
A m. kir. közalapitv. erdőbirtokok jövedelmezése . 
Azon jelentékeny szerep, mely hazánk közgazdaságában 

az erdőknek jut, igazolja azon élénk figyelmet, mellyel ujabb 
időben a nagyobb birtokosok erdőgazdászatát a sajtó és a 
közönség kiséri. 

Köztudomású, hogy az erdők kezelése sok helyen nem 
állott az erdészeti tudomány s fejletebb gyakorlat színvonalán, s 
a jövedelem sem volt akár az erdők kiterjedésit, akár a hazai 
erdők becses faállományát tekintve, minden irányban kielégítő. 

A mi jelesen a vallás tanulmány és egyetemi alapok 
birtokain találtató erdőket illeti ezek régebben, vagyis, mielőtt 
a vallás- és közoktatás ügyi ministerium kezelése alá kerültek, 
felette csekély jövedelmet nyújtottak, sőt voltak évek, midőn 
még a kezelési költségeket is alig fedezték. 1867-ik év óta 
azonban az erdei kezelés körül életbe léptetett reformok foly
tán immár lényeges javulás történt, 

Mig ugyanis a 101,000 katastralis hold terjedelmű erdők. 
1865-ik év tiszta jövedelme 50,992 frt. 
1800-ik „- „ . • pedig 1,326 „ 

volt, 1867-ik évtől kezdve folytonos emelkedés mutatkozik. 
Volt ugyan is az erdők tiszta jövedelme : 
1867-ik évben . 128,105 frt. 1871 -ik évben . 243,659 frt. 
1868. „ . 166,079 „ 1872. „ . 309,623 „ 
1869. „ . 66,610 „ 1873. „ . 207,746 , 
1870. , . 178,643 , 1874. , . 219,099 „ 

Csakis 1869-ben mutatkozik jelentékeny csökkenés, mely 
azonban legnagyobb részben csak is látszólagos, a mennyiben 
ez évben egy műfürész malom felállítása folytán jelentékeny 
beruházási költségek tétettek; a feldolgozásra szánt fatömeg 
pedig az évben felnem használtatván, csekélyebb fatömeg 
került eladásra 



A legutóbb lefolyt 1874-ik évben, a kedvezőtlen faüzleti 
conjuncturák daczára, az erdők jövedelme kielégítőnek mond
ható, a mennyiben a számadások eredménye szerint az összes 
nyers jövedelem 453,126 frtra rúgott, miből a kiadások 
234,027 frtot emésztettek fel. 

Ezen kiadásokban bennfoglaltatik a kérdéses évben erdei 
növelésekre fordított 8650 frt kegyúri terhek czimén adomá
nyozott 15,672 frt, és az adók s egyéb közterhekre fizetett 
42,169 frt. A kiadások levonása után maradt tiszta jövedelem 
219,099 frt miből egy-egy holdra két forint és 17 kr. esik. 

A befejezésükhez közel álló rendezési munkálatok azon 
biztos következtetésre nyitnak kilátást, hogy ezen erdők tiszta 
jövedelme az idei évben 250,000—270,000 frtot teend, mely 
összeg jövőre is, ha csak a jelenlegi kereskedelmi viszonyok 
kedvezőtlenebbre nem fordulnak évenként bizton elérhető leend. 

(Budp. Köd.) 

Tudós í tás a z „Országos Erdészeti-Egyesület" t. 
tagjaihoz. 

Az „Országos Erdészeti-Egyesület" idei közgyűlésén tár
gyalandó erdőgazdasági kérdések sorába az is fel van véve, 
hogy a községi erdők czélszerü kezelése érdekében és irány
adóul az illetők számára, mily kezelési minta szabályzat lenne 
megállapítandó. Ennek alapján és tekintettel arra, hogy egy 
általános szabály - tervezetnél is kívánatos a helyi különleges 
viszonyokat a lehetőségig figyelembe venni: tisztelettel felké
retnek az „Országos Erdészeti-Egyesület" t. tagjai, s különö
sen a hazai erdőtiszt urak, miszerint szíveskedjenek az illető 
megyei, városi, vidéki vagy széki hatóság által a községi erdők 
kezelése tárgyában kiadott rendeletek, szabályok vagy utasi-


