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BEVEZETÉS.
„Európa több állam aiban most a fejsze, mely a
fának szcgeztetik, fejszévé lesz, mely a népre
van irá n y ítv a .“
A rndt.

Midőn a pécsi püspöki jogakademia 50 éves fennállása
ünnepélyére az összes jog- és államtudományok köréből sza
bad tárgy választással kitűzött pályázatban részt venni magam
clhatározám, önkénytelenül is azon tantárgyhoz nyúltam,
mely iránt az egész tudomány vidékből mindenha a legnagyobb
odaadással viseltettem : a nemzetgazdaságtanhoz.
Szilárdul él ugyan is bennem a meggyőződés, hogy ezen
tudomány, mely a történelem és a gyakorlat, magának az
élet fejleményeinek eszményesitett abstractiója: az exigcntiák tudománya.
A nemzetgazdaságtan annál korszerűbb és életbevágóbb
tudomány, minél inkább előtérbe nyomulnak anyagi érdekűink;
ezek pedig sohasem bírtak oly jelentőséggel, soha sem vittek
közéletünkben oly döntő szerepet, mint ép ma nap.
Mindenki előtt, ki politikai irodalmunkat csak kissé fi
gyelemmel kiséri, nem lehet ismeretlen az, hogy napjaink
égető kérdéseinek legnagyobb része közgazdasági, vagy közgaz
dasági háttérrel bir, s valóban látjuk, hogy mig századunk
első felében a szabadsági eszmék diadaláért, az alkotmányos
jogok elnyeréséért küzdöttek, most e kérdések lassan-lassan
mind háttérbe szorulnak, s az alkotmány bástyái közé felvett
népek közgazdasági czéljaikat iparkodnak megvalósítani.
Minden kétségen felül áll, hogy napjainkban nem az
elvont constitutionalismus intézményei, szabadság és egyenlőségi jogok, az egy vagy két kamararendszer stb. képezik
közéletünk főbb vitatárgyait, hanem elvégre is a fődolog
közgazdasági helyzetünk javítása.
Az erdő- és közgazdasági jelentősége.1

1
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Minden más kérdés fontossága csökken, ka közgazdasági felvirágzásunk érdekének fontosságához mérjük. Minden
kérdés másodrangu a kenyér kérdése mellett. Hogy fejledező
iparunk el ne pusztuljon; hogy mezőgazdáink tönkre ne jus
sanak; hogy kereskedelmünk saját lábán megállhasson; hogy
egész vidékek el ne néptelenedjenek; hogy az anyagi jólét
hazája legyen Magyarország; hogy az anyagi jólét alapján
megtisztuljanak és megerősödjenek a közerkölcsök: im el
végre is ez a fődolog.
A politikai 'pártok működésének főrésze is a parlamentban a közgazdasági kérdések megoldására irányul!
Találóan irta azért az agg Rogeard 1880-ban, midőn
7 évi köztünk időzése után visszatért hazájába — Királyi
Pálhoz intézett bucsuzójában: „Országos és mindennap fesze
getendő űgygyé kell tenni a közgazdaságtan minden ágát,
tanulmányozni, oktatni és buzdítani kitartóan — fáradhattanúl mindenkit és mindent.11*)
Nem könnyű dolog ezen minden egyes részleteiben
bőséges anyagot nyújtó tudományág keretén belől ismét egy
hálás tételt pályázati értekezésre szemelni ki, tételt, melyet
inkább óhajtanánk feldolgozni, mint egy másikat. Hosszabb
fontolódás után végre egy kérdéshez nyúltam, mely ugyan
nem uj már többé, de a mely elég sajátos módon csak azóta,
hogy egész közép Európát érő megrendítő elemi csapások
mindinkább az erdők állandó kevesbedésével hozatnak össze
függésbe, vonja magára a közfigyelmet és az általános érdek
lődést : az erdökérdésliez.
A tárgy annál inkább igényt tart méltánylásra, mivel
az egész erdölcérdés eddig mostoha gyermeke az agrar politi
kának, legtöbbször csak néhány szóval érintetve, a tudomány
haladása és a kor kívánalmai tovább fejlesztésénél figyelmen
kívül hagyatva, gyéren méltattatott kellően irodalmilag.
Pedig ki merné tagadni, hogy az erdők fentartása és
művelése a nemzet jólétére feltétlenül szükségest És mégis alig
létezik hasonló közgazdasági fontosságú lcérdés, mely alap
okaiban oly kevéssé lenne megvizsgálva; nincs axióma, mely
mindenki részéről elfogadva ugyan, de a melynek megalapí
tásáról maga a tudományosan műveltek zöme is oly kevéssé
') Magyar Föld 1880. augusztus 1.
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tudna magának számot adui, mint az erdő absolut szükséges
ségének tétele.
Már rég ezelőtt akadtak egyes felvilágosult fők, kik az
erdődevastatió következményeire egész komolyan odamu
tattak.
„Óvakodjatok — mondja Lasaulx — a fejszét az er
dőnek szegezni, mert ha ledől, más esik utánira."
Riehl igy kiált fel: „Vágjátok ki az erdőt, és szétbon
tottátok a históriai-polgári társadalmat/'*)
Évtizedek előtt emelkedtek már óvó bangók, de nem
nyertek eléggé meghallgatást.
Nevezetesen Humboldt és La Perouse Nyugot-Indiából
vett feltűnő példákkal törekedtek az erdőtlenités ártalmasságát beigazolni, Blanqui Francziaországban, Marchand
Sckveiczban emelte fel a terjedő pusztítás ellen szavát,
Mommsen Oroszországra mutatott oda, és Németországban a
nemzetgazdák és tudósok tekintélyes sora áll előttünk, kik
az erdő ügyében semmi alkalmat sem mulasztottak el fel
szólalni.
De ki győzné felsorolni mindazon felszólalásokat, me
lyek e fontos közgazdasági tényező, a szép, kedves és regé
nyes erdő érdekében emeltettek?
Sőt Amerika maga is már panaszhangokat ballatt, hogy
az ottani faárak bámulatos magosságra emelkednek, s a
közgazdasági állapot mind kedvezőtlenebbé lesz, a mint az
erdők mindjobban nyugotra szorittatnak.
S midőn az aszályos évek egész sora hatalmas felhő
szakadásokkal bekövetkezett, egész közép-Európa megré
mült, s izgatottan veték fel a kérdést, vájjon a „füstölgő
erdőnek" nem vagyunk-e már fogyatékán ?
Védjük, ótalmazzuk az erdőt! hangzik majdnem egész
Európában egy évtized óta?
Mig egyesek és gazdasági, valamint tudós egyesületek
a tudomány és gyakorlat nyújtotta érvekkel törekesznek
ezen felhívás jogosultságának a közgazdaság érdekében ál
talános elismerést szerezni, addig az európai államok kor
mányai felismerve az erdő fontos közgazdasági érdekét s az
erdészeti viszonyok szabályozásának szükségességét, meg
*) „L and und L eu te.“ 1861. S tuttg art.
1*
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teszik a lépéseket az erdők fentarlására, egymást követve
törvényjavaslatokat nyújtanak be a parlamentek elé az erdők
megvédésére, vagy pedig a már létező erdőtörvényeket ki
egészíttetik, felül vi zsgáltatj ák.
Erdőtörvényre van szükség! a kiadott jelszó ma min
denütt.
Ily erdőtörvényt nyert Ausztria 1878-ban, Poroszország
1875-ben; Scbweiz törvényt hozott az erdők megtartására
a hegységekben 1880-ban; Francziaország a hegyek ujonvaló beerdősitésére ugyanakkor; Itália egy egész uj erdő
törvényt nyert, mely elrendeli a puszta községi telkek újra
beültetését; Rumenia ép ez irányban halad; és végre Magyarországnak is van valahára 1879-óta ily erdőtörvénye, mely
országos igényeinknek s közgazdaságunk követelményeinek
megfelel.
Azon tudatban, hogy egy conservativ eljárás az erdő
védelem tekintetében egyetlen állam szűk határain belül a
közjóiét emelésére nem eléggé czélnak megfelelő, 1873-ban
a mezőgazdák és erdészek nemzetközi congressusra hivattak
össze, afelől tanácskozandók: „vájjon mily nemzetközi egyez
mények lennének szükségesek arra, hogy a mindinkább ter
jedő erdöpusztitásoknak eleje vétessék ?“
Évek óta halad már az erdővédelem kérdése országról
országra, sőt visszhangra talált legutóbb még az Oczeánon
túl is,*) hol pedig régi fogalmaink szerint megmérhetlen ős
erdők várnak a bevándorló taroló fejszéjére.
De mi indokolja ezen segélykiáltást? miért lett az erdő
védelem majdnem minden müveit állam közös ügye?
Azért, mivel sajnos csak későn kczdék belátni az erdő
nagy jelentőségét a közgazdaság s a természet nagy háztar
tásában.
Nagy az erdő közgazdasági jelentősége.
A fa lcgnélkülözhetlenebb szükségleteink közé tartozik;
tűzre ugyanis szükség van még a tropikus tartományokban is.
Mily roppant tömegű tüzelőfa fogyasztatik el évenként!
Minden müveit ember tudja, mily nagy a fahiány Orosz
ország síkságain, és Tyrol hegyi vidékein.
*) Erdészeti Lapok 1882. V III. füzet. Az am erikai erdészek
congressusa.
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Megörökité reánk a történet, hogy mily nyomort idézett
fel az 178 8/9, 1829/30, 184"/,-ik évi erős tél a faszegény vidé
keken Európaszerte.
A szegény ember még ritkán van azon helyzetben, hogy
szenet, vagy egyéb tűzifa pótszert vásárolhasson.
De nemcsak a tüzelő anyag, hanem az épület, bútorzat,
a gazdasági eszközök, ipari szerszámok jobbára szinte fából
vannak.
Az erdő főterménye a fa, mint tüzelőfa, ma már a múlté,
e század közepéig itt rejlett a fatermelés súlypontja, a fej
lettebb műveltségi állapotnak természetes következménye,
hogy a fát intentive mint mű- és épliletfát termeljük.*)
Lehető legtöbb és legjobb épületfa és fűrészárunak
valót termelni — ez a jelszó ma.**)
Mennyi iparág van főleg az erdőre utalva u.m. asztalos,
kádár, ács, bognár, esztergályos stb.
Mi legyen a hajóépitésből, a hajózás és kereskedelem
ből erdő nélkül, mely a fát szolgáltatja?
Hogy álljon fenn a bányászat erdő nélkül ?
Honnét vegyék a vaspályák a tölgy-talpfákat, ha erdő
nem volna? pedig a fasintalpak még évtizedekig előnyöseb
bek lesznek a vassintalpaknál.***)
A keresett csemege, a hírneves szarvasgomba (Cham
pion), mely egész vidékeknek kiváló jövedelmi forrása, hol
terem, mint az árnyékos tölgyesekben?
Ki nem tudja, hogy külföldön már 100-ra menő oly
papírgyár létezik, mely a rongyrostok pótlására faanyagot
használ, s a fából készíti a papírt, s mely iparág örvendete
sen mindegyre terjed.****)
Hol éljen a vad, melynek húsa, bőre, agancsai részint
mint az emberiség tápszerei, részint mint nyers anyag külön
féle iparczikkek előállítására oly nagy értékűek, s melynek
elejtése a test erősítésére, a szellem felüditésére oly nemes
élvezet?
Nem szükséges-e az erdő a mezőgazdaságra hasznos
*) Z eitschrift fiir die gesam mte Staatsw issenschaft. 1879. Ttt
bingen. Di'ittes Heft. „Zűr Forstreinertragsfrage."
- **) E rdészeti L apok. 1874. IV. füzet 182. 1.
***) Erdészeti Lapok. 1882. VII. füzet 620 1.
***♦) E rdészeti Lapok. 1874. I. füzet 42. lap.
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madárvilágnak fentartására, — melyek évenként az ártalmas
rovaroknak millióit semmisitik meg — mivel a tapasztalat
szerint a létező fasorok és eleven sövények laklielyöket tel
jesen pótolni nem képesek?
Az erdő közgazdasági fontosságát szóval átérteni csak
úgy tudnók, ka elképzelnek, mi volna akkor, ha az erdő nem
lenne — s hogy némely vidékeket, helyeket csak erdővel
lehet hasznosítani!
Valamint kétségtelen az erdő nagy közgazdasági jelen
tősége, ép úgy igen fontos szerepet visz az a természet nagy
háztartásában is.
Az erdő ugyanis klimatikus, közegészségi és ethikai té
nyező. Az erdőnek conserváló-, korlátoló- és kormányzó be
folyása van a légkörre.
Az erdő mérsékli a nagy hőséget és hideget;
az erdő korlátolja a túlságos szárazságot és nedvességet;
az erdő szüli és táplálja a forrásokat;
az erdő megtöri az orkánok erejét;
az erdő megakadályozza a görgeteget és gyors vizáradásokat ;
az erdő tisztítja a levegőt, ózont szül és feltartóztatja a
maláriát.
Az erdőkérdés tehát közgazdasági, nemcsak, több en
nél, közegészségügyi is !
Az erdők pusztítása Európaszerte természetesen már
napjainkban az égalj káros változásait s a legérzékenyebb
hátrányokat vonja maga után.
Késő, némely vidékre sajnosán igen késő kezdték ezt
ismerni és méltányolni tanulni.
Városok, egész vidékek lakóinak gyermek álmai ho
nába van száműzve az erdő, úgy, hogy ma akár félnapi utat
is kell tenni, hogy magokat az üdítő erdei levegőn felfrissít
hessék, s az őserdő koronája, a tekintélyes tölgy, csak az
elődök mondaköreiből vagy pedig képekből fénylik feléjök.
Nem az az egyedüli hátrány, hogy a haladó erdőpusztitás folytán a fa ritkább és drágább, mert a találékony em
ber pótszerekkel helyettesi ti azt, hanem mivel egész vidékek
termékenysége és közegészségi állapota tönkre tétetik.''
A leghangosabban igazolja ezt a kép, melyet oly álla
mok nyújtanak, hol az ember kezét emelte fel s rendszeresen
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pusztította az erdőket. Ott vau Francziaország, Spanyolország,
Itália szemeink előtt.
Mily szomorú következményeket vont maga után a ter
mészet törvényeinek ez irányítani megsértése, legjobban
mutatják az ókori államok. Mi volt egykor Egyptom és Görög
ország és mi most?
Ott vannak az Oriens egykor vizgazdag és sürűnépességli, ma vizszegény és gyérlakosságu szegény államai.*)
Perzsia, Babylonia, Syria, Palestina, Kis-Azsia és a kö
zéptengeri Afrikában számos maradványait látjuk ma az
egykori hatalmas virágzásnak, kiemelkedő városoknak, ma
elhagyatott pusztaságok, részint eltemetve, részint áttekinthetlen homoksivatagok által körítve.
Valaha e helyeken az első letelepedőknek a gyönyörű
vegetatio adhatott okot, ma midőn a növényzet, jelesen a fanövedék kiirtatott, megszűnt az emberi jólét is.
Ott van Palestina, mely egykor az ígéret földje, Titus
császár idejében a legtermékenyebb területek egyike volt;
hogy Jeruzsálem ostromát siettessék, a rómaik kivágták az
országban létező fákat és azóta sülyedt az egykor virágzó
ország mai alacsony színvonalára.
Nem is kell annyira mennlink, nem az óvilági kultúra
letűnt államaira, találunk példákat az európai talajon is.
Görögország, Sicilia, Spanyolország alig képes ma
nyomorban egykori népességének csak felét táplálni; hegy
vidékeiken a termőképes föld láthatólag mind jobban csök
kenik; ép úgy a sikon mindenütt a növekedő szárazság
következtében.
Rettentő példákat nyújtanak elénk még e tekintetben:
az Alpok egy részének kiirtása és a karstvidék.
Azt állítják, hogy a népele anyagi és szellemi fejlődésével
szükségkép az erdőnek is el kell tűnnie ! Azért az erdők pusz
títása a civilisatió terjedésével keletről nyugatra tartotta me
netét a világ körül.
Az Oriensről indult ki igaz a pusztítás, gyászöltözetben
hagyva azt maga után, áthengeritve magát az egykor virágzó
Görögországon, Európának egy államát sem hagyta érintet
lenül és végül meghöditotta Amerikát, melynek ifjú, de gyor
*) C ontzen: Forstliclie Zeitfragen. Berlin, 1872. 2. Auflage.
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san kihasznált telepitvényei a farmerek által mindig nyugotiabb fekvésüekkel cseréltetnek fel. Ma az erdöpusztitás azon
államban a legkézzel foghatóbb, a mely legterjedelmesebb
őserdőkkel rendelkezett rövid évtizedekkel ezelőtt: ÉjszakAmcrikában.
Ezen mintegy felerőszakolt természeti törvényt nem
ismerjük el, kilátásba helyezett megalapítását meg nem értük,
s nem lenne az egyéb, mint a civilisatio magasztos fogalma
elleui vétkezés; ha a már több államban végrehajtott pusztítást
mint a magasabb anyagi fejlődés postulátumát állítanék oda.
Ne értessünk félre. Nem mondjuk mi azt, hogy minél
több az erdő, annál sűrűbb a lakosság, annál nagyobb a jó
lét : azt sem, hogy absolute nem szabad erdőt irtani, mert a
hol csak erdőt irtottak, beálltak azonnal a rettenetes követ
kezmények, Korántsem.
Az erdőket az előrehaladó műveltség korlátozza, tehát
ki nem pusztítja, ez nem áll, hanem csak kellő helyre szorítja !
Angolország, Holland, Belgium mind oly államok, me
lyek igen kevés erdővel bírnak és mégis magas jólétnek ör
vendenek; és viszont Oroszország, mely kiterjedt erdőkkel
van fedve, mégis gyér lakósságu és közgazdaságilag hátra
maradt.
Nem mondjuk tehát, hogy minden erdőirtás bűn volna.
Nem, mert a korábbi erdők helyébe jó szántóföldek, rétek,
a lejtőkön szőllök keletkeztek, melyek az előbbi erdő tulaj
donosoknak sokkal többet jövedelmeznek.
A fődolog az, hogy a közgazdaság ezen vidékén sem
szabad a határon túl menni, különben megboszulja magát!
Ámbár mathematikai pontossággal nem fejezhető ki,
hogy valamely földterületen mily nagynak kell lennie a
szükséges erdőállabnak, hogy a mivelési és közegészségi ér
dekeknek elég tétessék, a klímái hátrányok eltávolíttassa
nak, annyi mégis kétségbevonhatlan tény: hogy bizonyos
erdőállomány nélktílözhetlen szükséges, hogy a közgazdasági
igények kielégittessenek, az elemi csapásoknak eleje vétes
sék és hogy az államnak kell azt magának közgazdasági
politikai szempontból erős karokkal irányoznia !*)
*) N ördlingen: Fortschritte dér Forstw isaenschaft. Z eitschrift füldie gebildete W elt. 1883. V ierter Heft.
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A legelkeseredettebb ellensége csudálatos módon az
erdőnek a mezőgazda ; sőt még' a müveit gazdának is nagy
hajlama vau a devastatiora; pedig az erdő a földművelés és
állattenyésztés jövedelmezőségének közvetett forrása.
Mintha a földművelés sikerének biztossága nem függne
épen legjobban az erdőktől.
Az erdő nemcsak nélkülözhetlen szükségletünkkel, fával
lát cl, hanem tőle függ, hogy a körülöttei vidéken művelhető-e
a talaj és egyáltalában lakható-e? Az állattenyésztő is feledi,
hogy mint pusztul az erdő, a legelő is silányabb lesz, mert a
légköri csapadékok rendetlenek lesznek, vagy épen meg is
szűnnek, s a száraz légáramlat közepette kevesebb legelte
tésre alkalmas fii terem.
A gabnakalászok, tehát ott, hol erdő létezik, csak anynyival biztosabban és bujábban fognak hullámzani.
Ila akad egy erdő, mely mellett vaspálya épül, s annak
folytán fakereslet támad, úgy azt irgalmatlanul levágják. A
mint azonban az utolsó fa is ledől, csak a nagyobb luxus
szükségletek maradnak meg, melyeket az emberek időközben
megszoktak. Szegénység és nyomor kiséri a rósz cselekedetet.
Az ember rendesen, sajnos, csak a pillanatnyi szükség
letet tartja szemei előtt.
Az erdő etliikai jelentőségét legutoljára hagytuk.
Van az erdőben valami eszményi!
„Az erdő jelentőségének súlypontja nem fájában rejlik,
hanem valahol egészen másutt" mondja Rossmassler.
Az erdő szükségkép az emberhez tartozik, mint a kedély
a szívhez!
Miből áll az erdő ? Erre Rossmassler következőleg felel:
„Fákból ? ha így, a kérdés üres, a felelet hiányos. Ha
nem gondoljunk csak vissza egy kedélyes erdei sétánkra és
bizonyára érezni fogjuk, hogy az erdő nem csupán fákból áll."
„Az erdő magasztos képe keblünkbe hatol, üditő hatást
gyakorol reánk, felkölti bennünk az érzést, melyet csak a
természet az ő nagyszerűségében képes felidézni.11
„Szóval nem csupán fák és általában nem egyes tár
gyak képezik az erdőt, hanem a nagy természet változatossá
gának gazdagsága az erdő !“*)
*) E rdészeti L apok. 1874. VI. füzet 276. 1. Rossmassler után Sz. A.
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Az erdő magasabb műveltségű államokban, hol a ter
jedt kultúrának egyik darab őstermészet a másik után esik
áldozatul, az utolsó őstermészet; a hol ez is eltűnt, ott a népek
jó geniusa is távozik. Természeti érzékeiktől, melyet az erdő
ápolt, megfosztatnak, szolgaság és despotiának esnek áldo
zatul és elvesznek.
Vajha ezen szomorú tapasztalattól, melyet nekünk oly
rettenetes alakban igazol az Oriens, megkímélve maradna
hazánk és népünk!
„Az erdőnek eltűntével— mondja Wagner Hermann —
megszűnik az embernek politikai existentiája is, mely csupán
szellemi erejében gyökeredzett,, mely utóbbi a természet által
uj és uj buzdítást nyer.“*)
Hogy ez való, nem túlzás, nem csalódás, ezt nekünk az
elő ázsiai népek sorsa bizonyítja.
Az ősgermánok igen sokat tartottak az erdőre; ma is
a német szereti legjobban és ápolja erdőjét, a mint nem tűri
s pusztítja azt a román. Ezen kegyelet nála őseitől maradt
öröksége; a vidéket erdő nélkül kietlennek nevezi ő, lehet
ezen kívül bármily termékeny is !
Az erdő tehát egy gazdasági jó , melyet a természet az
embernek nyújtott; az erdő élő tőke, mely okszerű gazdál
kodás mellett meghozza évi 3—4 százalékát, de kérlelhetlenül hllntet, ha a folyó kamat helyett maga a törzsvagyon
érintetik.
Az erdőgazdaság sajátos nemzetgazdasági tulajdonokkal
bir, elütően a mezőgazdaság többi művelési ágaitól, mert az
erdészet a terményeket csak hosszú idő után hozza létre, a
fáknak éveken át kell nőniök, főleg hogy épületfát nyerjünk.
És ezen sajátsága az erdőterménynek sohasem tévesztendő
szem elöl.
A tiszta nemzetgazdasági érdek -- azon érték, melyet
az erdők, mint a nemzeti vagyon alkotó részei, mint nemzői
és közvetítői a fentebbi három csoportban összefoglalt érték
tömegnek, a közgazdaság és természet háztartásában tartal
maznak, — a merő magán érdeket háttérbe szorítja.
*) „M ateriedre Botáruk", Leipzig. J862.

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

11

Nagyon is szükséges tehát az erdőgazdálkodást törvé
nyesen korlátozni; mert ha kifogy az erdő, honnét vesszük
a fát, mi módon fognak egyébből pótoltatni az erdő hatásai?
így az erdőgazdaság bizonyos középkori institutiót kíván.
Védjük meg az erdőt, a kiirtott területet pedig újra
erdősítsük be !
Tiltsa meg az állam törvény utján bizonyos helyeken
u. m. meredek hegylejtökön, helyeken, melyek forrásoknál
vagy folyók partjain terülnek el, letaroltatni, mivel ezek ki
irtása által a lejtvényes területek egyéb módon alig haszno
síthatók, a vizek állása pedig megváltozik, a források kiszá
radnak, a folyóvizek vagy elzátonyosodnak, vagy rohamos
duzzadások által a határos művelés alatti földet elárasztással
fenyegetik.
Léptessen életbe az állam a tilalom betartására szigorú
ellenőrzést, nehogy ismétlődjék mi egyes államokban az erdő
védelem tekintetében felmerült, hogy az erdőtörvények az
erdőbirtokosok által meg sem tartatnak, erdő erdő után
pusztul el.
Menjen elő az állam maga jó példával, az állami erdő
ket okszerűen kezelje, a fensikokat és lejtvényeket befásitsa,
az oly elhagyott földeket pedig, melyeket tulajdonosaik mű
velésre nem érdemesének, vegye befásitás végett tulaj
donába.
Védjük meg az erdőt a további pusztítástól s a meg
maradt készlettel gazdálkodjunk okszerűen.
Az erdő elnevezés a fák minőségétől, éveitől jő u. m.
őserdő, szálerdő stb. — kérdés : a társadalomra nézve melyik
erdő hasznos ? a czélt tekintve mind az lehet, mert mind
egyiknek van jelentősége. A fiatal erdő évenként több anya
got ad, úgy hogy 10 év alatt egy erdő több anyagot terem,
mint más 10 év alatt s igy tovább.
De a fiatal erdő csak bizonyos czélokat elégít ki, még
a 40 éves erdők nem képesek épületfát adni. így a társa
dalmi szükséglet megkívánja az őserdők létezését is.
Kérdés még az: hogy az erdő tulajdona kié legyen?
Olyané semmi esetre sem, kinek az erdő terményére évenként
szüksége van, tehát nagybirtokosnak való, főleg pedig az
államnak, kisbirtokosnál az erdő okvetlen letaroltatik.
Az állam könnyen is kezelheti az erdőt s fenmaradását
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legjobban biztosíthatja. Az állami domauiumoknak erdőkké
való konvertálása igen szerencsés gondolat.*)
Okszerűen kezelhetik a nagybirtokosok is az erdőt,
mert az erdő takarékpénztár, mely valójában csak 60—100
év múlva fizet, tehát csak annak fizet igazán, a ki várni tud.
Ezt természetesen a kis- és középbirtokos bajosan teheti.
Az erdőket, ha a múltakból öröklik, a középbirtokos is
még sikerrel kezelheti, ha azt részekben lebet használni,
illetve egyik-egyik darabját vágatni. A kisbirtokosnak jobb
kiirtani és szántóföldekké alakítani, és ezt teszik is úgy,hogy
ha az erdők kisbirtokosoké volnának, akkor mind elpusz
tulnának.
Az erdőhasználatra, sokféle mód van. Ma a vágásokra
osztás dívik, a midőn az erdőt 50—60 részben vágják. Ez a
legczélszerübb kezelési mód, hol a fának értéke van, s a hol
a fákat osztályozzák u. m. tűzifa, donga- és épületfa; hazánk
ban ma kezdik el ezen rendszert.
Azon államokban, melyekben az előrehaladt kultúra
folytán a fákat díszfává tenyésztik, ott már a fa nem termé
szeti adomány.
Az erdökérdés mint égető közgazdasági kérdés hazán
kat is közelről érdekli.
Magyarország mint erdöország a 6-ik helyen áll Euró
pában, az állam egész területének 28%*^ erdő. Az erdeinkben
létező famennyiség nemzetgazdasági tekintetből is jelenté
keny tőkét képvisel.
Őseink, mint ázsiai nomád nép, nem tűrhette az erdőt,
a honfoglalás után azonnal irtó háborút indított ellene.
Az ország észak-keleti részében számos helynév árulja
el azt, hogy ott egykor erdő volt. Debreczentől Krasznáig
elterülő vidék ma is még Nyírségnek (Nyírfa) neveztetik; a
„Bakony41 is annyit jelent, mint bükkfa liget.
Felette valószínű, hogy az alföldi puszták is (debreczenkecskeméti sivatag) korábban kiterjedt erdők voltak.
De a mostaniak sem viseltettek nagyobb kegyelettel
az erdők iránt az ősöknél. Sehol sem bűnöztek többet az erdők
ellen, mint épen nálunk.
*) B ernhardt: „Chronik des deutsclien Forstw esen." Bellin, 1878,
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Az őserdők százados tölgyeinek légköre felett felhang
zott a pusztulás és enyészet hirdető szava.
A legtöbb erdőpusztitás 1868—1873. között történt meg.
Megkönnylilt a szállítás, emelkedett a vállalkozási szel
lem, pénz kellett a magyar földesurnak és kormánynak és az
ősi kincset, az eddig haszontalanul heverő holt tőke értékesí
tésének czime alatt prédául árusították el, nem ritkán, főleg
az utóbbi időben idegen tőzséreknek.
Ehhez járult, hogy a községi erdők kihasittatván, keze
lésük törvényesen korlátozva és ellenőrizve nem lévén, az
erdőpusztitás az utolsó két évtizedben hallatlan mérveket öltött.
Mindezek következtében bizonyos erdőrészek nem is
vágások szerént, de egészen letaroltattak, vagy nőtt helyükön
azután uj jövés vagy nem.
Mutatkoznak is Magyarországban az erdőpusztitás követ
kezményei. Már rég észrevehető a pusztai vegetatio betolulása
keletről az ország lapályain.
Az uj erdőtörvénynek feladata azért, hogy a már is ag
gasztó mérveket vett erdőpusztitásoknak, a mennyire lehet
séges, eleje vétessék s egy okszerű, állandóan biztos jövedel
met nyújtó erdőgazdasági kezelés állapíttassák meg.
Erdőtörvényünk azért korszakot alkot a magyar erdé
szet történetében.
Azért a haza iránti szeretet, a jövő nemzedékről való
gondoskodás arra készt minden nemesen gondolkozó embert,
hogy a közjóiét fentartására nélkülözhetlen erdőket erejéből
megvédeni segítsen!
Az erdő nagy közgazdasági jelentősége végett meg
érdemli, hogy az „általános tudás“ ótalma alá helyeztessék.
Senki sem hozta azt kifejezésre hatékonyabban, mint az, ki
gondolva egyet és reá tette életét, kinek nevét lehetetlen e
helyt elhallgatni — mint Rossmcissler, kinek az erdő népszerű
sítésére szánt 1883-ban 20 év alatt már 3-ik kiadást ért klassikus és illusztrált müve,*) helyesen és elfogulatlanul fogva
fel a könyv szellemét, megragadtatva gyönyörű kivitelű erdei
képei által, ép teljesen megfelel a czélnak, melyet egészéle
tét az eszmének feláldozó szerzője általa elérhetni remélt,
*) Rossm assler: „D ér
Auflage, P reis 16 Mark.

W ald.“ Leipzig, 1883. 3-te verbesserte
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hogy a laikusban is érdeklődést keltsen az erdő iránt, bevezetve
azt annak szépségeibe és titkaiba, hogy ott díszelegve minden
család asztalán, lapozgatva nők és gyermekek által, korán
kezdje már a kis csemete szeretni tanulni a szép erdőt, hogy
azt becsülve is, utóbb megvédelmezője legyen.
lm az alap, melyből kiindul dolgozatom.
Miután ezzel az általános kötelességnek, dolgozatom
indító okát, alapját és czélját bevezetésül megjelelni, meg
feleltem volna : áttérek tulaj dónképeni feladatomra, az erdő
közgazdasági jelentőségének részletes elemzésére.
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Az erdő szabályozza az éghajlatot, enyhíti a
liő és hidegségi végleteket.
Valamely ország vagy vidék közepes éghajlati minő
sége függ annak földrajzi szélességi fokától, a talajnak a
tenger színe feletti magasságától, a tenger vagy nagyobb
terjedelmit vizek közelsége, az uralkodó szelek iránya, a föld
felszínének alakulatától, és több más általános és helyi kö
rülményektől, melyek közt egyik lényeges, mondhatni leglé
nyegesebb tényező az erdő.
Az erdők oly tartós és folytonos befolyást gyakorolnak
az őket környező vidék éghajlatának mérséklésére, hogy e
tekintetbeni hatásukat nemcsak az évi vagy évszaki hőmér
sékleti változásoknál éreztetik, hanem észlelhetjük azt a nap
palok és éjjelek egymásutánjában is.
Vizsgáljuk a nyári napot. A terméketlen, kopár terület
teljesen védtelenül szenved a napsugarak tüzelő behatása
alatt; a rétet, mezőt s gabnaföldeket már némileg oltal
mazza a növényzet, de az erdő belsejét már egészen megvédi
a dús lombsátor. A fák felső részei — koronái — felmele
gednek ugyan ; de a meleg lég, tudvalevőleg nagyobb tér
fogatra terjeszkedik, ennek folytán könnyebbé lesz s a
magasba emelkedik, s igy nem fenyegeti forróságával az
erdő alsó híís levegőjét; ennek következménye az, hogy az
erdő levegője hűsebb mint a szabad, erdötlen téré.
Éjjel a viszony megfordított. A kopár föld, miután a
kisugárzást mi sem gátolja, gyorsan veszti el a nappal ma
gába szedett meleg nagy részét, akadályozva vannak már
ebben némileg a mezők, rétek, gabnaföldek az őket takaró
növényzet folytán, de ezeknél még inkább az erdő, mely
nappali melegét éjjel is megtartja szemben a külső tér
ségekkel. A folytonos hőveszteség folytán végre beáll egy
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időpont, midőn a külső szabad levegő annyira lehűl, mint
milyen az erdőé, sőt később ezután még az erdő hőmérsék
lete alá száll.
Télen épen ellenkezője észlelhető annak, mi nyáron
volt. Az erdő szivacsos talajának nagy fogékonysága van a
hőségre, a nyárban gyűjtött meleget, a lombok lehullása által
képezett vastag takaró hozzájárulásával, megtudja őrizni s a
kellő időben visszaszolgáltatni. Télen át minden légáramlat,
mely az erdő helsejéből jön, át van melegítve s mérsékelve a
nyárban összehalmozott melegtől.
Újabban ezen tünemények különösen Bajor- és Francziaországban lettek beható tanulmány és tágkörü alapos kisérletek tárgyává téve, hogy ezáltal számbeli adatokkal is ki
lehessen mutatni azon figyelemre méltó befolyást, melyet az
erdők a légköri tüneményekre, és pedig első sorban a hő
mérsékletre, gyakorolnak.
Francziaországban az ezzel foglalkozó megfigyelő állo
mások Matthieu A. vezetése alatt már 1867 óta rendes műkö
désben vannak, s az 1877-dik év végéig terjedő adatokat
különösen mezőgazdasági szempontból rendszeresen feldol
gozva, a párizsi központi hivatal Meteorologie comparée
agricole et forestiere czimil nagyszabású kiadványában
tette közzé.
E kiváló érdemű mű a 10 éven át nagy pontossággal
és lelkiismeretesen eszközölt feljegyzésekből levont tapasz
talatokat idevonatkozólag a következőkben foglalja össze :
Erdőségekben l -5 m. magasságban átlag állandóbb a
hőmérséklet, mint szántóföldek felett, s kevésbé csap szélső
ségekbe, úgy hogy mig nyáron nem hág oly magas fokra,
télen aztán kevésbé is sülyed le.
A tavaszi és őszi éjek váratlan fagyát enyhítik, sőt
teljesen paralizálják a fák az által, hogy föld felé irányuló
hősugárzásuk segélyével a szomszédos légkör 0° hőmérsék
letét 2—8°-ig képesek enyhíteni, sokszor épen abban a pilla
natban, midőn a legcsekélyebb sülyedés leforrázná a fejledező
rügyeket és virágbimbókat.
A hőmérséklet havi átlagának minimuma erdőben cse
kélyebb, mint mezőn; de ahhoz képest a maximum sem
felette magas. Ennek folytán a havi hőmérséklet egy-egy
időszakon át az erdőben egyenletesebb, és sem télen, sem
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őszszel és tavaszszal nem változik oly rohamosan, mint sza
bad, nyílt helyen, úgy hogy az ingadozás csak tizedeket és
századokat tesz ki közönségesen, s csupán a nyár folyamában
emelkedik 1—2°/o-ra.*)
Bajorországban szintén 1867 óta állanak fen az ez
iránybani megfigyeléseket eszközlő meteorologiai állomások.
Itt dr. Ebermayer tanáré az érdem, kinek tapasztalatai és
feljegyzései nevezetes és dús anyagot szolgáltatnak az ér
deklődőnek. A megfigyelések szerint a lég az erdőben júli
usban átlag 4-5° C., augusztusban 4° C. hidegebb, ezzel ellen
kezőleg éjjel a leghidegebb órákban ugyanazon hónapokban
2-5 egész 3° C. melegebb mint a szabad levegő.**)
Dr. Millikin idevonat.kozólag a következő tételt
állította fe l: Az erdőben rejlik azon erő, hogy mérsékelni
tudja a nagy hőséget és hideget. Télen mintegy 9 5 Fahren
heit fokkal melegebb az erdő, s nyárban ennyivel hidegebb,
mint a klilső levegő.***)
Svájczban tett észleletek idevonatkozólag a követ
kező eredményeket tüntették fel: A levegőnek közép hőmérséke az erdőben valamivel mindig alább áll, mint a szabad
ban. A legmagasabb hőfok között 18° B. is lehet a különbség,
ha azt az erdőben és künn a napon (a szabadban) vizsgáljuk ;
mig ellenben a legalsó hőfok az erdőben 2 fokkal mindig
fellebb áll, mint a szabadban.****)
Ebermayer nevezetes munkája után egyebütt, igy ne
vezetesen Szász-, Cseh-, Olasz- és Oroszországban is vit
tek véghez ilyen erdészeti meteorologiai megfigyelé
seket; de az összegyűjtött adatok mégnem jutottak keze
ink közé.
Ezen hőmérsékleti különbözőségeknek következménye
azon tünemény, hogy erdős vidékeken folytonosan jótévő
léghuzam mozog, mely nappal az erdőben szétterülő
hűvös levegőt a vidék szabad terére ömleszti; naplemente
után ezen légkeringés, — azon fentebb mondott és számada
tokkal is megvilágított okból, hogy az erdő levegője éjjel
*) G azdasági Mérnök. 1880. évf. 12. sz.
**) Dr. Simony. „Schutz dem W ald e !“ W ien 1878.
***) E rdészeti L apok 1882, VIII. füzet. Az amerikai erdészek
kongressusa.
****) E rdészeti L apok 1874-ik évfolyam 12. füzet. 582. lap.
„Az erdő és közgazdasági jelentősége.'
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melegebb mint a szabad téré, ellenkező irányt vesz, s a külső
hűvösebb levegő az erdőbe, az erdőé pedig a szabadba ömlik,
s ezen légkeringés alatt egymás hőfokát kiegyenlíteni töfekesznek, mig végre a felkelő nap az említett tünemények
megújulását elő nem idézi.
A légnek ezen mozgása tehát, mely más rendkívüli
okok, pld. szél hozzájárulása nélkül kellemes csendességgel
és egyenletesen megy végbe, nemcsak, hogy a hatáskörébe
eső vidékek hőfokának két végletét mérsékli úgy, hogy a sza
bad erdőnélküli, de különben hasonló körülmények közt lévő
vidéken észlelhető legmagasabb hőmérsék és legalacsonyabb
hőmérsék az erdőben és erdős vidékeken sohasem tapasz
talható, és attól ez mind fel-, mind lefelé nehány fokkal
mindig elmarad, azaz enyhébb, hanem e tüneményeknek
köszönhető az is, hogy a hőmérsékletnek egyik végletből a
másikba átmenetele mindig enyhébb, szelidebb és egyenletesen
fokozódó, sohasem oly rohamos mondhatni átmenetnélleüli, mint
ez az erdőtleu kopár vidékeknél történni szokott.
Hasonlókép nevezetes befolyást gyakorolnak az erdő
ségek a szelek hőmérsékletének enyhítésére is, — igy az észak,
észak-kelet s észak-nyugotról jövő hideg légáramlatokat ma
gokban saját hőmérsékletükkel felmelegitve, a déli, dél
keleti és dél-nyugoti meleg szeleket pedig lehűtve adják át
a vidéknek. Ennek folyománya az, hogy azon vidékeknek,
melyek, délre feküsznek valamely erdőségtől, éghajlata sok
kal szelidebb, mivel a hideg légáramlatoktól védve vannak,
de a meleg annál akadálytalanabbal uralkodhatik e vidéke
ken ; azon helyek pedig, melyek egy nagyobb erdőségtől
északra feküsznek, zordouabb éghajlattal bírnak, egyrészt
azért, mert az északi hideg ellen védfalai nincsenek, más
részt mivel az erdő a déli meleg szelet saját hőmérsékletével
lehűtve engedi a vidékre áramlani.
Az erdő tehát a legbiztosabb védelem a hideg szelek
ellen; ott vannak Holland mezőségei, melyek valaha míívelhetetleneknek tekintettek, annyira uraltattak az északi-ten
ger hideg szelei által, ma Európa legtermékenyebb terüle
teinek egyike, egyszerűen az által, hogy erdő ültetésekkel
— melyek a tengerparton egymástóli szabályszerű távolság
ban művelteinek — védelmezhetnek.
Tehát az erdők mindig mérséklő szerepet játszanak a

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

19

körléggel szemben, a napi s havi átlagos hőmérséklet szabá
lyozásában, a perzselő hőség és zsibbasztó fagy enyhítésében
kiválóan üdvös tényezők, s a szigetek egyenletesebb temperaturájához közelitik a continens hőmérsékletét.*)
Könnyen belátható ezekből az, hogy a területhez mért
arányban s kellően elosztott erdőterületek az illető vidékek
éghajlatának szabályozására mily nevezetes befolyást gya
korolnak ; azért ott, hol az erdőségek kiirtattak és letarol
ta lak , az meg is bosszulta m agát; mert ezáltal növekszik
a vidék éghajlatának hőfoka és közepes hőmérsékletének nagy
ingatagsága és nagyon eltérő szélsőségekbe esapkodása;
továbbá tény, hogy az erdőnélküli sik vidékeken a késői és
korai fagyok, kegyetlen téli hidegek, szélsőséges hőségii nyarak,
valamint a tavaszi hideg szelek teljesen uralkodókká
válnak.
Következik tehát, hogy a kirívó klímái ellentéteket az
erdő mérsékli s egyenletesebb évszakokat von maga után.
Az erdő éjjel és nappal, öszszel és tavaszszal egyaránt
a kiegyenlítés nagy miinét létesíti.
A hőség és liidegség végletei az erdő által enyhittetnek, és az egyes hónapok temperaturája mindjobban köze
ledik a közép évi temperaturához.
Egy országnak, melynek bizonyos állományú jó karban
levő erdei vannak, korántsem lesznek oly forró nyarai, de
oly hideg telei sem, mint egy erdötlen országnak. Az erdős
ország kiimája egyenletesebb, mint az erdők hiányában
szenvedőé.
Becquerel szerént a klimatológia tudománya beismeri
azt, hogy erdős vidékeknek hűvösebb nyaruk, és melegebb
telök van, a hőségnek kisebbek napi hullámzásai.
Az erdőnek ezen kiegyenlítő eljárása főleg annak közeli
s legközelebbi környezetén látható meg.
Tapasztalatszerüleg az erdő körüli rétek mindenütt
bujábban teremnek mint a szabadon fekvők, sőt még a lege
lők is jobbak, nagyobb csordák tarthatók el azokon mint
egyebütt.
Meg van azért az erdőtlenitésnek is határa. A túlzott
erdőtleuitések büntetése nyomban következik. Pusztai klímát
*) „G azdasági M érnök“ 1880. évfolyam 12. sz.
2*
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áraszt az azelőtt áldott vidéken: forró nap és hideg éjsza
kával, elviselhetlen forró nyár és tulszigorn téllel.
Az erdők pusztítása első sorban a klíma hátrányait vonta
maga után. A tavasz későn köszönt be, a nyár évröl-évre
forróbb, az ősz a télbe nyúlik be, mig a téli kiima sokkal
nagyobb változásoknak van kitéve mint előbb volt. A hóesés
megmaradt ugyan átlagos mennyiségében a régi, de már
nem oly szabályszerli és nem is fedi a talajt oly soká mint
azelőtt.
Bizonyos gyümölcsnemek p. o. franczia baraczk né
mely vidékeken rég nagyban diszlettek és ma kipusztulásuk
felett panaszkodnak. Laikus ember a talajban keresi a
kiveszés okát, holott inkább a légkörben rejlik a z ; 30 évvel
ezelőtt e vidékeken erdők állottak, april-október közti fa
gyok ismeretlenek voltak, ma a baraczk bizonytalan gyü
mölcs, mert a késő hideg tönkre teszi, a kényes természetit
gyümölcsfát.
Ép ez az eset a téli veteményli gabonanemckkel,
melyek a késő fagyok folytán több százezer forint értékben
vesznek el a gazdaközönségre.
Említés nélkül lehet-e más felöl hagyni a lefolyt nyáron
uralkodó tikkasztó hőséget, mely helyenként izzó és tropi
kussá csapott át. A hőmérő julius elején a napon 40, az
árnyékban 30 Reaumur fokot mutatott. Ily hőség csak DélOlaszországban, Görögországban és Afrikában szokott lenni;
nagyobb még a trópusok táján is csak kivételesen fordul elő.
Negyvenhat-negyvennyolcz Reaumur a legnagyobb hőségek
közé tartozik még a Szaharán is. Szakértő körök felismerték,
hogy a hőség nem fokozódhatnék évröl-évre, soha sem emel
kedhetnék ily magasra, ha Európa szerette volna az erdőt s
nem pusztította volna azt.
Az izzó hőség azonban, mely az embert, minden sza
bályszerű cselekvéstől visszatartotta, mintegy lélegzetétől
fosztotta meg s ezzel minden munka és életélvezetét megke
serítette, mely Budapesten és Bécsben több emberéletet
követelt a kézimunkások sorából napszurás által áldozatul,
tetőpontját ott érte el azonban, hol magában az 1850— 1800.
időközben Sturz senator vallomása szerént 30.000,000 acres
erdőt pusztítottak el, tehát naponta 10,000 acrest, az erdőpusztitás nagy hazájában: Észak-Amerikában, hol a hőmérő
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julius elején 96—100 fok melegséget mutatott Fahrenheit
szerént. Sőt New-Yorkban — mint onnan távirták — az ir
tózatos nagy forróságban 672 gyermek és 20 felnőtt egyén
halt meg napszurás következtében.
Mi lett a római birodalom termékeny provincziáiból
Eszak-Afrikában ?
Egyptom és Karthágó, a birodalom éléskamrája, na
gyobbrészt pusztaság, kiirtották erdeiket, tönkretette a kiima.
Görögország sincs másként. A legelődús Idáról, mely
nek virányain 3000 ménló nyert táplálékot, a lónevelő Argosról, a hullámokat űző Xanthosról már rég szó sincs.
A francziák háborúik által nagyban közreműködtek
Algier pusztává tételéhez.
Az ellenséges törzsek ellen vitt számos, úgynevezett
razziák alkalmával kedvencz eszközeik közé tartozott, hogy
azokat megadásra kényszerítsék, a datola erdőket levágni.
Ezen módon lettek mindnagyobb mérvben terjesztői a
pusztai kiimának.
Midőn Desor pár évvel ezelőtt Bostonban az egyesült
államok kiimája felett felolvasásokat tartott egész meglepően
bizonyította be, hogy mi minden mit az ember cselekszik a
kiimától függ.
Kérdjük csak, miért mosnak az amerikai nők heten
ként, miért fürdőnek az egyik vidéken minden másod, má
sikon pedig minden harmadnap, honuét a hajkenöcs és haj
olaj utáni nagy szükséglet, miért repedeznek rövid idő alatt
össze az Európában készült zongorák Észak-Amerikában és
miért kell az amerikai asztalosnak sokkal erősebb enyv mint
az európainak?
Mindezen kérdésekre a felolvasó azt feleli, hogy ezek
nek egyetlen oka van, a légkörnek szélsőséges változása a
mely Amerikában a nagyobbodó erdőtlenitéssel mindjobban
fokozódik.
De ez azonban mégcsak a kezdet.*)
A mi már hazánkat illeti, rég elértünk az erdőtlenités
határáig, a melynél a természet törvénye a fejszének egy
parancsoló „megállj “-t kiállt.
*) Dr. Simony „Scliutz dem W alde.“ W ien 1878.
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Idézzük Sporzon Pál a m.-óvári gazdasági akadémia
kitűnő tanárának véleményét hazai kiimánk megváltozá
sára nézve:
„Mezőgazdasági sanyaruságainknak : az aszály, több rendbeli állati és növényi betegségek u. m. rozsda, üszög,
dögvész azután számos pusztító rovarok és férgek, mind
egy közös forrásra vezethetők vissza és csak eme közös
szülőok felismerése és jávitása által távolíthatók el részben.
Ezen számos bajok közös alap-oka (valóságos Pandoraszelencze szegény gazdáinkra nézve) a károsan megváltozott,
szeszélyes, szélsőséges kiima: a természet bölcs harmóniájának
tudatlan vagy vakmerő kezekkel történt felforgatása kö
vetkeztében.
Mit cselekedtünk a természet adományaival, rengeteg
erdőinkkel, melyekkel hazánk oly bőven megáldva lett?
Kegyetlenül kiirtottuk, s beálltak a nem képzelt, de ugyan
csak évről-évre sűrűbben reánk nehezedő kalamitások.
Akik csak a 40 vagy 50-ik életévet elértük, mindanynyian tapasztalásból tudjuk, hogy fiatalabb korunkban a
mezőgazdaság nem küzdött annyi baj és oly sokféle ellen
séggel ; hogy általában volt becsületes tél, virító tavasz, meleg
nyár, rendes ősz; hogy volt gabona, bor és gyümölcs; de nem
volt évről-évre aszály, késő fagy, jégverés, rozsda, egér, sáska
és százféle más baj.
E kalamitásoknak első sorban a helyi kiimának kedve
zőtlen változása az okozója: mint szükségképi következmé
nye az erdők oktalan, illetve kárhozatos pusztításának.
Ez fogja — nagyon félhető — nemcsak meghiúsítani
alföldünk csatornázását is; hanem valószínűleg pusztává
tenni azon szép nagy rónát, melyet még nemrég nemzeti
büszkeséggel tejjel-mézzel folyó magyar Kánaánnak, Európa
éléskamrájának elneveztünk!
Itt a baj, itt alkalmazzunk orvoslást! Rendezzük erdőgazdaságunkat ; tartsuk fenn még meglevő erdőinket; pótol
juk minden erővel a hiányzókat.11*)
A pusztítás tehát, melyet az ember az erdőn elkö
*) Sporzon P á l:
len." Budapest. 1875.

„Mit tegyen a m agyar gazda a szárazság el
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vetett, saját munkájának sikertelenségével boszulja meg
magát klímái szempontból legelőbb.
A feltartóztathatlan haladó kultúrának csak egy bizo
nyos fokig van az erdőirtáshoz joga, de ha azon túl megy,
úgy bűntényt képez a természet háztartása ellen, az felbon
tása és megzavarása azon harmonikus egyensúlynak, mely a
természetben létezik.
Csakis a tengeri klímával kiró országokban léphető át
a természettől vont határ büntetlenül, mely a kontinentális
klímával bíró országokban mulhatlanul fentartandó.
Angolország évszázadok óta erdeiben sokkal többet
irtott mint bármely más continentális állam, s ezenkívül
nem is bir szabályos erdőműveléssel, és rétéi mégis a leg
jobbak és legzamatosabbak egész Európában; de van ám
enyhe és nyirkos kiimája, mely az öt körülfolyó tengerről
származik.
Hasonló jelenséggel találkozunk az észak- és keleti tenger-parti tartományokban is. Itt mint ott a tenger közel
sége a mérsékelt égöv minden előnyeivel kedveskedik, úgy
hogy az erdőnek klimai szempontból nincs azon nagy jelen
tősége mint egyéblitt.
A hol azonban a tenger közelsége hiányzik,' ott az em
bernek mindig óvatosan kell az erdőtlenités tekintetében a
természet által kijelelt határt figyelembe vennie.
Különben nyomban következik a büntetés: a szélső-séges ki ima!
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Az erdő jótékonyan liat a tenyészetre, mivel a
légkör nedvességi fokát emeli és a csapadékot
elősegíti.
A légköri nedvesség a föld növényei és vizeinek s ezek
közölt különösen a tenger kipárolgásának szüleménye.
A kipárolgás szülöoka a liő, s igy természetesen a kipá
rolgás annál nagyobb mérvű, minél magasabb a hőfok és a
Ilii hatása alatt álló terület.
A kifejlett vizpárát a légkör veszi fel. A légkörnek pára
felvevő képessége a hőfok magassága szerint alakul, vagyis
minél nagyobb a lég hőfoka, annál nagyobb azon pára
mennyiség, melynek felvétele után eléri azt a határt, midőn
többet felvenni már nem bir, azaz télül ve lesz. Ha a vizpáramennyiség a telültség határát túllépi, vagy a hőfok lejebb
száll, úgy a vizpára, miután a légkör tovább már megkötve
tartani nem képes, eső, harmat vagy hó alakjában lecsapódik.
Ha pedig a lég hőmérséklete emelkedik, a már talán felhővé
sűrűsödött vizpárák szétoszolnak, a lég pedig újra képesítve
lesz vizpárák felvételére.
Minél inkább megközelíti a páramennyiség a telültség
határát, a lég annál nedvesebb; ellenben minél lejebb áll
attól, annál szárazabb.
A légkörnek a páratelültség határán állása semmi eset
ben sem tarthat soká, ily állapotban a legkisebb hűsítő léghuzam eszközévé válik a lecsapódásnak.
Az imént elmondottak után az erdőknek a légköri ned
vesség és csapadékok körüli jelentékeny szereplésére nem
nehéz következtetni.
A növények a növekedésükhöz szükséges tápszert a
földből gyökereik által oldott állapotban szívják fel. A leg
általánosabb oldószer a viz. A növények azonban a felszitt
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vizet nem használják fel, hanem annak nagy részét leveleiken
keresztül ismét kilehellik; ezen kilehelt vízmennyiség azután
majd harmat, majd eső vagy hó alakjában lecsapódik, s vagy
a földbe szivárog vagy pedig a patakok s folyamok hátán a
a tengerbe szalad, honnét ismét a felhőkön jő vissza.
Hogy mily fontos és nevezetes szerepe van a légköri
nedvesség és csapadékoknak az állatok és növények tenyészésénél, az általánosan tudott dolog; de hogy itt a kellő
mennyiségű és megfelelő arányban eloszló légnedvességet
értjük, az nagyon természetes; mert úgy a túlnedvesség, mint
szárazság egyaránt ártalmas. Daczára annak, hogy a növé
nyek nagyobbmérvü nedvességet eltűrnek, s ott, hol a mo
csárok káros kigőzölgései úgy az ember, mint az állatokra
vészthozók, a növények rendkívül dús tenyészetet s növekvést
mutatnak fel; mégis a mértéktelen nedvesség már azért is,
mivel vizpára képződés folytán a növények életéhez szüksé
gelt melegség nagyon alászáll, a növényekre is ártalmas. Az
ember és állatok ismét a nagyobb mérvű szárazságot viselik
el könnyebben, mit eléggé bizonyít azon körülmény is, hogy
a meleg és száraz időjárás alatt az általános egészségi álla
pot sokkal kedvezőbb, mint a nedves hidegben.
Az erdőségeknek arányos mennyiségbeni eloszlása, a
légköri nedvesség és csapadék mennyiségére és elosztására neve
zetes befolyást mutat fel.
Elismert tény az, hogy minél nagyobb terjedelmű vala
mely növény, s terjedelméhez képest minél több zöld részszel
bir, minél mélyebbről képes lenyúló gyökereivel a nedves
séget felhozni, annál többet is bir magából kilehelni.
Kiváló érdeküek e tekintetben a bécsi erdőben tett
kísérletek. Ezek szerint a napi kilehelés a 115 éves szálerdő
tagjainál 50—75 kgra, az ötven évesnél 15-re, a 30—40 éves
sarjerdőnél 1'4 kgra vehető; vagyis a legidősebb szálerdő
hektáronként nyári napon átlag 45 ezer kg. vizet lövel a lég
körbe, az 50—60 éves már csak 20 ezeret s a még fiatalabb
csupán 5600 kgrmot, miből kézzelfogható könnyűséggel
derül ki, mily jótévő szerepre vannak hivatva szálerdő állabaink már csak a légköri csapadékok, s a lég páratartalmának
szabályozása körül is.*)
*) E rdészeti lapok. 1880. IV. füzet 279. lap.
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Az erdei lég viszonylag mindig nedvesebb, mint a szabad
tér lege. Ez könnyen kimagyarázható egyrészt hűvösségéből,
másrészt abból, hogy a képződött párát a mindig korlátokba
ütköző léghuzam nem ragadhatja oly könnyen magával, mint
ez a szabad téren történik, és más vidékekről a szél által
elragadott párákat is feltartóztatja.
A nyílt, növényzet nélküli földön a nap akadálytalanul
párologtatja ki a meglevő vízmennyiséget, mialatt a korlá
tokra nem találó légáramlat a képződő vizpárát nem hagyja
összegyülekezni, hanem azt elsöpörve, másutt engedi lecsa
pódni. Ha azonban az erdőségek mindenütt egyenletes elosz
lást mutatnak, úgy ez semmi káros következményeket nem
von maga után; miután ott, honnét a vizpára elvitetik, a kör
nyékbeli erdőségek egy más vidékről jövőt szedik össze.
Azon tény is általánosan elismert és tapasztalás által
is igazolt, hogy azon vidékek, melyek erdőségeiktől megúsz
tattak szárazság, aszályban szenvednek.
Miután az erdőségeknek a légköri nedvességre vonat
kozó nevezetes befolyását elmondtam, áttérek azon kérdés
tárgyalására, ha vájjon birnak-e az erdőségek befolyással az
esőmennyiség szaporítása körül.
Ha a tengerről jövő légáramlat, mely vizpárákat hoz
magával, egy magasabb hőmérséklettel biró, s a légáramlat
elé akadályt nem gördítő helyek fölé vonul: akkor ahelyett,
hogy az összegyülekeznék és lecsapódnék a vidékre, a meleg
folytán mindinkább szétoszol és a légáram által tovább ragadtatik. A helyi páraképződés pedig ritkán elégséges arra,
kivált sík és magasabb növényzet nélküli vidékeken, hogy
eső-csapadékot idézzen elő, mivel a lassanként képződő pá
rákat a léghuzam azonnal el is ragadja.
Ellenben erdőségekkel dúsan ellátott vidékeken, ha
egy vizpárákkal telitett felhő az erdő fölé húzódik, mely már
magában is sok vizpárát tartalmaz, és melynek hőmérséklete
jóval alacsonyabb mint az öt környező vidéké, akkor e két
ok már elégséges arra, hogy a vizpárákat lecsapódásra kész
tesse, mig ugyanis az erdőnek vizpárái vegyülve a felhővel,
annak telültségét fokozzák, addig az erdőnek httsebb légköre
képtelenné teszi a felszedett vizpárákat tovább is megkötve
tartani, s igy annak lecsapódását idézi elő. E két rendbeli
szereplés magyarázza meg azon tüneményt, hogy gyakrabban
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látjuk a fellegeket az erdők felett megállani és tömörülni, de
esni is gyakrabban szokott, mint nagy terjedelmű síkságok
felett.
Egy erdőségeitől rövid idő alatt megfosztott vidéken az
eső mennyiségére nézve gyors változást nem tapasztalhatunk,
de igen annak eloszlására nézve. Hol előbb gyakrabban
esett, ott most huzamos szárazság, aszály uralkodik, majd
azután az eső rohamosan és nagy mennyiségben lezuhog.
Szóval, minél terjedelmesebbek az erdők, annál nedvesebb
leend az átmospliara. Az erdők a felhőket esővé sűrítik.
Az erdők azért ezen szempontból mint nagy hűsítő edé
nyek tekinthetők. Kapcsolatban a tengerrel és szelekkel egy
óriási destilláló apparátust képeznek.
A forró égöv alatt vízgőzök szállnak az atmosphárába,
a vezető cső a szelek, ezek viszik a vízgőzöket magukkal,
szétszórják azokat a legkülönbözőbb irányban, különféle or
szágok szerént, s csak ott hagyják esővé sürüdni, hol hűvö
sebb temperatura létezik.
Ez azonban az erdők felett történik a folytonos elpárol
gás következtében, és ép azért az erdő mint hüsitő edény
szolgál.
Az erdő magához vonja az esővizet, elosztja a vidékekre,
s ezen módon egyenletesen öntözi a virányokat.
Megfigyelések által többszörösen bebizonyult dolog, hogy
hol terjedelmes erdők léteznek ott nagyobb is az esömennyiség, s az erdőtlenitéssel ez is megfogyatkozik.
Két adattal erősítsük meg ez állítást, melyek noha
helyi jelentőséggel látszanak birni, mindazáltal mellettünk
szólnak.
Fautratnak Sentisben 8 hónapon keresztül tett vizs
gálódásaiból kiderült, hogy ezen, habár rövid megfigyelési
időszak alatt az erdőtlen síkon 8°/0-al kevesebb eső esett, mint
egy határos erdő közelében.
Nagyobb súlyt fektethetünk a másik adatra, melyet
Mathieu tanár nyújt hat évi összehasonlító megfigyelései alap
ján egy erdő közelében és egy erdőtlen területen Nancy mel
lett. Méréseinek eredménye az, hogy az erdős vidék eső
mennyisége az erdőtlenét 6 százalékkal felülmúlta.*)
*) Simony „S chutz dem W alde.
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A gyakorlati mező- és erdőgazdák nagyobb része az
erdőknek a természet háztartásában fontos szerepet tulajdo
nit ; de viszont nem hiányzanak tekintélyes szakemberek, kik
az erdő befolyását vagy egészen tagadják, vagy legfellebb
igen kis mérvűnek ismerik el.
Habár az erdő- és esőkérdés nagymérvű közgazdasági
jelentősége szakgylilési tárgyalások, tudományos kutatások
tárgya volt, sőt a folyó- és röpiratokban egész irodalmat kel
tett, mégis e tárgyra nézve véleményünk az, hogy habár
kérdéses legyen is, vájjon az absolut évi esőmennyiséget sza
porítja, de az kétségkivűli, hogy az erdő a csapadékoknak
egyenletesebb felosztását eszközli az egész éven át.
A nagy meteorolog Dove szerint az erdők tervnélküli
letárolásának hátrányos befolyása van az eső eloszlására
az egész éven át; a helyi csapadékok erdőtlen vidékeken in
kább bizonyos időre szorítkoznak, mivel akkor a légkör álta
lános mozgalmainak periodikus változásaitól függnek inkább.
Innét egyidöben túlságos szárazság, a másikban túlnedvesség
foglal helyet.*)
Ha ezek elmondása után a tényleg tapasztalt tünemé
nyeket végig tekintjük, elibénk tárul azon szomorú kép, melyet
az erdőpusztitások okoznak.
Nézzük az ó világrészt Ázsiát. Ott van Palesztina, haj
dan Ázsia legtermékenyebb része, a Kanaán föld. Erdei
kipusztitattak, a Libanon czédrusai kivágattak, s most az
egész vidéken az aszályos pusztaság, növényiden sivatag
terül szét.
Az ó világ egyik leghatalmasabb és legdúsabb állama
Perzsia, ma az erdőségeitől történt nagy mértékbeni meg
fosztása miatt igen aszályos, száraz éghajlatú szegény biro
dalom, s gazdaságilag csak azon vidékek állanak művelés
alatt, melyek csatornázásra alkalmas fekvéssel bírnak.
Felső-Egyptomban még ezen század elején habár nem
esett gyakran, de azért az eső nem tartozott a ritkaságok
közé; azóta azonban, hogy az erdőségek kipusztittattak, eső
többé nem esik s ennek következtében a földek és mezősé
:) G azdasági Mérnök. 1879. 10. szám.
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gek kiszáradtak, a hegyek pedig kopár ormaikat mutatják.
Ennek ép ellenkezőjét tapasztaljuk alsó-Egyptómban, hol a
múlt században a franczia foglalás idején csak igen ritkán —
legfellebb évenként 10— 12 napon át esett: most annak kö
vetkeztében, hogy Egyiptom alkirályai e század elején mint
egy húszmillió fát ültettek, a téli idényben 30—40 napon át
tartó esőzést észlelhetni.
Hasonló tényről tanúskodik Blanqui: „A szárazság ama
borzasztó szakai, melyek a capverdi szigeteket pusztákká te
szik, csakis az erdők kiirtásának tulajdoníthatók. Szt. Ilona
szigetén, melyen az erdősült terület mindinkább nagyobbodik,
azt veszik észre, hogy egyúttal az esőzés is ugyanazon mérv
ben gyakoribb. Mennyisége majdnem két annyi, mint volt
I. Napóleon ott tartózkodása idején.11
Meldrun a Mauritius szigeten létező észlclde igazgatója
azt vette észre, miszerint az 1852. év, vagyis azon idő óta,
melytől kezdve legalább 70,000 hold erdőség tároltatott, le,
az esőmennyiség, nedvesség és a páranyomás csökkentek, a
szárazság időszakai ellenben nagyobbodtak.*)
Magyarországban fájdalom, az erdők pusztítására és
ennek a légköri csapadékokrai káros befolyására számtalan
adat áll előttünk. Legnevezetesebb tán ezek között az annyit
és annyiszor emlegetett és egész irodalmat maga után vont
1863-ik évi nagy aszályosság. Igazolt tény, hogy az aszályos
ság a róna alföld síkságán gyakorolta leginkább hatalmát,
és pedig minél erdőtlenebb volt valamely vidék, vagy minél
távolabb esett az emelkedettebb erdőszélektől, annál nagyobb
mértékben.**)
Az aszályosság pedig az alföldet mindig fenyegeti, s
ennek egyedüli ellenszere az erdősítés; de idézzük Tóth Mi
kének intő szavait: „Síkságunk legnagyobb veszedelme, hite
lünk és gazdagságunk legártalmasabb ellensége a szárazság
és annak folytonos lehetősége; ezen veszedelem ellen mos
tani körülményeink között egyetlen menedékünk, egyedüli biz
tosítékunk a faültetés. Kell tehát és okvetlenül szükséges, hogy
*) E rdészeti L a p o k ; 1874. 1 füzet 36. lap.
**) G algóczy „Az erdőségek és a befásitás fontossága Magyar
országon. Budapest. 1877.
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a faültetést síkságainkon, mint egyedüli és biztos ellenszert a
szárazság ellen egész terjedelmében felkaroljuk.*)
Az aszály okainak alapját általában véve az erdőállo
mány fogyásában, az erdőpusztitás és rósz gazdálkodásban s
egyéb fanövényzet hiányában találjuk.
Hozzunk fel tekintélyeket e nézet mellett ?
A magyar természettudósok és orvosok 1863-ki érte
kezlete Pesten e tárgyat tűzte napirendre, és Korizmics igen
érdekes bizonyítékokkal az aszály okának szinte a fauövényzet hiányát s az erdők kedvezőtlen felosztását állítja az
országban.
A szorosan vett Magyarország összterületének 27fl/„-je
erdő. Az arány magába véve nem lenne kedvezőtlen, de az
elosztás nagyon aránytalan.
Mármaros megyében p. o. a területnek 60°/(>-je, a Tiszavidéken azonban csak 0'5n/o-a a területnek van többékevésbé beerdősitve.
Ezen adatokból kétségtelen következik, hogy a fauövényzet hiánya összefüggésben áll az 1863-iki aszály intensitásával.
Legszembetűnőbb ez Biharmegyében. Itt a talaj 30%
erdővel fedett, mindazáltal az erdő felosztása igen egyenlőt
len ; és mig a szükség a fátlan vidékeken igen nyomasztó
volt, addig a beerdősitetteken, melyek mind a hegység keleti
oldalán feklisznek, sokkal enyhébben lépett fel.
Helyszíni adatok hazánkban, az erdőpusztitás követ
kezményeire nézve, elég szomorú, lépten-nyomon jelentkez
nek. Általában véve egész Európáról szólva, idézzük Dove
tanár nyilatkozatát: „Európa az erdőt mindenkép irtó modern
gazdasága által oda jutott, hogy az esőzések folyvást rendet
lenebb időszakokban állanak be, minek tulajdonítható, hogy
egyidöben nagy szárazság, mig máskor tidnedvesség uralg.11
Végezetül elmondhatjuk tehát, hogy az erdőségekkel
biró vidékek áldott vidékek; mert az erdők emelik a légkör
nedvességét, megóvják a talajt a kiszáradástól, a csapadé
kok mennyiségét elosztva időről-időre, helyröl-helyre, meg
*) T óth Mike „A m agyar síkság jövője." Kalocsa. 1878.
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akadályozzák egyrészről a túlnedvességet, másrészről az
aszályosságot; azért mint Grciger tudor népszerű időtanában
mondja: „Hol mélyebb belátás hiánya vagy nyerészkedési
vágy a természetes viszonyokat meg nem zavarták, hol még
az erdők mezőséggel váltakozva fordulnak elő, ott a buja
növényzet maga-magának gyűjt esőt, mely viszont öt táplálja,
mig az erdők könnyelmű és meggondolatlan kiirtása, a talaj
termőképességét sokszor örök időkre tönkre teszi.“*)
Ekként az erdők valóban regulatorai a légköri lecsa
pódásoknak.

*) E rdészeti Lapok. 1874. I füzet 36. lap.

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

III.

Az erdő megtöri az orkánok erejét és enyhíti
a szeleket.
Az erdőknek azon hatásával, hogy az égalji végleteket
enyhítik, szorosan összefügg a szelek hatalmának kevesbitése.
De hát mi a szél ? A meleg és hideg légréteg összevegyülése. Már most az erdőtlen vidék légrétegei sokkal mele
gebbek lévén, az összevegylilésnek annál intensivebbnek
kell lenni és annál magasabb fokra kell hágnia, minél na
gyobb a két vidék légmérsékleti klilönbözete és minél na
gyobb az átmelegiilési tűzhely kiterjedése.
Az erdő számtalan kimagasló sugaraival a szél fuvalmainak ugyanannyi ellenállási pontot képez és ezzel lökő
erejét legalább részben megtöri.
Az 1864-ben a németországi erdészek közgyűlése határozatilag kimondotta, hogy a zárt magastörzsű erdő a sze
lek erejének sikeresen ellenáll.*)
Az sem tagadható, hogy az újabb időben mindig érez
hetőbbé lett késő fagyok az erdőtlenitésekkel állanak össze
függésben, mivel az északi szelek utjokban a síkon át nem
találnak annyi erdőt mint azelőtt.
A viharokat illetve az erdők mint villámhárítók szol
gálnak, a mennyiben a villamosságot magukba szívják és a
zivatarok káros hatásait megakadályozzák.
Az erdő a légköri villamosság regulatora és mint ilyen
megóv az erős viharok pusztításaitól.
A légköri villamosság — és ez kétségtelen — a leg
kedvezőbb behatással van a vegetatióra. Éhez azonban nem
szükséges, hogy a két villamosság kiegyenlítése heves mó
don — vihar által történjék.
*) Beck: „Land und volkswirtscliaftliclieTagefifVagen u T rier 1872.
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DUliöngo zivatarok, pusztító jégveréseik, gyújtó villámcsapásaik, káros felhőszakadásaiknál fogva sok esetben
inkább káros mint hasznosaknak ismertetnek el.
Hosszabb megfigyelések azon tapasztalatra vezettek,
hogy erdödús vidékeken legkevesebb vihar van ; ellenkezőjét
látjuk ma is az Amerikából érkező jelentésekben.
Az erdők millió és millió szálas sudarai a felettük elte
rülő nedves légréteggel közvetítik az ellentétes villamosságok
kiegyenlítését lassanként és ártalmatlan módon, de mind
azonáltal ugyanazon hatással a növény vegetatióra.
Érvül hozzuk fel 13 német tűzkár ellen biztosító-társa
ság véleményét, mely szerént statisztikailag kétségen kívüli,
hogy a villámütés által okozott károk évről-évre szaporod
nak, okul adatván, hogy az erdötlenités vonja maga után a
villámkárok szaporodását.
A tapasztalat számos helyen igazolta, hogy a zápor és
jégeső gyakoribb, a termékenyítő csendes eső pedig ritkább
ott, hol nagyobb erdőterület kiirtatott, és mindkét baj ismét
enyhül, ha az erdőterület megujittatott.
Az erdő a belőle kiemelkedő vízgőzzel mint valódi vil
lámhárító szolgál, mely a villamos feszültséget a különböző
légrétegek közt kiegyenlíti és egy rögtönös lerakodást az
által akadályoz meg, hogy már megelőzőleg részben lecsa
pódásokat eszközöl, melyek aztán gyakran elegendők arra,
hogy a készülő nehéz vihart ártalmatlan csővé változtassák.
A szeles éghajlattal biró vidékeken tehát a föld ter
mékenysége a szelek káros befolyásának járma alatt nyög.
A fahiányban szenvedő vidékek szülőhelyei a nagy viharoknak,
melyek azután a többi vidékeket is erősen megtámadják.
De az erdő és annak minden fája egy-egy erőd, mely védfalul szolgál, melyet ha a szél megtámad, erejét vesztve
megtöretik, az orkánok gyorsaságukban általa feltartóztat
nak és lefegyvereztetve dühök lelankad.
De hol az erdőségek kiirtatnak a szél ereje megkettő
ződik, minek elég szomorú példáját mutatja az adriai tenger
nek a Bórától gyakran látogatott észak-keleti partvidéke,
hol ezen annyira rettegett szélnek ereje fokozatosan növe
kedett az erdőirtással.*)
*) Dr. Simony. „Schutz dem W alde.“
„Az erdő- és közgazdasági jelentősége.'*

o
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Amerikában a gyilkos hideg viharok, a Missisippi völgy
ben, mint az időjelző állomások jelentéséből tudjuk, észak
nyugat felöl zúdulnak Illinois államra. Az Egyesült-Államokba
e viharok észak-nyugatról jönnek, s a britt birtokok rengeteg
letarolt regiéin támadnak, hol a kopárságot nem szakítja
félbe erdőség. Ezek meggátlására Kansas, Missouri, lowa és
Illinois államok fákat ültetnek és Colorado is beerdősiti ko
pár vidékeit.
Azon hirtelen támadó hideg észak-nyugati szelek, a me
lyek Európában oly nagy mértékben jelentkeznek, Ázsiának
fanélküli fensikjairól jőnek le. Oroszország kiterjeszteni
igyekszik erdőségeit e szelek ellen Szibériában; s nagyon
valószínű, hogy a nagy rétségek, melyeket a rettenetes „blizzard“ szelek járnak át, nemsokára szépen beerdősitett vidé
ket fognak képezni.*)
Hasonlókép ki van téve a szél csapásainak, Spanyolország fővárosának, Madridnak vidéke; mely ámbár meleg
éghajlat alatt fekszik, mégis egy északra messze kiterjedő
fátlan fensikon túl elvonuló, az év nagyobb részében hóval
fedett hegylánczolatról oly hideg és éles szél tódul le, hogy
az ide utazó, Spanyolország többi vidékeinek melegebb ég
hajlatához szokott idegenek könnyen veszélyes betegségnek
esnek áldozatul.**)
De mint fentebb már mondottam, a szelek a föld
termékenységére is romboló hatással vannak. A növénynek,
hogy élhessen és nőhessen, melegre és nedvességre van szük
sége. A szelek mindkettőből kifosztják. De hol erdők vannak,
ezek azáltal, hogy feltartóztatják a szeleket: megvédik a
nedvességet és a lecsapódást előmozdítják, szeliditik a déli
szelek meleg kiszárító természetét, az északi szél hőmérsék
letét pedig emelik. Minél erősebb a szél, annál inkább ki
szívja a talaj nedvességét és abból önmagát telíti; sőt az
utjokbau semmi ellenállásra nem találó erős szelek a talajt
kizsarolják, s az elvadulásra hajlandóvá teszik, a gyenge
fanövedéket kiszárítják s megölik.
A Karst-hegységben végbemenő faültetéseknél, a Bóra
*) Erdészeti Lapok. 1882. VII. füzet. Amer. érd. kongr.
**). Dr. Rentzsch „D ér W ald .“ Zweite um gearbeitete Auflage.
Lipcse 1862.
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ellen a szélnek kitett helyeken ültetett minden egyes cseme
tének mesterségesen katlanforma ültető helyet kell készíteni,
mégpedig- a szélfelöl kötuskókból alkotott erős hátfallal. A
Karst lakójának nyáron is, midőn pedig a Bóra egyáltalán
szelidebb, védekeznie kell ellene; ugyanis midőn kertjét és
csekély pohánka földjét beiniveli, először kigyüjti a köveket
s ezekből száraz kőkerítést készít; ezután a visszamaradt
és összekapargatott talajt beveti és kőtörmelékkel behinti,
mert ha ezt elmulasztja, a Bóra a földet veteménnyel együtt
elsöpri, s csak a csupasz kőalap marad vissza,*)
Holsteinnak keleti partjai dús termékenységnek örven
denek ; mivel az itt levő gazdag erdőségek a tengeri erős
széláramlatok betörését feltartóztatják, — nyugaton ellenben,
hol az északi tengerről jövő észak-nyugati szelek szabadon
száguldanak végig a pusztákon, sivár minden.
Alsó-Provence, Francziaország leggazdagabb termé
kenységit vidékeinek egyike. Éghajlata igeu szelíd. De az
északnyugoti szél, melyet itt „mistral“-nak hívnak, gyakran
késő fagyokat, dereket és a hőmérséki különbözetijén rend
kívüli szélsőségekbe csapkodást okoz. Ezen szelek igen sok
kárt tesznek a tenyészetben; gyakran oly kemény fagyok
állanak be, melyek nem csak a termést, hanem a növényi
életet is egészen elölik. Máskor ismét a hőmérséknek szélső
ségekbe hirtelen változása miatt támadt rendkívüli viharok
pusztítanak. És e veszedelmek főoka a vidék erdőtlenségében rejlik. Az erdőket részben az ott folyó réz-, vas- és ónbá
nyászat pusztította el, az ottlévö olajfa erdőségek nagyrészét
pedig az 1821-iki fagy pusztította ki.
A német mezőgazdáknak és erdészeknek Mainzbau
1849-ben tartott XH-ik gyűlésén a fenforgó kérdésre vonat
kozólag Gentli által a következő nyilatkozat tétetett: A nagy
kiterjedésű Wester erdőség (a Rajna vidéken) igen megritkittatott, minek következtében az utjokban többé akadályt
nem találó zord és száritó gyakori szelek az egész vidéket
befutván, a föld termékenysége igen észrevehetőleg megfo
gyott. Újabban az egész erdővidéken nagyszerű faültetések
tétetvén, kiválólag a széljárás ellenében, a szél erejének
*) E rdészeti Lapok. 1880. IV. füzet 235. 1. A K arst hegység
erdészeti viszonyairól.
3*
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megtörése végett, a kedvező következés már is mutatkozik;
a legelő-terek gyepesebbek és a termékenység öregbedik.*)
A faültetés hasznosságáról az észak-amerikai EgyesüliAllamok, de különösén a Nebraslca állam szolgáltatja a legszólóbb tanúságot. A lakosok minden év tavaszán egy napot
szentelnek e czélra, melyen mindenki vetélkedve, csakis
faültetéssel foglalkozik. Minden uj telepitvényes első gondja,
fasorokat és csoportokat ültetni, mezejének a szél elleni vé
delmére. A légáramlat ott többnyire nyugatról jön, és nem
ritkán dühös szélvészszé válik, mely ellen úgy a kerti és
mezei termesztmények, mint a barmok számára, védj'alakról
kell gondoskodni. Sok angolmértföldre húzódó füzfasövények
Ultettetnek, melyek a közéjök eső földeket a szél ellen egé
szen megvédik. Csak Nebraska állam területén 1878-ban ily
módon 10 millió fánál több iiltettetett.**)
Tartsuk meg tehát szél és vihar szeliditő erdőinket, hol
hiányoznak oda ültessünk, mert ők a termékenységnek védfalai és ótalmazói.

*) Galgóczy. Az erdőségek és a befásitás fontossága Magyarországon.
**) E rdészeti Lapok. 1881. X. füzet 829. lap.
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Az erdő felgyűjti az esővizet fakasztja és táp
lálja a forrásokat.*)
A légköri csapadékok, — mint eső, hó, harmat, melyek
keletkezését már elmondottam, a földre hullva, többfelé osz
lanak ; egy részük közvetlenül a patakok s folyókkal a ten
gerbe ömlik, másik részük pedig a földbe szivárog s ott vagy
mint tápszer felhasználtatik, vagy részben a föld repedései
s szakadásaiba húzódván ott nyomtalanul eltűnik, vagy egyrészlik mint forrás ismét a felszínre jő.
A lehulló eső a föld által felszivatván, abban mind Iejebb
s lejebb szivárog, áthúzódik a kősziklák repedésein, a külön
böző földrétegeken mindaddig, mig egy ép szikla vagy áthatlan szívós agyagrétegre nem talál, mely a tovább szivár
gást megakadályozza, s ott a viz vagy meggyülemlik,
ha az illető rétegnek lejtése nincs; vagy, ha az elhajlik,
a viz is ezen rétegen a föld alatt mindaddig szürenkedik lefelé, mig oly helyre nem jut, hol e réteg a hegyoldalon
vagy völgyekben a föld színére ér, itt azután a viz is mint for
rás a napvilágra jő.
Az erdők idevonatkozólag, azonkívül, hogy a légköri
csapadékokra — melyek a forrásoknak a vizet adják — sza
porító hatással vannak, két irányban nyilvánítják jótékony
működésüket. Egyik ezek közül az, hogy a légköri csapadé
kokból a f öldnek jutó részt nagyobbitják, a másik hogy az ily
módon szerzett nedvességet meg is takarítják.
Az erdőben eső alkalmával a fa, az ágak, lombok mind
egy-egy felfogó edény gyanánt szerepelnek, melyek a vizet
lassanként szolgáltatják át a földnek, melyen ismét az elte
rülő lombboriték és moharéteg, mint a szivacs, a vizet fel
szívják s igy ez időt nyer arra, hogy a földbe szivárogbas*) D r. Josef R itter Lorenz von L iburnau „W ald, Klíma und
W aeser.* München. í 878.
Friedricli F reih err v. Lüffelholz Colberg „Die Bedeutung und
W ichtigkeit des W aldes.“ Leipzig. 1872.
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són; mig a puszta szabad téren az egyszerre lehulló viz
gyorsan el is szalad s a földnek kevés jut.
Hasonló az eset a hóolvadásnál i s ; mig ugyanis az
erdőboritotla tájakon, a tavaszi meleg gyors hatása ellen
megvédett erdőtalajon a hóolvadás csak lassan megy végbe,
s igy a csekélyebb mennyiségű viz a földbe szivárgásra elég
idővel rendelkezik, addig az erdőtlen vidékeken a rohamo
san beálló hóolvadás által szolgáltatott nagytömegű vizet a
talaj nem birván egyszerre felszívni, annak legnagyobb része
elfolyik, s igy a forrásokra nézve elvész.
A mi már most az erdőnek a földnedvesség megtartá
sárai befolyását illeti, azt már elmondottuk, hogy erdőben a
kipárolgás sokkal kisebb, mint a nap, úgy a folyton járó léghuzam befolyása alatt álló erdőtlen szabad területen.
Hogy mily nagy a két hely kipárolgása közti különbség,
arra nézve ismét a már többször említett bajorországi észle
leteket hozzuk fel.
Ezek szerint áprilisban mintegy 50, júliusban 60, októ
berben 70 százalékkal kevesebb párolog el erdővel borított
helyeken mint a szabadban. Sőt vastag lehűlt lombboritékkal
fedett erdőföldön ezen különbség, szemben a szabadtérrel,
még jelentékenyebb lesz; ugyanis az ilyen lombtakaróval
fedett erdőföld kipárolgása 86 százalékkal kevesebb, mi
a szabadtér kipárolgásának csak */7 részét teszi.*)
Szembeötlőleg kitűnik tehát az elmondottakból, hogy
az erdők mily jelentékeny befolyással bírnak a források vizbősége és képződésére nézve. Azon források, melyek létöket és
eredetöket erdőségekben veszik, a tikkasztó nyárban, esőnélkűli
időszakokban sem tagadják meg tőlünk a vizet. Yizgazdag
források az őket tápláló erdőségek letárolása által vizszegényekké lesznek, vagy teljesen ki is apadnak, mig az újra
beerdősülésnél az eltűnt források újra élednek, vagy pedig
egészen ujjak születnek.
Amerika az erdőpusztitások hazája szolgáltatja a legnagyobbszerü s legszámosabb példáit az erdőpusztitások
káros utóbajainak. Dél-Amerika több vidékén az erdőségek
tulnagy mérvbeni kiirtása folytán a források elapadtak s
ennek következtében tavak s folyók kiszáradtak.
*) G algóczy. Az erdőségek és a befásitás fontossága.
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A Venezuela köztársaságnak egyik legtermékenyebb,
hegyektől körülvett völgyében fekszik az Aragua tartomány.
Midőn Humboldt 1800-ban ezen tartományban utazott, a lako
sokat nagyon aggasztotta azon körülmény, hogy a völgy
közepén fekvő tó már 30 év óta folytonosan apadt. Még
1555-ben Oviedo szerint Uj-Valencia város a tótól csak fél
órai távolságra feküdt, Humboldt 1800-ban már l '/ 2 órányira
találta a tavat a várostól. Azonban más döntő bizonyítékok
is igazolták a tó apadását. A tó körül emelkedő halmok
még most is szigeteknek neveztetnek, mely nevet midőn még
v í z folyta őket körül, joggal viselték. Már
1796-ban uj szi
getek tűntek fel s egy szigeten épült kis erőd ekkor már
félszigeten feküdt A bentlakók azt állították, hogy a tó vizé
nek földalatti lefolyással kell bírnia a tenger felé. Humboldt
azonban ezen állítást nem látta igazolva; ö ezt annak tulaj
donná, hogy a tavat környező erdőségek legnagyobb része
30 év alatt kiirtatott. Húsz évvel később Boussingault kereste
fel e völgyet. A bentlakók aggodalma most más irányt vett.
A tó már nemcsak, hogy nem apadt, hanem ellenkezőleg
mind nagyobb területet foglalt, azon földeket, melyek eddig
pamut fával voltak beültetve, most viz borította, az előbb
készített utak felett most csónakokkal jártak. Ezen bámula
tos változás oka az volt, hogy a tartomány elszakadt a spa
nyol uralomtól, a lakosok fegyverben állottak, a völgyek
véres harczok színtereivé váltak, a lakosság száma nagyon
megfogyott s igy a földművelés elhanyagoltatott, a tropikus
éghajlat alatt a letarolt erdőségek újra megerősödtek, s en
nek következtében a patakok és folyók medrei, melyek az
előtt évenkint hat hónapig is szárazon állottak, most meg
tehették.
Uj-Granadában az Ubaté völgyben egymás szomszéd
ságában két tó fekszik. Ezek nyolczvan-száz év előtt még
csak egyet képeztek. A viz, mint a bentlakók észlelik, min
dig fogy, s ott hol ezelőt pár évtizeddel még a habok jáfszottak, most a legdúsabb gabonaföldek terülnek szét. Ezen kö
rülmények azóta állottak be, mióta az erdőpusztitás oly nagy
mérveket öltött. Az erdőtlenités folytatásával a tavak vizé
nek felszíne is lépést tartva az erdőpusztitással, folytonosan
lejebb szállt.
Ubatétól keletre fekszik a Fuquené tó. Ezen tó 200
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évvel ezelőtt még tiz mértföld hosszú és három mértföld szé
les volt. Dr. Roulin mérnök 1790-ben felmérte, s csak l 1/^
mértföld hosszúnak és 1 mértföld szélesnek találta. Midőn
Boussingault ezen tavat később felkereste, az már ismét
kissebb volt, egy falu, mely a fentemlitett mérnök rajzán a
tó mellett feküdt, most attól */4 mértföldnyire állott. Hajdan
Fuquené körül bővelkedtek a fában, most nem lehet hozzá
jutni mert a körülfekvő erdőségek mind letaroltattak *)
Uj-Mexikónak egyes vidékein az erdőirtás' következté
ben a források s patakok teljesen kiapadtak. Találni oly vi
dékekre, hol mértföldekre sincs egy csepp viz sem; ezek
hajdani gazdagságát nagy kiterjedésű régi indián falvak
romjai hirdetik, melyek a vízhiány következtében elhagyat
tak, s most teljesen terméketlen homoksivatagok.
Francziaországban Provenceban az 1821. évi fagy kö
vetkeztében a nagy olajfa erdőségek teljesen kifagytak, eze
ket azután a lakosok kiirtották, ennek folytán e vidéken a
gazdag források egészen kiszáradtak, s csak miután az
erdőségek újra megerősödtek, jöttek a források napvi
lágra ismét.
Orleans városa,bán a kutak kiszáradtak annak követ
keztében, hogy a körülfekvő magaslatok az erdőktől meg
fosztalak. A városnak nagy költséggel kellett az egész
Loiret departement forrásait összeszedve, a vizet a városba
vezetni.
Hasonló képet nyújt Heilbronn város. Itt a városon
felül található erdőségek minden húsz évben részletenként
levágatnak; a források is azon mérvben elszegényednek, a
mint a fák egymásután levágatnak és ismét megerősödnek,
ha az erdőség is újra növekedik.
Soubeij község legelőjén 80 év előtt sűrű fenyőerdő
keletkezett, mely megerősödvén, egy vizgazdag, az úgyne
vezett „Farkas forrást11 eredményezte. Ez 40—50 évig foly
vást folydogált, mignem az erdő kivágatván, a fákkal együtt
a forrás is eltűnt.**)
Torelli az erdőpusztitások hasonló káros következmé
nyeit tapasztalta Olaszországban. Itt az erdőpusztitásokkal
*) Dr. Rentzsch. ,,Der W ald.“
**) Galgéczy. ,,Az erdőségek és a l)efásitás.“
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mind nagyobb mérvet öltött a források kiapadása. Előadása
szerint, mindig gyakoriabbak az esetek, midőn a falvak la
kóinak több kilométernyiről kell az ivóvizet hozmok, s ép
ily messze kell barmaikat hajtani itatás végett. A malmok és
gyárak munkában tartására szükséges viz mind kevesebb
lesz; ennek következtében a malmok s gyárak közöl sok a
munkát a vízhiány miatt beszünteti, sok a vizerőt gőzgéppel
helyettesíteni kénytelen.*)
Schweizban — miként Saussure állítja — az egymás
szomszédságában fekvő Neufchateli, Kiéli és Mórát tavak
hajdan egyet képeztek, s csak később a körülfekvő hegye
ket boritó erdőségek kiirtása folytán beálló vízhiány követ
keztében szakadtak három felé.
De lássunk néhány uj adatot.
*
M a u ritiu s é s M a d e ira s z ig e te k .
Az elsőn a mint ott mintegy 70.000 hold erdő — '/10-e
az egész szigctterületnek kiirtatott, Meldrun a meteorológiai
intézet igazgatójának észleletei szerint a viz a forrásokban
jelentékenyen apadt.
Hasonlag Madeira szigetén az előbb vizdús források
feltűnően kevesbedtek, mióta az erdők az utolsó évtized
alatt keményen irtattak.
*

S z e n t H e le n a .
Teljes ellentétet képez Szt. Ilona szigete.
Napóleon fogsága idején csak igen szűkén volt a sziget
források dolgában, mióta azonban az angolok fákkal ültették
azt be, nemcsak az azelőtti gyér eső kétszereződött meg,
hanem a források is megszaporodtak és a meglevők vizdúsabbak lettek.
Az említett három sziget példája annál szembetűnőbb,
mivel oczeáni fekvésük és aránylag csekély kiterjedésüknél
fogva, a mérhetlen tengerrel szemben egészen eltűnő erdő
területek, a szigeti légrétegek vizgőztartalmára mégis befo
lyást gyakorolni látszanak.
*) Sim ony ,,Schutz dem W alde."
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B ecs.
Tudjuk mily módon és mily okokból lett e főváros újabb
időben hegyivóvizzel ellátva. A vízszükséglet legnagyobb
része ma már a „Wiener Wald“ lejtőiről vezettetik. Hogy
mily mennyiséget tesz ez ki, mutatják a Belvedere, Schwarzenberg, Liechtenstein kertek ugrókutai.
Újabban ezen mesterséges vizvezetések ellen mindinkább
általánosul a panasz. Nem elég a nyújtott vízmennyiség! Tán
a vezeték megromlása okozta ezt ? Nem, korántsem. Föolca
az eredeti forrásgazdagság csökkenésében áll.
Oka pedig ennek az erdöfödél megfogyása.
Más vízvezetékeknél is u. m. Párizs és Rómában szinte
hasonló kellemetlen észleletek tétettek a források vizmenynyiségénck állandó apadására vonatkozólag.
*

K o n s ta n tin á p o ly .
Jól hat az említett eljárások ellenkezőjéről is hallani.
Konstantinápoly közelében, mintegy két órányira Bajukdareli császári kéjkastélytól, létezik egy igen szép és buja,
a leggyönyörűbb fényük és bükkökből álló erdő, egy
külön törvény ótalma alá helyezve, mely elrendeli, hogy
fejsze azt soha se érintse.
És miért? mivel a forrásokat táplálja, melyek Konstan
tinápoly városát vezeték által vízzel látják el.
Vajha mi, mint a civilizált Európának egyéb népe e
tekintetben a kikiáltott törökhöz hasonlítanánk, mely helyes
tekintettel felismerte az erdőnek nagy jelentőségét.
*
B u d a p e s t.
Mintegy 200 év óta van Budavára vízvezetékkel ellátva,
melynek forrásai a Svábhegyen, a pilisi hegység utolsó
kifutóján vannak. Mióta a különben sűrű erdő e hegyen
ritkittatik, vagy részben meg is semmisittetik, a vízvezeték
alig szolgáltatja felét az előbbi, vízmennyiségnek.
A budai ördögárokban hajdan a folytonosan csörgedező
Pál pataka, vagyis a Logodi viz folyt, és a budai hegyek
forrásai nemcsak Mátyás király idejében, hanem még az újabb
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időben is mind a várbeli, mind a kültelki lakosoknak elegendő
vizet szolgáltattak, holott most még szöllörnunkások is a
Dunából viszik magukkal az ivóvizet.
*
P écs
— város felett is emelkedik egy meglehetős meredek hegy,
melynek lábait szöllővesszők, középső fensikját dús fünövényzet és hajdani csererdők utósarjai borítják, csúcsa azon
ban kipusztul; a nem is középkort elért törpe fák kivágattak
és kivált télen át ezen irtás már mindig lejebb terjed, úgy
hogy szomorúan kell a sétálónak látnia, mint hevernek a
lehasitott ágak a földön, hogy a nép száraz gályát szedjen.
Így kopaszodik a szép „M e c s e k melynek kellemes
völgyei miatt a törökök Pécset földi paradicsomnak nevezték.
Csakhogy a mit pusztító hadak nem tettek, azt most teszik a
békés polgárok szegényebbjei.
Hegyi forrásaink dúsan adják ugyan még vizüket, s c
tekintetben a természettől nem szenvedünk oly nagy hiányt
mint egyéb vidékek; de most tavaszszal is megtörtént már,
hogy a város legfőbb pontjain a közkutakban nincsen viz.
Valamint a források kicsinyben, ép úgy függnek az
erdőktől nagyban a folyók és folyamok.
Általános egész Európában az észlelet, hogy az erdőtlenités haladásával mindinkább ingadozó illetve fogy a folyók
vízmennyisége.
Erdős 'területen az eső vize nagyobb mennyiségben és
nagyobb mélységre szivárog a föld gyomrába, mint erdőtlen,
bár felszántott területen.
Ebermayer megfigyelései szerint a földre jutó összes
csapadékból a felszántott földön 54, az erdőben 77°/0 szivárog
be. ügy hogy 3.Q láb erdős területen 152. köbktivelykkel
több esőviz hat be a földbe, mint nyílt mezőn.
Erdőirtások következtében vagy teljesen eltűnnek vagy
nagyon megapadnak a patakok és folyók.
Pontos megfigyelések megegyeznek abban, hogy Euró
pának nagyobb folyói és folyamainak vízállása csökkent.
Példákat hozhatunk fel a közelből mint a távolból.
Wex a bécsi Duna szabályozás fővezetője egy igen
tanulságos összeállítást készített az európai folyók és folya

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

44

mok vizeinek kevesbedéséről, melyet egy terjedelmes érte
kezésben közzé is tett és a melyből pár fontos adatot közlünk.
Kezdjük hazai folyamunkkal a Dunával.
Wex megfigyelési időszaka 1826-tól 1871-ig terjed a
Dunára Becs mellett.
Ezen 46. évi időtartam második felét összehasonlítva
az elsővel, az átlagos közép állás 8 '/3 hüvelykkel, az átlagos
legmélyebb vízállás 5 hüvelykkel, és az átlagos legmagasabb
vízállás 10 hüvelykkel kevesbedett.
Még feltűnőbb a vízállás csökkenése Dunánk szikla
ágyában Orsovánál, tehát folyásának egy oly pontján, hol
már összes mellékvizeinek 9/ l0-ed részét több mint 14.000Q
mfld. gyüjtövidékéből magába felvette.
A megfigyelési időszak 1840—1872-ig terjedve, s
annak utolsó felét az elsővel hasonlítva össze, a víz átlagos^
közép állása 171/*”, átlagos legmagasabb állása l l ”-el és
átlagos legmélyebb állása 14 hüvelykkel csökkent.
Ugyanezen észleletek állanak az Élbe, Odera és Rajná
ról is, ezeknél is folyton apad a víz középállása, mindjobban
terjed az elhomokosodás, az Oderán különösen a hajózás
majdnem egészen lehetetlenné lesz.
Az Élbe középmagassága Maydeburgnál az utolsó 100
év alatt 17” csökkent.
A Visztula 1840—1871-ig 161/ / ' apadt.
Hasonlag a Rajna közép vízállása 65 év alatt
(1770—1835) 1672” esett.
És ha okát keressük ezen jelenségnek, elég egy tckin
tetet vetni az Élbe, Odera stb. forrásvidékeire, valamint
mellékvizeire.
A gyönyörű erdők, melyek a Sudeták lejtőit fedték,
nagyobbrészt eltűntek.
A szép és hírneves csehországi erdők már nagyon
megvannak ritkítva, és még folytonosan kíméletlenül vágatnak.
Tudjuk, hogy Csehország egész területének 29°/0*je
erdő, és hogy rég sokkal több erdeje volt mint ma, továbbá,
hogy a lombfa erdők jelenleg relativ fogynak, mig a tűlevelű
erdők lassanként szaporodnak.
Majdnem minden folyónál az állandó viz fogyatkozás
jelenségével találkozunk és okát mindenütt a forrásvidék
erdőtlenitésében találjuk.
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D n ie p e r.
Oroszországban miad érezhetőbben kezdenek jelent
kezni az oktalan pusztító erdőgazdálkodásnak következ
ményei.
A Dnieper folyó mindegyre sekélyebbé válik, s az
azelőtt hatalmas szép folyam most nagy részében alig hozzá
férhető a hajózásra nézve.
Alig múlik el év, melyben újabb gránit sziklák ne
emelkednének ki a vízből, oly jelenség, mire előbbi évekből
nem emlékeznek. A folyam közepén pedig szigetek állanak
elő a feltorlódott homokból.
E kilencz kormányzóságot átszelő nagy folyam elsekélyesedésének okát egyrészt a mellékfolyók apadásában
keresik, — a mi azonban szintén nem magyarázható másból,
mint a környező erdőségek kipusztitásából, — másrészt a
folyam vidékén eszközölt roppant erdöirtások egyenes követ
kezményeként tekintik.
Intő példa gyanánt szolgálhat az erdőkön űzött rabló
gazdaságtól való tartózkodásra.
*
S z a jn a .
Egész hosszú sorát hozhatnék még fel a folyók és
folyamoknak Európa legkülönfélébb vidékeiről.
Még csak egy franczia folyamot említsünk, a Szajnát,
melyről a római császár Julianus Apostata, ki 360-ik évben
Lutetia Parisiorumban (mai Párizs) lakott, azzal kérkedett,
hogy állandóan ugyanazon vízmennyiséggel bir.
A Szajna vízmennyiségének ekkor szakadatlanul gaz
dagabbnak kellett lennie mint ma, mert akkor Párizs köz
pontja volt a belfölddel közvetítő kereskedelemnek és Július
Caesar Párizs közelében épité első hajóit Brittannia elleni
expeditiójára.
Ma a Szajna csak az év egy szakában hajózható
nagyobb hajóval, ellenben a Cotc d’or crdőtlcnitése óta vize
állandó változásoknak van kitéve, melynek végső különbözetei 30 lábat tesznek ki.
Hát hazai egyéb folyóink vizbősége növekedett vagy
csökkent-e ?
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Újabban Hunfalvy János határozott álláspontot foglalt
el Herrich Károlyijai szemben, ki azt vitatta, hogy a Tisza,
Szamos, Maros, a Körösök most mind több vizet vezetnek le
mint azelőtt.
Hunfalvy lefegyverezte Herrich érveit, és azon következ
tetésre jutott, hogy az eddigelé gyűjtött vizállási adatok nem
alkalmasak arra, hogy belőlük a magyar folyóténak akár
növekedésére, akár apadására lehetne következtetniAdataink csak 1834-ig terjednek, a régiebbek csak
rendkívüli árvizekre vonatkoznak és nem is megbízhatók.
Maga a közlekedési minister is beismerte az ország
gyűlés előtt, hogy a vízállások ügyét eddig nem méltatták
nagy figyelemre, a Duna mentében felállított vizmérczék
nem vágnak össze.
így tehát Herrich állításai hibás alappal bírnak.
Különben Herrich az erdő ellenei közé tartozik, azok
ellen polemizál u. is, kik állítják, hogy az erdők a kiimát
szeliditik, az esőt növelik, stb.
Egyébként, hogy mit tartsunk Herrich K. állításairól,
elgondolhatjuk, ha visszaemlékezünk tiszaszabályozási
munkálataira.
De talán elég is már az erdőirtások folytán beálló
káros következményekre, a számtalan esetekből ennyit
felhozni. Ennyi példa után is elmondhatjuk, hogy az erdőirtás mindenütt egyenlően megboszulja magát, a mivel bün
tetett itt, azzal amott is okvetlenül büntetni fog. Mily büntetés
az, ha szomjazunk s nincs közelünkben viz, melylyel szomjunkat eloltsuk; ha barmainkat órajárásnyira kell itatás
végett elhajtani; ha nincs viz, melyben fürödhetünk, a közel
ben; ha folyóink kiszáradnak s nem használhatjuk az olcsó
hajtóerőt; ha folyamaink elvesztik vizüket s nem használhatja
őket a forgalom és kereskedelem, mint legolcsóbb szállítási
utakat.
Ha szükségünk van a vízre, szeressük az erdőt, mert
megtagadja tőlünk azt, mi elsőrendű életszükségletünk.
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Az erdő meggátolja az elmosott kőzetek és föld
rétegek lecsuszamlását s megtöri a görgetegek
(lavinák) hatalmát.
Az árvizek támadásának egyik legjelentékenyebb aka
dályozója az erdő.
Jókarban levő erdők által környezett folyók nem árad
nak ki, vágj' csak igen ritkán. Mindazon folyók pedig, melyek
nek vidékén az erdők kipusztittattak, nevezetesek áradásaikról.
A felületesen szemlélő előtt is feltűnők lehetnek a rop
pant vízmosások az erdőtlen lejtőkön, hol a rohamosan olvadó
hó, vagy zuhogó eső vizének lefolyását semmi sem aka
dályozza.
A kisebb vizetek ily lejtőkön csakhamar patakká, sőt
zuhataggá dagadnak fel, melyek magukkal ragadnak mindent,
mi utjokban áll.
Mindenek előtt lemossa az ár a termőrétegeket; s pedig
minél erősebb az ár, annál mélyebben ássa fel a földet, s
magával ragadja azt homok, kavics, kövekkel együtt, be
temetvén ezen terméketlen törmelékkel az alant elterülő
szántóföldeket.
Mi más képet nyújt az erdőlcpte hegyoldal!
Természetesen különbség van erdő és erdő között, a
melyekben a fát keresni k ell; az erdő, mely szemeink előtt
lebeg, olyan, mint minő az erdész eszményképe. Az igazi erdő
sűrű, tömött, erdészeti nyelven zárt.
A fák koronái egymást érik, napsugár nem hathat a föl
dig, s a talajt vastag lombréteg födi, mely lassú korhadással
laza televénynyé alakul át. Minél sűrűbb a fák koronázata,
mennél tömörebben nő alant a cserje, annál inkább el van
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zárva a föld a napsugarak előtt, annál erőteljesebb az erdő
növése, annál nagyobb az erdők hatása a vizek áradásának
megakadályozásában.
Az ily erdő lombozata maga roppant mennyiségű vizet
képes felvenni; hisz a szabadban meglepetve eső elöl fa alá
menekülünk.
Mikor már a fa lombozata megtelt vízzel, s öreg cscppekben kezd hullani a földre, ott van a lombréteg, alig kép
zelhető mily roppant mennyiségű vizet képes ez felvenni, míg
nem szivacsként felduzzad.
Igazán csak az képes magának valódi fogalmat alkotni
a dolog felől, ki nagy eső után erdőben jár. Még napok múlva
is szivárog a viz e szivacsszerü tömegből a mélyedések felé.
A lombtakaró alatt a talaj ismét lazább, a fák gyökerei
abba számtalan csatornát fúrnak, melyeken keresztül a viz a
föld mélyébe szivároghat, hogy ott rejtett medenczékbe gyűl
vén, a források, patakok és folyók táplálójává váljék.
Az esőnek tehát oly nagynak, oly tartósnak kell lenni,
hogy előbb az erdő millió levelét, ágait, törzseit, azután az
ezer és ezer köbméter lomb- és televényszivacsot s végre a
föld mélyébe futó csatornákat megtöltse s csak ezután folyhatik le a viz a mélyebb völgyeletekbe.
De még ekkor is mennyi akadály áll útjában s nem en
gedi nagyobb árrá egyesülni. Minden fatörzs, cserjebokor
útját állja, kitéríti irányából, több részre megosztja, lassítja
menetét.
Természetes tehát, hogy nem mehet oly sebesen a
völgybe, nem töltheti meg oly gyorsan annak patakjait.
Ha igaza van Beceneveinek, hogy meznélküli talajról
erős eső után 6/10-el több viz folyik, le, mint a befásitotlról, úgy
már számokban is ki van fejezve az erdők hatása az ár
vizek ellen.
Nem mondjuk mi azt, hogy az erdő egyedüli panaceci,
mert a világon minden korlátolt a végtelenségen kívül; nem
azt, hogy a hol erdő van, ott nincs felhőszakadás, nincs árvíz;
hanem hogy az erdő úgy az egyiket, mint a másikat jelenté
kenyen mérsékli és ebben rejlik hatása.
A baj még nagyobb, ha a folyóknak esése csekély vagy
pedig ilyen épen nincs. A következés nem lehet, más, mint
felduzzadás.
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A felülről rohanó viz a lassan folyótnak tükrén terül el,
a vízállás emelkedik, emelkedik folytonosan, mert minden
pillanatban jő sebesebb folyású viz felülről, a mely a lassú
menetelü felszínén kénytelen elömleni.
Természetesen a mint a lassú viz medre a felső vizzel
megtölt, a többi nem találván helyt, kiárad, elönti a part
vidékeit.
A hol most már az ember az ótalmazó erdőköpenyt,
melyet a természet az ország, a vidék megvédésére különösen
a hegyek testéhez illesztett, figyelmetlenül irtani kezdi, csak
hamar zavarok állanak be a természeti viszonyokban, melyek
előbb-utóbb kártékonyán hatnak.
A fák gyökerei a talajt a lecsuszamlástól megóvják a
hegylejtvényeken, a völgyekben pedig a szél általi elhordástól, azért a magas törzsll erdő megtöri a zuhanó lavinák erejét.
Ha az erdő egy hegyoldal lejtőjén kiirtatik, egyetlen
forró nyár kell, hogy a gyenge fftnövényzet teljesen kiszárad
jon, elég egy viharos eső, hogy egész humusrétegeket elhord
jon és meredezni hagyja a kopár sziklát.
Ha azután lassan és lassan egy uj erdő Ultettetik utána,
az sohasem képes oly zártságra, mint az előbbi volt, emelkedni.
Nem ritkán előfordul az eset, hogy egyetlen tarvágás
által minden utánnövés állandóan lehetetlenné lett téve.
Azért ember! ne irtsd ki az erdőt a hegyoldalokban.
Mindez nem elmélet csupán, hanem az utóbbi évek ta
pasztalatai által beigazolt tény.
*
E g e r é s M is lio lc z v e s z e d e lm e ,
Az utóbb lefolyt évek az árvizek korszaka volt. A Tisza
áradását, Szeged pusztulását nem fogja Magyarország el
feledni soha.
A borzasztó vizáradások, melyek még mindig fenyege
tik a Duna, Kőrös, Maros völgyeit és vidékeit, önkénytelenül
felkeltik bennünk a kételyt, hogy vájjon ezen évről évre is
métlődő szomorú eseménynek mire vezethetők vissza okai?
De nemcsak Magyarországból, hanem a világ minden
részéből érkeztek hírek a vizokoztapusztításokról. így Szibéria,
Angol-, Olasz-, Francziaországból. És általában minek tulaj
doníthatják az áradásokat? Az erdötlenitésnek!
„Az erdő és kö zg azd aság i jelentöségo

4

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

50

Ne emlitsUk-e fel még megelőzőleg az utolsó években
hazánkban roppant pusztításokat okozó felhőszakadásokat?
Ki ne emlékeznék Eger és Mislcolcz veszedelmére 1878.
augusztus 30. és 31. közti éjjelen?
Ki feledte volna el Unghvárnak Ungmegye legnépesebb
festői fekvésű városának a Kárpátok aljában gyászos katas
trópháját? (1879. jun. 9.)
Hogy ne is említsük Bogdán község csapását a felhő
szakadás által 1879. május havában.
Nem a Messits pataknak gyors s már évek óta elő nem
forduló, nehány perez alatt dühöngő árrá duzzadása, mely
házakat és fákat döntött fel, okozta-e a borzasztó pusztítást
a múlt 1882-ik év június 9-én Verseczen?
Az 1875-iki júliusi hűdni katastropha óta egyre-másra
éri hasonló sors városaink- és vidékeinket.
A begyekből csergedezö patakokban a viz egész hal
latlan módon 1—l '/ s öl magasságra emelkedett, útjában bor
zasztó zúgással ellepve a földeket és réteket, elseperve házakat
és utczákat, áldozatokat ejtve ember- és állatéletben.
A viz mindezen helyeken oly gyorsan és oly rohammal
jött, hogy mentésről szó sem lehetett.
Mindenütt egyszerű patakok u. m. Egerben és Miskolezon Szinva és Pecze, — Ungvárt Kadobecz tették oly vég
zetessé a veszedelmet.
És ha okát kérdezzük az egri, a miskolezi katastrophának, magyarázatát az illető vidékek topographiai viszonyai
ban találjuk.
A Mátra és Bilck hegység, mint a Kárpátok déli kifutói,
itt földrajzilag egy háromszöget képeznek.
Mind a Mátra, mind a Bikk (1400 m. magas a tenger
szine felett) teljesen előhegységek nélkül állanak az alföld
felé, éles alakjuk innét már 12 midről meglátható.
Az ötvenes évekig azonban mindkét hegy az ország
leggazdagabb erdővidékeihez tartozott; innét Párád fürdő
kies fekvése.
A hatvanas években megindul a vaspálya-építkezés,
nagy a kereslet talpfa után, kiirtják a Mátrát és a Bikket,
tűzifát is roppant mennyiségben szolgáltattak a pesti piaczra.
Ezen természetellenes eljárásnak hatásai nem marad
hattak soká el.
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A letarolt hegyoldalok minden eső által jobban és jo b 
ban vesztették el földrétegeiket, mig ma egészen kopaszon
állanak előttünk.
A völgyekbeni patakok különben egész éven át telve
vízzel, ma nyáron szárazok, esőzések alkalmával pedig pusz
tító vadvizek.
Egy rövid ut a Hatvan-Fülek közti vonalon a vaspályá
ról eléggé meggyőzi az embert a borzasztó állapotról. Csak
néhány birtokos képez kivételt erdejével; különben minden
felől csak kopár szikla s görgetegekkel telt völgyek !
Az erdőpusztilás okozta tehát a Mátra és 13ikk végzetes
felhőszakadásait s hogy e két begy az elemi pusztítások kcdvencz színhelyévé lett.
Ebhez hasonló pusztítások, mint a kopasz hegyoldalokon,
soha sem fordulhatnak elő a beerdősitett lejtvényeken.
De tovább megyünk s azt mondjuk, hogy az erdők pusz
tításával lépést tart az árvizek támadása.
*

M ik é n t fé k e z h e tő m e g a T is z a ?
Eger, Miskolcz, Mád pusztulása után meggyőződtünk,
hogy a folyók áradása illetve a felhőszakadások lépést tarta
nak az erdők pusztításával.
Örvendetes jelenség azonban, hogy a szegedi katastrópha óta, az árvizek szaporodása és féktelenségének egyik
okául az erdők pusztulását kezdik felismerni.
Azon roppant veszedelem után, mely Magyarország má
sodik városát elpusztította, hazafiui kötelessége minden ma
gyar embernek elmélkedni felette és keresni annak jövőbeli
meggátlási módjait.
Alapjában a kérdés erdőkérdés, s mint ilyen nem is egé
szen uj, csupán az áradások megfékezésére! alkalmazása.
A nagy erdőirtások mindenütt legfőbb okai, hogy az
esőviz hirtelen leszalad s a hótömeg hirtelen elolvad. Tehát
be kell fásitani újra a letarolt hegyoldalokat s meg kell aka
dályozni a további oktalan erdőgazdálkodást. Ha igy megy
tovább, haszontalan kopár sziklává válik a hegy, elpusztult
kavicsmezövé lesz a völgy és mocsárrá az elöntött szántóföld.
4*
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Hiába emeljük gátainkat, a letarolt hegyekről mindig több
viz jön s ez mindig több homokot és iszapot hord s a folyók
medrét emeli. Ott kell segíteni a forrásnál, nem a folyónál.
Hazánk sik földjét minden oldalról hegyek környékezik ;
a magyar folyók hegyek közt eredve, nagy sebességgel fut
nak, egyszerre terjedelmes síkságra jutva, sebességük vagy
teljesen elvész, vagy pedig elenyészöleg kevés, lomha lassú
sággal folynak végig 30—40 mfd. pályájukon, magukba véve
közben-közben hason minőségű és tekintélyes nagyságú fo
lyókat, melyek mind erdőpusztitotta vidéken folyva végig, az
olvadó hó és esővíz feltartóztatlanúl ömlik beléjük a tar he
gyek lejtőiről, minek következtében hóolvadás és tavaszi
esőzések alkalmával megáradnak.
íme hazai áradásaink lényeges alapokai: erdötlen vi
dék és a viz sebességének gyors csökkenése.
A Duna, Tisza, Maros, Szamos s több folyóink feles
vizéből roppant sokat el lehetne helyezni a felvidék völgyei
ben; az olvadó hó s rohamos esők vizéből roppant sokat fog
hatnának fel az erdők egy időre, ha azokat el nem pusztítot
ták volna.
A ki bejárta hegységeinket, csak szomorú és leverő képét
nyerhette az erdőknek, csak pusztulást látott mindenfelé.
Az utóbbi rossz évek számos különben jó gazdát is reá
kényszeritettek a pusztításra, s most megsínyli azt az egész
nemzet.
*

A k ü lf ö ld i s z a k é r tő k v é le m é n y b e .
A mondottakból kifolyólag érdekes a magyar kormány
által véleményezésre felkért külföldi szakértők véleménye az
iránt, miben rejlenek ezen rettenetes pusztításoknak alapokai,
mely egyenesen oda megy, hogy ezen évenként oly roppant
értéket megsemmisítő árvizek oka első sorban :
A kárpátok déli lejtőinek majdnem teljes erdőtlensége;
hogy ezen fátlanság oka a patakok rohamos áradásának,
melyek a Tiszába ömlenek ; hogy okszerű befásítás az egyedüli
eszköz lenne ezen vizáradásoknak gyökeresen elejét venni.
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O b e rm a rs.
Hírneves németalföldi vizépitőmérnök érdekes röpiratában — melylyel a magyar kormány által feltett kérdésekre
felel — a Tiszaszabályozás feletti javaslata első pontjában
véleményét a következőkben foglalja össze:
„Elejét kell venni az erdőpusztitásnak a Tisza forrása
körüli hegyeknél, uj erdőt kell ott teremteni, nehogy a felső viz
gyorsan leomoljélc s sok iszapot magával sodorjon. Ugyanezt
kell tenni a mellékfolyóknál, legalább a Szamos és Marosnál.*)
*

F ra n c z ia p a rla m e n t.
Az árvizek dulásainak gyökeres orvoslására gondolnak
újabban Francziaországban is.
A megújuló árvizek elleni védelem mcgkisérlett módo
zatai között sok ideig beérték Francziaországban a folyóknak
töltések közé szorításával; ez azonban nem egyértelmű a meg
fékezéssel. A töltések gyakran áttörettek s akkor a pusztítá
sok csak annál borzasztóbbak voltak.
1840-ben terelte a figyelmet először Surell mérnök
egy híressé vált munkájában arra, hogy a hegyi folyók kopár
hegyekről jönnek s azért képződnek folyamokká, mert nincs
semmi, mi a viz folyását útjában feltartóztassa, s meggyőzően
kimutatá az erdők az irány báni jótékony befolyását. É könyv
egyelőre kevés gyakorlati hatást tett. De midőn újból árvizek
támadtak megemlékeztek felőle.
Az 1879. év az árvizek esztendeje volt A franczia
parlament egy bizottságot küldött ki, hogy az a folyó szabá
lyozás kérdésével foglalkozzék, ide vonatkozó tanulmányai
és munkálatairól jelentést tegyen.
A bizottság elkészité munkálatát, s Hnnfalvy János
ismertetve azt, közöljük belőle a következőket:
„Az örök hóval fedett hegyektől egészen a kultúra
övéig az erdő azon természetes eszköz, mely a talajt ótalmazza, a lefolyó vizet szabályozza és az áradásokat meg
gátolja."
*) O berm ars: Die Theissüberschwemmungen.
dérén Abwendung. Budapest. 1879.

V orschlage

zu
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„És ép ezen természetes mentőeszközt gyengítette maga
az ember legjobban, sőt némely vidékeken meg is sem
misítette. “
„A befásítás tehát a legsürgősebb feladat a hegyvidékekre
nézve."*)
Végül két törvényjavaslatot mellékelt a bizottság,
melyeknek czélja az összes kipusztitott begylejtöknek újra
bcerdösitése.
*

T ü r r tá b o r n o k a v iz á ra d á s o k ró l.
A magyar gazdakörben 1881. év október 26-áu Türr
tábornok, a vízi ügynek elsőrendű ismerője nagy és díszes
közönség előtt a vizáradásokról tartott felolvasást, melyet a
jelenlevők nagy érdeklődéssel kalgattak végig. 0 ezen
előadásban határozott álláspontot foglal el az iránt, hogy
e szomorú események megakadályozásának leghatékonyabb
eszköze;, az erdőpusztitások meggátlása.
Álljanak itt szavai:
„Be kell vallanunk, hogy annak, hogy ezen légtüneti
szélsőségek oly rombolóan nehezednek reánk, főoka az
ember előrelátás nélküli működése, munkája, melyeknek
egyik legkártékonyabbika, az általa elkövetett erdőirtás és
pusztításban éri el tetőpontját; mert lerombolván az egyedüli
valódi gátat, mely a vizeket feltarthatná s ellenálhatna rög
töni áradásnak, okozója lett azon rombolásoknak, melyek
oly rohamosan következnek be.“
„A ki komolyan foglalkozik a kérdéssel, be fogja látni,
hogy az erdő kiirtásában van a főoka a. bajnak, mert az
erdő talaja az évenkinti növényzeti hulladékokból folytono
san növekedik s ez által egy szivacsszerü anyagot képez,
mely felszívja és visszatartja az esővizeket, és igy gátolja a
vizáradásokat, elősegíti a vizek forrásainak és folyásainak
mérsékletét."
„Szomorúan nézem én a Dunát, valahányszor nagy eső
után a partján sétálva, annak vizét majdnem vörös színben
látom. Ilyenkor a hajósok mindjárt azt mondják, hogy ez az
Ipoly vize."
*) P ester Lloyd. 1879. Ju l. 12
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„Számolni kellene azzal, hogy mennyi ezer és ezer hol
dat visznek el az Ipoly és más a Duna és Tisza többi mellék
folyói a tenger felé.“*)
Azonban nem csak T űit, hanem mások részéről is
történt ez ügyben felszólalás, de mindig azon megjegyzést
kell hallanunk, hogy hisz még nagyon sok az erdő.
*
„E gy e rd é s z n é z e te a T is z a s z a b á ly o z á s ró l.“
Kahina János m. kir. főerdész a „Magyar Föld“ fenti
czimü czikkében a következőket írja:
„Megkísérlem tehát a haj diagnosisát.11
„Járjuk be Marmaros megyét és azon elszomorító
tapasztalatra jutunk, hogy a Tisza eredésénél és az ezen
megyében a Tiszába ömlő mellékfolyók völgyeiben ezer és
ezer holdnyi kopár legelőterületek vannak, — maga Iza és
Mára völgye, megközelítő szembecsüm szerént, 50—60 ezer
holdra menő ily kopárságot mutat, melyeken egykor szép
erdők diszlettek, melyek fáik koronáival a hótömegek hirtelen
olvadását akadályozva, a lezuhanó esővizet visszatartva,
részben pedig annak a talajba való beszivódását eszközölve
és előmozdítva: a Tisza és mellékfolyóinak áradásait mér
sékelték, de a melyek kíméletlen letaroltatásával és fel nem
ujittatásával a vizek természetes mérséklője megsemmisülvén, e
vizek rohamosan lefolyhatnak és a Tisza áradásait előidézik.“**)
Megvagyunk győződve, hogy ezen mostoha viszonyok
nemcsak Marmarosban, hanem a Szamos, Kőrös, Maros s a
Tisza többi mellékfolyóinak völgyeiben is szemlélhetők.
*

S e c k e n d o rf A r th u r b á ró , b é c s i ta n á r a z e rd é s z e ti
a k a d é m iá n ,
a folyó 1883. évi január 27-én Budapesten a posta
palota dísztermében, a fővárosi társaság legelegánsabb
gyülekezete előtt felolvasást tartott. Miről olvasott? nA vizek
és az erdők11 volt tárgya, mi különben csak erdészeknek lett
*) P esti Napló. 1881. október 27.
**) Magyar Pöld. 1881. október.
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volna való, ma azonban nálunk vonzott, mert korszerű, lévén
napirenden mindenfelé az árvíz, s ép ekkor hatottak el
hozzánk a Tyroliak jajkiáltásai.
A tudós tanár felolvasása tanácsokat tartalmazott
Magyarország számára átalános értelemben, nem érintve a
Tisza folyam szabályozási rendszerét.
A völgyeket költséges gátakkal középen elzárni, s a
vizeket igy felfogni, s mesterséges tavakba gyűjteni, mint
Belgiumban teszik nem tanácsolja; rengeteg pénzbe kerülne
s gátszakadás esetén a kár még irtóztatóbb.
Fel kell menni a forrásokig, s a patakokat kell szabá
lyozni, ez könnyű és olcsó, úgy hogy néhány millióval a
begyek közt nagyobb eredményt lehet elérni, mint sok millió
val a lapályon, vagy a völgyben lent.
De ezen vizszabályozásnak kapcsolatosan kell menni a
befásítással, hogy mindig uj területek vonassanak el az árvizképzéstől és adassanak vissza a közgazdaságnak.
*

M é s z ta la j.
Legrettenetesebb következményei vannak a begylejtők
kiirtásának a mésztalaj on.
Mutatja a Karst vidéke, hol még két évszázad előtt a
legbujább erdő volt, és mely a velenczei kereskedelmi flotta
által haj ófa számára a legkíméletlenebbül kizsákmányoltatván, utóbb pedig a lakosság által öngyilkos előszeretettel
terjesztetvén a kecske és juh legeltetés, lassan és lassan azon
kopár és pusztai, vizszegény sziklatengerré alakult, — mintegy
600\ | mfldet téve ki az osztrák-magyar birodalomban, nem
ritkán 1800—2500 meter magasságban a tenger szine felett,
— mint az ma szemeink előtt áll.
Hasonló példát látunk Dalmáczia erdötlenitett lejtőin,
hol a karstosodás csapásai, daczára a tengeri kiima nedves
hatásának, újra ismétlődnek.
Leginkább akkor tűnik szemeinkbe, ha e tartomány
egyes művelési ágainak területi elosztását vesszük figyelembe.
Az összes területnek nem több mint 26a/0-je esik termő
földre, u. m. szántóföld, kert, rét, olajfaitltetvényekre ; 22%
bokros és cserjés helyekre, mi többé kevésbé erdő lenne;
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majdnem fele az összes területnek, 48°/„, köves legelő és 4n/0
puszta szikla.
Ily körülmények közt nem csodálható, ha a különben
kedvező fekvésű partvidék alig képes átlagosan 2000 embert
egy 0 mtfdön eltartani.
Mily magasan áll Dalmácziához hasonlítva Styria,
daczára hogy talaj emelkedése 300—400 méterrel felülmúlja
amazét, kétszer oly nagy termősége, 3000 embert táplál egy
Q mértföldön, de van is 46°/0 erdőtalaja hegyilejtvényein.
Dalmácziáhan egykor mindez más volt. E kopár kőtö
meget a legszebb erdők boriták. A zöld erdőkkel borított
partok alatt haladt el a phoeniciaiak hajója, közvetítve a
kereskedést a kelet és nyugat között. A római uralom kezdte
meg az erdők pusztítását, s bevégezte, a végső csapást adva
reá, a velenczeieké.
A szárnyas oroszlán, mely a nagyobb városok falain s
régi épületein büszkén hirdeti Veieucze egykori dictatorságát az adriai partokon, egyszersmind Dalmáczia végső pusz
tulásának jelzője. Ez az oka annak a végtelen hanyatlásnak,
sülyedésnek, melynek Dalmáczia kereskedelmi fontossága
esett áldozatul. A legszebb históriai traditiókkal birö Raguza,
mely három nagyhatalom ellen védte meg függetlenségét,
ma jelentéktelen, 5—6000 lakossal bíró városka, úgyszólván
egészen kihalt.
Nép lakott ott, mely egyforma érzékkel birt a tudo
mány, művészet, kereskedelem és szabadság irán t; c nép
azóta kihalt.
És mindezt a kopár föld okozta, mely építő kőnél egye
bet nem terem. Az eső, Bóra, Sirocco már rég lemosta, szerte
szét hordta azt a termőföldet, mely a kiirtott erdők helyén
maradt; az egyre fogyott, újabb nem jött hozzá, végre nem
maradt egyéb, csak a csupasz kő, mely sem nem ád, sem
nem vesz be életet.
Ismételjük, legrettenetesebb következményű a tarvágás a
mésztalajon.
*

G ö rg e te g .
Hasonló módon a mint az erdő az esőcsapadékot gyűjti,
lassítja is a hó olvadását, úgy hogy az erdőben sokszor hete
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kig tovább fekszik a hó, mint a szabad mezőn ; még a hóké
reg felengedése is erdőtlen hegyi lejtőn veszedelmet rejtő,
mert a hegytetőről lesikló lágy Iiótömeg gördülésbe jővén,
óriási tömegre szaporodik, mely nőttön növő sebességgel a
völgynek rohan, s roppant súlyával mindent lerombol és elte
met ; ezek az annyira rettegett hógörgetegek. (Lavinák.)
Ezek ellen is csak egy védeszköz létezik, az erdők fentartása a hegyek magasabb fekvésű részein, mert a fák törzsei
és ágai a magasból jövő hótömegeknek akadályul szolgálnak.
Csak egy példát hozunk fel ennek igazolására. 1877.
hamvazó szerdáján ZayritzJcampelnél (Styriában, 6702 láb
magasan a tenger szine felett) egy óriási lavina gördült le,
mely széles területen letarolta a gyengébb erdőséget, mig
végre egy 60 éves fenyő állabhoz ért, mely már elég erős
volt arra, hogy utjából kitérítse. A szétzuzódó hó tömeg 40
hold cserjést temetett el.*)
A növénytakaró és földrétegtől megfosztott szikla a
hőség és fagy, szárazság és nedvesség változó hatásai által
még egyre tovább lazul és törmelődik. Lavinák és esöhullámok hordják azután folyton a homokot és törmeléket a völ
gyekbe és patakokba, melyek hatalmas töltésekké emel
kednek.
Az ily völgyek mezőgazdáinak el kell szegényedni, a
jólét eltűnik, s az egykori termékeny völgy terméketlen
puszta és lakatlan lesz.
Ott vannak Schweicz egyes vidékei, ott Dél-Francziaország, Provence és Dauphineé, mint hol az Alpok erdőtlenitése ijesztő pusztításokat vont maga után.

Provence,
mely egykor kies fekvésénél fogva hírneves volt, ma a pusz
taság és nyomorúság képe ; virágzó községek romjai hirdetik
szomorúan a múlt jobb időket; vastag kavicsrétegek borítják
az egykor diszlő, termékeny virányokat és felettök kopasz
sziklahegyek emelkednek.
*) B ernhardt „Chronik des deutschen Forstw esens." Berlin. 1878.
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V e le n c z e i A lp o k .
Hasonló viszonyokkal találkozunk a velenczei Alpoknál
is. A kopasz hegyi lejtőkről ömlik a törmelék, megtölti a
folyók ágyát, úgy hogy az egészen lapályossá lesz.
*

T y ro l.
Ausztria Alptartományaiban is mutatkoznak már többé
kevésbé az erős erdőtlenités következményei, sehol azonban
annyira mint Tyrolban.
Részint a túlzott alpesi gazdálkodás, részint a szíikség
és értelmetlenség sok erdő kipusztitására vezetett itt is.
Kinem halottá volna Oberwintschgau és Lichtenberg
községek hírét, melyek 1855. év junius hava egy szép napján
egy kitört vihar alkalmával a lezúduló törmelék által eltemettettek.
Örök emlékűkbe marad az Etschtkal lakóinak e szo
morú nap.
Ily fontos az erdő a hegyi ejt vény eken ! Az ily körül
mények közt szükségkép bekövetkezett elszegényedése a
népnek annál reménytelenebb, mivel segíteni csak a legna
gyobb áldozatok árán lehetséges és ekkor is mindig későn
érhető el a czél. Nehéz átalában az eredeti természeti viszo
nyokat kiforgattatásuk után ismét helyreállítani.
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V I.

Az erdő az évenkiuti lombhullás által lassanként
jelentékeny humusrétegeket képez.
Az eddig előadottak között talán egy kérdésnek sincs
hasonló vagy nagyobb fontossága s jelentősége, mint éppen az
erdei alom kérdésének; mert az erdei alommal van kapcso
latban az erdők jó állapota, úgyszólván lét vagy nemlét kérdése,
s evvel vau közvetve kapcsolatban s belső összefüggésben
az erdőnek az éghajlatra — mely a föld termékenységét és
lakhatóságát idomítja — gyakorolt befolyása.*)
A lombtakaró, — mit közönségesen alomnak nevezünk
— lomberdőkben többnyire s tulnyomólag az elszáradt s
lehullott falevelekből, tűlevelű erdőkben és pedig fiatal állabokban a lehullott tülevelek rétegéből, korosabb állabokban
pedig különféle fajokból képződő moha párnából áll.**)
Ezen itt körülirt erdei alom az erdőre nézve oly elkerül
hetetlen életfeltétel, hogy annak állandó elvétele nemcsak a
növekedést hátráltatja, hanem az erdő elpusztulásának vesze
delmét vonja maga után.
Az erdők kiirtása, tönkretétele három módon eszközöl
hető. Egyik az erdő direkt letárolása s a talajnak más műve
lési módok szerinti használata.
A másik két ut indirekt. Az első a fiatal hajtások lelegeltetése; a második a talaj elsilányitása az alomnak, illetve
a lehullt lombok és tülevelek elvétele által.
Az alomelvétel az első lépés az erdöpusztitdshoz, és min
den erdőgazdaság, melynél az erdőt az alomtól állandóan
*) Ney „Die natürliche Bestimm ung des W aldes und die Streunutzung." E in W ort dér Mahnung an die G ebildeten. D ürkheim 1869.
Von Löffelholz-Colberg „Die Bedeutung und W ichtigkeit des
W aldes."
**) E rdészeti L apok. 1876. III. füzet, 134. lap.
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megfosztják, szükségkép rablógazdasággá lesz, mert a talajt,
a növényélet eme bölcsőjét, védelmező takarójának elvonása
által kizsarolja és a kiszáradásnak is martalékul dobja.
Az alom az erdőre nézve kettős jelentőséggel bir.
Elosztja a földre bulió vizet, úgy hogy az nem képes folyókká
egyesülni, megóvja a talajt a kiszáradástól, megtartja a
felvett nedvességet.
De a másik haszon, melyet az nyújt az erdőknek, még
sokkal nagyobb jelentőséggel bir.
A talaj, mely az erdőművelésre jut, csekélyebb monynyiségü, oldható égvényes ásványalkatrészekkel biró föveny
talaj, mely a szénsavas víznek tartósabb behatása folytán
föloldva, lesz csak a növény gyökerek számára hozzáférhetővé.
Az oldható égvénysók a talaj gondosan őrzendő kincsét
képezik; mivel a növény vegetatióhoz okvetlenül megkivántatik egy meghatározott mennyiségű ily égvénysók felvétele.
Ezen sók egy része a fa állandó szövetének építésére szol
gál; másik része pedig a fa lombjaiba rakódik, s ezekkel
együtt a földre hullva, lassú korhadás után ismét előbbi
alakjába tér vissza, s újra alkalmassá válik a növény
táplálására.*)
Az erdei alom tehát nemcsak ótalmazó, hanem — és ez a
fő — talajjavító, trágyázó jelentőséggel bir, mert a talajt a
korhadó növényrészekből képződő tápanyaggal gazdagítja.
Az alom alsó rétege mindig a korhadás különböző
fokain áll, átmenetet képezvén a barna televényrétegbe,
mely rendszerint körülbelül három centiméter vastagságig
terjedő kéregből áll. Ezen televény réteg és az alatta fekvő
finom szemű, laza, ásváuyos talaj-alkatrészeknek (többnyire
az alul fekvő kőzet elmállásának eredménye) vegyülete adja
a gyakran 25 centiméter vastagságú réteget elfoglaló, tulaj donképeni termőföldet.
Azért, ha az erdő lomb- és mohatakarójától megfosztatik, úgy természetesen a termőföld képződés elmarad és
ennek következtében a fanövekedés és tenyészés sem mutathat
fel semmi sikeres haladást.
*) Dr. Sclileiden „Physologie
L andw irthe.11 Braunschweig 1850.

<ler Pflanzen und Tliiere filr
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Hasonlítsunk csak össze két oly erdőt, melyek egyike
a jó tenyészéskez okvetlenül szükséges lombtakarótól soha
sem fosztatik meg ; másika pedig az alomelkuzás nyomorú
sága alatt nyög. Ott a legdúsabb és legörvendetesebb, itt a
legsilányabb erdőéletet találjuk. A fa ott mutatja a legszebb
növést, hol ezen hasznos takarójától a talaj sohasem fosztatott
meg, s az erdő is itt a napsugaraktól áthatolhatlan, jól záródó
lombozatot mutat. Menjünk azonban az alom-használat alatt
szenvedő erdőbe, ott látjuk a kopasz földet legfellebb csak
nyomorult s száraz moha növényzettel s ritka tűhulladékok
kal borítva, a takaratlan s fonnyadt gyökerek álják utunkat,
az átlátszó, világos facsúcsok között besüt a száritó nap, a
szél keresztül száguldoz az ellenállani nem képes erdőn, s
az erdő panaszhangokat nyög elvesztett takarója után.
A sok szép lomberdő az alom elvétele által tűlevelűvé
válik, s a folytonos alomhasználat következtében kopárrá
tétetik.
A ki az alomhasználat káros következményeit látni akarj a,
legjobban láthatja s tapasztalhatja azt a Rajna melletti tar
tományok magán erdeinél, melyek a szó betüszerinti értel
mében kisöpörtetnek.
Látja az ember, hogy a rósz bánásmód a legjobb erdőt
rövid idő alatt lombos bokrokká vagy fenyvesekké változtatja.
S ez mind az alomhasználat következménye. Már szá
zadok óta folyik ugyan az, előbb azonban csak korlátolt
kiterjedésben Űzetett, de már ez is hozzájárult az erdőtalaj
silányitásához ; azonban az alomhasználat oly nagy mérvbeni
elterjedése, mint most mutatkozik, csak az utolsó század
jelensége, s leginkább az istálózás elterjedésével van kapcso
latban. Az alomhasználat nagyobb mérvével van összekötve
az erdőtalaj gyors elsilányulása, és a kiterjedt erdőségek
eltörpülése. Ezen időtől fogva engedett helyet sok tölgy- és
bikkfa erdő a tűlevelű fáknak.
Pedig a lomberdők kipusztulásával a gabnaföldek s
mezők termékenysége is nagyban megcsökkenik, miután a tűle
velű erdők nem bírnak oly erős befolyással az éghajlatra,
mint a lomberdők.
A tudomány általános megállapodása szerént a fahozam az oly erdőknél, melyektől az alom elvonatik, 11%-el
kisebb mint a trágyázott erdőtalajnál.
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Vannak vidékek, hol az erdei alom használata erdei
szolgalmat képez, a mezőgazdáknak az takarmány és trágya
anyagul szolgálván. Ez azonban ellentétbe helyezése az
erdőgazdasági érdeknek a mezőgazdaságival, mely az okszerű
fatenyésztést helytelenül korlátozván, a közgazdaságra álta
lában ártalmassá lehet.
Kevés hely az, hol ennek hátrányait nem éreznék.
Wilrtemberg feljajdul az alomhasználat káros következ
ményei felett. Baur tanár szavai szerint: „Akiterjedt alom
használat, mely fájdalom Wiirtcmbergben általános elterje
dést mutat, sok erdőtalajt, teljesen terméketlenné tct.t.“*)
Hogy mily nagy kárt okoz az alomhasználat a würternbergi erdőknek, elég bizonyíték az, ha tekintetbe vesszük,
hogy 600,000 hold állami erdőből 212,000 hold alomszedési
szolgalommal van terhelve; ugyanevvel van sújtva a többi
1.886,000 hold erdőterületből 238,000 hold. De ezenkívül
még az 1.648,000 hold szolgalommentes erdőségnek körül
belül 75"/0-a többé kevésbé alomszedés alá vétetett; úgy
hogy az egész országban csak 412,000 hold, vagyis az összes
erdőterületnek ’/5 része van megkímélve.
Többet ártanak ezáltal az erdőnek a magokat értel
meseknek tartó würtembergi mezőgazdák, mint akár a
szúféreg.
Galicziában, miután az 1586-ban Drake Ferencz által
behozott burgonya termelése itt is elterjedt s kiszorította a
kalászos növények művelését, a szalma ára emelkedett s
ritkább lön. IJjabb alomanyagra volt szükség, mely a szal
mát pótolja, ekkor hozzá nyúltak az erdőtalaj takarójához,
melynek elhúzása mind nagyobb mérveket öltött. Tápanyag
hiányában a termőföld elsilányult, a fanövekvés megszűnt.
Az erdő mind nyomorúságosabb alakot öltött, úgy hogy már
nem is nevezhető annak.**)
A Libanon és a Kaukázus még a történeti időkből való
erdős hegységek. Mindkettő évezredeken keresztül szolgál
tatta fagazdagságának gyümölcseit. De a Cédrusok a Liba
nonról már eltűntek, mivel az ott legeltető pásztorok az
*) B auer „U eber forstliche V ersuchstationen.“ S tu ttg art 1868.
**) Ö sterreichische M onatsschrift fiír Forstw esen. 1871. XXI.
Bánd, Ju li Heft.
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erdötalaj tápláló lombtakaróját tüzeléseiknél mindig felhasz
nálták. A Kaukázusban ellenben a gazdag s nagy bikkerdöségek, melyek a kaukáziak féltékenyen őrzött kincsét képe
zik s melyeket az alomelhuzás által nem szegényitenek, még
most is állanak, mint évezredek előtt.*)
De az alkotó természet szép munkájának gyönyörű
példáját látjuk a Karst hegység erdősítésénél is. A fiatalos erdők
ma már szép záródásnak indulnak s a fiatal fák jótékony
védelme alatt kezdetét vette a szűz termőréteg képződése is,
mely jóllehet most még csak pár hüvelyknyi vastag, de a
sivár kőmezőt az illető helyeken már-már egészen bevonja s
buja fiinövéssel ékesíti.**)
El kell ezekből ismerni, hogy a lombtakaró — az erdei
alom — oly nélkülözhetetlen az erdőre nézve, hogy nélküle
erdőélet nem is létezhetik.
Az erdő jótékony szerepét a természetben csak úgy
töltheti be s annak csak úgy felelhet meg, ha jő állapotnak
örvend, ha az alomelvétel által talaja nem gyengittetik.
A források csak ott öntik bőven a vizet, a légköri ned
vességet csak az az erdő szaporítja, a kiimát s annak szél
sőségeit csak az szelídíti, a viharok s szelek erejét csak az
az erdő töri meg, mely jól záródó állabot képez.
Valóságos bűnt követ el tehát nemcsak az erdő, de az
egész emberiség, az egész természet ellen, ki az erdőt
lombtakarójától megfosztja.

*) D r. Contzen „Forstliclie Z eitfragen." Berlin. 1872.
*) E rdészeti L ap o k ; 1880. IV. füzet. „A K arst-hegység erdé
szeti viszonyairól."
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V II.

Az erdő mint közegészségi tényező. (Ózon.)*)
Az erdők felsorolt közgazdasági előnyein kivált létezik
még egyéb, nem kevesebb jelentőséggel biró feladatuk,
ilyen a lég tisztítása.
És hogyan eszközük ezt?
1. Az erdő tisztítja a levegőt a szénsav beszivása által,
kiadva az élenyt napfény mellett, pusztítva a miasmákat.
2. Az erdő visszatartja a port, a vakító fényt és nap
szúrást.
3. Az erdő gyógyít a fenyő-olajok és vízgőzök kipárol
gása által.
*
Az erdő a tulajdonképi és legnagyobbszerli légtisztitó intézet.
Mily jól érzi magát az ember, midőn a város poros és
fojtó légköréből egy szép lombos erdőbe menekülhet.
Mintegy magunkon érezzük, hogy tágulnak légzőszer
veink, hogy gyorsabban és erősebben kering ereinkben a
vér, hogy arczunk kipirul.
Honnét e jó érzés? honuét a jólét és üdeségnek e kéj
dús érzete?
Egy igen fontos s megfigyelésre méltó viszonhatás léte
zik a növényi és állati élet között.
Az emberek és állatok a beszivott légköri levegőből az
*) Beek: „L and und volkswirtsehaftliche T agesfragen.“ T rier 1873.
C ontzen: „Forstliclie Z eitfragen.“
Kraus und P ic h le r: „Encyclopadisclies W örterbuch dér Staatsarzneikunde". E rlangen, 1872-74.
K rahm er: „Handbuch dér Staatsarzneikunde.** Halié 1874.
Az erdő és közgazdasági jelentősége.*1

5
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élenyt veszik fel, és e helyett szénsavat lehelnek k i; a növé
nyek ellenben a szénsavat veszik fel, és azt a napfény befo
lyása alatt széneny és élenyre osztják. A szénenyt szerveze
tük felépítésére használják, az élenyt pedig- kilehelik. Ekként
lesz a keletkezett szénsav a növények által folytonosan absorbeálva és az elhasznált éleny általok ismét pótolva.
A szénsavat tehát, mely minden erjedési processusnál
előáll, melyet az emberi és állati tüdő folytonosan kilehel, és
a mely a különféle elégési eljárásoknál, jelesen a kéményből
elillanik, ezt a szénsavat a növények nagyban beszivják, be
lőle a szénenyt kiválasztják, hogy vele testüket, felépítsék;
ezen légnemet azonban csak nappal szívják be, éjjel pedig
részben ismét kilehelik, hogy a reá következő nap a nap
fény befolyása alatt, ismét felvehessék.
Sehol sem öszpontosul azonban másutt a növénynövedék oly tömegben mint az erdőben, sehol sem történhetik a
a légalkatrészek ezen kiegyenlítése erélyesebben mint az
erdő által.
A hol az erdők megszűnnek p. o. Aipeseinken, ott na
gyobb mennyiségű szénsav fejlődik, a mely pedig köztudo
másúlag az állati életre kedvezőtlen légnem.
Ellenkezőleg a növények által nappal kilehelt éleny az
igazi, minden állati organismusra valódi éltető levegő, mely
annál jobban elősegíti az anyagcserét a testben, fokozza az
erőt, előmozdítja az egészséget, minél gyakrabban és dúsabban szivatik be.
Innét magyarázható, hogy a szabadban élő emberek
u. m. földműves, erdész, hajós egészségesebbek mint a szobá
ban ülök, mert folyton tiszta, élenygazdag levegőben mo
zognak.
Az erdők tebát, a nagy regulatorok, a légtenger javítói
minden vonatkozásban.
Az erdők a természet háztartásában arra is hivatvák
közegészségi szempontból, hogy a szénsavnak felbontása és
az élenynek elkülönítése által, a levegőnek alkatrészei között
a megkivántató egyensúlyt fentartsák ! Ez az erdőnek telluricus működése.
A világ egy vidéke sem igazolja ezt hangosabban, mint
Itália azon része, mely régidőben a rómaiak korában egyike
volt az ország lcgmiveltebb és leggazdagabb vidékeinek,

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

(!7

ma azonban a hires mocsárok szintere, melyek pontini név
alatt ismeretesek.
Ezen mocsarak az elbirhedt malaria (lázas levegő) ha
zája, mely ezen mocsarak kártékony kipárolgásából, vala
mint az ott dúsan felhalmozott állati anyagok rothadása által
idéztetik elő, és következményei lázak, máj- és lépbajok, a
mely bajok rendesen magukkal ragadják áldozataikat, úgy
hogy a halál itt dús és biztos aratást tart.
És miért volt az a rómaiak idejében másként? Mivel
akkor itt erdők léteztek.
Az ember bűnös kézzel zavarta meg a természet ház
tartásának egyensúlyát, és ma csak gyümölcsét szedi átkos
eljárásának.
De nemcsak Olaszországban, hanem Francziaországban
is ugyanazon tapasztalatra jutottak, hogy az erdő az éleny
és szénsav kiegyenlítését nagyban közvetíti, hogy a malaria
lassanként kevésbé veszedelmes kezd lenni, sőt elenyészni
ott, hol a posványos helyek mesterségesen beerdősittetnek.
Állítják, hogy Sologne — Orleanstól délfelé —
mely ezelőtt lázas levegője miatt rettegett vidék volt, amint
újra beerdösittetett, egészségesebb kiimát nyert.
A terjedelmes tosliánai mocsárok (Maremmek) az ottani
közegészségügyi hatóságok által nyárfa ültetések segítségé
vel lakhatókká és egészségesekké tétettek.
Az erdők komoly hygienikus jelentőségének beható fel
fogásáról végül még Amerikában is tegyen tanúságot Dr.
med. Franklin 1875. november havában egy erdészeti vándorgyűlés alkalmával, Baltimoreban tartott felolvasása.*) Csak
lényegét emeljük ki ezen előadásnak, a mely oda megy, hogy
az erdő befolyása a közegészségügyre a legbehatóbb megjigyelésre méltó thema, hogy az erdők ebbeli jótéteményeit
fokozhatjuk, esetleges hátrányaik befolyásait pedig kevesbít
hetjük, hogy a vonatkozások, melyekben az erdők fái az
ember egészségére vannak, valamint azok indokai: direct
physikai okokban rejlenek. Kétségtelen, hogy Gene-tó vidéke
New-Yorktól nyugatra, és észak - Oldó tógazdag területei, va
lamint Virginia és Carolina államok nagy posványái soknemü
*) C entralblatt fiir das
11. Heft, W ien, 1878.

gesammte Forstw esen. 4. Jahrgang.
5*
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lázas betegséget idéztek fel, a melyek alatt a be vándorlovak
jobban szenvedtek, mint az ősbentlakók. E mocsáros síkságo
kon mihelyt az erdők letaroltattak, s ekként a talajra aka
dálytalanul beható napsugarak a lázas levegőt előidézni kezdék, a levegő egészségtelenné vált, s a legpusztítóbb lázak
dühöngtek a forró évszakban. Amint azonban erdővel körittettek, lázas lclimájok eltűnt, ezen malariásnak kikiáltott vidé
kek ebbeli jellegüket elvesztették, sőt egészségesekké lettek, az
európai kiváudorlottakra nézve teljesen veszélytelenek.
*

A z Ó zon.
Az éleny azon légnem, mely mohón hatol be és egyesül
más anyagokkal. Ezen egyesülésnek eredménye az elégés,
az oxydatio és az organikus anyagok feloszlása.
Villamos és vegyi behatások által az éleny egy sajátszerü módosított állapotba vezethető át, a melyben azután
más anyagokkali egyesülésre fokozott mérvben alkalmas.
Ezen vegyi és villamos utón módosított élenyt nevezzük
ózonnak.
A közönséges élenynél sokkal intensivebb módon oxydálja az ózon a fémeket s könnyen egyesül oly anyagokkal,
melyek különben az élenynyeli egyesülésnek ellenállnak.
Az állati és növényi testek rothadásánál nagy mennyiségű
gáz alakú összeköttetések keletkeznek, melyek gyorsan el
illannak a levegőbe s többé-kevésbé ártalmasak az egészségre.
Ha azért a miasmák a lehető leggyorsabban meg nem
semmisittetuek, úgy a légkör csakhamar túltelnék velők és
minden élet veszélyeztetnék.
Az ózon azonban a legfőbb légtisztitó és betegségi csira
ölő. Oxidálja a rothadás által előállt gázokat szénsavvá és ez
utón tápanyagot készít a növényvilág számára.
De miként jut az ózon összeköttetésbe az erdővel?
Bármily uj is az ózon felfedeztetésc, beható kutatások,
különösen dr. Ebermayer közvetlen észleletei — melyeket e
helyütt nem követhetünk — igazolják, hogy a levegő az er
dőben és az erdő körül a legózonteltebb, hogy az erdő az
ózon hitforrása s hogy benne az ózon felbomlása, azaz annak
közönséges élenynyé való átalakulása nem oly gyorsan megy
végbe, mint városok és falvak közelében.
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A városok levegője ezen vizsgálatok szerént átlagosan
alig tartalmaz egy harmadrész annyi ózont, mint a nagyobb
erdőségek környékének levegője. Ennek alapján magyarázható
azon összefüggés, mely az erdöirtás és a lázas levegő szapo
rodása közt fennáll.
Joggal állíthatjuk azért, hogy az erdő a legnagyobb
légtisztitó intézet.
*

A c h o le ra .
Ezzel összefügg az is, mit Pettenkoffer és Murráy meg
állapítottak, hogy az erdők a cholera és egyéb járványok megakadályozói.
A fa ugyanis organikus lény, táplálékát gyökerei segé
lyével a föld kérgéből veszi s felemészti a földalatti rothadó
és korhadó anyagmennyiségeket. Ekként a fa gyökerei desinficiálják a talajt, ennek fertőtlenítése pedig egy és ugyanaz
a légkör dcsinfectiójával, tehát a mi légzési levegőn
kével.*)
*

H id e g s z e le k .
Az erdő ótalmat nyújt a hideg szelek ellen, ezek pedig
nagy befolyással vaunak a betegségek keletkezése és apa
dására.
A hygienikusok tapasztalatai szerént a közép-légmérséklet emelkedésénél, emelkedik egyúttal a közép-betegállomány,
csökkenésénél pedig fogy a betegszám, különösen észrevehetőb
ben a nyári időszakban mint a téliben.
Az erdők azonban megtörik a szelek erejét — mint
már fentebb láttuk — s ekként előmozdítják a közegészséget.
Erdős vidékeken hűvösebb a nyár, melegebb a tél, kissebbek a napi hullámzások, melegebbek az éjszakák.
Hogy hivatkozzunk Pappenheimra, ki a keleti szelet
tartja a dipliteritis okozójának, mely a földdelej esség segé
lyével az idegrendszert felizgatja.
Hennig szerént, ki tekintély a gyermek-betegségekben:
*) Sachsiclies W ochenblatt für V erwaltung und Polizei. 1871.
Nro. 49., 50., 51.
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„Az állandóan tartós extreui hidegsége fokok majdnem ép
oly rosszul hatnak a gyermekekre, mint a tartós extrem
nyári hőség.“
Az erdő azonban tudvalevőleg enyhíti a végleteket.
Ugyan Henriig mint a lipcsei gyermek-kórház igazgatója
1868-ból ekként i r :
„Daczára a változó járványoknak, melyek a gyermekvilágot a városban és vidéken érték, a gyermek-halandóság
még sem emelkedett. Ha városunk egy erdőszalag által éj
szaki, keleti és nyugati emelkedésein az évről évre szárazabb
lég és keresztül fújó széláramlatok ellen megótalmaztatnék,
úgy még a torokgyík és köhhurut is régi korlátái közé lenne
terelhető. “
Ily befolyást tulajdonit tehát a gyermekbetegségek te
kintetében a fáknak, az erdőknek.
Dr. MecUng Párisból azt bizonyítja be, hogy a torok
gyík Párisban csak az idő óta lép fel endemice, mióta a város
felett elterülő domblánczolat, erdőkoronájától majdnem egé
szen megfosztatott.
Már Hippocrates leír egy endemiát Perinthusban, mely
a tengernél egészen védtelenül fekvő, „szelek által gyakran
látogatott41 város volt; ezen epidémia jellege teljesen mai
diphteritisünkre illik.
Zárjuk Pettenkofferrel: „Az erdők és parkok megaka
dályozzák a dióiéra terjedését. Erős szelek erdő nélkül mit
sem segélynek.11*)
*
A z e rd ő g y ó g y ítja a tü d ő v é s z e s e k e t.
A fenyvesek kipárolgása kedvező hatással van a tüdőre.
Azon betegségek között, melyek a halálozási statiszti
kában ma leggyakrabban előfordulnak, a tüdővész mondható
annak, mely minden haláleset között a legnagyobb számú. A
tudomány még eddig nem fedezett fel biztos gyógyszert ez
ellen, csupán arra szorítkozott, hogy a tüdővészesek szenvedéseit
megkönnyítse és létöket néhány évvel meghosszabbítsa.
Mindenki tudja, hogy a mellbetegeknek téli tartózko*) Vorschláge des L eipziger Vereines dér Arzte und Pliarmaceuten an das Bundeskanzleram t. Seclisiches W ochenblatt fül- Verwaltung. 1871.
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dúsra enyhébb éghajlatot, és általában a mennyire lehet feny
ves erdők közelében való tartózkodást ajánlanak, mert ezek
kipárolgása oly kedvező hatással van a tüdőre.
Gleichenberg és egyéb tüdőbeteg gyógyhelyek a leg
szebb fenyves vidékeken feküsznek, s az ott alkalmazott kúrák
legfőbbjei a k ülőn féle fenyöfürdök s azután afenyöínhallatió,
mely ugyanis abban áll, hogy egy-egy terem 20 személyre
berendezve, középen egy meglehetős porlasztóval, melyből
fenyőgőz emelkedik ki és terjed szét a levegőben.
S miután sok beteg nem juthat el ily gyógyhelyekre,
sem meg nem változtathatja tartózkodási helyét, ezeknek is
mét az erdőnek egy más terménye jő segélyére, a kátrány, a
fenyőnek szuroktartalmu izzadmánya, mely a mell- és tüdő
betegekre a legkedvezőbb befolyást gyakorolja.
A kátrány-gyógymód ma általánosul, kiki ismeri Guyot
forgalomban levő kátránytokocskáit.
*

A te m e tő k é rd é s * )
ma nap korszerű mozgalmat keltett, mely alapját kétségtele
nül napjaink közegészségi törekvéseiben leli, mint ezek az
ipar, kereskedelem, a közlekedési eszközök fejlődése folytán
alakulnak.
Tagadhatatlan tény az, hogy ma a lakósságnak nagyobb
centrumok körüli agglomerátiója, daczára mindazon akadá
lyoknak, melyeket a síkról a városba való bevándorlásnak
útjába gördíteni akarnak, feltartóztathatlan és mind nagyobb
mérveket ölt. A falvak lélekszáma nem nagyobbodik, előbb
csökkenik, mig a városoké gyorsan növekedik; minél na
gyobbak és népesebbek lesznek, annál inkább fokozódik
vonzóerejük is.
A városokban azonban a lakósok sűrűsége és számának
arányában a temetkezés hátrányai a temetőkben oly hatható
san és szembetünőleg mutatkoznak, a nagy veszélyek, melyek
az eltemetett hullák rothadási processusából az élők egész
*) V arrentrapp : „D eutsche V ierteljahrsschrift fiir öfíentliche Ge
suudheitspflege. 7-ter Bánd. I. Heft. Braunschweig, 1875.
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ségére nézve keletkeznek, a legszoinorubb tapasztalatok ál
tal oly kézzelfoghatólag és világosan bebizonyitvák, hogy az
absolut szükségesség, közegészségi viszonyaink javítását ezen
tekintetben is elömozditani, minden gondolkozni tudó ember
által el van ismerve és hogy azon egyik vagy másik módon
mielőbb segíteni is kell.
Ezen mélyen érzett szükségletnek megfelelőleg merült
fel újabb időben ismét a hullaégetés mint radikális óvszer a
temetkezésből eredő közegészségi hátrányok megakadályo
zására. Noha a crematió a többség conservativ érzületén ma
hajótörést fog szenvedni, hisz a múlt években még Páris vá
ros tanácsa is visszautasította az indítványt, mindazáltal a
temetőkérdés, mint közegészségi kérdés mindenütt a nagyobb
centrumokban, sőt még kissebb városokban is, hol néptömegek
csoportosulnak, fontosnak nyilvánittatik és megoldása most
már csak időkérdés.
A föld keblében a feloszlás rothadás által feltartóztathatlau halad és már érzékeinknek esnék nehezére, ha csak
a föld, jelesen a likacsos (poros) mezőföld egy bámulatos tu
lajdonsága óvólag nem lépne tevékenységbe. És ez rend
kívüli felszívási és absorptiv ereje a rothadás minden termé
keire nézve. Magok a legnagyobb bűzt terjesztő gázak és
folyadékok oly állandóan leköttetnek, hogy azok nyoma sem
szabadul el. Egy nem eléggé bámulható természettörvény kö
vetkeztében ezen rothadási produktumok feltételét képezik a
legtermékenyebb és a vegetatiót legjobban elősegitő talajnak.
Nagyszerűen diszlenek a növények és fá k az emben Ind
iákkal megrakott temetőkben és nagyszerűen működik ekként
az élet körfutama. És e szempontból tekintve a temetkezés
superioritása a hullaégetés felett nem vonható kétségbe.
Ezek tények, melyek az egész mezőgazdaságnak alap
jául szolgálnak. De a föld absorptiv erejének, vagy ha úgy
szabad magunkat kifejeznünk, emésztési és átalakító erejé
nek is határai vannak; ha túlterhelted!?, ha igen sok rotha
dási anyaggal töltjük el, akkor a viszony megváltozik, a kö
zelében élő lények legnagyobb veszélyére. Az azelőtt laza,
poros föld fekete, tömör a lég által át nem hatolható tömeggé
alakul, mely undorító typhust és más epidemikus betegsége
ket előidéző és előmozdító gőzöket párolog ki; a vissza nem
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tartott feloldható rothadási anyagok pedig átmennek a talajvizbe, innét átszivárognak a kutakba, megfertőztetik eze
ket és a vizet, mely tán még gyakrabban lesz mint a gázak,
közvetlen oka a veszélyes, ragályos és gyakran messzire ter
jedő betegségeknek.
Relatív rövid idő alatt elérik a házak a temetőt, mely
a kissebb lakósszámra még elég nagy volt, most már kicsiny
lett. Mindig rövidebb időközökben éri egymást a hulla és
hulla ugyanazon sírban, és a föld rothadási anyagokkal való
túltömöttségének következményei kérlelhetlenül fellépnek.
Miként segíthetünk most már ezen hajónk
Miként tehetnők a temetőket valamely módon ártal
matlanokká ?
Ültessük he azokat erdöszerüleg fá k k a l!
A temetőt, mint szántóföldet művelni és használni, ellen
kezik a kegyeletes érzelemmel. De van egy más neme a mű
velés és használatnak, mely nemcsak a kedély és kegyeletnek
felel meg, hanem közegészségi indokokból is hathatósan
ajánltatik, és mely körülbelül minden temetőben részben már
megvan és csupán rendszeresen nincs még keresztülvive. Ez
a temetők befásitása. A fa gyökere mélyen behat a talajba és
felszívja a rothadás anyagait saját fejlesztésére. Koronája
pedig a világosság befolyása alatt élenytömegeket bocsájt
magából, a mely pedig az emberek és állatok lélegzési processusára oly feltétlenül szükséges.
Minden sirra több fa ültethető, úgy hogy idő jártával a
temető erdővé változnék. 30—40 év múlva, a sir isméti hasz
nálatba vételénél, a fák kivágattatnának és azok jövedelme
közhasznú czélokra fordittathatnék. Egybehangzólag ismerjük
el a nagy hátrányokat, melyek számos vidéken az erdők ki
irtása által keletkeztek. A törekvésnek, mely azokat kipusztitani kívánja, ezen utón, a községi temető-erdők által sikeresen
ellene fog munkáltatni.
Igen nehéz lenne alapos okokat hozni fel ellene, mert
a kegyelet szempontjából is a megholtak iránt, a sir nyugalma
és csendje sokkal biztositottabbnak látszik az erdőben, mint
mai temetőinkben.
Komolyan minden eszközt meg kell tehát ragadnunk,
hogy temetőink mai közegészségellenes jellegét kevesbítsük.

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

74

V á ro si p a rk o k .
Városaink gyorsan fejlődnek, folyton épül ezekben
minden; a haszonleső építkezés kőtömegek alá rejt minden
kis földet; a magánkertek tliuedeznek, beépítetlen nem
marad semmi tér.
Levegő csak a szemetes utczákon járhat, onnan is csak
l'nllasztó port és bűzt fuj be a szűk lakásokba.
Miért halnak aránylag oly sokan Budapesten?
A levegő egészségtelen, éleny tartalma elenyészett
s rothadt bűzökkel van tele.
A sárga rém, a ragály legkedvesebb tanyája is az a hely,
hol az emberek sokasága már a légzés által is jóformán fel
emészti a levegő éltető elemét: az élenyt.
A rósz levegő folytonos belehelése satnyává teszi az
utókor nemzedékét is. A legutálatosabb betegségek egyike,
a görvélykór, a mely még a tizediziglen leszármazó gyerme
keken is nyomot hagy, nem pusztán a mértéktelen életnek
következménye, hanem leginkább a fojtott, a fertőzött leve
gőnek szervezet bomlasztó kihatása.
Ezért az egész müveit világ nagyobb városainak ható
ságai lázas tevékenységet fejtenek ki városuk légkörének
tisztántartására.
Mennyivel különben gondoskodnak más müveit népek
nagy városai népességük egészségéről.
Meggyőződhetünk erről, ha egy pillantást vetünk arra
a háztengerre, melyet London városának neveznek. Roppant
kiterjedésének minden táján terjedelmes parkok szakgatják
meg, nem is említve azt a számtalan ,,square“ nevű ültetvé
nyes teret, mely a hatalmas város tüdejeként tisztítja a meg
romlott levegőt. Van is látszatja, mert e valóságos beépített
ország a legegészségesebb városok közé tartozik, úgy hogy
Budapestet egészségtelenségéért ki nem mentheti az, hogy
nagy város nem lehet olyan egészséges mint valamely
hegyi falu.
Megjő a nyár, beáll a rekkenő meleg, fojtó gőz kelet
kezik az utczákon. Menekül a városból a kinek lehet, a
kinek van hová.
A szegény nép itt marad, nappal műhelyben dolgozik
izzadva, este kiül az udvarra, vagy az utczákon sétál, éjjelre
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beszorul a szllk lakásba. Azután jő a ragály, s aratást tart a
nép között.
Falusi embernek fogalma sincs arról, hogy micsoda
gyönyörűség az: lombos fa , zöld pázsit, jó levegő ésjó viz!
Ezeket jaj be keressük mi városiak, főleg pedig a buda
pestiek !
Levegőt a népnek, jó tiszta levegőt: az lenne a legna
gyobb jótétemény.
Minden fris szellő kedves, minden f ácska becses, ápoljuk
városainkban a sétányokat, ültessünk parkokat és ligeteket.
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Vili.

Az erdő ethikai jelentősége.*)
Nem kevéssé fontos az erdő morális jelentősége. Dús
szellemi adományok azok,, melyek az erdőből az ember
keblébe átszivárognak.
A lakás és foglalkozás a népek jellegének sajátos
kinyomatot adnak.
A part, a puszta, az alp, a szántóföld, az erdő lakóiknál
más és más erkölcsöket és szokásokat nemzenek ; az erdőnek
lia kora ifjúságától a legbensőbb érintkezésben az erdő ma
gasztos és magát szabadon fejlesztő természetével, az ős erő
nek nagy készletét rejti magában.
Ki nem érzi szükségét annak, hogy időről időre kira
gadja magát elpubitó szobai teendőiből, ismét uj erőt, egész
séges hangulatot meritsen magának a fris és zöld növény
zetű erdőben?
A szív szabadabb és örvendőbb lesz az erdei magányban,
megifjodik a természet nagy templomában, melyben a fák sudarai egyesülnek.
k i árnyék kelletne, a hüsités és változatos világítás, a
változó majd homályos, majd világos vonzza az embert, ki oly
szívesen menekül az élet zajából oda, hol az elzárkózás
megnyugvást nyújt, oda hol az egész természet varázsereje
reá behat.
Ez helye az elgondolkodásnak, az erkölcsi nemesbülésre
szükséges csendes szemlélődésnek, a legtisztább természeti
élvezetnek minden romlatlan kedélyre.
Valóban, a ki az erdőt mint Isten templomát tekinti, és
ki annak dicséretét a fák által, melyek oly mélyen állanak a
földben, meghallani képes, az gyakrabban fogja érezni, mily
jótékony, midőn látatlan kezekből balzsam csepeg az élet
*) Contzen „Forstliche Z eitfragen.“
Dr. K erékgyártó E le k : „A fa és az em ber.“ Borsodm egyei L a 
pok. 1881. október.
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szomorúi csalódásai által a kedélyen vert sebekre; kinek
keblébe az erdő vigasztalást lehel, az az erdőt nem csupán
a föld díszének tekinti, hanem egy hatalmas tagnak a ter
mészet nagy birodalmában, mely telve van mély jelentőség
és vallásos érzelemmel.
Soha sem megyek az erdőn keresztül — mondja
Claudius — annélklil, hogy eszembe ne jutna, ki hagyja e
fákat nőni, s aztán érzek valamit úgy távolról és lassanként
a látkatlanból, fogadni m ernék: hogy Istenre gondolok.
Clairveaux-i Bemeit önmagáról beszéli, hogy a mezőkön
és erdőkben gondolkodva és imádkozva legtöbbet tanult, és
gyakran más tanítói nem voltak mint a tölgyek és bükkök, s
minden perezben kész magáévá tenni a mondást, mely
Kempis Tamás képe alatt áll: „Mindenütt nyugalmat keres
tem, és azt csak a könyvek és erdőkben leltem fel."
A fa lm képe életünknek. Szúró tövis között hullatag
virág vagyunk. Rövid öröm, hosszú fájdalom osztályrészünk.
Ünnepet ül a természet a szép zöld erdőben. A világ
örömtől mosolygó arczczal köszönti ösmerősét,, az üde lóg
élvezésére csillog a szem, kigyul az arcz.
Mily elszomorító azután, ha elgondoljuk, hogy e szép
zöld lombokat, a viruló erdei pompát pár hó múlva a kopár
könyörtelen ősz sárgára festve kegyetlenül letarolja.
Ily elszomorító a viruló ifjúság láttára a halálra
gondolni.
Az erdő maga az őstermészet; szembeötlő az öszhang az
ember és fák sorsa között; innét a leggyönyörűbb mondák
és mythosok erdőben keletkeznek.
És a költő mit énekel meg legörömittasabban? Az erdő,
a kikelet és a szerelem, ezek a költő háromsága. Megénekli
az erdőt minden évszakában, nemcsak mint üdítő tájképet,
hanem mint a legváltozatosabb növényi és állati életnek,
valamint az emberi szenvedélyeknek színpadát. Felsorol
szomorút és kedvderitőt. A nemes szarvas, mely a hajtóva
dászatból megugrott; a meglőtt nyúl, mely a hollók csőrei
közt végzi pályafutását; a vihar mely az erdő felett dühöng
és meghajtogatja annak fasudarait; a magánosán álló malom
az erdő szélén; az erdő sűrűjében levő kis kápolna: ugyan
annyi hálás tárgyai a költőnek.
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Az eddigi történelem adatai szerént pogány őseink nagy
tiszteletben tartották a fákat, isteni tiszteleteiket, áldozatai
kat mindig fák között tárták, s halottaikat is azok árnyában
helyezték el.
A török temetők is híresek a sok szép cziprusról, melyek
alá temetkeznek.
Az ős germánok igen sokat tartottak az erdőre. A né
metnek ma is egy szent templom az erdő.
Az ős-germánoknál az erdő volt az Istenek lakhelye, a
hatalmas tölgyek árnyékában álltak az áldozati oltárok az
ágak és levelek zörejében az istenség szavait vélték hallhatni.
Ünnepélyes komolysággal lépett a főpap a szent li
getbe ; gyenge fényhomály vette őt körül, s egy titokteljes
sötétség fedte el hivatali működésének mysteriumait.
A német azért még ma is szereti az erdőt, különösen pe
dig a tölgyek iránt éreztek mindig melegebben, a mint azt a
„Deutsche Eichen-Sagenu-ek igazolják, kezdve onnét a szent
JBonifácz által ledöntött tölgytől egész fel az újabban megalko
tott Német-birodalom emlékére országszerte ültetett tölgyfákig.
A perzsák közül Xenvés minden durvasága daczára is
kedvelte a fákat, s egykor egy frigiai fát három napon át
bámult, s egy lidiai platanust arany ékszerekkel ajándéko
zott meg.
Schweiczban Zürich mellett oly vén fák vannak, hogy
azok már Krisztus urunk születésekor is megvoltak.
A Libanon ős czedrusai között pedig öt darab van
olyan, melyek a hagyományok szerént már akkor is ott vol
tak, midőn Salamon a jeruzsálemi templomot építette.
Viktória gyarmatban, Amerikában 1867-ben egy 420
lábnyi magas fát fedeztek fel.
De bármennyire hozza is kifejezésre a nagy természe
tet az erdő; bármennyire kimutatható is az összhang az em
ber és fák sorsa között; bármily hit társunk legyen is a fa, s
hálával töltsön el önmaga iránt: a fák nagy jelentőségét és
fontosságát nem méltányolja nemzetünk általában, s hatósága
ink nem követnek el mindent azok szeretetének közössé
tételében.
Népünk fogékonyságát a fák szeretete iránt sem példa
adásunk által, sem következetes intézkedésünkkel nem ébresztgettük, nem korlátoztuk egyesek ama romboló természe
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tét sem, melynek következtében az utak kifásitása a lehetet
lenségek közé számittatik.
Látszólag elítéljük a köznépet egyes rút szenvedélyéért,
ámde vajmi kevés az oly lelkesek száma, kik nemes gerjedelmek által óhajtják amazokat tapintatosan mérsékelni s
majdan végkép kiirtani. Pedig a tapasztalat már mindenkit
meggyőzhetett arról, hogy megrögzött rossz szokásokat, fog
lalkozásokat csak úgy lehet a nagy tömeg köréből kiirtani,
barnásokkal cseréljük fel azokat; azaz ha oda törekszünk,
hogy más hajlamokat ébresztve fel, azokat szenvedélylyé
fokozzuk.
Kisértse meg bárki is, ha e káros szenvedélynek rabját
átváltoztatni óhajtja, azt hozzá szoktatni a természet dicső
élvezetéhez, járjon vele az erdő fái közé, neveltessen fákat
általa, és meglátja, hogy előbb-utóbb beleszeret a termé
szetbe, szenvedélyes barátja lesz a fának s undorral veti meg
előbbi káros eljárását.
Ha ez igaz, úgy a jövő nemzedék sorsáé tekintetben
nagyban függ a néptanítók irányától.
Kétségkívül ily vélekedésre vezethető vissza az a buz
galom is, melyet a földmivelési m. kir. minisztérium a fate
nyésztés érdekében kifejtett. Kilenczezcr darab népszerűén
irt könyvet, hétezer hétszáz forintot és százötven elismerő
okmányt osztatott szét évekkel ezelőtt a fatenyésztés általá
nos hatása czéljából. Azonban az ebbeli buzgalom is kime
rült, s az egész jótékony mozgalom átadható a történelemnek.
Nagy férfiúink között sokan voltak, kik szerették a
fákat s emléküket még napjainkban is nem egy fa hirdeti.
Tisza-Tarjánban, Aranyoson és Sályban nevezetesek
azok a fák melyek alatt br. Eötvös József „Karlhausi“ czimü
regényét irta.
Kazinczy Ferenczünk sirhalma mellé Sárospatakról
azon élő fák közöl vittek, a melyeket I. Rákóczy Ferencz
saját kezével ültetett.
Bártfán az úgynevezett „Édes forráshoz11 vezető regé
nyes erdei ut egyik kanyarulatánál áll egy sudár fenyőfa,
melynek kérgébe Tompa, ki 1844-ik évben Petőfivel és Kerényivel a bártfai fürdőben barátságos órákat töltött, sajátkeziileg bevéste nevét.
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Jókai Mór „Negyven év viszhangjalí czimü legújabb
munkájában így ír: „És mostan, hadd szóljak rólatok leg
hívebb munkatársaim, segítőim, gyámolitóim: édes szép zöld
fáim! a kiket ültettem, magjáról neveltem, ójtva idomítottam :
égnek emelkedő földi társak. Ti tudjátok, mennyit suttogtatok
nekem ? mennyi gondolatot hullattatok alá virágaitokkal ?
hányszor kerestem nálatok eszmét, felüdülést? mennyi álmot,
ábrándot árnyékoltatok be? egész világ üldözése ellen hogy
rejtettetek el? szivemnek nehéz háborgásait hogy csendesítet
tétek le? Ha egyszer valaki idejön, azt kérdeni, miért tudtam
többet dolgozni nyáron mint télen, mondjátok el neki, hogy ti
is ott voltatok akkor.a
„A szabad természet az én sokatirásómnak legfőbb és
legmélyebb titka /“
Hogy az erdő a nemzetek szellemi erejének mintegy
tartalékalapját képezi s ezért nagy socialpolitikai jelentőségű,
senki sem mutatta ki találóbban mint Riehl ismert müvében :
„Egy bágyadt védelem — mondja ö — melyet az erdő
védelmezői megragadnak, midőn ökonómiai okokból, a még
létező s mérsékelt erdőterületet megvédetni kívánják.“
„A socialpolitikai okok legalább is oly nehezen
nyomnak.11
„Vágjátok ki az erdőt s tönkretettétek a históriai
társadalmat.11
„Az ellentétek megsemmisítésében elveszitek a német
néptől életelemét. “
,,Az ember nem csupán kenyérből é l; és ha semmi fára
sem lesz szükségünk az erdőt akkor sem nélkülözhetjük. “
„Ha a száraz fára nem lesz szükségünk, hogy a külső
embert felmelegitsük, úgy az emberi nemnek a zöld fára, a
hajtó és sarjadzóra, a belső ember felmelegítésére annál nagyobb
szüksége lesz!11*)
Ezek után Írhatjuk már, mit a történet is tanit, hogy
az emberek mindenütt az erdők ki pusztításával a physikai
úgy mint a morális sülyedésnek esnek áldozatul.

*) ,,Laiid uncl L eute.‘‘
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Az erdő lakhelye a mezőgazda leghűbb szövet
ségeseinek — a gazdaságra ártalmas és pusztító
rovarok elleni liarczban — az éneklő madarak
nak. (Madárvédelem.)*)
Az erdők pusztítása nem csupán a vidék forrásait apasz
totta, nem csupán a tájak szépségét semmisité meg, hanem
még a barátságos, erdeinkben otthonos énekeseket, az ember
legltübb szövetségeseit a mezőgazdaságra ártalmas férgek
elleni liarczban, ezeket is megkevesbitette.
Az erdő szükséges a mezőgazdaságra hasznos madarak
fentartására, mivel a tapasztalat szerént a létező fasorok és
eleven sövények azt teljesen pótolni nem képesek.
A hegyes csőrti éneklő madarak rovarpusztitó állatok
is, s a termés legszorgalmasabb védelmezői. Tudományos kuta
tások bebizonyították, hogy az ember a rovarok eme pusz
títói nélkül nem volna képes a terményeket a rovarok ellen
megótalmazni.
Ha meggondoljuk, hogy egy féreggel élő madár a nap
mentében majdnem annyi eleven táplálékot fogyaszt el, mint
önsidya nyom, akkor fogalmat alkothatunk magunknak, mily
óriási száma a különféle pusztító ártalmas rovaroknak, mely
évenként erdeink tarka madárvilága által megsemmisíttetik.
Nem a humanitás, nem a természet szépségei iránti
érzékenység, de az érzelmek eme tiszta nyilvánulásákoz nem
zetgazdasági okok csatlakoznak, melyeknek a földmivelésre
*) B orggreve: „Die Vogelschutzfrage. “ Berlin. 1878.
D r. G loger: „A. gazda, kertész és erdész leghasznosabb barátai."
F o rd íto tta Sporzon P ál. Budapest. 1878.
Földmivelési Érdekeink 1877—82.
„Az erdő- és közgazdasági jelentősége.'

6
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való fontosságát figyelmen kiviil hagyni nem lehet, hanem
kellőleg mérlegelni kell.
Egy szót azért e helyütt a madárvédelemről.
*
A ro v aro k .
Kultúrnövényeinknek megvannak ellenei is, mind na
gyobb pusztítások fordulnak elő e téren, az egerek és patká
nyoktól kezdve le egészen az alsó állatvilágig, a hernyó,
csiga és rovarokig.
Leginkább azonban azok, melyek gyakran óriási pusz
tításokat idéznek elő a mezőgazdaságban.
Ugyanis a bogarakat, pillangókat, sáskákat, darazsa
kat, legyeket stb. s az ezekhez hasonló állatokat a természet
rajz a rovarok neve alatt foglalja össze.
Ezek közt vannak a mező- és erdőgazdaság legveszedel
mesebb ellenségei, melyek még annál veszélyesebbek, mivel
elszaporodásuknak gátot vetni igen nehéz sőt gyakran lehe
tetlen.
A rovar szót mint collectiv fogalmat használják a német
„Insecten“ (insecare) után mindazon állatok megjelölésére,
melyek teste három mély bemetszéssel egymástól el van
különítve.
A rovar életmódját sokkal nehezebb követni mint a
nagyobb állatokét, azért kevésbé is ismerjük azt, mivel több
átalakuláson megy keresztül, mielőtt tökéletes alakját elérné.
Petéből lesz az álcza, ebből ismét a báb, melyből végül kifej
lődik a legtöbbször szárnyas rovar.
Majdnem minden kultúrnövénynek meg van saját ellen
sége. Oka, mert az illető növény ép a legalkalmasabb táplá
lékot nyújtja neki, vagy pedig mivel a kultúrnövény fejlődési
korszaka teljesen megfelel a rovarénak, p. o. a föld megmun
kálása oly időben történik, midőn már lényeges életfunctióiban
a rovar fejlődését nem zavarja.
Hogy a rovarok száma óriásian szaporodott, oka. na
gyobbrészt az embernek a természet rendjébe való belenyúlása,
s melyet még a további kultiválás czime alatt naponta folytat,
de a természet gondoskodott a kártékony rovarok pusztítóiról
is, melyek azért élnek, nehogy azok túlságosan elszaporod
janak.

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

83

Tévedés hinni, hogy a kártékony rovarok télen át tönkre
mennek. Ekkor a mezőgazdák könnyen szabadulnának elle
neiktől, a mint egy kissé keményebb lenne a tél. De nem
igy van.
A természet gondos anya, s a legalsó nemű teremtmé
nyeit is megóvja a mostoha évszakon át.
A hernyópete a faágon vízhatlan hálózattal lévén be
vonva, kitartja a telet, s a mint tavaszszal megindul a levélbimbó, megnyílik a pete is, hogy az álcza megtalálja azonnal
táplálékát.
Mások meg a téli szállást az ótalmazó talajban találják,
s a mint a napsugár az uj vetésekre először kisüt, elöbujnak
rejtekeikből, hogy a pusztítás művét tovább folytassák.
De csakugyan komoly veszély rejlik a rovarvilág pusz
tításaiban? Nem fogják utoljára magát az embert is veszé
lyeztetni?
Hogy fogalmunk legyen azon termékenységről, mely a
számos és igen nagy kiterjedésű rovarvilágban helyt foglal,
halljuk a természettudósok kutatásait, melyek nyomán p. o.
egy házi légy 140, egy pók 170, egy moly 1100, egy hangya
4 —5000, egy szúlégy 1000 petét rak.
Bármi paradoxon hangzik is, de tény, hogy nehány
dongó-légy egy lovat előbb emészt fe l, mint azt egy oroszlán
tenni képes lenne. Egy pár dongó légy u. is egy nyáron át
500 millió utódot képes létrehozni, és ha még azt vesszük,
hogy pondrói (kukaczai) mily rettenetes módon nőnek, 24 óra
alatt keletkezésüktől már 200-szor oly nehezek ; zabálóságuk
tehát irtózatos lehet.
És a mezőgazda a gazdaság ezen elleneivel fegyverte
lenül áll szemben. Minden szorgalma gylimölcstelen, mert a
fákat lehernyózni, bemeszelni, a repülés éveiben a cserebo
garakat szedni, a legtöbbször eredmény nélkül van.
Egyedül csak a természet által a pusztítóknak rendelt
irtólc ápolása és kímélése által lehet e bajnak ép úgy mint a
hernyó pusztításnak is elejét venni.
És ezen bátor serege a rovar pusztítóknak a madarak,
ők igazi barátaink és jótevőink, mert ők tartják meg számunkra
a mindennapi kenyeret, ezenkívül keblünk énekeikkel gyö
nyörködtetik, megérdemlik tehát, hogy ügyeimet fordítsunk
reájuk.
6*
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A m ad a ra k .
Kecsteljes alakj ok, színezetűk szépsége, mozdulataik
gyorsasága s élénksége, hangjuk kellemessége, lény ők egész
szeretetve méltósága vonzza az embert ellenállhatlanul.
Minden még a vadember is, kinek csak kis érzése is
van, megbarátkozik a madarakkal; az ősi idők papjai a ma
darakat szent állatoknak tartották, az ös és jelenkor költői
lelkesülnek a madarakon.
Nincs állatosztály, melynél az anyagcsere oly élénken
menne végbe s következőleg oly emésztési képességgel bírná
nak, mint ők.
Egész határozottan állíthatjuk, hogy a madár többet
eszik, mint bármely más állat. A rovarevő p. o. naponta két
szer sőt háromszor annyi táplálékot vesz magához, mint saját
testének súlya kitesz.
A madarak egyik legkitűnőbb tehetsége a tiszta csengő
hang. Ha van is madár melynek hangja nem kellemes, de
még is hajlékony, néma madár nem ismeretes. Főkép a sze
relmi vagy költésnek szánt időszakban fecsegnek, danolnak
és énekelnek a legkedvesebb módon. A szerető madáranya
fiait csicseregve édesgeti. Leginkább a himek képesek gyö
nyörű énekre,
A madarak világpolgárok ; a mennyi földet még csak
fölfedeztünk, mindenütt voltak ott madarak is.
A madarak tartózkodási helye igen különböző, min
denütt a hol megélhetnek, le is telepednek. Nagyobb részük
azonban közvetlenül vagy közvetve az erdőhöz van kötve.
A madárvilág tehát csak az erdőben tárja fel teljes gaz
dagságát és különféleségét.
Nincs állat, mely az életet annyira élvezni tudná,
mint a madár. Keveset alszik, késő este, kora reggel mindig
vig, mindig jókedvű.
Mintegy 30-40 éve körülbelül, hogy ezen hasznos állatok
száma fogy, a melynek okát ismét részben az erdők pusztítá
sában, más és nagyobb részt a madarak üldöztetésében kell
keresnünk, melynek az ember részéről kivannak téve.
Bár ehhez egyéb okok is, u. m. a megváltozott művelési
módok, az uj iparalakulatok is közreműködnének, mindazál-
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tál a hasznos madarak ótalma az emberi leselkedésböl származó
veszélyek ellen teljesen igazolt.
Összeeskiiszik a szegény madarak ellen könnyelműség,
tudatlanság és gonoszság.
Apraja és nagyja neki megy a fészkeknek tojásokat
szedni, hogy igy az ifjakban megölje már a nagyokat, me
lyek énekökkel nemcsak szépítik és emelik a természetet,
hanem mint a mezőgazdának hasznos barátai, milliókra menő
rovart pusztitnak el, melyek a földek és kertek gyümölcseit
teszik tönkre.
Ezért indul meg ma, még ép jókor, a madarak védel
mére és ápolására irányuló mozgalom, közönségesen egy
madárvédelmi törvény keretében, mint a hogy ez már művelt
államokban mindenütt megvan.
Alakulnak egyletek, természetesen nem nálunk, hanem
másutt, melyek intézkedéseket tesznek a madarak ótalmára.
Sürgetnek idevonatkozó törvényeket és rendeleteket a
kormánytól, népszerű iratokat tesznek közzé, Dr. Gloger a
madárvédelem legeredetibb és legfáradhatatlanabb ügyészé
nek Németországban már több nyelvre lefordított gyújtó
füzeteit, színezett falitáblákat készítenek, nyilvános előadáso
kat tartanak a közönség részére, hogy a közérdeklődést
felkeltsék.
Többször inditványoztatott már az is, hogy a hasznos
madarak védelme „nemzetközi uton“ rendeztessék. A mezőgazdaság, erdészet és kertészet érdekében egyaránt kívána
tos, hogy ezen korszerű óhaj mielőbb megvalósuljon.
*

T e e n d ő in k .
Mi módon védelmezzük a madarakat t
A madárvédelem praktikus megoldására irányzott törek
véseknél két irányban haladhatunk r befelé a törvényhozás
utján, külre pedig a nemzetközi egyezmények által.
Mindenesetre kívánatos egy általános országos madárvédelmi törvény és annak erélyes végrehajtása.
Óvakodjunk azonban ez irányban túlzott követelések
től. Mennyire lehet menni a túlzásokban, mutatja p. o. Dr.
Gloger indítványa, mely szerént minden kormány kérlelhetet
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lenül őrködjék a felett, hogy semmi faoduban költő madár
számára alkalmas fa ki ne vágassák, és rendelje el erdeiben
oly fákat ültetni, melyek mihamarább odvasak lesznek.
Vagy midőn ugyanaz diplomatiai interventiót esetleg
háborút kiván Italia ellen az olaszok madárfalásai miatt!
Maradjunk a végletek között a középuton; a madarak
nak két esoportra u. m. hasznos és ártalmasokra való felosz
tása, nehezen keresztülvihető, czélszcrübb mindkettőt egya
ránt védeni; továbbá egy vadászati törvény keretében is az
éneklő madarak absolut megvédethetnek.
Véleményünk szerént a madárvédelmi törvénynek a
következő pontokban kell kulminálnia:
1. A rovarpusztitó madarak fészkeinek, költőhelyeinek
megsemmisítése és leszedése, valamint tojásaiknak kiszedése,
feltétlenül tiltatik.
2. A rovarpusztitó (nem vadászható) madarak elfogása
és megölése szigorúan fenyittetik.
3. A rovarokat evő, eleven és holt madarak ámdása
mindenkor tiltva van, a mely tilalom az említett madarak
tojásainak árulására is kiterjed.
4. A madaraknak lépre való fogdosása és mindennemű
tőrbe ejtése tiltatik.
5. A magrágó madarakra való vadászat a márczius
1-től szeptember 15-ig tartó tilalmat kivéve megengedtetik.
6. E tilalmak alóli kivételek tisztán tudományos czélohra
mindenkor megeugedhetők
Ez értelemben már több állam u. m. Francziaország,
Anglia, Belgium, Ausztria, Németország (1879) és Magyarország szigorú törvényekkel biztosították a mezőgazdaságra
nézve oly hasznos madarak életét.
Hazánkban az 1883. évi, a vadászatról szóló 20. törvénycziklc tette meg gazdasági érdekeinknek a hasznos szol
gálatot, hogy kimondotta az éneklő madarakra a tilalmat
minden időben, minden más madárra pedig február 1-töl
augusztus 15-ig, a mely tilalmi időszak alatt őket sem va
dászni, sem fészkeiket szándékosan érinteni vagy tojásaikat
elszedni nem szabad; a párosodás és költés időszaka alatt
a tilalom a vizimadarakra is kiterjed.
Tényleg azonban mit látunk ? Hasznos madaraink megkimélésére vajmi kevés történik, pajzán gyermekek kikelet
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tői kezdve különbség nélkül pusztítják a madár fészkeket, a
kietlen idők beköszöntővel pedig kivált tökfogókban és
bodzafából készült csapdákba fogdossák, a madárvásár vá
rosainkban még egyre tart. Végre is kell hajtani a törvényt.
Máskép van ez külföldön.
Nem bocsátkozhatunk e helyütt a részletekbe, melyek
legyenek már most azon madarak, melyeket védelmeznünk
kelll Nem érinthetjük a vitás kérdést a veréb hasznossága
és kártékonyságáról, hogy oly igazi utczai gyerköcz és kapcza-betyár-e az a madárvilágban mint ellenei rágalmazzák?
Vájjon káros-e vagy hasznos a galamb, noha vadászati tör
vényünk mint a mezőgazdára ártalmas állatot szabad prédá
nak engedi? Avagy a fecskék valójában annyi hasznot hajta
nak-e, oly mennyiségű rovart emésztenének-e fel, a mely
miatt sok helyütt p. o. Francziaországban a népnél egész
fecskekultus fejlődött?
Ezek merő műszaki kérdések, melyekre a gazdák és
erdészek fognak legilletékesebben felelni.
Mi egyedül azt állapítjuk meg, hogy a, hasznos madarak
száma igen nagy és számlálhatlan azon haszon, melyet ezek
a mezőgazdaságnak hajtanak. Ennek daczára e hasznos lé
nyeknek számos ellenségük van, s ezek közt a főrész az em
bert illeti.
Hogy ily madárvédelmi törvény felette fontos, senki
sem fogja kétségbe vonni, mert sokban járul a közgazdaság
emeléséhez. Azonban félre nem ismerhető, hogy egy ilynemű
törvény, mely csakis egyetlen országra szorítkozik, a kitűzött
czélt, melyet szemei előtt lebegtet, távolról sem képes elérni.

A m a d á r v é le le m n e m z e tk ö z ile g v a ló
ren d ezése.
Rovarevő madaraink nagyobb része vándormadár, azaz
csak a tavaszt és nyarat töltik nálunk. Oszszel nem találva
meg táplálékát, a középtenger enyhébb klimáju partjain
barátságosabb téli szállásra vonul, nem is sejtve, a közép
európai hóviharoknál sokkal veszélyesebb ellenséget, mely itt
reájuk vár.
Valóságos dühvei l’í le itt a déli ember mindent, mi
csak mozog és szárnyas. A hevesvérű olasz mig a nyilvános
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életbeu magas röptű eszmékért, lelkesül, a legbötrányosabb
érzéketlenséget tanúsítja a magánéletben.
A vándormadarak rendszeres gyilkolása különösen Olasz
ország és déli Francziaországban űzetik, mert a Földköziten
ger partjai mentén és azokhoz közel szokták a lég e lakói
az őszt és telet tölteni és innen vonulnak sűrű csapatokban
a légen át Európa közepe és északi részei felé.
A vadászok évenként kétszer várják e madarakat,
ugyanis őszszel, midőn a madarak az északi vidékeket el
hagyják és a melegebb éghajlatot keresik fel, és tavaszszal,
midőn visszatérve, szokott helyeiken akarnak fészkelni. A tö
meges gyilkolás öszszel történik.
Olasz és Dél-Francziaországban minden város, minden
falu közelében számtalan „állás11 van, a hol a vadászat gyakoroltatik. Ide szokták aggatni a hivó madarakat kalitkák
ban. A pusztítások különböző nemének évenként jelentékeny
mennyiségű madár esik áldozatul. Az úgynevezett jó álláso
kon 3—500 madarat elejteni a legközönségesebb dolgok
közé tartozik.
A madárvilágban ejtett pusztításról, melyet a délen
eszközölnek, fogalmat csak a városokbani szárnyaspiacz
meglátogatása nyújt a karácsonyi időben.
Kosarak tuczatszámra, telve legbájosabb madarainkkal,
bocsájtatnak itt áruba egy inyencz közönségnek, és minden
időben rapid keletre találnak.
Minden erős tél, valamint a középtengeri államokban
karácsony tájt beálló havazások ezen pusztító munkát nagy
ban elősegítik, úgy hogy a közelgő tavaszra közép Európá
ban a hasznos madarak megfogyását egészen előre mondhatja
az ember.
Azon tényből, hogy számuk az utolsó 30 - 40 év alatt
jelentékenyen fogyott, megközelitő biztonsággal kijelenthető
az idő, melyben hasznos madárfajaink teljesen el fognak
enyészni, ha csak a déli államok gazdálkodásának mihama
rább eleje nem vétetik.
Azért hogy a madárvédelmi törvény sikeres legyen, an
nak internationalisnak, annak több államra,, jelesen az összes
dél-európai sőt észak-afrikai államokra is ki kell terjesztetnie.
Ez értelemben mondotta ki a mező- és erdögazdák Becs
ben tartott nemzetközi congressusa 1873-ban liatározatilag :
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hogy a magas kormányok megkeresendök, miszerént a talajmivelésre nézve hasznos madarak védelmét az európai összes
államokkal létrehozandó nemzetközi szerződések által bizto
sítsák.*)
Mit használ Németországnak az 1879-ben hozott madárvédelmi törvény, midőn Berlinben a delicates kereskedések
egész télen telve vaunak éneklő-madár hússal, melyet Olasz
országból szállítanak (az olaszok tudvalevőleg szenvedélyes
madárevők) és melyek a közönség egy részének kedvencz
falatjai.
Sikerült végül egy nemzetközi conventiot létesíteni 1875ben két állam u. m. Ausztria és Itália közt, mely szerént a
mezőgazdaságra hasznos madarak védelme végett szerződő
államok kötelezik magukat, hogy a törvényhozás utján meg
felelő szabályokat alkotnak.
Az egyezmény megállapítja a főbb intézkedési elveket.
Ezek közül kiemeljük, hogy büntetés terhe alatt eltiltandó a
fészkek pusztítása, tojások, fiatal madarak kiszedése, a vadá
szat különböző módjai bizonyos időben.
Nem hozhatja fel tehát senki többé Ausztriában, hogy
a hasznos madarak védelme hiába való, mert vándormadara
inkat nagy tömegben az olaszok elfogják, ezen kifogás ma
már meghiúsult s a további közönyösség szépítgetésére nem
lehet többé használni.
Most Németországon a sor a madárvédelmi conventióhoz
járulni, a mint madár-védegyletei ismételt beadványaikkal a
birodalmi kanczellári hivatalt erre fel is szólították.
Az unificationalc itt még nem szabad megállania. A
közép- és dél-európai államok internationalis egyezményére
kell törekednünk e tekintetben.
Ez ép oly közgazdasági jelentőségű lenne a mezőgazdaság
tekintetében, mint p. o. a postaconventio volt a kereskedelem
és iparra nézve. Ép úgy beillenék itt is Sckweicz központul,
mivel az unióból amúgy sem maradhatna ki fekvésénél fogva.
Többször indítványoztatott is már egy nemzetközi ma
dárvédelmi congressus, mely azonban még magára várat.
*) E rdészeti Lapok. 1873. 10. füzet.
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A z is k o la .
Hogy erdeink és bokros helyeinken tanyázó, többnyire
kártékony férgek, rovarok és azok álczáival élősködő, csat
togó és bájos, kellemes énekli madaraink, a gazda legkedve
sebb szövetségeseit megótalmazzuk, alkottunk madárvédelmi
törvényt, mely a madarak elfogdosását, a fészkek, tojások
és madárfiak leszedését nem engedi meg.
De ezzel nincs még minden megtéve. Az erdők szükebb
határok közé szorittatnak. Az erdők szélein levő bokrok és
cserjék, mint hasznot nem hozók, kiirtatnak. A belterjes és
okszerű mezőgazdaság szintén nem tűr birtokterületén bozó
tot, cserjét és magánosán álló fákat. A kertekből eltűnnek
az elvénült, dísztelen odvas fák, s azzal megszűnnek a búvó
helyek, hol a szegény madarak fészkelhetnének.
Nincs kizárva tehát az sem, hogy lokális okok is befoly
nak a hasznos madarak kevesbítésére. Az odvakbau költők
mind ritkábbak lesznek, pedig ép ezek a mezőgazdaságra
leghasznosabb madarak. Oka, hogy mindinkább tünedeznek
az odvas fák, melyek nekik költőhelyül szolgáltak.
Mindezekből kifolyólag kötelességünk ezen segíteni,
készítsünk számukra mesterséges madárfészkeket, a madarak
természetének megfelelő fészkelési helyeket, melyeket laká
saink közelében, kertelnie és földeinken álló magastörzsü koro
nafákra erősítsünk, hogy azokban fészkelve fiaikat felnevel
hessék ; el ne mulasszuk továbbá az erdők széleit, rétek és
kaszálók mentét bokrokkal, cserjékkel beültetni. Megérdemlik
még, hogy télen át és kora tavaszszal gondoskodjunk táplá
lékukról.
Kívánatos, hogy hasznos madaraink védelme menjen át
mielőbb a nép öntudatába. Ezért hatalmas tényező az iskola,
a néptanítónak tágas és hálás tere nyílik már a gyermeki
szívbe belecsepegtetni a madarak iránti kegyeletet, beléjök
oltani mily hasznos a madár, mily bűn fogdosni és a fészke
ket kiszedni, mert ezek elorzásával legnagyobb mértékben
csökkenik a hasznos madarak száma.
Azért igen helyes a tanács, hogy erdő-, utféleken figyel
meztető táblák állíttassanak a gyermekek számára, mert a
gyermek hiába csak pajzán és szeret madarászni.
A franczia földmivelési minister az egész birodalomban
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az erdők szélén, az utak mellett a következő figyelmeztetést
függeszteté ki legújabban:
„A rovarok minden departementban évenként több
millió kárt okoznak. Csak a madarak küzdhetik le őket győ
zelmesen, mert nagy hernyóevők és azért fontos szövetsé
gesei a mezőgazdának.1'
„Gyermekek ne szedjétek azért ki a fészkeket!"
Ezekben áll a madárvédelem közgazdasági jelentő
sége, ők azonban az erdők lakói!

\
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Az erdő állandó lakhelye a vadaknak, a vadá
szat közgazdasági jelentősége.*)
Az erdő még egy közgazdasági tekintetből jő megfi
gyelés alá, s ez az állati életre való behatása; a vadak húsa
az emberiség tápszerei között igen fontos szerepet játszik, s
igy a vadászat közgazdasági jelentősége az erdővel áll
vagy esik.
A vadászat két szempontból tekinthető. Először mint
élvezet, mint az erdő használatából kifolyó kedvtöltés; másod
szor mint gazdasági jó, mondjuk népszerűén használmány.
A vadászat tehát részben élvezet, részben használmány.
Az egyik a vadászatot nemes élvezetnek tekinti, mely
az embert a szabadba vezeti, testét erősiti, szellemét felüditi,
gyakorolja magát a lövészetben s igy honvédelmi jelentősége is
van. Oda mutatnak, hogy az emberiség legjobbjai a vadá
szatban örömöt és élvezetet találtak; s azoknak kik ezen
oldalról tekintik a dolgot, száma hatalmas és nagy.
A vadászat minden időben mint kiválólag férfias és
előkelő kedvtöltés lön elismerve.
A középkorban megfelelt a fényűzés jellegének, napjaink
müveit férfiaira nézve nevezetes, sőt bizonyos foglalkozá
súakra nézve a sport e neme az egyedüli mód, a nagy
természet élvezésétől való teljes elidegenülés megaka
dályozására, a néppeli érintkezésre, a testgyakorlat és
fegyverforgatásra.
*) S chönberg: „H andbm h dér politischen Okonomie" Tiibingen. 1882.
R oscher: „A m ezőipar nem zetgazdaságtani elm élete." F o rd í
totta Kiss János. Pest. 1870.
F ekete ás Illés: „Közerdész." Budapest, 1873.
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Gondoljuk csak meg mennyi lelkes pártolóra talál ma
nap s mennyire képezi a vadászat gyakorlati ideálját a
medve vagy róka vadászat ? A sport körök vadász örömeiről
laikus embernek fogalma sincs.
Nem a görgényi vadászatoknak köszöni-e Magyarország
a királyi trónörökös gyakrabbi látogatásának szerencséjét?
A szász király nem a zerge vadászat kedvéért keresi-e
fel évenként öszszel az ausztriai alpesvilág legvonzóbb részeit?
Királyunk a monarchia első vadásza, maga szokta meg
állapítani a vadászatokat. A király rendkívüli nyájasságának
bizonyítékai, a hegyvidék lakóival szemben tanúsított leeresz
kedő magaviseleté, mely annyira boldogítja a romlatlan
természet fiait, valóságos lelkesedéssel tölti eí őket, melynek
néha igen drastikus módon szoktak kifejezést adni.
Szóval a vadászat férfias mulatság, kártyánál, korcs
mánál százszorta különb, s mi fő, neveli a nemzetben a
katonai szellemet.
A vadászatot már rég idő óta bizonyos szabályok
szerént szokás fizni, s e szabályokat minden vadásznak tudni
és betartania kell.
Hogy a vadászati szokásokat be lehessen tartanunk, s
a vadászatot rendszeresen Űzhessük, szükséges a vadak ter
mészetének, valamint az okszerű vadászás és vadápolás törvé
nyeinek ismerete. Ezt nyújtja a vadtan vagyis a vadászat
tudomány.
A mint a vadnak vadászása nagyobb vagy kevesebb
fáradsággal s veszélylyel van egybekötve, a mint egyike
nagyobb, tekintélyesebb testalkattal bir mint a más, avagy
ritkább vagy becsesebb emez mint amaz, egyike a síkon
vagy az alvidéken tenyészik, másika a hegyekben épen a
hegységek legfelsőbb vidékén: e szerint a vadászatot is heosz
tani szokás felső és alsó vadászatra.
Mig egyik tehát a vadászatot sportnak tekinti, addig
mások a közgazdasági tekintetet tartják szem előtt, a használmányokat.
A vad szeréntök igen egészséges táplálék, mely bizo
nyos időben és bizonyos helyeken csak nehezen nélkülözhető ;
de nem csak számos vadat lehet évente ejteni és annak húsát
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értékesítem, hanem annak bőre, zsírja, agancsai szintén
jelentékeny jövedelmi forrást képeznek. Oda mutatnak a
vadászati statisztikára s a vad pénzértékére.
*

A . v a d á s z a t k ö z g a z d a s á g i je le n tő s é g e .
Erdeink lakói emlősök és madarakra oszthatók fel.
Az emlősök ismét vagy ragadozók vagy nem raga
dozó vadak.
A ragadozókhoz tartozik : a farkas, róka, medve.
A nem ragadozókhoz: szarvas, dámvad, zerge, őz,
vaddisznó.
A madarak mint a lég urai nemcsak élénkítik a termé
szetet, nemcsak képviselői a szépészetnek a természetben,
hanem a természet háztartásában is jelentékeny szerepet
játszanak.
Kártékony madarat kevesett ismerünk, noha fajaik
száma 8-szor akkora mint az emlősöké; a madarak mintegy
8000 faja ismeretes, melyek az egész földet lak ják ; a leg
több madár még is hasznos, mert ellenségeink milliardjait
pusztítják el.
De mi a vadászat közgazdasági jelentőségei A vadhús.
Valamennyi husnem között az első helyet foglalja el,
mert légenytartalmu anyagokban leggazdagabb s könnyen
emészthető.
Mig ugyanis sült marha hús 3, főtt 3'/2, sertés, bornyu
sült 4 óra alatt emésztetik, addig a vadhús emésztése csak
1—1'/2 órát igényel.
Hogy a vadhús a civilizáltabb Európa nagyobb városai
nak élelmezésében mily fontos szerepet visz, az kitűnik azon
roppant mennyiségekből, melyeket London, Paris, Bécs és
Budapest elfogyasztanak.*)
így p. o. London évenként 60,000 nyalat, 30,000 fajdot, l ‘/2 millió házi nyalat 70,000 fáczánt, 125,000 foglyot,
80,000 szalonkát, 200,000 fiirjet, 350,000 vadkacsát és ludat
fogyaszt el.
*) Földm űvelési érdekeink. 1877. 48. sz.
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Páris évenként 3 millió frank áru vadat fogyaszt,
Francziaország általában 40 milliót.
Becs 12 évi átlagban évenként 3000 nagy vadat, 5000
özet és zergét, 110,000 nyulat, 27,000 fáczánt és faj dót,
5000 vadludat és kacsát, 75.000 foglyot és vadgalambot
fogyaszt el.
Budapest vadhús fogyasztása 1882-ben volt: szarvas és
dámvadban 227 drb., vaddisznóban 161 drb., vadsllldö és
őzben 967 drb., nyulban 56,999 drb., fáczán és túzokban
4573 drb., császármadár és szalonkában 724 darab, vadlud
és fogolyban 9437 drb., fúrj és fenyömadárban 16598 drb.,
összesen 89.686 darab vad.*)
Hogy fogalmat alkothassunk magunknak arról, mily
értéket hoz a vadászat forgalomba, hivatkozunk a Bécs városi
kimutatásra, mely szerint az ottani vadconsum évenként 8000
darab szarvasmarha húsának felel meg, mely állomány ntegkiméltetik a mezőgazdaságnak..
A hivatalos kimutatások szerént Berlin városa évenként
1 millió mark értékű vadat fogyaszt el. A német birodalom
egyéb fővárosaiban is aránylagos fogyasztást lehet feltéte
lezni. Ezenkívül Németországból sok vadhús vitetik ki Fran
cziaország és Schweiczba, igy p. o. 1877. évben Parisban
1.800000 frank értékű németországi vad lön elárusítva.
Ezen adatok semmi kétséget sem hagynak az iránt,
hogy a vadászat nagy értéket képvisel a nemzeti vagyonban.

E r d é s z e ti p o litik a i e lv e k .
Miféle erdészeti politikai elvek tartandók szem előtt a
vadászatnál az állam által?
A vad állomány közgazdasági jelentőségű, következő
leg fentartandó. Óvakodnunk kell azonban a végletektől.
A túlszaporodott vadállomány ismét tetemes kárt okoz
az erdőben a csemeték elrágása, a törzsek meghámozása ál
tal, a szarvas p. o. agancsait a fákon feni.
De nemcsak az erdőben okoz a vad kárt, hanem kUnn
a mezőkön is.
K ö rö si: Statisztikai havi füzetek. K iadja a Budapest fővárosi
statisztikai hivatal. 1883. junius havi füzet.
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A vadak elszaporodásától azért óvakodnunk kell, mert
e mellett lehetetlen a magasabb erdei művelés, valamint az
intensiv mezőgazdaság.
Másrészről el kell kerülnünk a másik végletet is.
Ép mivel a vadászat közgazdasági jelentőséggel bir,
nem szabad a vadászatot derűre borúra űzni, hanem gondos
kodnunk kell arról is, hogy a lelőtt vad helyét más pótolja,
vagy is hogy a vad fiait felnevelhesse.
A párzás, vemhesség és ellés, vagy tojás és költés
ideje alatt tehát nem csak békét kell a vadnak hagyni s nem
szabad azt lőni vagy fogni, hanem még a neki ártalmas álla
tok és más veszélyek távoltartásáról is gondoskodni kell.
Es ezt külön törvény vegye ótalma alá!
A vadászat fentartása czéljából tilalmazni kell azt bi
zonyos időszakon át, azaz a vad lövése, fogása az év bizo
nyos szakában törvény által tiltandó.
A tilalmi idő természetesen nem lehet más, mint a sza
porodás ideje.
Tudjuk azonban, hogy a szaporodásra nem minden
esetben szükséges mind a két nemnek óvása. Azért sajátké
pen csak is a nőstény állatok óvása szükséges feltétlenül, a
himeket azonban, kivéve ha fiaik nevelésében maguk is részt
vesznek, mint némely madaraknál, ezen időszakban is lehetne
lőni, sőt némely helyütt szokás is vadászni. De mivel ilyen
kor nemcsak a him esketik áldozatul, hanem a vemhes nős
tények is, azért czélszerü a tilalmat általánosítani.
Tilalmi idő alatt azon időt értjük, midőn a vadat va
dászni nem szabad. A tilalmon kívüli idő a vadászati idő.
A tilalmi idő különféle államokban különböző az égalji
és egyéb viszonyok szerént, valamint a vadászat minősége
szerént is.
A tilalmi idő megszegése azonban igen gyakori. A va
dászat rendkívüli vonzerőt gyakorol az emberre s igy nagy
a kísértés áthágni a törvényes tilalmat.
Itt a válpont, melynél megszűnik a vadászati szenve
dély, s kezdetét veszi a mészáros mesterség.
Az orvvadászok rendkívüli furfangosságán kifogni valódi
feladat, s roppant fáradságot igényel.
A vadászati területre nézve az újabb vadászati politika

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

97

elve az, hogy minden földtulajdonos saját birtokán a vadá
szatra egyedül jogosult.
Nehogy azonban a földbirtok nagy részletezése mellett,
a mindenkinek megadott teljes vadászati szabadság, a vadat
mentői hamarább egészen kipusztitsa, a tulajdon területmi
vadászás csak legalább 300 holdnyi egybefüggő terület birto
kosainak legyen megengedve; a többi földbirtokok, rendesen
községek szerént, közös vadászati területekké egyesittetnek,
melyeken a vadászat majd egyetlen szakértő vadász által
Űzetik, vagy pedig több személynek bérbe adatik
Az államnak közgazdasági tekintetekből oda kell töre
kedni, hogy a vadállomány kiméltessélc s ki ne irtassák, külön
ben ha minden kis bekerített téren megeugcdtetik a szabad
vadászat, ez utón oda jutunk mint Francziaország, hogy ott
a kis gazda a vadat szerencsésen kiirtotta, s azon franczia
földbirtokos, kinek földjén még egy pár nyúl van, igen tekin
télyes ember. Franeziaországban ma már nem is annyira
vadásznak, mint inkább vad hiányában lövöldöznek. Oda
jutottak a vad kipusztításával, hogy a vendéglősök és vadhúskereskedők Párizsban a vadat maguknak Német-, Cseh- és
Magyarországból szállíttatják.

M a g y a r v a d á s z a ti tö rv é n y .
Törvényhozásunk a közelmúltban megalkotta a vadá
szatról szóló 1883. évi 20. t. czikket, mint az 1872. évi törvény
revisiőját. Hitünk szerint teljesen megfelelő mai alakjában a
közgazdaság követelményeinek.
Az 1872. évi törvény az azóta lefolyt tiz év tapasztalata
után, mely ezen törvénynek hiányait és hézagait feltüntette,
nem maradhatott tovább javítás nélkül.
A vadászterület minimumát felemelte 200 holdra; kény
szeríti a községeket, hogy határukat bérbeadják, legfökép
pedig a külön vadászati területet képező erdőkbe beszögelő
200 holdnál kisebb szabad földnek obligativ bérbeadását
illetve bérbevételét rendeli el.
Azt mondják, hogy a gentry és az arisztokraczia ennél
fogva a maga számára kodifikálta a vadászati törvényt, hogy
ez határozott reactió, középkori felújított vadászjog.
Azt hinnők, e törvény nem fogja növelni a reaktiót,
,Az erdő és közgazdasíígi jelentősége."
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legföllebb a vadállományt. Hogy a nemzeti vagyonosodásnak
mily fontos részét teszi a vadállomány, eléggé tudjuk. M a
gyarországon ellenben a vad valóban bitang jószág, rés nullius
volt. Az 1872-iki vadásztörvény daczára részben az még
most is.
A szigorítás tehát helyes volt nemzetgazdasági szem
pontból. De társadalmi okok miatt is.
Ebben az országban mindenki vadász. Ur és paraszt,
gazdag és szegény, földműves, kézműves és kereskedő. A
vadászati jogból kizárni senkit sem szabad. De lehet a vadá
szatot oly feltételekhez kötni, melyek azt megnehezítik. S erre
van szükség.
A vadászat nálunk, mint az uzsora és korcsma, a nép
rontó tényezők közé tartozik. A vidéki kisiparos, a helyett
hogy műhelyében ülne, vadászik. A pór otthagyja ekéjét,
marháját, s a szöllök alatt hétröl-hétre lesegeti a jó szeren
csét. Sőt a legalsóbb néposztályokban számos sportkedvelő
vau, ki tönkre megy, de úgy vadászgat, mint bármely földesül-.
Területet bérel, fizeti a vadászati adót.
A f'óbajt az orvvadászat képezi. E miatt fogy a vadállo
mány s terjed a nép között a dologkerülés.
Fogja-e ezt is orvosolhatni a törvény?
Lesz-e a vadászati törvénynek nálunk őre ? Leend-e
eset reá, hogy orvvadászokat fognak s ellenőrzik a vadászati
jegyeket és kiméleti időt?
Nem fognak-e vendéglőseink mint eddig, daczára a
tilalmi időnek, étlapjaikon egész éven át nyulat, farsangon át
foglyot szerepeltetni? nem aggatják-e ki a vadat nyílt udva
rukra, hogy majdnem a rendőrség is belebotlik, de ez látni
sem akarja?
Mindezt megsokalta a társadalom, s ennek elejét kí
vánja venni az újonnan alakult „Országos m. vadászati véd
egylet", mely a társadalmi önsegély utján iparkodik érvényt
szerezni a törvényes intézkedéseknek.
A vadat kímélni, az okszerű vadászás elveit terjeszteni,
f'óczélja az egyesületnek, melybe belépni minden gazda, minden
vadász tartós kötelességének ismerje.
Az elhunyt János föherczeg, ki szenvedélyes vadász
volt, kevéssel halála előtt készített feljegyzéseiben igy i r :
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„Azt hiszem életemben többet lőttem ezer zergénél, de mindig
a tenyésztés kímélése mellett."
Ezen szép hivatása van az egyesületnek is; nem vadóvó
egyesület az, a mely a gazda kárára szaporítani akarja a
vadat, hogy attól hemzsegjen erdő és mező: hanem védeni
akarja a vadászatot, s lehetővé tenni, hogy minél több va
dász minél többet s minél kedvezőbb eredménynyel vadász
hasson. Mert a mint a jó gazda intensiv gazdálkodással kisebb
területen többet, szebbet, jobbat termel a rósz gazdánál, úgy
az okszerű vadász is a vad kártékonyságát a minimumra
redukálva, több vadat tud évenként puska elé hozni, mint a
kíméletet nem ismerő kontár.
Az évnek alig van szaka, mikor az okszerű vadász ne
találna alkalmat Diannával társalogni; s miután a vadászati
tilalom ideje az egyes vadnemek életmódja, párosodása s
tenyészése feltételei szerént az uj törvényben megjavitólag
szabályoztatott, erre még több alkalom fog nyílni.
Az egész országra kiterjedő egylet okszerű tevékenysége
oda fog hatni, hogy ellenőrzése alatt többé senki sem vihet
végbe bűnös pusztítást, hanem saját jól felfogott érdekében
is kénytelen lesz az ország egyik nemzetgazdasági tényező
jének gyarapításához járulni.
Az egylet által ébresztendő közszeUem azt fogja ered
ményezni, hogy ezentiíl ne a törvénytisztelő feljelentő szé
gyenkezzék a közönség előtt, mint eddigelé, mig a törvényszegő emelkedett fővel járt polgártársai közt, hanem az
egylet amazt egész erkölcsi súlyával támogatván, ezt fogja
sújtani, s pellengérre állítva a tolvajokat, hozzá fog járulni az
erkölcsi érzület emeléséhez.
*

V a d k á r.
Vannak időszakok, midőn még előbb a vadakat kell
legyőzni, hogy az ember a természet urává lehessen. Oly tény
ez, melynek történeti jelentősége teljesen kitűnt.
Ekkor a vadászati jogot tényleg akadályozni a legna
gyobb botorság lenne.
Gondoljunk csak a dél-indiai vadállatok pusztításaira
emberélet és háziállatokban. Miért is az angol kormány éven
7*
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ként átlag 10,000 font sterlinget tűz ki a benszülöttek közt
a káros vadak elejtésére.
Az átlagos évi veszteség emberéletben 1000, háziálla
tokban 8 —10,000 drb, mindezek többnyire tigrisek, leopár
dok, byenák áldozatai.
Indiában ezenkívül esztendőnként körülbelül 20,000
ember lesz kigyómarás áldozatává, 1880-ban megöltek 212,000
kígyót, melyekért a kormány mindössze körülbelül 15,000 fo
rintot fizetett. Az észak-nyugoti tartományokban különös
hadcsapat alakult, mely kizárólag kigyó-vadászattal foglal
kozik. A vadászokat az állam fizeti.
Ugyanez áll nálunk és mindenütt, a liol az erdei raga
dozók az ország legkülönbözőbb vidékein, jelesen a farkasok
úgy elszaporodnak, hogy a marha állományt fenyegetik, a
midőn is hivatalos hajtóvadászatokkal legczélszerübb véget
vetni pusztításaiknak.
Oroszországban különösen tél idejében oly tömegesen
lépnek fel és oly jelentékeny károkat okoznak a ragadozók,
hogy az ily vidékekre külön katonai csapatokat küldenek ki,
melyeknek egyedüli feladata a ragodozó állatok elleni vadá
szat. E csapatok sorban járják be a veszélyeztetett vidékeket
mindaddig, inig a kiirtás müve be nem fejeztetett.
De a nemragadozó vadak is dúvadakká lesznek, a mint
túlszaporodnak. Ezek is nagyobbrészt az erdő terményeiből,
növényi anyagokból p. o. erdei fák magvából, levelei és
rügyeiből vagy magából a fából táplálkoznak.
Ha ezen vadak egyike vagy másika felette elszaporo
dik, akkor az erdőnek sokféle módon ártalmára válnak, sőt
azt egészen a körülfekvő művelés alatti földekkel együtt el
pusztíthatják.
Kötelességünk itt már az erdőt védelmezni életkora
minden szakában.
Az ily károk kikerülése vagy megszüntetésére a leg
egyszerűbb mód az elszaporodott vadfajt lelövés által oly
számra apasztani, mely az erdő és mezőgazdaságra nézve
már nem káros.
Háborút a vaddisznók ellen !*)
Csupán a vaddisznók által okozott károkat akarjuk
*) E rdészeti lapok 1877. VI. füzet.
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érinteni egy szóval még, mint mely ma majdnem egész középEurópának csapása.
Az utóbbi évtizedben a vaddisznó állomány Magyarország több részében is oly nagy mérvben elszaparodott, hogy
méltó aggálylyal tölti el a mezőgazdát, szőllöbirtokost,
erdészt és vadászt.
Oly vidékeken is, hol azelőtt soha sem látott senki
vaddisznót, ma falkában pusztítja a zabot, burgonyát, szőllöt
és egyetlen éjen át megsemmisíti a leggondosabban ápolt
ertvényeket.
Ép a szegény parasztgazda az, ki a legkeményebben
sujtatik e csapás által, mert az övé rendesen a legrosszabb,
az erdőhöz legközelebb eső föld. Elég egyetlen éjszaka,
melyen tán pár heti őrizet után először ment haza aludni,
elég hogy zab- és burgonya földjét a vaddisznó megsemmi
sítse, elekor azután minden tanács és segély nélkül állanak
ott, mert nem ritkán egész aratásukat elvesztették.
A ki ezen panaszokat többször hallotta, lehetetlen hogy
részvétet nem érezve, ellenszerekre nem gondolt volna.
A vaddisznó ugyanis az által ártalmas különösen, hogy
az elvetett makkot felszedi és a kis ertvényeket kitúrja. Ugyan
ezt teszi a határos szántóföldeken.
Ehhez járul, hogy a vaddisznó tartózkodási helyét vál
toztatja, csavargó természeténél fogva össze-vissza járja a
tavasz folyamában a legnagyobb sűrűségeket, kikutatja a
legrejtettebb helyeket is, a mit előtalál, legyen az szarvas,
őz, nyúl, fáczán, fogoly stb. még tehetetlen fiók vagy tojás,
telhetetlcnül felemészti. A miért ha ezen valódi országos csa
pás itt vagy amott ideiglenesen megszűnt, a másik szomszéd
ban kellő erővel lép ismét fel. lm egy mellék ok, miért van
kihalófélben a nemes vadállomány !
A megölt vaddisznók száma mindenesetre csekélyebb,
sőt elenyészőleg csekély a természetes utánnövésbez.
Hadat kell tehát izenni ezen telhetetlen rablónak s irtó
háborút a közjó érdekében.
Nem is hiányoztak azért javaslatok a vaddisznó-károk
elleni szerekre nézve.
Az egyik, mindenesetre legradikálisabb eszköz, melyre
azonban csak a kétségbeesés fogna elvinni, ez azon sűrűk
leégetése, melyek a vaddisznók tartózkodási helyéül szolgálnak.
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Egy más javasolt ellenszer az lenne, liogy magán bér
lőknek adatván ki az erdő, a bérlő conventionalis büntetéssel
kötcleztessék évenként a vaddisznók egy minimális számát
lelőni, vagy mások által lelövetni.
Tűzzön ki az állam jutalmakat azon erdészeti hivatal
nokoknak, kik alkalmas ebeket idomítanak s hosszabb időn
át segélyekkel vaddisznóra sikeresen vadásztak.
Más javaslat ismét, hogy nagyszerű hajtóvadászatok ál
tal, midőn egész községek mint bajtók és lövők részt vesznek
abban, csökkentessék számuk, vagy ha el sem is ejtetnek,
de mélyen visszaüzetnek az erdőbe. A gyakorlat emberei ezt
helyeslik még legjobban.
További gyökeres gyógyszer lenne a vaddisznók meg
mérgezése; egy közös megállapodás folytán eszközölt általá
nos mérgezés a vaddisznó garázdálkodásainak teljesen véget
fog vetni.
Igaz, hogy az általános vadászati tilalom-idő a vaddisz
nóknak mireny és strichnin-nel való megmérgezésére igen al
kalmas lenne, — de másfelől bőven ellensulyoztatik azon
hátrány által, hogy a mérgezett vaddisznó teljes haszonvehetetlen és hogy az embereket ugyanannyiszor eleve körözés
utján kellene hatóságilag ezen mérgezett állatoknak bármi
czélra való felhasználásáról letiltani.
Annyi tény, hogy mindezen ellenszer csak palliativ esz
köz, egy csalhatatlan óvszer a vaddisznók pusztításai ellen
nem létezik.
A feketevad által okozott károk földmivelésünk mai
fejlődési fokának betegsége, egyszerű következménye azon
gazdasági szükségletnek, hogy egykor erdős és pedig lombfával
bcerdösitett nagy kiterjedésű területek, melyek ma pusztáin és
kopáram állanak, gyorsan és erélyesen mielőbb tűlevelű fával
ültetendők be. Tudjuk pedig, hogy a tűlevelű erdők nyújtják
azon áthatolhatlan sűrűt, melyekben a vaddisznó szívesen
tartózkodik, mivel ott alkalmas lak- és búvóhelyet talál.
Ekként bosszulják meg magukat az apák hibái a gyer
mekeken !
*
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Láttuk az erdőnek behatását az állati életre, az erdőben
élő vad közgazdasági jelentőségét, a vadászati jog némely
esetekbeni korlátozásának szükségességét.
*
Áttekintve ekként az erdő közgazdasági jelentőségét,
egészítsük ki azt még az ökonómiai tekintettel, nézzük röviden
az erdő használmányait, s vonjuk le azután az erdő védelmé
nek szükségességére a következtetést.
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X I.

Az erdő gazdasági jelentősége: a fa, vele kap
csolatos faipar és fakereskedelem.*)
Az erdő, mely az éghajlatot szeliditi, szélsőségeit ki
egyenlíteni törekszik, mely a levegő nedvességét szabályozza
és szaporítja, mely táplálja a forrásokat s folyókat, mely
megőrzi egészségünk és erőnket, mely hajlékot ád a mada
raknak s vadaknak, ugyanazon erdő adja nekünk a fát,
föterményét, mely anyagi jólétünk egyik elkerülhetetlen kellé
két képezi.
Az erdőgazdaságnak föczélja a fatermesztés. Az okszerű
erdőtenyésztés feladata tehát, mennél értékesebb fát nevelni,
s azt minél magasabb áron értékesíteni.
Az okszerű használat tehát a termények legjövedelme
zőbb értékesítésében áll. Ez azonban csak úgy érhető el, ha
a termelés a fogyasztás és kereslet után irányul, vagyis ha a
termelendő fa mennyisége a kereslet nagysága, minőségének
megállapítása pedig a fogyasztóknak akár a szokáson, akár
a tényleges szükségen alapuló kívánságai szerint történik.
Az értékesítésnek egyik további eszköze a faárak ok
szerű, jutányos megállapítása.
Az olcsó árak biztosítják az anyag kelendőségét, sőt
az erdő jövedelmének emelését is lehetővé teszik, a mennyi
ben bizonyos piaczokat uralva és azokról a versenyzőket
leszorítva, a fa kelendőségének nagyobb tért nyitnak; a fa
megszerezhetését könnyítve, a fogyasztásra fokozólag hatnak;
egy szóval nagyobb fatömegek értékesítését, s ezzel a jöve
delem emelését idézik elő; mihelyt pedig a fogyasztás na
gyobb mértékben emelkedik mint a termelés vagy e fölé
*) E entzsch: „Dér W ald.“
C ontzen: „Forstliclie Z eitfragen.11
Fekete és Illés: „K özerdész.“
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száll, a faárak is föltétlenül emelkedni fognak, mi ismét a
jövedelem szaporítására vezet.*)
A faszükséglet különböző irányokban nyilvánul, s igy
a fa majd mint tüzelő anyag, majd mint épületfa, majd mint
müfa kerül a piaczra.
*
A tüzelőfa, habár az erdőművelésnek czélja már inkább
az épület- és műszerfa termelésére irányul, képezi még ma is
az erdötermesztmények legnagyobb részéi,
Azonban a tüzelőfa részint a megfogyott erdőségek,
részint a fának más ezélokra való nagyobb mérvű felhaszná
lása folytán megdrágult; mi a tüzelőfa szükséglet megszorí
tására vezetett. Emlékezzünk csak vissza a hajdani nagy
kandallók és óriási tűzhelyekre, melyek hasábonként emész
tették fel a fá t; ma már a kaudallók a ritkaságok közé tar
toznak ; a tüzelökészülékeken napról napra mind több és több
javításokat eszközölnek, azon czélból, hogy minél kevesebb
tüzelő anyaggal ugyanazon, vagy még nagyobb melegség le
gyen elérhető s igy tetemes mennyiségű fűtőanyag megta
karítható.
A tüzelöfa drágaságának oka még a szállítás nehézsé
geiben és a tariffák magasságában rejlik.
Az erdészeti termékek, de különösen a tűzifa értéké
hez képest igen nagy térfogat- s sulylyal bir, mi a szállítás
drágaságát okozza. De itt is bizonyos fokozatos különbség
van ; mert aránylag mennél jobb tüzet ad valamely fa, an
nál távolabb vidékre szólítható, igy p. o. a tölgyfából 1 köb
méter majdnem kétszer annyi meleget ád, mint 1 köbméter
fenyőfa. A szénégetés eredménye az hogy a távol fekvő erdőt
gazdaságilag közelebb hozza a piaczhoz, mert a jól szenitctt
fa mind súlyából, mind térfogatából jóval többet vészit, mint
melegítő erejéből.
Vannak nagy terjedelmű erdőségek, melyekben a szál
lítás lehetetlensége folytán a temérdek fatermék értéktelenül
hever vagy halomra rothad; ha ezen természeti kincseket
közvetlenül értékesíteni nem lehet, vannak más módok, me
lyek szerint azokat közvetve jövedelmezővé lehet tenni. így
*) E rdészeti L apok 1874. V—VII. füzet. W agner Károly „Az
állandó erdőjövedelem biztosításáról.“
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a nehezebben hozzáférhető erdőkből faszén, gyanta, kátrány,
szurok s legvégül hamuzsir alakjában értékesíthető a fatermék.
De ezeknél sokkal nagyobb jelentőséggel birnak az
erdei iparvállalatok.
Az itt létesíthető gyárak és iparvállalatok p. o. az iivegés porczellángyárak, vasgyárak stb.
A tűzifának ezen hozzáférlietlensége és drágasága foly
tán léptek fel a fapótlószerek (surrogatumok).
így hazánkban is mig a felső részekben a fa az er
dőkben korhad, addig az alföld számos vidéke a tüzelő
anyag hiánya vagy nagy drágasága miatt, a fűtéshez szalmát
sőt trágyát is használ, s igy a trágya anyagot, mely különben
nagy tüzelő értékkel nem bir, az amúgy is rosszul munkált
és kizsarolt földektől vonja el.
A tűzifának a surrogatumok közül legerősebb verseny
zője a kőszén.
De mi a szén ? Ez is csak fa. A kőszenek ősvilági fák
nak maradványai. Az akkori erdőket elborította valamely
hegycsuszamlás vagy a viz által föléjök hordott iszapréteg,
s azok az iszonyú súly alatt, elzárva egészen a külső levegő
élenyétől elkezdtek szenesedni; előbb barnaszénné, később,
talán mégegyszer annyi idő múlva fekete szénné változtak.
A kőszén kisebb térfogata, súlya és ennélfogva olcsóbb
szállítása mellett a hasonló ttizértékü, de nagyobb térfogatú
és súlyos tűzifát mindinkább háttérbe szorítja.
Kiszorítja a tűzifát nemcsak a gyárakból, hanem a ma
gánházak tűzhelyeiből is.
Hogy mily nagy mérvű már napjainkban a szén fo
gyasztás álljon itt nehány statisztikai a d a t:
A. föld összes széntermelése 1880-ban Neumann-Spallart,
Hall és más statisztikusok szerint 343 millió méter tonnát tett
ki, miből 265 millió Európára és 78 millió Európán kívül
fekvő országokra esik. Európában, valamint az egész világon
úgy a szénaknázás, mint fogyasztás dolgában Nagy-Britannia
foglalja el az első helyet, 149 millió méter tonnát termel és
130‘7 milliót fogyaszt. Ausztria-Magyarország az ötödik he
lyen áll, 15-91 millió meter tonna termelés-, és 14-577 millió
fogyasztással.
A kőszén használat már annyira kiszorítja a tűzifát, mi
főkép ezen utóbbi tüzelőanyag házhoz való szállításával, el-
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rakásával és ezen teendők ellenőrzésével járó kellemetlensé
gek következménye, hogy különféle eszközökhöz kell nyúlni
a tűzifa fogyasztás újbóli megkedveltet ése végett..
A scliweicziak a legutóbbi időben mindent elkövetnek,
hogy ez utón a tüzelőfa ne váljék teljesen értéktelenné, kü
lönféle módokat használnak annak újbóli megkedveltetésére.
Ezen módok egyike, hogy a hasábfát már az erdőben
kihagyják száradni és ugyanott körfűrész és hasitó-géppel
fel is aprítják. Az ekként felapritott fát külön e ezélra készí
tett ‘/3 meter átmérőjű vasabroncsok közé rakják, s az igy
készített nyalábokat hozzák a forgalomba; a fogyasztó la
kásán e fatartók azután kiürittetuek.
A másik mód, mely Zürich városában nyer alkalmazást,
abban áll, hogy a fogyasztó lakása elé szállított hasábok kör
fűrész és hasitó-géppel, — melyeket vagy a vízvezetékből
vett v í z vagy az utczai világításra berendezett csövekből vett
légszesz hajt, — aprittatnak fel.*)
Szóval mindent elkövetnek, hogy a nagy közönség
mentői olcsóbban és kényelmesebben jusson a tűzifához.
De ha a fa mint tüzelő anyag el is veszti lassanként
nagy jelentőségét, megmarad az az építkezésnél és mind több
helyet hódit az iparban.
Ép azért az erdőgazdák legnagyobb és legtekintélye
sebb része, a kőszén használatának terjedése, fűtő eszközeink
tökélyesbülése folytán már az erdőkben kiválóan inkább az
épület és műszerfa készítésére alkalmas fák termelésének
adja az elsőséget.
*
Sokkal nagyobb fontossága van a fának, mint építő
anyagnak, itt már jobban hiányzanak az olcsó pótlószerek,
mint a tüzelő anyagnál.
Mai nap bár itt is érezhető a törekvés surrogatumok
előállítására, de ezek még nem nyertek oly általános alkal
mazást, mint a tüzelésnél.
A fának mint épitő-anyagnak erős versenytárs kell,
hogy legyőzessék és kiszorittassék ; mert a fa ruganyosság,
tartósság, hordképesség, könnyűség, csekély hővezető képes
*) E rdészeti Lapok. 1883. II. füzet. 149. 1.
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ség- és arányitva, mint épitő anyag- olcsó ár tekintetében a
többi épitő-anyagok közt nagy előnnyel bir.
A fának legerősebb versenytársa a vas, s daczára annak,
hogy a vasszerkezetnek a légköri villamossággal szemben
mutatkozó káros voltát a természettudósok mindenféle kép
igyekeznek bebizonyitani, az újabb nyilvános, valamint ma
gán építkezéseknél nagy mértékben kezdik alkalmazni a vasszerkezetet, egyrészről azért, mert a fánál tovább tart, más
részről mert tűzbiztonsági szempontból előnyösebb amannál.
De legújabb időben már nemcsak a vas, hanem még a
szalma is vetélytársul jelentkezik.
Amerikában hosszasabb tanulmányok és kísérletek
után sikerült mesterséges deszkákat előállítani. E deszkák
hydraulikus gépek segítségével összepréselt szalma és víz
hatlan ragaszból készíttetnek, s nemcsak külsőleg, hanem
szilárdság és tartósságra nézve is hasonlók a fából készült
deszkákhoz, egyformán feldarabolhatok és feldolgozhatok.—
Kanzasz állam Lawrence nevű városában a múlt évben egy
nagy gyárat építettek, mely nem foglalkozik egyébbel, mint
ilyen szalma épületfa előállításával.
Legújabban egy mainzi gyáros épületfedö vásznat állít
elő; Párisban pedig a paloták padozatait is üvegből kezdik
készíteni.
Mig igy némely helyeken a fát kiszorítani igyekeznek
az épületnek egyes részeiből is; addig másutt annak a leg
nagyobb tért engedik.
Ott vari Scliweicz az általánosan ismert fadús építési
móddal. Kittinő technikai ügyesség- és cszélyességgel alkal
mazzák mindenütt — hol csak veszély nélkül lehet, — épít
kezéseiknél a drágább és nehezebb anyagok helyett a
könnyű fát, rendesen a csinosság nagy előnyére. Alig van
épület, főkép a külvárosokban és községekben, melyeknek
vázát, gyakran a földszintöl elkezdve, ne a fa alkotná.
A reteszfal alkalmazása általán elterjedt. S alig van jóravaló
lakószoba— főkép mely télen fűtésre vár,— hogy belülről csi
nos deszka-burkolattal nincs bélelve s ne lenne finom koczkapadlóval (Parquet) ellátva.*)
*) E rdészeti L apok. 1874. IV. f. Nagy Gyula „E rdészeti levél
Sehw eiczbél.“
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De a fa nemcsak az épületeknél használtaik fel nagy
mennyiségben, hanem a közlekedési eszközöknél is széles
tért ural.
Általánosan ismert a fa fontossága és bő alkalmazása
a hajó építésnél ; mert daczára annak, hogy a vas itt is mind
nagyobb alkalmazást nyer, azért mégis a fáé az oroszlánrész.
A vasutak építésénél, azok jelenlegi gyors terjedésénél
fogva, a fa igen nagy mennyiségben használtaik fel.
A fasíntalpak még jelenleg méltó vetélytárs nélkül ál
lanak; mert a vastalpak költségesség tekintetében nem áll
ják ki a versenyt a fával.
Még Amerikában, az njjitás és haladások hazájában, a
vassintalpak alkalmazásáról semmit sem akarnak tudni.*)
A fának sintalpakra alkalmazása mindig jelentékeny
fogyasztást biztosit az erdőtenyésztőkre nézve.
Ig.y p. o. Francziaország hat tekintélyes vasuttársulata
már 1877-ben vasút hálózata fentartására 2,563.000 talpfát
szükségelt, naponként tehát 7000 darabot.**)
Az osztrák-magyar monarchia vasúti vonalainak hossza
ugyanakkor 24,088.364 metert tett.
Egy folyó meterre átlag csak egy talpfát számítva, az
osztrák és magyar vasutak vonalain összesen és kerekszámban
24 millió talpta van letéve. Ha egy talpfa tartósságát 8 évre
vesszük, úgy éoenkint 3 millió talpfa szükséges. Ennek kielé
gítésére évenlcint 3600 hold 120 éves erdőt kell levágni, mi
430 000 hold erdőt feltételez.***)
A vizépitészetnél is oly anyagot ád a fa, melyet nem
minden körülmény között lehet mással helyettesíteni.
Egyszóval a fa az építkezésnél mindig tág teret fog ta
lálni, ha egy helyről kiküszöbölik, más helyet vív ki magának.
*
A fa mindennapi életünk oly számos szükségleteinek
felel meg, hogy azon számos alakot, melyekben elénk lép,
nem is lehet felsorolni.
Az ipar csodás hatalma annyiféle és oly alakokba önti
*) „Erdészeti L apok" 1882. VII. f. Gl9. 1.
**) E rdészeti Lapok. 1882. IX. f. 775. 1.
***) E rdészeti Lapok 1877. VII. Bedő A lbert „A vasutak talpfa
szükséglete és ennek fedezete."
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a nyers fát, hogy némely csikknél maga az őstermény már
fel sem ismerhető.
Mindenütt ott van a fa, de más-más alakba öltöztetve.
Lakásunkban fejünk felett, mellettünk és alattunk. Ha napi
fáradalmainkat kipihenjük, fából van az ágy, mely befogad.
Kisér bennünket sétáinkra, tán bot alakjában vagy épen az
utcza burkolata, melyen járunk, van fából.
Egyszóval velünk van mindenütt, velünk utazik, s hova
megyünk, már ott is találjuk.
A fa mint őstermény nem elégítheti ki teljesen szük
ségleteinket, s azért fel kell azt dolgozni, nemesebb, a szük
ségletnek megfelelő alakba önteni, ezt eszközli az ipar. Meg
adja az anyagnak a használatnak megfelelő alakot; ezen
átváltoztatás által az olcsó nyers anyag értékét megsok
szorozza.
Azon iparágak elősorolása, melyek vagy egészben vagy
részben a fa feldolgozásával foglalkoznak, nagyon hosszas
volna vagy tán lehetetlen is. Fával dolgozik az asztalos, esz
tergályos, kádár és kerékgyártó, a hegedű, dob és dobozkészitő, a zongora és orgonaépitő, stb.
Újabban &papírgyártásnál a rongy pótlására faanyagot
használnak. Azon rendkívüli papírmennyiségnek, melyet a
müveit világ állandóan, sőt mindnagyobb mértékben elfo
gyaszt, (évenként 3985 gyár 952 millió kg papirt állít elő)
előállítására a rongymennyiség már korántsem volna elég
séges.
A papírból már tányérokat, ágytakarókat, paplanokat,
sőt még vasúti kocsikerekeket is készítenek.
Jelentékeny fogyasztói a fának a hajlított bútorokat
készítő gyárak.
Csak magok a Tlionetek, a fa hajlitásának és a róluk
nevezett bútorok gyártásának feltalálói már 1876-ban 4500
munkást foglalkoztattak, s naponta 2000 bútordarabot állí
tottak elő.
Tekintetbe véve ezen bútorok használhatóságát és el
terjedésüket a világ minden tája felé, elmondhatjuk, hogy
ezen iparág meg fog sokszorozódni.
Nem lehet említés nélkül hagyni az erdészeti háziipart
sem. A háziiparnak nagy közgazdasági jelentősége is vau.
Megkedvelted a szorgalmas munkásságot. A téli évszakban
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megmenti a sok munkaerőt az elveszéstől, emeli az általános
jólétet, miáltal az adóalapot is.
Az erdészeti háziipar némely vidékeken igen nagy rnéi téliben űzetik.
így p. o. finom faragványok előállításával Tirol, Isclil,
Mollen és Hallstadtban 8000 egyén foglalkozik, és évente
10,000 métermázsa fát használ fel.
A cseh érczhegyekben gyermek-játékszerek előállításá
val 4000 család működvén, évente mintegy 3100 köbméter
műfát dolgoz fel.
A bajorországi Berchtesgaden városkában múfaragványok, dobozok, játékszerek és bodnáredények házi készíté
sével 2000 egyén foglalkozik.
Legmagasabb fokot ért el a házi faipar Svédországban,
hol többé-kevésbé minden család foglalkozik azzal.*)
Hazánkban az erdészeti háziipar nem nagy terjedtség
nek örvend. Különösen Gömörben s a Bakony vidékén foglal
koznak vele szélesebb mérvben, az előbbi helyen kanalakat,
— melyeket azután az alföldön házalva értékesítenek, — az
utóbbin mindenféle gazdasági szereket gyártanak.
De az ipar már a fá t egészen át is változtatja, készít a
fából szeszt, a fa, de különösen a fenyőfa kérgéből kenyeret.**)
A farostból varrásra és horgolásra alkalmas szálakat kezde
nek készíteni, melyek állítólag a len- vagy pamutszálakkal
versenyeznek.***)
A fenyőfák Útleveleiből olajat, s a bedörzsölésckrc és
fürdőknél használni szokott kivonatot; a tűleveleknek további
vegyi és mfitani feldolgozása utján pedig azon rostanyagot,
mely fenyögyapot ( Waldwolle) elnevezés alatt mint tömőszer
került kereskedésbe, s a lószőr helyettesítője gyanánt kocsi
ülések és bútorok kitömésére ma is keresett czikket képez
és kiterjedt használatban van, készítenek.****)
De talán elég is már a sokból, hogy mi mindenre hasz*)
iparról.“
**)
***)
*♦**)

E rdészeti L apok 1880. XI. Rónai Antal „Az erdészeti háziE rdészeti L apok 1882. IV. 3 9 5 - 6 . 1.
E rdészeti Lapok 1882. X. 889. 1.
E rdészeti Lapok 1876 XII. 647. 1.
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náltatik a fa, köteteket lehetne írni róla. Mindig uj és uj
találmányok és módszerek által mind hasznosabb alakba
öltöztetik.
s
A fakereskedelem .

Vessünk egy tekintetet a faketeskedelemre is. A keres
kedelem az egyik helyen bőven, fölöslegesen levő anyagokat
egy más, azon anyagokat nélkülöző helyre szállítja. Nagy szük
ség van a kereskedelemre a fánál, mivel mig egyik helyen az
erdők roppant területeket borítanak be, addig másutt majd
egy szál fa sincs.
Azonban a fakereskedelem igen korlátozva van, mivel
az erdei termékek rendszerint igen nagy térfogattal bírnak.
Így különösen a tűzifa szállításra épen nem alkalmas. Még
inkább az épület-, vagjr nemesebb szerszámfa jobban szál
lítható.
Ép ezen oknál fogva a fakereskedelem majdnem kizá
rólag az olcsó viziszállításra van utalva. Gondoljunk csak a
kevés költséget igénylő tutajozásra, hol maga a szállított
anyag egyszersmind a szállító eszköz is; a hajtóerőt ingyen
adja a viz. Költséget csak a vizbe eresztés, az utoni fel
ügyelet és a kiszedés okoz. És ezen költségek körülbelül
ugyanazok, ha a fát közelebb vagy messzebbre szállítjuk.
Hogy mily messze lehet a fát szállítani, az nemcsak az
út költségeitől, hanem az elérendő piaczon levő faárak ma
gasságától is függ, vagyis annál távolabb lehet valamely
piacz a termőhelytől, minél magasabbak az uralkodó faárak
és minél olcsóbb a szállítás.
A vasúti szállítás a nagy helyet igénylő fára, különösen
a tűzifára, még most is igen költséges. Távolabb helyekre
— kivévén a drágább műszerfákat — a szállítás nagy ár
emelkedés nélkül lehetetlen.
A fakereskedelemnek tehát, hogy virágozhassák olcsó
közlekedési eszközökre van szüksége.
Emeli a kereskedelmet a magas virágzásnak indult fa
ipar; de a kereskedelem is nélkülözhetetlen az iparra. Ez
értékesíti az előállított czikkeket és ez által újabb és nagyobb
mérvű termelésre buzdít.
Egy szóval virágzó faipar élénk fakereskedclmct, és
megfordítva virágzó fakercskedelem virágzó faipart feltételez.
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F a d rág a sá g .
A tüzelőfát illetve, ma e tekintetben általános a fadrágaság. Honnét ez ?
Valamely ország faszükséglete nemcsak az éghajlat
és népesedés, valamint a pótanyagok u. m. tőzeg, kő- és fa
szén, egyéb mezőgazdasági termelvény hulladékok mennyi
ségétől, de lényegesen még a fogyasztási szokásoktól is függ.
Mennél olcsóbb a fa, annál pazarabb módon szoktak
vele bánni.
Ott hol fából házakat építenek, zsindelyekre használják,
forgácscsal világítanak, régi vagy rósz kályhákat fütnek : ott
a fapazarlás nem pusztán csak jele, de oka is, különösen nagy
tüzveszélyessége miatt, az alacsony gazdasági fejlettségnek.
Valamint a legtöbb haladás, úgy afahimélés is valamely
üdvös szükségnek szülöttje.
Felsőbb műveltségi fokon megindulván az ipar és keres
kedelem, emelkedik a fa értéke, szűnni kezd a pazarlási mód,
a fa használata több oldalú lévén, ára ismegfelelöleg emelkedik.
Igen ám, de a fapótanyagok is nagyban terjednek és
a tüzelőfát hatalmasan kiszorítani kezdik, s árát lenyomják.
Következése ezen processusnak már most: a belterjes
erdőművelés, a fának nem tüzelés, hanem épület- és szerszám
fának való termelése.
Más szóval: az erdőgazdaság súlypontja a múlt század
végétől a tüzelőfa-termelésben állt, mig a lehető gyors és intensiv meghonosítása a szerfagazdaságnak a jelen feladata.
Ily viszonyok közt az azelőtt legjobban jövedelmező
tlizifagazdaságot a legszűkebb mérvre kell szorítani s a fa
anyagnak más módon való értékesítéséről gondoskodni; ne
vezetesen az épület- és müszerfának, valamint a faszénnek s
általában oly anyagoknak előállítására törekedni, melyek a
változott viszonyok között előnyösebben értékesíthetők.
Meglehet, hogy a vas, szalma, szén és tőzeg még generátiokon át és mindig tökéletesebb módon fognak mint fapótanyag szolgálni, de mindazáltal meg kell jönni az időpontnak,
főleg ezen anyagok használatának rendkívüli gyors emelke
dése mellett, midőn az előállítási költségek oly magasak lesz
nek, vagy egy azokbani absolut szükséglet oly mérvben áll
„Az erdő ős közgazdasági jelentősége “

8
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be, hogy egy fa általi pótlást illetve kellő mennyiségű fát
kivágnunk kell.
Ha ma még azon nézetben vagyunk is, hogy afasurrogatumok kimerithetlenelc, ne feledjük, hogy kevéssel ezelőtt
hason nézetben voltunk az erdőről is s azért azt hittük, hogy
conserválására mit sem kell tennünk.
Tényleg azon surrogatumok, melyek nem emberi kéz
által állíttatnak elő, egy bizonyos időszakban elfognak hasz
náltatni, a mi már nem eshetik az államnak, mint a jövő
nemzedékek érdekei képviselőjének gondkörén kívül.
S mivel ezen surrogatumok fekhelyei egyenlőtlenül
vannak a föld felületén eloszolva, az állam nem hagyhatja
gond nélkül az időpontot bekövetkezni, a melyben a hiány
veszélye még világosabban lép fel, mint ma, mert igen könyuyen hiányozbatik idő és alkalom a szükségen segíteni.
A közület érdekében kétségtelenül nem kívánatos, hogy
egy laisser fairé erdészeti politika által az időpont bekövet
kezzék, hol a surrogatumoknak egy nagyobb áremelkedése
azok kimerülésének közeledtét jelezte; ellenkezőleg kívánatos,
hogy a fának ára oly magasságon maradjon, hogy a surroga
tumok termelése ne forciroztassék, hanem hasonlug hosszú idein
át biztosíttassák.
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X II.

Az erdők mellékhasználmányai: a legeltetés és
tűhasználat, makkoltatás, fanedvek, kéreg és
gubacsi)
Az erdőnek főhasználmánya a fa mellett, vannak
még egyéb használati ágai is, melyek ugyan nem képezik az
erdőgazdálkodás közvetlen czélját, de azért mégis jelentékeny
mértékben emelik annak jövedelmeit; ezek az úgynevezett
mellékliasználmányok.
A mellékliasználmányok ép azért, mert nem képezik az
erdőgazdálkodás főczélját, csak megszorított módon vagyis
úgy vehetők igénybe, lia azok használata által a f'óhozam nem
sértetik. Vannak ugyanis oly mellékliasználmányok, melyek
csakis a legnagyobb elővigyázattal vehetők igénybe, mert az
okszerűtlen kezelés által nem hogy a jövedelmet növelnék,
hanem még a főhasználmány által elérhető hasznot is meg
lehetősen megcsökkentik. Az elért haszon pedig nem, vagy
igen ritkán éri el s nem pótolhatja az előidézett kár nagyságát.
A mellékkasználmányok leguevezetesbbjei közé tartoz
nak : a legeltetés és ftihasználat, az alomszedés, makkoltatás,
fanedvek, a cserkéreg és gubacs.
A legeltetés és fűhasználat érték és jelentőségére nézve
a mezőgazdaságra, az erdei mellékhaszonvételek egyik leg
figyelemreméltóbb része.
E használmány nagy köz és magángazdasági fontosság
gal bir azon jelentékeny értéktömeg miatt, melyet képvisel*)
*) R entzscli: „D ér W ald.“
F ekete és Illés : „Közerdész.
8*
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s a haszon miatt, melyet a gazdaságnak nyújt. A mezőgazda
ságnál, melynek egyik létföltétele a marhatartás, nagy menynyiségil takarmány megtakarítását teszi lehetővé.
De szemközt azon haszonnal, melyet nyújt, bizonyos
hátrányok, sőt károk állanak, miket a legelő és tűhasználat
az erdők hozamára és értékére, sőt azok fennállására nézve
okozhatnak, ha azok okszerűtlen módon használtatnak.
Soha sem lehet tehát a köz- és magánérdek megsértése
nélkül a nagyobb értéknek — az erdőnek — állományát és
hozamát csorbítani, a kisebb mellékhaszonnak — a legeltetés
és tűhasználatnak — igénybevétele által.
Nem lehet azt mondani, mintha a legeltetés és tűhasz
nálat feltétlenül káros volna; sőt kár és veszteség az, ha a
nagy takarmány érték, mit nyújtanak, veszendőbe menne.
Csak az a követelmény, hogy okszerűen használtassék.
Van idő midőn az erdei legeltetés feltétlenül káros az
erdőre nézve; ily esetekben azt megengedni tehát semmi kö
rülmények között sem lehet; mert sokkal nagyobb a kár, me
lyet az az erdőgazdaságnak, pl. a facsemetéknek a marhák
általi elvágása és eltiprása vagy kiszakitása okoz, mint a ha
szon, melyet tán a mezőgazdaságnak nyújt.
Okszerűen kell tehát úgy a legeltetés mint a fii haszná
latát szabályozni, vagyis oly szakszerűen megállapított kor
látok közé szorítani, melyek által azután úgy az erdő állomá
nya, mint növedéke és hozama kellőleg biztosítva lesz.
*
A mi a lombnak takarmány nyerése végetti szedését
illeti, a mennyire csak lehet mellőzendő; a lombok leszaggatása által megfosztatik a fa azon eszközétől, mclylyel a lég
köri táplálékot magába szedi, de másrészt árnyékát is vesztve,
a talajra szintoly rósz befolyással van.
De meg azért is mellőzendő, mivel a haszon, mely
belőle a mezőgazdaságra háromolhatik, oly nagy soha sem
lehet, hogy azt egy rendezett gazdaság ne nélkülözhetné, s
legföllebb csak azon esetben engedhető meg annak igénybe
vétele, ha egyéb takarmányokban rendkívül nagy hiány és
drágaság mutatkozik.
*
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Az erdei alomról már egy fentebbi czikkben elmondot
tuk, hogy az egy feltétlen szükségletet képez az erdő növeke
dése, jóléte és hozamára vonatkozólag.
A fában keringő tápanyagoknak legnagyobb része az
alom, illetőleg televényrétegben van összehalmozva; azért az
alomnak folytonos elvétele által a f a megfosztatik tápanya
gától, a föld lassan-lassan elsilányul, s igy a fa növekedése
is megakad.
Az alomhasználat következtében megeshetik, miszerint
a hol száz köbméter fát reméltünk, ott csak 80 vagy talán
csak 60 köbmétert fogunk nyerni, a többi 20 vagy 40 köb
métert már kihordtuk az erdőből az alomban.
Az alomhasználat tehát az erdőnek árt, a mezőgazdaság
nak pedig semmi nevezetes hasznot nem nyújt-, mert az utóbbira
nézve sem mint alom, sem mint trágya oly anyagot nem ad,
melyet kevés körültekintéssel és könnyű szerrel pótolni ne
lehetne.
Jobb tehát, ha igénybe sem vétetik.
*
Vannak az erdőnek még mellékhasználmányai, melyek
már nemcsak hogy kárt nem okozhatnak az erdő főtermé
nyének, sőt ellenkezőleg valóságos veszteség az, ha azok nem
méltatnak kellő figyelemre és nem értékesíttetnek.
Ilyenek a különféle gyümölcsök, mint p. o. a makk, a
gomba, famagvak, vadgyümölcsök, gubacs stb.
Nézzük a nevezetesebbeket:
A makk különösen a tölgyes erdőknek képezi egy jelen
tékeny jövedelmét. Hasznát leginkább mint sertések hizla
lására alkalmas tápanyagnak veszik.
De a makknak egyes nemeit más ipari feldolgozásban
is értékesítik. így igen ízletes és finom asztali és egyéb olaj,
nemkülönben szesznek— mely e tekintetben a gabona-szeszszel vetélkedik — gyártására is használható.
*

Egy igen jelentékeny jövedelmi forrást nyújt az erdő
a gombákban, melyek mind az ember mind az állatokra nézve
azon dús tápanyagok tekintetében, melyeket tartalmaznak,
nagy jelentőséggel bírnak.
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Elég sajnos dolog azért, hogy nem vagy csak néhol
méltatják nagyobb figyelemre és veszik használatba, részben
azért, mert a gombák egyes fajai méregtartalmuk miatt ártal
masok ; pedig e veszélyt egy kis ismeret szerzés és figyelem
mel könnyen lehetne kerülni, s nem annyi nemcsak mérges,
hanem jó fajt is a pusztulásnak dobni.
Némely helyeken felismerve a gombák jövedelmező
ségét, azok jelentékeny nyereségre tesznek szert. így különö
sen a szarvasgomba gyűjtés Franczia- és Olaszországban sok
helyen a népnek nagyon jó keresetet nyújt, S azon nemzetek jö 
vedelmi forrásai között igen figyelemreméltó helyet foglal el.
Francziaországnak különösen közép és déli részeiből,
a hol a legdúsabb aratások vannak e tekintetben, a bel
fogyasztáson kivül évenként körülbelől 20 millió frank áru
szarvasgombát szállítanak ki, leginkább Olaszország, Anglia
és Amerikába.*)
Hazánkban sajnos nem igen termelik, pedig a hely a
tenyésztésre elég, s a piaczot az értékesítésre nem sokáig
kellene keresni. Ép a nagy kereslet indít arra némelyeket,
hogy a gombák különféle faját praeparálják olymódon, hogy
azok mentöl hasonlóbbakká legyenek a szarvasgombához.
Különösen Német- és Csehországban foglalkoznak e p r e 
parálással.**)
Nem lenne tehát háládatlau munka, ha ezen hamisítá
sok által kielégített keresletet hazánk a valódi terménnyel
elégítené ki.
*

Az erdőnek nem jelentéktelen jövedelmét képezi a
gyantatermelés.
Egynémely fenyőfák héja alatt hólyagszerli üregekben
tiszta terpetin jön elő, melyet, felvágván a kérget, alája tar
tott edényekben fognak fel.
Gyantatermelésre különösen a luez és fekete fenyő al
kalmas. Vaunak fák, melyek 4—5 kg. gyantát is szol
gáltatnak.
A felolvasztott gyantából préselés vagy szalmán való
*) E rdészeti Lapok 1882. IX. 767. 1.
**) E rdészeti L apok 1882. IV. 397. 1.
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átszürés által a közönséges gyantát, erősebb préselés mellett
a barna szurkot, vízzel való párolásnál terpetint, a vissza
maradt rész felolvasztása és átszürése által a fehér szurkot,
vagy 15°/»-nyi forró vizzel való elegyítés által a sárga szurkot,
liít pedig az erdőből vett gyantát addig olvasztjuk magában,
mig összes terpentin tartalmát elveszti, a kolofóniumot
nyerjük.
Ezek pedig, mint általánosan tudva van, az egyes iparnemeknél oly anyagot nyújtanak, melyet nem könnyen le
hetne nélkülözni.
Hogy mily haszonnal jár e termelés, ott van például az
Egyesült filllamolc délkeleti része, mely évenkint körülbelül
300,000 nagyobb hordó terpetint és 1,500.000 kisebb hordó
leolofoniumot termelt. Itt ezen termény igen jövedelmező ki
viteli czikket képez, mert körülbelül egész Európa piaczait
Amerika látja el e termelvénnyel.
*
Az erdőnek legjövedelmezőbb mellékhasználmányát
legutoljára hagytuk. Ezen mellékkasználmány a cserkéreg és
a gubacs.
A cserkéregtermelést inkább lehetne egy főhasználmányi ágnak nevezni; hisz az egy egészen külön erdökezelést
tesz szükségessé, s jövedelme gyakran a szálerdőét is felülhaladja.
A csererdő alatt ugyanis azon erdészeti üzemmód al
kalmazását értjük, mely szerint az arra alkalmas fák minden
1 4 —20 évnyi időszakban levágatván, azokról a kéreg lchántatik.
Itt tehát a különbeni f"ótermény, a fa, mellékesnek te
kintetik, a czél minél jobb és nagyobb mennyiségű cserzőanyagot rövid idő alatt szolgáltatni.
Minden növényanyagban kisebb-nagyobb mennyiségben
van cserzőanyag, s ennek mennyisége szerint lehet azokat a
bőrkészitéshez használni. Egynémely fanemek héja, mint a
tölgy, a Hemlock-fenyő, több ily anyaggal bírnak, mint a
többiek, és ezek majdnem általánosan használtatnak. De
ezeken kívül pl. Németországban, Ausztriában és Schweiczban még a luezfenyő s a közönséges fenyőfa kérge is soknemüen alkalmaztatik, a csersav szintoly jó, csakhogy nagyon
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keveset tartalmaznak. Oroszországban majdnem kizárólag
a fűzfa gyöngébb ágainak héját használják, de ezek csersavtartalma már oly gyenge, hogy a kivánt eredményt vele el
érni nem lehet.
A gubacs, — mely tudvalevőleg a kocsános tölgy virág
jában vagy némelyek szerint annak már fejlődésben álló
makkjában a gubacs-légy tojás lerakása folytán jő létre, a
megsértett helyen ugyanis nedv folyik ki, mely rendes kö
rülmények között a makk nevelésére szolgált volna, most
azonban kiszivárogva és megkeménykedve, a gubacsot al
kotja, — mely régibb időkben a bőrgyártásnál a főszerepet
játszotta, ma már, daczára dús csersav tartalmának, nem állja
ki a versenyt a tölgykéreggel. Ennek oka részben annak már
elégtelen mennyisége és emellett igen magas ára, részben
pedig a termés nagy ingadozása és az ebből folyó árkülömbözetekben rejlik.
A cserkéregtermelés, tekintve nélkülözhetlenségét, nagy
haszonnal jár. Nagy hasznot nyújt első sorban az erdőbirto
kosnak ; továbbá a kéregtermelési munkák körül számos
munkáskéz talál foglalkozást s keresetet ép akkor, midőn
egyéb gazdasági munkálatok szünetelnek, s igy tétlenül kel
lene sok munkaerőnek hevernie, a fuvaros, favágók, egy
szóval a kéregtermeléssel foglalkozókra meglehetős kereseti
forrást biztosit. Nevezetes nyereségre tesznek szert a szállí
tásból a vasutak, mivel a cserkéreg általános és mindenütt elő
forduló keresletet elégit ki, s igy a külkereskedelemben is
jelentékeny helyet foglal el. Egyszóval a kéregtermelés
amellett, hogy az erdőbirtok hozamát növeli, a nemzeti va
gyont növeli, keresetforrást nyújt több ezer állampolgárnak,
a vasutaknak meglehetős hasznot biztosit s végül ezekből
folyólag a jólétet emeli, az adóképességet nagyobbitja.
A cserkéreg a bőrgyártásra aly elkerülhetetlen szükségle
tet képez, hogy virágzó bőripar kellő mennyiségű cserkéreg
nélkül nem is képzelhető ; a meddig tehát az a bőrgyártásnál
más növény vagy ásványbeli surrogatumok által teljesen nélkülözhetővé nem lesz, az ideig annak termelése jövedelmező
s kelendősége biztosított leend.
A csersav használat kényelmesebbé tételére hazánk
ban — első Európában — már egy gyárat is építettek, mely
nek felada a nyers cserből annak csersav tartalmát kivonni,
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mi által annak szállítása összehasonlithatlanul olcsóbb és ke
zelése könnyebbé tétetik.
A mai viszonyok közt azonban a szükséglet mindnagyobb, a cserkéreg ára ennek következtében rendkívül ma
gasan áll.
Igaz ugyan, bogy léteznek még több másféle cserzőanyagok is, és mindig tétetnek kísérletek újabbak előállítá
sára ; de ezek még csak egyszerű surrogatumok, melyek nem
állanak egyenlő magaslaton a cserkéreggel s azt nem is pó
tolhatják teljesen.
Újabban a bőriparosokat különösen Németországban az
ásványi cserzés kérdése foglalkoztatja. Kísérletek s tanulmá
nyok tétetnek megoldására, de ez még tökéletesen nem sike
rült; a kérdés még most is függőben van, mert az elért ered
mény nem felel meg a cserkéreg általi cserzés eredményé
nek. De annyi bizonyos, hogy a most hónapok sőt évekig
tartó cserzési idő pár napra lenne leszorítható; mi tekintve a
gyorsabb tőkeforgalmat és kevesebb tőkebefektetést a bőr
iparra jelentékeny befolyással lenne.
De addig mig ez eléretik és azon tökélyre vitetik mint
a cserkéreggeli cserzés, addig a cserkéreg-erdő a legjöve
delmezőbb erdészeti üzemek egyike marad, s az elhelyezett
alaptőke nagy biztonsága mellett aránylag annyi jövedelmet
nyújt, mennyi a bankokba helyezett tőke kamataival sem ér
hető el mindig.
*

Evvel a nevezetesebb mellékhasználmányok tárgyalását
befejeztük; vannak ugyan még egyéb terményei is az erdőnek,
mint pl. a gyógyfüvek, melyek jelentősége nem kisebb az
előbbiekénél, de ezek használata már nem oly nagy mérvli,
oly nagy gazdasági jelentőséggel nem bir.
Ezen ponttal nemcsak a mellékhasználmányokat zárjuk
le, hanem egyszersmind az erdő közgazdasági jelentőségeinek
elősorolását is.
Azon sok jótétemény, melyeket az erdő nyújt, eléggé
megmagyarázza, hogy mi az erdő.
Az erdő a nagy természet valódi kincsbányája, melyet,
ha vele okszerűen bánunk, s okszerűen használjuk, nem lehet
kimeríteni.
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Szabad-e az erdőgazdálkodást törvényesen kor
látozni? A véderdő fogalma; az erdővédelem
szükségessége.
Láttuk az erdők közgazdasági jelentőségét. Mit te
gyünk tehát megtartásuk, illetve megmentésükre? Védelmez
zük meg az erdőket! állítsunk véderdőket !*)
De hát mi az a véderdő ?
Az erdőknek, tekintve fekhelyüket, három nemét külön
böztetjük meg.
1. Gazdasági erdőket, ezek alatt oly erdőket értünk,
melyek kizárólag gazdasági s pedig egy az erdészeti értékek
előállítására irányzott jelentőséggel bírnak.
2. Véderdőket, melyek fekvésüknél fogva átalános közgazdasági functiókat végeznek s oly veszélyek elleni (vizái-,
lavinák) védelmet nyújtanak, melyek számos gazdaságot
fenyegetnek, a magán ökonómiáin kívül tehát mindig egy ma
gasabb, a tulajdonos érdekein felülmenő jelentőséggel bírnak.
3. Feltétlen (absolut) erdőtalaj: azaz oly fatalaj, mely
állandóan és előnyösen csakis fatenyésztésre használható.
Ezen erdőhelyek az állam által megvédendők. Tekint
sük azért e két utóbbi véderdő fogalmát és kutassuk, nem
igazságtalan-e a szabad erdőgazdálkodást az államnak a
védelem által ekként korlátozni ?
*
A v é d e rd ő fo g a lm a .
Atalában véve különbséget teszünk oly erdők közt,
melyek fentartása a közület érdekében s olyanok között,
*) S chönberg: „H andbuch dér politischen Okonomie."
R o sc h e r: „A mezőipar nem zetgazdaságtani elm élete." F o rd íto tta
Kiss János.
W alcker: „Handbuch dér Nationalökonomie. Leipzig. 1883.
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melyek csupán magángazdasági szempontból jöhetnek
figyelembe.
Mit értünk tehát véderdő alatt? Oly erdőket, melyek
közveszélyek u. m. hegyi patakok vagy folyók gyors felduz
zadása, görgeteg omlások, lent a síkon a homokfúvások el
hárítására szükségesek, ennélfogva ezeknél a magán erdőgazdaságnak az állam általi korlátozása megengedhető.
P. o. ha egy Konstantinápolynál fekvő erdő a várost
forrásvízzel látja el, ha Schweiczban bizonyos erdők egész
vidékeket a lavináktól óvnak meg, ha egy erdő valamely
folyó kiáradását, vagy ha az homokfuvatagokat bizonyos
földek és irányoktól távol ta rt: úgy ezek véderdők.
Ehhez újabban még egy nemű véderdő járul, oly erdők
ugyanis szintén véderdők közé soroltatnak, melyek szom
szédos gazdák szántóföldéit, kutait, szőlőhegyeit stb. a ked
vezőtlen klímái befolyásoktól u. m. szárazság, zord észak
keleti szelek ellen megóvják; az érdekek tehát ezeknél nem
oly általánosak, csupán lokális jelentőségűek.
A véderők ismérvei e szerint a következők lennének:
1. Egy jelentékenyebb kár eltávolítása,
2. valamely általánosan megállapítható, nagyobb kiter
jedésű területről,
3. törvényes intézkedések, büntetőtörvénykönyvi katározványok az erdőségek védelmére.
Az állam a véderdőkre nézve kimondja az elvet: az
erdő erdő marad! amint azt valaki tarolja, az állam azonnal
kisajátítja. Az állam ezen erdőkkel szemben a legmesszebbre
menő ellenőrizést gyakorolja.
A sorrend, melyben az állam kisajátítási jogával éljen
az erdők védelmére, a következő: az absolut erdötalajnál
feltétlen alkalmazza kisajátitási jogát; az elsőrangú véd
erdőnél ellenőrizze rendes viszonyok közt érdekeit csupán,
kivételesen éljen az expropriatióval; a lokális érdekű véd
erdőnél pedig a kisajátítást nem czélszerü alkalmazni, mivel
a szomszédos gazdáknak sokkal erősebb személyes érdekök
van az erdők megtartása, illetve azoknak újra beülte
tése iránt.
Az absolut erdőtalaj példái a meredek hegyoldalok,
melyeknek termékeny földjét, ha fa nem köti, a zápor el
hordja; a parázshomokos helyek, melyek kiszáradván, a
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szél által elhordatnak; magas hegytetők, hol gyengébb nö
vények már nem tenyészhetnek.
Ily helyeken az irtás ugyan könnyű, de az ismét beerdösités bajos, sokszor lehetetlen.
Itt minden irtás az erdőt existentiájában a legkomo
lyabban veszélyezteti, azért ezek már a priori véderdők.
A korlátozások, melyeket az állam reájok vonatkozva állít,
csupán az erdő megtartását és esetleg felújítását czélozzák.
Minden régi és újabb erdőtörvényben az absolut erdötalaj
szerepel a véderdők sorában az első helyen, és ezen erdők devastalói sujtut.nak rendesen a legszigorúbb büntetéssel.
lm a tekintet, mely oly természetű, hogy felülemel
kedve a magángazdaság látkörén, csak az állam mint a
közjó hivatott képviselője, képes azoknak egész horderejét
kellően felfogni.
*
Nem igazságtalan-e a szabad gazdálkodást az államnak
ekként korlátozni ?
Nem !
Az erdőnek közgazdasági jelentősége az, mely első
sorban megállapítja az állam jogát, az erdő fentartásáról
gondoskodni.
A magánerdőüzem mindaddig szabad lehet, mig mások
károsításával nem jár, amint azonban a közjót veszélyezteti,
nemcsak joga, de kötelessége is az államnak a szabadságot
korlátozni.
Az állam köteles fellépni ott, hol a magán erdőüzem által
a köziiletre nézve károk keletkezhetnek.
Amint bizonyos lesz az, hogy egy erdő a közjóra nézve
fontos, úgy annak merő magángazdálkodási elvek szerinti
kezelésének meg kell szűnni és helyébe magasabb közgaz
daságinak kell lépnie.
Az egész nemzetgazdaságtanban a szabadságot mint
sérthetlen elvet védelmezzük az ipar terén.
A szabadság szabály legyen, a korlátozás kivétel, de a hol
a korlátozás szükségességét a közjó kívánja, ott a szabadság
megszorítandó.
Az erdő jelentősége nemcsak a jelenre egyedül és nem
psupán az erdőtulajdonos személyére á ll!
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Ez oly igazság-, melynek őszinteségét semmi indolentia
vagy haszonlesés sem képes háttérbe szoritni, sőt ezek ellen
fellépni mindig az államnak volt és lesz kötelessége.
„A tulajdon sértetlen14 ez alapja állami életünknek, de
az is kifolyása ám, hogy az a közjó kívánta okokból a tör
vény által elölegesen megállapított módon korlátozható.
Már pedig tekintve a feladatot, melyet az erdők a köz
gazdaság háztartásában betöltenek, a felnövésükre megkivántató időt, a gyakran legyözhetlen nehézségeket, melyek
kel a kipusztitott erdők felújítása jár — nem is gondolva a
mindennapi élet, az ipar és forgalom szükségleteire — f e l 
tartásuk a közjó érdekében mindenesetre szükségesség, úgy hogy
az államnak kötelessége a múlt nemzedékek müvét, s a jö 
vőnek reményét és biztosítását az egyes birtokosok szeszé
lyei ellen megvédeni.
A magánerdőgazdaság sajátos természeténél fogva
tehát állandó összeütközésben fog állani a közérdekkel.
Itt van azért az erdőtulajdon állami korlátozásának leg
jogosultabb tere, melyet csupán az erdőgazdaság nem isme
rése, vagy pedig az állami feladatok félreértése akarhat el
vitatni.
Igen egyszerit tehát az elv, azonban korántsem olyan
annak alkalmazása.
Meg kell e tekintetben határozni, mily tulajdon korlá
tozásokat alkalmazhat itt az állam, miféle helyekre terjesz
tendő ki a véderdő fogalma és végül miként szervezendő a
kivitel.
Az állam meg fogja jelelni azon erdőket, melyek meg
maradása nemzetgazdasági okoknál fogva szükséges (véd
erdők) és ezeket kiirtani nem engedi.
Az irtás a magánerdőbirtokosoknak két feltétel alatt
engedhető meg:
a) Minden szándékolt irtásról az állam előbb értesí
tendő, hogy érdekeit megóvja.
Ha az irtás véderdőre irányul, úgy az állam azt kisajá
títhatja és ezzel a kiirtásnak elejét veheti. Igazságossági
fogalmaink szerint kétségkívül helyesebb, ha azon áldozatot,
melyet valamely teleknek az egész nép érdekében, jövedel
mére nézve hoznia kell, az egész állam, nem pedig egyes
birtokos viseli.

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

12 C

b) Minden kiirtott terület a törvény által meghatáro
zandó idő alatt vagy erdösittesséJc be újra, vagy vétessék
bármi más rendes művelés alá.
Slirü népességű országokban nem tűrheti meg az állam
a földtulajdonosok azon jogát, melynél fogva tekintélyes
területet parlagon hagyhassanak.
A kiirtott erd'ók tehát újra befásitandók!
A valódi kultúra és felvilágosodásnak ismertető jele ép
az, hogy az ember anyagi és szellemi jólétét állandóan tö
rekszik biztosítani.
A mai erdőművelés magasabb felvilágosodásának lehet
tulajdonítani, hogy az államok ma, p. o. Francziaország, Po
roszország, Ausztria (Karston), Schweicz stb. a pusztaságok,
homokterületek, erdőpárnáj októl megfosztott magaslatok
újra beerdősitésére milliókat fordítanak.
A manchester iskola sajnos „laisser fairé" elve mind
ekkoráig babérokat nem aratott, midőn az erdőpolitika terén
reformokra vállalkozott.
Midőn az erdőgazdaságban az tízem teljes szabadságát
s a talaj használata felett korlátlan rendelkezést követel:
a tudomány és gyakorlat egyhangú ellenmondásával ta
lálkozik.
A „laisser fairé" egyszer s mindenkorra az erdészeti
politikában feladandó s helyébe a régi elv helyezendő :
Salus publica lex suprema esto !

A z e rd ő d e v a s ta tió t
közvetlenül megtiltani nevezetesen azért igen bajos, mert
az erdöpusztitás fogalmának akár jogászi, sőt még nemzetgazdaságtani értelemben is szabatos meghatározását adni felette
nehéz, mivel a különböző vidékek szerint 0°/0— 100%,-ig kiilönböző módon oszlik el az erdőmennyiség, s aztán mivel jó
erdészeti slatistikát nyújtani is nagy feladat, az erdőégések,
féregpusztitások, viharok által okozott tisztásokat számításba
venni majdnem lehetetlen.
Az erdödevastatiő alatt oly erdökezelést értünk, mely
előreláthatólag és kétségbevonhatlanul az erdő tönkretételét,
a faállomány megsemmisítését vonja maga után.
S mivel az erdődevastatió fogalmának éles meghatáro-

*
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zása oly sok nehézséggel já r, az államhatalomnak alig lesz
lehetséges azt ellenőrizni, mivel nehéz az erdőbirtokosra az
erdődevastatiót reábizonyitani.
Gondoljunk csak p. o. magunknak egy szolgalmakkal
(faizás, alomszedés, legelőhasználat) túlterhelt erdőt, vagy az
esetet, hogy rendkívüli körülmények állanak be, melyek az
erdőbirtokost arra késztetik, hogy régibb állabokat egy időre
szokáson kivül erősen igénybe vegyen.
Vagy egy más erdőgazda, ki erdejét levágni akarja,
hogy egy pár évig benne szemet és zabot termeljen, és a
talajt később ismét befásitsa.
Teljesen lehetetlen ezen s számos hasonló kételyeket
törvény és rendeletek által megoldani, mivel ez által csak
végnélküli bonyodalmakat és nehézségeket teremtenénk.
A hol azonban az erdőpusztitás egy véderdőt fenyeget,
ott azon csak kisajátítás által lehet segíteni.
Egyébiránt az erdőkkel való pusztító bánásmód iránti
csábítások közül sokat megszüntethet az erdei szolgalmak kor
szerű szabályozása !
Az erdei szolgalmak közül káros voltukat tekintve, a
legfontosabbak a faizás, erdei legeltetés, alomszedés és ezek
hez csatlakozik a csak helyenkiut előforduló s csekélyebb
jelentőségű makkoltatási jog.
Szolgalmakkal különösen az állami, azután a földesúri
és községi erdők terhelvék.
Az erdőgazdaság sajátságos természete és azon körül
ménynél fogva, hogy az erdőtermények tapasztalás szerint
mindennél elleuállhatlanabb csáberőt gyakorolnak a pórosz
tályra, közgazdasági szempontból azon kell lenni, hogy a hol
erdei szolgalmak bármi alakban még fennállanak, mielőbb
megszüntessenek, illetve megváltassanak.
De a midőn a múltból fenmaradt szolgalmak megszün
tetésére törekszünk, egyúttal éber figyelemmel kell lennünk
arra is, hogy ilyenek újonnan ne keletkezzenek.
Nálunk a volt úrbéri községek egyharmad részében
csakugyan ma is fennállanak még az 1848 előtti erdei szol
galmak, s mondanunk sem kell, hogy ott, hol fennállanak,
az erdőfenntartás s erdővédelem korszerű szabad fejlődésé
nek, az okszerű erdőgazdaság benső megerősödésének való
ságos nyűgét képezik.
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Kiváló fontosságú erdészeti politikai ügy azért, hogy
az erdők urbérileg elkülönittessenek s általán minden nyilgzö
szolgalmak és terheltetésektől felszabadittassanak.
Az erdők védelmét az erdei szolgalmak megváltásának
késése felette akadályozza!
Az uralkodó tan szerint, határozatlan faizási jogosít
ványok a közepes szükséglet szerint megállapitandók és
erdei parcellákban, az erdők közelében levő földrészletekkel,
kicserélés utján vagy végül pénzben megváltandók. E három
megváltási mód majdnem minden erdei szolgalomnál elő
fordulhat.
Az első megváltási mód soha sem lehet czélszerü, mivel
a jogosultak a kis erdei parcellákon soha sem vihetnek
egészséges erdőgazdaságot.
Kisebb jogosultak megváltása ellen azt hozták fel,
hogy kártalanítási tőkéjüket könnyen elveszthetik. Cserél
jenek vagy vegyenek rajta azért földet. Munkás és takarékos
kis gazdák nem fogják a tőkét elpazarolni, tékozlók pedig
amúgy sem azt megőrizni.
Azután egy a mai árak szerinti megváltásnak is az a
hátránya, hogy a pénz értékében csökkenik. Ezen hátrány
azonban akként elkerülhető, ha az állam papírokat bocsájt
ki, és a megváltást ilyenekkel eszközli.
Az erdei fiihasználat takarmánynyerésre csak igen mér
sékelten gyakorolva lehet ártalmatlan. Különben csak ritka
esetben történhetik meg az erdő kára nélkül, hogy a vágá
sokban a fű szabadon tépessék és tarlóztassék. Nem is lehet
remélni, hogy a fííszedők igen nagyon törődnének a cseme
tékkel, ők csak azon lesznek, hogy mennél hamarább minél
több füvet gyűjtsenek össze.
A hol csak lehet kerülni, jobb meg nem engedni ; s az
után Settegast véleménye szerint magasabb műveltségi fokon
a szarvasmarhának az erdei fűnél jobb takarmányra van
szüksége.
A legeltetési jog is csak akkor ártalmatlan, ha a serdülő
fák már annyira felnőttek, hogy koronájukat a marha el nem
érheti.
A legeltetést megengedni csak akkor lehet, ha a teljes
erdőslilés biztosítva van.
A magyar gazda mindig legelőt követel az erdőtől;
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rétjeit, legelőit pedig feltöreti: igy tönkre megy az erdő is,
a gazdaság is.
A legeltetési jog káros befolyása az erdőre változik
a szerint, a mint mily marlianemek használják azt.
Legkártékonyabb a kecske, mert ez ha bővében van is
a fűnék, még akkor is alombot keresi fel, s hátsó lábaira
felállván, meglehetős magasságra ér el.
A legtöbb müveit államban ez oknál fogva a kecske kü
lön törvényhozás tárgya, a kecske egészen ki van zárva az
erdőből, s a törvények a kecsketartást meg nem engedik.
(Tyrol.)
A kecskéknek legeltetése csakis pányvázva lenne meg
engedhető ; különben pedig szorittassanak a tulajdonosok az
istálló tartásra.
Magyar erdőtörvényünkből, mely bármennyire is idő
szerű, de a kecskelegeltetés tilalma elmaradt.
A makkoltatás nem ártalmas szolgalmi jog, a sertés
csupán túrása által tehet kárt. Miután a sertés sok káros ro
vart pusztít el, mint a leghasznosabb állatok egyike tekin
tendő az erdőben, s ennélfogva a makkolás az erdőre nézve
teljesen hasznos mellékhasználmány.
A pár csemete, melyet a sertések kitúrnak, bőven kár
pótolva van a sok elpusztított áleza és rovar által.
A legártalmasabb erdei szolgalom az alomszedési jog,
mert az erdőtől, mely semmiféle trágyázásban sem részesül,
elvonja az elkorhadó levelekkel visszapótlandó azon táp
anyagot és talajnedvességet, melyet a rajta növő fa kiszív.
Ha valamely szántóföld csupán erdei alommal képes
tisztajövedelemre vergődni, úgy nem alkalmas a földmivelésre, úgy ez feltétlen erdőtalaj és fatermelésre fordítandó.
Az alomszedés többet árt az erdőnek, mint használ a mező
gazdaságnak.
A galyfa, eper és gombagylijtés ártalmatlanok, sőt
még az ágfaszedés bizonyos értelemben praeservativum a
falopások ellen.
Az osztrák örökös tartományokban az erdei szolgalmak
megváltása már 1853-ban megtörtént.
Midőn Oroszország kizsákmányolandó a lengyel föl
desül- és a paraszt közti ellentétet, rendezve az agrár viszo
nyokat, úgy mesterkedett, hogy p. o. az erdei szolgalmakat
„ Az erdő- és közgazdasági jelentősége.“

9
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közegei által a parasztság javára oly magasra becsültette,
liogy a földesur vagy kénytelen tűrni erdeinek pusztítását,
vagy azok legnagyobb részét, a szolgalmak fejében, áten
gedni a parasztságnak.
Azért mondotta Miljutin, a bires orosz államférfi: az
erdei szolgalmak fékénél fogva tartjuk Lengyelországot’.
Az 1879-ki porosz erdei rendőrtől-vény könyv annyira
megy az erdővédelemben, hogy az erdőbirtokos vagy erdőtisztjei discrctionar belátására bízza a közönbös sétálónak az
erdőbe lépést megtiltani.
Csak az erdei szolgalmak megváltása veheti az erdők
p‘ usztításának elejéi!
Az erdővédelemnek az ártalmas szolgalmak megszün
tetésén kivlil még két útja van, u. m. a famegtakaritások és a
kiirtott erdőterületek ujrahefásitása.
A 18. és 19. század legfontosabb famegtakaritásai
mintegy önmagukból, azaz erdészeti politikai motívumok
nélkül lettek.
Daczára, liogy a gőzgépek terjedésével karöltve a
szénhasználat is mindjobban tért nyert ipari és házi czélokra,
s hogy a 40-es években kezdik először berendezni a kály
hákat szénfütésre, s azóta már a tőzeg is versenyre kelt a
fával, mégis sok okszerűtlen fapazarlással találkozunk.
Gondoljunk csak a nedves fának használatára száraz
helyett. A tapasztalat azt mutatja, hogy 3 méter száraz fának
fűtő hatása ép 4 meter zöld fáénak felel meg. Mily óriási,
fatékozlás létezik már a régi kályháknak fávali fűtésénél!
A fogyasztónak figyelmét a lakás építésre kell első sorban
fordítania, azután a tüzelő készülékek javítására, melyek ma
még igen sok kívánni valót hagynak maguk után.
Több helyütt ellenszenv mutatkozik a községekben a
közös siltö-lcemenczék behozatala ellen, mivel a fát saját er
dőikből nyerik és azt nem számítják.
Mások ismét régi rossz szokásból, mivel régi kályháik
vannak, vagy mivel faizási jogot gyakorolhatnak, avagy mi
vel a faorzás átalános divatban van, tapadnak a fávali tü
zeléshez.
Borggreve állítása szerint 1882-ben még az összes fatcrmelvény mintegy 60—70n/„-je tüzelőfának használtatott el.
Noha vannak vidékek, melyekben a falusi községi kö-
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zös sütő-kemenczék rég használatban vannak, mindazáltal
a jó példa nem talált másutt is követőkre.
Roscher és Rau által indítványozott hatósági ellenörizése a tűzhely és kemencze épitésnek szintén nem lett
sehol megvalósítva.
Az erdők védelmét nagyban előmozdítja, mint sok
szoros tapasztalat igazolja, a beerd'ósités és ujrabeerdösités
hasznossága és lehetősége. Az erdőt akkor védjük meg he
lyesen, ha a kopár területeket, fensikokat és vízmosásokat
beerdősitjük, illetve újra erdősítjük.
Az erdősítés és újraerdősítés közt nehéz megvonni a
határvonalat, miután nem lehet tudni, vájjon valamely föld
terület történet előtti időben be volt-e erdősítve vagy sem.
Különböztessük meg az erdőtalaj befásitásának ügyét,
melyet mi az erdővédelemmel hozunk kapcsolatba, a lapály
és termőföld befásitásától, a mely nézet alá soroltatik az utak
és határszélek befásitása és a mely, mint állandó földjavitás,
szinte nemzetgazdasági fontossággal bír.
Minden elfogulatlan nemzetgazda és erdész megegyezik
ma abban, hogy Európaszerte még igen sok beerdősitésnek
kell helyt foglalnia.
TJjabb időben különösen Francziaország törekedett 111.
Napóleon óta törvényhozási intézkedésekkel az ország éj szaki
és nyugati részében a fensikok és hegyek beerdösitését esz
közölni.
Francziaországban az állam különféle hegyvidékeken
védelmi szempontból nagymérvű beerdősit.ésehet létesít. E őzéi
ből 1875. évben 128.2G9 hectar földet vett az állam befásitás alá, a melyből mintegy 30.000 hectár be is van ültetve.
Az állam mintegy 82 hectár területit csemete-kerteket tart,
a melyek évenkint 20 millió darab csemetét szolgáltatnak.
Hasonlag erdősit Scliweicz, Italia, sőt Oroszország is a.
déli vidékeken ugyanazt teszi különösen Walajew minister
alatt 1873 óta, Amerika sem marad el a beerdősitéssel.
A porosz állami erdészeti hivatal feladatul tűzte ki
ugyanis maga elé, a befásitás előmozdítása végett jó ültetni
való anyagot állítani elő és árusítani el az előállítási áron,
lehetségessé tenni a legjobb minőségű faanyag beszerzését,
a melyet előállítani az erdőtulajdonosok maguk képtelenek.
Hogy a gazdák ez alkalommal csakugyan élnek is, mutatja
9*
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azon körülmény, hogy az 1881—2. évben 31.031,939 darab
fát adott el az erdészeti hivatal.
Ausztria és Magyarországnak is meg van e tekintetben
nagyíontosságu közgazdasági feladata a Karst újra befásitása. Az ott lakó népet magasabb művelődési fokra is kell
emelni, mert a mi ma van, az nem földmivelés, hanem nomád
élet. Ezen is lendítsünk ez utón.
Semmi nemzetgazda sem kivánja, hogy a franczia földbirtokos azon telken, mely neki hectáronkint 100 frank évi
jövedelmet bajt, erdőt ültessen.
De vájjon nincsenek-e Francziaországban, Schweiczban,
Tyrolban, a magyar-horvát tengerparton is oly területek, me
lyeken hajdan erdők diszlettek, s melyek most nemcsak sem
mit sem jövedelmeznek, sőt a szomszéd, még jövedelmező
területeket is veszélyeztetik.
Nincsenek-e hazánkban s majdnem minden európai or
szágban fensíkok, kopár hegyoldalok és hegygerinczek, kő
mezők ?
Igen, ezek oly területek, melyeket közgazdasági szempont
ból beerdösiteni szükséges!
Csak ültessük be azokat s neveljünk erdőt ott, hol most
úgy sem igen termeszthetünk, és az erdödevastatio káros kö
vetkezményeit kevésbé fogjuk érezni.
Legutóbb nálunk a főváros kezdi újra erdősíteni a
budai kopár hegyeket; majd pedig mozgalom indult meg a
Balaton vidék beerdösitésére e helynek tehetős tulajdonosai
közt, mint mely vidék hazánk egyik legszebb tája s annak
kiváló pontja Tihany 40—50 évvel ezelőtt terebélyes tölgy
és csererdővel volt borítva, migma csaknem az egész vidéken
kopár begyek meredeznek az ég felé.
A beerdősités által érhető még el az is, hogy az erdő
egyenletesebben oszlik el valamely országban.
Általános baj ugyanis az erdők irrationalis eloszlása.
Az erdő mennyiségre nézve ugyan elég, de lokális eloszlása
teljesen aránytalan. Magyarországnak p. o. óriási erdőterü
letei vannak és egyúttal rengeteg, áttekinthetien fátlan sík
ságai. Ám lehet az erdőtalaj az országban 28%-je a terület
nek, mindazáltal egy □ km területen 0 —100% különb
séget találunk az erdőállományban.
Jeles nemzetgazdák, erdő és mezőgazdák rég hangoz-
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tátják azért az óhajt, hogy az erdők rationalisabb módou
osztatnának e l!
Ez azonban legelsőbben akként fog megvalósulni, hogy
ott, hol sok az erdő, kiirthatjuk, másutt meg, hol kevesebb,
erdősítünk.
Ezen követelmény határozottan a legfontosabb követel
ménye az okszerű erdőgazdasági politikának, fontosabb még
a tiszta hozam kérdésénél is.
Az erdővédelemhez tartoznék még az is, hogy az erdőt
minden erőszakos külső támadások ellen ótalmazza meg — mi
után az egyes erre nem elég — az állam. Jöjjenek e külső
zavaró hatások akár az ember vagy az állatvilág, vagy a
természeti erők részéről.
Az emberektől jövő megzavarásokat illetve, legyen elvül
elismerve a törvényben, hogy az erdő, mint a nemzet egyik
jelentékeny vagyona, minden megcsonkítás ellen biztosítva van!
Legyen a fatolvajlás valóságos kihágás, ne csak pénz
bírsággal fenyittessék, hanem fogsággal is.
Azt mondják, hogy a fatolvajlás csak olyan „kis
lopás". Erre azt mondanók, hogy a „esirkelopás" is kis
lopás, de a ki csirkét lop, azt bezárják, miért ne zárnák be
azt, a k i fát lop? A nép amúgy is erdőt illető dolgokban
communistikus nézetnek hódol.
A magyar erdőtörvény nem bünteti fogsággal a faorzást;
pedig Magyarországon a falopás nagyon is elharapódzott.
Az erdővédelem kiterjesztendő továbbá az erdőre kár
tékony rovarok által előidézett pusztítások megakadályozá
sára. Ilyen rovarok első sorban a már is aggályt keltő mérv
ben terjedő szúféreg (Borkenkafer) és a fenyözöhér (Kiefernvespe), melyek nagymennyiségben lépve fel, oly gyorsan
szaporodnak, hogy az általok meglepett erdők életben ma
radása kétségessé válik.
Csak az állam tehet oly intézkedéseket, melyek a bajt
elfojtják és továbbterjedését meggátolják s pedig leginkább
azon oknál fogva, mivel úgy a baj mibenléte felöli tájékozás,
valamint a szakközegek által nyújtott útmutatás alapján mind
az óv-, mind az irtó rendszabályok egyöntetű pontos keresz
tülvitele legjobban általa van biztosítva.
Hasonlag rendőri óvintézkedések foganatositandók az
erdőégések meggátlására.
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Az erdőégések majdnem napirenden vannak. A tűz
okául nyáron a rendkívüli szárazságot hozzák fel; legyen ám
akár véletlen, akár lelketlen emberek szándékos csínjának
következménye, az tény, miszerint ha lokalizálni nem sikerül,
roppant nagy erdőterületek pusztulnak el, s az egyre terjedő
tűznek csakis nagy eső vagy havazás vethet véget.
Mondanák azért ki az erdőtörvényben egész határo
zottan, szabad-e az erdőben vagy az erdő szélén tüzet rakni
s kinek.
Mindezen szempontok együttvéve állapítják meg az
erdővédelmet s gátolják meg az erdőpusztitást.
*
Határozott jelentőségű még az erdővédelemnek állami
organisatioja s annak 'pontos végrehajtása.
E helyütt a nemzetgazda nem nélkülözheti az erdő
technikust.
Ausztriában és Schweicz több cantonjában az erdőtör
vény hatása a kellő organisatió hiányában szenvedett hajó
törést.
Jobb inkább semmi törvény, minthogy pusztán csak
papíron álljon, mely nemcsak mitsem használ, sőt a tekin
télynek gyengítése által még árt.
Bizton állíthatjuk, hogy az állam érdekeinek ellenőrizése nagyban és egészben egy szakértő erdőtechnikus (erdőfelligyelő) által napjaink haladásának elutasithatlan követel
ményévé lesz.
*

A z e rd ő v é d e le m

n e m z e tk ö z i s z e r z ő d é s e k u tjá n .

Az erdészeti politikának a madárvédelmen kívül még
egy nemzetközileg szabályozandó ügye van, ez az erdővédelem.
A felsorolt okoknál fogva Roscher és Rossmassler teljes
joggal hozták javaslatba, hogy nagyobb folyók véderdői, p. o.
a Rajnára a graubündeni erdők, ép úgy a Duna forrásvidé
kének befásitása nemzetközi szerződések által biztosíttassanak.
A Párizsban tartott európai mezőgazdák internationalis
congressusa 1878-ban Bernhardt porosz erdész indítványára
ezen eszmét szintén igen élénken felkarolta.
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A német mezőgazdák congressusa pedig 1870-ben hasonlag- a nemzetközi szerződések mellett kérvényezett Bis
marck herczeghez intézett beadványában.
Tényleg azonban ezen nemzetközi biztosítás rendkívüli
nehézségekkel jár az egyes concret esetekben.
Vegyük p.o. a Dunát, Passaunál már elhagyja a német
területet, a parti államok tehát Baden, Würtemberg, Bajor
ország valamiként csak megegyeznének a fenforgó kérdé
sek iránt.
Mi magatartást fog azonban követni Ausztria? Ennek
ismét Magyar-, Törökország és Rumániával kellene külön
megegyeznie.
Ha valamiként a Sulina-torkolat is bele leend vonva a
combinatióba, úgy épen az európai államok folyamfelügyelőbizottságával gyűlne meg a baj.
Nézzük a további concret eseteket.
Vegyük az Elbét. A német parti államoknak kívánatos
lenne, lia Ausztria az Elbe-part beerdösitését Csehországban
eszközölné. Mennyire szükséges lenne ez, az utóbbi időben
előforduló kalamitások ismételten megmutatták.
Csakhogy ezt ismét magának kellene Ausztriának tenni,
minden nemzetközi szerződés nélkül; Németország nem fogná
magát kötelezni, mert szerinte oroszlány közösség (societas
leonina) jellegével bírna a szerződés a németek szemében.
A mi pedig az Elbe-partok befásitását illeti Csehor
szágban, nem szabad szem elől téveszteni azon roppant ne
hézségeket, melyekkel az az osztrák államra nézve já r;
ugyanis az ottani tarerdők legnagyobb része a nagybirtok
tulajdonát képezve, azok ujrabeerdősitése, már pénzügyi
okoknál fogva, ez idő szerint a legritkább esetben valósít
ható meg.
És ha végül Kelet-Európára tekintünk, Török-, Görög-,
Oroszországra, Svéd és Norvégiára, úgy kivéve Oroszországot,
hol az utóbbi években a puszták beerdösitését megkezdték,
csak erdőpusztitó, de erdővédelmező vagy épen uj erdőket
kultiváló nemzeteket sehol sem találunk, melyek egy internationalis ujrabeerdösitési szerződés eszméjéért lelkesülné
nek, vagy csak aziránt kellő érzékkel is viseltetnének.
Még szomorúbb viszonyokat találunk Spanyolország és
Portugálban!
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Ily kulturviszonyok közepette Európa jövője iránt ag
godalommal telhetik el az ember. Európa vénül és erdeinek
folytatólagos pusztítása által politikailag is menthetlenül
elvesznék.
Mint egyedül és általában egészségesen viruló oáz ezen
európai „jövő pusztában" az erdőgazdag és ifjú friss Németország !
Ez erdeit nemesak nem pusztítja, sőt évről-évre jelen
tékenyen szaporítja.
Azt mondják tehát, hogy a nemzetközi szerződések nem
a valódi ut, melyen erdeink védelmét biztosítjuk.
Ellenben igen kívánatos, hogy minden államban a tu
domány és gyakorlat emberei e tárgynak figyelmüket szen
teljék, nézeteiket és tapasztalataikat az e czélra összehívandó
erdővédelmi nemzetközi congressusokon kicseréljék.
Európának majdnem minden állama érdekeltethetné
magát, hogy ezen értelemben nemzetközi erdővédelmi eongressusok életbe léptettessenek, és akként organisáltassanak, hogy
telhetőleg nagy és állandó hasznot hajtsanak.
Fersoroltuk az erdőnek közgazdasági jelentőségét, mi
nélfogva az állam, mint a közjóiét képviselője, jogosult, sőt
köteles az élő, mint a jövő nemzedék nevében megvédel
mezni azokat.
Védjük tehát az erdőt s erdősítsünk!
A tudomány, társadalom, maga az állam is tegyék ma
gukévá az ügyet.
Hazánkban 1840. óta derekasan irtogatták az erdőket.
Még törvényünk sem volt, mely az erdőt védelmezte volna.
Kétségkivüli most már, hogy az uj erdőtörvény, melyet
1879-ben nyertünk, a felsorolt erdészeti politikai fejtegetések
ben találja meg létjogát.
Ha csak futólag kérdenők, vájjon ezen erdőtörvény
megfelel-e a tudomány mai követelményeinek, csak azt felelhetnők : hogy legnagyobbrészt megfelel.
Erdősítsük be a folyók forrásait, a fensikok és kopár
hegyoldalokat.
Avagy tán kárára válnék az országnak, ha egyenlete
sebben eloszlott erdeink volnának, mint jelenleg vannak?
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Kellene-e csak egyetlen embert is a miatt kiirtanunk ?
Avagy kellene-e csak egyetlen egy hectárt is elvonni a mezőgazdaságtól?
Francziaországban hány embert kellett kipusztitani
azért, hogy a részletes beerdősitést megindították és szép
sikerrel folytatják?
Kevesebb búza és kevesebb széna teremne-e akkor,
mint most terem?
Angolországban 5 millió hold szántóföldön 55 millió
mérő búza, 41 millió mérő zab, 42 millió mérő árpa terem;
nálunk pedig mind a 13 millió holdon csak 40 millió mérő
búza, 35 millió mérő zab, 20 millió mérő árpa terem.
Bizonyára kevesebb szántóföld mellett is okszerlt gaz
dálkodással többet termelhetnénk, mint most termelünk, s igy
a szükséges helyek beerdősitése s véderdők állítása mellett
is népességünk nem fogna pusztulni, sőt inkább nagyobb mérv
ben szaporodnék, mint a jelenben szaporodik.
Ezen kivlil az erdővédelem szempontjából az államra
nézve még egy áldásos tér áll nyitva, és ez az oktatás, első
sorban az iskola.
Oktassák meg már jó korán a néptanítók a gyermeket
az erdők nagy befolyásáról az égaljra, a források gazdag
ságára, a föld jövedelmezőségére, lakhelyeik egészségesbitésére stb. Csepegtessék korán a gyermek keblébe, hogy a
fát becsülni kell, pusztitni biin, minden fa öreg vagy fiatal
sértetlen gazdasági jó.
A kis iskolás gyermekből lesz pedig a parasztgazda, s
a mit az ifjú tanult, az öreg sem feledi el.
Az erdővédelemről intézkedik az erdőtörvény, ez azon
ban soha sem lesz addig keresztülvihető, mig a nép az erdőt
becsülni és szeretni meg nem tanulta.
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Magyarország erdészeti statisztikája. Az erdei
földbirtok, az erdei termények értéke, forgalmi
statisztikája és a magyar erdőtörvény méltatása.
A magyar korona országainak összes területe 322,285
km2, ebből termőföldre esik 92-3% vagyis 298.162 km2. —
Nézzük, miként oszlik meg a termőföld az egyes művelési
ágak szerint:
szántóföld 19.256-7 km2, a termőföld 36-6u/„
rét. és kert 42.165-2 11 V
14-2 n
11
szőlő
1-4 ii
4.052-2 r n
11
legelő
46.909-1 11 n
15-8
n
11
nádas
1.545.6 n n
0-5 ii
n
erdő
94133-9 11 11
31 5 ii
11
Az erdő tehát a termőföldből 31'5%-ot foglal el, mi
94,133-9 km2 tesz ki, mi viszonyítva az állam egész területé
hez, annak 28 3% teszi.
Ezen összes terület a tulajdonosok közt a következőkép
oszlik fel:
2.064,427 hectár az állam és korona tulajdona,
59,686 „ közalapítványi birtok,
599,095 „ egyházi testületek és személyek tulajdona,
6.190,180
„ községek és magánosok tulajdona.
Erdő dolgában tehát meglehetősen el van látva hazánk,
erdőterületével az ötödik helyen áll az európai államok kö
zött. U. i.:
erdőterülete

az összes terület

Oroszország 1.907.601 km2 400°/o
Svédország
173.581 „
34
Németország 138.644 „
25 n
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erdőterülete

Ausztria
Magyarország
Anglia

az összes terület

94.252 km2 30‘6°/o
94.133 ,,
28-3 ,,
10.150 „
47 „

De ezen nagy erdőterület eloszlása a r á n y ta la n . Az er
dők 70% a magas hegységeket, különösen a Kárpátok és
erdélyi havasokat fedi, a síkokon pedig alig van fa.
Van olyan törvényhatóság, hol 60°/o-kát teszi ki az
erdő a gazdaságilag művelhető területnek (Mármaros, Zó
lyom, Ung, Grömör, Liptó, Fogaras), mig másutt l°/0 (Békés,
Csanád) vagy Csongrádmegyébcn épen 0 7 % az erdőség.
A fanemek szerint az erdőterület megközelítőleg a kö
vetkező arányt mutatja:
Az erdőség 25% vagyis 2.253.347 ha. fenyő
20 „
„ 1.882.678 „ tölgy
FvA

15

„

A

7 AA

„

bIkk és máB kemény
fanemek

5 „
„
470.619 „ egyéb lombfák
által van borítva.
Az üzemmódokat tekintve, rendesen a szálerdő és sarjerdőlizcm van alkalmazásban, a kéregnyerésre használt er
dők területe már csekélyebb, de még inkább a középerdőüzemé. Az egyes területek nagyságát számokban kifejezni,
kivéve az állami és alapítványi erdőkét, nem lehet, mivel a
kataszteri adatok még nem állanak rendelkezésünkre, de
meg a magánérdek, kivéve talán a nagybirtokosokét, még
eddig minden terv nélkül kezeltetnek.
Az állami erdőkből . . . .
2.063.427 ha. szálerdö1.000 „ cser
üzemben használtatik.
Az alapítványi erdőkből . . . 36.187 ha. szálerdö18.899 „ sarjerdő3.600 „ cserhántóUzem alatti kezelésben áll.
*
Erdőtermesztményeínk nagysága megközelitőleg a kö
vetkező számokat adja:
a fenyőerdők évenkint 9.850.202 m3
a tölgyerdők
„
5.253.417 „
más fanemek
„
17.336 342 „
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fatermést szolgáltatnak, mi összesen 32.439.961 m3 tesz ki,
s igy a fatermés kectáronkint 3 45 m3 mutat fel.
Általános tapasztalati adatok szerint a tűzifa és szerfa
közötti arányszázalék erdeinkben a következő:
A fenyőfáknál a termelt fatömeg 45°/„ tűzi- és szénfa,
55% szer- és haszonfa.
Tölgyeseknél az évi termésből 65% tűzi- és szénfának,
30°/0 épületi és haszonfának, 5% cserkéregre használtatik.
A blikknél és más lombfanemeknél a termelt fatömeg
75% tűzi- és szénfa és 25% haszonfa.
Ezeket egybevetve kitűnik, hogy évenkint haszonfatermelésünk 11.327.722 m3 s igy a tüzifatermelésre 20.937.885
m3 mutatkozik.
Összes haszonfa-termelésünkből kivitelbe megy a
fenyőfából . . . 50% vagyis 1.000.000 m3
tölgy „ . . . 67 „ „
1.005.000 „
bikk és más fából 50 „ „
250.000 „
tűzifából . . . — „ „
200.000 „
A faárak hazánkban nagyon változók, mi részint a fabőség, részint a piacz távolsága, úgy a szállítás költségessé
gének tulajdonítható, igy pl. a haszonfa köbmétere 1 frt 10
kr. és 12 frt 51 kr. közt, a tűzifáé 14 kr. és 3 frt 23 kr. közt
ingadozik.
Az ország összes fatermelését a különböző faárak te
kintetbevételével és hozzászámítva a mellékhasználmányok
jövedelmét, évenkint tisztán körülbelül 11.700.000 írtra lehet
becsülni, s igy egy hectárra átlag 1 frt 24 kr. tisztajövedelem
esik. De ez is az egyes vidékek szerint igen ingadozó, igy
p. o. mig az erdélyi részekben-hectáronkint csak 44 krt tesz,
addig a dunántúli részekben 2 frt 12 krra emelkedik.
Az erdők mellékhasználmányaira nem fordittatik nálunk
annyi gond, mennyit ezek jövedelmezősége megérdemelne.
Az erdei legelőknek átlag 25%-a használtatik s jöve
delme hectáronkint 20 krtól 2 írtig emelkedik.
A makkoltatás különösen a délibb vidékeken vétetik
jobban igénybe s ad jelentékenyebb jövedelmet, hectáron
kint 50 krtól 4 írtig.
Nagyobb jelentőséggel bir a gubacstermés és a cserkéregtermelés, bár az előbbi évről-évre csökken.
Némely vidékeken, de különösen a főváros vidékén
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jelentékeny jövedelmet nyújt az eper, málna és rózsa bérbe
adása.
Az erdők kezelésére most kezdenek oly egyéneket al
kalmazni, kik műszaki ismeretekkel bírnak.
Ily ismeretek elsajátítására szolgál a selmeczbányai
erdészeti akadémia. Ezen akadémia két tanfolyammal bir,
az egyik bárom évre terjed, s az erdészeti kezelési szolgá
latra képesít, a másik négy éves pedig az erdőmérnöki
teendőkre való képességet adja meg. A tanulók száma, kik
rendesek, rendkívüliek és vendéghallgatók, 150 körül in
gadozik.
*
A mi erdőterményeink külforgálmát illeti, ennek ada
tait az áruforgalmi statistika szolgáltatja, mely a legutóbbi
időkig teljesen elhanyagoltatott, csakis az 1881. évi X lll.
t. ez. rendelte el annak kezelését. A törvény jogerőre emel
kedése óta, a statistikai hivatal havi füzetekben adja tudtára
az érdeklődőknek a forgalom képét.
Nézzük ennek egy évre terjedő adatait az 1881. év
második és az 1882. év első feléről összegezve:
A behozatalnál a főszerepet viszi a fűrészelt fa —
59'43°/0 — s utána a puha épület- és mtifa — 14'97"/n, —
tehát e kettő együtt az egész behozatalnak csaknem három
negyedét teszi; továbbá szerepelnek még a cserzőanyagok
összesen 18'05°/o-al, a dongára, hamuzsirra, kemény épületés míífára 7-55"/0 jut.
A kivitelnél a főszerepet a donga viszi 61’97°/0-al, te
hát ez egymaga többet tesz ki, mint a többi együttvéve ;
utána legnagyobb szerepe jut a fűrészelt fának, de csak
16 61 százalékkal, azután következnek a kemény épület- és
műfa 9 52°/oi a puha épület- és müfa 3-6"/0 s a tűzifa 3-680/„,
a cserzőanyagokra 3 49°/„ s igy egyéb anyagokra 1'53% Í nfErdei terményeink kivitele 24.189.713 frtot, a beho
zatal pedig 2.983.526 frtot mutat fel; igy tehát kivitelünk
21.206.187 írttal haladja meg a behozatalt. Ezen összegből
Ausztriát a behozatalnál 94-27°/0 vagyis 2.812.547 írt; a ki
vitelnél pedig Ausztriába szállittatik 51-68°/0 vagyis 12 millió
504.864 írt értékű erdőtermény.*)
.... .... ....
*
*) E rdészeti L apok 1883. I. füzet 20. lap.
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Erdeitik befolyásáról hazánk éghajlata és forrásainak
képződésére pontos adataink még nincsenek, azonban annyi
már is konstatálva van, hogy némely tájon az erdők kivágása
és a talaj kopaszszá tétele, gyakran a légmérséklet és ég
hajlatban hirtelen és káros változást idézett elő, a források
kiapadtak.
Az erdők pusztításának káros hatásai különösen a hegy
ségekben érezhetők, főleg pedig heves és rüktöni viharoknál és
zivataroknál, midőn a kopár hegyekről leszaladó vizek gya
kori pusztításaikkal roppant károkat okoznak.*)
Sok statistikai kérdés volna még, melyeket kívánatos
lenne itt tárgyalni, de azokba részint adatok hiánya, részint
a végletek elkerülése miatt nem bocsátkozhatunk.
*
Hazánk erdőterülete, mely mint föntebb jeleztük, töb
bet foglal el, mint az egész ország negyed része, a rajta
létező nagy famennyiséggel tehát igen jelentékeny tökét kép
visel. Ily értéket már nemzetgazdasági fontosságánál fogva is
törvényliozásilag biztosítani kell.
Elődeink is felismerték már az erdők fontosságát s al
kottak annak védelmére törvényeket, mint az 1790-91., 1807.,
1836. és az 1840-iki törvények ezt tanúsítják. De nem csak
e korban, hanem évszázadokkal ezelőtt is a törvényhozás
gondjai közé tartozott az erdő, már 1504., 1548., 1563.,
1600‘, 1601., 1696., 1715., 1729., 1751-ik évekről találunk
részint végzeményeket, részint törvényeket az erdőkről, sőt a
legrégibb ebbeli intézkedés még Kálmán királyé, ki 1100-ban
végzeményei I. könyvének 18-ik fejezetében rendeli : hogy
az egyháziaknak adott erdők azoktól el ne vétessenek.
Noha azonban ezen régi törvények némelyikének fő
elvei a jelenkor fogalmaival megegyeznek is, és az erdő
védelemre sokoldalú intézkedéseket tartalmaznak, még sem
voltak képesek már a jelenkor igényeit kielégíteni, mi igen
természetes következménye azon lényeges változásnak, mely
az 1848. előtti birtok és egyéb általános viszonyokban beállott.
A birtokosok elvesztvén a jobbágyokat, elvesztették a
munkaerőt és jövedelmüket és e mellé még nyomasztó adóval
*) E ngel Sándor
B udapest 1882.“

„M agyarország

faipara

és

fakereskedése.
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Bujtattak, ezen terhek könnyebb elvisellietése végett az
erdőt pusztították.
Ehhez járult még a rohamosan fejlődő közlekedés és
ipar; mi által úgy a belfogyasztás növekedett, mint a kivitel
is könnyebbé tétetett, és a sok erdő a többnyire okszerűtlen
kezelés melett, a közérdek nagy hátrányára pusztiitatott.
A községeknek kihasított erdők pedig azok által nem
becsültetve, legelőkké taroltattak.
Ezen s hasonló okok tették szükségessé, hogy erdőgazdaságunk törvényesen szabályoztassék; még pedig oly
törvény által, mely egyrészt az erdőtulajdon szabad élvezeti
jogát megóvja, de másrészt a magasabb közgazdasági érde
keket is, melyek az erdőgazdasággal szoros összefüggésben
állanak, biztosítsa.
Ezek megoldására alkottatott az 1879. évi XXXI. törvényczilek.
Ezen erdőtörvény a lehetőségig szabadelvű; a birtoko
soknak teljesen szabad kezet enged erdeikben, pusztíthatják,
irthatják azokat, kivévén azon esetet, ha a közjó érdeke úgy
kívánná, hogy azok fentartassanak, milyenek: a véderdők,
a feltétlen erdőtalajon álló erdők és az állam kezelése vagy
felügyelete alá tartozó erdők. Hogy ezek mely erdők, azt a
törvény felsorolja.
A véderdőt soha sem szabad levágni egészen, hanem csak
szálanként lehet abból kiszedni a fát; a jövedelem tehát
korlátolt, de az állam ezen segíteni iparkodik az adóelenge
dés vagy leszállítás által.
A feltétlen erdötalajon álló erdőkre nézve szintén hatá
rozottan kimondja, hogy azok föltétlenül fentartandólc, azokat
kiirtani tehát és a talajt más czélra használni nem szabad.
Mind a véderdő, mind a feltétlen erdőtalajon a legeltetés
és erdei alomszedés korlátozva van.
A tulajdonképeni magánerdők kezelése nincs megszo
rítva, csak a félnyilvános erdők, n. m. állami, törvényható
sági, községi, egyházi, alapítványi, hitbizományi, közös közbirtokossági erdőket helyezi a törvény az állam felügyelete
alá s határozza meg azok mikénti kezelését; s ezen intézkedés
helyes is, mert ezen erdőknél a birtokosok magának a tőké
nek fogyasztására nem lehetnek feljogosítva.
A magán erdőknél az üzem teljesen szabad, csakis az
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állam kezelése vagy felügyelete alatt álló erdők kezelendők
rendszeres gazdasági üzemtervek szerént; a birtokosok a
földművelési minisztérium által jóváhagyott tervek keresztül
vitelére és további kezelésére kötelesek szakértő erdőtiszte
ket és elegendő számú erdőőröket tartani.
Az állam ez által biztosítani akarja az egyházak, köz
ségek és hitbizományok örököseinek a jövedelem tartamos
ságát. Biztosítani az alapítványokat, úgy az iparvállalatok
jövőjét, mely a kíméletlen erdőpusztitások által koczkára
tétetik. Józan, rendszeres és okszerű gazdaságot akar tehát
ezen erdőkben, s nem mást.
A törvény az elmondott rendelkezések teljesítését szi
gorú büntetésekkel igyekszik biztosítani.
Figyelmet fordít a törvény a tüzesetek és a rovarok
által okozott károk elhárítására, a mellékhasználmányok
okszerű szabályozására.
Az összes erdők feletti felügyelet czéljából elrendeli az
országnak kerületekre való felosztását, s ezek élére az erdőfelügyelőket helyezi. Az erdőfelügyelő az erdőtörvénynek leg
lényegesebb és legsarkalatosabb teremtménye, a törvény
végrehajtásának biztosítéka, az erdészet felvirágzásának esz
köze, nélküle a törvény rendeletéi írott malaszt maradnának.
Ö állítja egybe azt: mely erdők véderdők, melyek fel
tétlen erdőtalajon állók s mely erdőbirtokok azok, melyek a
minisztérium által jóváhagyott rendszeres üzemterv szerint
kezelendők !
Hatásköre tehát szép és üdvös, de ép oly súlyos is,
különösen a roppant erdőterületekhez mért csekély számukat
tekintve, csak úgy lesz sikeres, ha az erdőbirtokos közönség
a törvény intenczióit felfogva, öt teendőiben támogatni siet.
Megfelel az erdőtörvény a mai követelményeknek igen
jól, csak keresztül kell jól vinni. Nem szorítja meg az
erdőbirtokosok jogait, csak ott, hol nagyobb közgazdasági
érdekek kívánják s teszik elkerülhetetlenné, korlátozza azt.
Meggátolja az erdők derüre-borura való kiirtását s ezzel azok
folytonos jövedelmezőségét és jótéteményeit hazánk jövő
nemzedékének is biztosítja.
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Visszapillantás.
A mérsékelt égöv földjén culturnép csak akkor fejlőd
hetik ki, ha az illető ország kellő mennyiségű, czélszerűen fe l
osztott, jól ápolt erdővel bir ; az erdőnek nagymérvű hiánya
károsan hat a jólétre s ezzel a műveltségre.
Az erdőket — mint azt egy iró mondja — semminemű
más birtokhoz sem lehet hasonlítani. „ Azok sokkal többet ér
nek a hasznosságnál fogva, melyet képviselnek, mint a jövede
lemnél fogva, melyet szolgáltatnak." Azért mondja Dnemnig
is „hogy ha az állam nem birna erdőkkel, szükséges lenne
azt kölcsönre felhatalmazni, hogy olyanokat vegyen vagy
telepítsen''.
Szűnjék meg valahára az erdő a hamupipőke szerepét
továbbra is játszani. Adjuk meg az erdőnek a mi őt megilleti.
A kívánt, természetes viszonyok nem fognak azonnal beállani,
mivel az erdőnek mindenhez sok idő kell. Egyedüli üdve az
önfentartás erejében rejlik — s ez a jövő gyermeke. Mig
azonban az erdőnek ezen önfentartási tevékenység meg
adatik, addig is őrködjék felette az állam, nehogy a létérti
küzdelemben elvesszen, mielőtt még a küzdelemre megerő
södött.
Es végül kifejtett erdöpolitikai elveink összegezéséül
ideigtatjuk
az erdőgazdaság tizparancsolatját :
1. Légy meggyőződve arról, hogy minden fa, minden
liget, minden erdő közvetítőt képez a föld és a lég között,
melynek közreműködése nélkül a legtermékenyebb föld is
holt sivataggá változik.
2. Ne ejtsed ki az „erdő" nevét hiába, hanem gondos
kodjál arról, hogy a községi területeken lévő nyomorult lom
bozat árnyas erdőállománnyá változzék.
„Az erdő és közgazdasági jelentősége.“

)
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3. Gondold meg, hogy az erdő a legtöbb életszükségletei
det kielégíti, hogy a természet életedet a bölcsőtől a sirig az
erdőhöz kapcsolta, és hogy minden ellenzésed daczára jól
léted az erdő virulásához van lánczolva.
4. Tiszteljed az erdőt és minden fáját. Ültesd és ápold
az erdőket gyermekeid számára, hogy neked és utódaidnak
jó sorsotok legyen itt e földön.
5. Ne ölj meg egy madarat sem, mely a mezőgazdaságra
nézve veszélyes rovarokkal táplálkozik: hanem tanítsd gyer
mekeidet arra, hogy a termések pusztítóit és ezek hasznos
ellenségeit megismerje, ezeket kimélje, amazokat pedig
kiirtsa.
6. Ne fertőzzed be a szűz erdőtalajt alkalmatlan fane
mek beültetésével, hanem oktasd gyermekeidet a mindörökké
változatlan természet törvényeire, hogy az erdötenyésztést,
erdökezelést és honosítását mindig ezen törvények szerént vé
gezzék.
7. Ne lopj élő erdei fát, ne lőjj tilalmi időben vadat,
ne vigy el gyantát, sem más életnedvet, sem friss galyakat,
kérget vagy más valamit, mi az erdő életéhez szükséges.
8. Ne tégy hamis tanúbizonyságot egy erdőrontó előnyére,
ne titkold vagy rejtsd el az erdőtolvajlásokat; hanem minden
erdőrongálást jelentsd fel az illető hatóságnál, hogy a bűnösök
érdem szerént lakóijának.
9. Ne tulajdonítsd el felebarátod erdőtermékeit, sem
pedig a községi erdő termékeit.
10. Ne engedd magad csalók által helytelen fakivágásra
csábítani, ne hallgass arra te, ha valaki azt tanácsolja, hogy
az erdőktől az alom vonassék el, vagy pedig, hogy a községi
erdő parcelliroztassék; hanem gondolj arra, hogy Isten azért
adott helyes gondolkozási tehetséget, hogy az erdővel ok
szerűen bánjál, mint fontos gazdasági jóval.
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