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Bennünket, a kik e lapok hasábjain immár évek óta 
igyekezünk az erdőfeltárás köz- és magángazdasági elő
nyeit megvilágítani és a közvélemény érdeklődését e fontos 
kérdésre terelni, ilyen törekvésünkben és mindennek oká
ból a most kifejezettekbe vetett biztos reményünk, a 
kormány intéző köreinek az erdőfeltárás érdekei iránt a 
beruházási törvényjavaslatban ezúttal immár megnyilat
kozott jóindulata 6S tiZ cl lelkesedés vezéreljen továbbra 
is, a melylyel e kérdés és vele a magyar erdőgazdálkodás 
érdekeinek eddig is szolgálatában állottunk. 

Schweiz uj erdőtörvénye. 
(B. R.) Schvveizban f. é. április hó 1-én uj erdő

törvény lépett életbe, a mely a szövetségnek az erdő
rendészet felett gyakorolt felügyeletéről szól. 

1874-ig az erdőfelügyelet teljesen a kantonokra volt 
bizva. Csak 1874. vette át a szövetség az erdőfelügyeletet 
a magashegységben, minek megfelelően az 1876. évi erdő
törvény is külömbséget tesz az ország azon része között, 
a melyben az erdőfelügyeletet a szövetség és azon része 
között, a melyben a kantonok gyakorolták az erdőfelügye
letet. Ez természetesen számos következetlenséghez veze
tett, mig végül az 1898. évi néphatározat a szövetség 
alkotmányának 34. §-át odamódositotta, hogy az erdő
rendészet feletti felügyeletet az egész országban a szövet
ségi kormány gyakorolja. Ezen a néphatározaton alapszik 
az uj erdőtörvény, melynek főbb intézkedéseit a követ
kezőkben ismertetjük. 

1. Általános határozmányok. 
Az ál lami (szövetségi) erdőfelügyeletnek valamennyi erdő 

kivétel nélkül alá van vetve. Erdő alat t — a legelőerdőket (Weid-
waldungen, Wytweiden) belefoglalva — é r t endők : 
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a) a nyilvános erdői;, vagyis az állam, a községek és testü
letek erdei , valamint mindazon erdők, melyek valamely nyilvános 
ha tóság kezelése alat t á l l anak ; 

b) a magánerdöh, ideértve a közös kezelés czéljából egye
sitett erdőket is. 

Az erdők ezenkívül megkülönbözte tnek mint véderdők és nem 
véderdők. 

A véderdők közé azon erdőterületek soroztainak, a melyek 
vadvizek vizkörnyékén fekszenek, valamint azok, a melyek fek
vésüknél fogva védelmet nyújtanak káros klimatikus hatások, 
hógörgetegek, kő- és jégomlások, földcsuszamlások, vízmosások és 
rendkívüli vízállások ellen. 

Az elkülönítést ugy nyilvános és magánerdők, valamint véd
erdők és nem véderdők szerint, a szövetségtanács jóváhagyásának 
fentar tása mellett , a kantonok végzik. 

Állapodjunk itt meg egy kissé. Ha a véderdők meg
határozását behatóbb vizsgálat tárgyává teszszük, arra a 
meggyőződésre jutunk, hogy a definiczió igen tág értel
mezést enged meg. Értéke is inkább akadémikus és bizo
nyos, hogy az egyes kantonok, daczára a szövetségi kor
mány főfelügyeletének, egyenlő viszonyok mellett is igen 
különféleképen fogják a véderdő fogalmát értelmezni. 

A véderdő a schweizi erdőtörvény értelmezése szerint 
magában foglalja mindazt, amit a magyar erdőtörvény 
véderdőnek nevez, de magában foglalja a nálunk feltét
len erdőtalajon állónak nevezett kategóriát is a legtöbb 
esetben, sőt ezen is túlterjeszkedik, mert a klímái káros 
befolyás és a tulmagas vagy tulalacsony, egyaránt „rend
kívüli" vízállás elleni védekezés tág, még a konkrét esetben 
is nehezen körülhatárolható követelményei alapján akár
hány esetben oly erdők is a véderdők közé sorozhatok, 
a melyek a mi fogalmaink szerint nem feltétlen erdö-
talajon állanak. 

Nem akarjuk azt állítani, hogy nem birna jogosult-
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sággal, hogy bizonyos klimai hatások kiegyenlítése, szabá
lyozása czéljából, de egyéb okokból és az erdő még a 
nem feltétlen erdőtalaj egy részén is fentartassék, az 
erdő ily tekintetben való osztályozásának szempontjából 
azonban mégis általánosságban a magyar erdőtörvény 
megkülönböztetését ugy elméleti, mint gyakorlati szem
pontból helyesebbnek kell tartanunk. A mi erdőtörvényünk 
voltaképen kétféle erdőt különböztet meg, feltétlen és 
nem feltétlen erdőtalajon állót. Az első kategóriának egy 
részét azután a konkrét, többnyire nyilvánvaló, mintegy 
kézzelfogható helyi körülmények véderdővé minősitik. 
Oly véderdő, melyet egyedül helyzete minősít azzá, talaja 
ellenben nem feltétlen erdőtalajnak is beillenék, bizonyára 
kivételes eset. 

Szóval a schweizi erdőtörvény minősítése szerény 
nézetünk szerint még az ottani, a mieinkkel egészben 
véve össze nem vethető, igen eltérő viszonyok között is 
oly kirteriumokat tartalmaz, melyek a gyakorlati kijelö
lést előreláthatólag némileg bizonytalanná fogják tenni. 

A törvény végrehajtási utasításában azt találjuk, hogy 
„véderdőként rendszerint nagyobb erdőterületek hasitan
dók ki, lehetőleg természetes határolással." Közelebbi 
útmutatást ez sem ad. 

2. Szervezkedés. 
Az erdőtörvény végrehajtását , a kantonalis erdőtörvények és 

rendeletek teljesítését a szövetségtanács a főerdőfelügyelőség utján 
ellenőrzi. 

A kantonok megfelelő kerületekre osztják területüket s a 
szükséges erdőtiszti és altiszti személyzet a lkalmazásáról gondos
kodnak. 

Az erdőfelügyeleti szolgálatot teljesitó erdötisztek fizetéséhez 
a szövetség 25—35°/o kai járul hozzá, a községi , testületi és köz-
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birtokossági erdötisztek fizetéséhez 5—25°/o-kal, az altisztekéhez, 
a mennyiben fizetésük legalább 500 frank, 5—20°/o-kal. 

3. Nyilvános erdők. 
A nyilvános erdők körülhatárolandó!. , felmérendők és beren-

dezendők. A I .—Il l . - rendü háromszögelés a szövetség, a IV. rendű 
a kanton költségére eszközöltetik, de pontonkint 25 fr.-kal a 
szövetség ennek költségeihez is hozzá já ru l ; a részletes felmérést 
a szövetség dí jmentesen felülvizsgálja. 

Az évi hozam a kanton engedélye nélkül nem léphető át, 
túllépések meghatározot t időn belül megtakar i tandók. 

A nyilvános legelőerdőkben a meglévő erdőállomány fen-
ta r tandó . 

Oly jogok és szolgalmak, melyek a rendszeres erdőgazda
sággal nem egyeztethetők össze, megvál tandók. A megváltás elv
ből pénzzel történjék, csak kivételesen erdőterülettel. 

Az erdőgazdaságra káros mellékhaszonvételek, különösen a 
legeltetés és a lomszedés a nyilvános véderdőkben beti l tandó vagy 
legalább kor lá tozandó. 

A szövetség a véderdőkben a fa kihozatalára szolyáló utak 
vayy egyéb állandó szállítási berendezések építését a Mltséyekhez 
való hozzájárulással istápolhatja (20%). Ha az ily szállitó-eszköz 
nem bir közvetlen csat lakozással a nyilvános közlekedési utakhoz, 
akkor az erdőbir tokosnak szükség esetén jogában áll megfelelő 
kár tér í tés e l lenében a szükségelt területek kisajátí tását kívánni. 
Ezen csat lakozási u takat is segélyezheti az állam. Azon föld
birtokosok, melyek az u takat szintén használják, a fentartási költ
ségekhez aránylagosan hozzájárulnak. Vitás esetekben a kanto
nok döntenek. 

Mint mindenütt, ugy a Schweiz-ban is különös gondot 
fordít az erdészeti törvénykezés az u. n. kötött erdőbirtok 
fentartására, ennél lévén legtöbb joga a közvetlen beavat
kozásra. Amint azonban látjuk, a birtokosokra rótt terhek 
egy része indokát a közérdekben lelvén, az állam igen 
jelentékeny ellenszolgáltatással igyekszik a birtokosok 
terhem könnyíteni. A felmérési, személyzeti és útépítési 



623 

kiadásokhoz való állami hozzájárulást ilyen ellenszolgál
tatásnak tekinthetjük. A szállító-eszközök létesítésének állami 
segélyezésében azonban ezenfelül törvénybe iktatott elismerését 
látjuk annak a részünkről sokai hangoztatott elvnek, hogy 
az állandó jellegű szállitó-berendezések ugy a jó értékesítésnek, 
mint a gazdaságos üzemnek leglényegesebb feltételei közé 
tartoznak. 

A csatlakozási vonalak területére nézve nyújtott kisajá
títási jog szintén oly helyes intézkedése a schweizi erdő
törvénynek, a mely nálunk még csak megoldandó kérdés. 

A szorgalmaknak pénzben való megváltása szintén 
fontos elvi határozata a törvénynek, mely sok erdőterületet 
óv meg a felaprózástól és elkopárosodástól. 

A véderdőkben a tarvágás nincsen feltétlenül tiltva. 
Ezt még akkor is helyesnek tartjuk, ha a mi szűkebb 
értelmezésű véderdőinkre gondolunk, a melyekben vannak 
kivételes esetek, a midőn a sarjerdőalak, vagy a keskeny 
pasztákban, több évi időközzel egymás mellé sorakoztatott 
tarvágás határozottan jobb és gazdaságosabb, mint a szálaló 
erdő. Előbbi pl. csuszamlásra hajló talajon, a mely a szál
erdő terhe alatt megindul, utóbbi egyes futóhomokon álló 
vagy oly hegységi véderdőkben, a melyekben a gondatlan 
szálalás több kár tehet, mint a kellő beosztással vezetett 
tarvágás. De félre ne értessem! A szabály a hosszabb 
időre kiterjesztett fokozatos kihasználás s ennek különösen 
csoportos alakja és a szálalás különféle alakjai maradnak. 

A végrehajtási utasí tás ide vonatkozó részéből a következő 
pontokat tartjuk kiemelendönek. A községi és közbirtokossági 
erdőkben a fajogosultságoknak tövön (nyilakban) való kiszolgálta
tása tilos. A vágásjelölést az illetékes erdöhivatal végzi, a favá
gást és választékolást a jogosultak közösen szakmányban végez
tetik az erdöhivatal vezetése és ellenőrzése mellett. A termelt fa 
köbözendő. 
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A nyilvános legelő-erdők gazdaságára nézve a szükséges 
intézkedések az üzemtervbe felveendők. A magántula jdont képező 
legelő-erdők a beerdösül t részek térfogatának megjelölése mellett 
szintén nyi lvántar ta tnak. 

A legelő-erdők beerdösül t részeinek térfogata ugy a nyilvá-
vános, mint a magántula jdont képező ily területeken csakis a 
kantonok, illetőleg, ha véderdőről van szó, a szövetség engedélye 
mellett csökkenthető . Ellenben az erdős foltok térbeli eloszlása 
változhat . 

Itt nyilván a legelő-erdőnek főleg az a változata forog 
szóban, melyet Berendi Béla szaktársunk a ligetes legelök 
neve alatt ismertetett. 

Maga a törvény folytatólag a következő főbb rendel
kezéseket tartalmazza: 

IV. Magánerdők. 
Magánerdők egyesítése közös kezelés és hasznosí tás czéljá-

ból előmozdítandó. A szükséges intézkedésekről a kantonok gon
doskodnak. Az egyesítés költséyeit a szövetség viseli, a kantonok 
pedig az egyesitett erdőket saját személyzetükkel díjmentesen kezel
tetik. Az egyesitett erdők csakis a kan ton kormányának engedé
lyével oszthatók ismét meg. 

A magánvéderdőkre a nyilvános erdőkre vonatkozó követ
kező rendelkezések szintén érvénynyel birnak és p e d i g : a körül-
ha tá io lás ra , a tarvágás kerülésére , a legelő-erdők faállományának 
fentar tására , a szolgalmak megvál tására , ujak elvállalásának tilal
mára , a káros mel lékhasznála tok elt i l tására és a szállító eszkö
zök segélyezésére vonatkozó intézkedések. 

Ha a magánvéderdők különösen veszélyeztetet t helyeken 
nagyobb összefüggő területet foglalnak el, különösen vadpatakok 
forrásvidékén, a kan ton vagy a szövetség azoknak közös kezelés 
czéljából való egyesítését követelheti . Ez ese tben a fenn már fel
említett kedvezmények érvénybe lépnek. 

A véderőt nem képező magánerdőkre csupán a következő 
intézkedések birnak é rvénynye l : a legelő-erdők faállományának 
fentartása, az irtás tilalma, a vágások felújításának kötelezettsége 
és te rmésze tesen a megfelelő büntető határozatok. 
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A magánerdőkre vonatkozó ezen intézkedésekből 
különösen a kisebb magánerdők együttes kezelésének 
előmozditása domborodik ki s ebben a tekintetben a 
schweizi erdőtörvény egy lépéssel tovább megy, mint más 
országok ily irányú törvényei, a mennyiben bizonyos 
esetekben feljogosítja a szövetséget vagy a kantont, hogy 
az együttes hasznosítást elrendelje. Kérdés, mily mérték
ben fog ez a jog igénybe vétetni, mert a kényszeregye-
sitéstől eltekintve aligha lesz az egyesítésre való törek
vésnek nagy gyakorlati eredménye. Némelyek a törvény 
hibájának tartják, hogy semminemű oly intézkedést nem 
tartalmaz, a mely az erdőbirtok további elaprózásának 
gátat vetne. 

V. Az erdő fentartdsa és szaporítása. 
Schweiz e rdőterü le tének apasz tása tilos. Nem véderdőkben 

való irtás a kanton, véderdőkben való irtás a szövetségtanács 
engedélyétől függ. Mindkét ese tben az engedélyező ha tóság ha tá
rozza meg, hogy az erdőterület apasz tásáér t mennyiben nyúj tandó 
kárpót lás más terület beerdősi tése által . 

A kantonok gondoskodnak, hogy minden vágásterület , vala
mint a tüz, szélvihar, lavinák stb. á l tal keletkezett t isztások leg
később 3 év leforgása által teljesen felújít tassanak. 

Nyilvános erdőknek akár teljes (tulajdonjogi) felosztása, a k á r 
csak az elkülönített haszonélvezet czéljából való szét tagolása csak a 
kanton kormányának engedélyével történhetik és pedig ismét csak 
nyilvános (holt) kézre . (Ez kizárja az u. n . egyénenkénti felosz
tást, ellenben pl. két község vagy egy község és valamely közbirto
kosság eddig közös erdejét a kan ton engedélyével szétoszthatja.) 

Községi és testületi erdők a kanton hozzájárulása nélkül nem 
adhatók el. 

Törekedni kell, hogy oly területeken, a melyeknek beerdő
sitése által véderdők nyere tnének, erdő telepít tessék. 

A szövetség vagy a kantonok véderdők létesí tését , lavinák 
és kőomlások beépí tését (megkötését) elrendelhetik, ha ez által 
meglévő, vagy ujonan létesí tendő erdők védelemben részesülnek. 

ERDÉSZETI LAPOK. 42 
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A szövetség és a kantonok pénzsegélylyel is tápol ják: 
a) a véderdők létesí tését és a kapcsola tosan neta lán szük

séges vizmentesitést és megkötési munká la toka t ; 
b) a bekerítést és oly fiatalosok pótlását , melyek az erdők 

közé való felvételük u tán 3 éven belül az erdőbirtokos hibáján kivül 
szükségessé vál tak; 

c) épí tmények helyreáll í tását , ha a kár te temes és daczára 
a mü folytonos gondozásának következett be. 

Ha az a terület, melynek beerdősi tése vagy megkötése köve
teltetik, magántulajdon, ugy a birtokos követelheti , hogy az a 
kanton, a község vagy valamely testület részére kisajátittassék, a 
szorgalomjogosultak pedig esetleg kár ta lani t tassanak. 

A szövetség felhatalmaztatik, hogy magpergetőt létesítsen 
vagy ilyet segélyezzen. 

VI. A szövetség részéről nyújtható segélyezések közelebbi 
megjelölése. 

A személyi já randóságokhoz , a IV. rendű háromszögeléshez 
é s a szállitó-eszközök létesí téséhez való hozzájárulás nagyságát 
m á r fennebb jeleztük. 

A szövetség az erdészeti személyzet baleset elleni biztosítá
sának költségeit 1/a rész erejéig viseli és az altiszti szaktanfolyamok 
költségéhez a tani tó személyzet fizetésének és a taneszközök 
beszerzésének elvállalásával járul . 

Uj véderdők létesítését és az ezzel kapcsolatos vizlevezeté-
seket és szabályozásokat (kötések stb.), a lavinakötést és kőgörge-
tegek beépí tését a költségek 50—80°, o-ig, m á s n e m ű erdészeti 
biztosító épí tkezéseket (Verbaue) és a bekerítést 50 J/o erejéig 
segélyezi a szövetség és ezenfelül a birtokost az illető terület 
3—5 évi tiszta jövedelméér t is kárpótolja a legutóbbi 10 év 
átlaga alapján. 

A kisajátí tás költségeit fele részben a szövetség viseli. 
Véderdőkben rendkívüli események (tüz, rovarrágás , szél

döntés , lavinajárás stb.) következtében szükségessé váló erdősíté
seket, vagy előzetes vizmentesitést és talaj kötést igénylő, vagy 
máskülönben rendkívüli nehézségekkel j á ró erdősí téseket a költségek 
3 0 — 5 0 % - i g támogatja a szövetség. 

A szövetség segélyének átvételével az illető kanton kötelezett-
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séget vállal, hogy a segélyezett erdősítés, épí tmény stb. jó ka rban 
fentartatik. A szövetség hozzájárulásának részletes feltételei ren
deleti u ton ál lapit tatnak meg. 

A szövetség részéről nyújtott segély semmieset re sem lehet 
ok arra , hogy a kantonok, községek és testületek részéről eddig 
az e rdőgazdaságra fordított összegek apasz tassanak . 

A kisajátításra, a büntető határozmányokra és az 
átmeneti intézkedésekre vonatkozó részei a törvénynek 
közvetlen érdekkel nem birván, ismertetésüket mellőzzük. 

Az erdő fentartására vonatkozó rendelkezések, amint 
az természetes, a jelen erdőállomány épségben tartásá
ból indulnak ki s az irtásra engedélyezett területekért az 
erdőállomány más területek beerdősitése által kárpótlandó. 

A továbbiakban főleg az államnak valóban igen 
messzemenő pénzügyi áldozatai tűnnek fel. A higgadtan 
mérlegelő schweiziak ezeket bizonyára nem vállalták 
volna el, ha czélszerüségüket be nem látnák. Teljes 
elismerése ez a törvény annak, hogy a hol a közérdek 
az egyestől ennek ereit meghaladó áldozatokat kivan, ott 
az államnak segitőleg kell közbelépnie. Schweizban az 
erdő közérdekű szerepe rendkívül nagy, az állam áldo
zatai is ehhez alkalmazkodnak, másutt az állam ily mérvű 
igénybevételére nincsen szükség. Mégis, ha valahol az 
állam továbbmenő segitő beavatkozása szükségesnek mu
tatkozik, a schweizi erdőtörvény útmutatást nyújthat arra, 
hogy ez mily sokféle irányban történhetik. 

A törvény szövegében feltűnik, hogy az igen sokat 
enged át a kantonoknak és kerüli a részletes intéz
kedéseket. Ezt megokolttá teszi, hogy a törvény a kanto
noknak sokféle, eltérő viszonyai között egyaránt alkalma
zandó s hogy a kantonok autonóm jogkörét lehetőleg 
érintetlenül kívánta hagyni. Igaz, hogy ilyképen az uj 
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törvény jó végrehajtása és gyakorlati érvényesülése nagy
részt a kantonoktól függ, ez azonban remélhetőleg nem 
lesz akadálya, hogy azok a nagy és nemes czélok, melyek 
megalkotásánál a törvényhozók előtt lebegtek, meg ne 
valósuljanak. 

Egy erdei szekérút gyors kitűzésének módozata. 
Irta : Török Albert, erdőháromszögelő főmérnök. 

Földmivelésügyi kormányunk tervbe vette az erdélyi juhte
nyésztésnek nemesí tésé t és a te j termék ér tékesebb feldolgozását, 
s ez okból a beszterczei m. kir. erdőigazgatóság kerületében, a 
Pe r sa nevü havason egy mintajuhászat felállítását rendel te el. 

A felállítandó épületek anyagának felszállittatása legelsőbben 
is egy szekérközlekedésre a lkalmas útnak építését feltételezte, 
melynek kijelölésével czikkiró bízatot t meg és pedig azon hatá
rozott kikötés mellett , hogy a nevezett havas ra az utnyom Uj-
Radna felől 14 nap alatt kijelöltessék, mivel az ut építése igen 
sürgősnek je leztete t t . 

Az útépí tésre a lkalmas vonalakat vizsgálva, a Mária-patakba 
szakadó Nyágra patak balpart jára lejtő hegyoldalakat és ezen pa
tak felső végénél fekvő erős lejtü homlokot ta lál tam a legelfogad-
hatóbbnak. 

A katonai 1 :25 ,000 a rányú térkép segélyével megbizonyo
sodtam, hogy a mintegy 800 méter re a tenger szine felett fekvő völgy
ből kiindulva, 1372 méter magasságra kell felhatolnom és mivel láttam, 
hogy kiindulási pontom a végponttól csakis 3 lem. távban fek
szik, e szerint a kijelölendő útvonalon 1 9 % emelkedést kell elosz
tanom. A tényleg kijelölt ú tvonal 8 hm. hosszú lett, s igy annak 
átlagos emelkedése 7 % . 

A terep bejárásánál lát tam, hogy rendes lejtmérező mű
szernek az a lka lmazása — az idő rövidsége folytán és a rend
kívüli akadályok miat t — nem lesz l e h e t ő ; ez oknál fogva össze
állí tottam egy oly készüléket , melynek tulajdonságai a következők: 
igen könnyen, még esőben is jól kezelhető, bárhol gyorsan 
felállítható és azzal megközelitőleges értékben megállapíthatom a 


