
Az erdőégések akadályozásának eszközei. 
A folyó évi egyleti közgyűlés tárgyalására kitűzött IV-ik szakkérdés felett előadták: 

F ü r e d y Ede, in. kir. főerdész és H a j ó s Gyula, m. kir. al-erdöfelügyclö. 

Áz épületeket tűzfal környezi, a gyárak műhelyéből hatal
mas kémények emelkednek ki, a politikai hatóság pedig elren
deli, hogy minden háztulajdonos kötelezett udvarában vizzel 
telt kádat és létrát készletben tartani, a város-, illetőleg köz
ségházban vizfecskendők állanak használatkészen, nemes keblű 
s önzetlen hazafiak tűzoltó-egyletekké alakulnak, és vájjon 
mit képez mindez? Ugy-e bár oly üdvös intézkedéseket és 
óvrendszabályokat, melyek tűzesetek keletkezését s a kelet
kezett tűz terjedésének meggátlását, tehát a vagyonbiztonságot 
czélozzák. Égjen bár csak egy istáló vagy pajta, megkondul 
a vészharang és lázas gyorsasággal siet mindenki a tett helyére. 
Ritkának mondhatjuk azon esetet, a midőn a tűznek vad 
dühét megfékezni mihamar nem sikerül, mert a tűz habár 
meglepett, de készületlenül nem talált. 

Látva ezen óvintézkedés gyakorlati czélszerüségét, üdvös 
voltát, vájjon ne tartsa-c — az erdővagyon őre — az Országos 
Erdészeti-Egyesület kötelességszerű hivatásának akkor, a midőn 
az erdőégések országszerte nagy mérveket öltenek, a midőn 
holdak ezrei lesznek a tűznek martalékává, kijelölni azon 
intézkedéseket, melyek az erdőbirtokos által saját hatásköré
ben foganatosítva, az erdővagyon biztonságát szorgalmazzák. 

Ezen szakkérdés letárgyalása a milyen időszerű, ép oly 
szükséges is; mivel kétségtelen, hogy a kellő óvrendszabályok 
lelkiismeretes betartása mellett az erdőégések száma kevesbedni 
fog, ugy a mint azok terjedése is szűkebb határok közé leend 
szorítva. 

Az erdőégések által okozott kár oly tetemes, az erdőnek 
nemzetgazdasági jelentősége oly kiváló, hogy ezen beható 
figyelmet méltán megérdemli. 



Tudva azt, hogy az óvrendszabályok helyes és tapintatos 
megválasztása, úgyszintén a gyakorlatban való sikeres kivitelek, 
szükségképpen feltételezi azon inditó és közvetítő ok felisme
rését, a melynek közreműködése mellett a tűzesetek kelet
keznek ; azért mindenekelőtt ezekre terjed ki figyelmünk, a 
midőn a köznapi életben gyakrabban előforduló eseteket a 
következőkben elősoroljuk: 

Az erdőégés származhatik 1-ör szándékos gyújtogatás; 
2-or vétkes gondatlanság folytán. 

1. A szándékos erdőgyujtás indoka első sorban és leg
több esetben legelőtér-javitás s nagyobbitás utáni törekvés, 
mit a gyakori erdőégések megrögzött kútfejének tartunk, kiemelve, 
hogy a keletkezett erdei tűz, lehet mondani kétharmadának, 
ez képezi alapját. Továbbá boszuállás, mely lehet vagy szemé
lyes, vagy pedig vallás és nemzetiségek különféleségéből eredő 
gyűlöletnek a kifolyása. 

Ide sorozzuk a faorzók általi gyujtogatást is, kik nem 
ritkán ravaszságból cselekszik ezt, hogy t. i . a védszemélyzetet 
távolabb helyen foglalkoztatva, figyelmét elvonják azon erdő-
résztől, a melyben a falopást, vagy másnemű erdőkárositást 
zavartalanul foganatosítani akarják. Történhetik az erdővéd-
személyzct által, midőn a hűtelen, illetve gondatlan erdővéd 
avagy csősz a frissen ejtett károkat leplezendő, önmaga gyújtja, 
esetleg pedig bérencze által gyújtatja fel az erdőt. Néha pajzán 
gyermekek gonoszsága miatt, kiknek mulattató látványt nyújt 
az erdőégés. Elvégre babonaságból is, melylyel a tévútra vezetett 
tudatlan nép az időjárás megváltoztatását czélozza. 

2. A vétkes gondatlanságból származott erdőégések kelet
kezhetnek : Az erdei szolgalmakból kifolyólag. Ezt, mint sar
kalatos tényezőt, hangsúlyozni kívánjuk azon okból, miután 
az erdei szolgalmak utat nyitnak az erdőbe azon legalsó nép
osztálynak, mely semmi kímélet- és semmi tisztelettel sem visel-



tctik az erdő iránt, s egyúttal annyira tudatlan, hogy a tör
vényszabta óvrendszabályok szem előtt való tartását tőle még 
csak kívánni is alig lehet. Nem ritkán fuvarosok és utazók 
által, a kik közlekedési utak mentében levő erdőszéleken töl
tik az éjszakát. Szintúgy a vadászat és halászati jognak gyakor
lata alkalmából, és pedig: csöpűvel s más gyúlékony anyaggal 
töltött fegyvernek száraz időben való elsütése, a pihenő, vala
mint sütés-főzés, esetleg megvilágositás és fölmelegedés végett 
gerjesztett tűznek visszahagyott égő parazsa s egyéb mulasz
tások által, a melyek különösen akkor nyernek érvényt, midőn 
a halászat és vadászat idegen kézre bocsájtva, a tulajdonjog 
és kezelettől távol álló egyének által eszközöltetik. 

Sok esetben rendes erdei üzemből létesített tűznek gon
datlan kezelése folytán, mint a szenelés, mész- és koromégetés, 
bamuzsir- és kátrányfőzés, az erdőmunkások éjjeli tüze stb., 
kiváló tekintettel a szenet égető czigányokra és a hamu-nyerésre 
álló fákból. A havasok magaslatain szétszórtan álló házak lakói 
által. Száraz időben a gyufa, tapló, szivar avagy pipának gon
datlan kezelése mellett. Erdei gyümölcsöt szedő gyermekek 
vigyázatlansága következtében. Elvégre csavargó legények által 
élesztett tüzek folytán. 

A midőn a szándékos erdőgyujtás és vétkes gondatlan
ságból eredett tűzesetek keletkezésének okait rövid vázlatban 
elmondani már szerencsénk volt, áttérünk az erdőégéseket 
közvetítő indokok azon eseteire, a melyek közreműködése mel
lett az erdőégések száma nem csak hogy gyakoribb szokott 
lenni, de rendszerint nagyobb mérveket is ölt. 

Úgymint : 
Csekély számú és tudatlan védszemélyzet alkalmazása; 

ez súlyosan közvetítő és annál érzékenyebben boszulja meg 
magát, a mennyivel nagyobb mérvben veszélyeztetve van az 
illető kerület erdőégések által. 



Roszul kezelt vágások. 
Ezek buja fünövésc bő tápot nyújt erdőégések keletkezése-

és terjedésének, szintúgy azon körülmény, ha összefüggő nagy 
területet képeznek. Mezőgazdasági részletek az erdő között. 
Gondatlanul kezelt és őrzött erdőbirtoknak a szomszédsága. 
Nagymennyiségű hullfa és száradé félben levő álló fa jelen
léte. Befásitott terület szomszédságában száraz füvek és tar
lók. Vasutak áthaladása az erdőn. Kőszéntelepek. Tömött 
növésű fiatal állabok, melyekben az áterdőlés nem létesült. 
Tűlevelű erdők, vagy azok szomszédsága. 

Ha sikerült a mondottakban az inditó és közvetítő okot, 
melynek közreműködése mellett a tűzesetek keletkeznek, meg
felelő módon visszatükrözni, úgy könnyűséggel s mintegy magá
tól kifolyólag alakulnak belőle a teendő intézkedések és évrend-
szabályok is. Előre bocsátjuk azonban, hogy minden külön és 
talán kevésbé lényeges esetre kijelölni az óvrendszabályt kép
telenség azért, miután az esetek száma végtelen. Midőn tehát 
következőben az erdőbirtokos által saját hatáskörében fogana
tosítható intézkedések közül az érdemleges és kiválóabbakat 
elősoroljuk, eleget vélünk tenni a kitűzött feladatnak. Ezek 
pedig volnának: 

1. Az erdei legelőt — a gazdasági követelmények illő 
méltánylása keretében — a minimumra szorítani. Ne legyen 
azonban az erdőbirtokos a gazdasági szempontok megítélésénél 
elfogult, ne legyen szűkkeblű, ne kerülje el figyelmét, bogy 
a túlterjeszkedő, okszerűtlen erdei legeltetés különben is olyan 
ellensége az erdőnek, mint a phylloxera a szőlőnek, mint a 
coloradó a burgonyának. Széldöntések, rovarpusztitás s erdei 
lopások aránylag kevésbé sujtók. 

Ott, a hol az erdei legeltetést a rationalis erdőgazdaság 
érdekeinek megóvása mellett gyakorolni lehet, sőt kell; de 
okunk van félni, legelőjavitást és nagyobbitást czélzó erdő-



gyújtásoktól, vétessék be azon pont is a bérszerződésbe, miként 
oly erdőrészletekben, a melyek a szerződés tartamának batár
idején belől leégtek, a legeltetési jog élvezete megszűnt akkor, 
ha a tettes bizonyos idő alatt kipuhatolva nem leend. 

Ha az ilynemű erdőgyujtások rendkivüli mérveket öltenek, 
nem marad egyéb bátra, mint orvoslatuk tekintetéből rendkivüli 
eszközökhöz nyúlni, vagyis az erdei legeltetést — ez időleg — 
teljesen beszüntetni. 

Jótékony hatással leend, ha az egyesek által eszközölt 
külön legeltetést kizárjuk s abban állapodunk meg, bogy azt 
egyedül falkában, és pedig csak megnevezett pásztorok fel
ügyelete alatt szabad gyakorolni. 

A nyájak őrizetével ne bizassék meg éretlen gyermek, 
sem iszákos és rosz hirben álló naplopó, hanem becsületes 
magaviseletről ismert józan egyén. Ezek is intendők, bogy 
tüzelések alkalmával a szükséges óvszabályokat szem elől tévesz
teni soha ne merészeljék. 

2. Az úrbéri rendezések mielőbb való létesítése. A mint 
több a járó-kelő az erdőben, a tűzveszély eshetőségének való
színűsége is közelebb áll. Jól tudjuk, hogy czélnélküli fáradt
ság a nagyobbrészt tudatlan és sok esetben rosz akaratú 
faizás gyakorlatára jogosultakat hathatósan ellenőrizni nem is 
lehet, ha csak mindegyik mögött külön egy erdővéd nem áll. 

Egyébiránt is, ha érdemlegesen fontolóra vesszük, mennyi 
kellemetlenség- és mennyi kártól szabadul meg a birtokos akkor, 
ha erdejének feltétlen és egyedüli ura; ha látjuk, mennyire 
bénítja a faizási jog gyakorlata az okszerű és rendszeres erdő
gazdaság létesítését, ugy megérthető leend, hogy az erdőbir
tokosnak saját és közvetlen érdekei szempontjából oda kell 
törekednie, miszerint az úrbéri rendezések mihamar megejtes-
senck. Addig, a mig összes erdeink ezen iga alól felszabadul-



nak, a faizás-jogosultakra — méltányos bánásmód mellett —-
oktatólag s mtőleg kell hatni és őket telhetőleg ellenőrizni. 

3. Kellő számú és jóravaló védszemélyzet alkalmazása. 
Jóravalónak nevezzük pedig az erdővédet, ha példás erkölcsi 
magaviselet mellett, a szükségelt elméleti, valamint gyakorlati 
szakismeretekkel is bir, azon kivül becsületes és hű. Erdőgazdáink 
akkor fognak minden tekintetben megbízható védszemélyzettel 
rendelkezhetni, ha azokat érdemhez képest díjazzák. Mert az 
erdővéd csak ugy leend képes szolgálatát teljes odaadással és 
híven végezni, ha családjával együtt — szerény igényeihez 
mérten — el van gondozva és nem kénytelen egyúttal más 
keresetforrás után is látni. 

A védkörvények beosztása alkalmával fiatal vágásokban, 
közlekedési utak és vasútvonal által érintett helyeken, nem
különben mindazon erdőrészletekben, hol az erdőégés bár mely 
oknál fogva gyakori, a legügyesebbnek ismert, kipróbált erdő
védek alkalmazandók, és pedig a szükséghez képest kisebb 
védkörvénynyel. 

Az alkalmazottak közül azok, a kik az erdőőri szak
képesítéssel nem bírnak, ismertessenek meg behatóan a teendők
kel, mely erdőégések alkalmából reájuk vár. 

4. A kezelési intézkedések és óvrendszabályok körében 
nevezetes helyt foglalnak a nyiladékok, melyek mintegy ter
mészetes tűzfalat képeznek erdőégés ellen. 

A hol a terepviszonyok, szintúgy az uralkodó fanem azt 
megengedi, a nagyobb erdőtesteknek nyiladékok által való 
megosztása el nem mulasztandó, nemcsak miután hathatósan 
elősegiti az erdei tűz oltásának lehetőségét, de azért is, 
mivel a berendezést, használatot, védelmet könnyiti és sikerét 
biztosítja. 

5. Tűzesetek keletkezését és terjedését szűkebb határok 
közé szorítja: 



A faorzásnak erélyes rendszabályok által leendő korláto
zása. Az elhanyagolt vágások mielőbb való beerdősitése. Az 
erdőterületnek körülárkolása. Sürii fiatalosok áterdőlése. Hullta 
és álló száraz fának eltávolítása. Nemkülönben ezélszcrü leend: 
a vadászat és halászati jogot házilag kezelni. Nagy és terje
delmes erdőtestekben több üzemtestet felállítani. Az erdei tisz
tásokat befásitani. Beékelő idegen részleteket — habár tete
mes áldozat mellett is — megváltani. Elvégre, a fenyveseket 
lombfákkal elegyíteni. 

6. A rendes erdei üzemből élesztett tüzelések által létre
jövő erdőégések ellen ajánlunk jól fegyelmezett és a lehetőség 
határai között állandósított erdőmunkásokat nevelni, a kik egy 
vezérmunkás felügyelete alatt állanak. A gondatlanságuk folytán 
keletkezett erdőégések által okozott károkért legyenek azok 
egyetemlegesen felelősek, s tudja mindegyikök, hogy az előirt 
óvrendszabályok ismétleges mulasztása esetén az erdőmunkások 
sorából kizáratik, habár nem volt is közvetlenül erdőégés a 
következménye. 

Ideiglenesen felfogadott munkásoknak jelöltessék ki az 
idő és hely, a mikor és a hol tűzet gerjeszteniük szabad. 
Igen nagy szárazság, szintúgy rohamos szelek beálltával az 
erdei tüzelés vagy egyáltalán betiltandó, vagy csak ugy enged
tessék meg, ha a kezelő személyzet a hely szinén meggyőződést 
szerzett, hogy erdőégés keletkezésének lehetőségétől tartani 
nem szükséges. 

7. A hol az erdőégések tömeges fellépése az évnek bizonyos 
szakához van kötve, mi többnyire az égalji viszonyoktól van 
feltételezve, üdvösnek bizonyult a veszélyeztetett idő tartamára 
külön tűzőröket alkalmazni, a kik gondosan megválasztott 
magaslatokon akként foglalnak figyelő állást, bogy az erdő
állomány felett teljes átnézettél bírjanak. Ezeknek egyedüli 
és szoros kötelmük éjjel-nappal éber figyelemmel őrködni s a 



keletkezett erdőégéseket fegyvernek elsütése, kürt avagy egyél) 
hangjellel a szomszéd tüzérüknek sietve tudomására hozni és 
ezek által továbbittatni. 

Gyakori erdőégések által látogatott vidéken ezen külön 
tűzőrök alkalmazását melegen ajánljuk, mivel a gyakorlati tapasz
talat tanúbizonyságot tesz ezen óvrendszabály hathatós és 
sikerdús voltáról. Kevés eset kivételével, már ezen tűzőrök 
maguk oltják el az erdőégést, még mielőtt ez terjeszkedve, na
gyobb mérveket ölt. Természetes, hogy a tűznek oltásához 
szükségelt eszközöket és szerszámokat könnyen hozzáférhető 
helyen és kellő számmal készletben kell tartani. 

8. A társulás az erőket egyesíti, bizalom s kölcsönös 
barátság szilárdítja és hatályossá teszi őket. Ha a szomszéd 
erdőbirtokosok kölcsönös jóindulattal vannak egymás irányában, 
ha tűzveszély esetén hazafiúi készséggel nyújtanak egymásnak 
segédkezet, szóval, ha egyike másikának érdekeit magáénak 
vallja, ez is hatalmas óvrendszabályt fog képezni erdőégések 
keletkezése; de kiválóan terjedése ellen. 

Küzdjenek tehát egyesült erővel a tudatlanság és rosz-
akarat ellen, s ha ezt saját hatáskörben legyőzni emberi erőt 
felülhalad, lépjenek fel testületileg és eszközüljék ki a törvény
kezésnek rendkívüli intézkedéseit. 

A szikes-talaj műveléséről és fatenyészetéről. 
A folyó évi közgyűlés tárgyalására kitűzött V-ik kérdésre. 

Irta: II ó m a n Bálint , t iszttartó és egyleti választmányi tag. 

Értekező mindenekelőtt azon meggyőződésének bátorkodik 
kifejezést adni, hogy ezen kérdést ily sommás uton megoldani 
alig ha fog sikerülni, és czélszerünek tartaná mindenek felett, 
ha ez: p á l y á z a t a l á b o c s á t t a t n é k . 
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