
Francia erdőgazdasági politika 

A z „Erdészeti Lapok" legutóbbi 5. füzetében V. egy 
kis közlést hozott a „Le Maiin" erdőpolitikai cikkéről. Ebben 
arról is szó van, hogy jóhiszemű, de nem szakemberek a 
legószszerűbben vezetett vágásokban is már pusztítást lát
nak s hogy elkerülhetetlennek tűnik fel, az új 1922. évi erdő
törvény dacára is, egy ankét összehívása, mely a bajok kiter
jedését s közérdekű védekező módjait megállapítaná. 

A „Le Matin"inek ezen cikkét is bizonyára az erdők 
régebbi pusztításai nyomán következett sok természeti csa
pás fölötti aggodalom s idegesség váltotta ki. Hiába, egész 
földkerekségünkön, amerre az erdőpusztítások megindultak, 
ezeket mindenütt nyomon követték s követik a természeti 
csapások. A természet ellen bűnhődés nélkül vétkezni nem 
lehet. Boldog az az ország és nemzet, mely szemét nyitva 
tartja, lát és hisz. A hitetlenség minden vonatkozásban meg
semmisülés. 

Franciaország sok és nagy tandíjat fizetett. Ennek 
következménye, hogy az erdőpolitikai kérdéseit úgyszólván 
napirenden tartja. 

A fenti cikkel kapcsolatban érdekes lesz megemlékezni 
arról, hogy már 1910-ben az osztrák császári földmívelésügyi 
miniszternek franciaországi szaktudósítója a következőket 
jelenti: 

„Azok a nagy árvizek, melyek rövid idővel ezelőtt Fran
ciaország nagy részét, de különösen magát a fővárost, oly óriási 
mértékben megkárosították, az ország széles köreinek figyel
mét az erdők gondozása ég felújítása felé terelték. A parlament, 
különféle társaságok és szakkörök foglalkoznak ezzel a fontos 
kérdéssel, mely minden valószínűség szerint egy törvényben 
fog megoldást találni. Az 1882. évi erdőtörvény is különösen 
annak köszönheti létét, hogy abban az időben a Garonne folyó 
irtózatos árvizeket okozott. Mindamellett, hogy azóta e törvény 
keretében sok minden megtörtént és a nagyobb erdőbirtokoso
kat, társaságokat, magánosokat is eléggé meggyőzték a szóban 
forgó törvény szükségességéről és mérhetlen hasznosságáról, 
mégis vajmi kevés eredményt értek el az erdők fentartása s 
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még inkább a kopár területek beerdősítése terén. A kihasznált és 
újból be nem fásított területek, valamint a kopár részek még 
mintegy 6 millió hektárt (!) tesznek ki. Nagy bűneik vannak 
e tekintetben a községeknek és közösségeknek, melyek az ő 
legelőiket mórtéken felül, használják (akárcsak nálunk!), nagy
számú marhaállománnyal túllegeltetik, gondozatlanul hagyva, 
elkopárosítják (épp úgy, mint nálunk!). A megalkotandó új tör
vényre vonatkozó javaslatok különösen két irányban mozog
nak. Egyrészt hogy az erdők fentartásának és a felújításoknak 
kötelezettsége különféle beneficiummal honoráltassók (pium 
desiderium!), másrészt pedig, hogy a magánerdők nagyobb 
mértékű kihasználása szigorúbb rendszabályokkal megakadá-
lyoztassék". 

Három év múlva — 1913. évben — pedig nemzetközi 
erdészeti kongresszust hívtak össze Parisba, melyen az ide
gen államoknak — köztük Amerikának is — 42 képviselője 
tényleg meg is jelent. Ezt a nagyszabású kongresszust a 
háborús időkből is ismeretes Clementel — akkori földmíve-
lésügyi miniszter — a többek között a következőkkel nyi
totta meg: 

„Ez a kormány annál többet fog cselekedni, mert tudja, 
hogy Franciaország azok közül az államok közül való, melyek 
az erdőségek kihasználása következtében a legtöbbet szenved
tek. Négy század óta erdőségeink haláltusája, egy rosszul fel
fogott civilizáció áldozata, folytatódott, és ez nem Ronsart szel
lemének, hanem Franciaországnak vére, mely a favágó fejszéje 
alatt folyt! 

Amennyiben a múlt hibáin okulunk, jóvá akarjuk tenni 
azoknak tévedéseit, kik a nemzet szent kincsét elprédálták. 

Tudnunk kell e mellett, hogy az erdő nem gyártelep! 
Annak fentartása nem célozza csupán a termelést1. Fentartásán, 
megmentésén 'fáradozni és pedig azon fától kezdve, amely ha-
talmas_ erdőségeinket alkotja, addig a fáig, amely falvaink és 
városaink lombsátorát képezi, nemcsak az ország meggazdagí-
fását, hanem azt is jelenti, hogy egészségesebbé és szebbé 
tegyük. Egészségesebbé tenni a fának szüntelen 'befolyása 
révén, melyet a klímára, a hőmérsékre és a levegő páratartal
mára gyakorol. A fa — azt Önök épp úgy tudják mint én — 
a levegő nagy éltetője. A betegség csíráit visszatartja és meg
semmisíti, állandóan felfrissíti a levegőt az általa szolgáltatott 
oxigénnel és nitrogénnel. A mocsaras pusztaságokat egészséges 
síkföldekké változtatja. Lefolyó vizeink természetes szűrője s 



így azok tisztátalanságait visszatartja és a hegységeink csen
des völgyeiben megvédi a források titokzatos fakadását. Végül 
vizeink lefolyását szabályozza és elkerülhetővé teszi az áradá
sokat, valamint a szenvedést és nyomort, amely ezeket a csapá
sokat kísérni szokta* i 

Ha valamennyi problémát nem is fogják magoldani, 
mindenesetre megoldásukhoz legalább tanácsokat fognak adni, 
melyek nemcsak a mi OTszágunk által lesznek hasznosíthatók, 
hanem a világ összes erdészetileg fontos országai által, ment 
•ismételnem kell, hogy az erdészet kérdése az egész világ szá
mára életbevágó kérdés /" 

Nem lehet ezeket az életigazságokat ismételgetni, 
a köztudatba bevinni s ott meggyökeresíteni; különösen ha 
az összes „egyebeken" kívül a nagy háború tapasztalataiból 
leszűrődőleg azt is figyelembe vesszük, hogy minden erdő 
egy jó erőd! Craus Géza. 

A Nyírség erdői 
Irta: B o k o r R e z s ő főisk. tanársegéd. 

A főiskola I I I . éves erdőmérnök-hallgatóinak ezidei 
tanulmányútja a Nyírségen vitt keresztül, ahol a nyíregy
házi királyi erdőfelügyelőség vezetése mellett bő alkalom 
kínálkozott a nyírségi homoki erdők tanulmányozására, 
az új erdősítések szakszerű kivitelének megismerésére. 
A tapasztalatokból sok tanulságot vonhatunk le. Lát
tunk hibákat, amelyeket az elődök akaratlanul elkö
vettek, akkoribán helyesnek tartván eljárásukat s az 
eredményekben csak most jelentkeznek, láttunk sok követni
valót, amelyet hasonló esetben alkalmazhatunk. 

A Nyírség piátója az Alföld eredeti vagy ó-pleisztocén 
korszakbeli szintjének darabja, amelyet szintén ellepett a 
futóhomok, mint a Duna—Tisza közét. Szerencsésebb fekvé
sénél fogva azonban előnyösebb helyzetben volt amannál az 

*Bizonnyára nem sejtette az akkori francia földirnivelésügyi 
imiiniiszten-, hogy ngyainezek am indokok süket fülekre fognak 
találni a trianoni tárgyalások alkalmával s ma setm találnák meg-
hallgaitáisra ia népek szövetségénél. Szerk. 


