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A slavóniai határőr-vidékből.
Irta B i e l e k I s t v á n .
Mielőtt a reám bizolt erdőgondárság részletes leírásához fognék,
néhány szóval a határőrvidék általános viszonyait fogom érinteni.
Hazánknak e keskeny földdarabja nyugotról a likani l-ső sz.
ezred Capella nevű hegységétől, a Száva és Duna mentében Erdély ha
táráig kelet felé húzódván, a románbánáti 13-dik sz. ezreddel végződik.
A határövikék összes területe a legújabb mérések szerint 335 Q
miriamélerre rúg s ebből 94 Q miriamétert erdők borítanak, — a mi
hazánk 1069 • miriaméterböl álló összes erdejének majdnem tized
részét teszi.
A határőrvidék lakossága a katonaságon, az az a fegyverben álló
szolgálattevő legénységen kívül 1054794 lelket számlál, esik tehát egy
F] miriaméterre 3148 lélek, s 1 emberre átlagosan 0 8 6 hektárnyi er
dőség.
A határőrvidék az erdöszre nézve nagy jelentőségű, miután ha
zánknak kevés része bir ugyan oly téren a gesztnövényzelnek annyi
változatosságával, a hol a havasok kúszó henyefenyoje s a síkságok
legpompásabb tölgye és boglárfája egyaránt díszlik.
A határőrvidék katonai szerkezete több mint száz éve hogy fenn
áll. A törökök rabló kalandozásai, melyek a honunk határait lakó nép
ségeket folytonos nyugtalanságban tartották, arra inditák dicső emléke
zetű királyainkat, hogy az ott lakó erőteljes délszláv és román nem
zetiségeket fölfegyverezzék, minek folytán országunk ezen része két
főhadi-kormányszékre, ezek mindenike 14 ezredbeli igazgatási kerületre
és az ezredbeli igazgatási kerületek mindenike 12 századbeli igazgatási
kerületre osztatott. Az ezredbeli kerületek mindenikének élén egy ez21
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redes, a századbeli egyes kerületek élén pedig egy százados1 áll. Min
den illyen ezredesnek gondlalási tekintetben egy kezelő őrnagy és egy
kezelő százados, minden századparancsnoknak pedig egy kezelő főhad
nagy van alárendelve, melyek az illető ezrednek vagy századnak elő
adói. Minden föhadi kormányszéknek van egy erdőszeli igazgatója,
minden ezredbeli kerületnek az illető erdőtérség nagyobb vagy kisebb
volta szerint egy erdömestere vagy főerdésze és minden századbeli ke
rületnek egy erdögondnoka. Az ezred erdömestere vagy főerdésze egy
szersmind az erdöszeti iroda igazgatója, közvetlenül az előadó őrnagy
nak, közvetve pedig az ezred parancsnokának van alárendelve. Ugyan
ily szolgálali viszonyban áll a századbeli érdőgondnok a kezelő főhad
nagy és a százados irányában. Az erdögazdászat tehát ilt korántsem
önálló ága az őszes gazdászatnak, koránt sem örvend a függetlenség
szükséges fokának, és az erdöszeti személyzet az illető gazdászatra igen károsan visszaható alárendeltségben áll.
Az egyes erdögondárságok 5756—8634 hektárra terjednek, s
ezek védszemélyzele, mely 7—8 közerdöszböl áll, közvetlenül az erdögondnoknak van alárendelve. E közerdöszök kétféle] rangfokozatnak.
Az alárendeltebbek, melyek csőszöknek is hivatnak, 575—1151 hektár
nyi védkeriilelekröl felelősök s azokat semmi egyébbel elfoglalni nem
szabad, miglen a lulajdonképi közerdöszök, mellyek bizonyos kiszabott
védkerülettel nem birnak, az erdögondnokot Írásbeli és kezelési mun
káiban segílni kötelesek.
Az erdöszeti védszemélyzet csupa válogatott halárörvidéki al
tisztekből áll, mellyek új hivatásuknak egyrészt igen tökéletesen felel
nek meg, miután mint benszülöttek az ottani nép szokásait igen jól
ismerik, mint volt katonák az erdővédelem kötelességeit pontosan lel—
jesilik s mindenikük legalább hazai nyelvén olvasni és írni is tud; e
közerdöszök azonban a határőrökkel közösségben élnek, családjuk törzs
házát lakják s többi rokonaikkal egy testületet képeznek, a mi ismét az
erdövédésre nézve nem mondható előnyösnek, mert a rokonaival és lak
társaival olly közel érintkezésben álló közerdösz vagy erdöcsösz annál
hajlandóbb azok iráni némi kisebb nagyobb elnézéssel viseltetni, miu
tán a ház összes törzsvagyonának öt ép olly nagy része illeti, mini
annak bármelly egyéb lakóját.
A határőrök családbeli közössége, a délszlávok és románok nem
zeti szokásaiban gyökerezik, a határvédés intézetének alapját képezi s
ezért annak idejében a.m. kormány állal nem csak ápoltaloll de külömbözö időben kell rendeletek által még inkább megszilárditlalott.
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Úgy látszik, hogy a rokon Családok e patriarchális közössége
nélkül az egyes őrházak sem katonai kötelezettségeiknek sem házi gazdászaluknak nem tudnának olly jól megfelelni, mint most. Tudni kell
ugyanis, hogy a határőrvidék törvényei szerint három fiú" közül csak egy
marad házi gazdának, a többi kettő pedig katona köteles, éltének gyak
ran 50-dik évéig, s hogy az őrházak tettleg még most is robotkötele
sek. E közösségnek különben még egyéb jó és rósz oldalai is van
nak; az egyesek végelszegényesedésének és a proletárok elszaporodá
sának ez által ugyanis eleje vétetik, mert az illető házi-atya, kinek a
közösség egyes tagjai kisebbszerü peres ügyekre nézve és gazdászati
tekintetben alávetvék, a családhoz tartozó minden tagot, a ki gyámolitását igénybe veszi, telhetőleg segíteni vagy azt a közösségbe ismét
befogadni törvényszerüleg köteles. Kivételt képeznek e részben a szol
gálatban lévő katonatisztek vagy egyéb hivatalnokok. Másrészt ellen
ben nem tagadhatni, hogy több családnak ezen együttélése az egyes
családtagok erkölcsiségére nézve nem hathat előnyösen, mire nézve elég megemlítenünk, hogy gyakran 4—6 sőt tiz család is egyetlen egy
szobára van szorulva. E közösség továbbá zsibbasztolag hat az egyes
tagok tevékenységére és így azok jólétére is; az egyes házak törzs
vagyona ugyanis oszthallan és a határőrvidék alaptörvénye szerint el
nem adható; a közösség egyes tagjai az ingó és ingatlan vagyonnak
nem tulajdonosai, hanem csak haszonvevöi; e közösség tehát az erköl
csiség és a gazdaság jelenkori igényeinek nem felel meg.
Ezek előrebocsátása után a kezelésem alatt volt erdögondárság
leírásához fogok s bátorkodom t. szaktársaimmal az általam, határörvidéki
erdőgondnoki minőségemben gyűjtőit adatokat közölni.
A Klenak nevű erdögondárság a péterváradi ezred 5—ik század
beli kerületéhez tartozik; a Szerémség egy részét képezvén, a határ
őrvidék legtermékenyebb tájainak és történelmi szempontból hazánk leg
nevezetesebb pontjainak egyike; fekszik a k. h. 37°22/ és az é. sz".
44°48'' alatt. Délről a hajókázható Száva folyóval, nyugotról a Mitrovitz nevű századbeli kerülettel, éjszakról Szerémmegyével és keletről a
Kupinova nevű századbeli kerülettel határos.
A légmérsék viszonyait illetőleg a Milrovitzon 1860-ban telt kí
sérletek nyomán a középhömérsék tavaszkor - j - 6 - 88°C- nyárom -f12-32°C-, ősszel - f 7-52°C- és téli időben -f- 0-16°C-nak felel meg.
A tavasz és nyár középhömérsékének külömbsége 6-24°-ra ru'g.
E kísérletekből kitűnt még, hogy a tavasz hönrérséke igen in21*
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gadozó, hogy nyáron a hömérsék igen gyorsai) emelkedik, hogy az ősz
tarlós és egyforma hömérsékkel bir, miglen a léi lágynak mondható.
Ezen kerületi erdögondárság erdei 2 [ ] miriainéternyi sik l<rségen terülnek el, és korántsem összefüggök. Az erdők egy 1847-ben
Cetusich hadnagy-mérnök által eszközölt felmérés szerint 8634 hektárnyi
tért foglalnak el s határaikon belül 8 helység létezik 5650 lakossal.
A talaj igen gazdag televényrélegböl áll, mellynek alját az agyag
és homoknak szilárd keveréke képezi. A termékeny Iapályokat számos
mocsár hasítja keresztül, melyek némelyei mérföldekre húzódnak. E
mocsárok legnevezetesbikét „Obetzka barra u -nak hívják; ez a rómaiak
nak a Szerémségben való uralkodásuk ideje alatt mesterségesen épült
csatorna volt, mely annyi század folytán elhanyagolva posvánnyá vál
tozott. E mocsár egyrészt Hertkovcze nevű falunál, másrészt pedig Kupinova mellett van a Száva folyóval kapcsolatban, és a klenaki és ku
pinovai erdögondárságon terül el vagy 10 óra járásnyi hosszban. Sza
bályszerűsége, melynél fogva a Száva és ö közte fekvő erdővel körlapszeletet képez a fönebbi föltevést még valószínűbbé teszi. Számos az
erdögazdászatot itt annyira gátló mocsár aligha nem a romaiak lecsapolási építkezéseinek elhanyagolt maradványakép tekinthető. Hogy »
rómaiak a Szerémség érdekében e részben sokat tellek, a z t a Jarak
vevü falu melletti csatornák maradványai is bizonyítják, mely csator
nák 300 körül Krisztus után Gallerius és előde Probus császár légiói
által építettek. Sajnos, hogy a rómaiak utódai e nagyszerű építkezése
ket elhanyagolták, meg nem fontolván vagy felfogni nem bírván, a mit
a rómaiak annyi idő előtt igaznak ismertek el, hogy a Szerémség jobbléte mind égalji mind földmivelési tekintetben leginkább az álló vizek
lecsapolása által volna elérhető; mert, hogy ezek a légkört megrontják
és sok ember egészségére nézve veszélyesek,, hogy a mező V8gy er
dőgazdaságtól ezer meg ezer hektárt rabolnak el; azt kétségbe vonni
csakugyan lehetetlen.
Való ugyan, hogy e posványságok kiszárításával a lóg nedves
ségének csökkenése járna s ez által a hömérsék szélsőségei növeked
nének; meglehel, hogy ennek folytán némely a mostani égalji viszonyok
alatt diszlö növény azután kevésbé vidoran tenyésznék, de mind ez öszszehasonlitva a posványok lecsapolása előnyeivel, tekintetet sem érdemel.
Az itt erdőket képező gesztnemek közül első helyet foglalnak
a tölgyek; nevezetesen a csupkás és a csupkátlan tölgy; a cserfa és
a kövi-tölgy. A csupkás tölgynek a termőhely itt annyira megfelel,
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hogy gyakran mesés mérveket szokott elérni. Magamnak is volt al
kalmam az egyes községek száinára jelölt vágásokban s erdörendezöi
minőségemben oly tölgyekre akadni, melyeket szokallan átmérőjük és
magasságuk végeit megmértem, egyszersmind azok köbtartalmát is ki
számítván. Ezek közül ez úttal csak néhányat kívánok megismertetni.
1. Csupkás tölgy, a klenáki község Karakuscha nevű erdörészében. A
talaj tnélyrétegü lelevétiydús agyagföld; átmérője 1 3 méter
magassága 294 méler
idomszáma 0"59
a törzs köbtartalma 22 köbméter,
gally és rözsefa •»•*• 4 köbméter
a geszt összes köbtartalma 26 köbméter,
kora = 250 év körül.
2. Csupkás tölgy, a határőrök számára föntartott Grabovze-Oslrovo ne
vű vágásban, közel a Szávához, alig észrevehető domborulaton.
A talaj mélyrélegü termékeny agyagoshomokföld;
átmérője — 2'15 méler
magasága 36-98 méter
kora 350 év,
köbtartalma gally év rözse fástol — 42 köbméter.
A kövi tölgy, mely a Szerémségben úgy mint egész Slavoniában
n többi tölgyekkel vegyesen tenyészik, e gondárságban is találkozik;
« tölgy édes makkal bir, mely majdnem minden csernye nélküli lévén,
az ember által is élvezhető; különben valamennyi tölgy közölt legin
kább hasonlít a csupkátlan tölgyhöz.
A gyertyán csak egyetlenegy, néhány száz hektárnyi elegyellen
álladékot képez, s ennek zárlatában aránylag igen magasra nő. Külön
ben csak egyenként jő elő. A nevezett gesztnerneken kivül itt habár
alárendelt mennyiségben, még a következők tenyésznek: boglárfa, szil,
t'odorjávor, pompás diófa, körisfa, alma és körtvefa, hamvvas- és mezgés éger, kis és nagylevelü hárs, ákász, veres berekenye, zelnicze
meggy, tövis kökény, igen nagy elterjedtségben pedig a csere-gala
gonya.
E kerület összes erdőségeiben a gazdászat a szálerdő- még pedig
a rendszeres szállaló üzem szaliályaira van fektetve.
Az egyes állarlékok azok mostani korára való minden tekintet
nélkül 60 egész 100 évi vágásokra vannak osztva. E gyakran 170 hek
tárnyi terjedlségü vágásokban 10 és több esztendeig szállalnak. és mi-
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ulán az álladók összes gesztjei az űjraerdösülésre való minden tekintet
nélkül levágattak volna, a vágás árkokkal korittelik be. E gazdálkodás
közönséges következése az, hogy e surjányok áthallan csere-galagonya
sűrűségekké válnak. Tegyük hozzá, hogy az egyes tőkéknek gyéren s
csak úgy imitt amott előforduló hajlásai, vagy az egyes, az elgyepesedetl talajból nagy nehezen kibontakozó magonczok leágésztalnak, s ter
mészetesnek fogjuk találni, hogy csak ritkán akadhatni teljesen vagy
csak félig meddig is erdösült surjányokra.
E gondárságban egyetlenegy Mihalovo nevű 30 éves tölgy kul
túra létezik, mely teljes zárlatu, igen szépnövésü és tökéletesen sike
rültnek mondható.
Az előbbiekből kitűnik, hogy az tíjruerdösülés sem gondos vá
gat sem vetés vagy ültetés által nem segítlelik elő, minek folytán szá
mos legjobb talajú surjány parlagon hever; azok erdősítéséről szó sin
csen s legfeljebb is legelőnek használhatók.
Magasb rendeletek érlelmében itt már régen a középerdö-üzem
lett volna alkalmazandó; a tölgy, mint uralkodó fanem, alfának sőt fól
iának is beillenék, mely utóbbi minőségben különben a szil, a jávor és
a kőris is a maga helyén volna.
Ezen üzemmód alkalmazása állal nem csak a határőrök tetemes
épületi- és tüzelő-fa szükségletét de azok nagy mérvben foganatosított
legelő szolgalmát is okszerűen lehelne kielégíteni.
A vágások erdősítése ügyének siralmas állapota okát egyrészt a
régibb időkben itt eszközölt dongafa eladásban találjuk. Az illető l'akereskedök ugyan is nem geszlszámra vették a fát, hanem 300—460
hektárnyi e czélra kijelölt téren dongál készítettek és csak az elkészült
dongák mennyisége szerint fizettek. Ennek következése az lön, hogy
számtalan látszólag könnyen, valósággal azonban még pedig a szokásban
lévő szállaló üzem folytán nem jól hasadó gesztet levágattak, mely az
után a vágásban keresztül kasul fekve maradi, számos torlaszt képez
vén. Képzeljük éhez még a sok fahulladékot, forgácsot, gally- és rözsefát, mellynek a vágásból való eltakarítására a szerződő fakereskedök
nem voltak kötelezve, s természetesnek fogjuk találni, hogy itt az erdő
sülés és erdősítés egyaránt majdnem lehetlenné vált.
Ujabb időkben ezen szerződések említett feltételeinek káros vol
tál ugyan felismerlek s most a kereskedőnek minden levágott gesztet
meg kell fizetnie, okszerű erdögazdászatról azonban mind addig nem
lebetend szó, a inig azon akadályok el nem háritlalnak, melyek az er-
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díisz szabad és bizonyos határok közt független intézkedéseit hátráltat
ják, s az erdészeti tudományok elveinek józan alkalmazását alioz nem
értőktől teszik függővé. Pedig tartani kell tőle, hogy a jelen gazdászat hosszas!) idei folytatása mellett a tölgyesek, a termőhely minden
jelessége mellett is el fognak lünni s más értéktelenebb geszluemekuek
helyei engedni. 1860-ban a csupkás-és csupkatlan lölgy épületi és szerszámfa köblábának ára 21 kr. a tüzelő fa V/L basábu ölének lökeára
pedig 3 frt. 50 kr. volt.
A határőröknek szánt fának szállítása rósz erdei utakon történik;
a fakereskedők fája ellenben tengelyen vitetik a közeli Száva partjá
hoz, onnét pedig bajókon szállíttatik tovább.
Minden fafogyasztónak, hogy fáját tova szállíthassa, az erdögondár által láltomásozoU szállítási czédulával kell ellátva lennie, melynek
az illető ezred számát, az utalványozón fa és az abból készült áru men
nyiségének kimutatását kell tartalmaznia. A szállításnak az áru külömbeni elkoboztatása mellett, csak az e czélra megjelölt utakon szabad
történnie. Ennek ellenőrzése végett helyenként az erdöszeti védszemélyzelböl álló őrsök állítatnak fel.
Ezen erdögondárság védszemélyzetc 5 erdöőrböl és 2 közerdöszből áll.
A makkollatás a haláröröknek engedtetik át. A hány fejel szá
mit minden közösség, annyi nagyobb vagy kétannyi fiatalabb 1 éves
sertést hizlalhat az erdőn. ÍJ a valamely közösség törvényes illetőségén
felül akarna egy vagy több serlést hizlalni, annak minden darabjától a
kincstári pénztárba 1 frt. 50 krl. köteles fizetni. E részben az ellenöiködés az erdöszeti személyzetre van bizva. A makk bőven terem meg
minden évben; mennyisége szerint telj- vagy legalább félmakkolásnak
felel meg.
A szintén minden évben bö gubicstermés, egy arra rendelt bi
zottmány állal, mely az ezredbeli őrnagyból, az illető századosból, az
ezred föerdöszéböl és a század erdögondnokából áll, megbeesultelvén
árverés utján a legtöbbel ígérőnek adalik el. A gubicsvevök azl a gondárságon belül létező 8 község lakór által szedetik és szalutálják az
ezred által megszabott áron. Az erdöszeti személyzet kötelességében
áll, a vevőknek minden tekintetben segédkezet nyújtani és a gubicsesali dugárkodásl lehetőleg akadályozni.
Az itt honos dúvadak közül megemlítendő az elég gyakori far
kas; bárha az illető hajló vadászaion rifkán esik több 2 - 4 darabnál,
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mellyek 5 ftjával dijaztdtnak. A farkas itt télen nyáron többnyire a
surjányok áthatlan cseregalagonya sűrűségeiben tanyázik, éjjeli időben
innét látogatván a közelében legelő csordákat. Az 185%o-ki télen annyi
volt a panasz ezen éhesrabló ellen, hogy a század parancsnoksága in
díttatva érzé magát, e gonosz vendégek ellen irtó háborút kezdeni.
Hogy a tervezett hajtóvadászatnak sikere legyen, parancsot veltem a 288 hektárnyi áthatlan csere galagonya sűrűséggel majdnem tel
jesen benőtt Jaraka Zabran nevű surjánynak A pontjától B pontja felé
vezető utczát a lövészláncz számára kijelölni s azt a kerület lakói ál
tal kitisztitatni.
Miután egyszerű irányasztalkánál egyéb méreszközzel nem ren
delkezhettem, megvallom, hogy feladatom megoldása zavarba ejtet; de
kisegített a morva-sziléziai erdöszegylet közlönyében Weber erdömesler űr által megfejtett következő föladat: „ E g y e r d ő n k e r e s z t ü l
é p í t e n d ő ú t A—B i r á n y á t i r á n y a s z t a l k a s e g í t s é g é v e l
k i j e l ö l n i . " T. szaktársain közt lesznek többen, a kik szívesen veszik,
ha e feladat megoldását emiékezetökbe vissza idézem.
F ö l t é t e l : az erdő lapályos.
B

Az irányasztalkát A-ra állít
juk és onnét kényleges irányban d
pontot határozzuk meg, d ponton
túl az egyenes Ad folytatásának
akadálya akad tehát d-re de füg
gélyest állítunk s ép űgy az Ad
vonal valami más, például b pont
jára bc-l; ec-nek egyenközünek
kell lennie az Ad vonal bd részé
ve), c-töl c-n keresztül irányozunk

már most n felé, s ha ott ismét akadályok tűnnének fel, azokat az épen
magyarázott módon kerüljük meg s folytatjuk a dolgot, inig végre a
mezőre, h pontra érünk. Most B pontra állunk s onnét w* A-ra Bf füg
gélyest húzunk; 6'-ot pedig úgy találjuk, ha /"-tol B felé nm és de
vonalak összegét fölvisszük.
Ezek után ismét A-ra állunk s a másik oldalon B felé haladunk,
inig az épen leirt műtétek segítségével ic-hez érünk.
Ha már most a két egyenes vonal B 6 és B 6' mindenikét 6 egyenlö részre osztjuk és a U 6 ' vonal első osztályrészéről l'-ről, vaU-
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mini ÍJ 6 vonal első osztályrészéről 1-röl a függőleges \' y és iy
vonalakat húzzuk, akkor ezek álmetszési pontja y szinléti az A—B iránybati van s most az irányasztalkát e pontra állítjuk, a By iránytű
ig minden nehézség nélkül kijelölhetjük, az útba eső akadályokat nap
számosaink által eltávolíttatván.
A farkason kívül e kerületben a róka és a borz is tartózkodik.
Ovomadarakban pedig talán egy vidék sem gazdagabb a Szerémségnél;
itt a sasok és kányák mindenféle nemeire akadhatni.
közé.

A nevezetteken kivül az őz és nyúl sem tartozik a ritkaságok
A fogoly itt gyéren, a fürj nagy számban találtatik.

A tél közönségesen igen lágy lévén, a patakok és posványok
csak ritkán fagynak be, minél fogva itt számtalan gázló szokott telelni,
és az által a vadászat e vidék legkedvesebb mulatságai eggyikévé válik.
A vadászat különben nem esak a katona tiszteknek és hivatal
nokoknak, de minden határőrnek is meg van engedve.
Marháját legeltetni a határőrnek, a tilosok kivételével, minde
nütt szabad.
Azonkívül a kincstár a határörök épületi- és tüzelő fa szükség
leteit ingyen födözi. Az illető helységek lakóinak szükséges épüleli fát
évenként Júliusban jegyzi fel a helyszínén az eidogondnok és a kezelő
katonaliszt. Tüzelöfául a községek a feküfát kapják, azonkívül minden
közösségnek meg van engedve, maga számára a községeknek jelelt téli
vágásban 15 köbméter hasábfát készíteni.
Ezen erdögondárság évi fatermése a katasler becslése szerint hek
táronként 384146 köbmétert teszen és miután a kerület erdötérségo
8634 hektár, tehát az évi összes fatermés 33167 köbméterre rúg.
Ez évi termés felhasználása a következő:
A. Épüleli fát fogyasztanak:
A határörök
1957 köbm.
A kincstári épületek
1371 „
Községi építkezések (templom iskola sat.)
619 „
Más kerületek
1216 „
Összesen

5163

„
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B. Tüzelőfa jár:
A határöröknek Cbele számítva a téglaégetésre valót is)
A községnek (Iskola, tanitó, plebánus, községi
épületek)
Tisztviselőknek és katonatiszteknek
. . .
A századbeli iroda és a lömlöczök részére
Magánosoknak pénzért
Összes tűzifa
Éhez az épületi la

11861 köbm,
1924
354
7438
6193

„
„
„
„

28234
5163

„

~

Összes évi fa fogyasztás 33397 „
E számokból azt látjuk, hogy a fogyasztás a terméshez helyes
arányban áll; hogy tehát okszerűbb gazdálkodás mellett a fogyasztást
emelni, a faeladást nagyobb mérvben eszközölni s ezen erdőket sokkal
jövedelmezőbbekké tenni nem volna lehetetlen , holott a mai kezelés
folytatása mellett a nemesebb gesztnemek lassanként ellünvén, előbb a
faeladás fog megszűnni, később a folyton emelkedő házi szükséglelet
is mind inkább meg kellend szorítani.

Az ember és az erdötlen sivatagok.
Nem ritkán állitatott már, mikép valaha földünk egész térsége
erdővel lett volna borítva s hogy a roppant erdötlen sivatagok az em
ber pusztításainak lennének eredményei. *) Nem tartjuk fölöslegesnek
kimutatni e nézet teljes helytelenségét, miután számos oly vidék léte
zik, mely erdővel soha sem birt és mely valószínűleg soha sem is fog
erdösülni vagy erdösitethetni.
A természet bölcs elrendezésének egyik legjótékonyabb oldala
az, hogy a nagyobb fanövények oly könnyen tudnak megtelepedni, föl
det foglalni s utoljára minden egyéb növényen uralkodni vagy azt helyé
ből kiszorítani. A földet csak az erdő teszi az ember számára lakha
tóvá és csak a hol az a talajt hosszasb ideig borította, válhalik a kopár
*) H u n d e s h a g e n Forstpolizeilehre — állítja, hogy Sahara pusztája az egyipto
miak erdöpusztitásai folytán keletkezett.
D e h 1 e n Forstgeschichte a z t mondja , mikép a népvándorlások csak a hegységek
és sivatagok erdei pusztításának következtében váltak szükségessé.

