű rovatba jegyezendők be. Ennek a részletes tervnek 
az alakját és az összeállításnál követendő eljárást bővebben szintén 
a II. részben fogjuk tárgyalni.

3. A felújítások szabályozása.

A felújítás módját és a felújításnál követendő főbb elveket, kap
csolatban a gazdasági mód megválasztásával, általánosságban már 
a vágásszabályozás előtt meg kellett állapítanunk. A felújítás szak
szerű, helyes foganatosításának a biztosítása érdekében ezenkívül 
a legközelebbi 10 évi időszakra részletesen is elő kell írni, hogy 
hol és mennyi felújítás (illetőleg erdősítés) lesz foganatosítandó. 
Erre a czélra szolgál az ú. n. részletes felú jítási terv, amelynek meg
felelő rovatokkal kell bírnia a felújítás, illetőleg erdősítés alá kerülő

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



209

erdőrészletek számának, a természetes és mesterséges úton felújí
tandó (erdősítendő) területeknek, a felújításnál (erdősítésnél) alkal
mazandó fafajoknak és a felújítási módnak, valamint a még netalán 
szükséges egyéb adatoknak a feljegyzésére.

A részletes felújítási tervbe felveendő :
- 1. Az illető időszak alatt kihasználás alá kerülő, valamint a múlt

ból esetleg felújítatlanul maradt vágásterületek felújítása.
2. Az erdőterülethez számítandó (tehát előbb vagy utóbb beerdő

sítendő) azoknak a tisztásoknak a beerdősítése: a) amelyek a leg
közelebbi 10 év alatt kihasználás alá kerülő, vagy már kihasznált 
vágásterületek között feküsznek s amelyeket ennélfogva ezeknek a 
vágásterületeknek a felújításával egyidejűleg a legczélszerűbb beerdő
síteni azért, hogy majdan ezeknek a vágásterületeknek újabb kihasz
nálása alkalmával rajtuk is vágható faállomány legyen ; b) amelyek
nek a talaja a beerdősítés elhalasztása esetén előreláthatólag kopárrá, 
terméketlenné válnék; c) amelyek a vágásszabályozás szerint előre
láthatólag még ebben a vágásfordulóban fognak kihasználtatni;
d) amelyek 20—25 éven (sarjerdőknél 5 éven) alóli fiatalosok között 
feküsznek.

A többi tisztás beerdősítése rendszerint akkorra marad, amikor 
a velük szomszédos erdőrészletek kihasználás és felújítás alá kerülnek.

3. A hézagos fiatalosok  pótlása. Hogy mely fiatalosokat szüksé
ges és czélszerű pótolni, azt az erdőrendezési külső munkálatok 
alkalmával a helyszínén esetről-esetre állapítjuk meg. Figyelemmel 
kell lenni itt elsősorban is a fiatal faállomány korára, illetőleg magas
ságára, továbbá a hézagok alakjára és nagyságára. Ha a fiatalos 
faegyedei már jelentékeny magasságot értek el s a köztük levő 
hézagok kicsinyek, a kiegészítés rendszerint már czéltalan, mert a 
kis hézagokban a csemeték nem fejlődhetnének megfelelően s a 
szomszédos magasabb egyedek által idővel elnyomatnának. Általá
ban véve szálerdőben a 10—15 évesnél, sarjerdőben az 5 évesnél 
korosabb fiatalosokban csak a nagyobb hézagokat szoktuk pótlásra 
előírni.

4. Esetleg egyes középkorú és korosabb faállományok alátelepí- 
tése talajjavítás, illetőleg a talaj jókarban tartása czéljából.

5. Felveendők végül a részletes felújítási tervbe, legalább általá
nosságban (tisztítás és felszabadítás czímén), mindazok az erdőápolási 
teendők, amelyek a meglevő, vagy ezután létesítendő fiatalosoknak 
a fű és a különböző gyomok (málna, szeder, epilóbium stb.), valamint

14Muzsnay G .: Erdőrendezéstan.
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a különféle gyomfák (pl. nyár, nyír, kecskefűz, némely esetekben a 
gyertyán és bükk) és cserjék ellen való megvédése érdekében szük
ségesek. így a fűnek és a gyomoknak kisarlózása, a gyomfáknak és 
cserjéknek kivágása, körülgyűrűzése stb. Itt irányozható elő esetleg a 
gyomok ellen való védekezés czéljából szükséges mérsékelt legeltetés is.

A részletes felújítási terv alakjával is a II. részben fogunk bővebben 
megismerkedni.

J )  Szállítási berendezések tervezése.

Az erdőgazdaság szabályozásának a körébe tartozó feladatainkat 
a gazdálkodásnál követendő főbb elveknek (a gazdaság czélja, tenyész
tendő fafajok, gazdasági mód, vágásforduló, a felújítás módja) a 
megállapításával s a fő-, elő-, mellékhasználatok és felújítások szabá
lyozásával még korántsem oldottuk meg teljesen. Gondoskodnunk 
kell a gazdaság szabályozásának keretében még arról is, hogy az 
erdő minél jövedelmezőbbé s egyúttal minél alkalmasabbá váljék 
arra, hogy közgazdasági szempontból is megfeleljen hivatásának, 
nevezetesen minél több embernek nyújtson munkát s ezáltal kere
setet; szóval gondoskodnunk kell a gazdaságnak belterjessé tételé
ről, illetőleg a belterjesség lehető fokozásáról is.

A belterjes gazdálkodásnak legfőbb feltétele az, hogy az erdőben 
olyan szállítási berendezések legyenek, amelyeknek a segítségével a 
fát és a többi terményeket az erdő bármely részéből, bármikor, 
lehetőleg olcsón kiszállíthassuk.

Az erdőnek megfelelő szállítási berendezésekkel s mindenekfelett 
j ó  utakkal, minden részében való feltárása lehetővé teszi, hogy 
— amennyiben kivételes körülmények, pl. szélveszély, rovarkárok 
stb., ebben meg nem akadályoznak — minden faállományt akkor 
használjunk ki, amikor megérett a vágásra, vagyis amikor annak 
kihasználása mennyiség, minőség, érték és felújítás szempontjából 
a legelőnyösebb. Ekkép szabadabb mozgást biztosít számunkra a 
vágás szabályozásánál s elkerülhetővé teszi, hogy a vágatási sorrend 
kedvéért nagyobb áldozatokat legyünk kénytelenek hozni. Meg
könnyíti a fokozatos felújító vágásmód alkalmazását. Lehetővé teszi, 
hogy a gyérítést a maga idejében foganatosítsuk mindenütt, ahol 
annak a czélszerűsége fennforog s ezáltal sok olyan fatömeget érté
kesítsünk, ami különben az erdőben maradna vissza és hathatósan 
előmozdítsuk egyúttal a faállományok további értékgyarapodását.
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Nagy mértékben elősegíti, hogy az erdőben, vagy az erdő köz- 
vetetlen közelében fát fogyasztó ipartelepek minél nagyobb számban 
létesüljenek, ami egyfelől a fa iránt való keresletnek s ezzel együtt 
a faáraknak az emelkedését vonja maga után, másfelől pedig a több 
munkaalkalom révén módot nyújt az illető vidék lakosságának arra, 
hogy az eddiginél jóval több keresethez jusson. Végeredményében 
a nép jólétét mozdítja elő és az egész vidék felvirágozásához vezet
het sok helyen azáltal is, hogy nyomában nyaralótelepek keletkez
nek s a turisztika fellendül. Számos példáját látjuk ennek külföldön 
pl. Báden nagyherczegségben, Bajorországban stb.

Az erdők feltárásából remélhető ezek az előnyök mindenesetre 
indokolttá teszik, hogy az erdőgazdaság szabályozásának a kereté
ben, kapcsolatban a vágatás szabályozásával, a szállítási berende
zések tervezésére, illetőleg a meglevő szállítási eszközök fejleszté
sére is kiterjeszszük figyelmünket. Hogy legalább megközelítő pon
tossággal terveket készítsünk a viszonyoknak leginkább megfelelő 
szállítási berendezéseknek az egész erdőre kiterjedő hálózatáról (utak, 
vasutak, vízi szállítási berendezések stb.). Hogy szakszerű számítá
sokat tegyünk arra nézve, hogy ezek a berendezések milyen költ
séggel volnának létesíthetők s a költségeket mennyiben fedeznék, 
illetőleg a befektetett költségeket körülbelül mennyi idő alatt tör- 
lesztenék a fának belterjesebb kihasználásából és az olcsóbb szállí
tásból remélhető előnyök. Hogy ehhez képest megállapítsuk, hogy a 
szállítási berendezések hálózata milyen sorrendben, mennyi idő alatt 
volna létesítendő, illetőleg kiegészítendő stb.

Az u takba és eg y éb  szállítási b e ren d ez é sek b e  fek te ten d ő  tő k ét a  d o lo g  te r
m észeté n él fog v a  az évi tiszta  jö v ed e lem n e k  az u tak  k iép ítése  révén  e léren d ő  
e m elk ed é séb ő l kell m ajd  tö rlesz ten i. E n n ek  a jö v e d e le m tö b b le tn e k  a m e g á lla p í
tá s a  nagy  körü ltek in tést kíván s a hely i v iszonyok g o n d o s m é rle g e lé sé t követeli 
m eg . Az erre vonatkozó  szám ításo kn ál fig y e le m b e  kell, h o gy  jö j jö n  n ézetü nk 

“s z e r in t :

1. az a m egtakarítás, am it az eddigi szállítási b eren d ez é sek  m e lle tt is 
k ih aszn álh ató  és (bárm ily  csekély  tő áro n ) é r ték esíth e tő  fa tö m eg ek n ek  az erd ő b ő l 
v aló  k iszállításán ál e lő re lá th a tó la g  év en te  el le h e t érn i azon a réven , h o gy  a jó  
u takon a szállítás sokkal k ön n y ebb  és g y o rsab b  lesz  m int ed d ig  volt s eh h ez 
k é p e st a fuvaros egyszerre sokkal tö b b  fá t lesz  kép es elszállítan i s n ap o n ta  
n ag y o b b  utat lesz  kép es m egten n i, m int e d d ig ;

2. az ú thálózat lé te s íté se  u tán e lérh e tő  tő é rté k e  a g azd aság i terv ek  szerin t 
év en te  k ih aszn álh ató  olyan  fa tö m eg ek n ek  (p l. g y é rités i fa tö m eg ek n ek ), am elyek  
az ed d igi szállítási b eren d ezé sek  m elle tt a  közel jö v ő b e n  eg y á lta láb an  nen? 
vo ln án ak  haszonnal érték esíth e tő k  ;

14*
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3. e se tle g  annak a fam en n yiségn ek  a tő érték e , am ely  az eddigi szá llítás
rendszer m elle tt (pl. vizen való szállítás ese tén ) m int apadék, évente veszen
d őbe m enne.

E nnek  a három  té te ln ek  az ö ssz eg e  együttvéve ad ja  azt a tiszta jö v ed e lem 
beli tö b b le te t, am ely  eg észb en , vagy részben m int évi járad ék  törleszten i lesz 
hivatva a b efe k teté sek  összes kö ltségeit.

T u la jd o n kép p en  szám ításba veend ő volna m ég  ezenkívül az a közvetett 
haszon is, am i a g yérítések  fok ozottab b  m értékben  .való v ég re h a jtása  révén a 
faállom ányok  értékgyarap od ásán ak  n agy o b b o d ásáb an  fo g  jelen tkezn i, ezt azonban 
m egállap ítan i nagyon nehéz volna s ezért inkább m ellőzzük.

A szám ításn ál az erd ő értékszám ítástan b ó l ism ert következő képletből indul
hatunk k i :

T - j
1 « 1. I . op —  l

0 .  op X  l • op
v a g y is : a b efek teten d ő  tőke ( T ) egyenlő  egy olyan

id ő leg es  évi já rad ék  ( / )  kezdő értékével, am ely  járad ék  m ostantól szám ítva 
n  éven át évente ism étlődik .

M ár m o st vagy azt akarjuk tudni, hogy  a tiszta jö v ed elem b eli tö b b le t m int 
évi já rad ék  hány év alatt fo g ja  tö rlesz ten i a b efek tete tt tőkét, vagy pedig  azt 
kutatjuk, hogy  m egh atározott tö rlesz tési id őtartam ot véve fel, m ekkora ö sszeg et 
kell évente a tö rlesz tésre  fordítani s ez az ö sszeg  ( j )  m ennyivel lesz k isebb 
vagy n agy o b b  az évi tiszta jö v ed elem n é l rem élh ető  tö b b letn él. E lő b b i esetben  
ism ere tes  T  (a  befek teten d ő  tő k e) és j  (a tiszta jö v ed elem b eli tö b b let) s m eg
határozand ó n, vagy log aritm u sok  seg élyév el, vagy pedig, am i sokkal egyszerűbb,.

n
oly m ód on, hogy  -j l .op' l

0 .  op X  l • op

T
k ife jezést véve alapul, k iszám ítjuk — értéket

s azután a já rad ék  kezdő értékére vonatkozó táb lázatban  (l. az E rd észeti Z se b 
naptár 1911. évfolyam ának 284. lap ján ) m egnézzük, hogy ennek  az értéknek a 
felv ett kam atláb  m ellett hány év felel m eg. U tób b i ese tb en  pedig  T  és n ism e-

T
re tesés/'-t kell m eghatároznunk. Az e lső  k ép le tb ő l: j = ------------------------- . Ezt az értéket

l . opn — 1

1 . opn X  0  .op
könnyen k iszám íthatju k  az E rd észeti Z seb n ap tár seg ítség év e l, am elynek »a járad ék  
kezdő- vagy tő k eé rté k e * czím ű táb lázatáb ó l a nevező értékét közvetetlenül ki 
leh et o lvasn i.*)

E zek a szám ítási e ljá ráso k  arra a fe ltev ésre  vannak alapítva, hogy az utak 
k iép ítése egyszerre fo g  m egtörténni. E ttő l e lté rő  esetekb en  teh át n ém ileg  m ódo- 
sítandók.

A szállítási berendezések, főleg pedig az erdei úthálózat terve
zése szoros kapcsolatban kell, hogy legyen az erdő gazdasági beosz-

*) L. K olosy  Im r e : »T ö rlesztés-szám ítás az Erd észeti Z seb n ap tár kam atos 
k am attábláinak  seg ély év el* czím ű czikkét is az E rd észeti Lapok 1907. évfolya
m ában (542. lap).
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fásával, amennyiben az erdei utakat vagy legalább azoknak egy részét 
a gazdasági beosztásnál határvonalakul szoktuk felhasználni. Sőt 
czélszerű többé-kevésbbé a faállományviszonyokhoz (t. i. a faállomány
beli különbségekhez s különösen a korkülönbségekhez) is alkalmaz
kodni, mert ekkép nagyon megkönnyíthetjük vele a vágásszabályo
zást, illetőleg a vágássorrendnek a helyes megállapítását.

Nagyon jó volna természetesen, ha az úthálózat tervezetét egész 
terjedelmében mindjárt az erdőrendezési munkák során s neveze
tesen a gazdasági beosztással kapcsolatosan, pontos helyszíni felvé
telek alapján, egészen pontosan lehetne elkészíteni. Ez a munka sok 
esetben nagyobb nehézség nélkül keresztül is vihető. Nagyon sok 
esetben azonban le kell mondanunk róla már csak azért is, mert 
aligha lehetne ily nagyszabású tervet úgy elkészíteni, hogy azon 
később a kivitel alkalmával lényegesebb változtatásokat tenni ne 
kelljen. De az ilyen esetekben is arra kell törekednünk, hogy gon
dosan állapítsuk meg és jelöljük ki az utak irányát legalább ott, ahol 
az összeesik a gazdasági beosztás valamely határvonalával.

Hegyes vidéken az úthálózat tervezéséhez olyan térképekre van szükségünk, 
amelyeken a magassági vonalak (izohypszák) is fel vannak tüntetve. Éppen ezért 
nagyon kívánatos a felmérést ezekre is kiterjeszteni s gazdasági térképeinket - 
amiként külföldön sok helyen történik — ennek megfelelőleg ügy készíteni el, 
illetőleg úgy egészíteni ki, hogy a terepviszonyokra nézve is biztos tájékozást 
nyújtsanak. Ilyen gazdasági térképek hiányában jó hasznát lehet venni az 1 :25000 
mértékarányban készült katonai táborkari térképeknek is.

K ) Egyéb intézkedések és javaslatok.

Abban az esetben, ha az erdőbirtokra nézve a jo g i és birtokviszo
nyok az erdőrendezés idején még nem volnának teljesen rendezve, 
czélszerű eziránt is javaslatokat venni fel a gazdasági tervbe. így 
javaslatok vehetők fel a gazdasági tervbe pl. az esetleg még fenn
álló szolgalmak megváltása, a birtok határainak kikerekítése iránt stb. 
Jó szolgálatot tehetünk ezzel főleg arra az esetre, ha a kezelő erdő
tiszt személyében változás állana be. A gazdasági tervben foglalt 
javaslatokból ugyanis az új erdőtiszt könnyen tájékozódhatik az illető 
kérdések felől. De hasznosak lehetnek az ilyen feljegyzések akkor 
is, ha ilyen változás be nem következik, mert megkönnyíthetik a 
megoldás legmegfelelőbb módjának megtalálását.

Ki kell terjeszkedni továbbá a gazdasági tervben az erdő kezelési
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beosztásra és a kezelő és őrző személyzet létszámának a megálla
pítására  is. Utóbbit nálunk az erdőtörvény 17. §-ában felsorolt erdő- 
birtokosok erdeire nézve maga az erdőtörvény is megköveteli.

Helyénvaló lehet végül némely esetben a gazdasági tervbe fel
venni azokat az általános elveket és szabályokat is, amelyek a kihasz
nálás és felújítás foganatosításánál, a fatermelésnél, a fának a vágás
területekről való kiszállításánál szem előtt tartandók, valamint javas
latokat tenni a gazdasági tervben a fakelendőségi viszonyok javítására, 
a faértékesítésnél követendő eljárásra, a mellékhaszonvételek jövedel
mezővé tételére, az erdőápolásra, erdővédelemre, az erdőbirtokhoz 
tartozó mezőgazdasági és egyéb területek miként való hasznosítá
sára nézve stb.
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NEGYEDIK SZAKASZ.

A nyilvántartás.
Rendszeres erdőgazdaság el sem képzelhető anélkül, hogy a gazda

sági tervben előírt használatok, felújítások és egyéb teendők miként 
történt végrehajtásáról be ne számoljunk. Erre a czélra szolgál a 
nyilvántartás (üzemnyilvántartás).

De a nyilvántartásnak ezenkívül még más czélja is van. A gazda
sági tervben ugyanis a gazdálkodásnak úgyszólván csak a keretei 
vannak megadva hosszabb időre s a használatok részletes szabályo
zása csak rövidebb időre, rendszerint csak 10 évre történik, amely 
időszaknak leteltével, az ú. n. revízió (üzemátvizsgálás) alkalmával 
újólag részletes szabályozás alá kerülnek a használatok és felújítások. 
Ennél az újabb szabályozásnál az eddigi tapasztalatokra kell támasz
kodnunk s figyelembe kell vennünk a gazdaság eddigi eredményeit, 
nemkülönben az erdő általános viszonyaiban, az erdő területében, 
az erdő állapotában, az erdőgazdaság czéljaiban és feladataiban idő
közben esetleg beállott változásokat is. Gondoskodnunk kell tehát 
ezeknek a változásoknak a feljegyzéséről is, ami szintén a nyilván
tartás keretében történik. Ezenkívül a gazdasági tervben, különösen 
a nagyobb erdőbirtokokra vonatkozókban kiigazításra szoruló hibák 
is fordulhatnak elő, amelyeket legczélszerűbben szintén a nyilván
tartás czéljaira szolgáló iratokban lehet feljegyezni avégből, hogy a 
revízió alkalmával, esetleg már ezt megelőzőleg, kiigazíttassanak. 
A nyivántartás czélja tehát: 1. megkönnyíteni a használatok, felújí
tások és egyéb gazdasági teendők foganatosításának ellenőrzését;
2. adatokat nyújtani a gazdaság eredményeiről; 3. adatokat nyújtani 
az erdő általános viszonyaiban, az erdő területében, az erdő álla
potában, az erdőgazdaság czéljaiban és feladataiban esetleg beálló 
változásokról; 4. kimutatni a gazdasági tervben időközben felfede
zett hibákat.
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A nyilvántartási adatokat nagyobb erdőbirtokoknál a gazdasági 
tervhez tartozó külön nyilvántartási könyvben, kisebb erdőbirtokoknál 
pedig rendszerint a gazdasági terv végén erre a czélra nyitott külön 
lapokon szoktuk feljegyezni. Miként magának a gazdasági tervnek, 
a nyilvántartásnak az alaki berendezése is nagyon különböző lehet. 
Erre nézve olyan mintát, amely minden esetben megfelelő lenne, 
felállítani nem lehet. A mi erdőrendezési rendszerünk szerint a 
nyilvántartás áll:

1. a nyilvántartási jegyzőkönyvből, amely az erdő általános viszo
nyaiban és az erdő területében beálló változásoknak, az erdőgazda
ságra nagyobb befolyással bíró eseményeknek, a gazdasági tervben 
és az ahhoz tartozó térképeken talált hibáknak és hiányoknak, a 
gazdasági tervtől történt lényegesebb eltéréseknek és ezek indokainak, 
a gazdasági terv s általában a gazdasági rendszer fejlesztésére vonat
kozó indítványoknak és az erdőrendezés körébe vágó fontosabb 
gazdasági intézkedéseknek, ezek végrehajtásának s általában a gazda
ságra nézve nagyobb fontossággal bíró mozzanatoknak (pl. szállítási 
berendezések létesítésének stb.) a feljegyzésére szolgál;

2. a területek nyilvántartásából, amelyben a területben beálló 
változásokat külön is kimutatjuk abból a czélból, hogy a terület
állomány felől — művelési ágak szerint részletezve — mindig pontos 
adataink legyenek;

3. a főhasználatok nyilvántartásából, amelybe a foganatosított 
főhasználatokra vonatkozó adatok (terület, fatömeg, tőérték) jegyez
tetnek be évről-évre. erdőrészletek és évfolyamok szerint csopor
tosítva ;

4. az előhasználatok nyilvántartásából, amely az előhasználatokra 
vonatkozó hasonló adatok feljegyzésére,

5. a mellékhasználatok nyilvántartásából, amely a foganatosított 
mellékhasználatok feljegyzésére szolgál s végül

6. a felújítások nyilvántartásából, amelybe a foganatosított fel
újításokra és erdősítésekre vonatkozó részletes adatokat jegyezzük 
be évről-évre, erdőrészletek és évfolyamok szerint való csoporto
sítással.

Mindezeknek az iratoknak és kimutatásoknak a szerkesztésével 
és általában a nyilvántartás körébe tartozó teendőkkel a 11. részben 
fogunk bővebben foglalkozni.
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ÖTÖDIK SZAKASZ.

A revízió (üzemátvizsgálás).
Amint már fentebb a nyilvántartás tárgyalásánál is jeleztük, a 

gazdasági tervben a gazdálkodás hosszabb időre csak általánosság
ban, mintegy főbb vonásokban van szabályozva. Hosszabb időre 
szóló érvénynyel csak a gazdasági beosztás, a vágásforduló, a 
gazdasági mód és a tenyésztendő főbb fafajok vannak megállapítva, 
sőt ezek sem úgy, hogy az eziránti intézkedések később megvál
toztathatók ne volnának. Hasonlóképpen a vágatás szabályozására 
vonatkozó tervezet s az ennek alapján összeállított vágásterv is 
inkább csak tájékozás kedvéért készül hosszabb időre (pl. egy vágás
forduló tartamára) s nem azért, mintha annak megtartása hosszú 
időre feltétlenül kötelező volna. A gazdálkodásnál közvetetlenül 
zsinórmértékül szolgáló részletes fő-, elő-, mellékhasználati és fel
újítási tervek csak rövidebb időre, még pedig rendesen 10 évre 
szólnak. Ennek az időszaknak a leteltével egyfelől meg kell győződni 
arról, vájjon a használatok, felújítások és egyéb gazdasági teendők 
a gazdasági terv előírásának megfelelőleg foganatosíttattak-e, más
felől a gazdálkodást, t. i. a használatokat és felújításokat ismét 
részletesen szabályozni kell egy újabb időszakra. Ezt a rendszerint 
tíz évenként ismétlődő műveletet időszaki revíziónak (üzemátvizs
gálásnak) nevezzük.

Az időszaki revíziók a most említetteken kívül még más okból 
is szükségesek, időközben ugyanis az erdőbirtok területében s az 
erdő általános viszonyaiban olyan változások következhetnek be, 
amelyek a gazdaságnak újból való szabályozását tehetik szükségessé. 
Emellett kívánatossá válhatik időközben a gazdaság szabályozására 
vonatkozó főbb elveknek, nevezetesen a gazdasági módnak, a vágás
fordulónak, a tenyésztendő fafajokra vonatkozó intézkedéseknek, a 
felújítási módnak stb. a módosítása is, főleg a kevésbbé fejlett erdő- 
gazdaságoknál, amelyeknél a viszonyok kedvezőbbre fordulásával
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esetleg egészen új alapokra kell fektetni a gazdálkodást. Mindezek 
a körülmények a legtöbb erdőnél úgyszólván elkerülhetetlenné teszik 
az időszaki revíziókat.

Az időszaki revíziónak — amint már az elmondottakból is 
kitűnik — ki kell terjednie:

1. a lefolyt időszak alatt folytatott gazdálkodás megvizsgálására 
s ezzel kapcsolatban a gazdálkodás eredményeinek a kimutatására 
és a gazdasági terv előírásaival való összehasonlítására;

2. a gazdaság szabályozására vonatkozó eddigi rendelkezéseknek 
az elért eredmények alapján volt megbírálására;

3. az erdő jelenlegi állapotának a felvételére;
4. magának a revizionális munkálatnak az elkészítésére s ennek 

keretében a használatok és felújításoknak a következő időszakra 
való részletes szabályozására.

1. A lefolyt időszak alatt folytatott gazdálkodás megvizsgálása.

Ez abból áll, hogy a nyilvántartásban a lefolyt 10 év alatt fogana
tosított fő-, elő-, mellékhasználatokra és felújításokra vonatkozó adato
kat az esetleg szükséges kiegészítések megtétele után lezárjuk, átnéze- 
tes alakban összegezzük és összehasonlítjuk a részletes tervek elő
írásaival, lényegesebb eltérések esetén feljegyezvén egyúttal azokat 
az indokokat is, amelyek az eltéréseket szükségessé tették. Önként 
értetődik, hogy a nyilvántartásba bejegyzett adatoknak a helyességé
ről a helyszínén is meg kell győződnünk s ebből a czélból be kell 
járnunk mindazokat az erdőrészleteket, amelyekben a lefolyt 10 év 
alatt kihasználás vagy felújítás történt s meg kell állapítanunk, vájjon 
a használatok és felújítások (erdősítések) valósággal olyan terjedelem
ben és olyan módon foganatosíttattak-e, amint az a nyilvántartásban 
ki van mutatva. Ezt az ellenőrzés czéljából való bejárást legczél- 
szerűbben az erdő új állapotának a felvétele alkalmával végezhetjük.

2. A gazdaság szabályozására vonatkozó eddigi rendelkezések
megbírálása.

A lefolyt időszakban folytatott gazdálkodás megvizsgálása alkal
mával az elért eredményekből következtetést vonhatunk arra nézve, 
vájjon a gazdasági tervnek a gazdaság szabályozására vonatkozó 
előírásai helyesek voltak-e s megfelelnek-e a fennálló viszonyoknak 
és a szaktudomány mai állásának? Nem szorul-e módosításra pl. a
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gazdasági mód és a vágásforduló, vagy nem kell-e módosítani a 
gazdasági tervnek a tenyésztendő fafajokra, a felújítás módjára vonat
kozó intézkedéseit ? Helyesen jelöltetett-e meg annak idején a gazdasági 
tervben a gazdaság czélja? Nem volna-e módosítandó az erdő gazda
sági beosztása? Kiváló súly helyezendő továbbá a vágásszabályo
zásnak a gondos megbírálására és annak megállapítására, hogy a 
következő időszakra mely erdőrészletek írassanak elő kihasználásra. 
(Ez természetesen csak az erdő jelenlegi állapotának a felvétele után 
történhetik meg.) Épp úgy gondosan megbírálandók a gazdasági 
tervnek a gyérítések és a különböző mellékhasználatok foganatosí
tására s a szállítási berendezések létesítésére vonatkozó intézke
dései is.

3. Az erdő új állapotának a felvétele.

a) Az erdőbirtok határainak s a gazdasági beosztás állandósí
tására szolgáló vonalaknak és jeleknek megvizsgálása. A kezelő erdő
tiszt köteles az erdőbirtok határainak és a gazdasági beosztás állandó
sítására szolgáló vonalaknak és jeleknek a rendbentartásáról állandóan 
gondoskodni. A revízió alkalmával meg kell győződnünk arról, hogy 
a kezelő erdőtiszt ennek a kötelességnek mennyiben felelt meg. 
Ebből a czélból, valamint azért is, hogy az esetleg mutatkozó hiá
nyok pótoltassanak, részletesen bejárjuk az erdőbirtok összes határ
vonalait, valamint a gazdasági beosztást jelző vonalakat is. A határok 
bejárásánál ugyanazt az eljárást követjük, amelyet a gazdasági terv 
készítését megelőzőleg kellett követnünk. Ha a határvonal egyes 
helyeken a határjelek hiánya folytán, avagy más okból kétes volna, 
gondoskodnunk kell ez alkalommal a kétes határvonalrészleteknek a 
a pontos megállapításáról és a szomszéd birtokossal egyetértőleg 
történő állandósításáról. Illetőleg — ha ez békés úton nem sike
rülne — a törvényben előirt eljáráshoz kell folyamodnunk. Gondos
kodnunk kell továbbá arról is, hogy a rossz állapotban levő határ
jelek jókarba hozassanak, az időközben benőtt határnyiladékok 
kitisztíttassanak stb. Éppúgy intézkednünk kell aziránt is, hogy a 
gazdasági beosztás állandósítására szolgáló vonalak mentén a rossz 
állapotban levő jelzőoszlopok helyrehozassanak, a hiányzók újakkal 
pótoltassanak, a nyiladékok a szükséghez képest kitisztíttassanak, 
az elmosódott jelzések megújittassanak.

Ha az erdőbirtok területén háromszögelési pontok vannak, vizs
gáljuk meg ez alkalommal azokat is S pótoljuk az esetleges hiányo
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kát, illetőleg tegyük meg illetékes helyen a szükséges lépéseket 
aziránt, hogy az illető háromszögelési jelek pótoltassanak, illetőleg 
kijavíttassanak.

b) A területben felm erült változások felvétele. A lefolyt időszak 
alatt változások történhettek úgy az erdőbirtok egész területében 
(vétel, eladás, csere folytán), valamint ezen belől az erdőterületnek 
és az erdőhöz tartozó egyéb területeknek egymáshoz való arányá
ban. Mindezeknek már feljegyezve kell lenniök a nyilvántartási jegyző
könyvben és a területek nyilvántartásában s emellett feltüntetve kel! 
lenniök a gazdasági térképen is. Mindazonáltal — esetleges hibák 
elkerülése kedvéért — czélszerű ezeket a változásokat a természetben 
gondosan megvizsgálni a revízió alkalmával s amennyiben egyik
másik változás a nyilvántartásban nem volna feljegyezve, vagy pedig 
a térképen nem volna pontosan feltüntetve, gondoskodni kell a hiány 
pótlásáról.

Ugyanekkor pótlandók az eredeti térképeken mutatkozó esetleges 
egyéb hiányok is. így pl. ha egyes fontosabb természetes vonalak 
(hegygerinczek, patakok) vagy utak az eredeti térképen nem volnának 
feltüntetve, ezek felmérendők és a térképre berajzolandók. Épp 
úgy felmérendők és berajzolandók a térképre, ha ez már meg 
nem történt volna, a lefolyt időszak alatt kihasznált vágásterü
letek, erdősítések határvonalai, az időközben épült új utak vagy 
más szállítási berendezések, faá'lományviszonyok változása folytán, 
vagy egyéb okból a revízió alkalmával elkülönített új erdőrészletek 
határvonalai stb. Szóval arra kell törekednünk, hogy a térkép és az 
ennek megfelelőleg módosítandó területkimutatás a területet úgy 
egészben, mint részeiben a revízió alkalmával létező állapotnak meg
felelőleg híven tüntesse fel.

A térképre a változások, esetleges zavarok elkerülése czéljából 
színes, pl. piros tintával jelölendők be.

c) A faállom ány- s esetleg a termőhelyi viszonyokban beállott 
változások felvétele. A faállomány viszonyokban egy-egy 10 évre 
terjedő időszak alatt rendszerint sok változás történik, egyes faállo
mányok kihasználása és felújítása, tisztások beerdősítése, fiatalosok 
pótlása, gyérítések, tisztázó vágások foganatosítása következtében ; 
eltekintve attól, hogy az összes ki nem használt faállományoknak a 
kora 10 évvel magasabb lesz s számos faállománynál a sűrűség is 
változást szenved. Nincs kizárva a változás egyes erdőrészleteknél a 
termőhelyi viszonyokban sem, pl. a talajnak a legeltetés ellen történt
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megkimélése, talajjavító fafajok megtelepítése folytán, vízlecsapolás 
következtében stb.

Ezért és az eredeti felvételekben előfordulható hibák és hiányok 
helyesbítése, illetőleg pótlása czéljából czélszerű a revízió alkalmával 
az összes erdőrészleteket bejárni vagy legalább megtekinteni. Ennél 
a bejárásnál a következőkre kell kiterjeszkedni:

Azoknál az erdőrészleteknél, amelyekben a lefolyt időszak alatt 
fahasználat vagy felújítás történt, mindenekelőtt megállapítjuk, vájjon 
az helyesen és olyan terjedelemben foganatosíttatott-e, amint a nyil
vántartásban ki van mutatva. Felújításoknál (erdősítéseknél) megálla
pítjuk és feljegyezzük ezenkívül azt is, hogy a felújítás, illetőleg 
erdősítés milyen mértékben mondható sikerültnek. Ezek a feljegy
zések azért szükségesek, hogy a lefolyt időszak alatt folytatott gazdál
kodás megbírálásához megfelelő adataink legyenek. Egyúttal felvesz- 
szük a jelenlegi állapotot. T. i. megbecsüljük és feljegyezzük a faállo
mány viszonyokra vonatkozó mindazokat az adatokat, amelyek a 
revízió alkalmából készítendő új részletes erdőleírás összeállításához 
szükségesek (a jelenlegi fafaj és elegyarány, kor, sűrűség, a gazda
ságra vonatkozó megjegyzések stb.), épp úgy, mint az első erdő
rendezés alkalmával tenni szoktuk. Ha időközben a termőhelyi 
viszonyok is megváltoztak volna, avagy az derülne ki, hogy azok 
annak idején tévesen vétettek fel, az erre vonatkozó eredeti adatokat 
helyesbítjük.

A következő időszak alatt kihasználás alá kerülő erdőrészletek 
szintén részletesen bejárandók. Ezeket illetőleg is feljegyzendők a 
faállományviszonyokra s esetleg a termőhelyi viszonyokra vonatkozó 
adatok. Gondosan megállapítandó a kihasználásuknál és felújításuk
nál alkalmazandó eljárás és egyúttal fatömegük pontosan meg
becsülendő.

Kívánatos a többi erdőrészlet bejárása is. Egyfelől azért, hogy 
megállapítható legyen, mely erdőrészletekben szükséges gyérítés,, 
tisztázó vágás, pótlás vagy a fiatalos ápolása, mely erdőrészletekben 
engedhető meg a legeltetés vagy egyéb mellékhasználat. Másfelől 
azért, hogy az eredeti részletes erdőleírásban esetleg mutatkozó 
hibákat kiigazítsuk. Sőt bejárandók az összes tisztások és az erdő
birtokhoz tartozó másféle művelés alatt levő területek (rétek, legelők, 
szántók stb.) is, egyebek között azért, hogy ha esetleg közülök egy- 
némelyik közel állana az elkopárosodáshoz, beerdősítésre írjuk elő. 
Viszont ha olyan tisztásokat találunk, amelyek a gazdasági terv
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értelmében beerdősítendők volnának, holott mezőgazdasági művelésre 
állandóan alkalmasak s beerdősítésük mellőzése a birtokosnak érde
kében áll: feljegyezzük az erre vonatkozó észrevételeinket is abból 
a czélból, hogy az ilyen területeknek az erdőterületek sorából való 
törlése iránt a szükséges lépéseket megtegyük.

Az összes területeknek ekkép történő bejárása alkalmával győ
ződhetünk meg a legkönnyebben arról is, hogy az eredeti vágás
szabályozási tervezet hol és mennyiben szorul módosításra. Csak 
ezután állapíthatjuk meg véglegesen, hogy a következő időszakra 
mely erdőrészleteket írjunk elő kihasználásra.

A termőhelyi és faállományviszonyokra vonatkozó adatokat az 
erdő bejárása alkalmával vagy a már ismert »Becslési jegyzőkönyvébe, 
vagy pedig egy külön erre a czélra szolgáló zsebkönyvbe jegyez
zük fel. Utóbbinak a berendezésével a II. részben fogunk meg
ismerkedni. Ezeknek a feljegyzéseknek az alapján a belső munkála
tok alkalmával új részletes erdőleírást készítünk vagy az összes 
erdőrészletekről, vagy legalább azokról, amelyeknek leírási adatai 
lényeges változást szenvedtek.

d) Az erdő jelenlegi állapotának a felvételéhez tartozik végül az 
erdőbirtok általános viszonyaiban (birtokviszonyok, jogi viszonyok stb.) 
esetleg beállott változások felvétele is. Ezeknek a változásoknak tulaj
donképpen már feljegyezve kell lenniök a nyilvántartási jegyző
könyvben. Mindazonáltal megtörténhetik, hogy az idevágó feljegy
zések hiányosak s ezért a revízió alkalmával az általános viszonyok 
újólag vizsgálat tárgyává teendők, a megállapított változásoknak az 
erdőgazdaságra való hatása mérlegelendő s az ebből folyólag szük
séges tennivalók gondosan figyelembe veendők a revizionális mun
kálat összeállításánál.

4. A revizionális (üzemátvizsgálási) munkálat elkészítése.

Az 1—3. pontok alatt tárgyalt munkák eredményét a külső fel
vételek befejezése s a nyilvántartás lezárása után az ú. n. revizio
nális (üzemátvizsgálási) munkálatba foglaljuk. Ez a munkálat egy 
leírásból és az ahhoz tartozó kimutatásokból áll s kiterjed a lefolyt 
időszakban folytatott gazdálkodás eredményeinek a megbírálására, 
az erdő új állapotának a jellegzésére, a gazdaság szabályozására 
vonatkozó eddigi intézkedések esetleges módosítására, illetőleg kiegé
szítésére és végül a gazdaságnak a legközelebbi 10 évre való rész
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letes szabályozására. Utóbbi a munkálathoz tartozó új részletes fő-, 
elő-, mellékhasználati és felújítási tervekben történik. A revizionális 
munkálat elkészítésével kapcsolatban az eredeti gazdasági terv táb
lázatait a szükséghez képest módosítjuk, illetőleg azok egynémelyike 
helyett új táblázatot készítünk.

A revizionális munkálatok alakját, az elkészítésüknél követendő 
eljárást, nemkülönben az ezzel kapcsolatos teendőket a II. részben 
kimerítően fogjuk tárgyalni. Ennélfogva ezeknek a bővebb ismerte
tését itt mellőzzük.
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II. ALKALMAZOTT RÉSZ.

Muzsnay O .: Erdőrendezéstan. 15
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Tartalom és beosztás.
Az erdőrendezéstan első részében az erdőrendezésnél szüksé

ges elméleti ismereteket tárgyaltuk. Foglalkoztunk az erdő szabályos 
állapotával, a szabályos állapot feltételeivel s különösen a szabályos 
fakészlet és növekedés kiszámításának a módjaival. Megismerkedtünk 
általánosságban az erdőrendezési előmunkálatok mibenlétével, ú. m. 
az erdő általános viszonyainak (a birtok-, jogi, természeti viszonyok, 
az eddigi gazdálkodás és az erdők jelenlegi állapota, a vidék viszonyai 
az erdőgazdaság szempontjából, a fakelendőségi, közlekedési, személy
zeti és munkásviszonyok) kipuhatolásánál, az erdőbirtok felmérésénél 
s a termőhelyi és faállományviszonyok felvételére terjedő erdőbecslési 
munkálatok foganatosításánál követendő eljárással. Láttuk továbbá, 
miképpen járhatunk el az erdőgazdaság szabályozásánál s ennek 
keretében az erdőgazdaság czéljainak, a tenyésztendő fafajoknak, a 
gazdasági módnak, a felújítás módjának, a vágásfordulónak a meg
állapításánál, az erdő gazdasági beosztásánál, a vágatás szabályo
zásánál; mire kell figyelemmel lennünk az elő-, mellékhasználatok s 
felújítások szabályozásánál, a szállítási berendezések létesítésére vonat
kozó és egyéb intézkedések és javaslatok megtételénél. Megismerked
tünk végül a nyilvántartás és a revízió (üzemátvizsgálás) lényegével.

Hogy miképpen alkalmazzuk ezeket az elméleti ismereteket a 
gyakorlatban, azzal az erdőrendezéstan második, alkalmazott része 
foglalkozik. Részletesen meg fogunk ismerkedni ebben a részében 
az erdőrendezéstannak az erdőgazdasági tervek (üzemtervek) alakjával 
és a gazdasági tervek elkészítésével járó teendőkkel, a nyilvántartás 
alakjával és a nyilvántartási adatok feljegyzésénél, vagyis a nyilván
tartás vezetésénél követendő eljárással, valamint a revízióval járó 
teendőkkel és a revizionális (üzemátvizsgálási) munkálatok elkészí
tésével.

Úgy a gazdasági tervekre, valamint a nyilvántartásra és a revi
zionális munkálatokra nézve elsősorban a hazai viszonyokat s a 
nálunk az erdőtörvény 17. §-a alá tartozó erdőbirtokoknál kialakult

15
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rendszert vesszük alapul. Anélkül azonban, hogy ehhez a rend
szerhez szorosan alkalmazkodnánk. Sőt ellenkezőleg nagy súlyt 
fogunk helyezni arra, hogy e rendszer lényegesebb hibáit a lehető
ségig kiküszöböljük és ezáltal jelenlegi erdőrendezési rendszerünket 
némileg tökéletesbítsük.

Felvesszük ezenkívül ebbe a részbe a gazdasági terv és a 
10 évenként készülő revizionális munkálatok között mintegy össze
kötő kapcsot képező »statisztikádnak a tárgyalását is.

Végül meg fogunk ismerkedni vázlatosan a külföldi erdőrendezési 
eljárások egynémelyikével és ennek kapcsán a gazdasági terveknek, 
nyilvántartási könyveknek és revizionális munkálatoknak külföldön 
szokásos néhány alakjával is.

Az elmondottakhoz képest az erdőrendezéstan alkalmazott részének 
beosztása a következő:

Első szakasz: A gazdasági tervek készítése.
Második szakasz: A nyilvántartás.
Harmadik szakasz: A revizionális munkálatok készítése.
Negyedik szakasz: Statisztikai adatok.
Ötödik szakasz: Külföldi erdőrendezési eljárások.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



ELSŐ SZAKASZ.

A gazdasági tervek készítése.
A gazdasági tervek tartalmáról, alakjáról s az elkészítésükkel 

járó munkákról általában.

Erdőgazdasági terv, vagy röviden: gazdasági terv alatt — amint 
már e könyv bevezető fejezetében láttuk — a helyes gazdálkodás 
biztosítását czélzó azt a tervet értjük, amely az erdőben foganato
sítandó gazdasági műveleteket szabályozza.

Megkülönböztetünk rendszeres gazdasági tervet és ideiglenes 
gazdasági tervet. A rendszeres gazdaság i terv hosszabb időre szóló 
érvénnyel készül, a gazdálkodást úgy általánosságban, mint rész
leteiben pontos helyszíni felvételek alapján szabályozza s kiterjed 
úgyszólván az összes fontosabb gazdasági műveletekre. Az ideiglenes 
gazdasági tervet ellenben csak bizonyos rövidebb, átmeneti időre 
készítjük s többnyire csak olyan esetekben, amikor a rendszeres 
gazdasági terv elkészítéséhez hiányzanak az előfeltételek. így pl. az 
olyan erdőkről, amelyeknél az úrbéri birtokrendezés még nincs 
befejezve s addig is, amíg befejeztetnék, a gazdálkodást legalább 
nagyjából szabályozni kell. Az ideiglenes gazdasági tervek termé
szetesen sokkal egyszerűbb alakkal bírhatnak, mint a rendszeres 
gazdasági tervek s elkészítésüknél kevésbbé részletes és pontos 
felvételekkel is megelégszünk.

Az alábbiakban bővebben csak a rendszeres gazdasági tervek 
készítését fogjuk tárgyalni, míg az ideiglenes gazdasági tervek 
készítéséről csak röviden fogunk megemlékezni. Mert ha valaki 
tisztában van a rendszeres gazdasági tervek készítésénél követendő 
eljárással, szükség esetén az ideiglenes gazdasági terv elkészítésének 
a módját is könnyen eltalálhatja.

A rendszeres gazdasági tervek készítésénél és az ezzel kapcso
latos munkáknál kisebb vagy nagyobb részletességgel járhatunk el,

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



230

aszerint, amint az illető erdőbirtok a belterjes gazdálkodásra fekvé
sénél, állapotánál s a fennálló értékesítési viszonyoknál fogva többé 
vagy kevésbbé alkalmas. A gazdasági tervek alakja tehát már csak 
ezért is különböző lehet. De különböző lehet ezenkívül az erdő
birtok nagysága s a gazdasági terv készítőjének, illetőleg az erdő
rendezési utasítás tervezőjének az egyéni felfogása és észjárása 
szerint is.

Minden körülmények között tartalmaznia kell azonban a rend
szeres gazdasági tervnek legalább is :

1. az erdő jelenlegi állapotának a feltüntetésére szolgáló adatokat, 
vagyis az erdő általános viszonyainak a leírását, az erdőbirtok terü
letének részletes kimutatását, a termőhelyi és faállományviszonyokat 
behatóbban feltüntető részletes erdőleírást;

2. a gazdálkodásnál szem előtt tartandó főbb elveknek (tenyész
tendő fafajok, gazdasági mód stb.) a megállapítását;

3. a vágatásnak (a főhasználatoknak) rövidebb vagy hosszabb 
időre, de legalább is 10 évre való szabályozását általánosságban;

4. az összes használatoknak, a felújításnak és egyéb gazdasági 
teendőknek a részletes szabályozását a legközelebbi (rendesen 10 évi) 
időszakra;

5. ezenkívül múlhatatlanul szükséges még a gazdasági tervhez 
megfelelő térképet is csatolni.

Ebben a keretben a gazdasági terv megfelelhet az erdőtörvény 
17. §-ában foglalt s az ott felsorolt jogi személyek erdeire vonat
kozó annak a követelménynek is, mely szerint »a gazdasági tervek 
— tekintettel az erdők terjedelmére, állapotára, az erdőbirtokos 
szükségleteire és az erdők okszerű jövedelmezésére — akként készí
tendők, hogy az erdők jókarban tartása s használatuk tartamossága 
biztosíttassák s a fatenyésztésen kívül az erdei melléktermények 
használata is szabályoztassék«.

A fentebb jelzett adatokat és rendelkezéseket részint leírás, részint 
kimutatások alakjában, részint a gazdasági tervhez tartozó térképeken 
tüntetjük ki. Hogy miképpen, azzal alább részletesen fogunk foglal
kozni. De már most jegyezzük meg jól, hogy a gazdasági tervek 
készítésénél czélszerű mindig az egyszerűségre törekednünk. Legyen 
a gazdasági terv alak és tartalom tekintetében lehetőleg egyszerű, 
könnyen áttekinthető és minden szakember által könnyen megérthető. 
Legyen meg benne minden, ami az erdő jelenlegi állapotának a 
megismeréséhez s a gazdaság szabályozásához szükséges, de viszont
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kerüljük a túlságos szövevényességet, a túlságos aprólékoskodást 
és általában mindazt, aminek gyakorlati értéke amúgy sincsen s ami 
másfelől a helyes gazdálkodáshoz okvetetlenül szükséges szabadabb 
mozgást akadályozhatná.

A gazdasági terv elkészítésével járó munkálatok részben kint a 
helyszínén, részben bent az irodában végzendők. Ehhez képest 
azokat két csoportba szoktuk sorozni, ú. m.:

1. erdőrendezési külső munkálatok;
2. erdőrendezési belső vagy irodai munkák.
Arra nézve, hogy mindezeknek a munkáknak a végzésénél minő 

sorrendet kell követni, szigorú szabályokat felállítani nem lehet- 
Mindazonáltal igyekezni fogunk azokat a lehetőségig olyan idő
szerinti, természetes sorrendben tárgyalni, amilyen sorrendet foga
natosításuknál a gyakorlatban legtöbbnyire követni szoktunk. Ezért 
az erdőrendezési külső munkálatokkal egy czím alatt fogunk meg
ismerkedni némely belső munkákkal is. Azokkal az előkészületekkel 
t. i., amelyek már a külső munkálatok megkezdése előtt, ezeknek 
teljesíthetése érdekében végzendők.

I. Az erdőrendezési külső munkálatok.

1. Előkészületek az erdőrendezési külső m unkálatokhoz.

Előrebocsátjuk, hogy az erdőrendezési külső munkálatok alábbi 
tárgyalásánál a nagyobb erdőbirtokokat fogjuk szem előtt tartani, 
abból indulván ki, hogy ha ismerjük az ezeknél követendő eljárást, 
akkor tisztában lehetünk egyúttal a kisebb erdőbirtokoknál felmerülő 
teendőkkel is.

Mielőtt az erdőrendezési külső munkálatokat megkezdenék, tájé
kozódnunk kell az erdő általános viszonyai felől. Továbbá össze 
kell gyűjtenünk mindazokat az okmányokat, térképeket és rendel
kezésre álló különböző adatokat, amelyekre a külső munkák foga
natosításánál szükség lehet. Ezenkívül a legtöbb esetben még más 
előkészítő munkálatokat is keli végeznünk.

Mindenekelőtt tájékozódnunk kell a birtokviszonyok felől. Amint 
az erdőrendezéstan elméleti részéből tudjuk, a birtokviszonyokat 
illetőleg tisztába kell jönnünk a birtokos jogi minőségével, az erdő
birtok fekvésével közigazgatási tekintetben, legalább nagyjában az

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



232

erdőbirtok határaival és az erdőbirtokhoz tartozó területállománynyal. 
Ebből a czélból be kell szereznünk az erdőbirtokra vonatkozó 
kataszteri birtokívek és kataszteri térképek másolatait, a hiteltelek
könyvi kivonatokat, az esetleges birtokrendezési térképeket, a birtok- 
rendezési és egyéb okmányokat.

Hogy a birtokviszonyokra vonatkozó adatok honnan szerezhetők be, röviden 
láttuk már az elméleti részben (48. és 49. lap). Eszerint a birtokos jo g i minősége felől 
— ha ezzel nem volnánk már előre tisztában — a hiteltelekkönyv és az esetleg 
rendelkezésre álló egyéb okiratok, valamint maga az erdőbirtokos, vagy ennek 
tisztviselői adhatnak felvilágosítást. De emellett kétes esetekben czélszerű az 
illetékes királyi erdőfelügyelőségtől megtudni, hogy az erdőbirtok az erdők 
nyilvántartási törzskönyvében milyen birtokczím alatt van bejegyezve. Az erdő
birtok fekvését közigazgatási tekintetben a helységnévtárból, vagy pedig a köz- 
igazgatási beosztást feltüntető térképből tudhatjuk meg abban az esetben, ha 
ez nem volna ismeretes előttünk. A birtok határai felől a kataszteri térképek, 
avagy az esetleg létező határleírási okmányok nyújtanak előzetes felvilágosítást.

A területállományra nézve előzetesen meg kell tudnunk legalább megköze
lítőleg, hogy mekkora az erdőbirtok területe művelési ágak szerint és mely 
területek tekintendők tulajdonképpen erdőnek. A terület nagysága felől előzetes 
tájékozást nyerhetünk a kataszteri birtokívekből s a legtöbb rendszeresen kezelt 
nagyobb erdőbirtoknál (pl. a kincstári erdőbirtokoknál) ezenkívül az ú. n. birtok- 
törzskönyvekből is, amelyekben az erdőbirtokhoz tartozó összes területek katasz
teri parczellánként ki vannak mutatva hiteltelekkönyvi számaikkal együtt. A hitel- 
telekkönyvek adatai a terület nagyságára nézve csak ott irányadók, ahol az 
állandó kataszter munkálatai be vannak fejezve s a hiteltelekkönyv az állandó 
kataszter adatainak megfelelőleg már át van alakítva. Egyebütt a telekkönyv 
csak a tulajdonjog megállapításánál vehető alapul, a terület nagyságára nézve 
azonban nem irányadó.

Azt, hogy mely területek tekintendők erdőnek s kezelendők ennélfogva 
erdőképpen, az erdők nyilvántartási törzskönyvéből tudhatjuk meg, amelyben az 
erdőterületek nemcsak birtokczím (a birtokos jogi minősége), hanem emellett 
minden egyes erdőbirtokot illetőleg fafaj és talajminőség szerint is részletezve 
vannak. Amikor tehát a birtokczím felől tudakozódunk a királyi erdőfelügyelőnél, 
czélszerű adatokat kérnünk arra nézve is, hogy mekkora terület van az erdők 
nyilvántartási törzskönyvében a szóban levő erdőbirtokot illetőleg erdőképpen 
kimutatva és hogy az erdőterület mely kataszteri parczellákból áll. Ezenkívül, 
hogy mely parczellák mekkora területtel szerepelnek a feltétlen, a nem feltétlen 
(mezőgazdasági művelésre állandóan alkalmas) erdőtalajon levő erdők, esetleg 
a védőerdők, avagy a futóhomokon levő erdők között.

Ezeket tudnunk azért szükséges, mert a feltétlen erdőtalajon levő erdők 
közé sorozott területeket az erdőgazdaságtól elvonni s másnemű művelés alá 
fogni, avagy a védőerdőket és a futóhomokon álló erdőket az ezek kezelésére 
nézve a törvényben és a miniszteri rendeletekben megállapított szabályoktól 
eltérőleg kezelni nem szabad. Sőt az erdőtörvény 17. §-ában felsorolt erdők 
közül még a nem feltétlen erdőtalajjal bíró erdőket is csak akkor szabad 
elvonni az erdőgazdaságtól, ha erre a földmívelésügyi miniszter az engedélyt
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megadta, amely engedély rendszerint ahhoz a feltételhez szokott köttetni, hogy 
az illető terület helyébe más, erdőgazdaságra alkalmas területet csatol a birtokos 
az erdőhöz.

Természetes, hogy abban az esetben, ha akár előzetesen, akár később az 
erdőrendezési külső munkák során arra jönnénk rá, hogy valamely terület annak 
idején a talaj minőségének meg nem felelő osztályba soroztatott, így pl. ha a 
védőerdők közé védőerdő jelleggel nem bíró, avagy a feltétlen erdőtalajon lévő 
erdők közé másnemű művelésre (szántóföld, rét, kert vagy szőlő) állandóan 
alkalmas terület vétetett fel, megtehetjük az illetékes közigazgatási bizottságnál 
a szükséges lépéseket az iránt, hogy a törzskönyv kiigazíttassék.

Önként értetik, hogy a területet úgy egészben, mint részleteiben pontosan 
csak a felmérési munkák (felmérés, térképkészítés, területszámítás) befejezése 
után állapíthatjuk meg.

A jog i viszonyok felől (vadászati, halászati, vízhasználati, úthasz
nálati jogok, erdei szolgalmak, kegyúri terhek, faeladási és egyéb 
szerződések, adók stb.) előzetesen csak általánosságban szükséges 
tájékozódnunk. A részletes adatokat erre nézve később, az erdő
rendezési külső, esetleg csak az ezeket követő belső munkálatok 
során szerezhetjük be. Mindenesetre szükséges már a tulajdonkép
peni külső munkák megkezdése előtt tisztába jönnünk az erdő- 
birtokost esetleg megillető úsztatási és tutajozás)’ joggal, valamint 
ha a birtokot esetleg szolgalmak terhelik, ezeknek a mibenlétével, 
nevezetesen a volt úrbéresek jogosultságainak s az általuk teljesí
tendő viszontszolgáltatásnak minőségével és mennyiségével. (Bőveb
ben lásd a 49. és 50. oldalakon.)

A természeti viszonyok, nevezetesen az erdőbirtok fekvése (föld
rajzi fekvés és tengerszínfeletti magasság), a hegyrajzi, éghajlati, 
geológiai és fatenyészeti viszonyok felől előzetesen szintén csak 
nagyjából szükséges tájékozódnunk. Némi útbaigazítást adhatnak 
erre nézve az illető vidékről készült katonai táborkari térképek, 
geológiai térképek s a közelben lévő meteorológiai állomások fel
jegyzései. Tájékozást nyerhetünk továbbá ezek felől a birtokostól 
vagy alkalmazottaitól is, de czélszerű emellett a helyszínén is 
tájékozódni. Ebből a czélból kívánatos, hogy az erdőrendező az 
illető erdőbirtokot legalább nagyjából már előzetesen bejárja, amely 
alkalommal természetesen más tekintetben is hasznos tájékozást 
szerezhet magának az erdőbirtok felől. Ugyanekkor azt a kérdést 
is eldöntheti, vájjon szükséges-e, illetőleg lehet-e az illető erdő
birtokra nézve helyi fatermési táblákat felállítani, avagy a rendel
kezésre álló általános, avagy más fatermési táblákat kellend alkal
mazni ?
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A külső munkák megkezdése előtt tájékozódnia kell az erdő
rendezőnek még az eddigi gazdálkodás felől, továbbá a vidék 
viszonyai felől az erdőgazdaság szempontjából s a fakelendőségi, 
közlekedési, személyzeti és munkásviszonyok felől is legalább oly 
mértékben, hogy a gazdálkodás belterjességére befolyással bíró 
fontosabb tényezőket megismerje és ennek alapján megállapíthassa, 
hogy az erdőrendezési munkák minő részletességgel lesznek foga- 
natosítandók. Az idevágó részletes adatok összegyűjtése későbbre, 
a külső munkák idejére halasztható.

Abban az esetben, ha az erdőbirtok területén, vagy annak köz- 
vetetlen közelében a felmérésnél felhasználható kataszteri három
szögelési pontok vannak, a külső munkák megkezdése előtt gondos
kodni kell az ezekre vonatkozó, az összrendezőket feltüntető alap
lapoknak és helyszínrajzi leírásoknak a Budapesten levő m. kir. 
háromszögelő hivataltól való beszerzéséről, amely hivatal ezeket a 
m. kir. pénzügyminisztérium által megállapított másolási díjak ellenében 
kívánatra megküldi. Ha nincsenek kataszteri háromszögelési pontok, 
lehetnek katonai háromszögelési pontok az illető területen, amelyekről 
az adatok a bécsi katonai földrajzi intézettől szerezhetők be.

A külső munkálatokhoz való előkészületek közé tartozik továbbá 
a mérésnél használandó műszereknek (busszola, theodolit, mérő
asztal stb.) gondos megvizsgálása és szükség esetén műszerész 
által való kijavíttatása is. Ezt a vizsgálatot jóval a külső munkálatok 
megkezdése előtt kell elvégezni, azért, hogy az esetleg szükségesnek 
mutatkozó javításokról idejekorán lehessen gondoskodni.

Ha a részletes felmérésnél már meglévő, megbízható kataszteri, 
birtokrendezési vagy más térképeket kívánunk alapul venni, helyesen 
tesszük, ha már a külső munkák megkezdése előtt összeállítjuk az 
alaptérképnek a vázát s arra ezekről a térképekről a főbb vonalakat, 
valamint a háromszögelési pontokat felvisszük. Ez azért czélszerű, 
mert így a felmérendő fontosabb vonalak már a mérési munkák 
folyamán berajzolhatok az alaptérképre, sőt ha a körülmények meg
engedik, az alaptérképet teljesen össze is lehet állítani a külső 
munkák folyamán, aminek az a nagy előnye, hogy a csak a térkép 
összeállításánál észrevehető mérési hibák ekkép könnyebben kiiga
zíthatók, mint ha azokat csak télen, a belső munkák során fedezzük 
fel. Természetes, hogy ebben az esetben kívánatos az alapul veendő 
térképek pontosságáról, legalább nagyjából, előzetesen meggyőződni.

Az imént mondottakra való tekintettel czélszerű lehet egyébiránt
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az alaptérképnek a vázát (a négyszögű kerethálózatot) előre elkészíteni 
akkor is, ha a felmérést alapjából nekünk kell végeznünk, illetőleg 
ha csupán a háromszöghálózat egyes főbb pontjai állanak rendel
kezésünkre, amely esetben ezeket az alaptérképre már most fel
visszük.

Ha olyan erdőről kell gazdasági tervet készítenünk, amely már 
eddig is gazdasági terv szerint volt kezelve s amelyről ennélfogva 
részletes gazdasági térképeink is vannak: ezekről a térképekről 
egyszerű másolatokat készíthetünk (pl. másolópapírra, melyet azután 
rajzpapirosra és ezzel együtt vászonra ragasztunk) abból a czélból, 
hogy azokat a külső munkáknál kézi térképek gyanánt használjuk.

2. Felm érési és becslési munkák.

Ha háromszögelésre kell alapítanunk a mérést és a háromszögelést 
magunknak kell végeznünk, czélszerű az ezzel járó munkát lehetőleg 
még a részletes felmérési és becslési munkák megkezdése előtt foga
natosítani, úgy, hogy amikor a részletes felvételekhez fogunk, a három
szöghálózatunk már meglegyen. Éppúgy, ha helyi faterm ési táblákat 
kell felállítanunk, ezek elkészítésének is meg kell előznie a részletes 
becslési munkákat, mert utóbbiaknak a foganatosítása alkalmával 
már tisztában kell lennünk a termőhelyi osztályok számával s azok 
minősége felől már pontosan tájékozva kell lennünk. Leghelyesebben 
járunk el egyébiránt, ha úgy a háromszögelést, mint a helyi fater
mési táblák felállítását a részletes felmérési és becslési munkák 
megkezdése előtt való évben végezzük el; annyival inkább, mert 
úgy a háromszögeléssel, mint a fatermési táblák összeállításával 
sok olyan irodai munka is van egybekötve, amelyet legczélszerűbben 
télen át teljesíthetünk. Ebben az esetben természetesen mindkét 
munkálat az előkészületek közé számítható.

A további erdőrendezési külső munkálatokat rendszerint az erdő- 
birtok határainak a megvizsgálásával és biztosításával kezdjük meg. 
Hogy ez miképpen történik, részletesen láttuk az elméleti részben 
(55—58. lap). Itt csak azt hangsúlyozzuk, hogy a határok bejárását a 
lehető legnagyobb gonddal kell végezni s az esetleg felmerülő határ
kérdések rendezésénél nagy óvatossággal kell eljárni. Ha a birtok 
határairól határleírási okmányaink nincsenek, czélszerű a szomszédos 
birtokosokkal egyetértőleg az illetékes közigazgatási hatóság közbe
jöttével pontos határleíró jegyzőkönyvet készíteni, amely a később
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felmerülhető határkérdések elintézésénél irányadó legyen. Ha a határ
vonal egyes részletei a szomszéd birtokos és a közigazgatási ható
ság közbejöttével megtartott határjárás után is vitásak maradnának, 
a helyesnek tartott határvonalak a természetben mindkét fél részéről 
megjelölendők s az 1894: XII. t.-cz.-ben előírt eljárás a vitás határ 
rendezése czéljából megindítandó.

A határok bejárása és állandósítása kiterjesztendő azokra a vona
lakra is, amelyek az erdőt a tulajdonos egyéb területeitől választják 
el. Ez alkalommal czélszerű az esetleges zegzugos határvonalakat 
bizonyos mértékig kikerekíteni; úgy azonban, hogy feltétlen erdő
talajjal bíró részt az erdőből nagyobb terjedelemben el ne vágjunk.

Ha esetleg a rendelkezésünkre álló kataszteri, birtokrendezési 
vagy egyéb térképek megbízhatóságáról nem szereztünk volna már 
előbb meggyőződést, a határok megvizsgálása a legkedvezőbb alka
lom arra, hogy ezeket a térképeket a természettel összehasonlítsuk 
s ennek alapján eldöntsük, vájjon azok a részletes felmérés alapjául 
elfogadhatók-e vagy sem.

A határok megvizsgálása és biztosítása után következnek a rész
letes felvételek, vagyis a részletes felm érési és becslési munkák, ame
lyeket legczélszerűbb egymással párhuzamosan végezni. Első teendő 
ezek között az erdőrészletek elkülönítése, ami az erdőrendezéstan elmé
leti részében (a 67. és köv. old.) részletesen leírt elvek és eljárás szerint 
történik. Nagy gondot fordítsunk itt arra, hogy az erdőrészletek hatá
rait a természetben jól felismerhetően jelöljük meg, kivéve az anélkül is 
pontosan és könnyen megtalálható vonalakat (patakok, utak stb.). 
Hogy milyen aprólékossággal járjunk el az erdőrészletek elkülöní
tésénél, az a gazdálkodás belterjességétől s a termőhelyi és faállo
mányviszonyok változatosságától függ. Erre nézve az elméleti rész
ben felsorolt szabályokat s különösen azt kell szem előtt tartanunk, 
hogy csak olyan területrészeket foglaljunk egy és ugyanabba az 
erdőrészletbe, amelyek gazdaságilag egyenlő elbánás alá eshetnek.

A felmérést és a becslést nagyobb erdőbirtokoknál a helyes 
munkafelosztás kedvéért rendesen külön egyén végzi. A becslő az 
erdőrészletek elkülönítése alkalmával a felmérendő összes vonala
kat kézi térképébe rajzolja be, az erdőrészleteket és egyéb területeket 
ideiglenesen folyószámmal (illetőleg betűvel) látja el és ezt a vázlatot 
azután átadja a mérnöknek, a felmérendő vonalaknak saját kézitér
képére való bejelölése végett. Eszerint a becslőnek munkájával mindig 
a mérnök előtt kell haladnia.
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A felmérésnél követendő eljárást illetőleg az elméleti részben 
(58. és köv. old.) előadottakra utalunk. Ugyanott találjuk meg (71. és 
köv. old.) a fontosabb tudnivalókat a becslési munkákra nézve is.

Utóbbiak — amint tudjuk — kiterjednek minden egyes erdőrész
letnél : a termőhelyi és faállományviszonyok felvételére. Nevezetesen 
a termőhelyet illetőleg a fekvésre és a talajra vonatkozó adatok fel
jegyzésére s a termőhelyi osztály megállapítására, a faállományviszo
nyokat illetőleg pedig a fafaj és elegyarány, a kor, a sűrűség, a 
fatömeg s esetleg a növekedés felvételére, illetve megbecslésére,, 
valamint a faállományra vonatkozó egyéb adatoknak (származási 
mód, növés, fejlettség, épségi állapot) és a gazdaságra vonatkozó 
és egyéb észrevételeknek a helyszínén való feljegyzésére. Mindeze
ket az adatokat a becslési jegyzőkönyvbe jegyezzük be, amelynek 
berendezését szintén láttuk már az elméleti részben.

A fatömeget közvetetlen felvétel útján rendszerint csak a vág
ható és közel vágható faállományokban szoktuk megbecsülni. Ez a 
becslés történhetik külön is, a faállományra vonatkozó többi adatok 
megbecslése után. De sokkal czélszerűbb a többi adatok felvételé
vel egyidejűleg végezni. Hacsak lehetséges, ne mulaszszuk el a 
fatömegbecslés eredményét mindjárt a helyszínén ki is számítani, 
már csak azért is, hogy ezáltal bizonyos gyakorlatot szerezzünk a 
holdankénti fatömegek megbecslésében. De másfelől azért is, hogy 
az ekkép kiszámított holdankénti fatömeget a fatermési táblák adatai
val a helyszínén összehasonlíthassuk s a termőhelyi és faállomány
viszonyokra vonatkozólag már előbb feljegyzett adatokat (termő
helyi osztály, kor, sűrűség, elegyarány) a szükséghez képest kiiga
zíthassuk.

Nagy súly fektetendő a faállományviszonyok felvételénél a gazda
ságra vonatkozó észrevételeknek a feljegyzésére s nevezetesen a 
kihasználásra, felújításra, gyérítésre, tisztázó vágásra, a mellékhasz
nálatokra, a fiatalosok felszabadítására vonatkozólag szükségesnek 
talált tennivalóknak a helyes megállapítására. Ezeknek a följegyzések
nek fontos szerepük lesz később a gazdasági terv elkészítésénél.

3. Az erdőrendezési küfsőm unkálatokalkalm ával végzendő egyéb teendők.

Az erdőbirtok általános viszonyai felől (birtok-, jogi, természeti 
viszonyok stb.) a külső munkák megkezdése előtt legtöbbnyire csak 
általánosságban tájékozódhatunk, az idevágó hiányzó adatokat tehát
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a külső munkák során kell összegyűjtenünk, úgy hogy a belső 
munkák folyamán ezzel már lehetőleg ne igen legyen dolgunk. Külö
nösen a természeti viszonyokra vonatkozó adatok pontosabb fel
vétele egyébként is úgyszólván elválaszthatatlan a külső becslési 
munkálatoktól.

Ugyancsak a külső munkálatok során, még pedig lehetőleg még 
a részletes felmérési és becslési munkák előtt kell tervezni s eset
leg állandósítani is az erdő gazdasági beosztását. Ez alkalommal figye
lemmel kell lenni a már kijelölt védőerdőkre is.

A védőerdők megállapításánál követendő eljárást részletesen szabályozza a 
földmívelésügyi miniszter 1883. évi 28.487. számú rendelete, amelynek értelmében 
a védőerdőket már az egész országban kijelölték. De az erdőrendezés alkalmával 
meg kell győződni arról, hogy a kijelölés helyesen történt-e és vájjon nem soroz
tak-e a védőerdők közé olyan területeket is, amelyek tulajdonképpen nem bírnak 
védőerdő jelleggel. Annak idején ugyanis, részint a védőerdő fogalmának hely
telen értelmezése folytán, részint pedig túlbuzgóságból az illető bizottságok néhol 
olyan területeket is jelöltek ki védőerdőknek, amelyek rendszeres gazdálkodásra 
is jól alkalmasak. Az ilyen esetekben az illető területeknek a védőerdők sorából 
való törlését kell kérelmezni az illetékes közigazgatási bizottság útján. Viszont 
azonban, ha határozottan védőerdő jellegű, olyan területeket találunk, amelyeket 
annak idején nem soroztak a védőerdők közé, gondoskodni lehet arról, hogy 
ezeket utólagosan felvegyék a védőerdők közé.

A külső munkákkal kapcsolatban (esetleg ezeket megelőzőleg) kell 
továbbá megállapítanunk a gazdaság szabályozásának a főbb  alap- 
elveit is, ű. m.: az erdőgazdaság czélját, a tenyésztendő fafajokat, 
az alkalmazandó gazdasági módot, a vágásfordulót és a felújítás 
módját, mert enélkül a termőhelyi és faállományviszonyok felvételét 
tulajdonképpen nem is végezhetnők a czélnak megfelelően.

Végűi a külső munkák során, kapcsolatban a gazdasági beosztás 
tervezésével, kell elvégeznünk azokat a helyszíni felvételeket s össze
gyűjtenünk azokat az adatokat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a 
gazdasági tervben a szállítási berendezések s fő leg  m egfelelő útháló
zat létesítése, illetőleg a meglevő szállítási eszközök fejlesztése iránt 
czélszerű intézkedéseket tehessünk.

Mindezeken kívül czélszerű legalább megközelítőleg megállapí
tani a külső munkák folyamán még azt is, hogy a legközelebbi 10, 
esetleg 20 évre mely erdőrészleteket írjunk elő kihasználásra, habár 
ez tulajdonképpen a belső munkák alkalmával teljesítendő vágás
szabályozáshoz tartozik. Ez azért kívánatos, hogy megtudjuk, mely 
erdőrészleteknek a fatömegét becsüljük meg pontosabban. Ekkép
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elkerülhetjük azt, hogy a gazdasági terv összeállítása folyamán pótló
lag még külső munkákat kelljen végeznünk.

II. Az erdőrendezési belső munkálatok.

A j  A gazdasági terv készítését m egelőző belső munkák.

A legelső ezek között a mérési adatok felhordása  és az alap
térkép összeállítása, amit — amint már említettük — czélszerű lehe
tőleg még a nyár folyamán a külső munkálatokkal kapcsolatosan 
végezni el vagy bent az irodában, vagy pedig valamely, az erdő 
közelében levő erre alkalmas helyiségben. Ennél a munkánál az 
erdőrendezéstan elméleti részében előadottak tartandók szem előtt. 
Megjegyzendő, hogy az alaptérképet egyelőre nem dolgozzuk ki 
teljesen, hanem csak annyira, hogy a rajta levő vonalakat tussal 
kihúzzuk s az erdőrészleteket véglegesen megjelöljük (betűkkel, ille
tőleg folyószámokkal); a gazdasági beosztást ellenben egyelőre csak 
közönséges írónnal tüntetjük fel s a kifestést is mellőzzük, nehogy 
szenvedjen a térkép a területszámítás alkalmával.

Az alaptérképnek eképpen való összeállítását követi a terület
számítás, amit szintén tárgyaltunk már az elméleti részben. Láttuk 
itt, hogy a területszámításnál abban az esetben, ha a felmérést 
alapjából magunk végeztük, az alaptérképre pontosan berajzolt, 
500 kát. holdnak megfelelő derékszögű négyszögekre és az ezeken 
belől szerkesztett négyzethüvelykhálózatra támaszkodunk. Míg abban 
az esetben, ha a felmérésnél már meglevő pontos térképek, pl. 
kataszteri avagy birtokrendezési térképek állottak rendelkezésünkre, 
a kataszterben, illetőleg a birtokrendezési földkönyvben kimutatott 
területekből indulunk ki (természetesen csak ha előzetesen meg
győződtünk ezeknek a területi adatoknak a pontosságáról).

A területszámítás közben nyert adatokat a munka rendszeressége 
kedvéért és azért, hogy a területszámítás pontosságáról utólagosan 
is meg lehessen győződni, czélszerű egy átnézetes jegyzékbe foglalni. 
Ennek az úgynevezett területszámítási jegyzéknek az alakja külön
böző lehet, a fődolog csak az, hogy jól áttekinthetően ki legyen 
mutatva benne a területszámítás egész menete. így, ha négyzeí- 
hüvelykhálózat alapján számítunk, ki kell mutatnunk: az erdőbirtok 
határain belől eső úgynevezett telt négyzethüvelykek számát és terü
letét, a részben telt négyzethüvelykek számát és ezek területének
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úgy az erdőbirtok határain kívül eső üres, mint az azokon belől 
eső, tehát az erdőbirtok területébe beszámítandó részét. Hasonló
képpen kimutatandók ezek az adatok az egész erdőbirtokon belől 
azokra a nagyobb területrészekre (erdőrész, tag) vonatkozólag is, 
amelyeknek a területét a négyzethüvelykbeosztás alapján számítottuk 
ki. Kimutatandók továbbá ebben a jegyzékben, még pedig rovatos 
kimutatás alakjában, minden egyes erdőrészletre és egyéb területre 
nézve az egyes planimeter-leolvasások eredményei, ezeknek az átlaga, 
a területek helyesbítésénél alkalmazott átszámítási tényező és a 
helyesbített terület.

Ha a területszámításnál a kataszteri avagy a birtokrendezési 
térképet vesszük alapul, ki kell mutatnunk a területszámítási jegy
zékben, hogy a mi alaptérképünkön feltüntetett területek az illető 
térképen levő parczellák közül melyekkel azonosak. Minthogy azon
ban a kataszteri, illetőleg birtokrendezési parczellák mindenikének a 
határait a természetben pontosan meghatározni nem igen lehet, 
ennél az azonosításnál a legtöbb esetben el kell tekintenünk a 
nagyobb aprólékoskodástól s meg kell elégednünk azzal, ha meg 
tudjuk állapítani, hogy a kataszteri, illetőleg birtokrendezési térké
peknek mely parczellacsoportjai azonosak a mi alaptérképünkön 
kitüntetett erdőrészleteknek és egyéb területeknek bizonyos csoport
jaival. A területszámításnál azután ezeknek a parczellacsoportoknak 
a kataszteri birtokívekből, illetőleg a birtokrendezési földkönyvből 
kiírt területeit fogadjuk el helyes terület gyanánt s ezeknek meg- 
felelőleg helyesbítjük az egyes erdőrészletekre és egyéb területekre 
nézve planimeter segélyével kiszámított területi adatokat, amelyeket 
a helyesbítési tényezővel és a helyesbített területekkel együtt szintén 
kimutatásba foglalunk.

Ebben az esetben egyéibránt helyénvaló lehet a területszámítás 
eredményeiről a fentebb tárgyalt területszámítási jegyzék mellett még 
egy összehasonlító kim utatást is összeállítani, abból a czélból, hogy 
ennek az alapján az egyes erdőrészleteket és egyéb területeket, ille
tőleg ezeknek bizonyos csoportjait a kataszteri, illetve birtokrendezési 
parczellákkal bármikor könnyű szerrel azonosítani lehessen. Ez a 
kimutatás egyszersmind tájékozást fog nyújtani a művelési ágakban 
tervezett változásokról is. Helyesen teszszük, ha benne a hiteltelek
könyvi helyrajzi számokat is feltüntetjük s ebből a czélból előze
tesen a kataszteri adatokat a hiteltelekkönyvi adatokkal egybevetjük.
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A szóban levő összehasonlító kimutatás alakja kivehető a 242. és 243. oldalakon 
lévő mintából, amely egy olyan esetre vonatkozik, amikor a felmérésnél és a 
területszámításnál a birtokrendezési térkép, illetőleg a birtokrendezési földkönyv 
vétetett alapul.

Ebben a kimutatásban a területek községi határonként tárgya
landók. Ez azért szükséges, hogy a kataszterben s annak az alapján 
az erdők nyilvántartási törzskönyvében -is kimutatott erdőterületeket 
községenként lehessen összehasonlítani a gazdasági terv szerint 
erdőképpen kezelendő területekkel. Önként értetődik, hogy abban 
az esetben, ha a gazdasági terv szerinti erdőterület az erdők nyilván
tartási törzskönyvében kimutatott erdőterületnél kisebb azért, mert 
a törzskönyvben erdőképpen felvett terület egy részét az erdő
rendezés alkalmával az erdőterülettől elvontuk, az erdőterületnek 
eképpen való megcsonkításához az illetékes közigazgatási bizottság 
útján engedély kérendő.

A területszámítás befejezése után az alaptérkép kidolgozásának 
a folytatására és teljes befejezésére kerül a sor, ami hogy miképpen 
történik, láttuk már az elméleti részben.

A területszámítással párhuzamban, illetőleg, ha mindkétféle munkát 
ugyanannak az egyénnek kell végeznie, a területszámítás befejezése 
után történik a kiszámítása azoknak a fatöm egbecslési adatoknak, 
amelyek a nyári külső munkák alkalmával nem számíttattak ki. És 
ha ezt is befejeztük, hozzáfoghatunk a gazdasági terv elkészítéséhez.

l i) A gazdasági terv elkészítése.

1. Általános tudnivalók.

Az alábbiakban első sorban is a nagyobb erdőbirtokokra vonat
kozó rendszeres gazdasági tervek alakjával és az ezek összeállítá
sánál követendő eljárással fogunk megismerkedni és csak azután 
tárgyalandjuk a kisebb erdőbirtokokra vonatkozó gazdasági tervek 
készítését.

A gazdasági tervek készítésénél követendő eljárás nálunk az 
erdőtörvény 17. §-a alá tartozó erdőkre nézve eredetileg az 1880. 
évben, a földművelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. kir. miniszter 
által 23.374. szám alatt kiadott utasításban szabályoztatott.

A kincstári erdők gazdasági terveinek a készítésére nézve fontos 
intézkedéseket tartalmaz ezenkívül az 1883. évi 6016. szám alatt 
kiadott utasítás is. Ezek az utasítások s az időközben még kiadott

16Jlluzsnay G .: Erdőrendezéstan.
© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



242

A 
bi

rt
ok

re
nd

ez
és

i 
té

rk
ép

 s
ze

lv
én

ys
zá

m
a

Te
le

kr
és

zl
et

sz
ám

 
a 

bi
rt

ok
re

nd
ez

és
i 

té
rk

ép
 s

ze
ri

nt

H
ite

lte
le

kk
ön

yv
i 

he
ly

ra
jz

i 
sz

ám

A
dó

ka
ta

sz
te

ri
 r

és
zl

et


sz
á m

A b irtokrend ezési földkönyv s egyúttal 
az ad ókataszter szerint *)

erdő
terület

t/3
'<!>
N V. 

'Ctf JS sz
án

tó


fö
ld rét legelő

te
rm

é
ke

tle
n ö sszes

terü let

1600 □ '  térfo gatú  kataszteri holdakban

1 668 668 1500 2 226 2-14

1 és 4 669 857 1501 — — — 11186 — — — 1-74

4 672 861 1529 — — — — 0  503 — — 0-31

5 674 864 1532 341432 — — — — — — 34-90

5 675 866 1534 — — — o 870 — — — 0-54

5 676

..............

867 1535 — — — 1 185 — — — M l

.

5 677 868 1536 — — — 01249 — — — 0-77

4 és 5 678 869 1537 — — — 13 896 — — — 13-56

4 és 5 679 870 1538 — — — — 0_867 — — 0-54

4 680 871 1539 — — — 4 576 — — — 4-36

4 681 872 1540 — — — 2 989 — — — 2-62

— — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — --- - -

— — — — — — — — — — — —

Ö sszesen  __ 995_87 — — 78 436 31500 — — 1077-26

*) A jelen esetben a kataszterben kimutatott területek megegyeznek 
a birtokrendezési földkönyv területi adataival, holott a részletszámok egy
mástól eltérők.
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A gazdasági terv szerint

erdő
terület

ház és 
kert sz

án
tó


fö

ld rét legelő

te
rm

é
ke

tle
n összes

terület Megjegyzés.

1600 n 0 térfogatú kataszteri holdakban

község *

2-14 — — — — — — 2-14
31. erdőrészlet és a 26-ból 

0-1 k. h.

1-74 — — — — — — 1-74 27/. erdőrészlet

0-31 — — — — — — 0-31 32/. erdőrészlet

29-28 — — 5-62 — — — 34-90 40, 41, 44/. 48/. és Rt

— — — 0-54 — — — 0-54 R«

— — 1 1 1 — — — M l R4.

— — — 0-77 — — — 0-77

...............................................................

R4/.

- — — 13-56 — — — 13-56 R4/.

— — — 0-54 — — — 0-54 R4'.

— — — 4-36 — — — 4-36 R2/.

0-29 — — 2-33 - — — 2-62 R1/. és 12/. erdőrészlet

— — — — — — — — —

— — — — — — —• — —

— — — — — — — — —

999-30 — — 55-68 22-28 — 1077-26

16
© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



244 I

rendeletek azonban sok olyan rendelkezést foglalnak magukban, 
amelyek a gazdasági terveket éppúgy, mint a nyilvántartást és a 
revizionális munkálatokat szükségtelenül túlságos szövevényessé 
tették. Éppen ezért a gyakorlatban ezektől az utasításoktól és ren
deletektől mindjárt azok kibocsátása után is sok tekintetben eltértek, 
amíg végre a földmívelésügyi miniszter az 1907. évben 54.666 906. 
szám alatt újabb utasítást adott ki, amely a gazdasági terveknek, 
nyilvántartási könyveknek és revizionális munkálatoknak az alakját 
az addigihoz képest lényegesen egyszerűsítette. Ez az utasítás ere
detileg csak a kincstári erdőkre vonatkozott, utólagosan azonban 
kiterjesztették az erdőtörvény 17. §-a alá tartozó többi erdőre is.

Mi a gazdasági tervek készítésének a tárgyalásánál főképpen 
erre az újabb miniszteri utasításra leszünk figyelemmel. De az ebben 
megszabott formákhoz nem fogunk szorosan alkalmazkodni s azoktól 
többé-kevésbbé, sok helyen el fogunk térni. Emellett, minthogy a 
régebben készült és ma is használatban lévő gazdasági tervek leg- 
többnyire egészben vagy részben még az 1880. évi utasításnak 
megfelelőleg vannak szerkesztve, a gazdasági terveknek ebben a régi 
utasításban körülírt alakjával is meg fogunk ismerkedni.

2. A nagyobb erdőbirtokokra vonatkozó rendszeres gazdasági tervek.

A nagyobb erdőbirtokokra vonatkozó rendszeres gazdasági tervek 
állanak:

a) a leíró részből (általános erdőleírás),
b) 9, illetőleg a IVa. számú táblázat betudásával 10 kimutatásból, 

úgymint:
I. Területkimutatás.

II. Fatermési táblák.
III. Részletes erdőleírás.
IV. Korosztálytáblázat és általános vágásterv.

IVa. A IV. számú táblázatban kimutatott területek részletezése
fafajok szerint.

V. Részletes főhasználati terv.
VI. « előhasználati «

VII. « mellékhasználati «
VIII. « felújítási

IX. « terv a szállítási berendezésekről.
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c) A gazdasági tervhez tartoznak továbbá: a gazdasági és átnézetes 
térkép, valamint a legközelebbi 10 évre szóló nyilvántartási könyv.

Minthogy a gyakorlatban a dolog természeténél fogva a kimuta
tásokat szoktuk előbb összeállítani s csak azután a leíró részt, az 
alábbiakban ezt a természetes sorrendet követve, először a táblázatokat 
fogjuk tárgyalni s csak azután fogunk megismerkedni a leíró rész 
alakjával és tartalmával, valamint a gazdasági terv tartozékaival.

Mindezeknek a tárgyalásánál főképpen a tarvágásos és a fokozatos 
felújító vágásos szálerdő gazdasági módban kezelt erdőket fogjuk 
szem előtt tartani. A többi gazdasági módról később, külön feje
zetben fogunk megemlékezni.

1. Területkimutatás.

Ez a táblázat az erdőbirtok területének művelési ágak szerint 
való részletes kimutatására szolgál. (Alakját lásd a 24ó. oldalon.)

A területeket a megfelelő rovatokba erdőrészletek, illetőleg a 
réteket, legelőket stb. a térképen külön jellel ellátott részletek 
(Rí, Rt stb.) szerint, a területszámításnál nyert adatok alapján, a 
területszámítási jegyzékből vezetjük be, még pedig az erdőterületnél 
rendszerint egy tizedesre, az egyéb területeknél két tizedesre 
ki kerekítve.

Jól jegyezzük meg, hogy az erdőterülethez számítandók mind
azok a területek, amelyek a jövőben erdőképpen lesznek kezelendők. 
Ehhez képest az »erdőteriilet« főrovatnak »tisztás« alrovata alatt 
mutatandók ki — s természetesen úgy ebben a kimutatásban, vala
mint a térképen is, mint erdőrészletek, betűvel (esetleg folyószámmal) 
látandók el az olyan területek is, amelyek jelenleg mezőgazda
ságilag (mint rét, legelő stb.) használtatnak, később azonban be 
fognak erdősíttetni. Úgy, hogy az »erdőbirtokhoz tartozó egyéb 
teriilet« főrovat alatt csak azok a területrészek szerepeljenek, amelyek 
állandóan más művelés alatt fognak maradni. A tisztások között 
mutatandók ki továbbá az eddig is erdőképpen kezelt, de jelenleg 
fával nem borított területek is, így a letarolt, de még fel nem 
újított vágásterületek, valamint az elkopárosodott, de még termé
ketlenné nem vált olyan területek, amelyeket beerdősíteni szándé
kozunk.

Az erdő belsejében lévő egyéb művelési ághoz tartozó területek 
(Rí, Rt . . . L\, Lt stb.) az áttekintés megkönnyítése kedvéért annál
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l . táblázat. T erületkim utatás.
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a tagnál mutatandók ki, amelyben feküsznek. Az erdőterületen kívül 
fekvő ilyen területeket ellenben, amelyeket rendszerint nem szoktunk 
megjelölni a térképen, külön czím alatt mutatjuk ki a területkimu
tatásban kataszteri (esetleg birtokrendezési, avagy hiteltelekkönyvi) 
helyrajzi számuk kitüntetésével.

Ha a gazdasági beosztás a természetben nyiladékokkal van meg
jelölve, ezeknek a területét legczélszerűbb a »termékeny terület« 
után e czélra nyitandó külön rovatban mutatni ki. De csak azokét 
a nyiladékokét, amelyek 3—4 méternél szélesebbek, mert az ennél 
keskenyebb nyiladékok területét a szomszédos erdőrészletek terü
letébe tudhatjuk be s ennélfogva külön kimutatni egyáltalában nem 
is szükséges. Körülbelül ezt a szabályt tarthatjuk szem előtt az 
utaknál és a patakoknál is, amelyeknek a területe szintén csak akkor 
tüntetendő ki külön (a terméketlen területek között), ha szélességük 
a 3—4 métert meghaladja.

A területi adatokat minden tagnál külön összegezzük s azon
kívül a tagokra vonatkozó adatokról üzemosztályonként, illetőleg 
ha »erdőrészeket« alakítottunk a gazdasági beosztás alkalmával, az 
üzemosztályon belül erdőrészenként is, összevonást készítünk. Ha 
ugyanabban a gazdasági tervben több üzemosztályt tárgyalunk, 
czélszerű az üzemosztályokra vonatkozó területi adatokat is össze
gezni a területkimutatás végén. Ebbe a főösszesítésbe az erdőtesten 
kívül fekvő területek is felveendők.

Nagy gond fordítandó a területkimutatás összeállításánál arra, 
hogy abba úgy az erdő belsejében levő, mint az erdőtesten kívül 
fekvő, de az erdőbirtokhoz tartozó összes területek bevezettessenek.

Ha a gazdasági tervben tárgyalt erdőbirtok két vagy több község 
határában fekszik, a »Megjegyzés« rovatban kitüntetendő a község 
neve, amelynek határához az illető terület (erdőrészlet, szántó, rét stb.) 
tartozik s ezenkívül a gazdasági beosztásnak megfelelő összesítés 
után az egész terület községi határok szerint is részletezendő azért, 
hogy az erdők nyilvántartási törzskönyvébe az adatok bevezethetők, 
illetve, hogy az ide bevezetett adatok kiigazíthatók legyenek.

A község nevének a »Megjegyzés« rovatba való egyszerű bejegyzése helyeit 
esetleg külön rovatok nyithatók, az »összes terület« rovat után, a község, a katasz
teri, hiteltelekkönyvi s esetleg a birtokrendezési térképen levő helyrajzi számok 
bejegyzésére, abból a czélból, hogy az egyes erdőrészletek, illetve egyéb területek 
szükség esetén (pl. birtokeladás, csere esetén, adóügyek rendezésénél, a védő
erdőket megillető adókedvezmény kieszközlésénél) könnyebben azonosíthatók
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legyenek a kataszteri, hiteltelekkönyvi, avagy a birtokrendezési főkönyvben kimu
tatott parczellákkal.

A most említett helyrajzi számoknak a területkimutatásba való ez a bejegy
zése azonban a legtöbb esetben minden hátrány nélkül mellőzhető. Mellőzhető 
különösen akkor, ha a területszámítás eredményét a fentebb tárgyalt összehason
lító kimutatásba foglaltuk. Ebben az esetben ugyanis ennek az összehasonlító 
kimutatásnak az alapján (amely tulajdonképpen nem tartozik a gazdasági tervhez) 
s a térképeknek egymással való összehasonlítása segélyével amúgy is könnyű
szerrel megállapíthatjuk bármely erdőrészletre, avagy az erdőhöz tartozó egyéb 
területre nézve, hogy mely kataszteri, hiteltelekkönyvi, vagy birtokrendezési par- 
czellával, parczellacsoporttal, illetőleg ezeknek mely részével azonos. Rendszeres 
erdőgazdaságokban ezenkívül manapság az egész birtokot kataszteri s egyúttal 
hiteltelekkönyvi (esetleg birtokrendezési földkönyvi) parczellánként feltüntető ú. n. 
birtoktörzskönyvek is szoktak lenni, amelyekben, ha nem is minden parczellánál, 
de legalább parczellacsoportonként hivatkozás kell hogy történjék a gazdasági 
terv szerinti elnevezésre. Az ilyen erdőgazdaságokhoz tartozó erdőknél tehát 
annyival inkább mellőzhető az említett helyrajzi számoknak a gazdasági terv 
szóban levő táblázatában való kimutatása, mert az esetleg szükségessé váló 
területazonosítások a törzskönyv alapján is megtehetők.

II. Fatermési táblák.

A »fatermési táblák  ̂ czímű II. számú táblázat a gazdasági tervben 
tárgyalt erdőkben előforduló minden főbb fafajra nézve termőhelyi 
osztályonként és minden termőhelyi osztálynál 10—10, avagy 5—5 évi 
korkülönbségekkel, egyenlő kort és teljes sűrűséget véve alapul, 
feltünteti: a holdankénti fatömeget, a holdankénti folyó és átlagos 
növekedést, valamint az ezekre vonatkozó tényezőket (törzsszám, 
körlapösszeg, átlagos magasság stb.). Czélja: adatokat nyújtani az 
erdőbecslési munkákhoz s nevezetesen a részletes erdőleírásban 
(III. számú táblázat) kimutatandó fatömegek és növekedések kiszámí
tásához arra az esetre, ha ezek nem közvetetlen felvétel alapján 
becsültettek meg, úgyszintén a szabályos fakészlet kiszámításához 
s a vágásszabályozásnál esetleg felmerülő egyéb számításokhoz.

Ez a táblázat nálunk szokásos alakjában a fatömeg, a folyó és 
átlagos növekedés mellett olyan adatokat is tartalmaz, amelyeknek 
ma már nem igen vesszük hasznát (használati viszonyszám), illetőleg 
amelyeket könnyen nélkülözhetünk (korszaki és egész készletsor 
átlaga). És viszont több olyan adat hiányzik belőle, amelyre szükség 
volna különösen az erdőbecslési munkáknál s amelyet a külföldi 
újabb fatermési táblák mindenikében megtalálunk. Ezért a jelenlegi 
alak helyett czélszerűbbnek találjuk a következőt:
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II. táblázat. Faíerm ési táblák.
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Az ebben a mintában jelzett adatokon kívül még más adatok is 
felvehetők volnának a fatermési táblákba. így pl. a faállományt alkotó 
fák mellmagasságban mért vastagságának a határai, valamint a fatömeg
nek bizonyos vastagsági osztályok szerint való részletezése; ami 
különböző értékszámítási feladatok megoldásánál s esetleg a vágásra 
való érettségnek pénzügyi alapon való megállapításánál lehetne nagy 
segítségünkre s lehetővé tenné, hogy szükség esetén ú. n. érték- 
növekvési táblákat készítsünk az efajta pénzügyi számításokhoz.

Hogy a fatermési táblák összeállítása s nevezetesen az ezekhez 
szükséges adatoknak a helyszínén való felvétele s az erdőben gyűj
tött adatoknak rendezése és kiegészítése miképpen történik, erre 
nézve az erdőbecsléstanra utalunk.

A fatermési tábláknak nálunk szokásos alakját a 250. lapon lévő minta tünteti 
fel, amelyre vonatkozólag a következőket tartjuk szükségesnek megjegyezni:

A »korszaki készletsor á tla g a « csak az utána következő rovatban foglalt 
adatok kiszámításának a megkönnyítése kedvéért van kimutatva s nem egyéb, 
mint az egy (20 évre terjedő) korosztályba tartozó, 1 — 1 holdat elfoglaló kor
fokok fatömegeinek az összege osztva a korosztály éveinek a számával. A számí
tásnál 1 0 — 1 0  korfok fatömegét 1 — 1 számtani sornak tekintjük. így pl. a 80 évnek 
megfelelő sorban a 61—80 éves korosztályt illetőleg a készletsor, vagyis a 61, 62,

■ 63 . . .  79, 80 éves korfokok fatömegeinek az összege =  f^ ^ í ^ r f S i a  | q

f e n  + / & 0  in 102  +  3 +  132 +  132 +  3.1 +  163 
2 2-4- . 10 =  2675.5 m3. Ez az
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ir. term őhely.

10 4 0-4 0-40

20 14 1-0 0-70 5-9

30 30 1-6 ICO

i  40 50 2-0 1-25 31*9

50 75 2-5 1-50

60 102 2-7 1-70 76-8 38-2 0-04452

70 132 3-0 1-89 49-7 0-03797

80 163 3 1 2-04 133-8 62-1 0 0 3 2 8 2

90 196 3 3 2-18 75-3 0-02892
.............................. [

100 229 3-3 2-29 197-7 89-2 0-02567
..............................

110 261 3-2 2-37 103-5 0-02292

120 ! 293 3-2 2-44 262-6 118-1 0-02068
.............

130 I 323 3-0 2-48 132-8 0-01871

140 352 2-9 2-51 324-2 147-5 0-01704

....... .................!

1
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összeg 20 holdra vonatkozik; az egy holdra eső átlag lesz: —2 q“_ =  133.775ni3r 

kikerekítve 133.8 m3. Ugyanehhez az eredményhez jutunk rövidebb úton is

a következőképpen: (/gin + f g , a -h/gyi +  f g * « ) 10  __ fg » i + f g -n + /g > i + /& o  __

105 +  132 +  135.1 +  163
2 X 20 

535.1 133.8 m3.

Az régész készletsor á tla g a « nem egyéb, mint az egy holdra eső az az őszi 
szabályos fakészlet, amelyet nyerünk, ha a vágásfordulót (helyesebben a szabá
lyos vágatási kort) egyenlőnek vesszük azzal a korral, amelyre ezt az adatot 
ki akarjuk számítani. Kiszámítása akként történik, hogy az előző rovatban az 
illető korra és az előbbi korokra nézve kimutatott korszaki készletsorátlagokat 
(amelyek mindegyike egy-egy holdra vonatkozik) összegezzük s az összeget 
ezeknek az átlagoknak a számával elosztjuk. így pl. 80 évnél az egész készletsor

átlaga, vagyis a szabályos fakészlet 1 holdra: 5.9 +  31.9 +  76.8 +  133.8 
4

248.4
4

=  62.1 m3. Nem egyéb ez, mint a 20—20 évre terjedő korosztályoknak megfelelő 
készletsorok összegeinek az összege elosztva az összes korfokok számával, ami 
megint nem egyéb, mint az egy holdra eső szabályos fakészlet. A fenti kifejezés

ugyanis egyenlő ezzel a kifejezéssel : (5.9 +  31.9 +  76.8 +  133.8) X  20 
4 X  20

.amelyben a

számláló egyenlő az 1 — 80 éves (egyenkénti holdat elfoglaló) korfokok fatömegé
nek az összegével, vagyis a 80 holdon levő szabályos fakészlettel (ha t. i. at  
egyes korszaki készletsorátlagokat megszorozzuk 20-szal, a készletsorok összegét 
nyerjük, ezeknek az összege megint a 80 holdnak megfelelő fakészletet adja), a 
nevező pedig egyenlő a korfokoknak s egyszersmind a számításnál alapul vett 
vágásforduló éveinek a számával, vagyis a korfokok által elfoglalt területek 
összegével.

Ugyanarra az eredményre jutunk természetesen akkor is, ha a szabá
lyos fakészletet betiiszámtani képlet segélyével számítjuk ki. A jelen esetben

S z  kg (80 holdon) =  1 0  +  f g w +  f g w +  f g M +  fg»a  +J&Vo + ‘' % 5 j  +

+  - % = 1 0  ^4 +  14 +  30 +  50 +  75 +  102 +  132 +  1|3 j  +  1| 3  4966-5 m3, egy

holdra pedig — ■ =  62*1 m3.
oU

A h a szn á la ti viszonyszám  (h ) az ismert képlet szerint =  =  szahal>’os hozam-_
ŐZ k szabályos fakeszlet_

Ennek a törtnek az értéke nem változik, ha ügy a számlálóját, mint a 
nevezőjét elosztjuk /-el, vagyis a vágásforduló éveinek a számával. Lesz 

F

tehát- h  — f  =  n =  v^ sl<ori átlagos növekvés holdanként.
S z  k S z k  (1 hold) szabályos fakészlet holdanként.
/

Ekkép a használati viszonyszámot bármely korra megkapjuk, ha a fatermési 
táblákban kimutatott átlagos növekedést elosztjuk az egész készletsor átlagával.
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, , _  ̂ 2-04
Például 80 évnél: h  =  — =  0-03285. (Ezzel szemben a fenti faterniési táblák

ban a használati viszonyszám 80 évnél 0.03282. A 000003-nyi csekély különbség 
onnan származik, hogy a mi fatermési táblánkban a használati viszonyszám nem 
az átlagos növekvés és az egész készletsor átlagából, hanem közvetetlenül a 
holdankénti fatömegnek a betűszámtani képlet segélyével 80 holdra kiszámított 
szabályos fakészlettel való elosztása útján, tehát valamivel pontosabban számít
tatott ki. A pontosságbeli csekély különbség azonban korántsem teszi indokolttá 
ennek a hosszadalmas eljárásnak az alkalmazását.)

Minthogy a fatermelési táblákra már a nyári külső munkálatoknál 
is szükségünk van, czélszerű azokat — amint különben fentebb a 
felmérési és becslési munkák tárgyalásánál is említettük — már a 
részletes becslési munkák megkezdése ellőtt összeállítani.

Önként értetődik, hogy ha helyi fatermelési táblákat nem állítunk fel, 
hanem ehelyett az általános, avagy más fatermési tábláknak az adatait 
fogadjuk el, ebben az esetben is szükséges a »fatermési táblák« czímű
II. sz. táblázatnak a rendes alakban való összeállítása (természetesen 
az alapul vett általános vagy más fatermési táblák nyomán). Az ilyen 
esetekben gyakran előfordul, hogy a termőhelyi osztályok számát 
kevesebbre szabjuk, mint a hány termőhelyi osztály szerepel az 
alapul vett fatermési táblákban. így gyakori eset, hogy a mi leg
jobb termőhelyi osztályunk az illető fatermési tábláknak nem az első, 
hanem valamely más (pl. 11-ik) termőhelyi osztályával vág össze. 
A termőhelyi osztályokat ilyenkor nem az alapul vett fatermési táblák
nak megfelelő római számokkal jelöljük meg, hanem a legjobb termő
helyet I-el, az utána következőt II-vel és így tovább. De a táblázat 
czímlapjára feljegyezzük, hogy az egyes termőhelyi osztályok az 
alkalmazott fatermési táblák mely termőhelyi osztályainak felelnek 
meg, illetőleg mely termőhelyi osztályai közé esnek.

Abban az esetben, ha a vágásszabályozás egyenlő termőhelyi 
jóságra átszámított területek alapján történik, a fatermési táblákban 
minden egyes fafajnál kimutatandók a szabályos vágáskori fatöme
gek alapján kiszámított átszámítási tényezők is.

Ha egyes alárendeltebb mennyiségben előforduló fafajokra a 
fatermési táblákban szereplő főbb fafajok valamelyikére vonatkozó 
adatokat alkalmazzuk, czélszerű ezt a körülményt az illető főbb 
fafajra vonatkozó fatermési tábla elején avagy czímlapján szintén 
feljegyezni.
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III. R é s z l e t e s  e r dől e í r ás .

A »részletes erdőleírás< czímű táblázat a termőhelyi és faállomány
viszonyokra vonatkozó részletes adatok feltüntetésére szolgál s ennél
fogva a gazdaság szabályozásának mintegy az alapját képezi. Alakja 
és tartalma az alábbi mintából vehető ki (lásd a 254. és 255. oldalakon).

Az összes adatokat erdőrészletenként, a vágásforduló elején 
(a vágásforduló kezdetét megelőző év végén) talált állapotnak meg
felelőig mutatjuk ki. Lássuk sorra az egyes rovatokat és azok 
kitöltését.

1. »Az erdőrészlet száma és területe« ez. két rovatba az adatokat 
az 1. sz. táblázatból (területkimutatás) vezetjük be.

2. »A termőhelyi viszonyok« és »a faállom ány jelle  gzése főrovatok
hoz az adatokat a külső becslési munkálatok eredményeit tartal
mazó »becslési kézikönyv« szolgáltatja.

Az utóbbi főrovatba (nemkülönben az ezt követő két főrovatba 
is) csak a főfaállományra vonatkozólag jegyezzük be az adatokat 
(a fafajt és elegyarányt, a kort és a sűrűséget). Fokozatos felújító 
vágásmód mellett kezelt erdőknél ennek a főrovatnak a kitöltésénél 
különös gondot kell fordítani a részben már kihasznált, rossz magyar
sággal »előhasznált«-nak nevezett erdőrészletek faállományának a 
kitüntetésére (pl. ha valamely erdőrészletben csak a vetővágás történt 
meg s így a fák egyrésze még áll, de emellett már fiatalos is van). 
Az ilyen erdőrészleteknél tulajdonképpen két főfaállomány van. Az egyik 
a koros faállomány, amely a vágásszabályozásnál az egész terület
nek csak bizonyos, a még álló fatömegnek megfelelő hányadrészé
vel jön számításba; a másik a már természetes úton megtelepedett, 
illetve mesterséges úton alátelepített fiatal faállomány, a jövő vágás
forduló faállománya. Ennek a két főfaállománynak a kitüntetésére 
legczélszerűbb mód az, ha az illető erdőrészlet számára kijelölt 
helyet a táblázatban egy vízszintes vonallal kétfelé osztjuk s külön 
sorba írjuk be felül a koros, alul pedig a fiatal faállomány adatait, 
amint ez a mintában a 3 tag b erdőrészletnél látható. (Ha fiatalos 
még nincsen, ennek a helyét egyszerűen kipontozzuk.)

Más eljárást követünk a koros és fiatal faállománynyal bíró azok
nál az erdőrészleteknél, amelyekben főhasználat még nem történt. 
Ezeknél a meglevő fiatalosra vonatkozó adatokat vagy hátul »a gazda
ságra vonatkozó megjegyzésed rovatban (1. 4b. sz. erdőrészletet), vagy 
pedig zárójelbe foglalva a főfaállomány alatt a »fafaj és elegyarány«
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czímű rovatban mutatjuk ki; de csak abban az esetben, ha a fiata
los a felújítás tekintetében (pl. a közel jövőben kihasználás alá kerülő 
erdőrészleteknél), avagy talajvédelem szempontjából jelentőséggel bír.

Szálaló-erdőknél a korosabb fák a köztük levő hézagokat elfog
laló fiatalossal egy faállománynak veendők s ennélfogva a fiatalost 
is a neki megfelelő elegyarányszámmal, illetve elegyarányszámokkal 
a többi korosztályokkal együtt a »fafaj és elegyarány« czímű rovat
ban kell kitüntetni.

A »kor« alrovatban az egyenlő korú faállományok korát 15—20 
éven aluli fiatalosoknál lehetőleg teljes pontossággal, az ennél idő
sebb faállományoknál ellenben rendszerint csak 5—5 évi különb
ségekkel, kikerekítve szoktuk kimutatni. Vegyes korú faállományoknál 
az átlagos kort is kimutatjuk (1. a 3d. és 4b. erdőrészleteket).

Ezt az egyes korfokok által elfoglalt területek aránya alapján 
szoktuk kiszámítani. így pl. a 3d. erdőrészletnél az átlagos kor: 
135 X  0'3 +  100 X  0'7 — 110 5, vagyis kikerekítve 110 év; a Ab. erdő
részletnél: 140 X  0‘7 -f- 130 X 0'3 =  137 év, kikerekítve 135 év.

Ha az egy korfokba foglalt fák korában lényegesebb különbségek 
vannak, czélszerű a korhatárokat is (zárójelben) kimutatni a »kor« 
czímű alrovatban. (4a. erdőrészlet.)

3. A holdankénti fatöm eget a »fafaj és elegyarány« ez. alrovatban 
elegyarányszámmal kitüntetett minden fafajra nézve külön mutatjuk 
ki. Sőt külön mutatjuk ki az alárendeltebb mennyiségben előforduló 
fafajokra nézve is abban az esetben, ha a fatömegbecslés alkalmával 
ezek fatömegét külön becsültük meg, ami pl. a legközelebbi 10 év 
alatt kihasználás alá kerülő erdőrészleteknél kívánatos. Az erre 
vonatkozó adatokat, ha a fatömeg közvetetlen felvétel (törzsenként!- 
kiszámlálás, próbatérfelvétel), avagy szembecslés útján becsültetett 
meg, a próbatérfelvételi könyvből, illetőleg a becslési jegyzőkönyvből 
írjuk ki, különben pedig a fatermési táblákból számítjuk ki az ismert 
eljárás szerint. Oly módon t. i., hogy a fatermési táblákból kiolvasott 
fatömeget megszorozzuk a sűrűség és az elegyarányszám szorza
tával. Megjegyzendő, hogy itt a termelési és egyéb apadékot nem 
számítjuk le a becsült holdankénti fatömegből s hogy ezt, ha az 
5 m3-t meghaladja, egész köbméterekben, ellenkező esetben pedig 
tized, esetleg századrész köbméternyi pontossággal írjuk be a 
számára nyitott alrovatba.

,,A jelenlegi fatöm eg egészben“ ez. rovatnak fafajok szerint 
elkülönített alrovataiba bevezetendő adatokat az illető fafajokra
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nézve kimutatott holdankénti fatömegeknek az erdőrészlet területével 
való szorzása útján nyerjük, míg az »összesen« alrovatba a most 
jelzett alrovatban foglalt fatömegek összegét írjuk.

4. A holdankénti fo lyó  növekvést (jelenlegi növekvést) egy, esetleg 
két tizedesnyi pontossággal számítjuk ki. Még pedig rendszerint a 
fatermési táblák alapján, úgy hogy a fatermési táblákból kiolvasott 
folyó növekvést megszorozzuk a sűrűséggel és az elegyarányszámmal. 
Korosabb faállományoknál kívánatos itt-ott a közvetetlen becsléshez 
folyamodni, amely esetben természetesen a próbatérfelvételi könyv
ből, illetőleg a becslési jegyzőkönyvből írjuk ki az erre vonatkozó 
adatokat.

Az olyan túlkoros faállományoknál, amelyeknél a faegyedek 
beteges voltánál fogva, vagy más okból tömeggyarapodásra már 
nem lehet számítani, növekvést nem mutatunk ki, bár a megfelelő 
kornál a fatermési táblákban bizonyos folyó növekedés még ki van 
tüntetve.

A folyó növekedésnek a részletes erdőleírásban való kimutatá
sával az is a czélunk, hogy annak alapján a jelenlegi fatömegből 
kiszámíthassuk a néhány, pl. 5, 10, vagy 15 év múlva leendő 
fatömeget (pl. a részletes főhasználati tervben s esetleg az általános 
vágástervben). Itt tehát tulajdonképpen nem a jelenlegi, hanem a 
jövőbeli növekvést kell kimutatnunk s ehhez képest a 10, 20, 30 . . . 
éves faállományoknál nem az ezekre a korokra nézve kimutatott, 
hanem a következő 10 évre vonatkozó növekvést kell alapul 
vennünk.

Számítsuk ki pl. a holdankénti folyónövekvést a fatermési táblák alapján 
a 3d  erdőrészletre nézve. A holdankénti folyónövekvés a fatermési táblák szerint: 
kocsántalan tölgy 135 év, 111. th. (a 140 évnek megfelelő sorban) W m3; bükk, 
100  éves, II. th. (a 1 1 0  évnek megfelelő sorban) 2-6 m3. Lesz tehát a kocsántalan 
tölgynél 1-1X0'24 =  0-264, kikerekítve 0-3 m3; a blikknél 2-6X0-56 =  1.456, 
kikerekítve l -5 m3.

A , jelen legi évi növekvés egészbeni‘ ez. rovatba a holdankénti 
növekvésnek az erdőrészlet területével való szorzatát írjuk, rend
szerint egész számokra kikerekítve.

5. A következő főrovat a mellékfaállományra vonatkozó adatok
nak, t. i. a mellékfaállományt alkotó fafajoknak, a mellékfaállomány 
korának, holdankénti és összes fatömegének a kitüntetésére szolgál. 
Ezek az adatok itt akként mutatandók ki, hogy ne férhessen kétség  
ahhoz, mi tekintendő tulajdonképpen mellékfaállománynak. Ennek a 
gondos megállapítására különösen az olyan erdőrészleteknél kell

Muzsnay G : Erdőrendezéstan. 17
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nagy súlyt helyezni, amelyeknél a főfaállományt nehéz a mellék
faállománytól megkülönböztetni, mivel a kétféle faállomány jellegére 
nézve nem tér el feltűnően egymástól. (A mellékfaállomány körül
írását lásd a 76. lapon.)

A mellékfaállományhoz számítandók s ennélfogva a > mellék
faállomány* czímű rovat alatt volnának kimutatandók tulajdonképpen 
mindazok a fatömegek, amelyek »tisztázó vágás«, avagy »gyérítés« 
czímén lesznek kihasználandók (lásd a 202. és 203. old.). Ezek közül 
az utóbbiakat azonban rendszerint nem itt, hanem a »gazdaságra 
vonatkozó megjegyzések* rovatban szoktuk kitüntetni, azért, hogy 
a »mellékfaállomány« rovatban csak a tisztázó vágásra előírandó 
fatömegek szerepeljenek.

6. A „fordulószak, amelyben az erdőrészlet kihasználás alá kerül 
a IV. sz. táblázat szerint“ ez. következő rovat csak a vágásszabá
lyozási tervet tartalmazó IV. sz. táblázatnak az elkészítése után 
tölthető ki. Ez a rovat arra szolgál, hogy belőle bármely erdőrész
letre nézve könnyűszerrel megtudhassuk, mikorra van tervezve a 
kihasználása s ekkép könnyen tájékozódhassunk az egyes erdő
részletek jövője felől. Ennek az ismerete kívánatos pl. a részletes 
felújítási, elő- és mellékhasználati terveknek az össszeállításánál, 
valamint később a különböző gazdaság teendők foganatosításánál.

7. Az ,,a  gazdaságra vonatkozó megjegyzések“ ez. rovat a 
kihasználásra, felújításra, gyérítésre, tisztázó vágásra, a fiatalosok 
felszabadítására s általában a gazdálkodásra vonatkozólag a hely
színén megállapított tennivalóknak a becslési jegyzőkönyv alapján 
való rövid, de szabatos feljegyzésére szolgál. Megjegyzendő, hogy 
az ebben a rovatban levő megjegyzések nem tekintendők szigoréi 
előírásnak. De azért nagy gond fordítandó ennek a rovatnak a 
helyes kitöltésére, mert csak így érhetjük el azt, hogy a részletes 
erdőleírásban benne legyen minden olyan adat, illetőleg tudnivaló, 
amire szükség lesz később a vágásszabályozásnál s a részletes 
használati és felújítási tervek elkészítésénél. A részletes erdőleírásnak 
kell ugyanis alapul szolgálnia a gazdasági terv többi részeiben s 
főleg a részletes tervekben foglalt részletes intézkedések tervezésénél.

Ugyanebbe a rovatba jegyezhetők be esetleg a nem szorosan 
a gazdaságra vonatkozó észrevételek is, így pl. a fatömeg meg
becslésénél alkalmazott eljárás stb. Az ilyen természetű bejegyzések 
számára azonban czélszerűbb az áttekintés megkönnyítése kedvéért
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„ Egyéb észrevételek“ czímmel, közvetetlenül a most tárgyalt rovat 
után külön rovatot nyitni (lásd a mintát).

8. Az utolsó főrovat az erdőrészletek területének fafajon kén t való 
részletezésére szolgál. Kitöltése akként történik, hogy az egyes 
erdőrészletek területét a főfaállományt alkotó fafajok elegyarány- 
számaival külön-külön megszorozzuk s a szorzatokat az illető 
fafajoknak megfelelő alrovatokba írjuk be, gondosan ügyelvén arra, 
hogy az alrovatokba írt területek összege minden erdőrészletnél az 
erdőrészlet egész területét adja. Fokozatos kihasználás alatt lévő 
erdőrészleteknél a koros és a fiatal faállomány között a területet 
úgy osztjuk meg, amint az első részben a vágásszabályozás tár
gyalásánál (a 198. lapon) leírtuk. Az egyes fafajok által elfoglalt 
területek feljegyzésére szolgáló alrovatok mellett külön alrovatnak 
kell lenni itt a tisztások számára is.

Erre a főrovatra azért van szükségünk, hogy megtudjuk belőle, 
mennyit foglalnak el az egyes fafajok az egész területből (kát. 
holdakban és százalék szerint). Jó hasznát vesszük ennek a vágatás 
szabályozásánál.

Az adatoknak az összes rovatokba, erdőrészletenként történt 
bejegyzése után a területre, összes fatömegre és összes növekvésre 
vonatkozó számadatokat minden tagnál külön összegezzük. Azután 
— épp úgy, mint a területkimutatásnál — a tagoknál nyert összegekről 
üzemosztályonként (s illetőleg az üzemosztályon belül erdőrészen
ként is) összevonást készítünk s több üzemosztályból álló erdőnél 
összevonjuk végül az egyes üzemosztályoknál nyert végösszegeket is.

Czélszerű a részletes erdőleírás végén a szabályos fakészletet 
és növekvést is kiszámítani a jelenlegi fakészlettel és növekvéssel 
való összehasonlítás, esetleg az erre vonatkozó adatoknak a vágás
szabályozásnál leendő felhasználása kedvéért. Minthogy a gyakorlat
ban rendszerint olyan erdőkkel van dolgunk, amelyeknél a fafaj 
és a termőhely, vagy legalább is a termőhely változó, a szabályos 
fakészlet és növekvés kiszámításánál, kivételes esetektől eltekintve, 
azt az eljárást kell alkalmazni, amelylyel az erdőrendezéstan elméleti 
részének «A szabályos állapot a két vagy több fafaj által alkotott 
és a termőhely jósága tekintetében is változó jellegű erdőkben* ez. 
fejezetében (1. 44. és 45. lap) megismerkedtünk. Ehhez elsősorban is 
szükségünk van az illető erdő (üzemosztály) területének fafajok és 
termőhelyi osztályok szerint való részletezésére.

Fafajok szerint már részletezve van a terület a részletes erdő-
\T
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leírás utolsó főrovatában. A fafajonként kimutatott területeket 
azonban még termőhelyi osztályok szerint is el kell különítenünk. 
Ebből a czélból egy a 191. lapon lévőhöz hasonló s függelékként 
a részletes erdőleíráshoz csatolható, olyan segédkimutatást szer
kesztünk, amelyben az egyes fafajoknak megfelelő főrovatok alatt 
alrovatok vannak az egyes termőhelyi osztályok számára. Azután 
a fafajonként már részletezett területeket — termőhelyi osztályok 
szerint elkülönítve — egyszerűen átírjuk ezekbe az alrovatokba a 
részletes erdőleírás utolsó főrovatából. A tisztások területét a 
beerdősítésükre legalkalmasabb fafajoknak a rovataiba jegyezzük be. 
Az ekkép részletezett területek végösszegei szolgálnak alapul azután 
úgy a szabályos fakészlet, mint a szabályos növekvés kiszámításánál.

Amint a fentebb idézett fejezetben láttuk volt, úgy a szabályos fakészlet, 
mint a szabályos növekedés külön számítandó ki az imént leírt módon nyert 
minden egyes területösszegre nézve s az eredmények azután összegezendők.

A szabályos fakészletet legczélszerűbb a fatermési táblák alapján, az ismert 
algebrai képlet segélyével számítani ki. (Lásd erre nézve a 190. lapon lévő 
példát.) Minthogy a valóságos fakészlettel való összehasonlításnál rendszerint 
a 09  sűrűségnek megfelelő szabályos fakészletet szoktuk alapul venni, a képlet 
útján kiszámított eredményt meg kell szoroznunk még 0'9-el.

A szabályos növekedés kiszámítása végett minden egyes területösszeget el 
kell osztanunk a vágásforduló éveinek a számával s az ekkép meghatározott 
szabályos évi vágásterületet meg kell szoroznunk a szabályos vágatási kornak 
megfelelő, a fatermési táblákból kiolvasott holdankénti fatömeggel s azután még 
0'9-el. (Lásd a 192. és 193. lapokon lévő példát.)

IV. Korosztálytáblázat és általános vágásterv.

Ez a táblázat a vágásszabályozást tünteti fel s ezzel kapcsolat
ban egyszersmind tájékozást nyújt az egyes korosztályok által 
elfoglalt területek felől is. Eltérve a nálunk előírt alaktól, mint 
czélszerűbbet, a 262. és 263. lapokon látható mintát ajánljuk.

Ez a minta bár sarjerdőkre s kivételesen szálalóerdőkre is 
alkalmazható, a tarvágás és a fokozatos felújító vágásmód mellett 
kezelt szálerdők igényeihez van szabva. Ami a vágásszabályozás 
módját illeti, alkalmazható: fordulószakonként a valódi terület, 
valamint fordulószakonként a terület és a fatömeg alapján való 
vágásszabályozás, vagyis az ű. n. valódi területekre alapított tér- 
szakozás és az egyesített szakozás esetén.

Két rovatcsoportból áll. Az első rovatcsoport nem egyéb, mint
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egy korosztálytáblázat, amelyben az erdőrészletek területeit faállo
mányuk korának megfelelőleg osztjuk szét az egyes korosztályok 
számára nyitott rovatokba, illetőleg az 1 —20 éves fiatalosokat két 
külön alrovatba írjuk aszerint, amint pótlást igényelnek-e vagy sem, 
s amelyben ezenkívül — fokozatos felújító vágásmód esetén — 
külön kimutatjuk a fokozatos kihasználás alatt lévő területeket is. 
A második rovatcsoport egy olyan általános vágásterv, amely az 
első vágásfordulóra tervezett vágásszabályozást tartalmazza. Úgy 
van berendezve, hogy benne a vágásszabályozás akár tisztán csak 
a valódi terület alapján, akár pedig a terület és a fatömeg alapján 
legyen tervezhető. (Előbbi esetben természetesen mellőzhető az 
I. és II. fordulószaki fatömegek kimutatása.)

A táblázat összeállítása a következőképpen történik. Megjegyzendő, 
hogy egyelőre — egyszerűség kedvéért — a tarvágásos szálerdő
gazdasági módot fogjuk szem előtt tartani.

Külön lapot nyitunk a táblázatban minden üzemosztály számára, 
illetőleg ha az áttekintés megkönnyítése kedvéért erdőrészeket is 
alakítottunk, az üzemosztálynak külön erdőrészekhez tartozó részei 
számára. Azután folyószám, illetőleg betűszerinti sorrendben beírjuk 
a tagokat és erdőrészleteket a két első alrovatba és minden lapon 
kitöltjük először is az első rovatcsoportot (a részletes erdőleírás 
alapján). Most összegezve a területi adatokat, az egyes korosztályok 
által elfoglalt területeket összehasonlítjuk a szabályos fordulószaki 
területekkel abból a czélból, hogy tájékozódjunk az egyes forduló
szakokra kihasználásra előírható területek nagysága felől. (Lásd a 
172. lapon.)

Az első rovatcsoportnak ily rnódon történt kitöltése és lezárása 
után következik a második rovatcsoport kitöltése, vagyis a vágás
szabályozás tervezése. Az ennél követendő eljárás a fentebb jelzett 
kétféle vágásszabályozási módnál némileg eltér egymástól.

Hogy minő eljárást kell követnünk abban az esetben, ha a 
vágásszabályozást tisztán csak a területre alapítjuk (térszakozás), 
arra nézve a könyv első része harmadik szakaszának »Vágásszabá- 
lyozás fordulószakonként a valódi terület alapján« czímű fejezetére, 
illetőleg az ebben foglalt példára utalunk. (Lásd a 167. és köv. 
lapokon.)

Eszerint az erdőrészleteknek az egyes fordulószakokba való 
besorozásánál figyelemmel kell lenni a faállományok korára és álla
potára, a kiszállítás irányára s a czélszerű kihasználási sorrend
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egyéb követelményeire (lásd a 153. és köv. lapokon), valamint arra 
is, hogy a vágások minden fordulószakban lehetőleg a kezelés 
érdekeinek megfelelőleg, vagyis úgy legyenek elosztva az egész 
területen, hogy a rendelkezésre álló munka- és fuvarerő jól ki 
legyen használható s a helyi faszükséglet kielégítése se ütközzék 
nehézségbe.

Különösen nagy gondot kell fordítani az első fordulószakba soro
zandó erdőrészletek helyes kiválasztására. E tekintetben a következő 
általános szabályok tartandók szem előtt.

Az első fordulószakra elsősorban azokat a faállományokat írjuk 
elő, amelyeknek mielőbbi kihasználása szükséges. Ilyenek a túlkoros, 
kiritkult, beteges faállományok, amelyektől megfelelő tömeg- és 
értékgyarapodást nem lehet várni s amelyeknek további fenntartása 
következtében esetleg a talaj termőképessége is csökkenne, sőt 
talán veszélynek volna kitéve. A sürgősebben kihasználandó faállo
mányok közé számítandók ezenkívül még a bár fiatalabb, de rossz 
növésű s megfelelően fejlődni nem képes faállományok is. Nem
különben az olyan vágható korú faállományok, amelyeknél a jelen
legi fafaj megváltoztatása sürgősen szükségesnek mutatkozik. Ezek 
után következik a többi olyan faállomány, amely koránál fogva az 
I. korosztályba tartozik. Kétes esetekben nem szabad visszariadnunk 
a mutató u/o kiszámításától sem, a vágásra való érettség megítélése 
czéljából.

Ha a most felsorolt faállományok közé olyan kisebb kiterjedésű, 
fejlődésre képes faállományok vannak beékelve, amelyeknek a kora 
lényegesen alul van még a szabályos vágatási koron, de amelyeket 
a czélszerű vágatási sorrend érdekében fel kell áldozni, ezek a 
szomszédos korosabb faállományokkal együtt szintén előirandók az 
I. fordulószakra. Úgyszintén előirandók (szélveszélynek kitett feny
vesekben) a sürgősen kihasználandó »elkülönítő vágások« is.

Önként értetődik, hogy a fordulószakonként kihasználható terü
letek nagyságának később következő megállapítása alkalmával ezeket 
a faállományokat csak abban az esetben hagyjuk meg mind az 
1. fordulószakaszra előírandó területek között, ha együttesen nem 
haladják meg azt a területösszeget, amelyet a kihasználás folytonos
ságára és lehető egyenletességére való tekintettel az első forduló
szakra kiszabtunk. Ellenkező esetben az I. korosztályba tartozó s 
még nagyobb áldozat nélkül fenntartható faállományok egy részét 
a II. fordulószakra hagyjuk vissza. És viszont, ha mindezeknek a
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területe kisebb az első fordulószakra kiszabott területnél, szükségből 
előírhatunk az I. fordulószakra a helyes kihasználási sorrend szem 
előtt tartásával még más olyan faállományokat is, amelyek koruknál 
fogva ugyan még nem kerülnének vágás alá, de fejlettségüknél 
fogva már az első fordulószakban is eléggé előnyösen, vagy legalább 
is nagyobb áldozat nélkül lesznek kihasználhatók.

Hasonló elvek szerint járhatunk el a következő fordulószakokban 
kihasználandó erdőrészletek besorozásánál is. Itt azonban nincs 
szükség éppen olyan nagy körültekintésre, mint az I. fordulószaki 
területeknél, mivel az esetleges hibákat később, a gazdaság időszaki 
megvizsgálása (revízió) alkalmával könnyűszerrel ki lehet igazítani.

A tisztások közül az első vágásfordulóra csak azokat írjuk 
elő kihasználásra, amelyek az utolsó, esetleg az utolsóelőtti 
fordulószakba sorozott erdőrészletek között feküsznek, amelyeken 
tehát, ha a vágásforduló elején beerdősíttetnek, a szomszédos erdő
részletek kihasználásának az idejéig vágásra többé-kevésbbé alkalmas 
faállományt lehet nevelni. Ezeket a tisztásokat rendszerint ugyanabba 
a fordulószakba sorozzuk, amelybe a szomszédos erdőrészleteket.

Természetes, hogy amint az elsőnél, úgy a többi fordulószaknál sem 
kerülhető el teljesen, hogy itt-ott ne hozzunk egynémely olyan ter
mészetű kisebb áldozatot a helyes vágássorrend kedvéért, aminőket 
a vágatási sorrend tárgyalásánál (a 157. lapon) felsoroltunk.

Az erdőrészleteket a dolog természeténél fogva egyelőre csak 
ideiglenesen sorozzuk be az egyes fordulószakokba. Mielőtt az 
erre vonatkozó tervezetnek végleges formát adnánk, meg kell 
még állapítanunk az egyes fordulószakokra előírandó területek nagy
ságát figyelemmel a korosztályviszonyokra és ezzel kapcsolatban 
arra, hogy mely területen belől kell igyekeznünk elérni a kihasználás 
egyenletességét.

Amint már az első részben (151. lap) hangsúlyoztuk, a kihasz
nálás egyenletességét nem szabad kis területen belől erőszakolnunk. 
Az üzemosztály, vagy még ennél is kisebb terület keretében ezt csak 
abban az esetben igyekezzünk elérni, ha a korosztályviszonyok nem 
gördítenek nagyobb nehézséget eléje. Különben elégedjünk meg 
azzal, ha az erdőgondnokságon, esetleg két vagy több erdőgondnok
ságon belől lesz egyenletes a kihasználás, illetőleg (kisebb kiterjedésű 
erdőknél, sőt néha a nagyobbaknál is) mondjunk le az egyenletes
ségről.

Hogy az utóbbi esetben milyen arányban osszuk szét a terüle
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teket az egyes fordulószakok között, erre nézve határozott szabályt 
nem lehet felállítani. A kérdést esetről-esetre, a viszonyok gondos 
mérlegelésével kell eldönteni. Ha pl. a vágható és közel vágható 
faállományok túlsúlyban vannak a fiatalabb korosztályokkal szemben, 
az első egy, két, esetleg három fordulószakokra a szabályosnál nagyobb 
területet írunk elő. Ellenben ha a fiatalabb faállományok vannak 
túlsúlyban amazokkal szemben, akkor az első fordulószakokra elő
írandó területeket meg kell szorítanunk úgy, hogy azoknak a kihasz
nálása kinyúljon addig, amikorra a fiatalabb faállományok vágásra 
alkalmasak lesznek.

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 vágásterület =  szabályos évi vágásterület X  va*°sag os átlagos kor
szabályos adagos kor ahol a

szabályos évi vágásterület =  > a szabályos átlagos kor =  a vágás

forduló felével, a valóságos átlagos kort pedig ügy kapjuk meg, hogy az egyes 
erdőrészletek területét megszorozzuk a faállomány korával s az így nyert szorzatok 
összegét elosztjuk az egész területtel. (L. Stoetzer: «Die Forsteinrichtung» 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 fordulószakra eső terü
letet is ennek a képletnek a segélyével akarjuk maghatározni, természetesen az 
egyes 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 igen számíthat.

Az egyes fordulószakokban kihasználható területek nagyságának 
a megállapítása után az előzetes tervezetet egyes területeknek a szom
szédos fordulószakba való előre-, illetőleg hátratolása útján akképpen 
igazítjuk ki, hogy minden fordulószakra a megállapított terület jusson.

Ha a fordulószaki területek az üzemosztályon belől nem egyenlők, akkor 
természetesen az erdőgondnokságra nézve megszabott fordulószaki területekből 
kell kiindulnunk s arra kell törekednünk, hogy az erdőgondnokságot alkotó üzem
osztályok fordulószaki területeinek az összege amazokkal egyenlő legyen. Hasonló 
eljárást követünk az egyes «erdőrészek > fordulószaki területeinek az üzem
osztályra nézve megszabott fordulószaki területekkel való összeegyeztetésnél.

A helyes vágássorrend gyakran megköveteli, hogy egyes területek 
s főképpen egyes jelenlegi tisztások egyszer sem s viszont egyes 
területek kétszer kerüljenek kihasználás alá az első vágásforduló 
folyamán. Az ilyen területek kitüntetésére szolgál az általános vágás
terv utolsó két alrovata. Külön-külön összegezve ezeknek az alrova-
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toknak az adatait, az így nyert területösszegek között lévő különbség 
azt mutatja, hogy az első vágásforduló alatt hány holddal használunk 
ki többet avagy kevesebbet az egész területnél. Ennélfogva, ha ezt 
a különbséget az üzemosztály (erdőrész) egész területéhez hozzá
adjuk, illetve ebből levonjuk, az egyes fordulószakokra kihasználásra 
előírt területek összegét kell nyernünk.

A vágatási kort, amint tudjuk, annak a fordulószaknak a közepére 
mutatjuk ki. amelyben az illető terület kihasználás alá kerül. A tisz
tásoknál ez a kor a beerdősítés valószínű időpontjától számítandó. 
Kiegészítésre szoruló fiatalosoknál (1. az erre vonatkozó rovatot az 
első rovatcsoportban) az ezután teljesítendő pótlások is figyelembe 
veendők az átlagos vágatási kor megállapításánál.

A vágatási sorrendet az egyes fordulószakokra előírt területeken 
belől szorosan előírni nem szükséges. Ennek a megállapítása a 
kezelő erdőtiszt feladata. Tájékozás kedvéért azonban — legalább az 
első fordulószakra nézve — czélszerű nyilakkal jelölni meg a térképen.

H a a vágásszabályozás a terület és a fatöm eg alapján történik 
(egyesített szakozás), a második rovatcsoportban az I. és II. forduló
szakban kihasználandó fatömegek is kimutatandók (az erre a 
czélra szánt alrovatokban). Emellett az erre a két fordulószakra eső 
területeket olyképpen kell egymás között kiegyenlíteni, hogy e két 
fordulószakra legalább megközelítőleg egyenlő fatömeg jusson. Az 1. 
fordulószaki fatömeget az illető erdőrészleteknek a részletes erdő
leírásban kitüntetett jelenlegi fatömege alapján, 10 évi növekedés 
hozzáadásával mutatjuk ki. A II. fordulószaki fatömeget pedig a 
fatermési táblák segítségével számítjuk ki (a II. fordulószak közepére). 
Nagyon természetes, hogy a jelenlegi fatömeg pontos megbecslésére 
ebben az esetben nagy súlyt kell fektetni. Különösen az I. forduló
szaki területeknél van szükség a jelenlegi fatömeg pontos ismeretére, 
mivel a vágáskori fatömeget közvetlenül ebből kell leszármaztatni. 
De kívánatos az a II. fordulószaki területeknél is azért, hogy a 
fatermelési táblákkal való fatömegszámításnál alapul veendő termő
helyi osztályt és sűrűséget helyesen lehesen meghatározni.

Megemlítendőnek véljük itt, mert követésre méltónak tartjuk, azt az eljárást, 
amit Frigyes kir. herceg tescheni uradalmában alkalmaznak hasonló esetben a 
második fordulószaki fatömegek megállapításánál. A számításoknál itt a fatermési 
táblák helyett az ezek adatait feltüntető diagrammokat használják. A 30 év múlva 
(a második fordulószak közepén) leendő fatömeget az illető erdőrészletekre nézve 
ezekről olvassák le oly módon, hogy a fatömeggörbék közé képzeletben egy a
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becsült jelenlegi fatömegnek megfelelő ponton áthaladó görbét iktatnak s ezen 
a közbeeső görbén 30 évvel előrehaladnak.

Fokozatos felú jító vágásmód alkalmazása esetén az eljárás lénye
gében hasonló ahhoz, amelyet fentebb leírtunk. Különbség csak abban 
van, hogy azoknál az erdőrészleteknél, amelyekben a fokozatos 
kihasználás részben már megtörtént, a korosztálytáblázatban a terü
letet megosztjuk a koros faállomány és a fiatalos között s az álta
lános vágástervben az ilyen erdőrészleteket csak a koros faállományra 
eső területrészszel vesszük számításba. (Az eljárás bővebb leírását 
lásd a 197. és köv. lapokon.)

Szálaló-erdőknél, amint az első részben (a 199. lapon) láttuk, a 
vágatást elegendő csupán a legközelebbi 10 évre szabályozni s így 
nem igen van helye azoknak a vágásszabályozási módoknak, ame
lyeknek az igényeihez a szóban levő táblázat alakja szabva van. 
Mindamellett kivételesen, ha t. i. a tarvágásos és fokozatos felújító 
vágásos szálerdő-gazdasági módban kezelt erdőkkel egyugyanabba 
az üzemosztályba egyes szálalva kezelendő erdőrészletek is tartoz
nak, az ilyen erdőkre is alkalmazni lehet ezt a táblázatot.

Ebben az esetben a korosztálytáblázatban az erdőrészletek terü
letét a faállományt alkotó korosztályoknak a részletes erdőleírásban 
kitüntetett elegyarányszámai szerint megosztva írjuk be a megfelelő 
rovatokba. Az általános vágástervben pedig a vágásszabályozást úgy 
tervezzük, hogy az egyes erdőrészleteket a bennük képviselt kor
osztályok figyelembevételével, a legczélszerűbbnek látszó sorrend 
szerint, területüknek annyiad részével jegyezzük be az egyes forduló
szakoknak megfelelő rovatokba, a hányadrészét a fáknak (az ezek által 
elfoglalt területet véve alapul) szálalás útján kihasználni tervezzük 
az illető fordulószak alatt. Az olyan erdőrészleteknél, amelyeknek fa
állománya már most is a szabályos szálaló-erdőalakot megközelítő 
összetétellel bír, minden fordulószakra annyiad részét írhatjuk elő a 
a területnek, ahány fordulószak van a vágásfordulóban. Az egyenlő 
korú, avagy általában a szabályos szálaló-erdőalaktól lényegesen el
térő összetételű faállományoknál ellenben ennél a hányadrésznél 
nagyobb, illetőleg kisebb területrészt írhatunk elő az egyes forduló
szakokra ; szem előtt kell azonban tartanunk, hogy az erdőrészlet 
faállományának az összetétele a szabályos szálaló-erdőalakot idővel 
megközelítse.

Sarjerdőknél, ha a vágásszabályozás fordulószakonként a terület 
alapján (térszakozás útján) történik, ezt a táblázatot éppen úgy lehet
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alkalmazni, mint a tarvágásos szálerdőknél. A különbség csak az, 
hogy az első rovatcsoportban a korosztályok 10 korfokot ölelnek fel 
s a második rovatcsoportban a fordulószakok 10 évre terjednek 
20 helyett.

Ha a vágásszabályozást nem fordulószakonként a terület avagy 
a terület és a fatömeg alapján tervezzük, hanem valami más vágás
szabályozási módot alkalmazunk, ennek a táblázatnak az alakja az 
illető vágásszabályozási módnak megfelelőleg módosítandó, illetőleg 
teljesen mellőzhető ez a táblázat. Erre nézve egyik később követ
kező fejezetre (lásd a 304. és köv. lapokon) utalunk.

Jól jegyezzük meg, hogy a szóban levő IV. számú táblázat máso
dik rovatcsoportjában foglalt általános vágástervet — bár az egész 
vágásfordulóra szól — korántsem szabad a vágásforduló egész tar
tamára kötelezőnek tekinteni. Sőt ellenkezőleg minden egyes reví
zió alkalmával gondosan meg kell vizsgálni s a szükséghez képest 
módosítani kell, főképpen a közel jövőre vonatkozólag.

Ebből azonban még korántsem következik, mintha a vágás
szabályozásnak az egész vágásfordulóra való kiterjesztése czéltalan 
volna. Nem czéltalan ez már csak azért sem, mert ennek a révén 
módjában áll az erdőrendezőnek kimutatni a kihasználás egyenletes
ségének vagy legalább folytonosságának a lehetőségét s kifejezésre 
juttatni felfogását a helyes vágatási sorrend tekintetében. De emellett 
azért is czélszerű a vágássorrendnek az egész vágásfordulóra való 
előzetes tervezése, mert ennek az alapján könnyebben meg lehet 
állapítani a közel jövőben végzendő gazdasági teendőket a kihasz
nálás alá csak később kerülő erdőrészletekben is (gyérítések, vigá- 
lyítások, elkülönítő vágások, áttelepítések stb.), ami különösen bonyo
lultabb gazdálkodás esetén bír nagyobb jelentőséggel.

A  IV . szám ú táblázatnak n á lu n k  szokásos alakja  — a mint jeleztük — lényegesen 
eltér a fentebb ismertetett alaktól. És eltér ennélfogva az annak összeállításánál 
alkalmazott vágásszabályozási rendszer is attól, amelyet fentebb tárgyaltunk. Amint 
a 270. lapon lévő mintából kivehető, ebben az alakjában a IV. számú táblázat 
három rovatcsoportból áll és »a korosztályok jelenlegi elosztásának, az első vágás
fordulóra tervezett kihasználási sorrendnek és a szabályos vágatási sorrendnek 
egyesített kimutatása* czímet visel.

Az első rovatcsoport itt sem egyéb, mint korosztálytáblázat, amelyben az 
erdőrészletek területeikkel faállományuk jelenlegi korának megfelelőleg, korosz
tályok szerint vannak csoportosítva. A második és harmadik rovatcsoport magát 
a vágásszabályozást tartalmazza. Még pedig a második rovatcsoport a vágatásnak 
az első vágásfordulóra tervezett szabályozását tünteti fel, a harmadik rovatcsoport 
adataiból pedig a szabályos vágatási sorrend s egyúttal az vehető ki, hogy az
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első vágásforduló végével a korosztályviszonyok mennyiben fogják megközelíteni 
a szabályos állapotot ?

Az eljárás, melyet e táblázat összeállításánál eddig követtünk, a következő volt.
Külön lapot nyitva az egyes vágássorozatok számára, mindenek előtt kitöl

töttük az első rovatcsoportot a részletes erdőleírás alapján minden egyes vágás
sorozatnál. Azután összegezve itt a területi adatokat, az egyes korosztályok által 
elfoglalt területeket összehasonlítottuk a szabályos fordulószaki területekkel.

Most következett a vágásszabályozás tervezése. Ezt természetesen meg kellett 
előznie az erdőgazdasági beosztásának. A gazdasági beosztás alkalmával — amint 
tudjuk — az erdőgondnokságot először is üzemosztályokra s ezeket vágássoro
zatokra osztottuk, azzal a czélzattal, hogy idővel minden vágássorozat külön-külön 
szabályos vagy legalább ezt megközelítő állapotba jusson. A vágássorozatokat 
megint külön-külön annyi tagra osztottuk, ahány fordulószak van a vágásforduló
ban ; amivel megint az a czél volt egybekötve, hogy idővel minden egyes tag 
megközelítőleg egy-egy fordulószaki területet képviseljen.

A vágásszabályozásnál az a törekvés vezérelt, hogy a kihasználás az üzem
osztály keretében lehetőleg már az első vágásforduló alatt, az egyes vágássoro
zatokon belül pedig lehetőleg már a második vágásforduló folyamán egyenletes 
legyen. Magánál a vágásszabályozásnál egyébként a következőképpen jártunk el.

Első sorban is egy olyan átnézetes térképet készítettünk, amelyen ki volt 
tüntetve az erdő gazdasági beosztása s minden erdőrészletre nézve a faállomány 
kora, két vagy több fafajból álló erdőnél esetleg a fafaj is. Ezt az átnézetes tér
képet egyszerűség kedvéért közönséges irónnal rajzoltuk, oly módon, hogy rajta 
a kort és a fafajt vagy színes vonalzással, vagy egyszerű beírás útján jelöltük meg.

A térkép segélyével mindenekelőtt megállapítottuk tagonként a  szabályos 
vágatási so rren d et (a gazdasági térképen ezt a tagok száma alá beírt vörös római 
számokkal szoktuk jelölni). Ennek a tervezésénél figyelemmel voltunk: az egyes 
tagokban lévő faállományok jelenlegi korára és állapotára, a kiszállítási viszo
nyokra s fenyveseknél — főképpen a lűczfenyveseknél — a veszélyes szélirányra is.

Különösen nagy gondot fordítottunk a tagok egymás között való szabályos 
sorrendjének a megállapítására a szélveszélynek kitett erdőknél. Nehogy valamely 
tag kihasználása következtében a szomszédos tagok szélei a széltörés veszélyének 
legyenek kitéve, a tagokat az ilyen erdőknél minden vágássorozatban úgy igye
keztünk besorozni a fordulószakokba, hogy a kihasználás az egész vágássorozaton 
végig a veszélyes széllel ellentétes irányban haladjon s ekkép a szomszédos tagok 
faállományai mintegy fedjék és megvédjék egymást a szél ellen. Vagy, ha a ter
mészetben egymásután következő tagok faállományainak a kora ennek a szigorú 
sorrendnek a követését egyáltalában nem engedte meg, legalább is arra törekedtünk 
a tagok szabályos sorrendjének a megállapításánál, hogy majdan (a szabályos 
állapot elérése után) minden tag közvetetlen szomszédságában, a veszélyes szél 
irányával szemközt haladva, olyan tag következzék, amelynek faállományai egy, 
vagy legfeljebb két fordulószakkal (vagyis 20, illetve 40 évvel) fiatalabbak. Mert 
a széldöntés veszélyének kikerülése szempontjából szükségesnek véltük, hogy 
amikor valamely tag kihasználtatik, a mögötte lévő faállomány még ne legyen 
korosabb 40 évnél, sőt lehetőleg ennél fiatalabb legyen. így pl. az I-el jelölt, 
(t. i. az I. fordulószakba sorozott) tag előtt a szél ellen nézve Il-es, vagy legfeljebb 
111-as számú (tehát korra nézve 20, legfeljebb 40 évvel fiatalabb) tagnak kellett
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feküdnie, azért, hogy amikor a nagyobb római számmal jelzett tag kihasználíatik, 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 tartottuk, 
hogy a 11-es előtt Ill-al vagy IV-el, a Ill-as előtt IV-el vagy V-el, a IV-es előtt 
V-el vagy (100 éves vágásforduló esetén) I-el jelölt tag legyen.

A tagoknak ilyenképpen való, egymást védő elhelyezkedése e szerint a rend
szer szerint nemcsak a vágássorozaton belől volt kívánatos, hanem egymásközt 
több vágássorozaton, illetőleg ennél nagyobb területen belől is.

Ez volt az eljárás a tagok szabályos kihasználási sorrendjének a tervezésénél 
abban az esetben, ha szélveszélytől kellett tartani.

Ha az erdőt olyan fafaj, illetve olyan fafajok alkották, amelyeket a szélve
szélytől nem kellett félteni, a tagok szabályos sorrendjének a megállapításánál 
természetesen szabadabban lehetett eljárni s inkább lehetett alkalmazkodni az 
egyes tagok területén lévő faállományok jelenlegi korához.

A szabályos vágatási sorrendnek tagonkénti megállapítása után következett, 
a táblázat ha rm a d ik  rovatcsoportjában  levő rovatoknak a kitöltése, vagyis a szabályos 
vágatási sorrendnek erdőrészletenként való tervezése. Ez egyszerűen abból állott, 
hogy kezdve az 1 . fordulószakba sorozott tagon s figyelemmel a tagokon belől 
legczélszerűbbnek mutatkozott szabályos vágatási sorrendre, amely sorrendnél a 
faállományok jelenlegi korában mutatkozó különbségeket már figyelmen kívül 
hagytuk, minden fordulószaknak megfelelő rovatba annyi erdőrészletet írtunk be 
(egész területével, illetőleg területének csak egy részével), amennyi a szabályos 
fordulószaki területet kiadta. A fordulószakok számára nyitott alrovatokban a 
»korosztály az első vágásforduló végéveb ez. alrovat egyelőre mindenütt kitöltetlen 
maradt, minthogy az ide bejegyzendő adatok csak a második rovatcsoport kitöl
tése után voltak ismeretesek.

Ha a harmadik rovatcsoportba az erdőrészleíek számait és a területeket 
bejegyeztük s utóbbiakat összegeztük, következett a m ásodik rovatcsoport adatai
nak az összeállítása, vagyis az első vágásfordulóra szóló kihasználási sorrend 
tervezése.

Az erdőrészleteknek a második rovatcsoport egyes rovataiba való besorozá- 
sánál többé-kevésbbé a harmadik rovatcsoportban kitüntetett szabályos sorrendhez 
kellett alkalmazkodni (mintegy hozzásimulni) abból a czélból, hogy az erdőnek 
e táblázat harmadik rovatcsoportjában tervezett szabályos állapota már az első 
vágásforduló végével megközelíttessék. Ez az alkalmazkodás nem ütközött nagyobb 
nehézségbe az olyan erdőknél, ahol a faállományok kora minden tagban többé- 
kevésbbé megfelelt annak a fordulószaknak, amelybe az illető tag a szabályos 
vágatási sorrend szerint soroztatott s ahol ennélfogva a szabályos sorrend meg
tartása mellett is minden faállomány a vágásforduló éveinek megfelelő, vagy ezt 
megközelítő korban került kihasználás alá. Ott azonban, ahol a faállományok 
korában nagy szabálytalanság mutatkozott, a szabályos vágatási sorrendhez való 
alkalmazkodás nagy áldozatokat követelt az erdőgazdaságtól. T. i. a sorrend 
kedvéért sok faállománynak a kihasználását kellett a vágásforduló éveinek meg
felelő szabályos vágatási kornál jóval magasabb, vagy jóval alacsonyabb korra 
tervezni.

Egyébként az erdőrészleteknek az egyes fordulószakokba való besorozásánál, 
a következőket tartottuk szem előtt.
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Az első fordulószakba soroztuk első sorban is a szabályos sorrend szerint az 
utolsó, avagy az utolsó előtti fordulószakra előírt tagokban levő, azokat az erdő
részleteket, amelyeknek a faállománya már jelenleg is vágható, vagy közel vág
ható volt; azzal a czélzattal, hogy ezek a vágásforduló vége felé másodszor is 
kihasználhatók legyenek. (Ezt a szabályos állapot elérése érdekében tartottuk 
szükségesnek, de természetesen sok esetben káros volt pénzügyileg, így pl. akkor, 
amikor a vágásra még nem érett, csak közel vágható faállományt kellett kihasz
nálásra előírni a vágásforduló elejére.) Ugyancsak az első fordulószakba soroztuk 
a már fokozatos kihasználás alatt levő erdőrészleteket, ha voltak ilyenek. Azután 
következtek a szabályos sorrend szerint az !. fordulószakra előírt tagban levő 
vágható és közel vágható faállományok s kivételesen egyes a II. fordulószakra 
előírt tagban levő koros faállományok. Mindezekből annyit írtunk elő az I. forduló
szakra, amennyinek a területe kiadta az erre a fordulószakra nézve megállapított 
területet.

A következő fordulószakokba az erdőrészleteket szintén a szabályos vágatási 
sorrend figyelembe vételével soroztuk be. Egyes esetekben azonban, ha a faállo
mány kora megkövetelte, ezt a sorrendet is akként módosítottuk, hogy a szabályos 
sorrend szerint szomszédos fordulószakokba tartozó területek egyrészét egymással 
kicseréltük.

A második rovatcsoportnak ily módon való kitöltése után még összegeztük 
itt is a területi adatokat s azokról az egész üzemosztályra nézve összevonást 
készítettünk. Ennek megtörténte után pedig az egyes fordulószakokra eső terü
leteket, figyelemmel a korosztályviszonyokra is, lehetőleg akként egyenlítettük ki, 
hogy fordulószakonként egyenlő területek kerüljenek kihasználás alá.

Most még ki kellett tölteni a harmadik rovatcsoportban a »Korosztály az első 
vágásforduló végével« czímű alrovatokat.

Az első vágásforduló végén minden erdőrészlet olyan számú korosztályba 
fog tartozni, amilyen számú fordulószakban az első vágásforduló folyamán kihasz
náltatott, illetőleg az első vágásforduló alatt ki nem használt fiatalosok mind
annyian az 1 . korosztályba, az első vágásforduló alatt kihasználás alá nem kerülő 
tisztások pedig olyan számú korosztályba, amilyen számú fordulószakban beerdő- 
síttetnek. így pl. — 1 2 0  éves vágásfordulót véve alapul, — ha valamely erdő
részlet a III. fordulószakban használtatik ki, a vágásforduló végével az azon léte
sítendő új faállomány kora 61—80 év között lesz s így a faállomány a III. kor
osztályba fog tartozni éppúgy, mint azoknak a jelenlegi tisztásoknak a faállománya 
is, amelyek a III. fordulószakban fognak beerdősíttetni. Ekkép az a római szám, 
amelyet a harmadik rovatcsoport fent említett alrovataiba be kellett írni, minden 
egyes erdőrészletnél megegyezett annak a fordulószaknak a számával, amely 
fordulószakban az illető erdőrészlet, a második rovatcsoport szerint, az első vágás
forduló folyamán kihasználás alá kerül, illetőleg tisztásoknál annak a fordulószak
nak a számával, amely fordulószakban a tisztás be fog erdősíttetni. Az első vágás
forduló alatt kihasználás alá nem kerülő erdőrészleteknél a harmadik rovatcsoport 
szóban levő alrovataiban mindenütt I. szerepelt.

Az így utólagosan beírt római számok a köztük és a második rovatcsoport
ban szereplő fordulószakok számai közt levő szoros összefüggésnél fogva képet 
nyújtottak egyszersmind arról is, hogy az első vágásforduló végével a szabályos

Muzsnay O .: Erdőrendezéstan. 18
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állapot mennyire lesz megközelítve az első vágásfordulóra előírt kihasználási 
sorrend megtartása esetén. Ha a »korosztály az első vágásforduló végén« ez. 
alrovatokban lévő római számok az illető alrovatok felett levő (a korosztályt 
jelző) római számokkal megegyeztek, vagy azoknál csak egy egységgel voltak 
nagyobbak avagy kisebbek, ez azt jelentette, hogy a második vágásfordulóban a 
szabályos vágatási sorrendhez való szoros alkalmazkodás már nem fog járni, 
illetőleg nem járna túlságos nagy áldozattal, amennyiben a szabályos vágatási 
sorrend mellett az egyes erdőrészletek a szabályos vágatási kortól nem nagyon 
eltérő korban kerülnének kihasználás alá. Ha ellenben a két római szám között 
nagyobb volt az eltérés, ez arra mutatott, hogy a szabályos vágatási sorrend 
alkalmazása az illető erdőrészletnél a második vágásfordulóban még nagy áldo
zattal járna.

A harmadik rovatcsoport területi adatait, amint már jeleztük, szintén össze
gezni kellett s a vágássorozatokról a táblázat végén hasonló összevonást kellett 
készíteni, mint a második rovatcsoportnál.

Nyilvánvaló, hogy ez  a vágásszabályozási ren d szer a A érszakozás- -nak leg
m erevebb, legsablónszerübb alakja . Olyan alakja, amely megkönnyíti ugyan az 
erdőfelügyeletet, de a modern erdőgazdasági elvekkel semmiképpen sem egyez
tethető össze. Lényegesebb hibáit az elmondottak után a következő pontokban 
foglalhatjuk össze :

1. A rá n y la g  kis területen (a vágássorozaton, illetőleg az üzemosztályon) belől 
igyekszik elérn i a k ihasználás egyenletességét;  a minek hátrányos voltára már a 
gazdasági beosztás tárgyalásánál rá mutattunk (lásd a 39. lapon).

2. T úlságos na gy  m értékben nyilvánul m eg benne a szabályos állapot elérésére 
való törekvés a korosztályoknak a term észetben való elhelyezkedése tekintetében is. 
Ez a törekvés szemmel láthatólag kifejezésre jut gazdasági terveink túlnyomó 
részében. Ha megnézzük ezeknek a IV. számú (régi VIII. számú) táblázatait, 
feltűnik mindjárt, hogy milyen nagy súlyt fektettek erdőrendezőink arra, hogy 
ennek a táblázatnak a harmadik rovatcsoportjában a »Korosztály az első vágásfor
duló végén« ez. alrovatokba ne kelljen a felettük levőtől nagyon eltérő római 
számokat írni. Ennek a kedvéért a második rovatcsoportban (az első vágásfor
dulóra szóló vágatási sorrend megállapításánál) sok vágásra kevésbbé érett 
faállományt írtunk elő a vágásforduló elejére és viszont sok sürgős kihasználásra 
váró faállomány kihasználását halasztottuk el hosszú időre.

Pedig, amint már fentebb bővebben tárgyaltuk, nagy áldozatot hozni tisztán 
a szabályos sorrend kedvéért és erőszakolni azt, hogy az erdő a korosztályok 
elhelyezkedése szempontjából is mielébb szabályos állapotba jusson, nem áll 
érdekében az erdőgazdaságnak. Nem, főleg a mi legtöbb helyen még kialakulatlan 
gazdasági viszonyaink között. Mert korántsem remélhetjük, hogy az a szabályos 
vágatási sorrend s a korosztályoknak az a szabályos csoportosulása, amelyet ma 
helyesnek véltünk, meg fog felelni a követelményeknek a késő jövőben is, amikor 
az erdei szállítási eszközök és berendezések a maiaknál bizonyára sokkal töké
letesebbek lesznek, s amikor ennek következtében — a külföldi példákból ítélve — 
valószínűleg az évi vágásterületeknek többé-kevésbbé való elaprózása lesz a jelszó 
nálunk is. Sőt éppen ennek az ellenkezőjét állíthatjuk s kimondhatjuk, hogy a mi 
g a z d a sá g i terveinkben feltüntetett szabályos erdőállapot a legtöbb esetben éppenséggel
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n em  fe le l m eg  a n n a k  az eszm ényi képnek, a m i a jó  erd ő ga zd a  szem ei előtt kell, 

h o gy  lebegjen.
3. Kapcsolatban az előbbi pont alatt mondottakkal, külön is ki kell emelnünk 

vágásszabályozási rendszerünknek az erdő gazdasági beosztásánál követett eljárás 
hibás voltából eredő azt a hátrányát, hogy — miután a tagot fordulószaki terü
letnek tekintjük — a vágásterületeknek a vágássorozaton belől a lehetőségig egy 
helyre való csoportosítását teszi kívánatossá s ez által sok esetben az évi vágás- 
területeknek túlságos n a gy  kiterjedéséhez vezet, ami — amint tudjuk — sokféle 
hátránynyal jár, különösen tarvágás esetén s újabb felfogás szerint nem fér össze 
a helyes gazdálkodással.

4. Végül hibásnak kell jeleznünk a tagok szabályos vágatási sorrendjének 
megállapításánál követett, fentebb leírt eljárást is, amikor ahelyett, hogy a tagokat, 
illetőleg ezeknek faállományaik koránál fogva egy vágássorban kihasználható 
csoportjait nyiladékokkal, elkülönítő vágásokkal, vagy egyszerűen határvonalaik 
czélszerű megválasztása útján egymástól függetleníteni igyekeztünk volna, arra 
törekedtünk, hogy a szom szédos tagok fa á llo m á n y a i egy m á st fed jék , egy m á st védjék 
a  szélveszély ellen  s ezáltal néha egész tagokat 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.

IV.a.) A IV. számú táblázatban kimutatott területek részle
tezése fafajok szerint.

Fafajra nézve elegyes erdőknél a jövedelem lehető egyenletes
sége érdekében arra is súlyt kell helyeznünk, hogy a kihasználás, 
amennyire lehet, fafajonként is egyenletes legyen. Ezt a czélt szol
gálja a IVa. számú táblázat, amely az előbbi táblázatnak kiegészí
tője. (Alakját lásd a 276. és 277. lapokon.)

Az 1906. évi 54.666. sz. földmív. miniszteri utasítás szavai szerint 
ennek a táblázatnak az a feladata, »hogy kellő világosságot nyújt
son annak a megítéléséhez, vájjon a besorozás a lehetőség és a 
czélszerűség által megengedett határig biztosítja-e az egyes fafajo
kat illetőleg is a kihasználás tartamosságát s nem terveztetik-e pl. 
az első fordulószakok valamelyikére az értékesebb fafajból, illetve 
fafajokból indokolatlanul jóval több használat a jövő hátrányára, 
mint amennyit a faállományok kora, állapota, avagy a kiszállítási 
viszonyok s az ezekkel kapcsolatos helyes vágatási sorrend múl
hatatlanul megkövetelnek ?«

Ez a táblázat is két rovatcsoportból áll. Az első rovatcsoportba 
a területeket fafajonként részletezve a »részletes erdőleírás« utolsó 
rovataiból írjuk be, figyelemmel a faállomány korára és a IV. 
számú táblázat első rovatcsoportjában kimutatott területi adatokra.

18*
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IVa. táblázat. A IV. sz. táblázatban kimutatott
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területek részletezése fafajok szerint.
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A második rovatcsoportban pedig a fafajok szerint részletezett terü
leteket a IV. számú táblázat második rovatcsoportjának megfelelőleg 
osztjuk szét az egyes fordulószakokra. (így pl. a 3d. erdőrészletnek 
a területéből a III. táblázat szerint a 6.4 hold a kocsántalan tölgyre, 
14.9 hold a bükkre esik; ezek a területi adatok az első rovatcsoport
ban a faállomány korának megfelelően az 1. korosztály rovatába, a 
2-ik rovatcsoportban pedig a IV. számú táblázat második rovat
csoportjának megfelelőleg az I. fordulószak számára nyitott rovatba 
vannak bejegyezve.)

A két rovatcsoportba írt területek végösszegeinek természetesen 
egyenlőknek kell lenniök a IV. számú táblázat első, illetve második 
rovatcsoportjában kimutatott területek összegeivel (üzemosztályon
ként, illetőleg erdőrészenként).

Az egyes rovatok kitöltésére nézve még a következők tartan
dók szem előtt:

1. Miután a fafajonként való részletezés a különböző értékű fafajok 
által elfoglalt területeknek egymástól való elkülönítését czélozza, 
a lucz- és a jegenyefenyőre, nemkülönben a bükk és a gyertyánra 
eső területek itt egy rovatba írhatók, de már pl. a csertölgy a 
nemesebb tölgyfajoktól múlhatatlanul elkülönítendő.

2. Amennyiben a jelenlegi tisztások közül egyesek beerdősíttet- 
vén, még az első vágásforduló alatt kihasználás alá fognak kerülni, 
ezeknek a területe a második rovatcsoportban azoknak a fafajok
nak megfelelő rovatokba írandó, amely fafajokkal a beerdősítés előre
láthatólag történni fog s amely fafajok éppen ezért az első rovat
csoport »tisztás« főrovata alatt kimutatandók.

Nagyon természetes, hogy ez a táblázat mellőzhető az olyan 
erdőknél, amelyek csak egy főfafajjal bírnak s illetőleg amelyeknél 
a főfafaj mellett a többi csak nagyon alárendelt mennyiségben fordul 
elő. Sőt mellőzhető a két vagy több fafaj által alkotott erdőknél is 
abban az esetben, ha a gazdasági beosztás alkalmával egyugyan- 
abba az üzemosztályba olyan tagokat foglaltunk, amelyek fafajok 
tekintetében egymástól lényeges eltérést nem mutatnak, mivel a vágás
szabályozás minden üzemosztályra nézve külön történik.

Ezt a táblázatot egyébiránt a IV. számú táblázattal egyidejűleg, 
illetőleg azzal párhuzamban kell elkészíteni azért, hogy ha az egyes 
fafajok által elfoglalt területeknél fordulószakonként lényeges különb
ségek mutatkoznának, a IV. számú táblázat összeállításánál ezeket a 
különbségeket bizonyos mértékig kiegyenlíteni igyekezzünk.
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V. Részletes főhasználati terv.

A vágásszabályozást tartalmazó IV. számú táblázatban nincsenek 
meg mindazok a részletes adatok, amelyeket a közel jövőben foga
natosítandó főhasználatokra nézve ismernünk kell. Szükséges tehát 
a főhasználatokról a IV. számú táblázaton kívül még egy külön, 
úgynevezett »részletes főhasználati terv«-et is készítenünk. (Mintáját 
lásd a 281. és 282. lapokon.) Ebben kimutatjuk területükkel és fatöme
gükkel együtt m indazokat az erdőrészleteket, amelyekben a legköze
lebbi 10, illetőleg 20 év a latt főhaszn álat lesz foganatosítandó.

Tarvágásos gazdaság esetén rendszerint elegendő csupán a leg
közelebbi 10 évre szóló adatokat venni fel ebbe a táblázatba. Foko
zatos felújító vágásmód mellett kezelt erdőknél azonban czélszerűbb 
két évtizedre irányozni elő benne a főhasználatokat, azzal a czél- 
zattal, hogy a felújítás érdekeire való tekintettel a 20 évi vágásterü
leten belül a szükséghez képest szabad mozgást biztosítsunk a 
kezelő erdőtiszt részére. Utóbbi esetben ugyanis a fokozatos fel
újító vágásmód természeténél fogva nem lehet és nem szabad előre 
szorosan megszabni, hogy a kihasználás az egyes erdőrészletekben 
a legközelebbi 10 év alatt milyen mértékben lesz foganatosítandó.

A főhasználat alá kerülő erdőrészleteket a IV. számú táblázat
nak a vágásszabályozást feltüntető második rovatcsoportjából jegyez
zük ki. Minthogy azonban itt az I. fordulószakba sorozott erdőrész
letek együttesen vannak kimutatva, szálerdőknél elébb azt kell meg
állapítanunk, hogy ezek közül melyeket írjuk elő az első tíz évre s 
melyek maradjanak vissza a második tíz évre. E tekintetben figye
lemmel kell lennünk az illető faállományok korára, állapotára s az 
egyébként is czélszerűnek mutatkozó vágatási sorrendre.

Ez alkalommal az első fordulószakra előírt területeket vagy úgy 
osztjuk meg, hogy a két félfordulószakra egyenlő terület jusson, 
vagy pedig akképpen, hogy a két félfordulószakban egyenlő fatömeg 
kerüljön kihasználás alá. (Utóbbi esetben a 2-ik félfordulószaki ada
tokat is ki kell mutatni.) Fafajra nézve elegyes erdőknél emellett 
arra is tekintettel kell lennünk, hogy a kihasználás alá kerülő terület, 
illetőleg fatömeg a lehetőségig fafajonként is legalább megközelítőleg 
egyenlő legyen a két félfordulószakban. (Ennek a feltüntetése végett 
a második oldalon lévő »megjegyzés« rovat helyén nyithatunk meg
felelő rovatokat.) Természetesen lehetnek esetek, amikor az erdő
részletek állapota, a faállományok korában, illetve vágásra való érett-
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V. táblázat. R é s z l e t e s
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ségében mutatkozó különbségek, avagy a kezelés érdekei nem 
engedik meg, hogy egyenlően osszuk fel az első fordulószaki terü
letet, illetőleg fatömeget a két félfordulószak között.

A megosztásnál gyakran előfordul, hogy valamely erdőrészletnek 
egy része az első, többi része a második félfordulószakra jut, sőt 
nem ritka az az eset sem, hogy a vágásterületek helyes kitűzése 
érdekében két vagy több, ugyanazon a hegyoldalon egymás felett 
fekvő erdőrészletet kell kettéosztanunk. Fokozatos felújító vágás
mód mellett kezelt erdőknél pedig éppen elkerülhetetlen (különösen 
árnyékkívánó fafajoknál), hogy ugyanannak az erdőrészletnek a terü
letét részben az első, részben a második félfordulószakra írjuk elő,, 
mivel sok erdőrészletnél az első félfordulószakban megkezdendő 
kihasználás ugyanazon a területen folytatódni fog a második fél
fordulószakban.

Fokozatos felújító vágásmód esetén — amint fentebb jeleztük — 
nem lehet előre pontosan megállapítani, hogy a kihasználást az 
egyes erdőrészletekben milyen arányban lesz czélszerű végrehajtani 
az első, s milyen arányban a második félfordulószakban. Erre való 
tekintettel itt a főhasználatot minden erdőrészletben akként irányozzuk 
elő, amint az a felújítás érdekeinek szem előtt tartásával valószínűleg 
foganatosíttatni fog. S ehhez képest a területnek az egyik erdő
részletnél pl. fele részét, a másiknál 03 részét, a harmadiknál 0-6 
vagy 07 részét az első, többi részét pedig a második félforduló
szakra írjuk elő, illetőleg egyes erdőrészleteket egész területekkel 
sorozunk az első, avagy a második félfordulószakba. De hangsúlyoz
nunk kell a részletes főhasználati tervben, avagy a gazdasági terv 
leíró részében, hogy az egyes erdőrészleteken belől foganatosítható 
kihasználás tekintetében az előírt terület nagysága (illetőleg az előirt 
fatömeg) csak némi tájékozásul szolgál s az előírásnak ez az alakja 
korántsem azt jelenti, mintha a fokozatos kihasználást minden erdő
részletben éppen a tervezett arányban kellene foganatosítani. Sok 
olyan erdőrészlet lesz ugyanis, amelyben a természetes felújítás vagy 
esetleg a mesterséges alátelepítés érdekei a félfordulószak alatt az 
előirányzottnál nagyobb, avagy kisebb arányú kihasználást fognak 
megkövetelni.

A táblázat egyes rovatainak a kitöltésére nézve álljanak itt a 
következők:

A »tag« és »erdőrészlet« számának, illetőleg betűjének a kitün
tetésére szolgáló rovatokat követő »hozamba beszámítandó terület«
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czímű rovatba minden erdőrészletnél azt a területet írjuk be, amely- 
lyel az illető erdőrészletet a IV. sz. táblázat második rovatcsoportja 
szerint a vágásszabályozásnál számításba vettük. A fokozatos felújító 
vágás (esetleg szálalás) útján részben már kihasznált (úgynevezett 
előhasznált) erdőrészleteknél tehát csak az egész területnek a koros 
faállományra eső részét. Ez a terület ennélfogva nem mindig egyenlő 
az »egész valódi terület, amelyre a kihasználás kiterjed« czímű 
rovatban kimutatott területtel, amely rovat ebbe a táblázatba éppen 
a fokozatos felújító vágásmód, avagy szálaló-gazdasági mód mellett 
kezelt erdőkre való tekintettel vétetett föl, azoknak a zavaroknak 
könnyebb elkerülése kedvéért, amelyek az ilyen erdőknél a gyakorlat
ban a hozamba beszámítandó területnek és a valóságos területnek 
egymástól való meg nem különböztetéséből szoktak származni.

A »becsült fatömeg« czímű főrovatba beírandó holdankénti 
fatömegeket fafajonként külön-külön, a részletes erdőleírás (illetőleg 
a becslési jegyzőkönyvben levő adatok) alapján számítjuk ki, oly
képpen, hogy a részletes erdőleírásban kimutatott holdankénti fatöme
gekhez az első félfordulószakra előírt erdőrészleteknél 5 évi, a 
második félfordulószakra előírtaknál pedig 15 évi növekvést adunk 
hozzá s az így nyert összegből azután a termelési s illetőleg a 
beszáradási apadék fejében s lucz- és jegenyefenyő épületifánál 
ezenkívül a kéregre is bizonyos százalékot leütünk. Az apadék leütésé
vel az a czélunk, hogy az ebben a táblázatban kimutatott fatömegek 
a fának arra az állapotára vonatkozzanak, amilyen állapotban a 
termelt fát számba vesszük és az anyagszámadásba bevételezzük. 
Nagyobb pontosság kedvéért kívánatos a fatömeget a csak elszór
tan előforduló fafajokra nézve is külön mutatni ki.

A fentebb említett olyan erdőrészleteknél, amelyeknél a hozamba 
beszámítandó terület nem egyenlő az egész valódi területtel, a ter
mészetben becsült holdankénti fatömeget az 5, illetőleg 15 évi növe
kedés hozzáadása és az apadék leütése után a hozamba beszámí
tandó területnek megfelelőleg át kell számítani, vagyis meg kell szo
rozni azzal a viszonyszámmal, amelyet nyerünk, ha az egész valódi 
területet a hozamba beszámítandó területtel elosztjuk s az ekkép 
átszámított fatömeget kell beírni a táblázatba holdankénti fatömeg 
gyanánt. Ez az átszámítás azért szükséges, mert különben a holdan
kénti fatömegnek a hozamba beszámítandó területtel való szor
zata nem adná a holdankénti fatömegek után kimutatandó összes 
fatömeget.
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Az »összesen« czímű alrovatokba minden fafajnál a holdanként 
fatömegnek a hozamba beszámítandó területtel való szorzatát, az 
»összes fatömeg« czímű rovatba pedig a fafajonként kimutatott hol
danként és összes fatömegeknek az összegét jegyezzük be.

»A kihasználás módja« czímű rovat annak bejegyzésére szolgál, 
vájjon a kihasználás tarvágás, avagy fokozatos felújító vágásmód 
utján, illetőleg szálalva fog-e történni ? Különösen az olyan erdőknél 
bír jelentőséggel ez a rovat, amelyekben a kihasználás különféle 
módjait kell alkalmazni a szerint, amint a helyszínén az egyes erdő
részletekre nézve külön-külön megállapíttatott, amiről a részletes erdő
leírás nyújt felvilágosítást.

A növekedési viszonyszámot az erre a czélra szolgáló rovatban 
elegendő csupán csak a fokozatos felújító vágásmód mellett kihasz
nálandó erdőrészletekre nézve mutatni ki (fafajonként, a fatermési 
táblák alapján), abból a czélból, hogy megkönnyítsük a nyilvántar
tásba bevezetendő hozamba beszámítandó területeknek a kiszámítá
sát (lásd hátrább, a »főhasználatok nyilvántartása erdőrészletek sze
rint* czímű fejezetet). De jó hasznát vehetjük az első félforduló
szakra előírt többi erdőrészletnél is, mivel a növekedési viszonyszám 
segítségével ezeknek az apadékmentes fatömegét a félfordulószak 
közepére a jelenlegi fatömegből könnyebben és gyorsabban lehet 
kiszámítani, mint különben.

Az első oldalon lévő »Megjegyzés« czimű rovatba a kihasználás 
miképp leendő foganatosítására vonatkozó esetleges különlegesebb 
tudnivalók. Írandók be a részletes erdőleírásnak »a gazdaságra vonat
kozó megjegyzések* czímű rovatából.

A második oldalon »a becsült fatömegből« czímű főrovatban a 
fatömegeket választékok szerint (s e mellett fafajok szerint is) rész
letezzük. De csak az első félfordulószakra előírt erdőrészletek
nél, míg a második félfordulószaki területeknél ez a részletezés el
marad, mivel azoknál a kihasználás alkalmával leendő választékarányt 
ma még amúgy sem lehetne elegendő pontossággal megállapítani. 
Az első félfordulószakra vonatkozólag a választékok szerinti részle
tezés a helyszínén eszközölt felvételeknek a fatöm egbecslési (próba
térfelvételi) könyvbe bejegyezett eredményei alapján történik. Önként 
értetődik, hogy úgy a holdanként!-, mint az összes fatömegeknek 
fafajonként minden erdőrészletnél az első oldalon kimutatott holdan
ként!- és összes fatömegeket kell adniok. (A szorzások eredményei-
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ben mutatkozó különbségeket tehát mindkét oldalon ehhez képest 
kell kiegyenlíteni.)

A műfánál a mellmagassági átmérők alapján elkülönített vastag
sági osztályok nagyon természetesen egybe kell, hogy vágjanak az 
értékesítésnél szokásos, a középátmérőn alapuló vastagsági osztályok
kal. Erre már a fatömegbecslésnél figyelemmel kell lenni.

A fatömegeket, amint tudjuk, azokban az erdőrészletekben, 
amelyek az első 10 év alatt kerülnek kihasználás alá, pontosan 
(próbatérfelvétel, avagy törzsenkénti kiszámlálás útján) szoktuk meg
becsülni, nemcsak fafaj, hanem választékok szerint is. Ha az első 
félfordulószakra előírt erdőrészletek valamelyikében a becslés nem 
történt volna meg ily pontossággal és ilyen részletességgel, ezt a 
részletes főhasználati terv összeállítása előtt pótlólag kell teljesíteni.

A »kéreg« czímű rovat csak abban az esetben töltendő ki, ha 
arra lehet számítani, hogy a kéreg (pl. tölgynél és luczfenyőnél) 
mint cserző kéreg lesz értékesíthető.

Az adatoknak erdőrészletenként történt bejegyzése után a terü
leteket és a fatömegeket (természetesen a holdankénti fatömegek 
kivételével) félfordulószakonként összegezzük. Ha az üzemosztály 
több erdőrészre terjed (illetőleg több vágássorozatra van osztva), ez 
az összegezés minden erdőrésznél (vágássorozatnál) külön történik 
s ezenkívül az üzemosztály végén az erdőrészekről (vágássorozatok
ról) összevonást is készítünk. Az üzemosztályra vonatkozó össze
vonás után feltüntetjük az évente kihasználható területet, illetőleg az 
évente átlagosan kihasználás alá kerülő fatömeget is.

A félforduló szak egyes éveiben foganatosítható főhasználatokra nézve czélszerűbb 
a fatömeget venni irányadónak. De csak abban az esetben, ha a fatömegbecslés 
pontos volt és a kihasználás eléggé belterjesen történik s ha emellett a kihasz
nált fatömegekről pontos anyagszámadást és teljesen megbízható nyilvántartást 
vezetnek. Ha ellenben a fatömegbecslés nem volt eléggé pontos, vagy pedig a 
kihasználás nem eléggé belterjes s e miatt a termelt és a becsült fatömegek kö
zött nagy lehet az eltérés, avagy ha a nyilvántartás nem egészen megbízható: a 
kihasználás egyenletességének a biztosítása czéljából folyamodjunk inkább a terü
lethez s ehhez képest évről-évre terület szerint, még pedig a hozamba beszámí
tandó terület szerint, állapítsuk meg a foganatosítható főhasználatokat.

VI. R é sz le te s  elő  h a s z n á la t i  terv.

Ez a táblázat a legközelebbi 10 év alatt foganatosítandó előhasz- 
latoknak (gyérítés, tisztázó vágás, esetleges használat) a kimutatására 
szolgál és a következő alakkal bír. (Lásd a 286. lapon lévő mintát.)
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VI. táblázat. Részletes előhasználati terv.
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A gyérítéseket és tisztázó vágásokat erdőrészletenként s több 
erdőrészletre terjedő (több vágássorozatból álló) üzemosztálynál erdő
részek (vágássorozatok) szerint csoportosítva mutatjuk ki. Az eset
leges használatokat ellenben elegendő üzemosztályonként összevonva, 
egy tétel alatt tüntetni ki.

Hogy mely erdőrészletek faállománya gyérítendő és mely erdő
részletekben foganatosítandó tisztázó vágás, arra nézve a részletes 
erdőleírás nyújt felvilágosítást. Ennek »a gazdaságra vonatkozó meg
jegyzések* czímű rovatában bejegyezve kell lennie a gyérítés szük
ségességének mindazoknál az erdőrészleteknél, amelyek az erdőren
dezési külső munkálatok alkalmával gyérítendőknek találtattak, a 
»mellékfaállomány« czímű rovatából pedig kivehető, hogy mely erdő
részleteknél van tisztázó vágás útján kihasználandó mellékfaállomány.

Nagyobb erdőbirtokoknál előzetes tájékozódás kedvéért czél- 
szerű a terv összeállítása előtt kijegyezni a részletes erdőleírásból 
mindazokat az erdőrészleteket, amelyekben gyérítés és amelyek
ben tisztázó vágás foganatosítandó, területükkel és kihasználandó 
fatömegükkel együtt. Ha ebből a jegyzékből esetleg azt látnok, hogy 
az illető területek aránytalanul nagy kiterjedésénél és a kedvezőtlen 
értékesítési viszonyoknál fogva a gyérítés, avagy a tisztázó vágás 10 
év alatt egyáltalában nem lesz foganatosítható mindenütt, ahol szük
séges volna: a területek a két félfordulószak között megoszthatók, 
aképpen, hogy azoknak egyrészén a gyérítés, illetőleg a tisztázó 
vágás a második félfordulószakra maradjon. Ennél a megosztásnál 
természetesen elsősorban a szóban levő előhasználatok foganato
sításának az erdőápolás szempontjából való sürgőssége az irányadó.

Az első 10 évre gyérítésre és tisztázó vágásra előírandó erdő
részleteknek ily módon való kijegyzése után a tagok és erdőrészle
tek számát, illetőleg betűjét sorrend szerint beírjuk a táblázat első két 
rovatába, tekintet nélkül arra, hogy mely erdőrészletekben lesz gyé
rítés s melyekben tisztázó vágás foganatosítandó. Azután minden 
egyes erdőrészletnél bejegyezzük a gyérítendő, illetőleg a tisztázandó 
terület kiterjedését a »gyérítés«, illetőleg a »tisztázó vágás« czímű 
főrovatok megfelelő alrovataiba, a részletes erdőleírás alapján. Ugyan
csak a részletes erdőleírásból írjuk be a kihasználandó fatömegeket, 
amelyek a gyérítést illetőleg a »gazdaságra vonatkozó megjegyzések*, 
a tisztázó vágásokat illetőleg pedig a »mellékfaállomány« czímű 
rovatból jegyezhetők ki.

Az esetleges használatképpen előreláthatólag kihasználás alá kerülő
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fatömeget az egész üzemosztályra nézve sommásan mutatjuk ki az 
utolsó tétel alatt, illetve több erdőrészre terjedő (több vágássorozat
ból álló) üzemosztáiynál hátul, az összesítésben. Az ily czímen előírandó 
fatömeget (elszórtan előforduló elszáradt, szél által kidöntött vagy 
kitört törzsek, hulladékfa, különleges czélokra szükséges egyes tör
zsek stb.) a múltban ily czímen kihasznált fatömegek alapján kerek 
számban állapítjuk meg. Abban az esetben azonban, ha az esetleges 
használat fogalma alá eső fatömeg a múltban az értékesítési viszo
nyok kedvezőtlen voltánál fogva netalán kisebb mennyiségben hasz
náltatott ki, mint amekkora mennyiségben kihasználható lett volna, 
többet írunk elő a jövő 10 évre a múltban kihasznált fatömegnél.

Az »összes előhasználati fatömeg« czímű rovatba minden erdő
részletnél ugyanazt a fatömeget írjuk be, amely már elébb a »kihasz
nálandó fatömeg« czímű rovatok »összesen« czimű alrovataiban 
szerepel. A »fafaj« czímű rovatot a részletes erdőleírás, a válasz
ték« czímű rovatot pedig a becslési jegyzőkönyv alapján töltjük ki 
A »megjegyzés« czímű utolsó rovatba az illető előhasználat fogana
tosításánál figyelembe veendő, avagy az esetleges más irányú észre
vételeinket jegyezzük be.

Az adatoknak erdőrészletenként történt bejegyzése után a terü
leteket és a fatömegeket összegezzük. Több erdőrészre terjedő (több 
vágássorozatból álló) üzemosztálynál az összegezés itt is először 
erdőrészenként (vágássorozatonként) történik s azután az így nyert 
összeget a kimutatás végén összevonjuk, amely alkalommal külön 
sorban kimutatjuk az esetleges használat czímén kihasználandó fa
tömegnek az egész üzemosztályra nézve egy tételben előirányzott 
összegét is.

Az előhasználatok foganatosításánál a félfordulószakon belül nem 
okvetetlenül szükséges ezeknek a használatoknak az egyenletessé
gére törekedni, hanem ahelyett a gyérítések és tisztázó vágások sür
gőssége lehet az irányadó.

A rész le tes előh aszn álati tervre vonatkozólag  egyébiránt jegyezzük m ég  m eg 
a k ö v e tk e z ő k e t:

1. A tu la jd onkép p eni előh aszn álatokat, n evezetesen  pedig  a tisztázó vágást és 
gyérítést n e tévesszük össze a fia ta lo so k  felsza ba d ítá sa  érdekében szükséges »tisztí- 
tás«-sal. A részle tes előh aszn álati tervbe akár g yérítés, akár tisztázó vágás czím én 
csakis azok a fah aszn álatok  veend ők fel, am elyeknél a fa tö m eg  értékesítése rem él
hető. A n em e seb b  fa fa jo k a t eln yom ással fen y eg ető  és tőértékkel nem  bíró blikknek, 
gyertyánnak vagy lágy lom bfáknak  a fia ta los felszabad ítása  érdekében való kivágása 
(tisztítás) és a fa tö m eg  érték esítése  nélkül, csupán erdőfenntartási és ápolási czél-
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b ó l fo g an ato sítan d ó  e se tle g e s  g y é rítése k  e lle n b en , am ik tu la jd o n kép p en  nem  is 
szám íthatók  a haszn álatok* közé, a ré sz le tes  fe lú jítá s i terv b en  irányozand ók elő .

2. A g y érítések  fog an ato sításán á l a rész le tes  e lő h aszn ála ti terv ben  elő irán y zo tt 
fa tö m eg  csak ném i tájékozásul szo lgá l s korántsem  tekinthető szigo rú a n  m érték
adónak  a k ihasználand ó fa tö m eg  m e n n y iség ét ille tő leg . V ag y is  az, ha valam ely  
erd ő rész le t a rész le tes elő h aszn ála ti terv b en  g y é ríté sre  van e lő írva , nem  azt 
je le n ti, m intha ab b ó l a terv ben  kim u tatott fa tö m eg n él tö b b e t nem  volna szabad 
kihasználni, hanem  azt, hogy  'a  g y é rítés  szakszerű en  akként fo g an ato sítan d ó , 
am int az erd ő n ev elés érdekei m egkíván ják .

M ás kérd és, hogy  m ilyen fok ig  való  g y é rítést tartunk szakszerű n ek  és 
helyesn ek  s nagyon  te rm é sz ete s , hogy  m int m inden téren , úgy itt is óvakod nunk 
kell a tú lzástól. D e  azt, hogy  a g y érítés  alkalm ával tú lsá g o s so k at h aszn áltu n k-e 
ki vagy sem , so h asem  a k ihasznált fam en n y iség , hanem  a v isszam arad t fa á llo 
m ány á llap o ta  szerin t kell m egítélnünk.

3. A gyak orlatb an  m e g leh ető s  gyakran  elkövetik  azt a  h ib át, hogy  azt, 
v á jjo n  valam ely  erd ő rész le tb en  szü k ség es-e  a g y érítés  vagy sem , nem  a h ely 
színén  döntik  el, hanem  eg y szerű en  a faá llom án y  sű rű ség i v iszon y szám áb ó l 
ítélik  m eg  a gazd aság i terv  ö ssz e á llítá sa  alkalm ával. E ttő l az e ljá rá s tó l ó v akod 
junk , m ert —  am int az elm életi részből is tud juk m ár —  a sű rű sé g  v iszony
szám a eb b en  a kérd ésb en  akárhányszor fé lrev ezeth et b en n ü n ket. E lő fo rd u lh a t u gyan is 
az az ese t, hogy  0 9 ,  ső t te lje s  sű rű sé g  m elle tt sincs szü kség  g y é rítésre  s v iszont, 
ha a fák e lo sztása  az erd ő rész le ten  b elü l nagyon  eg y en lő tle n , k ívánatos le h e t a 
g yérítés  egyik-m ásik  olyan erd ő rész le tb en  is , am ely nél a faállom án y  sű rű sé g e  
csak  0 7 -n e k  b ecsü lte te tt. E zért a g y érítés  sz ü k sé g e ssé g é n e k  a k érd ésé t m ind ig  
a helyszínén kell e ld önten i s ha szü k ség es a g y érítés , ezt a  rész le tes  erd ő le írásn ak

a g azd aság ra  vonatkozó  m e g jeg y z é sek * czím ű rovatában  az ille tő  e rd ő ré sz le te k 
nél külön  m eg  kell em lítenü nk, úgy, h o gy  a rész le tes  erd ő le írásra  te l je s  m e g 
nyugvással tám aszkod h assu n k  a gyéríten d ő  erd ő rész le tek  m e g á llap ításán ál.

VII. Részletes mellékhasználati terv.

Minthogy a mellékhaszonvételek szabályozásánál a következő 
10 évre tervezett felújításokra is nagy figyelemmel kell lenni, ezt 
a táblázatot rendesen csak a Vili. számú táblázat után szoktuk 
elkészíteni. Alakja kivehető a 290. lapon levő mintából.

Ebben a táblázatban a legközelebbi tíz év alatt foganatosítható 
mellékhasználatokat, azok neme és kiterjedése szerint, oly módon 
mutatjuk ki, hogy folyószám-, illetőleg betűszerinti sorrendben, 
külön-külön, avagy esetleg csoportosan felsoroljuk mindazokat az 
erdőrészleteket, amelyekben valamely mellékhaszonvétel megenged
hető. Egyúttal minden erdőrészletnél az egész területet, illetőleg 
a területnek azt a részét, amelyen a mellékhaszonvételt előirányozzuk, 
bejegyezzük az illető mellékhaszonvételnek megfelelő rovatba.

Muzsnay O . : Erdőrendezéstan. 19
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VII. táblázat. Részletes meliékhasználati terv.
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Megjegyzés. A fű sarlózás a fia ta losokban  erd őáp olás szem p ontjábó l, 
a fia ta lo s m eg fe le lő  k ím élésével bárhol m egen ged tetik . É ppen  úgy m eg 
enged tetik  a k ihasználásra s ille tő leg  fe lú jításra  elő írt tö lgyesekben  
m akkterm és id e jén , az eg észség es  m akk lehullása e lő tt a ta la jn ak  a makk 
b efo g ad ására  való e lő kész ítése  czé ljáb ó l a sertéseknek  á th a jtása .

*) Ez a rovat, ha a czé lszerű ség  úgy k íván ja, két alrovatra oszható  : 
erdősü lt és T isz tá s« czím m el.
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A mellékhaszonvételeknek a részletes mellékhasználati tervben 
való szabályozása rendszerint csak azokra a mellékhaszonvételekre 
terjed, amelyek a fatenyészetre s általában az erdők jókarban tartására 
káros befolyással lehetnek: így a legeltetésre, makkoltatásra, a mező- 
gazdasági köztes használatra, a fűhasználatra, az alomszedésre, a 
lombtakarmánygyüjtésre, a kő- és kavicsfejtésre, homok- és föld
hordásra. Azokat a mellékhaszonvételeket ellenben, amelyek a fatenyé
szetre nincsenek befolyással, mint a halászat, a vadászat, erdei 
gyümölcsök szedése stb. a részletes mellékhasználati tervben nem 
szükséges szabályozni.

Az erdő belsejében levő, más művelési ághoz tartozó területek 
felvétele ebben a tervben mellőzhető. Ezekre nézve teljesen elegendő, 
ha általánosságban intézkedünk (akár a szóban lévő tervben, akár 
a gazdasági terv leíró részében) aziránt, hogy az ilyen területek 
hasznosításánál a szomszédos erdőrészletek a szükséghez képest 
megvédessenek.

Hogy mely erdőrészletekben minő mellékhaszonvételek enged
hetők meg, erre nézve az erdőrendezéstan elméleti részében foglaltak 
(lásd a 204. és köv. lapokon) az irányadók. Mielőtt a részletes mellék
használati terv összeállításához fognánk, az ott elmondottak figye
lembe vételével, jegyzékbe foglaljuk  külön-külön azokat az erdő
részleteket, amelyekben legeltetés s másnemű mellékhasználat lesz 
foganatosítható az erdőgazdaság érdekeinek a sérelme nélkül.

A legeltetésre nézve ennek a jegyzéknek az elkészítésénél kiírjuk a részletes 
erdőleírásból, avagy — ha ott nincsen meg minden erre vonatkozó adat — a 
becslési jegyzőkönyvből területeikkel együtt azokat az erdőrészleteket, amelyek
ben a legeltetés sem a faállományra, sem a talajra nézve lényegesebb kárral 
nem járna. Különös figyelemmel kell lenni ennél a kiírásnál a közel jövőben 
kihasználás és felújítás, illetőleg pótlás, avagy erdősítés alá kerülő erdőrészle
tekre nézve megállapított előzetes és utólagos legeltetési tilalomra. Evégből a 
jegyzéket utólagosan is összehasonlítjuk a már elkészített részletes főhasználati 
és felújítási tervekkel s az ezekben esetleg szereplő erdőrészleteket vagy töröljük 
a jegyzékből, vagy pedig melléjük jegyezzük, hogy mely időpontig, illetőleg 
mely időponttól kezdve lesznek legeltethetők. Töröljük továbbá a jegyzékből, 
vagy pedig hasonló megjegyzéssel látjuk el azokat az erdőrészleteket is, ame
lyekben a legeltetést azért nem lehet megengedni, mert a szomszédos tilalmazott 
területek lényegesebb megkárosítása nélkül nem lehetne hozzájuk jutni.

Hasonló eljárást követünk a m akkoltatás alá bocsátandó erdőrészletek 
kijegyzésénél.

A m ező ga zd a sá gi köztes h a szn á la tra  előírandó területek megállapításánál 
— amire természetesen csak azoknál az erdőknél van szükség, amelyekben a 
felújítást egészben vagy részben mezőgazdasági köztes használat mellett tervez-

19*
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ziik — a részletes főhasználati és felújítási terveket vesszük alapul. Különös 
figyelemmel kell lenni itt arra, hogy mely területeknek a talaja alkalmas minő
ségénél fogva mezőgazdasági művelésre. Miután nem igen lehet előre pontosan 
megállapítani, hogy az egyes területek mikor fognak valósággal kihasználtatni s 
mikor lesznek ennélfogva mezőgazdasági művelés alá foghatók: azoknak az 
éveknek, amelyekre a mezőgazdasági köztes használat kiterjedhet, a pontos 
meghatározását mellőzhetjük. Ehelyett elegendő általánosságban  megjelölnünk 
(a »Megjegyzés« rovatban) ennek a mellékhasználatnak az időtartamát s meg
szabnunk, hogy a mezőgazdasági köztes használattal kapcsolatos felújítást a 
faállomány letárolásától számítva hány éven belül kell múlhatatlanul foganatosítani.

A fű h a szn á la to t erdőrészletenként szabályozni csak a tisztásokra nézve szük
séges. Ehhez képest a jegyzékbe csak azokat a tisztásokat vesszük fel, amelyeken 
a fűhasználatot az egész félfordulószakon át, avagy a félfordulószak folyamán 
történendő beerdősítésig megengedhetőnek találjuk. Azokon a többi területeken 
ellenben, amelyeken még az erdőgazdasági érdekek veszélyeztetése nélkül kihasz
nálható fűtermést lehet remélni (fiatalosok, utak mente, erdőszélek, középkorú 
és korosabb faállományok között levő hézagok stb.) egyszerűen egy általános 
megjegyzés alakjában engedhetjük meg, bizonyos kikötések mellett, a fűhaszná
latot a részletes mellékhasználati tervben.

Magától értetődik, hogy azok a tisztások, amelyeken fűhasználatot tervezünk, 
legeltetésre is előírhatók abban az esetben, ha legeltetésük a szomszédos erdő
részletekre való tekintettel megengedhető ; és viszont a legeltetésre előírt tisztá
sokon a fűhasználat is előirányozható.

Az alom szedést csak az olyan erdőknél kell részletesen szabályozni, amelyek
ben annak megengedése nyomós okokból szükséges. Egyebütt egyszerűen csak 
a tilalmat mondjuk ki erre a mellékhasználatra nézve. Ha nem zárkózhatunk el 
az alomszedésnek korlátolt mértékben való megengedése elől, elsősorban azt 
kell megállapítanunk, hogy mely erdőrészletek tilalmazandók talajukra való tekin
tetből, vagy egyéb okokból az alomszedés ellen. Csak ezután jegyezzük ki a 
részletes erdőleírásból területükkel együtt azokat az erdőrészleteket, amelyekben 
az alomszedést megengedhetőnek véljük, feljegyezvén egyúttal a részletes mellék
használati terv »Megjegyzés« czímű rovatába felveendő azt az intézkedést is, 
amelyben megszabjuk, hogy ugyanazon a területen az alomszedés hány évi 
szüneteléssel, vagyis milyen időközönként s minő feltételek és kikötések mellett 
lesz foganatosítható.

A lom btakarm ány gyűjtést erdőrészletenként előirányozni nem volna helyén. 
Ezt a mellékhasználatot legfeljebb csak nagy általánosságban, a részletes mellék
használati tervbe felveendő megjegyzés alakjában, rendszerint a tenyészteni 
amúgy sem kívánt fafajokról (nyár, kecskefűz stb.) engedjük meg. A többi fafajra 
az engedélyt csak nagy szárazság folytán beálló rendkívüli takarmányhiány esetére 
terjesztjük ki bizonyos szigorú feltételek mellett.

A kő- és kavicsfejtés, homok- és földhordás rendesen külön e czélra kihasí
tott, a területkimutatásban a terméketlenek közé sorozott területeken történik s 
csak ritkán erdőterületen.

A mellékhasználati tervben csak az utóbbi esetben irányozandó elő. Ebben
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az esetben az illető területeket a jegyzékbe a területkimutatás s esetleg a rész
letes erdőleírás, valamint egyéb idevágó feljegyzéseink alapján vesszük fel.

Az ily módon összeállított jegyzékben most már benne lesz 
úgyszólván minden olyan adat, amire a részletes mellékhasználati 
terv elkészítésénél szükségünk van. A további munka már egészen 
gépies. Az adatokat a jegyzékből a tagok és erdőrészletek sorszáma, 
illetőleg betűje szerinti egymásutánban (tehát nem a mellékhaszná
latok nemei szerint való csoportosítással) a részletes mellékhasználati 
terv megfelelő rovatába beírjuk s ha valamely erdőrészletben az 
illető mellékhasználatot csak bizonyos korlátozással, avagy a fél
fordulószaknak nem egész tartamára engedjük meg, ezt a körül
ményt a >megjegyzés« czímű utolsó rovatban feljegyezzük. Ezután 
minden egyes mellékhaszonvételt illetőleg összeadjuk a területi 
adatokat s abban az esetben, ha az üzemosztály több erdőrészletre 
terjed (több vágássorozatból áll), az egyes erdőrészeknél (vágás
sorozatoknál) nyert adatokról a kimutatás végén összesítést készítünk.

Vili. Részletes felújítási terv.

A legközelebbi 10 év alatt foganatosítandó felújításoknak (erdő
sítéseknek)*) erdőrészletenként való feltüntetésére szolgál. Amint a 
294. lapon levő mintából látható, külön rovatok vannak benne a 
felújítatlanul maradt régi vágásterületeken, a pótlásra szoruló fiata
losokban, a következő félfordulószak alatt kihasználás alá kerülő 
vágásterületeken, a következő félfordulószakban beerdősítendő tisz
tásokon tervezett felújításoknak, illetőleg erdősítéseknek, valamint a 
kihasználás alá nem kerülő erdőkészletekben esetleg tervezett á t 
telepítéseknek a kimutatására, nemkülönben az alkalmazandó fafajoknak 
és felújítási módoknak s a tisztítást (felszabadítást) igénylő fiatalosok 
területének a feltüntetésére.

A rovatok kitöltésénél a következők tartandók szem előtt:
1. A >>felújítatlanul m aradt régi vágás terű letek* közé csak azok 

a már kihasznált vágásterületek veendők fel, amelyeken sem termé
szetes úton keletkezett, sem mesterséges úton telepített fiatalos 
nincsen. A részben már sikerrel felújított vagy felújult régi vágás
területek a kiegészítendő fiatalosok között tárgyalandók.

*) Az alábbiakban egyszerűség kedvéért a gyakorlatban általánossá vált 
szokáshoz képest az »erdősítés« szót használjuk több helyen a »felújítás« szó 
helyett is, bár e két szó értelme tulajdonképpen különböző.
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V III. táblázat. R észletes felújítási terv.
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2. A »kiegészítendő fia ta lo sok« czímű rovat »egész terület« czímű 
alrovatában a pótlásra szoruló fiatalosoknak a teriiletkimutatásban 
szereplő egész területe, »tényleg erdősítendő« czímű alrovatában 
pedig azok területének csak az a része mutatandó ki, amennyit az 
illető fiatalosoknak mesterséges úton pótolni tervezett hézagai együtt
véve kitennének abban az esetben, ha összefüggő területet foglal
nának el.

Hogy valamely fiatalosnál a területnek hányadrésze lesz pótlandó, ez mindig 
a helyszínén ítélendő meg a részletes becslési munkák alkalmával. Ekkor tulajdon
képpen a pótlás szükségességéhez mérten állapítandó meg a fiatalos sűrűségének 
a viszonyszáma is, kivéve azt az esetet, amidőn egyes közbeeső kisebb héza
gokat — vagy mert magas már a körülöttük levő fiatalos, vagy más okból, pl. 
mert a talaj mocsaras — nem volna czélszerű, avagy nem lehetne pótolni. 
A kiegészítendő fiatalosoknál tehát az utóbb említett tényleg erdősítendő terület« 
alrovatban rendszerint az egész terület és ennek a sűrűségfokát kifejező tize
dessel való szorzata közti különbség szokott szerepelni. Ha ettől eltérés történik, 
azt a »megjegyzés« rovatban röviden jelezni kell a részletes erdőleírás »a gazda
ságra vonatkozó megjegyzések* czímű rovatába erre vonatkozólag beírt fel
jegyzés alapján.

A kiegészítendő fiatalosok közé felveendők az olyan fiatalosok is, amelyeknél 
a felújítás, illetőleg erdősítés sikere bizonytalan lévén, ma még határozottan nem 
állapítható meg, vájjon pótlásra lesz-e szükség vagy sem. De ezeknek csak egész 
területük és sűrűségük mutatandó ki, tényleg erdősítendő területük ellenben nem. 
Ehelyett a »megjegyzés« rovatba ilyenforma észrevétel veendő fe l: figyelemmel
kísérendő és szükség esetén pótlandó«.

3. A következő főrovatban a jöv ő  félfordulószaki vágásteriileteken 
a természetes úton való felújítást csak akkor irányozzuk elő, ha a 
kihasználás fokozatos felújító vágásmód mellett, avagy szálalás útján 
történik (illetőleg, ha sarjerdő-gazdasági módot alkalmazunk). Hogy 
ilyen esetekben az illető vágásterületeknek hányadrészét írjuk elő 
természetes és hányadrészét mesterséges felújításra, ezt a nyári 
becslési munkák során minden erdőrészletre nézve külön kell meg
állapítani.

Fokozatos felújító vágásmód alkalmazása esetén, ha csak fafaj változtatást 
nem tervezünk, illetőleg más fafaj közbeelegyítését nem kívánjuk, rendszerint az 
egész területet természetes úton való felújításra írjuk elő. — Ha azonban fafaj 
változtatás, avagy közbeelegyítés czéljából más fafajnak az alátelepítését, illetőleg 
a természetes úton keletkezett fiatalosnak a faállomány letárolása után más 
fafajjal leendő mesterséges pótlását is tervezzük, a terület egy részét mesterséges 
felújításra kell előírni. Figyelemmel kell lenni egyébiránt a termőhelyi viszonyokra 
is, mert ha ezek nagyon kedvezőtlenek, a mesterséges felújítást teljesen nem 
igen mellőzhetjük. — Ha valamely vágásterületen már jelenleg is van akár ter
mészetes úton keletkezett, akár mesterséges úton telepített olyan fiatalos, amely
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a felújítás szempontjából jelentőséggel bír, ebből a fiatalosból számításba kell 
venni annyit, amennyinek a fennmaradására biztosan lehet számítani. Ehhez képest 
az ilyen esetekben természetes és mesterséges úton leendő felújítására együttvéve 
kevesebbet írunk elő az egész területnél.

Hasonló elvek szerint járunk el szálaló gazdasági mód alkalmazása esetén is.

4. A »beerdősítendő tisztásoké czítnű rovatban azoknak a tisztá
soknak a beerdősítését írjuk elő, amelyeket az elméleti részben fog
laltak értelmében (lásd a 209. lapon) a legközelebbi 10 év alatt leendő 
beerdősítésre jelöltünk ki. ilyenek: a kihasználás alá kerülő avagy 
már kihasznált vágásterületek között elterülő tisztások, a 20—25 
éven (sarjerdőnél 5 éven) alóli fiatalosok közt levő tisztások, továbbá 
azok a tisztások, amelyeknél a talaj elkopárosodásától kell tartani, 
valamint általában azok, amelyek a vágásszabályozási tervezet (a IV. 
táblázat második rovatcsoportja) szerint előreláthatólag még ebben 
a vágásfordulóban fognak kihasználtatni. A területkimutatásban szin
tén a tisztások között szereplő kihasznált, de még fel nem újított 
vágásterületek kimutatására ebben a táblázatban külön rovat szolgálván, 
azok itt nem tárgyaltatnak együtt a most felsorolt tisztásokkal.

5. A »yélfordulószakra kihasználásra elő nem írt tér illetékből elő
zetesen alátelepítendő« felirattal ellátott következő rovat a jövő fél
fordulószaki vágásterületeken kívül (pl. a második félfordulószakban 
kihasználás alá kerülő erdőrészletekben) a felújítás érdekében, avagy 
talajjavítás, illetőleg a talaj jókarbantartása czéljából foganatosítandó 
áttelepítések előírására szolgál.

6. Az »összes mesterséges úton erdősítendő területé czítnű rovatba 
a minta 1 —5-el jelölt rovataiban foglalt területi adatoknak az ösz- 
szegét írjuk.

7. Az erdősítésnél alkalm azandó »fafaj« és »erdősítési mód 
czímű rovatokba az adatokat a részletes erdőleírásnak »a gazdaságra 
vonatkozó megjegyzésed ez. rovatában, illetőleg a becslési jegyző
könyvben foglalt idevágó feljegyzések alapján írjuk be.

8. A »tisz títá sé  (felszabadítás) czímű rovatban azoknak a fiatalo
soknak és vágásterületeknek a területét mutatjuk ki, amelyekben a 
csemeték felszabadítására, avagy általában a gyomok (epilobium 
málna, szeder, stb.), a fű, vagy a lágylombfák, esetleg a bükk és 
gyertyán ellen való bárminemű védekezésre van, avagy lesz szükség. 
Természetes, hogy itt nagyobbrészt olyan erdőrészletek fognak sze
repelni, amelyek az előbbi rovatok valamelyikébe már fel vannak véve.

9. Végül a »m eg jeg y z ésé  czímű utolsó rovatba röviden beírjuk
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mindazokat az intézkedéseket a részletes erdőleírásnak a gazdaságra 
vonatkozó megjegyzésed czímű rovatából, amelyek a felújításnál, 
valamint a fiatalosok felszabadításánál figyelembe veendők. Ennek 
a rovatnak a helyes kitöltésére nagy gond fordítandó már csak 
azért is, hogy magában a részletes felújítási tervben meglegyen 
a felújítások foganatosítására vonatkozó minden különleges tudni
való s ne kelljen minduntalan megnézni a részletes erdőleírásban 
foglalt idevágó megjegyzéseket.

A részletes felújítási tervnek az összeállítása előtt is czélszerű tájékozásul egy 
jegy zék et készíteni azokról az erdőrészletekről, melyekben felújítás (erdősítés) lesz 
foganatosítandó a következő 10 év alatt. Ebbe a jegyzékbe legelőször is felvesz- 
szük azokat az erdőrészleteket, amelyek a részletes főhasználati terv szerint a 
legközelebbi 10 év alatt kihasználás alá fognak kerülni. Azután végighaladva a 
részletes erdőleíráson, kijegyezzük abból erdőrészletenként a kihasznált, de még 
fel nem újított összes vágásterületeket, a pótlásra szoruló összes fiatalosokat és 
mindazokat a többi erdőrészleteket, amelyeken felszabadítás (tisztítás) lesz fogana
tosítandó. Mindezekre nézve az erdőrészlet száma (betűje) mellett kiírjuk a tényleg 
mesterséges úton felújítandó (erdősítendő) területet is. Ennek megtörténte után 
megállapítjuk és kijegyezzük még a részletes erdőleírás, a részletes főhasználati 
terv és a IV. számú táblázat második rovatcsoportja alapján azt is, hogy a jövő 
10  évi vágásterületeken kívül esetleg hol és mekkora területen kell alátelepítést 
foganatosítani.

Ha ezt a jegyzéket elkészítettük, magának a részletes felújítási tervnek az 
összeállítása már nem jár nehézséggel. Egyszerűen — erdőrészek (vágássorozatok) 
szerint csoportosítva — bevezetjük a jegyzékbe felvett összes erdőrészleteket 
(szám, illetőleg betű szerinti sorrendben) s az ezekről a jegyzékbe beírt adatokat 
a terv megfelelő rovataiba s azután a tervet kiegészítjük még a hiányzó adatokkal. 
T. i. beírjuk abba a részletes erdőleírás nyomán: fiatalalosoknál a sűrűséget, 
továbbá minden erdőrészletre nézve az erdősítésnél alkalmazandó fafajt és az 
erdősítési módot, a felújítási teendők végzésénél figyelembe veendő különleges 
észrevételeket stb.

A rovatok kitöltése után a területi adatokat összegezzük s azokról 
erdőrészenként (vágássorozatonként) és üzemosztályonként össze
vonást készítünk. Végül az üzemosztályra vonatkozó összevonás 
után beírjuk, hogy az ismétléseken és az időközben esetleg még 
szükségesnek mutatkozó egyéb erdősítéseken kívül évente mekkora 
terület lesz mesterséges úton erdősítendő. Erre nézve legczél- 
szerűbbnek tartjuk az évente erdősítendő terület nagyságának pontos 
meghatározását mellőzni és e helyett kimondani, hogy évente mes
terséges úton felújítandó, illetőleg erdősítendő a szükségessé váló 
ismétléseken és egyéb elő nem irányzott erdősítéseken kívül: az 
addig kihasznált és mesterséges felújításra előírt vágásterületeknek
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még fel nem újított része (az utolsó egy, esetleg két évi vágásterület 
levonásával), továbbá a más természetű erdősítendő területeknek 
annyiad része, ahány évre az ilyen területek erdősítését elosztani 
kívánjuk. Némely esetben ugyanis kívánatos lehet a fiatalosok 
kiegészítését, a tisztások beerdősítését és a kihasználásra elő nem 
írt területeken végzendő áttelepítéseket a félfordulószakon belől 
rövidebb idő alatt foganatosítani.

Az erdősítendő területek közé fognak tartozni — amint jeleztük -— 
az »ismétlésed és az »időközben szükségesnek mutatkozó egyéb 
erdősítések? is, amelyeket szintén foganatosítani kell a számszerűit 
előírt erdősítések mellett. »Időközben szükségesnek mutatkozó erdő- 
sítések«-nek tekintendők: 1. a fiatalosokban, vagy vágásterületeken 
az előíráson felül esetleg szükségesnek talált több mesterséges erdő
sítés, beleértve ebbe az előirányzott természetes felújítás elmaradása 
folytán szükségessé vált mesterséges felújítást is ; 2. az olyan fiata
losok kiegészítése, amelyekben a pótlás az erdőrendezés alkalmával 
nem találtatott szükségesnek és ebből az okból, vagy talán tévedésből 
nem íratott elő, időközben azonban szükségesnek mutatkozott;
3. ide számítandó továbbá az időközben a gazdasági tervtől eltérőleg 
kihasznált s ennek következtében felújítandóvá vált vágásterületek 
felújítása is. Az »ismétlések« közé pedig a félfordulószak folyam án  
teljesített, de nem sikerült erdősítések megismétlését számítjuk. Hogy 
rendszeres gazdálkodásnál mindezek az erdősítések éppúgy fogana- 
tosítandók, mint a szó szoros értelmében »előírt értesítések, két
séget nem szenvedhet.

IX. Részletes terv a szállítási berendezésekről.

Amint az elméleti részben (a 210. és következő lapokon) láttuk,, 
a gazdasági tervbe czélszerű a szállítási berendezések, különösen 
az erdők feltárása czéljából szükséges úthálózat létesítésére s a meg
lévő utak és egyéb berendezések jó karban tartására és fejlesztésére 
vonatkozó intézkedéseket is felvenni. Czélszerű továbbá ezzel kap
csolatban a szállítási berendezésekről vázlatos terveket készíteni és 
számításokat tenni a költségek nagyságára és arra nézve, hogy ezek 
a költségek mennyi idő alatt volnának törleszthetők a jó szállítási 
berendezések révén elérhető jövedelemtöbbletből, s mindezeknek az 
alapján megállapítani, hogy a szállítási berendezések hálózata, milyen 
sorrendben, mennyi idő alatt volna létesítendő, illetőleg kiegészítendő.
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Ezek az általános jellegű intézkedések és számítások legczélsze- 
rűbben a gazdasági terv leíró részében foglalhatnának helyet. Emellett 
azonban — különösen a nagyobb kiterjedésű és belterjes kezelésre 
alkalmas erdőknél — kívánatos egy részletes tervben külön is 
kimutatni a legközelebbi 10 év alatt foganatosítandó útépítési, ille
tőleg a szállítási berendezések létesítésével és fenntartásával járó 
egyéb teendőket.

Ennek a részletes tervnek az alakja esetről-esetre állapítható meg. 
Az utakra nézve kitüntetendő benne a többek között, hogy az illető 
útvonalak, mely tagokon és erdőrészleteken fognak keresztül vonulni, 
mely területekről mekkora famennyiség lesz rajtuk szállítandó; továbbá, 
hogy mekkora lesz a hosszúságuk, szélességük, milyen módon 
fognak kiépíttetni, körülbelől mennyibe fognak kerülni stb. Éppúgy 
kimutatandók a főbb adatok az esetleges egyéb szállítási beren
dezésekre nézve is.

A tervezett utak és egyéb szállítási berendezések elhelyezése 
kitüntetendő a gazdasági tervhez tartozó térképeken is. Ezenkívül 
a részletes tervhez esetleg térvázlatok és egyéb mellékletek is 
csatolhatok.

Magától értetődik, hogy maga a tervezés és az ezzel járó külön
féle műszaki teendők végzése nem annyira az erdőrendezés, mint 
inkább a kezelés feladata. De fontos szerep kell, hogy jusson az 
idevágó munkáknál az erdőrendezésnek is, amennyiben az utak 
elhelyezése többé-kevésbbé szoros összefüggésben szokott lenni az 
erdő gazdasági beosztásával és a vágásszabályozással s emellett a 
jövedelmezési számításokhoz az adatokat első sorban éppen az 
erdőrendezésnek kell megadni.

A jelenlegi erdőrendezési rendszer szerint hazánkban a gazdasági tervek 
készítése alkalmával nem fektetnek súlyt a szállítási berendezések tervezésére és 
az ezzel járó jövedelmezési számításokra s így a szóban levő részletes tervet 
mellőzik. Kívánatos volna azonban, hogy a jövőben a külföld példáját követve* 
mi is felvegyük ezt a részletes tervet a gazdasági terv mellékletei közé s hogy 
általában nagy súlyt helyezzünk az erdőrendezés alkalmával a szállítási berende
zések tervezésére, mert a gazdasági terv csak akkor felel meg teljes mértékben 
a hozzá fűzött követelményeknek, ha abban a használatok szabályozásával kap
csolatban olyan czélszerű intézkedések is foglaltatnak, amelyek a gazdálkodásnak 
minden tekintetben reális, helyes irányba való terelését és az erdő jövedelmezé- 
sének a lehetőségig való fokozását czélozzák.
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A gazdasági terv leíró része (Általános erdőleírás).

Ez a gazdasági tervben tárgyalt erdők általános viszonyainak a 
leírását, továbbá a gazdaság szabályozásánál követett eljárásnak az 
ismertetését és ezekkel kapcsolatban a gazdaságra vonatkozó mind
azokat a rendelkezéseket és egyéb tudnivalókat tartalmazza, ame
lyeket a táblázatos kimutatásokba belefoglalni nem lehetett. Alakja és 
beosztása nagyon különböző lehet. A mi viszonyaink között néze
tünk szerint körülbelől a következő beosztás a legmegfelelőbb.

Bevezetés. (Ki és mikor készítette a gazdasági tervet; a fel
mérésnél, becslésnél, térképkészítésnél, területszámításnál követett 
eljárás rövid leírása; a gazdasági terv tartozékainak a felsorolása stb.).

1. Az erdőbirtok általános viszonyai.
(Ha a gazdasági tervvel kapcsolatban külön »Általános erdőleírás 

és statisztikai adatok« czímű füzetet is állítunk össze, az alábbi adatok 
mindjárt ebbe a füzetbe írhatók be s itt elegendő csupán utalni 
erre a füzetre. Úgy is ellehet azonban járni, hogy az erdő általános 
viszonyait a jelen fejezet alatt tárgyaljuk s később innen vezetjük 
át — kivonatosan — az említett füzetbe).

1. A birtokviszonyok. (A tulajdonos jogi minősége, az erdőbirtok 
fekvése közigazgatási tekintetben, az erdőbirtok határai és ezek 
biztosításának a módja, az erdőbirtok területének sommás kimutatása 
művelési ágak és községi határok szerint, vagy ehelyett utalás az 
első számú táblázatra).

2. Jo g i viszonyok. (Az erdőbirtokkal egybekötött jogoknak és az 
arra nehezedő terheknek s ezek között az erdőbirtok után kirótt 
adóknak a fennálló faeladási és egyéb fontosabb szerződéseknek a 
felsorolása).

3. Természeti viszonyok. (Tengerszínfeletti magasság, hegyrajzi, 
éghajlati, geológiai, fatenyészeti viszonyok; az alkalmazott fatermési 
táblák; adatok arra nézve, hogy az erdőből mennyi tartozik a feltétlen 
s mennyi a nem feltétlen erdőtalajon lévő erdők, esetleg a védő
erdők, avagy a futóhomokon lévő erdők közé).

4. Eddigi gazdálkodás. (Eddigi kezelési rendszer. Ha volt eddig 
is gazdasági terv, milyen elveken alapult? Hogy történt a kihasz
nálás és a felújítás ? Eddigi előhasználatok és mellékhaszonvételek. 
Az erdő eddigi jövedelmére vonatkozó adatok. Erdőkárosítások.)
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5. Az erdők jelenlegi gazdaság i állapota. (A talajnak és a faállo
mányoknak az állapota általánosságban; az erdőterület megoszlása 
fafajok, korosztályok s esetleg termőhelyi osztályok szerint; az erdő 
valóságos fakészletének és folyó növekvésének az összehasonlítása 
a szabályos fakészlettel és növekvéssel stb.).

6. A vidék viszonyai az erdőgazdaság szempontjából. (A vidék 
erdőgazdasági viszonyainak, a mezőgazdaság, állattenyésztés, ipar 
állapotának rövid leírása, amennyiben ezek az illető erdőre nézve 
fontossággal bírnak; a közéiben fekvő városok, községek és azok 
lakosai számának felemlítése stb.).

7. A fakelendőségi viszonyok. (A birtokos saját fafogyasztása, 
illetőleg faszükséglete és a vidéken levő esetleges bányák, kohók, 
ipartelepek, gyárak stb. fafogyasztása; az erdő terményeiből mennyi 
értékesíttetik távolabbi piaczokon, esetleg külföldön ; faárak stb.).

8. Közlekedési viszonyok. (Közlekedési utak, folyók, vasutak, az 
erdőben levő különféle szállítási berendezések felsorolása, szállítási 
költségek stb.).

9. Személyzeti viszonyok. (Kezelési beosztás; a kezelő és őrző 
személyzet száma, szakképzettsége stb.).

10. Munkásviszonyok. (Állandó és nem állandó munkások, fuvar
erő, munka- és fuvarbérek stb.).

II. A gazdaság szabályozása.
1. A gazdaság czélja. (Az erdőgazdaság czéljának szorosabb 

körülírása, figyelemmel az erdőrendezéstan elméleti részében erre 
vonatkozólag előadottakra.)

2. Az erdő gazdasági beosztása. (A gazdasági beosztás leírása 
megfelelő indokolással; annak megemlítése, hogy a gazdasági 
beosztás miképpen van megjelölve a természetben stb.)

3. A tenyésztendő fa fa jok . (Az erre vonatkozó megállapodások 
felsorolása indokaikkal együtt, az esetleg tervezett fafajváltoztatá
sok stb.)

4. A gazdasági mód m egállapítása. (A gazdasági mód s ezzel 
kapcsolatban a kihasználás és a felújítás módja.)

5. A vágásforduló m egállapítása (megfelelő indokolással).
6. Vágásszabályozás. (A vágásszabályozásnál követett eljárás 

leírása és indokolása; a vágássorrendre vonatkozó intézkedések.)
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7. Részletes használati és felú jítási tervek az első 10 évre.
a) Részletes főhasználati terv.
b) « előhasználati terv.
c) « mellékhasználati terv.
d) « felújítási terv.
(Hivatkozás mind a négy pont alatt az illető részletes tervre, 

esetleg az előírásra vonatkozó végösszegek felsorolásával. A hasz
nálatok és felújítások végrehajtásánál követendő azok a szabályok, 
amelyek fentebb nem tárgyaltattak. Az előírástól eltérőleg fogana
tosítható, előre nem látható kisebb használatok s köztük az »eset- 
leges használatok* körülírása.)

8. A szállítási berendezések létesítésére és fenntartására vonat
kozó intézkedések. (Az erdő feltárásához szükséges úthálózat és 
egyéb berendezések vázlatos tervezete a költségek kimutatásával 
és az ezzel kapcsolatos jövedelmezési számításokkal; az ilyen 
berendezések létesítésének sorrendje és időtartama; a legközelebbi 
10 év alatt létesítendő szállítási berendezések, hivatkozással az erre 
vonatkozó részletes tervre.)

9. A jog i és birtokviszonyok rendezésére vonatkozó esetleges 
intézkedések és javaslatok. (A birtok kikerekítésére, a határvonalak 
rendbentartására, szolgalmak megváltására stb. vonatkozó javaslatok 
és intézkedések a szükséghez képest.)

10. A kezelésre, a különböző gazdasági teendőkre s az erdő
védelemre vonatkozó intézkedések és javaslatok. (Az értékesítési 
viszonyok javítását czélzó javaslatok; a kezelő és őrző személyzet 
számának a megállapítása; a vadtenyésztés esetleges korlátozása; 
az erdőhöz tartozó más mívelés alatt lévő területek hasznosítására, 
a vadászatra, halászatra, madárvédelemre vonatkozó intézkedések stb. 
a szükséghez képest.)

A gazdasági terv leíró részének — amint a fentebbiekből is kitűnik — ki 
kell terjednie az erdő általános viszonyainak ismertetését és a gazdasági szabá
lyozását illetőleg mindenre, ami a táblázatos kimutatásokban ki nem tüntethető 
s illetőleg ami a táblázatos kimutatások megértéséhez szükséges. Itt lehet gon
doskodni egyűttal arról, hogy a gazdasági terv intézkedéseinek a végrehajtásánál 
a kezelő erdőtiszt részére bizonyos m értékű szabadabb m ozgás biztosíttassék. Ez főleg 
azoknál az erdőbirtokoknál van helyén, ahol a szükséges ellenőrzés biztosítva 
van már a kezelés szervezetében s ahol ennélfogva ebben az irányban vissza
éléstől tartani nem igen kell.

így a kincstári erdőkre nézve a már említett 54.666/906. számú miniszteri 
utasítás kimondja, hogy: »a gazdasági terv leíró részében van a helye gondoskodni
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arról, hogy ne legyen akadálya a gazdasági terv az olyan kisebb, előre nem 
látható s azért a részletes tervekben elő sem irányozható használatok foganatosí
tásának, amelyek az erdőnek jó karban tartását, a jövedelmezés tartamosságát 
nem veszélyeztetik s az erdőgazdaság más fontosabb érdekeibe sem ütköznek s 
illetve, amelyek éppen a helyes kezelés és a tartamos jövedelmezés emelése 
szempontjából válhatnak szükségessé . Gondoskodni lehet itt az utasítás szerint 
pl. a széltöréseknek, utak, erdei rakodók, csemetekertek czéljaira szükséges terü
letek faállományának megfelelő megtakarítás ellenében való kihasználhatásáról, 
az elő nem irányzott, de erdőápolási szempontból szükséges gyérítéseknek meg
felelő korlátozás mellett való foganatosíthatásáról, a szállítási eszközök és épü
letek fenntartásához és esetleg különleges czélokra szükséges kisebb mennyiségű 
fának megfelelő korlátozás mellett »esetleges használat czímén bárhonnan való 
termelhetéséről, egyes pontosan elő nem irányozható mellékhasználatok fogana
tosíthatásáról stb. — Megfelelő körültekintéssel — úgymond az utasítás — el 
lehet kerülni ekképen azt, hogy időközben minduntalan engedélyt kelljen kérni 
a gazdasági tervtől való kisebb eltérésekhez .

Ezeket szem előtt tartva, a gazdaságiterv leíró részébe az alább felsorolt 
intézkedések illeszthetők be a szükséghez képest.

1. A f ő  használatokat illetőleg azoknál a fenyveseknél, amelyeknél széltöré
sektől kell tartani, a leíró rész II. 7. a) pontja alatt kimondható, hogy a szél 
által megrongált és okszerűen fenn nem tartható faállomány bárhonnan kihasz
nálható abban az esetben is, ha ez a kihasználás főhasználat jellegével bír, azzal 
a megszorítással azonban, hogy az ekkép kihasznált területrészek helyett meg
felelő terület az előírt vágásterületeknél ugyanabból a fafajból megtakarítandó s 
hogy az ilyen főhasználatok az illetékes közigazgatási erdészeti bizottságnak 
bejelentendő^.

Hasonló intézkedés vehető fel továbbá a tűz által megrongált faállományoknak, 
valamint az esetleg csemetekertek részére kisebb kőbányák, erdei rakodók czéljaira, 
avagy útépítési vagy más építkezési czélokra kijelölendő területeken lévő faállo
mányoknak a kihasználására nézve is.

2. A z előhasználatokat illetőleg  pl. a következő intézkedések vehetők fel a 
gazdasági terv leíró részébe :

a) »A szakszerű gyérítés mindazokban az erdőrészletekben megengedtetik, 
ahol erdőápolási szempontból indokolt s foganatosítását az értékesítési viszonyok 
megengedik; tehát azokban az erdőrészletekben is, amelyek a részletes előhasz- 
nálati tervben gyérítésre nincsenek előírva^. — Természetesen kevésbbé lehet 
helye ennek az intézkedésnek az olyan erdőknél, ahol nagyon sok a gyérítésre 
előírt terület s ahol ennek az intézkedésnek az lehetne a következménye, hogy 
a sürgősebben gyérítendő előírt erdőrészletek helyett más, olyan erdőrészletek 
vétetnek gyérítés alá, amelyekben a gyérítés kevésbbé szükséges.

b) Esetleges használat czímén kihasználhatók a tövön száradt, kidőlt, széltől 
kitört faegyedek, amennyiben kihasználásuk nem tekintendő főhasználatnak; az 
összes földön fekvő fa, a tenyészteni nem kívánt lágy lombfák és cserjék s illetve 
a fiatalosokban, ha a nemesebb fafajok felszabadítása megkívánja, a bükk és 
gyertyán is ; továbbá a szállítási eszközök építéséhez és fenntartásához és eset
leges különleges czélokra szükséges fatömeg (havasi legelők alatt elterülő erdőkben 
a pásztorok részére gunyhók, akiok, kerítések építéséhez, fenntartásához és tüzelőül
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szükséges fatömeg), de csak akkora mennyiségben, hogy kihasználásuk által a 
meglevő záródás lényegesen meg ne szakíttassék«. — Az ilyen természetű hasz
nálatok ellenőrzésére természetesen nagy súly helyezendő.

3 . A m cllékhasználatokat illetőleg- :

a ) A tűhasználat a fiatalosokban erdőápolási szempontból bárhol szabad, ha 
egyébként kárral nem jár«.

b) »Bő makktermés esetén bárhol szabad az egészséges makk lehullása előtt 
a sertések áthajtása*. Esetleg:

c) »A makkoltatás a részletes mellékhasználati tervben nem íratott ugyan 
elő, de makktermés esetén megengedtetik a legeltetésre előírt erdőrészletekben«.

d) »Rendkívüli takarmányhiány esetén szabad a lombtakarmánytermelés az 
erdőgazdaságnak a veszélyeztetése nélkül az arra alkalmas és az erdőgondnok 
által kijelölendő erdőrészletekben*.

e) Gondoskodni lehet arról is, hogy a havasi védőerdőkben a havasi legelőkön 
lévő állatok zivatarok vagy általában kedvezőtlen időjárás esetén menedéket 
kereshessenek abban az esetben is, ha a legeltetés nem volna megengedve. 
Intézkedés vehető fel továbbá a gazdasági tervbe arra nézve is, hogy a birtokos 
szükségletére kő, homok, vagy agyag az erdőben bárhol legyen termelhető s 
esetleg kisebb kő-, illetőleg agyag- és homokbánya bárhol nyitható legyen más 
czélra is, az illetékes közigazgatási erdészeti bizottsághoz leendő bejelentés köte
lezettsége mellett.

A gazdasági terv fentebb leírt alakjának módosítása 
a különféle vágásszabályozási eljárások esetén.

Nagyon természetes, hogy a nagyobb erdőbirtokokra vonatkozó 
gazdasági terveknek imént vázolt alakja többé-kevésbbé módosítható, 
illetőleg módosítandó, valahányszor annak a czélszerűsége és szük
ségessége fölmerül.

Így mindjárt szükségessé válhatik a módosítás abban az eset
ben, ha a vágásszabályozás más módon történik, nem pedig forduló
szakonként a valódi terület, avagy a terület és a fatömeg (térszako- 
zás vagy egyesített szakozás) alapján, amely vágásszabályozási módok 
igényeihez elsősorban alkalmazkodik a gazdasági tervek fenti alakja.

A valódi területre alapított vágásokraosztás alkalmazása esetén 
a IV. sz. táblázat második rovatcsoportja helyébe az ennek a vágás
szabályozási módnak megfelelő általános vágástervet (lásd a 161. 
lapon) kell beillesztenünk. Módosítanunk kell ezenkívül a részletes 
főhasználati tervet is, úgy, hogy a kihasználás évének a kitüntetésére 
is legyen rovat s hogy a kihasználható területek és fatömegek benne 
nem csak erdőrészletenként, hanem évek szerint is részletezve legye-
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nek kimutathatók. A IVa. számú táblázat ennél a vágásszabályozási 
módnál elmaradhat.

Egyenlő termőhelyre átszám ított területek alapján való vágásokra- 
osztásnál a táblázatok a valódi terület alapján való vágásokra osz
tásnál használandó táblázatoktól annyiban különböznek, hogy a IV. 
számú táblázat mindkét rovatcsoportjában úgyszintén az V. számú 
táblázatban a valódi területek mellett az átszámított területek szá
mára is rovatokat kell nyitni. Ezenkívül gondoskodni kell az összes 
erdőrészletek valódi területének közös termőhelyi jóságra való átszá
mításáról is, ami a részletes erdőleírásnak erre a czélra nyitandó 
külön rovatában, avagy pedig (elegyes erdőknél) külön erre a czélra 
szolgáló olyan táblázatban történhetik, mint a fordulószakonként a 
terület alapján való vágásszabályozás esetén (lásd a 178. lapon).

Ha a vágásokraosztásnál az évi fahozamok egyenlőségére törekszünk, a gazda
sági terv alakja egészen olyan lehet, mint a valódi területre alapított vágásokra
osztásnál. Mert amint tudjuk, a vágásokraosztást ennél az eljárásnál is először a 
valódi területek alapján tervezzük s csak azután módosítjuk a tervezetet úgy, 
hogy az évente kihasználás alá kerülő fatömegek egyenlők vagy közel egyenlők 
legyenek.

Ha a vágásszabályozás fordalószakonkent, közös termőhelyre átszá
mított területek alapján történik, a gazdasági tervbe a rendes táb
lázatok mellé még egy külön táblázatot kell felvenni a területek 
átszámíthatása kedvéért. Ez a táblázat olyan alakkal bírhat, mint az 
1880. évi erdőrendezési utasításban előírt IV. számú táblázat (lásd a 
314. és 315. lapokon) azzal a különbséggel, hogy ebből a »kor«, »sűrű- 
ség« czímű rovatok és az utolsó négy rovat elmarad. Továbbá a 
IV., IVa. és V. számú táblázatokban a valódi területek mellett az 
átszámított területeket is ki kell mutatni s erre a czélra megfelelő 
rovatokat kell nyitni.

Fordulószakonként a fatöm eg alapján  való vágásszabályozás 
(tömegszakozás) esetén a gazdasági terv alakja a valódi területeken 
alapuló térszakozás esetén alkalmazandó rendes alaktól mindössze csak 
annyiban különbözik, hogy a IV. számú táblázat második rovat
csoportjában minden fordulószaknál egy-egy rovat van a vágáskori 
fatömegek számára is.

A képletes hozam szám ítási módok segélyével, amint tudjuk, csak 
az évi fahozamot határozzuk meg. Ha ezek valamelyikét kellene 
alkalmaznunk a vágásszabályozásnál, a IV. és IVa. számú táblázatok, 
vagy legalább is ezeknek második rovatcsoportjai mellőzhetők volná-
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nak, mivel a hozamszámítást a részletes erdőleírásból vehető adatok 
segélyével a gazdasági terv leíró részében végezhetnők.

A faállom ány-gazdaság elvei szerint való vágásszabályozásnál 
csak a legközelebbi 10 évre kell vágástervet készíteni. Ebben az 
esetben tehát szintén elmaradhatnának a IV. és IVa. számú tábláza
tok. A pénzügyi vágásfordulóra vonatkozó számítások a gazdasági 
terv leíró részében foglalhatnának helyet, a mutató százalék pedig 
a vágásra érett és közel érett faállományra nézve a részletes erdő
leírásban volna kimutatható.

Magától értetődik, hogy a különböző vágásszabályozási módok 
szerint a gazdasági terv leíró részének az alakja és beosztása is 
némi módosításra szorul.

A gazdasági terv alakja a főbb gazdasági módoknál.

A gazdasági mód a gazdasági terv alakjára legfőképpen azáltal 
van befolyással, hogy a különböző gazdasági módoknál egymástól 
többé-kevésbbé eltérő vágásszabályozási módot kell alkalmaznunk. 
Azok az eltérések, amelyek nem innen, hanem magának a gazdasági 
módnak a lényegéből erednek, aránylag csekélynek mondhatók.

A gazdasági terveknek fentebb ismertetett és elsősorban a tar- 
vágásos szálerdők igényeihez szabott alakja alkalmazható a fokozatos 
felú jító vágásmód mellett kezelt szálerdőknél is. Azokat az eltérése
ket, amelyek az utóbbi erdőkre vonatkozó gazdasági tervek készí
tésénél a tarvágásos erdőkkel szemben szükségesek, láttuk már az 
illető táblázatok tárgyalásánál.

Szálalóerdőknél a IV. számú táblázat rendszerint elmaradhat s 
a vágásszabályozás (helyesebben az évi fahozam kiszámítása) a gazda
sági terv leíró részébe illeszthető be. Épp úgy elmarad a IV/a. számú 
táblázat is. Az V. számú táblázatban a »hozamba beszámítandó terü- 
let« czímű rovat kitöltését mellőzzük, mivel a kihasználás foganato
sításánál csak a fatömeget tekintjük mértékadónak. Minthogy az 
előhasználatokat szálalóerdőalakkal bíró erdőknél nem igen lehet 
elkülöníteni a főhasználatoktól, a VI. számú táblázatra csak abban 
az esetben van szükség, ha az illető erdő egy részét ezidőszerint 
még többé-kevésbbé egyenlő korú faállományok alkotják.

Kivételes esetekben, amikor a tarvágásos, avagy fokozatos felújító 
vágásos szálerdőkkel egy és ugyanabba az üzemosztályba egyes 
szálalva kezelendő erdőrészletek is tartoznak, a többivel együtt
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ezeket is be lehet illeszteni a gazdasági tervnek imént említett 
táblázataiba.

A scirjerdőknél a gazdasági terv alakját a vágásszabályozási mód 
szabja meg. Fordulószakonként való vágásszabályozás esetén azt az 
alakot választhatjuk, amelyet a tarvágásos szálerdőknél szoktunk 
alkalmazni. Vágásokraosztás esetén pedig az erre a vágásszabá
lyozási módra nézve fentebb (a 304. és 305. lapokon) mondottak az 
irányadók.

Középerdőknél a gazdasági terv alakja olyan lehet, mint a sarj- 
erdőknél. Természetes, hogy a részletes erdőleírásban külön rovat
ban kell kitüntetni a szálfaállományt s külön kell kimutatni a szálfa
állományból kihasználandó fatömeget a részletes főhasználati tervben 
is. Az egész első vágásfordulóra szóló vágásszabályozásnál a sarj- 
faállományra szorítkozhatunk, míg a szálfaállomány kihasználását 
elegendő a gazdasági terv leíró részében általánosságban szabá
lyoznunk.

A többi, nálunk ritkán alkalmazott gazdasági mód igényeinek 
több-kevesebb módosítással szintén megfelel a gazdasági terv ismer
tetett alakja. Hogy az egyes különleges gazdasági módoknál milyen 
módosításokra van szükség, azt a fentiek után a szakértő erdő
rendező esetről-esetre nagyobb nehézség nélkül megállapíthatja.

A gazdasági terv tartozékai.

1. A gazdasági térkép. Minden gazdasági terv felszerelendő egy 
ú. n. gazdasági térképpel, amely az alaptérképről való pontos lemá
solás (pl. tűvel való átszúrás) útján az alaptérképnek megfelelő 
mértékarány szerint, vászonra húzott rajzpapiroson készül, a kataszteri 
(25" hosszú és 20" széles) térképszelvényeknek megfelelő nagyság
ban. Ha az egész térkép egy ilyen szelvényen el nem fér, az alap
térképen feltüntetett területet több részre osztjuk, figyelemmel azon
ban arra, hogy a gazdasági térkép minden szelvényére egész tagok 
jussanak.

A gazdasági térkép feladata egyfelől az, hogy pontos és részletes 
tájékozást nyújtson a gazdasági tervben tárgyalt erdőbirtok és annak 
beosztása felől, másfelől, hogy alapul szolgáljon a gazdasági terv 
szerint foganatosítandó gazdálkodásnál s az ezzel kapcsolatban idő
közben szükségessé váló felméréseknél, vágások kitűzésénél és egyéb 
hasonló munkáknál. Feltüntetjük rajta mindazokat a vonalakat és

20*
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pontokat, amelyek annak idején a felmérés tárgyai voltak s amelyek 
ennélfogva az alaptérképen megvannak, úgymint: az erdő külső 
határait, az erdőn esetleg átvonuló törvényhatósági és községi hatá
rokat, az erdő belsejében levő más művelés alá tartozó, avagy ter
méketlen területek határvonalait, a hegygerinczeket, folyókat, patako
kat, tavakat, utakat, vasutakat s egyéb szállítási berendezéseket, az 
összes erdőrészletek határvonalait s a gazdasági beosztást jelző 
vonalakat, az épületeket, háromszögelési pontokat, határjeleket stb. 
A különböző vonalak és területek jelzése többféleképpen történhetik. 
A nálunk általánosan alkalmazott rendszer a következő.

Az erdőterületet a gazdasági térképen színezetlenül hagyjuk, 
kivéve a védőerdőket, melyeket neutrál színnel szoktunk befesteni. 
A többi területet a szokásos színnel vonjuk be; így a belsőségeket 
világos kárminnal, a szántókat barnássárgával, a réteket élénkzölddel, 
a havasi legelőket sárgászölddel, a többi legelőt kékeszölddel, a 
kőépületeket pirossal, a faépületeket czitromsárgával stb. Az erdő 
határvonalait az idegen birtokok felől tetszés szerint választható 
színű, ugyanannak az erdőbirtokosnak esetleg szomszédos más erdő
birtoka felől pedig kárminvörös színű széles szegélylyel látjuk el. 
Az üzemosztályok közti határvonalakat kétoldalt, az erdőrészek 
egymásközti határait egyik oldalukon keskenyebb vörös sávval, a 
taghatárokat szaggatott vörös vonallal, a községi határt egyszerű, 
a törvényhatósági határt kettős zöld vonallal szegélyezzük.

Az üzemosztályokat nagy betűkkel (A, B , C stb.), az erdőrésze
ket helyi elnevezéssel (s esetleg emellett római számokkal is), a 
tagokat mintegy 5"1/™ magas arab számokkal, az erdőrészleteket kis 
betűkkel, avagy kisebb arab számokkal jelöljük meg. Az erdőbirtok
hoz tartozó egyéb területek megjelölésére az illető művelési ág nagy 
kezdőbetűit használjuk, amelyek mellé kis arabszámokat írunk (pl. 
szántóföld: Szí, Sz-i. . . ; rét: Rí, R2 . . . ; legelő: Li, Li . . . ; termé
ketlen : Ttli, T tli. . . ; havasi legelő: H li, H h . .. stb.)

Ezenkívül beírjuk a határjelek és a háromszögelési pontok szá
mait (tussal), a gazdasági beosztást jelző oszlopok számait (vörössel), 
a helységek, dűlők, patakok, folyók, nevezetesebb hegygerinczek és 
hegycsúcsok neveit s a külső határvonalak mellett feltüntetjük, hogy 
mely nagyobb birtokkal szomszédos az erdőbirtok.

Végül a gazdasági térképre reárajzoljuk a kisebbített mértéket 
(mérczét), felírjuk a czímet s azt, hogy a felmérés mely évben, s 
milyen alapon (t. i. eredeti felmérés, avagy már meglevő térkép
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nyomán) történt; megjelöljük rajta az észak-déli irányt, s fenyvesek
nél a veszélyes szélirányt, ellátjuk szín és jelmagyarázattal, kelettel 
és aláírással.

Az ekkép elkészített gazdasági térképet, illetőleg térképszelvénye
ket czélszerű keménytáblás borítékban helyezni el; összegöngyölí- 
tésük lehetőleg kerülendő, mert ezáltal pontosságuk lényegesen 
szenved.

Nagyban emeli a gazdasági térkép használhatóságát, ha azon a 
magassági rétegvonalak (izohipszák) is fel vannak tüntetve. Jó szol
gálatot tesz ez a hegyvidéki erdőkben az évi vágások kitűzésénél, 
utak tervezésénél stb.

2. Az átnézetes térkép. Nagyobb erdőbirtokokról az átnézet meg
könnyítése kedvéért a több szelvényből álló gazdasági térkép alapján, 
kisebbített mértékarány szerint egy átnézetes térképet is kell készí
tenünk. A kisebbítés pantográf segélyével történik s a mértékarány 
úgy választandó meg, hogy lehetőleg az egész gazdasági test (erdő
gondnokság) elférjen egy térképen, amelynek nagysága meghalad
hatja a kataszteri szelvény nagyságát, de csak annyira, hogy a térkép 
könnyen legyen kezelhető. Megfelelő mértékarány pl. \" =  320°, 
vagy 1" =  400°.

Az átnézetes térképet erős rajzpapirosra készítjük, amelyet kisebb, 
hosszúkás négyszögekre vágva, erős vászonra ragaszthatunk, úgy, 
hogy a térkép összehajtható s a kézben vagy a zsebben könnyen 
hordozható legyen. Ennek a térképnek is azt kell tartalmaznia, amit 
a gazdasági térképnek, de czélszerű ezenkívül feltüntetni rajta (esetleg 
a katonai térképek nyomán) az erdőn kívül fekvő főbb útvonalak, 
folyók, vasutak, helységek közül mindazokat, amelyek a térkép 
keretén belül esnek. A jelzések rajta olyanok, mint a gazdasági tér
képen, azzal a különbséggel, hogy a felírások, szegélyezések stb. 
arányainak a kisebbített mértékhez képest kisebbnek kell lenniök.

Az átnézetes térképen vagy annak egyik példányán czélszerű 
kitüntetni a faállományok korát, sőt ha az erdőt két vagy több 
főfafaj alkotja, esetleg a fafajokat is, erdőrészletenként. Az ilyen tér
képet »faállom ány térképnek« nevezzük. A kort ezeken a térképeken 
rendszerint színes vonalozással, akként szoktuk feltüntetni, hogy 
minden egyes korosztálynál más és más, egymástól jól megkülön
böztethető színt használunk.

Nálunk a kincstári erdőknél a következő színeket szokták alkalmazni (120 éves 
vágásfordulót véve alapul): Az I-ső (101—120. és több éves) korosztálynál czinóbert,
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a ll-ik (81—100 éves korosztálynál) kármint, a III-ik (61—80 éves) korosztálynál 
sötétbarnát, a IV-ik (41—60 éves) korosztálynál világosbarnát, a V-nél (21—40 
éves) narancssárgát, a Vl-nál (1—20) czitromsárgát; a tisztások színezetlenni 
maradnak. Ha a vágásforduló rövidebb s ennek következtében a korosztályok 
száma is kisebb, a közbeeső kármin s esetleg a narancssárga szín is elmarad, 
úgy hogy a legidősebb korosztályt ekkor is czinóber, a legfiatalabbat pedig 
czitromsárga színnel jelölik.

Sarjerdőknél hasonló színek alkalmazhatók, természetesen azzal a különb
séggel, hogy itt 10 — 10  évet foglalunk egy korosztályba.

A fafajok kitüntetése czéljából minden főfafaj számára külön 
feltűnő és egymástól megkülönböztethető színt választunk s az illető 
erdőrészletek területét azzal az alapszínnel vonjuk be (természetesen 
még a korosztályoknak színes vonalozással való feltüntetése előtt), 
amely az illető erdőrészletben túlsúlyban lévő fafajnak megfelel. Azo
kat az erdőrészleteket, amelyekben két főfafaj közel egyenlő arány
ban fordul elő, szintén külön alapszínnel jelölhetjük meg. Az alá
rendelt mennyiségben előforduló fafajokat az illető erdőrészletekbe 
rajzolt fácskákkal, vagy pedig a fafaj kezdőbetűjével lehet feltüntetni.

Ha az erdő felmérése alkalmával a magassági különbségeket is 
részletesen felvettük, a magassági rétegvonalakat is feltüntetjük az 
átnézetes térképen vagy annak egyik példányán (barna színnel). 
Az átnézetes térképet ebben az esetben »hegyrajzi térkép in ek  nevez
zük. Ilyen térkép megközelítő pontossággal készíthető az 1 :25000 
mértékarány szerint készült katonai térképek alapján is.

A gazdasági tervhez tartozó térképeket, ha több példányban való 
lemásolásuk sok dolgot ad, kőnyomat útján sokszorosíttathatjuk. 
(Ilyen kőnyomatokat készít ezidőszerint Kiősz György fényképész 
Budapesten.)

3. A nyilvántartási könyv. A gazdasági terv tartozéka a nyilván
tartás is, mely nagyobb erdőbirtokoknál külön könyvalakban készül. 
Ennek berendezésével és vezetésével később fogunk megismerkedni.

A gazdasági terv jóváhagyása.
Nálunk az erdőtörvény 17. §-a alá tartozó erdőkről a gazdasági tervek 

e törvény 18. §-a értelmében jóváhagyás végett a m. kir. földmívelésiigyi 
miniszterhez terjesztendők fel. Evégből a gazdasági terv azokról az erdőkről, 
amelyek egy törvényhatóság területén feküsznek, az illetékes közigazgatási 
bizottsághoz nyújtandó be, még pedig két példányban, melyek közül az 
egyik a jóváhagyás után a közigazgatási bizottságnál marad, a másik pedig 
a birtokoshoz kerül vissza. A két vagy kettőnél több törvényhatóság területén 
fekvő erdőkről készült gazdasági tervek közvetetlenül a földm. miniszterhez
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íerjesztendők fel annyi példányban, hogy a birtokosnak s az illetékes közigazgatási 
bizottságok mindegyikének egy-egy példány jusson belőlük. Ezeket a terveket 
a földm. miniszter küldi le az illetékes közigazgatási bizottságokhoz a jóváhagyás 
iránti eljárás megindítása végett. A gazdasági tervnek ahhoz a példányához, amely 
jóváhagyás után a birtokoshoz kerül vissza, mint annak tartozéka hozzácsatolandó 
a gazdasági térkép, egy átnézetes térkép és a nyilvántartási könyv, a második, 
illetőleg a többi példányhoz elegendő egy átnézetes térképet mellékelni.

A közigazgatási bizottság a gazdasági tervet tartozékaival együtt a helyszínén 
leendő megvizsgálás végett a kir. erdőfelügyelőnek adja ki, megvizsgálás után 
pedig a földm. miniszterhez terjeszti fel. A földm. miniszter a hozzá felterjesztett 
gazdasági tervet, ha megfelel a fennálló törvények és utasítások követelményeinek, 
erdőfelügyeleti szempontból jóváhagyja minden észrevétel nélkül, esetleg a jóvá
hagyási záradékban kifejezett feltételek mellett. A jóváhagyási záradékban foglalt 
esetleges intézkedések a birtokosra nézve épp ügy kötelező erővel bírnak, mint 
magának a gazdasági tervnek a rendelkezései.

A kincstári erdőkről készült gazdasági terveket előbb az illető erdőhatóság 
főnökéből, a helyi viszonyokat ismerő ellenőrködő tisztviselőkből, az erdőrende
zőből, a kezelő erdőtisztből és a leghosszabb vonalon szomszédos erdőgondnokság 
vezetőjéből álló bizottság veszi beható tárgyalás alá. A tárgyalás után a tervet a 
bizottság véleményével együtt a földm. minisztériumhoz kell felterjeszteni abból 
a czélból, hogy ott egyelőre kezelési szempontból, vagyis a kincstárnak, mint bir
tokosnak a szempontjából megvizsgálják. Csak ennek megtörténte után küldi be 
az erdőhatóság ezeket a gazdasági terveket a törvényszerű jóváhagyás kieszköz
lése végett az illetékes közigazgatási bizottsághoz.

A vallás- és közoktatásügyi minisztérium kezelése alá tartozó közalapítványi 
erdőkre vonatkozó gazdasági terveket a közigazgatási bizottság az erdőtörvény 
18. §-ában foglalt rendelkezéshez képest nem terjeszti közvetetleníil a földm. 
miniszter elé, hanem a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez küldi fel, aki a maga 
részéről történt nregbírálás után azokat a földm. miniszterhez juttatja.

Az állam i kezelésbe vett községi és más erdőkről a gazdasági terveket a kezeléssel 
megbízott állami erdőhivatalok, mielőtt a jóváhagyás iránti eljárás végett a köz- 
igazgatási bizottsághoz benyújtanák, a birtokosok képviselőinek is bemutatják, 
hogy ezek esetleges észrevételeiket arra nézve megtehessék.

A nagyobb erdőbirtokokra vonatkozó gazdasági tervek
régibb alakjáról.

A gazdasági tervek készítésére vonatkozó 1880. évi 23374. sz. miniszteri utasítás 
szerint a gazdasági tervek a leiró részén kívül 14 táblázatos kimutatásból állottak 
s általában sokkal szövevényesebbek voltak, mint fentebb ismertetett alakjukban. 
Az alábbiakban ezzel a régibb alakkal is meg fogunk ismerkedni, legalább nagyjá
ból, már csak azért is, mert a ma használatban levő gazdasági terveink, túlnyomó 
része még a régi rendszer szerint készült.

A leíró rész lényegében olyan, mint mai alakjában s ettől inkább csak abban 
különbözik, hogy benne az erdő állapotát feltüntető s illetőleg más adatokat
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tartalmazó néhány olyan kimutatás is van, amelynek mint feleslegesnek a leíró 
részbe való felvételét, ma már mellőzni szokták. A táblázatok a következők:

I. Tértáblázat. Megegyezik a mai területkimutatással.
II- Fatermési és növekvési táblák. Azonos a »Fatermési táblák« ez. mai II. sz. 

táblázattal (lásd a 250. lapon).
III. Részletes állableírás. A »részletes erdőleírás« ez. mai III. sz. táblázattól 

helytelenebb elnevezésén kívül abban különbözik, hogy benne a mellékfaállo
mányra nézve csak a fatömeg kitüntetésére vannak rovatok, a fafaj és a kor 
bejegyzésére szolgáló rovatok ellenben hiányoznak, éppúgy, amint hiányzik az 
erdőrészlet kihasz áfásának idejét feltüntető következő rovat és »a terület rész
letezése fafajok szerint« czímű utolsó rovatcsoport is. Ezzel szemben 2 olyan 
rovat szerepel benne, amely a mai III. sz. táblázatból hiányzik. Az egyik a növek
vési százaléknak, a másik »a remélhető vágatási hozam«-nak, vagyis a vágáskori 
holdankénti fatömegnek a feltüntetésére szolgál.

IV. A területnek termőhelyi osztályok szerinti kimutatása. Az 1880. évi utasí
tásban foglalt intézkedésekből kifolyólag, a múltban a vágásszabályozás nagyobb 
erdőbirtokoknál egyenlő termőhelyi jóságra, még pedig rendszerint az I. termő
helyi osztályra átszámított területek alapján történt. Ennél a vágásszabályozási 
eljárásnál szükség volt egy olyan segédkimutatásra, amely magában foglalja az 
egyenlő termőhelyi jóságra való átszámításnál alapul szolgáló összes adatokat 
és feltünteti az átszámítás eredményeit. Ilyen segédkimutatás a »területnek termő
helyi osztályok szerinti kimutatása« czímű régi IV. számú táblázat.

Amint a 314. és 315. lapokon lévő mintából kitűnik, ebben a táblázatban ki van 
mutatva elsősorban is az összes erdőrészletek száma és valódi területe s minden 
erdőrészletre nézve a fanem, elegyarány, termőhelyi osztály, a faállomány sűrű
sége és kora. Azután megfelelő rovatok vannak a valódi területnek fanemek és 
termőhelyi osztályok szerint való részletezésére, amely rovatok fejeibe be van 
írva egyszersmind az első termőhelyre való átszámításnál alkalmazandó átszámítási 
tényező. Ezeket a rovatokat egy másik rovatcsoport követi, amelyben az I. thelyi 
osztályra átszámított területek vannak kimutatva fanemek szerint elkülönítve és 
összesen. Végül az utolsó előtti három rovat bizonyos átlagos adatok kiszámítá
sához szükséges tényezőknek a kimutatására, az utolsó rovat pedig arra szolgál, 
hogy benne ezek az átlagos adatok, ú. m. az átlagos elegyarány, az átlagos kor, 
az átlagos sűrűség és az átlagos termőhelyi osztály kiszámíttassanak. (Eredeti 
alakjában a táblázat ezenkívül még két rovatot tartalmazott, amelyek egyike »a 
remélhető hozam aránya 300 tömörköbméter fatermésben , másika pedig »300 
tömörméter egyenlő vágatási fahozamra átszámított terület« czímet viselt; ezek 
a rovatok azonban később mellőztettek.)

Az erdőrészletek száma és területe a részletes erdőleírásból van kijegyezve. 
Ugyancsak a részletes erdőleirás alapján vannak kimutatva a »fanem, elegyarány 
és termőhelyi osztály* ez. következő főrovatban fanemenként az elegyarányszámok 
és a th. osztályt jelző számok, nemkülönben a következő két rovatban a sűrűség 
és a kor (átlagos kor) is. Tisztásoknál a fanem és elegyarány mindenütt az illető 
tisztás beerdősítésére legalkalmasabb fanem, illetve fanemek figyelembevételével 
van kitüntetve.

A valódi területnek fanemek és termőhelyi osztályok szerint való részletezése
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az előbbi rovatokba bejegyzett adatok alapján egyszerű számítás útján akként 
történt, hogy az egyes erdőrészletek területét a fanemek elegyarányszámaival 
megszoroztuk és a szorzatokat az illető fanemeknek és th. osztályoknak megfelelő 
alrovatokba írtuk. Természetes, hogy a különböző alrovatokba írt területek összege 
minden erdőrészletnél ennek az egész területét kell hogy adja. A th. osztályok 
számára nyitott alrovatokban a th. osztályt jelző római számok alá a területeknek 
I. th. osztályra való átszámításánál alkalmazandó tényezők vannak bejegyezve. Ezek 
a »fatermési és növekvési táblák® ez. II. sz. táblázatból vannak kiírva, illetőleg 
az ebben kimutatott szabályos vágáskori fatömegek alapján az ismert módon 
vannak kiszámítva.

Az »I. th. osztályra átszámított terület« ez. rovatcsoportban külön rovatok 
vannak az egyes fanemekre eső átszámított területeknek és ezek összegének a 
kimutatására. Az átszámított területeket fanemenként úgy számítottuk ki, hogy a 
»valódi terület« ez. megelőző főrovat egyes alrovataiban kitüntetett területeket 
megszoroztuk az illető alrovat fejébe beírt átszámítási tényezővel. Az egyes 
fanemekre eső átszámított területek összege minden erdőrészletnél az erdőrészlet 
első termőhelyre átszámított egész területét adja.

A »teljes sűrűségre átszámított területet« minden erdőrészletnél úgy nyertük, 
hogy az erdőrészlet valódi területét (2 -ik rovat) a sűrűség viszonyszámával meg
szoroztuk. Az »1. termőhelyi osztályra és teljes sűrűségre átszámított terület 
nem egyéb, mint az I. termőhelyre átszámított területnek a sűrűség viszony
számával való szorzata. A szorzat az 1. termőhelyi osztályra és teljes sűrűségre 
átszámított terület és a kor között« czímű következő rovat adatainak a kiszámítása 
magyarázatot nem igényel.

A most említett három rovatnak csak az volt a czélja, hogy a bennük 
kimutatott adatok alapján ki lehessen számítani »az átlagos adatok kiszámítása 
ez. utolsó rovatban az átlagos elegyarányt, az átlagos kort, az átlagos sűrűséget 
és az átlagos termőhelyi osztályt«. Ezeknek az átlagos adatoknak a kiszámítását 
meg kellett előznie a táblázatban foglalt területi adatok tagonként, vágássoroza
tonként és üzemosztályonként való összegezésének. A számítás azután üzem
osztályonként, illetőleg több vágássorozatból álló üzemosztályoknál vágássoroza
tonként az alábbi módon történt.

Az átlagos elegyerány (fanemenként) az illető fanemre eső I.th. o.átsz. terület, 
az egész I. th. o. átsz. terület.

Az átlagos kort a különböző korú faállományok által elfoglalt I. termőhelyre 
és teljes sűrűségre átsz. területek aránya alapján számítottuk ki. Tudjuk az erdő-

becsléstanból, hogy az átlagos kor (k ) —
ky 4 -j- 4 ...
ti +  4 +  4 +  •••’

ahol ky, k2, k% a külön

böző korokat, 4 > 4 , 4  pedig a különböző korú faállományok által elfoglalt terü
leteket jelöli. A ky ty -f- k2 4  • • • értékek megvannak az utolsóelőtti rovatban, azzal 
a különbséggel, hogy itt a valódi területek helyett a még pontosabb eredményt 
adó I. termőhelyre és teljes sűrűségre átszámított területek szerepelnek, míg a 
4  +  4  +  4  . .  .-nak megfelelő területösszegek az »I. termőhelyre és teljes sűrű
ségre átszámított terület« czímű főrovat »összesen« czímű alrovatában találhatók 
meg. Eszerint lesz :
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osztályok szerinti kim utatása.
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átlagos kor =
a »szorzat az I. termőhelyre és teljes sűrűségre átszámított terület 
és kor között« czímű rovatban foglalt adatok összege.

átlagos sűrűség =

az egész I. termőhelyre és teljes sűrűségre átszámított terület, 
teljes sűrűségre átszámított terület.
egész valódi terület.

Az átlagos termőhelyi osztály kiszámításánál a következő kifejezésből indul
tunk ki : I. termőhelyre átszámított terület =  valódi terület X  átsz. tényező. Ebből

„ I. termőhelyre átszámított terület.az átszámítási tenyezo =  — :—X-r----------------------------'  valódi terület.

Ha ezt az osztást minden egyes fanemnél végrehajtjuk, t. i. az üzemosztály, 
illetőleg a vágássorozat összesítéséből kiírjuk az illető fanemre eső I. termőhelyre 
átszámított területet és elosztjuk az illető fanem által elfoglalt valódi területtel, 
egy viszonyszámot kapunk, amelynek az illető fanemre nézve kiszámított átszá
mítási tényezőkkel való összehasonlításából kitűnik, hogy az illető fanem által 
elfoglalt összes terület átlagos minősége melyik termőhelyi osztálynak felel meg, 
illetve melyik két termőhelyi osztály közé esik.

Az ezeknek az átlagos adatoknak a kiszámításánál követendő eljárás egyéb
iránt könnyen megérthető a fenti minta utolsó rovatában lévő számításokból is.

A szóban lévő régi IV. számú táblázat összeállítását a gazdasági tervek alakjanák 
egyszerűsítésére vonatkozó 1906. évi utasítás nem követeli meg. Ez az utasítás 
ugyanis — legalább a nagyobb erdőbirtokokra vonatkozó gazdasági tervekből — 
kiküszöbölte a területeknek I. termőhelyre való átszámítását, ami nemcsak magá
nak a gazdasági tervnek az elkészítését tette szövevényessé, hanem jelentékenyen 
megnehezítette a nyilvántartás vezetését is anélkül, hogy abból egyébként számba- 
vehető előny származott volna.

Mert mi is volt a czélja tulajdonképpen az I. termőhelyre való átszámítás
nak ? Az, hogy a vágásszabályozásnál a termőhely különféleségéből származó 
különbségek kiegyenlítődjenek s ebből folyólag a' fordulószaki, valamint az évi 
fahozamok is megközelítőleg egyenlők legyenek és ezáltal a jövedelem egyen
letességének az elérése biztosíttassék. Ez a czél nagyobb erdőbirtokoknál az 
I. termőhelyre való átszámítás nélkül is elérhető, vagy legalább megközelíthető 
abban az esetben, ha a fafajban nagyobb különbségek nincsenek.

Nagyobb erdőbirtokoknál ugyanis a termőhelyből származó különbségek a 
vágásszabályozás alkalmával az egyes gazdasági testeken belül többé-kevésbbé 
kiegyenlítik egymást. (Lásd erre nézve az Erdészeti Lapok 1908. évfolyamának
8 . és 9. lapjain lévő adatokat.) Ha azonban az erdőt két vagy több fafaj alkotja, 
a jövedelem egyenletességét a területek átszámításával, illetőleg a vágásszabá
lyozásnak az átszámított területek alapján való tervezésével korántsem biztosít
hatjuk. Az ilyen erdőknél sokkal fontosabb az, hogy a kihasználás az egyes 
fafajokat illetőleg is lehetőleg egyenletesen történjék. Mert ez az egyes fafajok 
értékénél tapasztalható aránytalanul nagy különbségek folytán sokkal nagyobb 
befolyással bír a jövedelem egyenletességére, mint az, ha ugyanannál a fafajnál 
a termőhelyi jóságban netalán nagyobb eltérések mutatkoznának. Már pedig a 
kihasználásnak fafajok szerint való egyenletessége tekintetében a gazdasági tervek
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az 1880. évi utasításban előírt alakjukban nem feleltek meg a kívánalmaknak^ 
Ebben a tekintetben a hiányokon segíteni az 1906. évi utasítás értelmében szer
kesztendő új IVa. számú táblázat van hivatva, legalább a jövőre nézve.

De ha el is marad a területeknek egyenlő termőhelyi jóságra való átszámí
tása a nagy birtokokra vonatkozó gazdasági tervekből, ebből még nem követ
kezik, hogy azt más erdők gazdasági terveiből is mellőznünk kell. Mert amíg a 
kincstárnál és általában nagyobb erdőbirtokoknál a különbségek, ha talán nem 
is minden egyes erdőgondnokságnál, de legalább az erdőgondnokságok bizonyos 
csoportjain belül rendszerint kiegyenlítődnek, addig nagyon is érezhető különb
ségek támadhatnak a jövedelemben az átszámítás mellőzéséből a kisebb erdő
birtoknál. Ekkép elég gyakori lehet az az eset is, amikor érdemes munkát és 
időt fordítani az egyenlő termőhelyi minőségre való átszámításra és amikor 
ennélfogva a most tárgyalt régi IV. számú táblázatnak bár egyszerűbb alakban 
való felvétele a gazdasági tervbe indokolt. (T. i. ebben az esetben a »sűrűség«, 
a »kor« czímű rovatokat és a 4 utolsó rovatot elhagyhatjuk.)

Ez a régi IV. számú táblázat különben — amint már fentebb láttuk — az 
I. termőhelyre való átszámításon kívül arra is szolgált, hogy benne bizonyos 
átlagos adatok, ú. m. az átlagos elegyarány, átlagos kor, átlagos sűrűség, átlagos 
termőhelyi osztály kiszámíttassanak. Ezek közül az átlagos elegyarány a valódi 
területek alapul vételével az egyes fafajok által elfoglalt területeknek a részletes 
erdőleírás végén történő részletezése nyomán is könnyen kiszámítható. A többi 
adat pedig korántsem bír olyan fontossággal, hogy kiszámításuk kedvéért érdemes 
lenne ezt a táblázatot összeállítani az olyan esetekben is, amikor erre az egyenlő 
termőhelyre való átszámítás kedvéért szükség nincsen.

V. K orosztálytáblázat. Alakja a 318. és 319. oldalakon lévő mintából vehető ki.
Az adatok ebbe a táblázatba a részletes erdőleírásból vezettettek be. Hogy

miképpen, bővebb magyarázatra nem szorul.
Az 1906. évi utasítás szerint ez a táblázat mellőzhető, mert az ebbe való 

adatok közül az, ami lényeges, más csoportosítással ugyan, de benne foglaltatik 
az új IV. számú táblázat első rovatcsoportjában. A fatömeg kimutatása a terület 
mellett czéltalan lévén, a gyakorlatban különben is mellőztetett ennek a táblázat
nak az összeállításánál.

VI. A je len  erdőállapot átnézete. Olyan adatok kitüntetésére szolgált, amelyek
nek egy része megtalálható más csoportosítással a többi táblázatban, más része 
pedig különös fontossággal nem bír s mint ilyen, felesleges. Ezért ez a terje
delmes és szövevényes kimutatás, melyet különben az 1880. évi utasítás is »nem 
okvetlen szükségesének jelez, már elejétől fogva mellőztetett a gazdasági tervek 
készítésénél. Ismertetését ennélfogva szükségtelennek találjuk.

V II. A  czélba vett szabályos állapot kitüntetése. Ez a táblázat annak a szabá
lyos állapotnak a kitüntetésére volt hivatva, amely a vágásszabályozás alkalmával 
eszménykép gyanánt az erdőrendező előtt lebegett. Már közvetetlenül az 1880. évi 
utasítás kiadása után összevonták ezt a táblázatot a szabályos fakészlet és 
növekvés kimutatása czéljából szerkesztett régi IX. számú táblázattal. Ezt az 
egyesített alakot tünteti fel a 320. és 321. oldalakon lévő minta.
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R é g i  VII. sz. táblázat. A czélbavetí szabályos
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állapot kitüntetése.
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E táblázat elkészítése a vágásszabályozást tartalmazó VIII. számú táblázat 
összeállítása után történt. Az erdőrészletek a Vili. számú táblázat harmadik 
rovatcsoportjában kitüntetett szabályos vágatási sorrend szerint, fordulószakon
ként (korosztályonként) való csoportosítással jegyeztettek be a táblázatba, valódi 
és I. termőhelyre átszámított területeikkel együtt. A valódi területeknek fanem 
és termőhely szerint való részletezésénél tulajdonképpen a szabályos állapot, 
illetőleg a szabályos állapotban elérni remélt elegyarányt kellett volna irány
adónak tekinteni, de a gyakorlatban egyszerűség kedvéért sok esetben a jelenlegi 
fanem és elegyarány vétetett alapul.

Az ekkép részletezett területeknek korosztályonként történt összegezése után 
minden korosztálynál kiszámíttatott a 09  sűrűségnek megfelelő szabályos fakész
letnek az illető korosztályra eső része fanemenként és termőhelyi osztályonként. 
Úgy, hogy a fatermési tábláknak a »korszaki készletsor átlaga« czímű rovatából 
kiírt adatok az illető fanemre és termőhelyi osztályra eső területösszeggel s 
ezenkívül még 09-el szoroztattak. Kiszámíttatott továbbá minden korosztálynál 
a szabályos növekvés is fanemenként és termőhelyi osztályonként oly módon, 
hogy az illető korszak alatt létrejövő holdankénti átlagos évi növekvés meg- 
szoroztatott ugyancsak az illető fanemre és termőhelyi osztályra eső terület
összeggel s ezenkívül 0’9-el.

A fenti mintában pl. a tölgy II. termőhelyre nézve az I. korosztályt illetőleg 
a szabályos fakészlet úgy számíttatott ki, hogy a fatermési táblákban a II. termő
helyi osztálynál a 1 0 1 — 12 0  évre kimutatott 201 m3-nyi korszaki készletsor átlaga 
megszoroztatott a kocsánytalan tölgy által elfoglalt területeknek a II. termőhelyi 
osztályra eső részével, 23-3 -j- 3‘6 =  26-9 holddal s ezenkívül 0‘9-el (201 X  26-9 X  
X 0-9 =  4866 m3). A szabályos növekvés pedig úgy, hogy a 120 éves és a 100 éves 
korban lévő holdankénti fatömegek közti különbség V^o-része, vagyis a 100  és

223 — 176120 év között létrejövő holdankénti évi növekvés: -----—-----=  2\35m3 meg

szoroztatott ugyancsak 26’9 holddal és még 0'9-el.
A fanemenként és termőhelyi osztályonként ily módon kiszámított adatok 

minden egyes korosztálynál összegeztettek. A korosztályonként összegezett szabá
lyos fakészletnek és szabályos növekvésnek az összege adta azután a szabályos 
fakészletet és a szabályos növekvést az egész üzemosztályra, illetőleg több vágás
sorozatból álló üzemosztálynál az illető vágássorozatra nézve.

Amint tudjuk, gazdasági terveinkből újabban kimarad ez a táblázat is, amely
nek némi létjogot addig is csak a szabályos fakészlet és növekvés kimutatása 
adott. A szabályos fakészletet és növekvést azonban sokkal egyszerűbben és 
talán pontosabban is kiszámíthatjuk oly módon, amint az a III. számú táblázat 
tárgyalásánál le van írva. (Lásd a 259. és 260. lapokon.)

V III. K orfokozatok átnézete a je len  állapot, a te'rszakozás e's a cze'lba vett 
szabályos állapot szerint.

í Lényegében azonos a ma szokásos IV. sz. táblázattal. Ettől alakilag csak az 
egyes rovatcsoportok czímeiben és abban különbözik, hogy két első rovatcsoport
jában a valódi területek helyett I. thelyre átszámított területek szerepelnek, mivel 
a vágásszabályozás benne az 1880. évi utasításnak megfelelőleg I. thelyre átszá-
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mított területek alapján történt. A harmadik rovatcsoportban kimutatott szabályos 
vágatási sorrendnek a tervezésénél és a szabályos fordulószaki területek megálla
pításánál tulajdonképpen szintén az I. thelyre átszámítottt erületek vétettek alapul, 
de az erre vonatkozó külön elkészített tervezetnek a táblázatba való beírásánál 
az átszámított területek valódi területekkel cseréltettek fel.

A  IX . táblázat annak a fakészletnek és növekvésnek a kimutatására volt 
hivatva, amellyel a korfokozatoknak az első vágásfordulóra szóló vágásszabá
lyozás (térszakozás) szerint való elosztása mellett bírnia kellene az erdőnek. Ez a 
táblázat, mint említettük, már közvetetlenül az 1880. évi utasítás kiadása után 
összevonatott a gyakorlatban az ezidőszerint mellőzött régi VII. sz. táblázattal, 
amelyben azután a szabályos fakészlet és növekvés a korfokozatoknak nem az 
első vágásfordulóra szóló vágásszabályozás szerint, hanem a szabályos vágatási 
sorrend szerint való elosztásához képest számíttatott ki.

X . Á lta lá n o s üzem terv. Nem egyéb ez, mint egy olyan általános vágásterv, 
amelyben a valódi és az I. termőhelyre átszámított területek mellett a vágáskori 
fatömegek is ki vannak mutatva. Az erdőrészletek ebbe a táblázatba sorszámaik 
szerinti egymás utánban írattak be. A valódi és az I. termőhelyre átszámított 
terület pedig a vágáskori fatömeggel együtt minden erdőrészletnél annak a forduló
szaknak megfelelő rovatokba jegyeztetett be, amely fordulószakba volt sorozva, 
az illető erdőrészlet a Vili. sz. táblázat második rovatcsoportja szerint. Az üzem
osztályra vonatkozó adatok összesítése után, az első fordulószaki évi fahozammal 
való összehasonlítás kedvéért kiszámíttatott az erdő állapotának megfelelő évi 
szabályos fahozam az erdőrendezéstan I. részéből ismert következő ellenőrző

képlet szerint: —  a jelenlegi évi fahozam,

J N — a. jelenlegi évi növekvés, S z N  —  a szabályos növekvés, /Á T = a  jelenlegi 
fakészlet, S z K —  a szabályos fakészlet. (A táblázat alakját lásd 324. és 325. lapokon.)

A gazdasági tervekből ez a táblázat újabban azért marad el, mert azt, hogy 
mely erdőrészlet, mely fordulószakban kerül kihasználás alá az első vágásforduló 
folyamán anélkül is megtudhatjuk az új IV. sz. táblázat második rovatcsoportjából, 
sőt a harmadik táblázatból is, a benne eddig kimutatott vágáskori fatömegek (és 
a kiszámított évi fahozam) pontossága pedig amúgy is nagyon kétes értékű volt. 
(Megjegyzendő egyébiránt, hogy a mai IV. sz. táblázat általunk javasolt új alakjában 
megfelelő módosítással ezt a táblázatot is felöleli).

X I. R észletes ta rla sztá si terv. Lényegében megegyezik az új V. sz. táblázattal 
(részletes főhasználati terv). Alakjára nézve ettől főleg abban tér el, hogy benne 
az I. termőhelyre átszámított területeknek, az átlagos magasságnak, a fák átmé
rőinek kimutatására is vannak rovatok és hogy a fatömegnek fafajok és válasz
tékok szerinti részletezése benne kevésbbé czélszerű alakban történik.

X II . R észletes elö h a szn á la ti terv.

X III . R észletes üzem terv a m ellékhasználatok szá m á ra .

X IV . R észletes fe lú jítá s i terv.

Ezek a táblázatok, eltekintve a rovatok beosztásában mutatkozó néhány 
különbségtől azonosak az új VI.—VIII. sz. táblázatokkal.

21
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év kát. hold év tömör köbméter kát. hold év tömör m3

1.
1 70 — — — — — — 1-8 1-0 100 138 248

2 140 — — — — — — 5-3 2-9 170 198 1049

3 145 — — — — — — 25-3 19.4 175 290 7337

4 130 — — — — — — 24-8 13-2 160 167 4142

Összesen — — — — — 189-2 134-7 — 43997

2

Össze-

1 tag _____ _____ — — — — -- — 189-2 134-7 — — 43997

2 « — 42-6 32-6 — 7963 663 8616 48-5 29-1 — — 8585

— — — — — — — — — — — — —

Összesen 235-8 177-6

"

44408 3363 47771 255-6 177-5 55929

IH  =

A terméstét ellenőrző 
J N  +  S z N  , J K — S z K  

2 +  /2
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sommás szám ítás szerin t:
1430 +  1966 162723 — 105470

' =  1 6 9 8 +  477 =  2175 m32 1 2 0
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3. A kisebb erdőbirtokokra vonatkozó gazdasági tervek.

Hogy mely erdőbirtokokat soroljunk a kisebb s melyeket a 
nagyobb erdőbirtokok közé, erre nézve a határt szorosan megszabni 
nem lehet, de nem is szükséges. Mi itt a kisebb erdőbirtokok közé 
azokat az erdőbirtokokat számítjuk, amelyek aránylag csekély, néhány 
száz holdat meg nem haladó kiterjedésük mellett kevés erdőrészlet
ből állanak s ebből folyólag róluk a gazdasági terv a fentebb tár
gyaltnál egyszerűbb alakban készülhet.

Természetes, hogy a nagyobb erdőbirtokokra vonatkozó, fentebb 
ismertetett alakja a gazdasági terveknek a kisebb erdőbirtokokra is 
alkalmazható. Ehelyett azonban a gyakorlatban egyszerűbb alakot 
szoktunk választani. A kisebb erdőbirtokokról készült gazdasági ter
vek rendszerint csak egy irodai ív nagyságú füzet alakjában készült 
leírásból állanak, amelybe a különböző kimutatások s maga a nyil
vántartás is be vannak illesztve. Ennek a leírásnak a beosztása 
természetesen többféle lehet. Az alábbi beosztást nézetünk szerint 
több-kevesebb módosítással alkalmazni lehet a legkülönbözőbb viszo
nyok között. Eszerint a gazdasági terv áll: a bevezetésből és három 
főrészből, amelyek közül az első rész az erdő jelenlegi állapotára s 
ezzel együtt az erdő általános viszonyaira vonatkozó adatokat fog
lalja magában, a második rész a gazdaság szabályozását, a harmadik 
rész pedig az első 10 évre szóló nyilvántartást és egyúttal a rész
letes terveket tartalmazza. Vegyük sorra ezeket.

Bevezetés (ki és mikor készítette a gazdasági tervet, a felmérés
nél és becslésnél követett eljárás, a gazdasági terv tartozékainak fel
sorolása stb.)

I. Az erdő j e l e n l e g i  á l l apota .  (Általános viszonyok).
Ez a rész a következő fejezetekre oszlik: 1. Birtokviszonyok (a 

birtokos jogi minősége, a birtok hovatartozása közigazgatási tekin
tetben, határok, szomszédok, területállomány mívelési ágak szerint, 
esetleg a kataszteri helyrajzi számok felsorolásával, történeti adatok). 
Ebbe a fejezetbe illeszthető be a területkimutatás. 2. Jogi viszonyok 
(az erdőbirtokkal egybekötött jogok és terhek, beleértve az adót s 
illetőleg az állami kezelésért fizetendő évi járulékokat is). 3. Termé
szeti viszonyok (fekvés, helyrajzi, éghajlati, geológiai, fatenyészeti 
viszonyok; az alkalmazott fatermési táblák; annak felemlítése, hogy
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az erdőből mennyi tartozik a védőerdők s mennyi a feltétlen, a nem 
feltétlen erdőtalajjal bíró erdők, esetleg a futóhomokon levő erdők 
közé). 4. Eddigi gazdálkodás. 5. Az erdők jelenlegi gazdasági álla
pota. Ide vehető fel a részletes erdőleírás, mely valamivel egyszerűbb 
alakban készülhet, mint nagyobb erdőbirtokoknál, továbbá a kor
o sztá ly tá b lá za t. 6. A vidék viszonyai az erdőgazdaság szempontjából. 
7. Fakelendőségi viszonyok, helyi fafogyasztás, illetőleg a fatermés 
felhasználása. 8. Közlekedési viszonyok. 9. Személyzeti viszonyok. 
Esetleg: 10. Munkásviszonyok.

A »birtokviszonyok« czímű fejezetbe beillesztendő területkimuta
tás alakja olyan lehet, mint a nagyobb erdőbirtokokra vonatkozó 
gazdasági terveknél az I. számú táblázaté. Ha az erdő belsejében 
kevés a más művelés alatt lévő terület (rét, legelő stb.), az ilyen 
területek a fejezet szövegében sorolhatók fel s ebben az esetben a 
területkimutatás elmaradhat, mivel az erdőterületről a területi adato
kat amúgy is megtaláljuk a részletes erdőleírásban.

A részletes erdőleírásnak a nagyobb gazdasági tervekhez tartozó
111. számú táblázatéhoz hasonló alakot adhatunk. De — hogy kisebb 
helyet foglaljon el — a »mellékfaálIomány«, a »fordulószak, amely
ben az erdőrészlet kihasználás alá kerül« és a »terület részletezése 
fafajok szerint« czímű rovatokat kihagyhatjuk belőle. A mellékfaállo
mány ebben az esetben »a gazdaságra vonatkozó megjegyzésed 
czímű rovatban mutatandó ki. A másik két rovat itt nem bír olyan 
nagy jelentőséggel, mint a nagyobb erdőbirtokoknál. A kihasználás 
ideje ugyanis bármely erdőrészletre nézve gyorsan megtudható a 
hátrább lévő általános vágástervből s az egyes fafajok által elfoglalt 
területeket külön is könnyen kiszámíthatjuk a részletes erdőleírásban 
kimutatott elegyarányszámok segítségével.

A korosztálytáblázat olyan alakkal bírhat, mint a minőt a 172. 
lapon láttunk, (Sarjerdőknél természetesen nem 20, hanem 10 évet 
ölelnek fel az egyes korosztályok). Ez a kimutatás esetleg a részle
tes erdőleírással egyesíthető, olyképpen, hogy abban a »megjegyzés« 
rovat után az egyes korosztályok által elfoglalt területek számára 
megfelelő rovatokat nyitunk. De egyesíthető a II. részbe foglalandó 
általános vágástervvel is. Csak néhány erdőrészletből álló kisebb 
erdőknél a korosztálytáblázat összeállításának nincsen értelme, 
mert ezeknél az egyes korosztályok által elfoglalt területek könnyű 
szerrel kijegyezhetők a részletes erdőleírásból.

Hogy miképpen történik a területkimutatásnak, a részletes erdő-
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leírásnak és a korosztálytáblázatnak az összeállítása, nem szorul 
bővebb magyarázatra, ha már ismerjük azt az eljárást, amelyet erre 
nézve a nagyobb erdőbirtokokra vonatkozó gazdasági tervek készí
tésénél követni kell.

Külön helyi fatermési táblákat a kisebb erdőbirtokról nem igen 
szoktunk készíteni. A »fatermési táblák« czímű kimutatás az ezekről 
szóló gazdasági tervekből rendszerint elmarad s e helyett a termé
szeti viszonyok tárgyalásánál említjük fel, hogy mely fatermési táb
lák, s ezeknek mely termőhelyi osztályai alkalmazandók az illető 
erdőre. Azért természetesen nincsen kizárva, hogy esetleg a fater
mési táblákat is beillesszük a gazdasági terv eme részébe (a 3. 
fejezetbe).

11. A g a z d a s á g  s z abá l y ozás a .
A gazdasági tervnek ebben a részében szabályozzuk a használa

tokat, felújításokat s általában az összes gazdasági műveleteket. 
Külön fejezetben tárgyaljuk itt: a gazdaság czélját, az erdő gazda
sági beosztását, a tenyésztendő fafajokat, a gazdasági módot (s ez
zel kapcsolatban a kihasználás és felújítás módját), a vágásfordulót; 
ezek után következnek a »vágásszabályozás«, »a használatok és fel
újítások részletes szabályozása az első 10 évre« czímű s végül eset
leg a szállítási berendezésekre, a jogi és birtokviszonyok rendezé
sére, a kezelés és az erdővédelem szabályozására vonatkozó fejezetek. 
Az ide vágó dolgokat általában olyanforma alakban írjuk le itt is, 
mint a nagyobb gazdasági tervek leíró részében, azzal a különb
séggel, hogy itt felvesszük a szöveg közé a használatok és felújí
tások szabályozására vonatkozó kimutatásokat is, amelyek a nagyobb 
gazdasági terveknél a leíró rész után következnek.

Így a »vágásszabályozás« czímű fejezetbe illesztjük be (esetleg a 
korosztálytáblázattal egyesítve), az »általános vágásterv«-et, melynek 
a vágásszabályozás módjához s illetőleg a gazdasági módhoz képest 
különböző alakot adhatunk. (Az általános vágásterv különböző alak
jait lásd az I. rész harmadik szakaszának G. 3. fejezetében.

Az általános vágásterv után nálunk fel szokták tüntetni egy átnézetes kimu
tatásban a korosztályok ala k u lá sá t az első  v á gá sfordu ló  tartam a alatt. T. i. kimu
tatják : mekkora területet foglalnak el külön-külön az egyes korosztályok jelenleg 
(a vágásforduló elején) s mekkora területeket fognak elfoglalni az egyes forduló
szakok, illetőleg az első vágásforduló végén. Minthogy azonban a korosztályok 
alakulása felől, legalább közvetve, könnyű szerrel tájékozódhatunk magából az. álta
lános vágástervből is, ez a meglehetősen körülményes kimutatás nézetünk szerint 
minden hátrány nélkül elmaradhat a gazdasági tervből.
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Fafajra nézve vegyes erdőknél, ha különös nagy súlyt fektetünk 
arra, hogy a kihasználás fafajok szerint is egyenletesen történjék, 
felvehető esetleg a gazdasági tervnek ebbe a részébe (az általános 
vágásterv után) egy a nagyobb gazdasági tervek IV. a. számú táblá
zatához hasonló kimutatás is.

»A használatok és felújítások részletes szabályozása az első 10 
évre« czímű következő fejezetbe illeszthetők be esetleg az első 10 
évre szóló részletes fő-, elő-, mellékhasználati és felújítási tervek, 
amelyeknek ebben az esetben a nagyobb gazdasági tervekhez tar
tozó V—Vili. számú táblázatokéhoz többé-kevésbbé hasonló alakot 
adhatunk.

Egyszerűség kedvéért azonban czélszerűbb ezeket a részletes ter
veket egyesíteni a nyilvántartásokkal s ezekkel együtt a III. részbe 
foglalni be. Ebben az esetben a szóban levő fejezetben egyszerűen 
utalunk rájuk. Emellett ide vesszük fel természetesen a használatok 
és felújítások végrehajtásánál szem előtt tartandó fontosabb intézke
déseket is. Es itt gondoskodunk egyúttal a szükséghez és a czél- 
szerűséghez képest arról is, hogy a gazdasági terv végrehajtásánál 
a kezelő erdőtiszt részére megfelelő szabad mozgást biztosítsunk. 
Úgy, amint ezt a nagyobb erdőbirtokokat illetőleg tárgyaltuk (lásd 
a 302. és köv. lapon).

III. Nyilvántartás s egyúttal részletes tervek az első 10 évre.
A kisebb erdőbirtokokra vonatkozó gazdasági terveknek az utolsó 

része a nyilvántartást és egyúttal a részletes fő-, elő-, mellékhasz
nálati és felújítási terveket foglalja magában. (Ha utóbbiakat a II. részbe 
már felvettük, akkor természetesen itt csak a nyilvántartások szere
pelnek s ehhez képest ennek a résznek a czíme is módosítást szenved). 
Beosztása a következő lehet:

1. Nyilvántartási jegyzőkönyv (néhány üres lap).
2. A területek nyilvántartása (a nagyobb erdőbirtokokra vonatkozó, 

később tárgyalandó mintának megfelelő rovatokkal).

3. Részletes főhasználati terv s egyúttal a főhasználatok nyilván
tartása. Két rovatcsoportból áll: az első a jövő 10 évre szóló elő
írást, a második a foganatosítást tünteti fel. Az első rovatcsoportban 
azokat a főbb adatokat tüntetjük ki az erre a czélra nyitandó rova
tokban, amelyeket a részletes főhasználati tervben szoktunk kimutatni. 
Beosztása különböző lehet a vágásszabályozás módja szerint s
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ezenkívül aszerint is, hogy milyen részletességgel kívánjuk benne 
kimutatni a kihasználás alá kerülő fatömeget. (Az alak esetről-esetre 
állapítható meg.) A második rovatcsoportot úgy rendezhetjük be, 
hogy benne a 10 éves időszak egyes éveiben foganatosított főhasz
nálatok egymás alá legyenek bejegyezhetők. Ebben az esetben rova
tokat kell nyitni az évszám, a tag, az erdőrészlet, a kihasználás 
módja, a kihasznált terület és a kihasznált fatömegek s esetleg ezek 
tőértékének a kitüntetésére. De olyan alakot is adhatunk ennek a 
rovatcsoportnak, illetőleg az egész kimutatásnak, a minővel a »fő- 
használatok nyitvántartása évfolyamok szerint« czímű kimutatás a 
nagyobb erdőbirtokoknál jelenleg bir. (T. i. a foganatosítás bejegyez- 
hetése czéljából 10 rovat van benne a 10 év számára, mindenikben 
alrovatok a terület és a fatömeg kitüntetésére s végül egy össze
sen« czímű rovat a 10 évi adatok összevonására).

4. Részletes előhasználati terv s egyúttal az előhasználatok 
nyilvántartása. Hasonlóképpen két rovatcsoportból áll. Az első ugyan
olyan beosztással bírhat, mint a nagyobb gazdasági tervekhez tar
tozó részletes előhasználati terv, azzal a különbséggel, hogy itt a 
gyérítések, tisztázó vágások és esetleges használatok egyszerűség 
kedvéért esetleg közös rovatcsoportban mutathatók ki. A fogana
tosításra vonatkozó második rovatcsoportot ugyanazok szerint az 
elvek szerint rendezhetjük be, mint a főhasználatoknál.

5. Részletes mellékhasználati terv s egyúttal a mellékhasználatok 
nyilvántartása. Ennek a nagyobb erdőbirtokokra vonatkozó nyilván
tartáséhoz hasonló alakot adhatunk (az előírást tartalmazó része t. i. 
megfelelne a részletes mellékhasználati tervnek).

6. Részletes felújítási terv s egyúttal a felújítások nyilvántartása. 
Ez is olyanforma berendezéssel bírhat, mint a nagyobb erdőbirto
koknál a felújítások nyilvántartása évfolyamok szerint.

A 3—6. alatti kimutatásoknak imént leírt alakja lényeges módo
sítást szenvedhet aszerint, amint az adatokat bennük nagyobb 
avagy kisebb részletességgel kívánjuk feltüntetni. Határozott sablo
nokat erre nézve felállítani nem lehet. De nem is szükséges, mert 
aki a részletes terveknek és a nyilvántartásoknak a czéljával és 
lényegével tisztában van s emellett ismeri a nagyobb erdőbirtokoknál 
szokásos alakjait ezeknek a kimutatásoknak, a legmegfelelőbb formát 
minden körülmények között, nagyobb nehézség nélkül el fogja találni.

Hogy e kimutatásoknak az első 10 évre szóló részletes terveket 
tartalmazó első részeit miképpen kell kitölteni, az nem szorul ma
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gyarázatra az előtt, aki ismeri a nagyobb erdőbirtokokra vonatkozó 
fő-, elő-, mellékhasználati és felújítási tervek összeállításának a módját.

A nyilvántartást tartalmazó rovatok kitöltését illetőleg utalunk a 
»nyilvántartás« czímű második szakaszban foglaltakra, ahol egyszers
mind a nyilvántartási jegyzőkönyvvel és a területek nyilvántartásá
val is meg fogunk ismerkedni.

A kisebb erdőbirtokokra vonatkozó gazdasági tervek tartozékai. 
Kisebb erdőbirtokoknál a nyilvántartás, amint láttuk, magába a gaz
dasági tervbe van felvéve, Az átnézetes térkép mellőzhető, mivel 
rendszerint maga a gazdasági térkép is kellő áttekintést nyújt az 
egész területről. Ennélfogva ezeket a gazdasági terveket rendes 
körülmények között elegendő a gazdasági térképpel felszerelnünk. 
A gazdasági térkép vagy olyan alakban készül, mint a nagyobb 
birtokokról, vagy pedig összehajtható alakban, úgy, hogy a gazda
sági tervhez hozzáilleszthető s ezzel együtt beköttethető legyen. Ha 
a vágásszabályozás vágásokra osztás útján történt, a gazdasági 
térképre az első 10 évre eső vágásterületek is bejelölendők (piros 
tintával).

4. Ideiglenes gazdasági tervek.

Ha a rendszeres gazdasági terv elkészítése bármely okból halasz
tást kell hogy szenvedjen (pl. ha a birtokrendezés még nincs 
befejezve, vagy ha nagyon sok az erdőrendezési munka stb.), a 
gazdálkodást egyelőre úgynevezett ideiglenes gazdasági tervben 
szabályozzuk, pl. 10 évre, illetőleg, ha a rendszeres gazdasági terv 
hamarább elkészülhet, az ennek elkészültéig terjedő rövidebb időszakra.

Természetes, hogy ebben az esetben, munka- és költségkímélés 
okáért, sem a külső munkákat nem végezzük olyan részletességgel,, 
sem pedig magának a gazdasági tervnek az elkészítésénél nem 
járunk el olyan aprólékossággal, mint rendszeres gazdasági terv 
készítése esetén.

Az erdőbirtok kiterjedését az egész birtokra kiterjedő pontosabb 
felmérés mellőzésével, csak megközelítőleg, a rendelkezésre álló 
kataszteri vagy egyéb adatok alapján állapítjuk meg. Részletes fel
mérést az erdőnek csak azokon a részein végzünk, amelyek azalatt 
az idő alatt, amelyre az ideiglenes terv szól, kihasználás alá kerülnek. 
A terület többi részéről csak vázlatos térképet készítünk a kataszteri 
vagy egyéb térképek felhasználásával. Úgyszintén a termőhelyi és 
faállományviszonyokat is csak az imént jelzett vágásterületeken
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becsüljük meg részletesen, a terület többi részén ellenben csak 
vázlatosan.

A gazdasági terv keretében ebben az esetben is meg kell álla
pítanunk (ideiglenesen) a gazdasági módot, a vágásfordulót és a 
gazdálkodásnál szem előtt tartandó főbb elveket. Azután ki kell 
mutatnunk, hogy az egyes korosztályok körülbelől mekkora területet 
foglalnak el s ennek a megtörténte után meg kell határoznunk a 
legközelebbi 10 év alatt, illetőleg a rendszeres gazdasági terv elkészí
téséig kihasználható területet. Végül szabályoznunk kell erre az idő
szakra az elő- és mellékhasználatokat, valamint a felújításokat is.

Maga a gazdasági terv nagyobb erdőbirtokoknál állhat: a leíró 
részből, mely az ismert beosztással bírhat, de természetesen egy
szerűbb és rövidebb lehet, mint a rendszeres gazdasági tervek 
leíró része; továbbá a területkimutatásból, a részletes erdőleírásból 
és a részletes fő-, elő-, mellékhasználati és a felújítási tervekből. 
A fatermési táblák helyett elegendő a leíró részben megemlíteni, 
hogy mely fatermési táblák alkalmazhatók az illető erdőre. A vágás
szabályozással járó számításokat szintén belefoglalhatjuk a leíró részbe. 
A gazdasági terv felszerelendő a nyilvántartással és egy vázlatos 
térképpel.

Kisebb birtokok ideiglenes gazdasági terve egy egyszerű leírásból 
állhat. Ebben az erdő általános viszonyainak rövid vázolása és a 
termőhelyi és a faállományviszonyok vázlatos kimutatása után meg
állapítjuk a gazdasági módot és a vágásfordulót s meghatározzuk, 
hogy a legközelebbi 10 év alatt (illetőleg a rendszeres gazdasági 
terv elkészítéséig) a fő-, elő-, mellékhasználatok és felújítások, hol, 
mekkora kiterjedésben lesznek foganatosíthatók, illetőleg foganato- 
sítandók.
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MÁSODIK SZAKASZ.

A nyilvántartás.
A nyilvántartás alakjáról általában.

A nyilvántartás czélja, amint már az erdőrendezéstan elméleti 
részéből tudjuk: a tíz évre terjedő időszakokra (félfordulószakokra, 
illetőleg sarjerdőknél egész fordulószakokra) nézve kimutatni a hasz
nálatok, felújítások és egyéb gazdasági teendők miként történt 
foganatosítását s a gazdálkodás eredményeit, továbbá az erdő általános 
viszonyaiban, az erdő területében, az erdő állapotában, a gazdaság 
czéljaiban és feladataiban esetleg beállott változásokat és mindezekkel 
kapcsolatban számot adni az erdőgazdaságra nézve nagyobb jelen
tőséggel bíró fontosabb eseményekről.

Miként a gazdasági tervnek, a nyilvántartásnak az alakja is többé- 
kevésbbé különböző szokott lenni a többek között aszerint, amint 
nagyobb avagy kisebb erdőbirtokkal van dolgunk. A nagyobb erdő- 
birtokokra vonatkozó nyilvántartás rendszerint külön táblázatokból áll, 
amelyeket a gazdasági tervtől elkülönítve, az ú. n. «nyilvántartási 
könyv»-be szoktunk foglalni. Kisebb erdőbirtokoknál ellenben a nyil
vántartás a legtöbb esetben egyesítve van magával a gazdasági 
tervvel, oly módon, hogy csak a nyilvántartási jegyzőkönyv és a 
területek nyilvántartása számára vannak külön lapok fenntartva, a 
többi nyilvántartási kimutatás pedig össze van vonva a legközelebbi 
10 évre szóló részletes tervekkel, amelyekben megfelelő rovatok 
vannak egyúttal a nyilvántartási adatok számára is.

Mi az alábbiakban először is a nagyobb erdőbirtokokra vonatkozó 
nyilvántartással fogunk megismerkedni s azután tárgyalni fogjuk 
röviden a kisebb erdőbirtokokra vonatkozó nyilvántartást is. Amint 
a gazdasági terveknél tettük, a nyilvántartás tárgyalásánál is első
sorban a hazai viszonyokat s a nálunk kialakult rendszert fogjuk 
alapul venni, anélkül azonban, hogy ehhez mindenben szorosan 
alkalmazkodnánk. Sőt ellenkezőleg különös figyelemmel leszünk
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arra, hogy ezt a rendszert, ahol szükségesnek mutatkozik, többé- 
kevésbbé tökéletesítsük.

Nálunk a nagyobb erdőbirtokokra vonatkozó nyilvántartásnak az alakja éppúgy, 
mint a gazdasági terveké, eredetileg az 1880. évi erdőrendezési utasításban szabá
lyoztatok:. Ezt az alakot azonban az 1906. évi utasítás lényegesen módosította. 
Még pedig olyképpen, hogy a nyilvántartás egyúttal az illető 10 éves időszak 
gazdasági eredményeinek átnézetes kimutatására is alkalmas legyen s ezáltal az 
azelőtt az üzemátvizsgálás alkalmával készíteni szokott külön táblázatos kimu
tatások nélkülőzhetőkké váljanak. Mi az alábbiakban, tekintettel arra, hogy a 
jelenleg használatban lévő nyilvántartási könyvek nagy része még a régi rend
szernek megfelelő alakkal bír s a gyakorlatban még egyideig a régi rendszer szerint 
is kell vezetni a nyilvántartást, mellékesen a régi alakról is meg fogunk emlékezni 
mindazoknál a nyilvántartásoknál, amelyeknél az lényegesen eltér az újabb alaktól.

A kisebb erdőbirtokokra vonatkozó nyilvántartás alakja tudtunkkal nincsen 
miniszteri rendelettel szabályozva (éppúgy, amint a gazdasági terv alakja sincsen 
az ilyen erdőbirtoknál).

A ) A nyilvántartás a nagyobb erdőbirtokoknál.

A nyilvántartás a nagyobb erdőbirtokoknál nálunk a következő 
9 részből áll:

1. Nyilvántartási jegyzőkönyv.
2. A területek nyilvántartása.
3. Főhasználatok nyilvántartása erdőrészletek szerint.
4. Főhasználatok nyilvántartása évfolyamok szerint.
5. Előhasználatok nyilvántartása erdőrészletek szerint.
6. Előhasználatok nyilvántartása évfolyamok szerint.
7. Mellékhasználatok nyilvántartása.
8. Felújítások nyilvántartása erdőrészletek szerint.
9. Felújítások nyilvántartása évfolyamok szerint.
Ezeket kiegészíteni volna hívatva nézetünk szerint némely esetben :
10. Nyilvántartás a szállítási berendezésekről.

/. A nyilvántartási jegyzőkönyv.

Alakja az alábbi mintából vehető ki:
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A nyilvántartási jegyzőkönyvbe évről-évre feljegyzendők:
a) Az erdő területében felmerülő változások.
b) Az erdőbirtok általános viszonyaiban (birtokviszonyok, jog

viszonyok stb.) esetleg beálló változások.
c) Az erdőgazdaságra nagyobb jelentőséggel bíró események, 

beleértve az elemi csapásokat (szél-, hótörések, rovarkárok stb.) is.
d) Az időjárás és annak befolyása a fatenyészetre s a fák mag

termésére.
e) A gazdasági tervtől történt lényegesebb eltérések és ezek 

indokolása, valamint az eltéréseket engedélyező miniszteri rendeletek 
és közigazgatási bizottsági határozatok rövid kivonata az engedélyhez 
kötött feltételek rövid felsorolásával együtt.

f )  A gazdaság fejlesztésére vonatkozó esetleges fontosabb indít
ványok.

g ) Az időközben felmerült s az erdőrendezés körébe vágó fon
tosabb gazdasági intézkedések s ezek végrehajtása.

h) A szállítási berendezésekre vonatkozó adatok.
i) Az erdő jövedelmezésére vonatkozó adatok. (Ezeket, valamint 

a h) pont alá tartozó adatokat sok esetben czélszerűbb külön 
segédkimutatásban tartani nyilván.)

k) A gazdasági tervben és az ahhoz tartozó térképeken esetleg ész
lelt lényegesebb hibák és hiányok.

A «tárgy» rovatba minden évben felírjuk az évszámot s ez alá 
a fentebb jelzett adatokat időszerinti sorrendben évről-évre elölről 
kezdődő sorszám alatt jegyezzük be. Az «elintézés» rovatot csak 
az olyan tételeknél töltjük ki, amelyeknél a «tárgy» rovatban foglalt 
feljegyzésből folyólag valamely elintézés (pl. a természetben teljesí
tendő valamely munkának a foganatosítása, a területek nyilván
tartásába való bejegyzés, a gazdasági terv vagy a térkép helyesbítése 
stb.) vált szükségessé.

2. A területek nyilvántartása.

Az erdőbirtok területében vétel, csere, eladás folytán, vagy más 
okból beálló, nemkülönben az egész területen belől a különböző 
művelési ágak közt felmerülő területváltozásoknak a feljegyzésére 
szolgál. (Alakját lásd a 336. lapon.)
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A területek nyilvántartása.

A területváltozás 
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A területváltozásokat ebben a nyilvántartásban minden üzem
osztályra nézve külön tartjuk nyilván. A vágásforduló elején az első 
évnek megfelelő évszám alá beírjuk a területállományt művelési ágak 
szerint a területkimutatás (I. sz. táblázat) alapján. Ez alá írjuk az 
illető évben esetleg beálló szaporodást vagy apadást a fenti mintá
ból kivehető alakban s az év végével a változások figyelembevételé
vel megállapítjuk és beírjuk az akkori területállományt. Minden egyes 
területváltozásra nézve hivatkozni kell a »megjegyzés« rovatban a 
nyilvántartási jegyzőkönyvnek arra a tételére, amely alatt a terület
változás tárgyalva van.

Ennek a nyilvántartásnak az 1880. évi utasításban előírt régi alakja annyiban 
különbözik a most ismertetett mintától, hogy benne a területváltozásokat nem 
egy és ugyanazon a lapon, hanem két külön oldalon kell kitüntetni (t. i. a szapo
rodást a baloldali, az apadást a jobboldali oldalon) s hogy az erdőterület czímű 
rovat alatt alrovatok vannak az erdősült és tisztás területek részére.

3. Főhasználatok nyilvántartása erdőrészletek szerint.

Czélja a főhasználatra előírt vágásterületeken, valamint az esetleg 
ezeken a területeken kívül teljesített főhasználatokra vonatkozó ada
toknak, ú. m. a kihasznált területeknek és fatömegeknek, valamint 
az ezekért befolyt tőáraknak erdőrészletenként való kimutatása.

Hogy a rendes vágásterületeken kívül eszközölt fahasználatok 
közül melyek tekintendők főhasználatnak s melyek előhasznáiacnak, 
ez esetről-esetre, a helyi viszonyoknak figyelembevételével ítélendő 
meg. Minden előfordulható esetre érvényes, határozott szabályt erre 
nézve nem is lehet felállítani. Némi tájékozásul szolgálhatnak azon
ban a következők.

A főhasználatok közé sorozandók:
a) A koruk szerint vágható és közel vágható faállományokból 

széltörés, széldöntés, hótörés, rovarok által okozott károsítások foly
tán, vagy egyéb okokból kihasznált mindazoknak a törzseknek a 
fatömege, amelyek a főfaállományhoz számíthatók; de csak abban 
az esetben, ha a kihasználás tarvágásszerűleg történt s a letarolt 
terület legalább egy fél kataszteri holdat teszen, vagy pedig ha a 
kihasználás által a főfaállomány sűrűsége annyira megszakíttatott, 
hogy ennek következtében az illető erdőrészlet vágáskori fatömege 
előreláthatólag lényegesen (mondjuk legalább is 10%-al) kevesebb 
lesz, mint különben lenne.

Muzsnay G . : Erdőrendezéstan. 22
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b) A középkorú, vagy fiatalabb faállományokból kihasznált fatömeg 
abban az esetben, ha a kihasználás folytán nagyobb hézagok kelet
keztek s ezekben a hézagokban a visszamaradt főfaállomány kihasz
nálása idejéig vágható faállományt már nem lehet nevelni.

c) Szálaló-gazdasági mód alkalmazása esetén az öszszes fahasz
nálatok.

A szóban levő nyilvántartás a következő berendezéssel bír: 
(Mintáját lásd a 340. és 341. lapokon.)

A nyilvántartási könyv összeállítása alkalmával — ami mindjárt a 
gazdasági terv elkészítése után történik — ebben a nyilvántartásban 
a részletes főhasználati terv szerint kihasználásra előírt minden egyes 
erdőrészlet számára külön számlát nyitunk, rendszerint úgy, hogy 
egy lapra két erdőrészlet jusson. Czím gyanánt minden számlánál 
felírjuk a tag és az erdőrészlet számát. A főhasználatra előírt erdő
részletek után nehány lapot üresen hagyunk az időközben esetleg 
felmerülendő elő nem írt főhasználatok (t. i. a főhasznáiatra elő nem 
írt területeken teljesített főhasználatok) feljegyzésére, mert ezek részére 
annak idején ugyancsak erdőrészletenként — szintén külön szám
lák lesznek nyitandók.

Az előírt erdőrészleteknél a számla baloldalán az első rovat
csoportba beírjuk az előírásra vonatkozó adatokat, a részletes főhasz
nálati tervből. (A főhasználatra elő nem írt erdőrészletek részére 
később nyitandó számlákban az előírásra vonatkozó rovatcsoport 
nagyon természetesen kitöltetlen marad.)

A kihasználás teljesítését feltüntető adatokat a következő rova
tokba a kihasználás megtörténte után a foganatosításnak megfelelőleg 
jegyezzük fel, még pedig a területi adatokat a gazdasági térkép, 
illetőleg felmérés alapján, a fatömegeket és tőárakat pedig az erdő
gondnok számadásai nyomán.

Az adatok bejegyzésére nézve meg kell jegyezni a következőket.
a) A kihasználás évének rendszerint az az év tekintendő, amely

ben a fadöntés történt. Ha a fadöntés az év utolsó hónapjaiban 
veszi kezdetét, illetőleg foganatosíttatik, a használat a következő év 
terhére írható.

b) Fokozatos felú jító vágásmódnál a kihasznált hozamba beszámí
tandó területet vagy a kihasznált fatömegnek az erdőrészlet becsült 
fatömegével való egybevetése útján, vagy pedig a faállománynak az 
illető évi vágatás megkezdése előtt és befejezése után megbecsült 
sűrűségi viszonyszámai segélyével szoktuk kiszámítani.
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Az első eljárás mindenekfelett az illető erdőrészlet fatömegének pon
tos megbecslését követeli meg s emellett belterjes kihasználást és pontos 
faanyagelszámolást tételez fel s csak akkor alkalmazható megnyug
vással, ha mindezek a feltételek megvannak, különben nem.

A második eljárás, vagyis a kihasznált hozamba beszámítandó 
területnek a sűrűségi viszonyszámok alapján való kiszámítása, csak 
akkor vezet elfogadható eredményhez, ha a faállomány megritkítása 
többé-kevésbbé egyenletesen történt. Ámde ez a feltétel gyakran 
hiányozni fog, mihelyt eltérünk a fokozatos felújító vágásmódnak 
nálunk eddig szokásban lévő sablonos alakjától. Már pedig külö
nösen jegenyefenyvesekben, ahol a hézagokban és a vágások szélein 
már előzetesen kisebb-nagyobb fiatalos csoportok telepedtek meg, 
a felújítás érdekei megkívánják, hogy eltérjünk az egyenletes ritkítás
tól, ha nem is szándékozunk éppen kifejezetten csoportos felújító 
vágást vagy szegélyező vágásokat alkalmazni.

Az ilyen esetekre — amikor t. i. a becsült és a kihasznált fatöme
gekre nem támaszkodhatunk megnyugvással — a kihasznált hozamba 
beszámítandó területnek a kör/apösszegek alapján  való meghatáro
zását ajánljuk.

A körlapösszegek tudvalevőleg bizonyos szűkebb vastagsági határokon belül 
úgy viszonylanak egymáshoz, mint a fatömegek. Ha tehát ismerjük a kihasznált 
törzsek és az állva maradó törzsek mellmagassági körlapjainak az összegeit, nem 
nehéz kiszámítanunk, hogy a területnek hányadrésze használtatott ki az illető 
vágatás alkalmával s így azt sem, hogy a nyilvántartásba hány holdat írjunk be 
kihasznált terület gyanánt. Az eljárás a következő:

Akkor, amikor a kihasználandó törzseket kijelöljük, megmérjük 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, valamint az állva maradó fáknak a mellmagassági 
átmérőit s ezekből kiszámítjuk a körlapösszegeket. A kétféle körlapösszegből 
azután a kihasználtnak veendő terület és az összes fák által je len leg  képviselt 
hozamba beszámítandó terület viszonyszámát úgy kapjuk meg, hogy a kijelölt 
fák körlapösszegét elosztjuk az összes fák körlapösszegével (tehát a kihaszná
landó és az állva maradó fák körlapösszegeinek az összegével). Utóbbinál azon
ban a fokozatos kihasználás tartama alatt még várható növekedést is számításba 
kell vennünk. Ezt a növekedést pedig úgy számítjuk ki, hogy a visszamaradó fák 
körlapösszegét megszorozzuk a növekedési viszonyszám annyiszorosával, ahány 
év múlva a visszamaradó fák előreláthatólag és átlagosan ki fognak használtatni.

Tegyük fel például, hogy valamely átlagosan 90 éves jegenyefenyvesben a 
kihasználás időtartama körülbelül 20 év. A növekvési viszonyszám (a holdan- 
kénti folyó növekedés elosztva a holdankénti fatömeggel) a fatermési táblák 
alapján kiszámítva a 20 éves időszak közepén, vagyis 100 éves korban =  0’01. 
A kihasználás arányát kifejező viszonyszámot (amellyel meg kell szoroznunk a

22*
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Főh aszn álatok  n yilván tartása
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alapján történt, a hozamba beszámítandó valódi területeket feltüntető mindkét 

; rovat mellett egy-egy rovat nyitandó az átszámított területek kimutatására.
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erdőrészletek  szerint.
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vágás valóságos területét, hogy megkapjuk a hozamba beszámítandó területet) 
a most kezdődő kihasználás alkalmával a következő egyszerű képlet szerint

A
határozhatjuk m eg: A  A  A  x  q.1q , ahol A  =  a kivágandó fák körlap

összege, A l =  az állva maradó fák körlapösszege ; OlO pedig =  a növekedési 
viszonyszám tízszerese (a visszamaradó fák t. i. átlagosan körülbelül 10  év múlva 
fognak kihasználtatni).

Ha a következő használat ugyanabban az erdőrészletben 4 év múlva fog 
bekövetkezni, akkor annak idején a nevezőben szorzó gyanánt természetesen 
0 -0 1 X  8 =  0-08 fog szerepelni 0-10  helyett, mivel feltételezzük, hogy az akkor 
még visszamaradó törzsek a hátralévő 16 éves időszak közepén, vagyis átlagosan 
8 év múlva kerülnek majd vágás alá. A számítás nem egészen pontos, de 
czélunknak megfelel, mivel mathematikai pontosságra amúgy sem törekedhetünk.

Hogy a növekedési viszonyszámot ne kelljen esetről-esetre külön kiszámítani, 
czélszerű azt minden egyes erdőrészletnél kimutatni a részletes főhasználati 
tervben.

Az olyan koros vagy beteges faállományoknál, amelyektől lényegesebb 
fatömeggyarapodást már nem lehet várni (pl. túlkoros tölgyeseknél), a növek- 
vési viszonyszám figyelmen kívül hagyható.

A kivágandó fák kijelölésénél soha sem szabad abból kiindulnunk, hogy a 
kihasználást bizonyos előre meghatározott arányban kívánjuk foganatosítani, 
hanem jelöljünk mindig a felújítás érdekeinek és a fatömeg- és értékgyarapodás 
lehető kiaknázásának a szem előtt tartásával s csak utólagosan, a jelölés befeje
zése után, számítsuk ki a nyilvántartásban elszámolandó terület nagyságát. Erre 
való tekintettel a szokásos évi favágatási terveket csak a jelölések megtörténte 
után kellene elkészíteni, illetőleg a jelölést a favágatási tervek elkészítése előtt 
kellene foganatosítani. Vagy, ha ez nem volna lehetséges, ki kellene mondani, 
hogy a favágatási tervek a jelölésnél inkább csak tájékozásul szolgálnak s nem 
feltétlenül mérvadók, mert különben sok esetben háttérbe szorulhatnak a felújítás 
érdekei.

A fent leírt eljárás rendszerint nem ad annyi munkát, hogy emiatt vissza
riadhatnánk tőle. A jelölés alkalmával amúgy is minden törzset jól szemügyre 
kell vennünk, hogy helyesen állapíthassuk meg, melyek vágandók ki közülök. 
Amíg a munkás a kivágandó törzset fejszével megjelöli és megbélyegzi, azalatt 
a mellmagassági átmérőt egy másik munkás könnyűszerrel megmérheti s mi 
bejegyezhetjük felvételi könyvünkbe. Munkatöbbletet tehát csak a visszamaradó 
fák mellmagassági átmérőinek a felvétele okoz, ami, ha tekintetbe veszsztik, 
hogy egy átlalós naponta 1 — 2000 törzset, sőt még ennél is többet mérhet meg, 
nagyon jelentékenynek éppen nem mondható. Éppúgy nem igen tehet számot a 
költségtöbblet sem.

Legfeljebb akkor lehet okunk idegenkedni ezektől a felvételektől, ha a kijelö
lendő fák számaránya aránytalanul csekély a visszamaradókéhoz képest. Ez azon
ban inkább csak nagyon lassú menetű, fokozatos felújító vágásnál, így például 
csoportos felújító vágás és szegélyező vágások alkalmazása esetén, tehát csakis 
az olyan belterjes, rendezett gazdaságokban fordulhat elő gyakrabban, ahol 
különben is a fatömeget pontosan becsülhettük meg s így a kihasznált hozamba
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beszámítandó területet a fatömeg alapján határozhatjuk meg, vagy pedig egészen 
mellőzve a területet, a részletes főhasználati tervben előirányzott évi fahozamot 
vehetjük zsinórmértékül a főhasználatok foganatosításánál.

Esetleg úgy is eljárhatunk, hogy kis arányban való használat esetén a 
kihasznált famennyiségből határozzuk meg a hozamba beszámítandó területet, 
még ha nem is volna valami pontosan megbecsülve az erdőrészlet fatömege s 
más alkalommal megint, amikor ugyanabban az erdőrészletben nagyobb arányú 
használatot foganatosítunk, a körlapösszegre támaszkodunk.

c) Fafajra nézve elegyes erdőknél, ha egyszerre csak az egyik 
(esetleg két) fafaj használtatik ki, a kihasznált terület ennek a fafajnak 
(fafajoknak) az elegyarányszáma szerint határozandó meg.

d) Fenyveseknél a terület arra az évre számolandó el, amely évben 
az épületi fa termeltetett. Indokolt ez az eljárás azért, mert rendes 
körülmények között a tűzifa mennyisége alárendelt, értéke pedig 
elenyésző csekély szokott lenni az épületi fáéhoz képest.

e) Fia két vagy több egymás mellett fekv ő  erdőrészletet együtt 
használunk k i s a kihasznált fatömeget nem tudjuk erdőrészletenként 
eléggé pontosan elkülöníteni, az illető erdőrészletek számlái össze
vonhatók s az összevont számlában a terület erdőrészletenként, de 
a fatömeg együttesen mutatandó ki.

f) Ha a fatöm eg a szám adásokban csak a vágatás idejét követő 
évben, vagy esetleg még ennél is később szám oltatik el, annak a nyilván
tartásba való bevezetése egyelőre elhalasztható. A terület azonban 
ebben az esetben is bevezetendő a nyilvántartásba a kihasználási 
év végén. Amint a fatömegnek, éppúgy a tőáraknak a bevezetése is 
elhalasztható egy ideig, ha ezek a területek bejegyzése alkalmával 
még nem ismeretesek.

g) A kéreg mennyiségét és értékét csak abban az esetben mutatjuk 
ki, ha az mint cserzőkéreg értékesíttetett vagy esetleg más módon 
felhasználtatott.

h) Ha a kihasznált fatömeget pontosan nem ismerjük — ami pl. 
tövön való értékesítésnél szokott előfordulni — azt az értékesítést 
megelőző becslés alapján számoljuk el.

A kihasználás befejezése s az összes adatoknak az illető erdő
részlet számlájába történt bevezetése után az adatokat összegezzük. 
Ezt az összegezést azonban esetleg a 10 éves időszak végére 
halaszthatjuk s akkor a revízió alkalmával egyszerre végezhetjük 
minden számlánál.
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4. Főhasználatok nyilvántartása évfolyamok szerint.

Ebben a nyilvántartásban a foganatosított főhasználatokat évek 
szerint csoportosítva mutatjuk ki. Kétféle alakkal bírhat.

Egyik alakját a 346. és 347. lapokon lévő minta tünteti fel. Ennek 
a mintának a három első rovata arra szolgál, hogy benne az illető 
évre nézve mérleget készítsünk a főhasználatokról, nevezetesen a 
kihahasznált területet, illetőleg — ha az egyes években foganatosít
ható főhasználatok mennyisége tekintetében a fatömeg az irányadó 
a kihasznált fatömeget összehasonlítsuk az előírással. Hogy ez az 
összehasonlítás miképpen történik, kivehető magából a mintából.

A következő rovatokba az illető évben kihasznált (hozamba 
beszámítandó) területeket és fatömegeket vezetjük be az erdőrész
letek szerinti nyilvántartás alapján, még pedig a fatömegeket olyan 
részletességgel, aminővel azok az erdőrészletek szerinti nyilvántar
tásban ki vannak mutatva.

Az adatokat ebben a nyilvántartásban minden üzemosztályra 
nézve külön lapra jegyezzük s ennek megfelelőleg ugyancsak üzem
osztályok szerint készülnek a mérlegek is.

A főhasználatok évfolyamok szerinti nyilvántartásának a másik 
alakja úgy van berendezve, hogy a revízió alkalmával könnyű átte
kintést nyújtson a 10 év folyamán teljesített összes főhasználatokról 
s ezeket ne kelljen külön táblázatos kimutatásba foglalni. Alakja a 
348. és 349. lapokon lévő mintából vehető ki.

A 10 évi időszak elején a ^gazdasági terv szerinti előírás« czímű 
főrovatba a részletes főhasználati terv alapján, üzemosztályonként, 
illetőleg több erdőrészből (vágássorozatból) álló üzemosztálynál 
erdőrészenként (vágássorozatonként) külön lapra bejegyezzük egymás 
után területeikkel és becsült fatömegeikkel együtt a főhasználatra 
előírt összes erdőrészleteket. A lap végén néhány sort üresen 
hagyunk az olyan erdőrészletek számára, amelyekben esetleg a 
gazdasági tervtől eltérő főhasználat lesz. (Ezeknél természetesen az 
előírásra vonatkozó első rovat annak idején kitöltetlenül marad.)

A következő 10 főrovat, amelynek a fejébe a 10 évi időszak 
egyes éveinek megfelelő évszámokat írjuk be, az egyes években 
kihasznált területek és fatömegek erdőrészletenként való kitüntetésére 
szolgál. Az adatokat ezekbe a rovatokba évről-évre az erdőrészletek 
szerinti nyilvántartásból írjuk be. A fatömegeket itt helyszűke miatt
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nem részletezzük fafaj és választék szerint, a félfordulószak végén
— a revízió alkalmával — azonban a 10 évi adatok összegét tartal
mazó további rovatba már ilyen részletességgel írjuk be, az erdő
részletek szerinti nyilvántartás nyomán. A bejegyzéseket erdőrészen
ként (vágássorozatonként) és üzemosztályonként évente összegezzük 
s ez alkalommal az üzemosztályra vonatkozó összesítésnél a fatö
megek alá beírjuk az ezekért tőárban befolyt pénzösszeget is, mely 
az erdőrészletek szerinti nyilvántartás alapján külön számítandó ki.

Az évente foganatosított főhasználatoknak az előírással való 
összehasonlítása és az egyes években foganatosítható főhasználatok 
megállapítása czéljából ezenkívül a területekről (illetőleg a fatöme
gekről) üzemosztályonként évente mérleget készítünk a mintán 
látható alakban.

Ez a második alakja a főhasználatok évfolyamok szerinti nyilván
tartásának inkább csak az erdőfelügyelet érdekeit szolgálja, kezelési 
szempontból ellenben nem igen elégíti ki az igényeket, mert a 
kihasznált fatömegeket nem részletezi fafajok és választékok szerint. 
Ebből a szempontból megfelelőbbnek tartjuk az első alakot, habár 
ez viszont a revízió alkalmával a 10 év alatt foganatosított főhasz
nálatoknak külön átnézetes kimutatásba foglalását teszi szükségessé.

Ennek a nyilvántartásnak az 1880. évi erdőrendezési utasításban előírt régi 
alakja lényegében megegyezett a fentebb ismertetett első alakkal, míg az 1906. 
évi utasításban előírt újabb minta a második alaknak felel meg.

Ha tisztán csak az erdőfelügyelet érdekeit tartva szem előtt, arra törekszünk, 
hogy a nyilvántartás minél egyszerűbb legyen, elegendő a főhasználatokról csak 
egyetlen, az évfolyamok szerinti utóbbi nyilvántartásnak megfelelő alakú nyilván
tartást vezetni. De a kezelés érdekében ebben az esetben is gondoskodni kell
— legalább a nagyobb, rendszeresebb erdőgazdaságoknál — a foganatosított 
főhasználatokra vonatkozó adatok részletes kimutatásáról, ami az erdőrészletek 
szerinti nyilvántartásnak és az évfolyamok szerinti nyilvántartás első alakjának 
megfelelő berendezéssel bíró két külön kimutatásban történhetik meg. A fő
használatokat részletesen feltüntető ez a két kimutatás ebben az esetben segéd
kimutatás (adatgyűjtő táblázat) számba menne s mint ilyen nem tartoznék szo
rosan véve a nyilvántartáshoz.

5. ELőhasználatok nyilvántartása erdőrészletek szerint.

Amint a 350. és 351. lapokon lévő mintából kitűnik, lényegében a 
főhasználatok erdőrészletek szerinti nyilvántartásához hasonló beren
dezéssel bír.
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Főhasználatok nyilvántartása
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évfolyamok szerint.
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Előhasználatok nyilvántartása
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erdőrészletek szerint.
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Ebben is külön számlát nyitunk a részletes előhasználati tervben 
előírt összes erdőrészletek számára s néhány lapot üresen hagyunk 
az elő nem írt területeken netalán foganatosítandó előhasználatok 
feljegyzésére. A baloldalon levő rovatokba az előírásra vonatkozó 
adatokat erdőrészletenként a részletes előhasználati tervből írjuk be. 
A jobb oldalt az előhasználat foganatosítása után töltjük ki.

Ennek a nyilvántartásnak a vezetésénél a következők tartandók szem előtt:
1. Ha valamely erdőrészletben valamely évben a gyérítés, illetőleg tisztázó 

vágás csak szétszórtan foganatosíttatott s emiatt a terület, amelyre az előhasználat 
terjedt, megfelelő pontossággal meg nem állapítható, a területi adatok egyelőre 
csak irónnal vezetendők be a nyilvántartásba s tintával csak akkor Írandók be, 
amikor az előhasználat az egész erdőrészletben megtörtént s az egyes évekre 
eső terület a kihasznált fatömegek arányában kiszámítható.

2. A jelentéktelenebb esetleges használatok számára az egész üzemosztályt 
illetőleg közös számla nyitandó s ide folytatólagosan vezetendők be a 10  évi 
adatok. Abban az esetben azonban, ha valamelyik erdőrészletben jelentékeny 
fatömeg használtatott ki ezen a czímen, az illető erdőrészlet számára czélszerű 
külön számlát nyitni.

3. Különös figyelem fordítandó arra, hogy az előhasználatok nyilvántartásába 
olyan, esetleges használat jellegével bíró fahasználat (bárczázás útján értékesített 
fekvő és hulladékfa) bele ne kerüljön, amely valamely főhasználatra előírt erdő
részletben foganatosíttatott s amely tehát a főhasználatok között tartandó nyilván.

4. Az előhasználatok közé vezetendők be (tisztázó vágás czímén) a fiatalosok 
felszabadításánál nyert fatömegek is abban az esetben, ha értékesíthetők voltak, 
bárha kihasználásuk a részletes felújítási terv alapján történt.

6. Előhasználatok nyilvántartása évfolyamok szerint.

Ennek az alakja is kétféle lehet, miként a főhasználatok évfolya
mok szerinti nyilvántartásáé.

Be lehet rendezve úgy (lásd a 354. és 355. lapokon levő mintát), 
hogy az első rovatcsoportban az illető évi előhasználatokról mérle
get készíthessünk (aminek azonban itt nincsen különösebb jelentő
sége), a további rovatokban pedig összevonhassuk az illető évben 
foganatosított s az erdőrészletek szerinti nyilvántartásba bejegyzett 
előhasználatokat.

Avagy pedig a főhasználatok évfolyamok szerinti nyilvántartásá
nak fentebb ismertetett második alakjához hasonló beosztással bírhat. 
Ezt a beosztást tünteti fel a 356. és 357. lapokon lévő minta. Hogy 
az adatoknak ebbe a nyilvántartásba való bejegyzésénél miképpen 
kell eljárni, a főhasználatokra vonatkozó hasonló nyilvántartás tár
gyalásánál elmondottak után nem szorul bővebb magyarázatra. Lég-
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feljebb annyit jegyezhetünk meg, hogy miután az előhasználatok 
évenként való egyenletességére nagyobb súlyt nem igen szoktunk 
fektetni, az évi mérlegek itt elmaradhatnak.

Az 1880. évi utasításban foglalt minta lényegében ennél a nyilvántartásnál 
is megegyezik az imént ismertetett első alakkal, míg a második alak az 1906. évi 
utasításban előírt újabb mintának felel meg.

7. M ellékhasználatok nyilvántartása.

A mellékhasználatokról csak évfolyamok szerint vezetünk nyilván
tartást, amelynek alakja a 358. és 359. lapokon lévő mintából vehető 
ki. (Ez a minta, ha czélszerűnek mutatkozik, akként módosítható, 
hogy a mellékhaszonvételekért befolyt pénzösszegeknek részleteseb
ben való kimutathatása kedvéért a 10 évre szóló 10 rovat mindeni- 
kében legyen egy-egy alrovat a pénzösszegek számára is.)

Az előírás feltüntetésére szánt első rovatcsoportba az adatokat 
a részletes mellékhasználati terv nyomán vezetjük be üzemosztályon
ként, esetleg erdőrészenként (vágássorozatonként) csoportosítva. Az 
olyan erdőrészleteknél, amelyeknél a mellékhasználat időtartama a 
részletes mellékhasználati tervben nincs évek szerint határozottan 
megállapítva, hanem csak a beerdősítés avagy a kihasználás idejéhez 
van kötve, az »évek, amelyekre a mellékhasználat elő van írva < czímű 
rovatot csak utólagosan, rendszerint a revízió alkalmával töltjük ki, 
amikor az erre vonatkozó adatokat már pontosan ismerjük.

A következő 10 rovatban a foganatosított mellékhasználatokat 
évről-évre, a valóságnak megfelelőleg, akként jegyezzük be, hogy 
minden egyes évben beírjuk az egyes mellékhasználatoknak meg
felelő alrovatokba mindazoknak az erdőrészleteknek a területét (az 
illető erdőrészletekhez), amelyekben mellékhasználat történt. Az eset
leg foganatosított, elő nem írt mellékhasználatokat czélszerű az át
tekintés megkönnyítése kedvéért piros tintával jegyezni be. A terü
leti adatokat évente a mellékhasználatok nemei szerint összegezzük, 
még pedig külön az előírt s külön az elő nem írt mellékhasznála
tokat jelző területeket. Ha az adatokat erdőrészenként (vágássoroza
tonként) elkülönítve jegyeztük fel, azokat összesítés alakjában az 
egész üzemosztályra nézve is összevonjuk.

Az évente foganatosított mellékhasználatoknak az előírással mér
leg alakjában való összehasonlítása elmaradhat a 10 évi időszak 
végéig, vagyis a revízióig.

Muzsnay G .: Erdőrendezéstan. 23
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Előhasználatok nyilvántartása
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Előírás a gazdasági 
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Mellékhasználatok

Előírás a gazdasági terv szerint

bű

H

<u 'nNjá(/>
>o'"
•S MÜJ OJ

Q J NEl/i 0303 jr,
ja '<w <u —> iávüJ E

in
'OJ

<ub/)aj

'Cd
cd

OJ5C
cd
E

'Cd
N
(fia
*3

katasztrális hold

1910 1911

é v b e n  f o g a n a t o s í t o t t

MU-+-»
OJ

OJbjQ
OJ

'cd
cd

O
cd
B

ín
'cd
N(fi
cd

*3

(fi
'OJ

OJ
bio
OJ

cr
'Cd

OJaí
cd
E

(fi
'cd
N
(fi
cd

53

üzem-

1 a 1910-
1919 5-3 5-3 — — — 5-3 5-3 — — — 5-3 — — — —

— b 1910-
1919 25-3 25-3 — - — 25-3 25-3 — — — 25-3 — — — —

— c 1910-
1919 24-8 24-8 — — — 24-8 24-8 — — - 24-8 — — — —

2 f 1910-
1919 — — 1-0 — — — — 1-0 — — — — 1-0 — —

4 e 1910-
1919 3-0 -

Összesen
1910-
1911

668-6 585-1 8-2 — — 321-0 202-0 8-2 — — 372-0 — 8-2 — —

— —
1912-
1919

668.6 585-1 4-3 — — — — — — — — — — — —

Mérleg a 10 évi időszak 

Előírás ... ... ... ... —

végén :

668-6 585-2 8-2 — — 668-6 585-2 8-2 — —

Előírt és foganatosított mellékh. 321-0 202-0 8-2 — — 372-0 — 8-2 — —

Elő nem írt, de « «

Elő írt, de nem « « 347-6 383-2 296-6 585-2

1

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



359

nyilvántartása

stb. 1918 1819

m e l l é k h a s z n á l a t

stb.
-4—»
OJ

13
oj

va5
13-4—*
o
c3

'OJ
13
13
13bjoaj

(T

o
c3
E

h o l d o n

Megjegyzés

osztály

5-3 5-3 — — — 5-3 — — — —

25-3 25-3 — — — 25-3 — — — -

24-8 24-8 — — — 24-8 — — — —

.......................
— — — — — — — - -

......
— — — — — — — - -

.......
— — 1-0 — — — — ro - -

3-0 — — — — 30 — — — Befolyt pénzösszegek:

405-0 362-0 2-5 — — 338-0 — 2-5 — — c/) 
aj

(/>—

— Év
Íjbfiaj M

ak
kc

tat
ás

ín
*3U-

Együtt

K f K f K f cn K f

668-6 5S5"1 4-3 — — 668-6 5S5"1 4"3 — — 1910 1 1 2 — 311 50 50 66 474 16

405-0 362-0 2-5 — — 33S-0 — 2*5 — — 19 11 140 — — — 57 — 197 —

.......................
— —

26S-6 283-1 1 -8 360-6 585"! 1-8

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



360

Az 1880. évi utasításban előírt alak a fentitől lényegesen eltér. Akként van 
berendezve, hogy benne a baloldalon az előírás legyen feltüntethető (a részletes 
mellékhasználati terv rovataihoz hasonló rovatokban), a jobboldalon pedig a 
foganatosítás évenként csoportosítva legyen kimutatható (ugyanolyan elv szerint, 
mint a fő- és az előhasználatok évfolyamok szerinti nyilvántartásában.)

8. Felújítások nyilvántartása erdőrészletek szerint.

Amint a 362. és 363. lapokon lévő mintából látható, ez a nyilván
tartás is két részből áll: az első rész az előírásnak, a második a 
foganatosításnak a bejegyzésére szolgál.

Miként a fő- és előhasználatok erdőrészletek szerinti nyilvántar
tásainál, itt is külön számlákat nyitunk a felújításra előírt összes 
erdőrészletek számára, helyet hagyván egyúttal a nyilvántartás végén 
az olyan elő nem írt erdőrészletek számlái részére, amelyekben még 
netalán felújítás, illetőleg erdősítés fog foganatosíttatni.

A baloldalra minden számlában az előírásra vonatkozó adatokat 
írjuk be a részletes felújítási tervből, míg a jobboldalra a fogana
tosítást illetőleg jegyezzük be az adatokat az erdősítési munkákról 
összeállítani szokott évi számadások (költségszámlák), bérjegyzékek 
és esetleges más feljegyzések alapján.

A minta szerint az erdősített területeket három külön rovatban 
mutatjuk ki, a következő csoportosítással:

1. Előírt mesterséges erdősítések, vagyis a részletes felújítási terv
ben mesterséges erdősítésre előírt területek keretén belül foganato
sított mesterséges erdősítések;

2. az elő  nem írt erdősítések, amelyek közé számítandó — az 
ismétléseket kivéve — minden olyan mesterséges erdősítés, ami a 
részletes felújítási tervben, mint ilyen, területtel előírva nincsen, neve
zetesen : az időközben szükségessé vált azok a mesterséges erdősí
tések, amelyek egyes erdőrészletekben a mesterséges erdősítésre 
előírt területen felül voltak foganatosítandók, avagy pedig egyáltalá
ban nem voltak előírva, de időközben szükségesnek találtattak, nem
különben a gazdasági tervtől eltérőleg kihasznált vágásterületek 
mesterséges felújítása és az összes nem esedékes erdősítések;

3. az ismétlések, vagyis a jelen félfordulószakban teljesített, de 
nem sikerült erdősítések megismétlése.

A természetes úton felújított területek számára a »foganatosítás« 
czímű rovatcsoportban nincsen rovat. Ezekről elegendő a félforduló
szak végén, a revízió alkalmával számolni be, olyan módon, hogy a
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10 év folyamán bevezetett adatok lezárása után a területösszeg alá 
beírjuk a 10 év alatt természetes úton felújult területet (beleértve a 
mesterséges erdősítésre előírt, de természetes úton felújult területe
ket is) az illető erdőrészleteknél.

A mesterséges erdősítésre előírt, de természetes úton felújult területekről 
az erdőgondnok külön jegyzéket vezethet abból a czélból, hogy annak az alapján 
szükég esetén igazolhassa a látszólagos visszamaradást a mesterséges erdősí
téseknél.

Ennek a nyilvántartásnak a vezetésénél egyébiránt még a követ
kezők tartandók szem előtt:

1. A tényleg erdősített terület a tisztásoknál és azoknál a vágás
területeknél, amelyeken természetes úton keletkezett fiatalos nincsen, 
a valódi terület alapján, a többi területnél pedig az elültetett csemete
mennyiség és a holdanként (tisztásoknál) alkalmazni szokott csemete
mennyiség egymáshoz való arányából (vetésnél a fészkek megköze
lítőleges számából) állapítandó meg.

2. Ismétlésképpen csak a jelen Jélfordulószakbart teljesített, de nem 
sikerült erdősítések megismétlésé számolandó el, míg a régebbi 
mesterséges erdősítések megismétlése nem tekintendő ismétlésnek.

3. A csemeték értéke csak abban az esetben szerepelhet az erdő
sítési költségek között, ha a csemeték máshonnan, készpénzért 
szereztettek be, a házilag nevelt csemeték értékének kitüntetése ellenben 
mellőzendő, mivel a csemetekertek költségeit együttesen amúgy is 
kimutatjuk az évfolyamok szerinti nyilvántartásban.

4. A nem készpénzért teljesített erdősítési munkák pénzértéke 
csak hátul a »Megjegyzés« rovatban tüntetendő ki.

5. Gyakran előfordul az az eset, hogy egyszerre történik az 
erdősítés két vagy több szomszédos olyan erdőrészletben, amelyeknek 
egymásközti határvonalai a természetben nem állapíthatók meg. 
ilyen esetekben az adatok becslés alapján, a legmegfelelőbb arányban 
osztandók szét az illető erdőrészletekre.

Az 1906. évi miniszteri utasításban előirt mintában a foganatosított erdősí
tések kimutatására 5 rovat szolgál: a ) »természetes úton felújult«, b) »mesterséges 
úton erdősített«, c) »előíráson felül időközben szükségessé vált több mesterséges 
erdősítés a természetes rovására«, d ) »a gazdasági terv szerint a jelen félforduló
szakban még nem esedékes vagy időközben felmerült mesterséges erdősítés* és 
e) »ismétlés« czímekkel.

Az utasítás kiadása óta szerzett tapasztalatok azonban arról győztek meg, 
hogy az erdősített területeknek ez a kissé körülményes részletezése sok zavart 
idéz elő a nyilvántartás vezetésénél, anélkül, hogy végeredményében különösebb 
előnnyel járna. Erre való tekintettel czélszerűbbnek tartjuk a mesterséges erdő-
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sítéseknél — a mi mintánknak megfelelőleg — csupán az előírt, az elő nem írt 
erdősítéseket és az ismétléseket különböztetni meg egymástól.

Az 1880. évi utasításban előirt mintában a foganatosított erdősítések kimuta
tására csak egyetlen rovat szolgál s így benne a különböző természetű erdősí
téseket nem lehet átnézetesen elkülöníteni, hanem külön bejegyzésekkel kell 
szembetűnővé tenni.

9. Felújítások nyilvántartása évfolyamok szerint.

Ez is berendezhető volna akképen, hogy kitüntethetők legyenek 
benne mindazok a főbb adatok, amelyek az erdőrészletek szerinti 
nyilvántartásban szerepelnek. Czélszerűbbnek tartjuk azonban ennek 
a nyilvántartásnak az 1906. évi miniszteri utasításban előírthoz 
többé-kevésbbé hasonló, olyan átnézetes alakot adni, amilyet a 
366. és 367. lapokon lévő minta tüntet fel. (Statisztikai adatok nyerése 
czéljából az erdőrészletek szerinti nyilvántartás adatai évfolyamok 
szerint egy külön segédkimutatásba vonhatók össze úgy, amint ez az 
évente készíteni szokott erdőművelési költségszámlákban történik.)

Az első rovatcsoportba az előírást a részletes felújítási tervből 
írjuk be erdőrészletenként, gondoskodván arról, hogy a felújításra 
(erdősítésre, elő nem irányzott erdőrészletekben esetleg foganatosí
tandó erdősítések bejegyzésére hátúi néhány sor üresen maradjon.

A félfordulószak 10 évének megfelelő 10 főrovat alatt a fogana
tosított felújítások (erdősítések) területe éppúgy 3 külön alrovatban 
van részletezve, mint az erdőrészletek szerinti nyilvántartásban, ahol 
a részletezés elsősorban éppen arra való tekintettel történik, hogy a 
területi adatoknak ide leendő átvezetésénél a különböző jellegű 
erdősítések már természetüknek megfelőleg legyenek csoportosítva.

A 10 évi adatok összevonására szánt utolsó rovatcsoportban a 
többek között gondoskodva van arról is, hogy a 10 év leteltével 
az időközben természetes úton felújult területek is kimutathatók 
legyenek. Ezt a rovatcsoportot természetesen csak a revízió alkal
mával töltjük ki. Hogy miképpen, arról majd a reviziónális munká
latok tárgyalásánál lesz szó.

Az egyes éveknek megfelelő rovatokba bevezetett területi ada
tokat itt is minden év végével erdőrészenként (vágássorozatonként) 
és üzemosztályonként összegezzük. Ez alkalommal az üzemosztályra 
vonatkozó összesítésnél a területek alá bejegyezzük az erdősítéseknek 
az erdőrészletek szerinti nyilvántartás, illetőleg az erdősítési költség- 
számlák alapján kiszámított összes költségét, nemkülönben a csemete-
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kertekre ugyanabban az évben fordított összes kiadást is, abból a 
czélból, hogy az erdősítésekre fordított költségösszeg a nyilván
tartásból pontosan kivehető legyen.

Ezenkívül az évente foganatosított erdősítéseknek az előírással 
való összehasonlítása és az egyes években foganatosítandó erdősítések 
mennyiségének megállapítása czéljából iizemosztályonként mérleget 
készítünk a mintán látható alakban. Ezekben az évi mérlegekben 
csak az illető évre vonatkozó első rovatban kimutatott területek (az 
előírt mesterséges erdősítések) szerepelnek, ellenben az elő nem írt 
erdősítések, valamint az ismétlések — minthogy ezek nem pótol
hatják az előírt területek erdősítésénél esetleg mutatkozó hátralékot 
— figyelmen kívül hagyatnak.

A mérleg elkészítésénél évről-évre meg kell állapítani a főhasz
nálatok és a felújítások erdőrészletek szerint való nyilvántartásának 
egybevetése útján, hogy az addig kihasznált és mesterséges felújí
tásra előírt vágásterületekből mennyi nincs még felújítva. (Itt termé
szetesen csak azt a területet számítjuk, amelynek a felújítása a gazda
sági terv értelmében már esedékessé vált, tehát az utolsó egy, 
esetleg két évi vágásterületet figyelmen kívül hagyhatjuk.) Továbbá 
ki kell számítani azt a területet, amely a kiegészítendő fiatalosokból, 
a tisztásokból és a mesterséges erdősítésre előírt egyéb területekből 
a gazdasági terv értelmében az illető évre esik (az ezeknél mutatkozó 
esetleges hátrálék avagy többlet figyelembe vételével). Ezeknek a 
területeknek az összege adja az illető évre szóló előírást, amelylyel 
szembe kell állítani a foganatosítást, hogy az év végévél kitűnjék a 
mérlegben a hátrálék, illetőleg a több erdősítés.

Az 1906. évi miniszteri utasításban előírt minta ennél a nyilvántartásnál is 
lényegesen eltér a mienktől. Nevezetesen a 10 évre szóló 10 főrovat mindeni- 
kében ugyanaz az 5 alrovat szerepel, amelyet az erdőrészletek szerinti nyilván
tartás ismertetésénél (a 361. oldalon) felsoroltunk. Ezenkívül mások az alrovatok 
a revízió alkalmával kitöltendő utolsó rovatcsoportban is. Nemkülönben eltér a 
mérleg alakja is, a mi mintánkban látható alaktól.

Az 1880. évi utasításban foglalt minta ennél a nyilvántartásnál is olyan 
rendszer szerint van berendezve, mint a fő- és előhasználatok évfolyamok szerinti 
nyilvántartásánál.

A felújítások nyilvántartásánál nálunk — az eddigi rendszer szerint — kel
letén túl előtérbe lépnek az erdőfelügyeleti szempontok. Ennek tulajdonítható, 
hogy a fősúly a terület szerinti elszámolásra, vagyis arra esik, hogy bármikor 
terület szerin t, könnyű szerrel tudjunk számot adni arról, hogy mennyi felújítás 
(erdősítés) volt foganatosítandó az előírás szerint s mennyi teljesíttetett valóban.

Pedig a felújítások és erdősítések végrehajtásánál nem az a fődolog, hogy 
évente az előírásnak megfelelő területen a felújítást (erdősítést) úgy, ahogy
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Felújítások nyilvántartása

Előírás a gazdasági terv szerint 19 10 . 1 9 1 1 . 19 12 . 19 13 .  stb.
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évfolyam ok szerint.
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elvégezzük, hanem hogy sikerrel teljesítsük ezt a műveletet a legmegfelelőbb 
fafajokkal, még pedig a m a ga  idejében, a felújításra és erdősítésre váró, illetőleg 
előírt összes területeken. Hogy tarvágásos gazdaság esetén minden vágásterületet 
felújítsunk a tarolástól számított egy-két éven belől; fokozatos felújító vágásmód 
avagy szálaló gazdaság alkalmazása esetén pedig a kihasználást s esetleg ezzel 
kapcsolatban az alátelepítést akképen végezzük, hogy a felújítás sikere biztosítva 
legyen ; s a maga idejében, teljes sikert biztosító szakszerűséggel teljesítsük a 
hézagos fiatalosok pótlását és a tisztások beerdősítését.

Éppen ezért nem a terület szerint való elszámolásra kell fektetni a fősúlyt 
a felújítások nyilvántartásánál és ellenőrzésénél, hanem inkább arra, hogy min
den felújítási művelet a maga idejében és helyesen foganatosíttassék. Ezt az 
elvet kívánjuk bizonyos mértékig érvényre juttatni, amikor a mérlegre nézve a 
366. és 367. lapokon lévő mintán látható formát ajánljuk.

Megjegyzendő, hogy az erdősítések állásának a megbírálásánál korántsem 
elegendő csupán a mérlegben mutatkozó eredményre támaszkodni. Ha helyes 
ítéletet akarunk mondani az erdősítések mennyisége felől, külön számba kell 
vennünk, hogy az illető félfordulószak folyamán a vágásterületekből mekkora 
terület és minő sikerrel újíttatott fel valósággal s külön kell megvizsgálni az 
erdősítések előrehaladását és sikerét a tisztásoknál, a kiegészítendő fiatalosoknál 
stb. Nemkülönben alapos vizsgálat alá kell venni a fiatalosok ápolása terén tel
jesített munkákat is.

Annak az oka egyébiránt, hogy nálunk az erdősítések nyilvántartásánál a 
terület szerint való elszámolásra olyan nagy súlyt fektetnek az erdőfelügyelet 
részéről, jórészt a mi erdőgazdasági viszonyainknak többé-kevésbbé fejletlen 
voltában keresendő. A nyugat fejlettebb erdőgazdaságaiban még tarvágásos 
rendszer mellett is ritka eset, hogy a vágásterületek felújítása (kivéve az utolsó 
1 —2 évi vágásterületet) egyik félfordulószakról a másikra maradjon. Az erdősí
tésnél kitűnő minőségű, erőteljes csemetéket alkalmaznak s ennek következtében 
— kivéve a legkedvezőtlenebb termőhelyeket — a sikerhez nem igen fér kétség. 
Ott pedig, ahol fokozatos felújító vágásmódot alkalmaznak, csak a legritkább 
esetben (pl. fafaj változtatás esetén) kerül mesterséges felújításra a sor, mert a 
fokozatos kihasználás időtartamát jóval hosszabbra szabják, mint nálunk — leg
alább eddig — szokásban van. Ilyen körülmények között külföldön (pl. Ausztriá
ban) az évi mérlegek készítését az erdősítésekről a legtöbb helyen feleslegesnek 
tartják, sőt az évfolyamok szerinti nyilvántartást teljesen mellőzik és megelégednek 
azzal, hogy a félfordulószak végén kimutatják a felújított (erősített) területeknek 
az összegét.

10. Nyilvántartás a szállítási berendezésekről.

A szállítási berendezésekre vonatkozó nyilvántartási adatokat a 
legtöbb esetben elegendő egyszerűen a nyilvántartási jegyzőkönyvbe 
vezetni be. De belterjesen kezelt nagyobb erdőgazdaságoknál kívá
natos lehet esetleg ezekről is külön nyilvántartást vezetni.

Ennek a nyilvántartásnak az alakja a dolog természeténél fogva
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esetről-esetre állapítandó meg olyképpen, hogy kellő áttekintést 
nyújtson a 10 évi időszak folyamán létesített új szállítási berende
zésekről s a régi szállítási berendezések helyreállításáról, nemkülön
ben a szállítási berendezések létesítésére, illetőleg helyreállítására és 
fenntartására fordított költségekről.

11. Nyilvántartási segédnapló.

A nyilvántartási könyvnek a fő- és előhasználatokra vonatkozó részeibe 
mindennemű fahasználat bevezetendő. Hogy ez megkönnyíttessék s nevezetesen, 
hogy az akár fő-, akár előhasználat útján kihasznált fatömegek közül semmi ki 
ne maradjon a nyilvántartásból, kívánatos, hogy bizonyos szorosabb kapcsolat 
legyen a nyilvántartási könyv és a termelt fáról minden nagyobb erdőgazdaságnál 
vezetni szokott ú. n. anyagszámadás (anyagnapló) között, amelyben a kezelő 
erdőtiszt az erdőből kihasznált fát az utolsó köbméterig anyagi felelősség mellett 
köteles kimutatni és elszámolni.

Legegyszerűbben érhető el ez egy szorosan véve a nyilvántartáshoz nem 
tartozó, hanem annak csak segédkimutatását képező olyan ny ilv á n ta rtá si segéd 
naplónak  a vezetése által, amilyet nálunk az 1906. évi utasítás a kincstárnál 
mindenütt meghonosított s amelynek az alakja az alábbi mintából vehető k i:

Az
anyag
napló

(bevételi

A vevő 
megnevezése 

vagy
a termelés 

czíme

Jegenye
fenyő- Biikk Tölgy Tőár

K f K f

'0J
N
bL

"52
QJ

ta g erdőrészlet.

Ebben a m inden  évre külön füzetképpen összeállítandó segédnaplóban az 
évente készítendő favágatási tervek szerint az illető évre fő- és előhasználatra 
előírt minden egyes erdőrészlet számára egy-egy számlát nyitunk abból a 
czélból, hogy az azokból kihasznált s az anyagnaplóban szétszórtan elszámolt 
fatömegeket bennük erdőrészletenként csoportosítsuk. Számlát, illetőleg számlákat

Muzsnay O .: Erdőrendezéstan. 24
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nyitunk továbbá az esetleges használatok számára is, amelyek üzemosztályonként, 
avagy erdőrészenként összevonva mutathatók ki (a lehetőségig az erdőrészletek 
kitüntetésével). És emellett üres lapokat hagyunk a naplóban az olyan erdő
részletekben felmerülhető fő- és előhasználatok számára is, amelyek a favágatási 
tervben nincsenek előirányozva.

Természetesen gondoskodni kell arról, hogy az anyagnaplóba bevezetett 
fatömegek mind bejegyeztessenek a szóban levő segédnaplóba. Evégett czélszerű 
az anyagnaplóban a tag és erdőrészlet számának kitüntetése mellett egy rovatot 
nyitni a segédnapló évszámának a bejegyzésére is.

A segédnaplóban az egyes számlákat csak akkor zárjuk le, ha oda mindazok 
a fatömegek be vannak már írva, amelyek a nyilvántartási könyvben az illető 
évre számolandók el. Minthogy a kihasználás éve sok esetben nem vág össze 
azzal az évvel, amelyben a fát az anyagnaplóban bevételezik, ugyanabba a 
segédnaplóba akárhányszor olyan fatömegeket is be kell vezetni, amelyek a 
megelőző, avagy a következő, esetleg még későbbi évi anyagszámadásban van
nak bevételezve.

A számlák lezárása alkalmával a tűzifaösszegeket minden erdőrészletnél 
ürméterről tömörköbméterre számítjuk át, mert a nyilvántartásban ezeket is 
köbméterekben kell kimutatni.

Az ekkép nyert pontos adatokat azután átírjuk a fő-, illetőleg az előhasz
nálatok erdőrészletek szerinti nyilvántartásába.

12. Nyilvántartási zsebkönyvek.
Hogy a gazdasági terv és a nyilvántartás fontosabb adatai az erdő bejárásánál 

ügy magának a kezelő erdőtisztnek, mint az ellenőrzéssel megbízott tisztviselőknek 
bármikor rendelkezésére álljanak, czélszerű minden nagyobb erdőbirtokról erdő
gondnokságonként olyan ű. n. nyilvánta rtási zsebkönyvet állítani össze és vezetni, 
aminőt az 1906. évi utasítás a kincstári erdőkre nézve megkövetel. Ez a zseb
könyv — az utasítás szavai szerint — kiválóan alkalmas arra is, »hogy a kezelő 
erdőgondnok és az ellenőrködésre hivatott tisztviselők a gazdasági tervet és a 
benne foglalt részletes intézkedéseket a gazdaságnak nagy előnyére alaposan 
megismerjék s a természetben talált állapottal s általában a helyi viszonyokkal 
összehasonlíthassák, azokra nézve észrevételeiket megtehessék, a gazdasági tervben 
esetleg előforduló hibákat felfedezzék és azok kiigazítása iránt javaslatot tehesse
nek és mindezeknek a révén a kezelés és az erdőrendezés között olyannyira 
kívánatos szorosabb kapcsolat és összhang létrehozassék, illetve megerősíttessék .

E b ben  a könyvecskében m indazoknak az erdőrészleteknek a részére, am elyekben 
a  következő 10 évi időszak alatt a részletes tervek szerint fő -, előhasználat vagy 

fe lú jítá s  terveztetik, az erdőrészletek szám-, illetőleg betűszerinti sorrendjében 
egy-egy lapot (esetleg két erdőrészlet számára egy közös lapot) nyitunk. Ide az 
üzemosztály, tag és erdőrészlet jele, illetőleg száma után feljegyezzük a területet, 
a termőhely és a faállomány jellegzésére vonatkozó adatokat (a részletes erdő
leírásból), a fordulószakot, amelyben az erdőrészlet az első vágásfordulóban 
kihasználás alá kerül; továbbá a részletes tervekből a félfordulószakra szóló 
előírást az illető használatra, avagy a felújításra vonatkozólag a részletes tervek
ben, vagy a részletes erdőleírásban foglalt esetleges megjegyzésekkel együtt.
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Ezek után a bejegyzések után évről-évre beírjuk kivonatosan a használat, 
illetőleg felújítás foganatosítására vonatkozó nyilvántartási adatokat a nyilván
tartási könyvből.

A fenmaradó üres hely arra szolgál, hogy oda a helyszínén bejegyezzük a 
használatok és felújítások végrehajtására vonatkozó egyéb észrevételeinket.

Czélszerű ezt a könyvet olyan alakban és nagyságban készíttetni, hogy a 
zsebben jól elférjen s tartalmát úgy osztani be, hogy egy egész erdőgondnok
ságra nézve az összes adatok egy könyvecskében legyenek meg. Kívánatos ez 
azért, mert csak ebben az esetben viheti mindig magával az illető tisztviselő 
anélkül, hogy terhére volna. Megfelelő nagyság például 18-5 cm. hosszúság és 
12 cm. szélesség (bekötve).

Az adatok bejegyzése az egyes lapokra a következőképpen történhetik:

A ü. o. ... tag ... erdőrészlet. 44-6 k. h. 11. th. I. fszak. Ék. 15—25°, 
430—570 m  T. 0-6, B. 0-4, számos jegf. 120 év s. =  0’8.

/. félfo rd u ló sz a k .

F ő h a s z n .:  44'6 hold (fokozatosan) F e lé lj.: 31-2 k. h. term. u. 13"4 k. h. 
h.-ként: t. =  ... m 3, b. =  ... m 3, t. jf. ült.

j f  =  — m 3.

1900. vetőv. 22-3 kh. 
1908. tarv, 22-3 «

ossz. 44'6 kh.

1901. 10-0 h. jegf. ült. sth

(Ide jegyeztetnek be a helyszínén a használatok és felújítások miként 
történt foganatosítására, a jövőben szükséges teendőkre vonatkozó és a 

szükségesnek látszó egyéb észrevételek.)

24’
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A jelenlegi félfordulószakra, fő-, előhasználatra, vagy felújításra elő nem  írt 
erdőrészletekre vonatkozó főbb adatokat szintén kívánatos felvenni a köny
vecskébe. Hogy azonban egy egész erdőgondnokságra vonatkozó adatok elfér
jenek egy és ugyanabban a könyvecskében anélkül, hogy az nagyon vaskos 
lenne : az ilyen erdőrészletekről a területi, erdőleírási és egyéb adatok csopor
tosítva jegyezhetők fel a könyvecske végén, például ilyen alakban :

Hogy a könyvecske a gazdasági tervben körülírt gazdálkodásról általános
ságban is tájékozást nyújtson, annak a végén néhány oldalra röviden kijegy
zendők a gazdasági tervből, illetőleg a revizionális munkálatból a főbb általános 
adatok, ú. m. a terület üzemosztályok szerint, a gazdasági mód, a vágásforduló,
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a használatok és felújítások foganatosítására vonatkozó általános intézkedések stb. 
Folytatólag néhány lapra kiírható az általános vágástervből (IV. számú táblázat), 
hogy az első vágásforduló alatt az egyes fordulószakokban, mely erdőrészletek 
kerülnek kihasználás alá. Kiírhatók továbbá a részletes mellékhasználati tervből 
azok az erdőrészletek, amelyekben a legeltetés, fűhasználat stb. meg van engedve.

Ezek után megfelelő számú lap üresen hagyandó abból a czélból, hogy a 
nyilvántartási jegyzőkönyvbe időközben beírt fontosabb intézkedések, főleg pedig 
a helyszíni szemlék alkalmával felmerülő általánosabb jellegű észrevételek fel
jegyezhetek legyenek. Ide jegyezhetők fel a félfordulószakra fahasználatra, vagy 
felújításra elő nem írt erdőrészleteket illető esetleges észrevételek is, amelyek 
helyszűke miatt magánál az illető erdőrészletnél fel nem jegyezhetők.

Ha gondosan vezetik, jó szolgálatot tehet ez a zsebkönyv az évi favágatási 
és erdőművelési tervek összeállításánál s az időközben felmerülő, pontosabb 
helyi ismereteket igénylő különféle kérdések elbírálásánál is.

A lefolyt félfordulószakról rendelkezésre álló zsebkönyv a benne levő fel
jegyzésekkel lényegesen megkönnyíti a reviziónális munkálatok teljesítését is, 
mivel azokhoz sok értékes adatot szolgáltat.

Természetes, hogy ez a zsebkönyv nem tartozik szorosan véve a nyilván
tartáshoz s nem tartozéka a gazdasági tervnek sem.

B ) A nyilvántartás a kisebb erdőbirtokoknál.

Kisebb erdőbirtokoknál a nyilvántartást — amint az ezekre vonat
kozó gazdasági terv tárgyalásánál láttuk — rendszerint egybefoglal
juk magával a gazdasági tervvel, akképen, hogy a nyilvántartási 
jegyzőkönyv és a területek nyilvántartása számára a gazdasági terv
ben külön lapokat nyitunk, a fő-, elő-, mellékhasználatok és felújí
tások nyilvántartását pedig egyesítjük a részletes fő-, elő-, mellék
használati és felújítási tervekkel.

A nyilvántartási jegyzőkönyv számára fenntartott üres lapon fel
jegyzéseinket a 10 év folyamán, ha nem is egészen olyan alakban, 
de lényegében úgy tesszük meg, mint a nagyobb erdőbirtokokra 
vonatkozó nyilvántartási jegyzőkönyvben.

A területek nyilvántartásának az alakja olyan, mint a nagy birto
koknál, azzal a különbséggel, hogy legelői benne egy rovat van az 
évszám kitüntetésére. A területállományt itt nem mutatjuk ki minden 
egyes év elejére és végére, hanem a 10 évi időszak elején lévő 
területállomány után az esetleges változásokat folytatólagosan jegyez
zük be s a lezárást csak a tízévi időszak végén végezzük.

A fő-, elő-, mellékhasználatok és felújítások az illető részletes 
tervekkel egyesített nyilvántartásokban, melyeknek az alakját leírtuk
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már a gazdasági tervek tárgyalásánál (lásd a 329. és köv. lapokon), 
kimutathatók úgy erdőrészletek, mint évfolyamok szerint. Hogy 
miképpen, bővebb magyarázatot nem igényel. Tudniillik ezeknél a 
nyilvántartásoknál is általánosságban azok a szabályok az irányadók, 
amelyek szem előtt tartandók a nagyobb erdőbirtokokra vonatkozó 
nyilvántartások vezetésénél.

A használatokra és felújításokra vonatkozó nyilvántartásokat eset
leg el lehet választani a részletes tervektől. Ebben az esetben több
kevesebb módosítással ugyanolyan alakot adhatunk ezeknek a nyilván
tartásoknak, mint a nagyobb erdőbirtokoknál.
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HARMADIK SZAKASZ.

A reviziónális (üzemátvizsgálási) munkálatok készítése.
A reviziónális munkálatok tartalmáról és az elkészíté

sükkel járó íeendőkró'l általában.

A reviziónális munkálat a 10 évi időszakonként foganatosítandó 
revízió (üzemátvizsgálás) eredményét foglalja magában. Kiterjed — 
amint az erdőrendezéstan elméleti részéből tudjuk — a lefolyt idő
szakban folytatott gazdálkodásnak a tervekkel való összehasonlítá
sára és megbírálására, az erdő újabb állapotának a leírására, a gazda
ság szabályozására vonatkozó eddigi intézkedések esetleges módo
sítására, illetőleg kiegészítésére és végül a gazdaságnak a legközelebbi 
10 évre való részletes szabályozására.

Miként a gazdasági tervnek, éppúgy a reviziónális munkálatnak 
az elkészítését is bizonyos külső munkáknak kell megelőzniök. Neve
zetesen a helyszínén kell megállapítani, vájjon a használatok és fel
újítások valóban olyan terjedelemben és olyan módon foganatosit- 
tattak-e, amint a nyilvántartásban ki vannak mutatva? Vájjon az 
elért gazdasági eredmények igazolják-e a gazdasági terv (illetőleg az 
előző reviziónális munkálat) előírásainak a helyességét s nem szo
rulnak-e módosításra a gazdaság szabályozására, különösen a gazda
sági módra, a vágásfordulóra, a tenyésztendő fafajokra, a felújítás 
módjára vonatkozó főbb intézkedések s maga a vágásszabályozás? 
A helyszínén kell felvenni továbbá az erdő jelenlegi állapotát s össze
gyűjteni mindazokat az adatokat, amelyek a legközelebbi 10 évre 
szóló részletes fő-, elő-, mellékhasználati és felújítási tervek elkészí
tésénél szükségesek.

Mielőtt tehát magának a reviziónális munkálatnak az elkészíté
sénél és az ezzel kapcsolatos többi irodai teendőknek a végzésénél 
követendő eljárásnak a tárgyalására térnénk, foglalkoznunk kell rövi
den a reviziónális munkálat összeállítását megelőző külső munkákkal.
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Röviden azért, mert ezeket a munkákat már az elméleti részben is 
tárgyaltuk.

A revizionális munkálat elkészítésénél is különböző némileg az 
eljárás aszerint, hogy nagyobb avagy kisebb erdőbirtokkal van-e 
dolgunk.

Ehhez képest ennek a szakasznak a beosztása a következő:
I. Külső munkák a revízió alkalmával.

II. A revízió alkalmával végzendő belső munkák.
A) A belső munkák a nagyobb kiterjedésű erdőknél.
B) A revizionális munkálat alakja a kisebb erdőbirtokoknál.

I. Külső munkák a revizió alkalmával.

Amint az erdőrendezési külső munkák tárgyalásánál, itt is első
sorban a nagyobb erdőbirtokokon végzendő külső munkákat tartjuk 
szem előtt, abból indulva ki, hogy ha valaki a nagyobb szabású 
revizionális munkáknál követendő eljárással tisztában van, a kisebb 
erdőbirtokokra vonatkozó külső munkák teljesítésénél sem fog 
fennakadni.

A revizió alkalmával végzendő külső munkák közé tartozik:
1. A lefolyt időszak alatt folytatott gazdálkodásnak a helyszínén 

való m egbírálása és a nyilvántartásban lévő feljegyzéseknek a termé
szetben lévő állapottal való összehasonlítása.

2. A gazdaság szabályozására, még pedig a tenyésztendő fafajokra, 
a gazdasági módra, a vágásfordulóra, a felújítás módjára, az elő- 
és mellékhasználatokra, a szállítási eszközök fejlesztésére s egyéb 
gazdasági teendőkre vonatkozó előírásoknak s legalább a jövő 10 
évre nézve magának a vágásszabályozásnak a megbírálása és az 
ezek módosítására vonatkozó esetleges javaslatok feljegyzése.

3. Az erdő jelenlegi állapotának a felvétele. Nevezetesen:
a) Az erdőbirtok határainak, a gazdasági beosztás állandósítására 

szolgáló vonalaknak és jeleknek, valamint a háromszögelési pontok
nak a megvizsgálása s a szükséghez képest való felújítása, illetőleg 
kiigazítása.

b) A területben felmerült változások felvétele s ezzel kapcsolatban 
a térképnek a szükséghez képest való kiigazítása, illetőleg kiegészí
tése, nevezetesen a térképen fel nem tüntetett utaknak, patakoknak, 
hegygerinczeknek, a revizió alkalmával kijelölt új erdőrészletek határ
vonalainak stb. felmérése és a térképre való berajzolása.
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c) A faállomány- s esetleg a termőhelyi viszonyokban a lefolyt 
10 év alatt beállott lényegesebb változások felvétele s ezzel kapcso
latban a jellegükre nézve változást szenvedett erdőrészleteknél az új 
erdőleírás elkészítéséhez szükséges adatok feljegyzése. A jövő 10 
évi gazdasági teendőknek a helyszínén való részletes megállapí
tása. A jövő 10 év alatt kihasználás alá kerülő erdőrészletek fatöme
gének a megbecslése. A régi részletes erdőleírási adatokban esetleg 
felfedezett hibáknak a kiigazítása.

4. Az erdő általános viszonyaiban esetleg beállott változásoknak 
a felvétele annyiban, amennyiben az erre vonatkozó adatok egyrésze 
a helyszínén állapítandó meg.

Mindezek a teendők részletesen vannak tárgyalva az erdőrende- 
zéstan elméleti részében s így itt azokkal bővebben foglalkoznunk 
nem szükséges.

Ami a külső munkák sorrendjét illeti, legczélszerűbb ezeket az 
erdőbirtok határainak s a gazdasági beosztás állandósítására szolgáló 
vonalaknak a bejárásával és megvizsgálásával s az ezzel kapcsolatos 
teendőkkel kezdeni. Azután következik az erdő bejárása. Ez a 
bejárás nem csupán azokra az erdőrészletekre terjed, amelyekben 
a lefolyt 10 év alatt fahasználat, vagy felújítás történt, avagy ame
lyekben a következő 10 évre valamilyen fahasználatot vagy felújítást 
tervezünk, hanem kiterjed az összes erdőrészletekre, sőt az egyéb 
művelési ághoz tartozó területekre is. Az erdőrészletek bejárása 
alkalmával az 1., 2., 3., b), c) pontok alatt felsorolt teendőket egy
mással kapcsolatosan végezhetjük úgy, amint azok a bejárás sor
rendje szerint felmerülnek.

Azoknál a z ' erdőrészleteknél, amelyekben a lefolyt 10 év alatt 
főhasználat, előhasználat vagy felá jítás történt, megbíráljuk a múlt 
10 évben folytatott gazdálkodást, a nyilvántartásban lévő feljegyzé
seket összehasonlítjuk a természetben lévő állapottal s az ezekre 
vonatkozó észrevételeinkkel együtt feljegyezzük a jelenlegi állapotra 
vonatkozó mindazokat az adatokat, amelyek az új részletes erdő
leírás elkészítéséhez szükségesek.

A következő 10 évre kihasználásra előírt erdőrészletekben az 
eredeti erdőleírási adatokat összehasonlítjuk a jelenlegi állapottal s 
amennyiben azok módosítását látjuk szükségesnek, az erre vonat
kozó feljegyzéseket megtesszük. Ezenkívül megbecsüljük a jelenlegi 
fatömeget (rendszerint próbatérfelvétellel, vagy törzsenkénti kiszámlálás
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útján) s feljegyezzük a kihasználás és felújítás miképpen leendő 
foganatosítására vonatkozó észrevételeinket.

A többi erdőrészletnek s illetőleg a tisztásoknak és az egyéb 
művelési ághoz tartozó területeknek a bejárása alkalmával megálla
pítjuk: mely erdőrészletekben szükséges gyérítés, melyekben tisztázó 
vágás, a fiatalos pótlása, a fiatalos ápolása; hol engedhető meg a 
legeltetés, vagy más mellékhasználat; mely tisztásoknak s esetleg 
más művelési ághoz tartozó területeknek a beerdősítése sürgős; 
vagy mely területek volnának az erdőtől elvonandók és más műve
lési ághoz csatolandók; gondosan feljegyezvén ezekre vonatkozólag 
mindazokat az adatokat, amelyekre a reviziónális munkálat elkészí
tésénél szükség lehet.

A bejárás közben kiterjesztjük a figyelmünket a gazdaság szabá
lyozására vonatkozó (a fenti 2-ik pont alatt jelzett) előírások helyes
ségének a megbírálására s alapos megfontolás alá vesszük azt is, 
vájjon a vágásszabályozást nem volna-e szükséges módosítani. Külö
nösen nagy gondot fordítunk arra, hogy a következő 10 évi vágás
területek helyesen legyenek megállapítva.

Ugyancsak a bejárás közben állapíthatjuk meg a térképen mutat
kozó hiányokat s esetleges hibákat is és ugyanekkor, a felsorolt 
többi külső munkákkal kapcsolatban végezhetjük a szükséges fel
méréseket.

Nem hagyjuk figyelmen kívül a külső munkák alkalmával az 
erdő általános viszonyait sem s amennyiben ezekben olyan változá
sokat tapasztalnánk, amelyekre nézve az adatok a helyszínén állapí- 
tandók meg, az idevágó adatokat szintén feljegyezzük.

A reviziónális külső munkálatok alkalmával, a helyszínen felvett 
összes adatokat vagy az erdőrendezési külső munkálatoknál használni 
szokott »becslési jegyzőkönyvében, vagy pedig — ami sokkal 
czélszerűbb — külön erre a czélra készült zsebkönyvekben jegyez
zük fel.

Ezeknek a zsei>könyveknek az alakja és berendezése olyan lehet, mint a már 
ismert nyilvántartási zsebkönyveké, azzal a különbséggel, hogy bennük m inden  
erdőrészlet szerepel. Természetes, hogy ily módon nagyobb kiterjedésű erdő
gondnokság, avagy üzemosztálynál egyetlen zsebkönyvben nem jut hely minden 
erdőrészlet számára.

A gazdasági tervből és a nyilvántartásból az adatokat a zsebkönyvekbe még 
a külső munkák megkezdése előtt beírjuk. Még pedig beírjuk minden erdőrészletre 
nézve : a területet, a termőhelyi és faállományviszonyokra vonatkozó főbb ada
tokat, a fordulószakot, amelyben az erdőrészlet az első vágásfordulóban kihasz
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nálás alá kerül. Azokra az erdőrészletekre nézve, amelyek a múlt 10 évre fő-, 
előhasználatra, vagy felújításra voltak előírva, beírjuk m ég: az előírásra vonat
kozó főbb adatokat a részletes tervekből s a használatok és felújítások fogana
tosítására vonatkozó főbb adatokat a nyilvántartásból. Mindezeket ugyanolyan 
alakban, mint a nyilvántartási zsebkönyveknél. Ezenkívül ezeknek a könyvecskék
nek a végén is néhány lapra röviden a szükséghez képest kijegyezzük a gazda
sági tervből az erdő általános viszonyaira és a gazdaság szabályozására vonatkozó 
főbb adatokat, az első vágásfordulóra tervezett kihasználási sorrendet, úgy amint 
a nyilvántartási zsebkönyvekben szoktuk. Czélszerű kijegyeznünk továbbá a nyil
vántartási zsebkönyvekben foglalt feljegyzések és a területek nyilvántartásába 
bevezetett területváltozások közül is azokat, amelyekre a külső munkáknál figye
lemmel kell lennünk.

Az ekkép előkészített zsebkönyvek kiváló jó szolgálatot tesznek az erdőrész
letek bejárásánál, mert bennük van minden olyan adat és minden olyan tudnivaló, 
amire szükségünk lehet a külső munkák közben s így nem kell minduntalan a 
gazdasági tervhez és nyilvántartáshoz fordulnunk felvilágosításért.

A zsebkönyv mellett ellátva kell lennünk zsebtérképpel is, hogy 
megkíméljük a gazdasági tervhez tartozó, hosszabb idei használatra 
szánt térképeket. A zsebtérképet, vagy a gazdasági, vagy az alap
térképről való lemásolás útján, egyszerű másoló vászonra készíthetjük.

Az erdő bejárása alkalmával az egyes erdőrészletekre vonatkozó 
adatokat a zsebkönyvben az illető erdőrészletnél üresen maradt 
helyre, az egész üzemosztályra vonatkozó észrevételeinket pedig a 
könyvecske végén erre a czélra fenntartott üres lapokra jegyezzük fel.

A revizionális külső munkák során foganatosított felm érések ered
ményének a felhordását és a felmért vonalaknak a gazdasági tér
képre való berajzolását szintén czélszerű a külső munkák alkalmával 
végezni el.

A felsorolt összes teendőkre terjednek a külső munkálatok a 
későbbi revízióknál is, aminthogy az egész revíziónak a lényege 
ugyanaz a későbbi revízióknál, mint az elsőnél.

II. A revízió alkalmával végzendő belső munkák.

A) Belső munkák a nagyobb erdőbirtokoknál.

A revízió alkalmával végzendő belső munkák közé tartozik: a) a 
lefolyt 10 évi időszakról szóló nyilvántartásnak a lezárása; b) magá
nak a revizionális munkálatnak az elkészítése és a gazdasági terv 
egyes táblázatai helyett készítendő új táblázatoknak az összeállítása, 
illetőleg a gazdasági terv egyes táblázatainak a kiigazítása.
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Ezekkel kapcsolatban kell elvégeznünk ezenkívül a fatömegbecs- 
lések eredményeinek a kiszámítását, a felmérési adatok felhordását, 
a térképek kiegészítését, illetőleg módosítását, valamint az új fel
mérések következtében szükségessé vált területszámítást is, amennyi
ben mindezeket a teendőket a külső munkák folyamán el nem 
végeztük.

/. A nyilvántartás lezárása.

A nyilvántartási jegyzőkönyv lezárására tulajdonképpen nincsen 
szükség. De tételről-tételre végig kell menni az összes feljegyzése
ken s meggyőződni arról, vájjon az egyes feljegyzésekkel kapcsolat
ban szükségessé vált intézkedések végrehajtattak-e? Ha nem hajtat
tak végre, lehetőleg gondoskodunk azok foganatosításáról, vagy 
pedig bejegyezzük a »foganatosítás« rovatba a végrehajtás elmulasz
tásának az indokolását.

A területek nyilvántartásában meggyőződünk a félfordulószak 
folyamán bejegyzett területváltozások adatainak a helyességéről s 
azután lezárjuk a félfordulószak utolsó évéről szóló nyilvántartást. 
Ezt megelőzőleg gondoskodunk arról, hogy az utolsó évnél a revízió 
alkalmával felmerült összes területváltozások is mind ki legyenek 
mutatva. A 10 évi időszak végével mutatkozó eredménynek termé
szetesen egyeznie kell a gazdasági tervhez tartozó módosított, ille
tőleg a revízió alkalmával készített új területkimutatással.

A főhasználatok erdőrészletek szerinti nyilvántartásában a foga
natosítására vonatkozó adatokat, amennyiben még nincsenek össze
gezve, összegezzük minden erdőrészletnél.

A főhasználatok évfolyamok szerinti nyilvántartásánál, ha ez a 
346. és 347. lapokon levő mintának megfelelő alakkal bír, a lezárás egy
szerűen abból áll, hogy a foganatosításra vonatkozó 10 évi adatok
ról minden üzemosztályra nézve egy összesítést s ezzel kapcsolat
ban a 10 évi összes főhasználatokról az évi mérlegekhez hasonló 
mérleget készítünk. (Ebben az esetben, a mint alább látni fogjuk, 
gondoskodnunk kell még a főhasználatok 10 évi eredményeinek az 
átnézetes kimutatásáról is).

Ha ennek a nyilvántartásnak az alakja a 348. és 349. lapokon látható 
másik mintának felel meg, akkor a lezárás alkalmával elsősorban is 
a 10 évi adatok összevonására szánt főrovatba bejegyezzük a válasz
tékok szerint részletezett fatömegeket és a tőárban befolyt pénz
összegeket az erdőrészletek szerinti nyilvántartás alapján. Természe
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tesen úgy a fatömegeknek, mint a pénzösszegeknek az egész üzem
osztályra vonatkozó végösszegei az egyes éveknél részletezés nél
kül kimutatott fatömegek és tőárak összegét kell, hogy adják. Azután 
kitöltjük a kihasználatlanul maradt területek és fatömegek feltünte
tésére szolgáló rovatokat. Végül összegezzük az ezekben a rovatok
ban foglalt adatokat és az üzemosztályról szóló összesítés után a 
lefolyt 10 évről mérleget készítünk a szóban levő nyilvántartás tár
gyalásánál látható mintának megfelelőleg. (Lásd a 349. lapon.)

A nem teljesített főhasználatoknak az »a félfordulószak végével kihasználat
lanul maradt« czímű rovatba való bejegyzését illetőleg meg kell jegyeznünk, 
hogy ha valamely erdőrészletben az előírt terület kihasználtatott ugyan, de az erről 
nyert fatömeg kevesebb volt, mint amennyi az illető területen becsülve és elő
irányozva volt a különbözet nem szerepelhet a kihasználatlanul maradt fatömegek 
között. Éppúgy nem, amint hogy nem szólhatunk elő nem írt főhasználatról akkor, ha 
valamely előírt területen nagyobb fatömeget használtunk ki az előirányzottnál.

A 10 év folyamán foganatosított elő nem írt főhasználatok az illető erdő
részletnél a >megjegyzés« rovatban röviden indokolandók.

A mérlegben a becsült és a tényleg kihasznált fatömegek összehasonlításának 
az a czélja, hogy a fatömegbecslés pontossága felől tájékozódjunk.

Az előhasználatok erdőrészletek szerinti nyilvántartásában szintén 
összegezni kell a foganatosításra vonatkozó adatokat mindazoknál 
az erdőrészleteknél, amelyeknél még nincsenek összegezve, nemkülön
ben az esetleges használatok számlájában is.

Az előhasználatok évfolyamok szerinti nyilvántartásánál a lezárás 
alkalmával úgy járunk el, mint a főhasználatok évfolyamok szerinti 
nyilvántartásánál. Tudniillik, ha ennek a 352. és 353. lapokon ismer
tetett két alakja közül az elsőt választottuk, akkor üzemosztályon
ként összesítést és mérleget készítünk a 10 évi adatokról; ha pedig 
a második alaknak felel meg a nyilvántartás, akkor kitöltjük benne az 
utolsó két rovatcsoportot s az ezekben foglalt adatok összegezése 
után mérleg alakjában egybevetjük az előírást a foganatosítással 
(lásd a 356. és 357. lapokon).

Utóbbi esetben arra nézve, hogy mit tekintsünk »nem teljesített előhasználat«- 
nak, ugyanaz áll, amit fentebb a nem teljesített főhasználatokról mondottunk. 
Ehhez képest, ha pl. valamely gyérítésre előírt területről a gyérítés végrehajtása 
alkalmával az előirányzottnál kevesebb fatömeg használtatott ki, a különbözetet 
nem mutatjuk ki a nem teljesített előhasználatok között. Éppúgy, ha »esetleges 
használat« czímén kisebb fatömeg használtatott ki, mint amennyi elő volt irányozva, 
itt sem számítjuk a különbözetet a nem teljesített előhasználatok közé (amint
hogy az esetleges többlet sem tekintendő elő nem írt előhasználatnak).
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A m ellékhasználatok nyilvántartásának a lezárása egyszerűen 
abból áll, hogy az üzemosztály végén az egyes évek adatainak az 
összegezése után mérleget készítünk olyan alakban, amint az a 
szóban levő nyilvántartás tárgyalásánál bemutatott mintán (a 358. 
és 359. lapokon) látható. Ugyanekkor kimutathatjuk (a »megjegyzés« 
rovatban) a mellékhasználatokból befolyt pénzösszegeket is, évek és 
a mellékhasználatok nemei szerint részletezve.

A felüjítások erdőrészletek szerinti nyilvántartásában (1. a 362. és 363. 
lapokon) az adatokat összegezzükmindazoknál az erdőrészleteknél, ame
lyeknél még nincsenek összegezve. Fokozatos felújító vágásnál, avagy 
szálalógazdasági mód alkalmazása esetén egyúttal beírjuk a tényleg ter
mészetes úton felújult területeket a területösszegek alá mindazoknál 
az erdőrészleteknél, amelyeknél ilyen felújulás történt. Azután kiegé
szítjük még ezt a nyilvántartást azokkal az adatokkal, amelyek szá
mára itt külön rovatok nincsenek ugyan, de amelyek az évfolyamok 
szerinti nyilvántartás utolsó rovatcsoportjának a kitöltéséhez szük
ségesek. Nevezetesen: a foganatosításra vonatkozó adatok összege
zése után az illető erdőrészleteknél feljegyezzük:

1. Azt a körülményt, ha az előírt, de nem teljesített erdősítés
nek egészben, vagy részben való leírása szükséges, illetőleg indokolt; 
azért, hogy az évfolyamok szerinti nyilvántartás utolsó rovatcsoportjá
ban »a mesterséges erdősítésre előírt területekből leiratik« czímű 
rovatot kitölthessük. Megjegyzendő, hogy a leírást indokolttá teheti 
pl. a) ha az erdősítés szükségtelen volt és csak téves felvétel alap
ján íratott elő annak idején a részletes felújítási tervben; b) ha vala
mely vágásterület ki nem használtatott, illetve csak a félfordulószak 
utolsó, vagy utolsóelőtti évében használtatván ki, a gazdasági terv 
értelmében még nem volt felújítandó; c) ha az illető terület időköz
ben idegen tulajdonba ment át, vagy az erdők állományából töröl
tetett stb.

2. Ha hátrálék mutatkozik, ennek a rövid indokolását.
3. A foganatosított mesterséges erdősítésekből hány hold tekint

hető sikerültnek és hány hold nem sikerültnek. (Az erre vonatkozó 
adatoknak összhangzásban kell lenniök az új részletes erdőleírással 
és az új részletes felújítási tervvel.)

A felújítások évfolyamok szerinti nyilvántartásában (1. 366. és 367. 
lapokon) mindenekelőtt ki kell töltenünk a 10 évi adatok össze
vonására szánt utolsó főrovat egyes alrovatait. Az első alrovatba 
a természetes úton felújult területeket az erdőrészletek szerinti nyíl-
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vántartás alapján jegyezzük be. A 2—4 alrovatok megegyeznek a 
félfordulószak 10 évének az adatait magában foglaló 10 főrovat 
alrovataival. Ezekbe tehát az előbbi 10 rovat megfelelő alrovataiban 
kimutatott területeknek az összegét kell beírni minden egyes erdő
részletnél. A további rovatokba az erdősítési költségeket, a sikerült 
és nem sikerült erdősítésekre eső területeket, valamint a mestersé
ges erdősítésre előírt területekből leírandó területeket közvetetlenül 
az erdőrészletek szerinti nyilvántartásból írjuk be. A »hátrálék« czímű 
rovatban azt a területet mutatjuk ki, ami fennmarad, ha a táblázat 
elején »gazdasági terv szerinti előírás« rovat alatt kitüntetett erdő
sítendő területből (természetes -f- mesterséges úton) levonjuk az utolsó 
főrovat első és második alrovataiban és a »mesterséges erdősítésre 
előírt területekből leíratik« czímű alrovatban levő területek összegét.

Az utolsó rovatcsoport kitöltése után az ebben foglalt adatokat 
összegezzük. Minthogy az így nyert végösszegek között van már a 
10 évre szóló előírás és a foganatosítás egymással való összehason
lításának az eredménye is, a 10 évi összes erdősítésekről külön 
mérleget készíteni tulajdonképpen felesleges. Mindazonáltal, ha éppen 
szükségesnek látjuk, az összegezés után külön mérleg alakjában itt 
is szembeállíthatjuk egymással az előírást és a foganatosítást. Hogy 
milyen csoportosítással, azt esetről-esetre dönthetjük el.

Ha a nyilvántartás az 1880. évi utasításnak megfelelő berendezéssel bír, termé
szetesen annak a lezárásánál is a fentebb leírttól többé-kevésbbé eltérő eljárást 
kell követnünk. És miután ennek a régi nyilvántartásnak az alakja nem alkalmas 
arra, hogy benne a gazdálkodás eredményeit átnézetesen kitüntessük, a lefolyt 
1 0  évi fő-, elő-, mellékhasználatok és felújítások eredményeiről külön kimutatá
sokban kell beszámolnunk (lásd a 390. oldalon).

A nyilvántartási jegyzőkönyv, a területek nyilvántartása, a fő- és előhaszná- 
latok erdőrészletek szerinti nyilvántartása lényegükben hasonlók lévén az általunk 
ismertetett mintákhoz, lezárásuk is úgy történik, mint ezeké.

A fő- és előhasználatok évfolyamok szerinti nyilvántartásánál, valamint a 
mellékhasználatok nyilvántartásánál a félfordulószak utolsó évére vonatkozó adatok 
lezárása után további lezárásra nincs szükség. A felújítások erdőrészletek szerint 
való nyilvántartásánál úgy járunk el, mint ami erre vonatkozó mintánk lezárá
sánál. A felújítások évfolyamok szerinti nyilvántartásánál szintén nincs szükség 
egyébre, mint a félfordulószak utolsó évére vonatkozó adatok lezárására.

2. A reviziónális munkálatok elkészítése.

A reviziónális munkálat áll: egy leírásból és az ahhoz tartozó 
táblázatokból, ú. m. a 10 év folyamán jellegükben változást szenve
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dett, illetőleg az összes erdőrészletekről szóló új részletes erdő
leírásból (111. táblázat), a következő 10 évre vonatkozó új részletes 
fő-, elő-, mellékhasználati és felújítási tervekből (V—VIII. táblázat) 
s a gazdasági terv többi táblázatai helyett a szükséghez képest készí
tendő új táblázatokból.

Abban az esetben, ha a fő- és az előhasználatok évfolyamok 
szerinti nyilvántartása a 346. és 347., illetőleg 354. és 355. lapokon lévő 
mintának megfelelő alakkal bír, ezekhez járul még a lefolyt 10 évi 
fő- és előhasználatok eredményeinek a részletes kimutatása is.

Az alábbiakban a reviziónális munkálat elkészítését és az ezzel 
kapcsolatos teendőket olyan sorrendben fogjuk tárgyalni, amilyen 
sorrendben végezni szoktuk azokat. Ehhez képest lássuk először a 
táblázatokat.

A leíró részhez csatolandó táblázatok közé tartozik elsősorban 
is a fő - és az előhasználatok eredményeit feltüntető két kimutatás. 
De — amint már jeleztük — csak abban az esetben, ha a fő- és 
előhasználatokról a nyilvántartást évfolyamok szerint a 346., 347. és 
354., 355. lapokon látható alakban vezettük. Ennek a két kimutatás
nak az a czélja, hogy bennük átnézetes alakban összehasonlítsuk 
egymással az előírt és a foganatosított fő-, illetőleg előhasználato- 
kat. Erre a czélra megfelelő egyszerűsítéssel jól használható a fő-, 
illetőleg az előhasználatok évfolyamok szerinti nyilvántartásának a 
másik alakja (lásd a 348., 349. és 356., 357. lapokon). Az egyszerű
sítés abból állhat, hogy a 10 évi eredmény összevonására 
szolgáló rovatcsoportban a fatömegeknek fafajok és választékok 
szerint való részletezését feltüntetni hivatott alrovatokat mellőzzük.

Ha a fő- és az előhasználatok évfolyamok szerinti nyilvántartásá
nak a berendezése az imént említett második alaknak felel meg, 
ebben az esetben a fő- és előhasználatok eredményeit külön kimuta
tásba foglalni felesleges, mert ezekről maguk az évfolyamok szerinti 
nyilvántartások is kellő átnézetet nyújtanak.

Hogy a gazdasági tervhez tartozó táblázatok közül melyeknek 
a helyébe készítsünk újat a revízió alkalmával, azt a körülmények 
figyelembevételével esetről-esetre döntjük el.

Ha a területekben a 10 év folyamán, illetőleg a revízió alkalmá
val nagy változások történtek, a gazdasági tervhez tartozó terület- 
kimutatás (I. táblázat.) helyett újat készítünk. Kisebb változások esetén 
ellenben megelégedhetünk azzal, hogy az eredeti területkimutatás 
adatait színes tintával kiigazítjuk. Ilyen esetben a kimutatás végén

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



385

ugyanolyan színű tintával, amilyennel a kiigazításokat végeztük, fel
jegyezzük, hogy a kiigazítás mikor és ki által eszközöltetett. A kiiga
zított, illetőleg az új területkimutatásban a területek végösszegének 
természetesen egyeznie kell a területek nyilvántartásában a letelt fél
fordulószak végére kimutatott területösszegekkel.

A faterm ési táblák (II. tábl.) nem változnak, ha csak újabb, pon
tosabb fatermési táblák nem készültek időközben.

Új részletes erdőleírást (III. tábl.) az első revízió alkalmával rend
szerint csak abban az esetben készítünk az összes erdőrészle
tekről, ha időközben nagyon sok erdőrészletnél történt változás 
a faállományviszonyokban. Különben csak azokat az erdőrészleteket 
vesszük fel az új részletes erdőleírásba, amelyeknek leírási adatai 
kihasználás, felújítás folytán, vagy más okból lényeges változást szen
vedtek. Az ilyen erdőrészleteknél a régi erdőleírásba az »Egyéb 
észrevételed rovatba beírandó: >Lásd az új részletes erdőleírást«.
(Még czélszerűbb munkamegtakarítás kedvéért egy »Lásd az ___
évben összeállított új részletes erdőleírást« feliratú bélyegzőt készít
tetni és használni annak jelzésére, hogy az illető erdőrészletre nézve 
a régi erdőleírási adatok érvénytelenné váltak.) A többi erdőrészletre 
vonatkozólag ebben az esetben a régi erdőleírás marad érvényben, 
amelybe a kisebb változásokat (pl. az elegyarány, valamint a sűrűség 
változását) színes tintával jegyezhetjük be, felemlítvén az »egyéb 
észrevételed rovatban, hogy a helyesbítés a revízió alkalmával tör
tént. Önként értetődik, hogy a faállományoknak a régi erdőleírás
ban kitüntetett korához mindenütt hozzászámítandó még 10 év. 
Ezért, ha a korban más változás nem történt, annak helyesbítését 
mellőzzük.

Nagyon fejlett erdőgazdaságoknál, különösen fokozatos felújító vágásmód, 
avagy szálaló gazdasági mód alkalmazása esetén a gazdasági teendők (kihasz
nálás, felújítás, gyérítések stb.) az erdőrészletek túlnyomó részére kiterjednek 
minden évtizedben. Ennélfogva a faállományviszonyokban 10 évről 10 évre rend
szerint olyan sok változás történik, hogy sokkal czélszerűbb minden revízió alkal
mával az áttekintés megkönnyítése kedvéért az egész erdőről új részletes erdő
leírást készíteni, mint csak azokat az erdőrészleteket venni fel az új részletes 
erdőleírásba, amelyeknek adatai lényeges változást szenvedtek a lefolyt 1 0  év 
alatt, a többi erdőrészletnél pedig csupán a régi részletes erdőleírást igazítani ki 
a szükséghez képest.

A második revíziónál a változások felhalmozódása folytán a leg
több esetben czélszerű az egész erdőről új részletes erdőleírást 
készíteni.

Muzsnay G . : Erdőrendezéstan. 25
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Az új részletes erdőleírásban a főfaállomány fatömegét és növe
kedését nézetünk szerint elegendő csak minden második revízió 
alkalmával mutatni ki az összes erdőrészletekre nézve. A többi reví
ziónál csupán azokra az erdőrészletekre szorítkozhatunk, amelyek 
a következő 10 év alatt főhasználat alá kerülnek.

A , ,Korosztály táblázat és általános vágásterv“ czímű IV. számú 
táblázatot kivételes esetektől eltekintve, kívánatos 10 évről 10 évre 
újból állítani össze, egyrészt azért, hogy minden revízió alkalmával 
hű képet nyerjünk az egyes korosztályok által elfoglalt területek fe
lől, másfelől pedig, hogy a vágásszabályozást behatóan revideáljuk 
s a szükséghez képest módosítsuk. Még pedig minden egyes reví
zió alkalmával a revízió időpontjától számított egész vágásforduló 
tartamára. Mert csak így juthat kifejezésre az általános vágástervben, 
hogy a lefolyt 10 év alatt kihasznált vágásterületek a maga idejében 
ismét alkalmasak lesznek-e a kihasználásra vagy sem aszerint, ami
lyen mértékben sikerült a felújításuk. Az evvel járó több munkát 
nem szabad sajnálnunk a kihasználás lehető egyenletességének az 
érdekében. Mert nem szabad elfelejtenünk, hogy itt az erdőben lévő 
nagy vagyon helyes kezelésének a biztosításáról van szó. Természe
tes, hogy ebben az esetben mindig a legközelebbi húsz (sarjerdő- 
nél tíz) évi időszak lesz az első fordulószak. Vagyis úgy kell felfog
nunk a dolgot, mintha a vágásforduló most kezdődnék. Ez semmi
féle zavart nem idézhet elő, mert a kapcsolat a lefolyt időszakok 
között így is meg lesz az »Az általános erdőleírás és statisztika1 
adatok« czímű füzetben (lásd az 392. és köv. lapokon).

A vágásszabályozás újból való tervezésére revíziók alkalmával 
különösen akkor vagyunk ráutalva, ha a vágásszabályozás forduló
szakonként a terület és a fatömeg alapján történik (egyesített szako
zás). Mert csakis így vagyunk képesek ebben az esetben a jövő 10 
évre előirányozható fatömeget (s ezzel együtt a területet is) helye
sen megállapítani és a fatömegbecslésnél 10 évvel ezelőtt esetleg 
elkövetett hibák befolyását többé-kevésbbé csökkenteni.

Kivételesen mellőzhető a szóban levő táblázatnak újjal való pót
lása az olyan erdőknél, amelyeknél a nagyon kedvezőtlen értékesítési 
viszonyoknál fogva egyáltalában nem lehet számítani az esedékes 
fatermés kihasználhatására. De ezeknél is csak akkor, ha a vágás
szabályozás lényegesebb módosításra nem szorul. Ebben az esetben 
a második rovatcsoportban (általános vágásterv) a már kihasznált
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területeket színes tintával való aláhúzással jelöljük meg, s ugyancsak 
színes tintával jegyezzük be a szükségesnek mutatkozó módosításokat.

A IV. számú táblázat újból való elkészítésének csak természetes 
folyománya, hogy minden revízió alkalmával újjal kell felcserélnünk 
a IV a  számú táblázatot is, amelynek összeállítása egyszerű, gépies 
munka. Ha új IV. számú táblázatot nem készítettünk, a IV a  számú 
táblázatban elegendő csak az első rovatcsoportot tölteni ki, abból a 
czélból, hogy tájékozódjunk az egyes korosztályokba tartozó terüle
teknek fafajonként való megoszlása felől.

A részletes fő -, elő-, m ellékhasználati és felü jítási tervek (V-V11I. 
minták) s illetőleg a szállítási berendezésekről szóló részletes terv 
helyett a dolog természeténél fogva minden revízió alkalmával új 
tervek készítendők a következő 10 évre. (A részletes főhasználati 
tervben fokozatos felújító vágásmód esetén további két évtizedre 
vonatkozólag tüntetendők ki a főhasználatok).

Összeállításuknál általában ugyanaz az eljárás követendő, mint a 
gazdasági tervhez tartozó részletes terveknél. Itt csak a részletes fel
újítási tervre nézve kell annyit megjegyeznünk, hogy abba fel kell 
venni mindazokat a területeket, amelyek a letelt 10 évi felújítások 
évfolyamok szerinti nyilvántartásának utolsó rovatcsoportjában a »hát
ralék és »nem sikerült* rovatokban szerepelnek.

A reviziónális munkálat leíró része magában foglalja: 1. a lefolyt 
10 év alatt folytatott gazdálkodás megbírálását s a gazdasági terv, 
illetőleg a 10 évvel ezelőtt készült reviziónális munkálat előírásaitól 
történt lényegesebb eltérések indoklását; 2. az erdő állapotában és 
általános viszonyaiban történt változások felsorolását s a jelenlegi 
állapot jellegzését; 3. a gazdaság szabályozására vonatkozó intézke
dések esetleges módosítását, illetőleg kiegészítését; 4. a jövő 10 évi 
használatok és felújításokra vonatkozó általános intézkedéseket; 5. 
végül a szállítási berendezésekre vonatkozó s az esetleg még szüksé
gesnek mutatkozó egyéb intézkedéseket és javaslatokat. Szóval mind
azt, amit a táblázatos kimutatatásokba belefoglalni nem lehet.

Alakja és beosztása a következő lehet.
Bevezetés (ki, milyen részletességgel végezte a reviziónális munká

latokat stb.).
/. A gazdasági terv (a 2-ik és a későbbi revízióknál: a gazda

sági terv és a megelőző reviziónális munkálat) rendelkezéseinek végre
hajtása az elmúlt 10 évben.

2 5 ’
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1. Főhasználatok.
2. Előhasználatok.
3. Mellékhasználatok.
4. Felújítások.

(Ad 1-4. Az előírás összehasonlítása a foganatosítással mennyiség 
és a foganatosítás módja tekintetében. A gazdasági tervtől, illetőleg 
a reviziónális munkálattól való eltérések indoklása. A felújításoknál 
a siker kimutatása).

5. Egyéb intézkedések (beszámolás arról, hogy a gazdasági terv
ben, illetőleg a reviziónális munkálatban s az ezek jóváhagyási zára
dékában elrendelt egyéb teendők, pl. a határok biztosítása, a gazda
sági beosztás állandósítása, tilalmi jelek felállítása stb. miképpen haj
tattak végre).

II. Az erdő jelenlegi állapotának a jellegzése. 1. Birtokviszonyok. 
(Esetleges változások az erdőbirtok jogi minőségében. A területvál
tozások felsorolása, a jelenlegi területállomány stb.)

2. Jogi viszonyok (esetleges változások az erdőbirtokkal egybe
kötött jogok és terhek tekintetében).

3. Természeti viszonyok (esetleges változások a lefolyt 10 év 
alatt előfordult lényegesebb természetes erdőkárok és rendkívüli termé
szeti események).

4. Az erdő jelenlegi gazdasági állapota (általában; a kihasznált,, 
felújított, gyérített, valamint a legközelebbi 10 évben kihasználás alá 
kerülő faállományok állapota; a terület megoszlása fafajok és kor
osztályok szerint; esetleg a valóságos és szabályos fakészlet és növek
vés összehasonlítása).

5. A vidék viszonyai az erdőgazdaság szempontjából (az eset
leges lényegesebb változások).

6. Értékesítési viszonyok (a változások).
7. Kiszállítási viszonyok (a változások).
8. Személyzeti viszonyok (a változások).
9. Munkásviszonyok (a változások).

III. A g a z d a s á g  s z a b á l y oz á s a .
(A gazdaság szabályozására nézve a gazdsági tervben, illetőleg 

a reviziónális munkálatokban foglalt intézkedések megbirálása és 
módosítása a szükséghez képest, az alábbi pontok szerint tárgyalva.)
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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 leíró részében).
8. A szállítási eszközök létesítésére és fenntartására vonatkozó 

intézkedések (a tíz év előtti intézkedések esetleges módosítása, ille
tőleg kiegészítése; ha a gazdasági terv avagy a revízió erre ki nem 
terjedt, akkor ez a kérdés úgy tárgyalandó, amint a gazdasági terv
ben kellett volna tárgyalni).

9. A jogi és birtokviszonyok rendezésére vonatkozó esetleges 
intézkedések és javaslatok (mint a gazdasági terv leíró részében).

10. A kezelésre, a különböző gazdasági teendőkre s az erdő
védelemre vonatkozó intézkedések és javaslatok (mint a gazdasági 
terv leíró részében).

A reviziónális munkálat leíró részének az összeállításánál is szem 
előtt tartandó az, amit a gazdasági terv leíró részére vonatkozólag, 
annak tárgyalásánál általánosságban mondottunk (lásd a 302—304. 
lapokon).

Az adatok a reviziónális munkálat leíró részéhez részint a nyilván
tartási könyvből, részint a külső munkák alkalmával készült feljegy
zésekből és ezek alapján összeállított új táblázatokból menthetők.

A fentiek szerint a reviziónális munkálatokba sok esetben felveendők az 
I. és II. számú táblázatok kivételével mindazok a táblázatok, amelyeket a gazda
sági terv tartalmaz. Az ilyen esetekben nincs okunk idegenkedni az I. és 11. számú 
táblázatok lemásoltatásától sem, ami által azt érjük el, hogy a reviziónális mun
kálatban együtt lesz minden olyan kimutatás, amire a jövő 1 0  év folyamán 
szükség lehet s nem kell egyes adatokat az eredeti gazdasági tervben, illetőleg 
az eddigi reviziónális munkálatokban keresgélni. A reviziónális munkálat ekképen 
magától a gazdasági tervtől csakis a leíró rész tartalma és beosztás tekintetében 
s különösen abban fog különbözni, hogy egyúttal a lefolyt évtized alatt folytatott 
gazdálkodásnak a megbírálására is kiterjed. így tehát tulajdonképpen 1 0  évenként 
új gazdasági tervet kell készíteni. Ez azonban korántsem jelenti azt, mintha 
tíz évenként meg kellene ismételni az összes erdőrendezési munkákat. Az ily 
módon készülő reviziónális munkálatoknak nézetünk szerint teljes joggal lehetne 

Gazdasági terv az _______  évekre« czímet adni.
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A reviziónális munkálatnak a leírt módon való elkészítésével 
kapcsolatban be kell jelölni a területben s esetleg a gazdasági beosz
tásban felmerült változásokat a gazdasági tervhez tartozó térképekre, 
ami legczélszerűebben piros tintával történik.

Ezenkívül össze kell állítani a jövő 10 évre szóló nyilvántartási 
könyvet is, mely az üzemátvizsgálási munkálathoz csatolandó.

Az erdőtörvény 17. §-a alá tartozó erdőkről készített reviziónális munkálatok 
éppúgy felső b b  jó v á h a gy á s  alá terjesztendők, mint a gazdasági tervek. Az eljárás 
itt is hasonló a gazdasági terveknél követendő eljáráshoz, azzal a különbséggel, 
hogy a reviziónális munkálat jóváhagyása abban az esetben, ha benne az eredeti 
gazdasági terv előírásai lényegesebb változást nem szenvedtek, a közigazgatási 
bizottságok hatáskörébe tartozik.

Az olyan erdőknél, amelyekről a gazdasági terv, illetőleg az előbbi revizio- 
nális munkálat az 1906. évi földmívelésügyi miniszteri utasítás kiadása előtt 
készült s természetesen a nyilvántartás alakja is eltér az általunk ismertetett 
alaktól (a közel jövőben néhány évig még ez az eset fog fennforogni mindenfelé) 
czélszerű a revízió alkalmával a gazdasági tervhez tartozó összes táblázatok 
helyett újakat készíteni az általunk leírt alakban. Az ilyen esetekben azonkívül 
— amint az előbbi fejezetben a 383. oldalon jeleztük — külön átnézetes kimuta
tásokat kell csatolni a reviziónális munkálathoz a lefolyt 10  évi fő-, elő-, mellék
használatok és felújításokról. Legczélszerűbb erre a czélra az évfolyamok szerinti 
nyilvántartásnak a 348., 349., illetőleg 356—359., 366., 367. oldalokon bemutatott 
mintáit használni, olyképpen azonban, hogy a fő-, előhasználatok és felújításokra 
vonatkozó mintákban csupán az előírás feltüntetésére és a tíz évi eredmény 
összevonására szánt utolsó rovatcsoportokat töltjük ki és illetőleg (a fő- és elő- 
használatoknál) a 1 0  évi eredménynek az előírással való összehasonlítására szol
gáló mérleget készítjük el. A mellékhasználatokra vonatkozó mintában az erdő
részletek szerinti részletezést, utalással a nyilvántartásra, egyszerűsítés kedvéért 
teljesen mellőzzük s csupán az egyes években foganatosított mellékhasználatokra 
vonatkozó területösszegeket tüntetjük ki, még pedig a közölt mintában jelzett 
mérleg alakjában. Az átmenetileg követendő eljárásra nézve egyebekben az 
1906. évi utasításra is utalunk.

B) A reviziónális munkálat alakja a kisebb erdőbirtokoknál.

A revízió alkalmával végezendő belső munkák lényegükben a 
kisebb erdőbirtokoknál is ugyanazok, mint a nagyobbaknál s elte
kintve az egyéb kisebb teendőktől, itt is a nyilvántartásnak a lezárá
sából és magának a reviziónális munkálatnak az elkészítéséből állanak.

Hogy a nyilvántartást miképpen kell a félfordulószak végével 
lezárni, bővebb magyarázatra nem igen szorul. A területek nyilván
tartásának a lezárása abból áll, hogy a 10 év folyamán felmerült 
és a nyilvántartásba már bevezetett, avagy oda a revízió alkalmával
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bevezetendő változásokat számba véve, megállapítjuk a félfordulószak 
végén lévő területállományt. A fő- és előhasználatok nyilvántartásai
ban összegezzük a 10 évi adatokat oly módon, hogy külön összeg
ben legyenek kimutatva az előírt és teljesített és az előnem írt, de 
teljesített használatok. Illetőleg, ha ezek a nyilvántartások úgy vannak 
berendezve, hogy bennük a 10 évi adatok 10 külön rovatban van
nak kitüntetve s ezenkívül külön rovatcsoport szolgál a 10 évi 
adatok összevonására: kitöltjük ezt a rovatcsoportot s azután a 10 
évi eredményről mérleget készítünk. Hasonlóképpen járunk el a 
mellékhasználatok és a felújítások nyilvántartásánál is.

M aga a reviziónális munkálat egy egyszerű leírásból áll, amely 
nagyjából olyan beosztással bírhat, mint a nagyobb birtokokra vonat
kozó reviziónális munkálat leíró része, azzal a különbséggel, hogy 
azokat az adatokat, amelyeket a nagyobb birtokoknál külön táblá
zatokba foglalunk, itt a szöveg közzé illesztett kimutatásokban tüntet
jük ki. így pl. a II. 1. fejezetbe illesztjük be az esetleges új terület
kimutatást, a II. 4. fejezetbe az új részletes erdőleírást és korosztály
táblázatot, a III. 6. fejezetbe az esetleges új általános vágástervet. 
A munkálat végén egy külön (IV-ik) részbe vesszük fel a jövő 
10 évre szóló nyilvántartást s egyúttal részletes terveket egészen 
olyan alakban, mint a gazdasági terveknél.
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NEGYEDIK SZAKASZ.

Statisztikai adatok.
Ha a gazdasági terv elkészítése óta már két vagy több évtized 

telt el, sok esetben nagyon nehéz áttekintést szerezni az erdőnek 
időközben többé-kevésbbé megváltozott általános viszonyai és állapota, 
a gazdaság szabályozására vonatkozó intézkedések és a gazdaság 
eddigi eredményei felől, mivel az idevágó adatok szét vannak szórva 
a gazdasági tervben, a reviziónális munkálatokban és a nyilván
tartásokban.

Ezen a bajon csak úgy segíthetünk, ha a gazdasági tervet, 
nyilvántartást és reviziónális munkálatokat kiegészítjük még egy 
külön füzettel s abban időszerinti sorrendben összegyűjtjük, illetőleg 
feljegyezzük: az erdőbirtok általános viszonyaira saz erdő állapotának 
a jellegzésére vonatkozó adatokat, a gazdaság szabályozására vonat
kozó általános jellegű intézkedéseket, a mindezekben 10 évről 10 
évre beálló változásokat, nemkülönben a gazdaság eredményeit. Ide 
jegyezhetjük fel egyúttal a gazdaságra nagyobb befolyással bíró fon
tosabb eseményeket, az erdő múltjára vonatkozó főbb adatokat s 
általában mindazokat a statisztikai adatokat, a melyeket jövő szá
mára megőrizni kívánatos. Ekkép ez a füzet egyfelől lehetővé teszi, 
hogy az erdőbirtok múltjáról és az azon folytatott gazdálkodás felől 
bármikor könnyű szerrel tájékozódhassunk anélkül, hogy emiatt 
a gazdasági terveket és reviziónális munkálatokat át kelljen tanul
mányozni, másfelől pedig módot nyújt arra, hogy az összegyűjtött 
adatokból a jövőre nézve hasznos tanulságokat lehessen levonni.

A szóban lévő, több évtizedre szóló füzetet legczélszerűbb mind
járt a gazdasági terv elkészítése alkalmával állítani össze. Ezzel azt 
érjük el, hogy az erdőbirtok általános viszonyaira és az erdő álla
potának a jellegzésére vonatkozó adatokat, amelyeket különben 
a gazdasági terv leírói részében szoktunk tárgyalni, mindjárt egész 
terjedelmükben közvetetlenül ebbe a füzetbe vehetjük fel s így a gaz-

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



393

dasági terv leíró részében egyszerűen csak utalnunk kell erre a fü
zetre. Ebben az esetben a szóba levő füzetnek, illetőleg könyvnek 
»Általános erdőleírás és statisztikai adatoké czímet adhatunk.

Azokról az erdőkről, amelyekről a gazdasági terv már elkészült 
(ma már ezzel a helyzettel állunk szemben a legtöbb esetben), nagyon 
természetesen utólagosan, a legközelebbi revízió alkalmával kell 
összeállítani a szóban levő füzetet, még pedig visszamenőleg addig 
az időpontig, amelytől az eredeti gazdasági terv hatálya kezdődött 
volt. Az ilyen esetekben az erdő általános viszonyaira és az erdő 
állapotának jellegzésére vonatkozó adatokat elegendő ide csak kivo
natosan vezetni be a gazdasági terv leírói részéből. A füzet czíme 
pedig egyszerűen »Statisztikai adatoké lehet.

Az összes bejegyzéseket mindkét esetben könnyen áttekinthető 
alakban, fejezetek szerint kell csoportosítani, illetőleg kimutatásba 
foglalni, úgy, hogy minden fejezet és kimutatás végén elegendő 
üres hely maradjon a feljegyzéseknek a 10 évenkénti revíziók alkal
mával leendő kiegészítésére s hogy ekkép az együvé tartozó dolgok 
időszerinti sorrendben, egymás mellé kerüljenek.

A füzetnek nézetünk szerint körülbelül a következő beosztással 
kell bírnia.

I. rész. Általános viszonyok és történeti adatok.
1. Erdőrendezés. Ez alatt a fejezet alatt az erdőrendezésre vonat

kozó adatokat kell összegyűjteni. Nevezetesen, hogy mikor történt 
az első erdőrendezés s esetleg a későbbi erdőrendezések, illetőleg 
revíziók; kik végezték azokat; mily módon és minő részletességgel 
foganatosíttattak a felmérési és becslési munkák; mi módon történt 
a térképkészítés és a területszámítás; mennyire rúgtak az erdő
rendezési költségek összesen és kát. holdanként stb.

A rendszeres gazdasági terv készítése alkalmával az adatok 
a múltra nézve is bejegyzendők abban az esetben, ha már előzőleg 
is gazdasági terv szerint kezelték az illető erdőt. Ha a szóban levő 
füzetet utólagosan, valamelyik revízió alkalmával állítjuk össze — amint
hogy legtöbbnyire ez az eset fogfenn forogni — ez alkalommal 
bejegyzendők egyúttal a rendszeres gazdasági tervre s illetőleg 
a revíziókra vonatkozó adatok is. Ilyen értelemben kell eljárni nagyon 
természetesen az összes alábbi fejezeteknél is. Minthogy a füzet több 
évtizedre, mondjuk: legalább is öt-hat évtizedre szól, az első bejegy
zés alkalmával minden fejezet és kimutatás végén elegendő üres hely
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hagyandó a további adatoknak, illetőleg a változásoknak a későbbi 
revíziók idején leendő bejegyzésére.

2. Birtokviszonyok (a birtokos jogi minősége; a régebbi birto
kosokra vonatkozó adatok; a birtok hovatartozása közigazgatási te
kintetben ; a határok állapota s ezek biztosításának a módja).

Ez alá a fejezet alá — a szöveg végén hagyandó üres hely 
után — egy kimutatás veendő fel a területállománynak művelési ágak 
s esetleg községi határok szerint való sommás kimutatására; olyan 
terjedelemben, hogy abba ezek az adatok a revíziók alkalmával foly
tatólagosan bevezethetők legyenek. A kimutatás »megjegyzés« rova
tában esetleg felsorolhatok az időközben felmerült lényegesebb 
területváltozások.

Ugyanez alatt a fejezet alatt jegyzendők fel továbbá a kezelési 
és üzleti épületekre és berendezésekre (nem számítva ide a szállítási 
berendezéseket) vonatkozó főbb adatok és az ezekben beálló válto
zások is.

3- Jo g i viszonyok (az erdőbirtokkal egybekötött jogok és terhek 
s az ezekben beálló változások).

4. Természeti viszonyok (hegyrajzi, éghajlati, geológiai, fatenyészeti 
viszonyok, az alkalmazott fatermési táblák; adatok arra nézve, hogy 
az erdőből mennyi tartozik a feltétlen, a nem feltétlen erdőtalajon 
lévő erdők, esetleg a védőerdők, avagy a futóhomokon levő erdők 
közé).

5. Természetes erdőkárok és rendkívüli természeti események.
ő. Adatok az erdőbirtok múltjából (a rendszeres gazdasági terv 

előtti időkben folytatott gazdálkodás rövid jellegzése stb.).
7. Az erdők állapota.
Az erre vonatkozó szöveget követő üres hely után két kimu

tatás illesztendő be. Az egyik feltünteti sommásan a terület meg
oszlását fafajok, korosztályok s esetleg termőhelyi osztályok szerint,, 
a másik pedig az erdő szabályos és valóságos fakészletét és folyó 
növekvését. (Az utóbbi adatokat elegendő 20-20 évenként mutatni ki.)

8. A vidék viszonyai az erdőgazdaság szempontjából (főképpen 
a vidék erdőgazdasági viszonyainak, a mezőgazdaság, állattenyésztés,, 
ipar állapotának rövid leírása, amennyiben ezek az illető erdőkre 
nézve nagyobb fontossággal bírnak).

9. Értékesítési viszonyok (a faértékesítés módjai, a főbb fa
fogyasztók felsorolása, a fennálló faeladási szerződések, fontosabb

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



39S

fapiaczok, esetleges kivitel külföldre; az elért tőárak; a mellékhaszon
vételek értékesítése).

10 Szállítási viszonyok (közlekedési utak, folyók, vasutak, az erdő- 
ben levő szállítási berendezések felsorolása, szállítási költségek stb.)

11. Személyzeti viszonyok (kezelési beosztás, a kezelő és őrző 
személyzet száma a nevek felemlítésével; külön megemlékezés 
a személyzet olyan tagjairól, akik az illető erdő kezelésénél s különö
sen a felújításnál kiváló érdemeket szereztek).

12. Munkásviszonyok (állandó és nem állandó munkások, fuvar
erő, munka- és fuvarbérek stb.)

II. rész. A gazdaság szabályozására vonatkozó
főbb adatok.

Ebbe a részbe a gazdasági terv, illetőleg a revízió elkészülte (jóvá
hagyása) után írandók be kivonatosan azok az intézkedések és egyéb 
fontosabb adatok, amelyek a gazdasági terv, illetőleg revízió leíró 
részében a gazdaság szabályozására nézve foglaltatnak, az alábbi 
fejezetek szerint. (Természetesen a revíziók alkalmával a változások 
folytatólagosan itt is feljegyeztetnek minden fejezetnél.)

1. A gazdaság czélja.
2. A gazdasági beosztás.
3. A tenyésztendő fa fa jo k  (a revízióknál feljegyzendő röviden az 

is, hogy az ide vágó rendelkezéseknek mennyiben feleltek meg).
4. A gazdasági mód (ennek keretében tárgyalandó a kihasználás 

módja mellett a felújítás módja is ; a revízióknál itt is feljegyzendő 
az erre vonatkozó rendelkezéseknek miképp történt foganatosítása).

5. A vágásforduló.
6. Vágásszabályozás (a gazdasági terv és a revíziók leíró részében 

erre nézve foglaltak rövid kivonata).
7. A használatok és felújítások foganatosítására vonatkozó különö

sebb intézkedések (itt a-d. pontok alatt külön jegyezhetők fel röviden 
a fő-, az elő-, a mellékhasználatok és felújítások foganatosításának 
a módjára vonatkozó azok a szabályok, amelyek a gazdasági terv 
és revíziók leíró részeinek II. 7., illetőleg III. 7. fejezeteiben foglal
tatnak, valamint ezeknek a szabályoknak miképpen történt fogana
tosítása; az előírásra vonatkozó területi adatoknak, nemkülönben az 
előirt fatömegeknek a feljegyzése ellenben mellőzendő, mert ezek a
III. részben amúgy is ki lesznek mutatva).
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8. Szállítási eszközök létesítése és fenntartása (a gazdasági terv 
és a revíziók leíró részeinek II. 8., illetőleg III. 8. fejezeteiben foglal
taknak s ezek végrehajtásának rövid feljegyzése).

9. A jog i és birtokviszonyok rendezése (a gazdasági terv és a 
revíziók leíró részeiben foglalt ide vágó intézkedések s ezeknek mi
képpen történt végrehajtása).

10. Kezelés, erdővédelem s különböző egyébb teendők (mint az 
előbbi pont alatt).

III. rész. A gazdaság eredményei.
1. Kimutatás a fő - és előhasználat útján kihasznált fatöm egekről 

(külön rovatcsoportokkal az előírás és a foganatosítás számára úgy 
a fő-, mint az előhasználatokat illetőleg s minden rovatcsoportban 
olyan alrovatokkal, hogy kivehető legyen a terület, a fatömeg fafajok 
és választékok szerint s a tőárban befolyt pénzösszeg; az adatok az 
egész gazdasági testre nézve összevonva vagy esetleg üzemosztályok 
szerint, évenként mutatandók ki a nyilvántartás alapján, a félforduló
szak végével pedig összegezendők s kiszámítandó belőlük az évi 
átlag, nemkülönben az erdőterület egy holdjára eső átlagos évi fa
termés).

2. Kimutatás a mellékhaszonvételekről (főrovatokkal a különböző 
mellékhaszonvételek számára és megfelelő alrovatokkal a terület, pénz
jövedelem s esetleg egyéb adatok számára; az előírás kitüntetése 
mellőzhető; az eredmények itt is vagy az egész gazdasági testre 
nézve összevonva, vagy pedig üzemosztályok szerint, évenként muta
tandók ki).

3. Kimutatás a felújításokról és erdősítésekről (itt is csak a fogana- 
sítás mutatandó ki, még pedig szintén évek szerint és vagy gazda
sági testenként vagy üzemosztályonként; a területek olyan formán 
csoportosíthatók, mint a részletes felújítási tervben, azzal a különb
séggel, hogy itt az ismétléseknek is szerepelniük kell egy külön 
közös rovatban; a területeken kívül rovatok nyitandók: a felhasz
nált magmennyiség és a kiültetett csemetemennyiség, továbbá az 
erdősítési, erdőápolási és a csemetekertekre fordított költségek számára).

4. Kimutatás az átlagos termelési és szállítási egységárakról (fafa
jok és választékok szerint a helyi viszonyoknak megfelelő csopor
tosítással és az átlagok feltüntetésével, szintén évenként).

5. Átlagos tőárak (fafajok és választékok szerint kimutatva az 
egyes évekre).
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6. Szállítási berendezések (a létesített szállítási berendezésekre 
vonatkozó adatok, az azokra fordított költségek feltüntetésével, fenn
tartási költségek stb. ugyancsak évek szerint kimutatva).

7. Vadászat.
8. H alászat.
9. Erdőkárok (emberek, legelő állatok által okozott károsítások, 

vadkárok; a természetes erdőkárok nem tartoznak ide).
10. A jövedelem kim utatása (egy rovattal a bevételek és kiadások

nak körülbelül az állami költségvetésnek megfelelő részletességgel 
való felsorolására, további 10 rovattal az egyes évekre eső bevételek
nek és kiadásoknak s végül egy rovattal az átlagos adatoknak a 
kimutatására; alul az egyes évek adatai összegezendők s az összeg 
után kimutatandó az illető évi tiszta jövedelem s ennek egy holdra 
eső része).

* *
*

A statisztikai adatok külön füzetben való összegyűjtésének a 
dolog természeténél fogva különösen a nagyobb erdőbirtokoknál van 
kiváló jelentősége. Czélszerű lehet azonban sok esetben a kisebb 
erdőbirtokokról is egy külön füzetet rendezni be »Általános erdőleírás 
és statisztikai adatok«, illetőleg egyszerűen csak »Statisztikai adatok« 
czímmel, abból a czélból, hogy a jövő számára megőrzendő adatokat 
benne átnézetes alakban összegyüjtsük. Ennek a tartalma és beosz
tása is lényegében olyan lehet, mint a nagyobb erdőbirtokra vonat
kozó hasonló füzeté. Magától értetődik azonban, hogy itt kevesebb 
adat feljegyzésére van szükség, mint a nagyobb erdőbirtokoknál.
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ÖTÖDIK SZAKASZ.

Külföldi erdőrendezési eljárások.
Hogy fogalmat szerezzünk a külföldnek a mienknél fejlettebb erdőgazdasá

gaiban alkalmazott erdőrendezési eljárások felől is, az alábbiakban vázlatosan 
tárgyalni fogjuk még az Ausztriában, továbbá a Németbirodalomnak erdőgazdasági 
szempontból legjellegzetesebb két államában: Szászországban és Báden nagyher- 
czegségben fennálló erdőrendezési rendszereket.

Ebből az ismertetésből kitűnik egyszersmind az is, hogy egymástól mennyire 
eltérő lehet az alakja és beosztása a gazdasági tervnek, revíziónak, nyilvántartás
nak egyfelől a helyi viszonyok, másfelől az erdőrendezési utasítások készítőinek 
egyéni felfogása és észjárása szerint. Amiből egyúttal azt a következtetést is levon
hatjuk, hogy egyáltalában nincsen okunk a megszokott sablonokhoz ragaszkodni 
s feltétlenül egyöntetűségre törekedni a formák tekintetében, hanem épp ellen
kezőleg meg lehet és meg kell engedni az eltérést az általános formától, mihelyt 
ez akadályozza a különleges helyi viszonyokhoz való akalmazkodást.

1. Ausztria*)
Ausztria közel 10 millió hektárnyi erdejét nagyobb részt fenyvesek alkotják. 

A fenyőfélék között a lúczfenyő van túlsúlyban, mig a lombfák közül a bükk foglalja 
el a legnagyobb területet.

Az erdőrendezésnél követendő eljárás Ausztriában csak az állami és az állam 
által kezelt alapítványi erdőkre nézve van kormányrendelet által szabályozva. 
Az erre vonatkozó 1901. évi u tasításban  körülírt rendszert röviden az alábbiakban 
ismertetjük.

A  g a z d a sá g i beosztás, amint az erdőrendezéstan elméleti részében (a 142—145. 
lapokon) láttuk, gazdasági testek, gazdasági kerületek, üzemosztályok és tagok 
alakítására terjed. Az üzemosztályok nem képeznek külön-külön összefüggő terü
leteket, mint nálunk, hanem egy üzemosztályba foglalják mindazokat a bár szét
szórtan előforduló tagokat, amelyeknél a gazdasági mód és a vágásforduló 
ugyanaz s amelyek emellett fatermésükkel is ugyanazt a czélt szolgálják. Két 
vagy több olyan tag (esetleg egyetlen tag), amelyen belől a kihasználás előre

*) Lásd »In»truction für die Begrenzung, Vermessung und Betriebseinrichtung 
dér Oester. Staats- und Fondsforste« III. kiadás, Wien, 1902. Továbbá: Bund K. 
» Értekezések az erdőrendezés köréből« ez. művét (111—120. lap, illetve Érd. 
Lapok 1903. 1150-1159 1.).
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meghatározott sorrend szerint fog történni, egy vágássort alkot. A vágássorok 
azonban szorosan véve nem tartoznak a gazdasági beosztáshoz.

A vágásszabályozás a tarvágás és fokozatos felújító vágásmód mellett kezelt 
erdőknél fordulószakonként a terület és a fatömeg alapján történik (egyesített 
szakozás). Még pedig olyan alakban, hogy az általános vágástervben a kihasználás 
alá kerülő területeket csak a két első fordulószakra mutatják ki részletesen, a 
többi fordulószakra visszamaradó területeket ellenben egy közös rovatban tüntetik 
ki. A két első fordulószakon belől az évtizedenként (félfordulószakonként) kihasz
nálandó fatömegeket a lehetőségig kiegyenlítik.

A vágásszabályozásnál egyébként a faállománygazdaság elveinek is érvényt 
igyekeznek szerezni bizonyos mértékig. Nagy súlyt helyeznek az első 10 év alatt 
kihasználás alá kerülő faállományok helyes megállapítására. Ez alkalommal a 
vágásra való érettséget pénzügyi szempontból is megbírálják. Azonkívül az első 
10 évre vonatkozólag az évi fahozamot — tájékozásul — összehasonlítják a vágás
kori átlagos növekedés alapján kiszámított évi fahozammal, sőt ellenőrzik valamelyik 
hozamszámítási képlet segélyével is.

A kihasználás egyenletességét az üzemosztályon belül csak szolgalommal 
nagyon megterhelt erdőknél követelik meg. Különben megelégednek, ha az erdő
gondnokságon belől érik el. Sőt, ha a korosztályviszonyok nagyon kedvezőtlenek, 
több erdőgondnokságot foglalnak össze abból a czélból, hogy azok fahozama 
egymást kiegészítse.

Szálaló-erdőknél rendszerint csak az első 10 évre eső fahozam megállapítására 
szorítkoznak. Némely esetben azonban, pl. ha az erdő alakja még nem felel meg 
a szálaló-erdőalaknak, ezekről is készítenek általános vágástervet.

A vágásforduló szálerdőkben túlnyomóan 100 vagy 120 év. Elvben a pénz
ügyi vágásforduló alapján állanak, a gyakorlatban azonban ezt az elvet nem igen 
követik szorosan.

A g a z d a sá g i terv a leíró részből és hét táblázatból áll.
A leíró rész  áll: 1. az általános erdőleírásból és 2. a gazdaság szabályozására 

vonatkozó részből. Az általános erdőleírás felöleli: az erdőbirtok (gazdasági test) 
összes kiterjedésének a kimutatását ; az erdőbirtok fekvésének megjelölését köz- 
igazgatási tekintetben ; a birtokviszonyoknak, jogi viszonyoknak, az erdő határainak 
és a határjelek állapotának, a természeti s ezek között a faállományviszonyoknak, 
az eddigi gazdálkodásnak és az erdők jelenlegi állapotának, a kiszállítási és érté
kesítési viszonyoknak a leírását ; az utolsó 10 évben kihasznált fatömegeknek s 
az ezalatt az idő alatt a fő-, elő- és mellékhasználatokból befolyt pénzjövedelem nek, 
a fa á ra k n a k  és a term elési költségeknek , a nyers és tiszta jö v edelem nek  a kimuta
tását ; a személyzeti viszonyoknak, az erdő felmérésénél és térképezésénél köve
tett eljárásnak a leírását.

A gazdaság szabályozására vonatkozó rész kiterjed : az erdőbirtok határainak 
a kikerekítésére és a szolgalmak megváltására, illetőleg szabályozására vonatkozó 
javaslatokra; az erdő gazdasági beosztására s ezzel kapcsolatban a létesítendő 
szá llítá si beren d ezések re;  a gazdasági módnak, a tenyésztendő fafajoknak, a ki
használás, felújítás, faállománynevelés módjának és a vágásfordulónak a meg
állapítására ; a vágásszabályozásra; az értékesítési viszonyok javítását czélzó 
javaslatokra; a legközelebbi 10 év alatt foganatosítandó építkezésekre, beleértve
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a szállítási berendezéseket is; végül a m adárvédelem  ügyében teendő intézke
désekre.

A gazdasági tervhez a következő táblázatok  tartoznak :
/. Teriiletkim utatás. Ebben a tag száma és az erdőrészlet betűje (illetőleg a 

más mívelés alá tartozó terület jele) után kimutatják annak a kataszteri par- 
czellának a számát is, amelyhez az illető terület tartozik. A terület nagyságának 
a kimutatása czéljából külön rovatok vannak az erdőterület, a mezőgazdasági 
területek és a terméketlen területek számára.

II. F a term ési táblák. Ezekben fafajonként és termőhelyi osztályonként kimutatják 
az egyes korfokokra nézve: a törzsszámot, a körlapösszeget, az átlagos törzs 
mellmagassági átmérőjét, az átlagos faállománymagasságot, az átlagos évi ma
gassági növekvést, a tömör fatömeget (a 7 cm.-nél vastagabb részek fatömegét), 
az összes fatömeget, vagyis a tömör- és rőzsefatömeget együttvéve, a folyó 
fatömegnövekvést, az átlagos növekvést, a növekvési százalékot, a mellékfaállo
mány fatömegét.

III . A  részletes erdőleírásban  a termőhelyi és faállományviszonyok jellegzése 
czéljából nálunk is kimutatni szokott adatokon kívül ki van tüntetve : a faállo
mány átlagos magassága, a körlapösszeg, a vágáskori átlagos növekvés, a mennyi
ségi, minőségi és a mutató százalék; fokozatos kihasználás alatt levő erdőrészle
teknél ezeken kívül az eredeti sűrűségnek megfelelő fatömeg is. A fatömeg és a 
növekedés nincs fafajonként részletezve, hanem csak a kemény- és a puhafa van 
külön kimutatva.

IV . K orosztálytáblázat és általános vágásterv. A táblázat baloldalát elfoglaló 
korosztálytáblázatban  a legfiatalabb (1—20 éves) korosztályba tartozó faállomá
nyokat két külön rovatban mutatják ki aszerint, amint a fiatalos pótlást igényel, 
vagy sem. A fokozatos kihasználás alatt lévő erdőrészletek területét megint több
felé osztják úgy, hogy azt a területhányadot, amely már felújult s amelyen a 
fiatalos már fel is van szabadítva, az 1—20 éves korosztályba, a még fel nem 
újult s a koros fák által elfoglalt részt pedig az utóbbiaknak megfelelő korosztály 
rovatába írják; azonkívül az ilyen erdőrészletek egész területét is kimutatják egy 
külön rovatban, amelynek czíme »felújítás alatt lévő területek®.

A táblázat jobboldalán lévő általános vágástervben csak az első két forduló
szak számára vannak külön rovatok (mindkét fordulószaknál a területet és a 
fatömeget feltüntető külön alrovatokkal a két évtized számára). Tehát a besorozás 
csak az első két fordulószakra terjed. Azoknak az erdőrészleteknek a területét, 
amelyek a későbbi fordulószakokra maradnak vissza, egy külön »besorozáson 
kívül« czímű rovatban csoportosítják.

V. R észletes vágatási terv. (Hauungsplan.) Ebben nem csupán a főhasznála
tokat tüntetik ki a legközelebbi 10 évre, hanem itt irányozzák elő (a főhaszná
latok után) a tulajdonképpeni előhasználatokat, az esetleges használatokat és az 
úgynevezett rendkívüli fahasználatokat is. (Utóbbiak közé számítják a nyiladékok 
kivágásánál, új utak nyitásánál nyert fatömeget, az erdőhöz tartozó egyéb terü
letekről pl. rétekről, legelőkről esetleg kihasznált fatömegeket, stb.)

Az előírás mellett a teljesítés is kimutatható ebben a táblázatban, mely ehhez 
képest két részből á ll: a baloldala az előírás, jobboldala a foganatosítás fel
jegyzésére szolgál. A baloldalon rovatok vannak: a tag számának és az erdő
részlet betűjének, a faállomány jellegzésének, a vágásnemnek és az előírt hasz
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nálat indokolásának, az egész területnek, a hozamba beszámítandó területnek, a 
jelenlegi és az eredetileg volt hektáronkénti és összes (lágy és keményfa szerint 
elkülönített) fatömegnek a kitüntetésére. Némi eltéréssel hasonló rovatok vannak 
a foganatosítást feltüntető jobboldalon is.

V I. R észletes terv a  szolgalm ak kielégítéséről. Ezt csak a szolgalmakkal nagy 
mértékben megterhelt erdőkről készítik. Részletesen felsorolják benne a szol
galomra jogosultakat s ezek jogosultságait és kimutatják, hogy a legközelebbi 
10 év alatt mely területekről lesz fedezendő az illetők részére kiadandó fatömeg 
és erdei alom.

Részletes mellékhasználati tervet csak kivételesen készítenek. Akkor t. i. ha 
valamely mellékhasználatot nagyobb arányban, rendszeresen űznek, avagy ha a 
szolgalomra jogosultak kielégítése érdekében szükséges a mellékhaszonvételek 
előirányzása.

V II. R észletes fe lú jítá s i terv. Szintén két részből á ll; a baloldal az előírás, a 
jobboldal a foganatosítás feljegyzésére szolgál.

A baloldalon a tag és erdőrészlet bejegyzésére szánt rovat után egy főrovat 
következik: »a terület jellegzése, a felújítás módja s annak indokolása* czímmel. 
Azután külön főrovatokban vannak kitüntetve: 1. A z  ú j erdősítések ( a )  tisztások 
és régi vágásterületek, b) a félfordulószakra előírt vágásterületek és c) áttelepí
tések szerint részletezve), 2. a pótlások  (a fiatalosokban, a fokozatos felújító 
vágásokban, a szálaló-erdőkben, a sarjerdőkben foganatosítandó pótlások szerint 
részletezve), 3. az egyéb teendők (vízlecsapolás, erdőápolás stb.).

A jobboldalon lévő rovatok a tag és erdőrészlet jelén és a teljesítés évén 
kívül feltüntetik : az erdőművelési munka mibenlétét, az erdősített területet (új 
erdősítések és pótlások szerint elkülönítve), azt a területet, amelyen vízlecsapolást, 
tisztítást vagy egyéb erdőápolási munkát végeztek s végül a felmerült költségeket.

A természetes úton felújítandó területek a felújítási tervben nem szerepelnek.
Ha sok a mesterséges erdősítés, a felújítási tervhez egy művelési tervet kell 

csatolni a csemetekertekről.
A nydvántartás három részből áll, ú. m. a nyilvántartási jegyzőkönyvből 

(Gedenkbuch), a tulajdonképpeni nyilvántartásból (Wirtschaftsbuch) és a gazdaság 
10 évi eredményeinek a részletes kimutatásaiból.

A) A nyilvánta rtási jegyzőkönyvet több évtizeden át egy kötetben vezetik. Fel
jegyzik benne évről-évre : az erdő általános viszonyaiban, az erdő területében, a 
szállítási berendezésekben felmerült változásokat, az időközben felmerült elemi 
csapásokat, a faértékesítési viszonyokra, a foganatosított vadpatakszabályozásokra, 
az erdészeti kísérleti ügyre, a tiszta jövedelemre, a faárakra vonatkozó adatokat 
s az erdőgazdaságot érdeklő fontosabb eseményeket. Nagy súlyt fektetnek különösen 
a tisztajövedelem nek s ezzel kapcsolatban a különböző faválasztékok tőárainak a 
pontos kimutatására. Ezzel egyúttal az is a czéljuk, hogy megbízható adataik 
legyenek a talaj gazdasági értékének és a pénzügyi vágásfordulónak a megálla
pításához.

B) A tulajdonk ép peni nyilvánta rtás csak két részből áll s nem vezetnek külön 
nyilvántartást a különböző használatokról és felújításokról. Az első részben erdő
részletek szerint, a második részben üzemosztályonként összegezve, évfolyamok 
szerint mutatják ki az adatokat. Mindkét rész úgy van berendezve, hogy benne 
két vagy még több évtized adatai férjenek el.

Muzsnay G . : Erdőrendezéstan. 26
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Az első részben minden tag számára külön számlát nyitnak. A számla bal
oldalán a foganatosított fahasználatokat (fő-, elő- és esetleges használatokat) 
tüntetik ki erdőrészletenként, míg a számla jobb oldala az erdősítéseknek ugyan
csak erdőrészletenként való kimutatására szolgál.

A második részben üzemosztályonként összevonva, külön rovatcsoportokban 
mutatják ki és hasonlítják össze az előírással a főhasználatokat, az előhasznála- 
tokat, az esetleges használatokat, a rendkívüli fahasználatokat és az összes fahasz
nálatokat.

A felújításokat évfolyamonként nem tartják nyilván. A mellékhasználatokról 
pedig egyáltalában nem vezetnek nyilvántartást.

C) A ga zd á lk o d á s 10 évi eredm ényét a 10 év folyamán a revizionális munká
lathoz csatolandó, alább felsorolt 10 segédkimutatásba vezetiklbe. 1. A terület
változások kimutatása. 2. Az épületekben beállott változások kimutatása. 3. A teljesen 
kihasznált területek kimutatása s a fatömegbecslés összehasonlítása a tényleges 
eredménynyel. 4. Az évente kihasznált területek és fatömegek összehasonlítása az 
előírással. 5. A gazdasági tervtől eltérőleg foganatosított használatok kimutatása. 
6. A felújítások és a felújítási költségek kimutatása. 7. A szolgalmak kielégítésére 
fordított fatömegek és egyéb haszonvételek kimutatása. 8. A bevételek és kiadások 
kimutatása évenként részletezve és összesen. 9. A mellékhaszonvételek anyag- 
és pénzjövedelmének kimutatása. 10. Mérleg a tiszta jövedelemről.

R evíziót (üzemátvizsgálást) háromfélét különböztetnek meg, úgymint: rendes 
revíziót, amelyet 10 évenként teljesítenek, közbeesőt, amelyet rendkívüli körülmé
nyek (pl. a vágásszabályozás módosítása) tehetnek időközben szükségessé és 
beható  revíziót, amelyhez akkor folyamodnak, ha a gazdasági terv alapelveit 
(pl. a gazdasági beosztást, vágásfordulót stb.) kell módosítani.

A revizionális munkálat mind a három esetben a következő iratokból és 
kimutatásokból áll: 1. B izo ttsá gi jegyzőkönyv, melyben az erdőigazgatóság főnöke, 
a központi ellenőrködő tisztviselő, az erdőrendezőség vezetője és a kezelő erdő
gondnok együttesen bírálatot mondanak a múlt 10 évi gazdálkodásról s megálla
pítják a revizionális munkálat elkészítésénél alapul veendő főbb elveket. Ehhez 
a jegyzőkönyvhöz mellékelik a gazdaság eredményeit feltüntető, fentebb felsorolt 
10 kimutatást. 2. A gazdasági terv leíró részének a kiegészítése. 3. A tagok és 
erdőrészletek megjelölésében beállott változások felsorolása. 4. Kimutatás az új 
fatömeg- és növekedésbecslésekről. 5. Új területkimutatás. 6. Új részletes erdő
leírás, korosztálytáblázat és általános vágásterv. Ez a három kimutatás itt össze 
van vonva. A részletes erdőleírásra vonatkozó részben a termőhelyi és faállomány
viszonyok jellegzésére szánt rovatok csak azokra az erdőrészletekre nézve töltendők 
ki, amelyeknél ezekben lényeges változás történt a 10 év alatt. Az általános 
vágásterv csak a következő három évtizedre szól. 7. A hozam kiszámítása és 
indokolása. 8. Részletes vágatási terv a következő 10 évre. 9. Részletes terv a 
szolgalmak kielégítéséről. 10. Részletes felújítási terv a következő 10 évre.

2. Szászország.*)
Szászország 385.000 hektárnyi erdőségeinek túlnyomó részét a fenyőfélék 

foglalják el s a lombfák csak alárendelt mennyiségben fordulnak elő bennük.

*) A kezeink között lévő gazdasági terv és utasítások nyomán.
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A fenyőfélék között a luczfenyő a túlnyomó; az erdei fenyőt inkább csak a 
silányabb talajon tenyésztik. A fenyvesekben csaknem kizárólag tarvágást és 
mesterséges felújítást alkalmaznak. A természetes felújítás ritkán, inkább csak a 
lombfaerdőkben fordul elő.

Az erdőkről 10 évről 10 évre ú j g a z d a sá g i tervet készítenek. (A kezeink között 
lévő gazdasági terv pl. már a hetedik az ugyanarról az erdőről 1838-ban készült 
legelső gazdasági tervtől számítva.) Az erdőrendezésnél az elméleti részből ismert 
>faállománygazdaság« elvei az irányadók. Ehhez képest vágásforduló gyanánt az 
ú. n. pénzügyi vágásfordulót alkalmazzák. Ennek nagyságát azonban ma már 
egyszerűen a régebb végzett számítások eredményeinek megfelelőleg S0—90 
évben állapítják meg anélkül, hogy esetről-esetre új részletes számításokat 
tennének.

Az erdőgondnokságokat elsősorban a fafajra való tekintettel üzemosztályokra, 
az üzemosztályt tagokra (Abteilung) osztják. A tagokon belül az erdőrészleteket 
(Unterabteilung) nagy aprólékossággal különítik el egymástól, úgy hogy az 
0’1 hektár kiterjedésű erdőrészletek sem ritkák. A tagok 10—30 hektár kiterje- 
désűek. Hogy a kihasználásnál a kellő mozgékonyság biztosítva legyen, arra 
törekednek, hogy lehetőleg minden tag a szomszédjaitól független, külön vágássor 
legyen.

A  vágásszabályozás a faállomány-gazdaság elvei szerint történik s csak a leg
közelebbi 10 évre terjed. A 10 évi vágásterület nagyságának a megállapítása a 
faállományok vágásra való érettségére, a korosztályviszonyokra s a helyes vága- 
tási sorrendre való figyelemmel történik. A vágásra való érettség megállapítá
sánál a mutató százalékot ma már ritkán számítják ki, inkább csak tapasztalati 
adatokra támaszkodnak.

A 10 évről 10 évre készülő g a z d a sá g i terv áll: a leíró részből és ennek tíz 
mellékletéből.

A  leíró  részben  bevezetésképpen leírják a birtokviszonyokat, áttekintést nyúj
tanak a birtok múltjáról annak felemlítésével, hogy mikor készült az első gazda
sági terv s az később mely években újíttatott meg; továbbá felsorolják az utolsó 
10 év alatt felmerült természetes erdei károkat (hótörések, széltörések stb.).

Ezután a bevezetés után a következő fejezetek következnek.
I. Terület. Itt az előbbi gazdasági tervekkel való kapcsolat kedvéért a jelen

legi területtel együtt kimutatják az első erdőrendezés és a későbbi összes erdő
rendezések (helyesebben revíziók) alkalmával volt területeket is, erdőterület és 
egyéb terület szerint elkülönítve. Számot adnak egyúttal a határvonalak és határ
jelek állapotáról.

II. »A  term őhelyi viszonyoké czímű fejezetben a szükséghez képest kiegészítik 
az előbbi gazdasági tervek leíró részeiben ily czímen előadottakat és sommásan 
kimutatják, hogy az egész erdőterületből mennyi tartozik s illetőleg mennyi tartozott 
az eddigi erdőrendezések alkalmával az -egyes minőségi osztályokba (Bonitáts- 
klasse). Az osztályozásnál nemcsak a termőhelyi jóságot, hanem a faállomány 
jóságát s nevezetesen a sűrűséget is figyelembe veszik. Ennélfogva az általuk 
használt »Bonitátsklasse« kifejezés tulajdonképpen nem azonos értelmű a mi

termőhelyi osztály« kifejezésünkkel. Eredetileg 5 ilyen osztályt különböztettek 
meg, újabban azonban ezeknek a számát közbesítés útján 13-ra emelték.

26 :
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III. Faállom ányviszonyok. Itt a faállományviszonyok megvilágítása czéljából 
kimutatják sommásan az egyes fafajok, valamint az egyes korosztályok által 
elfoglalt területeket úgy a jelenre, mint a múltra nézve. Továbbá tájékozást 
nyújtanak a korosztályoknak a természetben való megoszlásáról s az erdő 
fakészletéről. A gazdasági mód felől szintén ez a fejezet nyújt felvilágosítást.

IV . E d d ig i ga zd a sá gi' eredm ények. Ebben a fejezetben visszamenőleg az első 
erdőrendezés idejéig, 10 éves időszakonként ki vannak mutatva : a főhasználat 
útján kihasznált területek és fatömegek (utóbbiak egybevetve a becsléssel), az 
előhasználatok, a fáért és a mellékhaszonvételekért befolyt pénzjövedelem, az 
elért tőárak, a mesterséges felújításra és erdőápolási czélokra, vízlecsapolásokra, 
utak építésére és fenntartására fordított költségek s végül a tiszta jövedelem 
összehasonlítva az erdő tőkeértékével.

V. V ágásszabályozás (E ta tsregelu n g). Ez alatt a czím alatt — hivatkozással 
a gazdasági terv F -t  1 jelölt mellékletére, amelyből a vágásszabályozásnál követett 
eljárás és a vágásszabályozás eredménye részletesen kivehető — megállapítják a 
legközelebbi 5 évben évente kihasználható fatömeget fafajok és választékok 
szerint részletezve és összehasonlítják egyúttal a múltban 5—5 évenként átlagosan 
kihasznált fatömegekkel. Megjegyzendő, hogy a vágásszabályozásnál tulajdonképpen 
a területet veszik alapul, de a 10 évre megállapított vágásterületen belől a fő
használatoknál az egyes években a fatömeg az irányadó. Az évi fahozamot 
egyelőre csak az első öt évre szabják ki, míg a következő 5 évre az első 5 év 
leteltével foganatosítani szokott ú. n. közbeeső revízió alkalmával határozzák meg.

VI. G a z d a sá g i terv (Wirtschaftsplan). Ez a fejezet a legközelebbi 10 év alatt 
kihasználás alá kerülő vágásterületek s a gyérítendő területek nagyságáról, továbbá 
a fő-, illetve előhasználat útján nyerhető fatömegek, valamint a foganatosítandó 
mesterséges erdősítések felől nyújt általános tájékozást, hivatkozással a részletes 
vágástervre és a részletes felújítási tervre.

V II. G a z d a sá g i szabályok. A gazdaság minden ágára kiterjedő s úgy látszik, 
az egész országra érvényes általános szabályok tulajdonképpen a gazdasági terv 
G-vel jelölt mellékletén vannak felsorolva. Ebben a fejezetben elsősorban is 
utalás történik azokra, de emellett azok kiegészítéséül néhány, szorosan a helyi 
viszonyokhoz mért szabály is foglaltatik. Pl. itt határozzák meg a hektáronként 
kiültetendő csemeték számát, a csemetenevelésnél követendő eljárást, az utak 
építésénél és jókarbantartásánál, a vadkárok és egyéb károk ellen való védeke
zésnél szem előtt tartandó szabályokat stb.

A gazdasági terv leíró részéhez a következő m ellékletek tartoznak.
I. rész. A) Teriiletkim utatás és részletes erdőleírás. Csak a tag számának és az 

■ erdőrészlet betűjének, a területnek, a faállomány jellegzésére szolgáló adatoknak, 
a korosztálynak és a termőhelyi és faállományjóságnak (Bonitátsklasse) a kitün
tetésére vannak benne rovatok. A faállomány jellegzésére vonatkozó adatokat hely
megtakarítás kedvéért egy rovatban, rövidített jelzésekkel mutatják ki, amely 
rövidítéseknek a magyarázata a táblázat legelején található. A fafajok elegyarányát 
nem a nálunk szokásos elegyarányszámokkal fejezik ki, hanem szavakkal, pl. így: 
»Luczfenyő, közötte erdei fenyősorok, egyes nyír stb.« Az újabb gazdasági tervek
ben nem találjuk meg a sűrűség viszonyszámát sem, mivel a sűrűség a termőhelyi 
és faállományjóság (Bonitátsklasse) feltüntetésénél jut kifejezésére.
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B ) A  területnek term őhelyek szerin t való kim utatása. Ebben a terület a bal
oldalon termőhelyi osztályok és a ohholdalon az alapkőzet szerint van részletezve. 
A táblázat végén ki van számítva a szabályos és a jelenlegi növekedés.

C ) K orosztálytáblázat (egyúttal a fakészlet kimutatása). Ebben a terjedelmes 
táblázatban külön főrovat van minden fafaj és gazdasági mód számára s ezekben 
a főrovatokban megfelelő alrovatok vannak a területeknek korosztályok szerint 
való részletezésére. Az adatok nem csupán a jelenre, hanem a múltra is ki vannak 
mutatva.

D ) F a term ési táblák  (Bonitierungstafel). Csak a hektáronkénti fatömeget 
tüntetik fel, fafajok és gazdasági módok szerint elkülönítve, 5—5 évi korkülönb
séggel, a 13 minőségi osztályra nézve.

E i) K im utatás a múltban főhasználat útján kihasznált fatömegekről.
E i) K im utatás a múltban előhasználat útján kihasznált fatömegekről.
F ) A  vágásszabályozás indokolá sa . Itt először is ki van mutatva leírás alak

jában, hogy a főfafajok mekkora területet foglalnak el jelenleg s mekkorát foglaltak 
el a múltban, az eddigi gazdasági tervek szerint. Azután következik a tagoknak 
üzemosztályokba való csoportosítása, az erre vonatkozó indokolással, továbbá a 
vágásforduló megállapítása, a korosztálviszonyok átnézetes kimutatása és az évi 
\ágásterület nagyságának a meghatározása. Utóbbinál figyelembe jön: a jelenleg 
vágásra érett faállományok mennyisége, az egyes korosztályok által elfoglalt 
területeknek egymáshoz való aránya és a 10 évre eső szabályas vágásterület. 
Folytatólag ki van mutatva a korosztályok alakulása a 10. év végére is és annak 
ellenőrzésére, vájjon a kihasználásra előírt területeknél a termőhelybeli különbségek 
kiegyenlítődnek-e, ki van mutatva az átlagos termőhelyi jóság is (két tizedesnyi 
pontossággal) korosztályonként. Átnézetet nyújt végül ez a melléklet a növeke
désről, a fakészletről, a múltban öt-öt évenként kihasználásra előirányozott és 
tényleg kihasznált fatömegekről és területekről s azután feltünteti a jövő 10 év 
alatt évente fő- és előhasználat útján kihasználható fatömegeket.

G ) Á ltalános g a z d a sá g i szabályok  (a kihasználás és felújítás módja, az évi 
vágások elosztása, elkülönítő vágások kijelölése, gyérítések, csemetenevelés, 
útépítés, fatermelés, közelítés stb. stb.)

A gazdasági tervhez tartozó további mellékleteket (II. és III. rész) a követ
kező 10 évre szóló alábbi részletes vágatási és felújítási tervek képezik. Mindezek 
egyúttal a foganatosításra vonatkozó nyilvántartási adatok feljegyzésére is szolgálnak.

II. rész. R észletes vá ga tá si terv. a ) Főhasználat. Ebben a részletes tervben 
külön számlát nyitnak minden olyan tag részére, amelyben főhasználat van elő
irányozva. A baloldalon lévő rovatok az előírást, még pedig a tag és erdőrészlet 
számát, illetőleg betűjét, a fafajt, a korosztályt és a minőségi osztályt, a területet 
és a kihasználásnál figyelembe veendő észrevételeket, a jobboldalon lévők pedig 
a foganatosításra vonatkozó adatokat, ú. m. a kihasználás évét, a területet, a 
kihasználás módját, a kihasznált fatömegeket tüntetik fel.

b) E ló használato k . A részletes előhasználati terv három részből áll, amelyek
ben külön tárgyalják a gyérítéseket, a tisztázó vágásokat és az esetleges haszná
latokat. Mind a három kimutatás lényegében a főhasználati tervhez hasonló 
berendezéssel bír. A gyérítéseknél az előírásra vonatkozó részben a fatömeg
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egyáltalában nincsen kitüntetve, a tisztázó vágásoknál pedig az előírás csak a 
kivitelre vonatkozó általános intézkedésekre szorítkozik, ami arra mutat, hogy úgy 
a gyérítéseknél, mint a tisztázó vágásoknál a fősúlyt a kivitel helyességére s nem 
a fatömegre fektetik. Az esetleges használatoknál minden tag részére külön számla 
van nyitva, de csak a foganatosítás bejegyzésére vannak rovatok.

Az a) és b) alatti kimutatásokat egy z-vel jelölt harmadik kimutatás követi, 
amelyben a fahasználatokra vonatkozó adatokat a 10 év leteltével összevonják.

III. rész. R észletes fe lú jítá s i terv. Két külön kimutatásból áll. Az egyikben a 
mesterséges erdősítéseket, a másikban az erdőápolási munkákat tárgyalják. Aman
nak az előírásra vonatkozó baloldalán ki van mutatva az erdőrészlet száma s az 
erdősítendő terület (külön rovatokban a tisztások, a vágásterületek és a pótlandó 
fiatalosok) és fel vannak jegyezve a foganatosításnál szem előtt tartandó külön
leges tudnivalók. A jobb oldalán pedig megfelelő rovatok vannak a foganatosítás 
évének, a valósággal felújított területnek, a felújításnál alkalmazott fafajnak s 
azoknak a területeknek a kitüntetésére, amelyek az előírásból utólagosan leirandók. 
A felhasznált napszámmennyiség, a csemeték száma és a költségek nincsenek 
kimutatva. Az erdőápolási munkákat feltüntető kimutatásban csak a foganatosítás 
módját jegyzik fel. Az erdőápoláshoz számítják a gyomfák kivágásán, a fű és 
gyomok eltávolításán kívül a talajjavítási czélból eszközölt alátelepítéseket is.

A nyilvántartás a következő részekből á ll:
1. A vágásterületek kimutatása évek szerint.
2. A területváltozások nyilvántartása.
3. Nyilvántartás a térképen feltüntetett vonalakban és pontokban felmerült 

változásokról (határjelek, utak stb.).
4. Nyilvántartás a jelentékenyebb természetes erdőkárokról.
5. Nyilvántartás a fő- és előhasználat útján kihasznált fatömegekről évfolya

mok szerint. Ennek az alapján vezetik be a részletes vágatási tervbe a kihasznált 
fatömegekre vonatkozó adatokat.

3. Beiden nagyherczegség.*)

Baden nagyherczegségnek mintegy 546.000 hektár (950.000 kát. hold) erdejéből 
21 °. o a luezra-, 14% a jegenye-, 14% az erdeifenyőre, 310 o a bükk és gyertyánra, 
11° o a tölgyre, 9%  a többi lombfára esik s így az összes erdőterületnek kereken 
felét a fenyőfélék, másik felét a lombfák foglalják el. Gazdasági mód szerint: 
szálerdő 80%, középerdő 13° o, sarjerdő 7°/o.

A szálerdők túlnyomó részét fokozatos felújító vágásmód és szálaló-gazdasági 
mód mellett kezelik. A tarvágást és a mesterséges felújítást aránylag kis területen 
alkalmazzák. A fokozatos felújító vágásnál a kihasználás 20—30, sőt még ennél 
is több évre terjed. Különösen érdekes a fokozatos felújító vágásmódnak nálunk 
Kaán Károly által »szálaló vágásos haszonfa-gazdaság« név alatt ismertetett alakja

*) A kezeink között lévő gazdasági terv, nyilvántartás, statisztika és az 1869-ben 
kiadott erdőrendezési utasítás nyomán.
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(1. az Erdészeti Lapok 1903. évi V. füzetében). Ez lényegében nem egyéb, mint 
40—50, esetleg még több évre teujedő fokozatos felújító vágás, de közel áll a 
szálaló-gazdasági módhoz is annyiban, hogy a kihasználás szálalásszerűen történik. 
A főczél ennél a kihasználási módnál nem annyira a gyors felújítás, mint inkább 
a fatömeg- és értékgyarapodás lehető kiaknázása, ami mellett azonban nagyon 
szépen sikerül egyúttal a felújítás is. Ehhez képest a beteges, hibás, túlkoros s 
általában a fejlődésre kevésbbé képes törzseket igyekeznek elsősorban kihasználni 
mindenünnen és azokat a törzseket tartják fenn, melyektől nagyobb fatömeg- és 
értékgyarapodást remélnek.

A faértékesítési viszonyok általában kedvezők s a gazdálkodás mindenütt 
nagyon belterjes. Kitűnő úthálózat van úgyszólván az összes erdőkben.

A vágásforduló a szálerdőkben túlnyomóan 120 és 100 év, a sarjerdőkben 
5—20 év. A gazdaság czéljául általában a legnagyobb tiszta jövedelem és a 
legnagyobb műfakihozatal elérését tekintik. Az erdőt üzemosztályokra, az üzem
osztályokat (a tájékozás megkönnyítése kedvéért) dűlőkre (Districkt) és a dűlőt 
tagokra (Abteilung) osztják.

A vágásszabályozást szálerdőknél a fatömegre alapítják, oly módon, hogy 
az évi fahozamot a Heyer Károly-féle képlet segélyével határozzák meg

 ̂ H =  v N v K — s z K \  .
— i — y A képletben szereplő jelenlegi fakészletet (valóságos

fakészlet: v K )  10 évről 10 évre újból becsülik meg, még pedig a már fokozatos 
kihasználás, avagy szálalás alatt lévő faállományokban törzsenkénti kiszámlálás, 
a még záródott, közelebbről kihasználás alá kerülő faállományokban próbaterek 
útján, a többi faállományban pedig fatermési táblák segélyével, esetleg össze
hasonlítás útján. A valóságos növekvést (y N )  részint törzselemzés útján, részint 
fatermési táblák és tapasztalati adatok alapján állapítják meg. A szabályos 
fakészlet kiszámítása a szabályos vágáskori átlagos növekedés segélyével történik

| S z k  —  amit minden egyes tagra nézve külön mutatnak ki

(normális sűrűséget feltételezve). A kiegyenlítési időt (a )  esetről-esetre állapítják 
meg a gazdasági viszonyok s a birtokos igényei szerint. Ez legfeljebb egy 
vágásforduló lehet, többnyire azonban ennél rövidebb. A fahozamok egyenletes
ségére csak a gazdasági testen belül törekednek.

Az erdők felmérését az egész országban a Karlsruheban székelő víz- és 
útépítési igazgatóság végezte a többi területek felmérésével kapcsolatosan. Ez az 
erdőkről a hegyrajzi viszonyokat is feltüntető olyan térképeket készített, melyeken 
az összes taghatárok megvannak, úgy hogy az erdőrendezésnél csak az erdő
részletek határvonalait kell felmérni.

A gazdasági terveket itt is csak 10 évre készítik. Alakjuk nagyon egyszerű. 
Épp oly egyszerű az alakja a 10 évre szóló nyilvántartásnak is. Az összekötő 
kapocs a 10 évi időszakonként készítendő gazdasági tervek között a hosszú időre 
szóló ú. n. »statisztika«. Ez egyfelől az erdő általános viszonyainak a leírását 
tartalmazza, másfelől pedig arra szolgál, hogy benne az erdő történetére, fahoza
maira, jövedelmére s általában a gazdaság eredményeire vonatkozó adatok 
összegyüjtessenek.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



408

A g a z d a sá g i terv mindössze az általános erdőleírásból, a részletes erdő
leírásból és a 10 évre szóló részletes gazdasági tervből áll.

A ) A z  általános erdőleírás a következő fejezetekre oszlik:
1. A terület. A lefolyt 10 év alatt felmerült területváltozások felsorolása, a 

jelenlegi erdőterület s az ehhez tartozó egyéb területek sommás kimutatása.
2. Term őhely. A jelenlegi termőhelyi viszonyoknak s különösen a talaj jelen

legi állapotának a rövid jellegzése.
3. F a fa jo k . A jelenlegi főfafajok, ezek elegyaránya, a fafajoknak, illetőleg azok 

elegyarányának megváltoztatására vonatkozó esetleges javaslatok.
4. G a z d a sá g i m ód és vágásforduló . Az ezek módosítására vonatkozó esetleges 

javaslatok.
5. G a z d a sá g i szabályok. A  kihasználás és felújítás miként leendő foganato

sítására, a fiatalosok ápolására, vízlecsapolásra, útépítésre stb. vonatkozó intéz
kedések.

6. A  használatok szabályozása. A  fahozam megállapítása a legközelebbi 
10 évre, úgy a fő-, mint az előhasználatokat illetőleg. Itt szabályoztalak egy
úttal a legközelebbi 10 év alatt esetleg foganatosítható mellékhasználatok is.

7. G a z d a sá g i beosztás. Az eddigi gazdasági beosztás esetleges módosítására 
vonatkozó javaslatok.

Az 1—7. pontok alatt jelzett adatok, illetőleg gazdasági intézkedések a 
statisztikában  vannak részletesebben felsorolva, illetőleg megállapítva s a 
10 évenként készülő új gazdasági tervekben csak olyan részletességgel tárgyal
tainak, amint azt az időközben megváltozott viszonyok szükségessé teszik.

B ) A  részletes erdőleírás magában foglalja egyúttal a korosztálytáblázatot is. 
A tag száma és területe után ki vannak mutatva benne : a faállományviszonyok 
erdőrészletek szerint, a fatömeg megbecslésénél alkalmazott eljárás, a fatömeg 
hektáronként, a szabályos és a valóságos növekvés hektáronként; azután követ
kezik a korosztályviszonyokat feltüntető rovatcsoport (alrovatok szálerdőnél: 
1—40, 41 — 60, 61—80, 81—100, 101 és több éves, minden alrovat alatt ezenkívül 
két külön rovat a fatömeg és a terület számára) s végül rovatok vannak még 
az összes fatömeg, az összes terület, a legközelebbi 10 évi szabályos és való
ságos növekvés számára.

A kihasználás alatt lévő, valamint a többi vegyeskorú faállományok területét 
és fatömegét korosztályok szerint osztják szét a korosztálytáblázat egyes rovataiba.

A területre és fatömegre vonatkozó adatokat üzemosztályonként összegezik 
s összehasonlítják az egy-egy korosztályra eső szabályos területtel és fatömeggel.

A részletes erdőleírás első lapján összehasonlítás kedvéért egy átnézetes 
kimutatásban ki szokták mutatni, hogy az eddigi erdőrendezések alkalmával 
(pl. a kezeink között lévő gazdasági tervek szerint az 1857., 1867., 1877., 1887., 
1S97. években) mekkora volt az erdőterület, hány évben volt megállapítva a vágás
forduló, mekkora volt a valóságos fakészlet és növekvés, hány köbméterben 
volt megállapítva az évente fő- és előhasználat útján kihasználható fatömeg s 
mennyi volt az évente átlagosan kihasznált fatömeg.

C ) R észletes g a z d a sá g i terv a legközelebbi 10 évre (Wirtschaftsplan). Ebben a 
legközelebbi 10 év alatt foganatosítandó fő-, előhasználatokat, felújításokat, víz

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



4 0 9

lecsapolási és útépítési teendőket együtt tárgyalják a tagok számszerinti sorrendjé
ben. Alakja a következő:
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I. la. Beteges törzsek kiszálalása ... 50
Gyérítés mintegy 6 hektáron

á 30 m3 . . . . . . . 180 [ 290

b. Korosfák kihasználása ... ..
A czélnak meg nem felelő 

fiatalos kivágatása. Héza
gok pótlása.. ... ... ... ...

60 1

0.10

Összesen ... ... ... 1600 500 2100 2.7 — —

Évi használat hektáronként 
(az egész erdőterülethez 
viszonyítva)..._ ... ... ... 4.0 1.2 5.2 - - —

Szálerdőknél, mivel a vágásszabályozás tisztán az évi fahozamra van alapítva, 
a fő- és előhasználatok terület nélkül, csak a fatömeggel szerepelnek. Sarjerdőknél 
és a középerdők egy részénél ellenben a vágásszabályozás a terület alapján történvén, 
a »főhasználat« czímű rovat előtt még egy rovatot szoktak nyitni a terület fel
tüntetésére.

A gazdasági terv kiegészítő részét tevő nyilvántartás (Wirtschaftsbuch) 
berendezése a következő:

Az első lapon ki van mutatva, hogy a 10 évi időszak egyes éveiben a meg
állapított fahozammal szemben valósággal mekkora fatömeg használtatott ki.

A következő lapokon a 10 év folyamán teljesített használatok, mesterséges 
erdősítések, vízlecsapolási munkák és útépítések tagonként vannak kimutatva, úgy, 
hogy minden tag számára külön lapon van feltüntetve az előírás (a részletes 
gazd. terv alapján) s utána a teljesítés.

A tagok szerinti nyilvántartás után következik az évfolyamok szerinti nyilván
tartás, melyben az adatokat évek szerint összegezik.

A  »statisztika« a következő részekből á ll:
I. T örténelm i adatok. Ez alatt a czím alatt külön fejezetekben leírják a birtok- 

viszonyokat s ezeknek a fejlődését, felsorolják az első erdőrendezés óta felmerült 
rendkívüli természeti eseményeket és természetes erdőkárokat (széldöntések és 
törések, hótörések, rovarfalások stb.), kimutatván egyúttal a természetes erdei
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károk folytán az egyes években kihasznált fatömegeket is. Továbbá feljegyzik, 
hogy mely években történtek erdőrendezések s kik teljesítették azokat. Végül 
egy átnézetes kimutatásba bevezetik a 10 évenként készült gazdasági tervek főbb 
adatait (erdőterület, a vágásforduló, szabályos és valóságos fakészlet és növekedés 
összesen és hektáronként, a fő- és előhasználatokból évente átlagosan nyert 
fatömegek, az erdőrendezési költségek egészben és hektáronként).

II. Á ltalános erdőleírás. Ebben a részben 10 évről 10 évre kimutatják dűlőn
ként az erdőterületet és az erdőhöz tartozó egyéb területet; leírják, hogy a határ
vonalak miképpen vannak állandósítva, hogy a birtok közigazgatási tekintetben 
hová tartozik, felsorolják az erdőbirtokkal egybekötött jogokat és terheket (bele
értve az adót is). Itt tárgyalják továbbá a természeti viszonyokat. Kiterjed ezen
kívül ez a rész a tenyésztendő fafajok, a gazdasági mód, a vágásforduló, a 
kihasználás és felújításnál követendő eljárás megállapítására s ezzel kapcsolatban 
egy kimutatást tartalmaz, amelybe a mesterséges erdősítésekre vonatkozó adatokat 
(terület, kiültetett csemeték száma, költségek stb.) vezetik be 10 évről 10 évre, 
évek szerint részletezve, a nyilvántartás alapján. Végül kiterjed az erdő fahozamá
nak értékesítésénél, a mellékhasználatok foganatosításánál és értékesítésénél 
követendő eljárásnak a leírására, a faáraknak és munkabéreknek a kimutatására, 
a szállítási eszközöknek s az ezekre fordított költségeknek, az erdőőri személyzet 
számának, az erdőkároknak s a vadászatra vonatkozó adatoknak a felsorolására.

III. F a - és pénzhozam . Itt kimutatják dűlők szerint, évfolyamonként a kihasznált 
fatömegeket és a befolyt pénzjövedelmet.
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