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A tájegység, melyről szólni kívánok, változatos képet 
nyújt a látni tudó szem elé, és nem szakember is érzi, 
hogy ez a táj különleges. Ez természetes érhálózattal 
bőven átszőtt alföldi síkság, mely a lecsapolt sárrétek 
délkeleti csücskének szomszédsága egyfelől, másfelől 
közvetlen tőszomszédságban húzódik a legendás „Rad-
ványi sötét erdő", ám belátható közelségben vannak a 
Bihari hegyek ormainak erdőkoszorúzta bércei is. Egy
kor Bihar vármegye része volt, ma Békés megye részét 
képezi. 

Ember es erdő kapcsolata vidékünkön, itt a Körösök 
vidékén is ősidőkre visszanyúló társulás. Az ember az 
erdőben élt, az erdőből élt, az erdővel együtt élt és olykor 
vele visszaélt. E csodálatos ősi tájformának emberkéz 
okozta átalakulása már a bronzkori erdőirtásokkal el
kezdődött, mely a török hódoltság idején bontakozott ki 
a legjobban, majdnem eltüntette a síkság faállományát. 
A vízrendezési munkák képezték a másik mélyreható 
változást. Gyakran károsították az erdőt a legeltető 
pásztorok, a legelő bővítése érdekében alomtüzeket 
okoztak. A dézsa- és zsindelykészítők a fenyveseket 
tizedelték ősidők óta a Bihari hegyekben. 

A múlt századok során a legnagyobb területvesztés 
az erdőket érte. A szántóterületért vívott harc során a 
Sárrét és környékének őszi láperdői, láp füzesei napja
inkra nyomtalanul tűntek el. Hasonló sorsra jutottak a 
száraz tölgyesek és szil-kőris-tölgy ligetek is. Helyen
ként a tölgyesek után akácosokat alakítottak ki. A Körö
sök hullámterén puhafaligetek és cserjések díszlenek, 
alkotóelemük a fehér fűz. A régi szép fehér és fekete 
nyárasok ma már csak hírmondóként fordulnak elő. A 
füzesek árvédelmi jelentőségük miatt vannak. 

A sekély vizű lápok tájképét a kisebb-nagyobb szige
tet alkotó láperdők tették változatossá. Fafajuk a ham
vas éger, mely vagy tiszta állományt alkotott, vagy kő
rissel vegyesen fordult elő. A lápos talajú réteken a 
gulyástanyák kunyhóinak tartóoszlopai égerfából ké-

szültek, mivel a korhadásnak jól ellenállt. A községek 
magas talajvizű utcáiban ugyancsak alkalmazták. A le
írások alapján a láperdők valószínűleg sokban hasonlí
tottak a Tisza mentén ma is meglevő lápok égereseihez 
és kőris-éger ligeteihez. Az ingoványokból hátszerűen 
kiemelkedő területeken, a Sárrét peremvidékén kiterjedt 
kocsányos tölgyesek lehettek, melyet felénk a népnyelv 
mocsártölgynek is nevez. Rendkívül fontosak voltak 
ezek a sárréti falvak lakói számára, a tölgyfa sokrétű 
felhasználása miatt. Tartós, a korhadásnak ellenálló 
fáját nemcsak kerítésoszlopnak használták, de házépí
tésnél alapnak is igen alkalmas volt. Manapság még 
föllelhetők itt-ott maradványerdők formájában az ősál-
lapotok emlékei, kocsonyás tölgy, mezei szil, mezei 
juhar a Sárrét környékén. A magasabb fekvésű területe
ken a flóra más arculatot ölt, mint amilyen a Sárrét 
mocsaraié. Itt már előfordul a bükk, fenyő és egyéb 
lombfa. 

Az erdőterület, a lakosok száma Bihar megyében a 
Földművelésügyi Minisztérium által közölt adatok sze
rint a századfordulón a következő: összterülete 
1.904.587,2 kataszteri hold. Ebből erdőterület 508.692 
kataszteri hold és így 100 kataszteri hold összterületre 
26,7 % erdő esik, és tekintve, hogy a lélekszám 529,359 
egy főre 0,984 kataszteri hold erdő esik és 1 kataszteri 
holdra 0,271 fő. Fanemek szerinti megoszlás: 42,3 % 
tölgy, a bükk és más lombfa 54,7 %, a fenyő (luc és 
jegenyefenyő) 3 %. Az egyházi testületek és egyházi 
személyek az összes erdősült területeknek 61,52 %-át, 
a magánerdőbirtokosok 26,70 %-át, a községek, köz
birtokosok 7,22 %-át, a részvénytársulatok 2,33 %-át, 
a Magyar Királyi Kincstár 2,33 %-át birtokolták a múlt 
század végén. Egy szakvégzett erdész kezelésére átlag 
11.292 kataszteri hold erdő, egy szakvégzett erdőőr 
felügyeletére 6.092 kataszteri hold erdő esett. 

Ha ezeket az adatokat összehasonlítjuk a 20 évvel 
azelőttiekkel, azt találjuk, hogy az erdősült terület 
45.720 kataszteri holddal csökkent. Afanemek területén 
is változás történt. A tölgy területe 14 %-kal csökkent, a 
bükk és más lombfa területe közel 5 %-kal növekedett. 
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Az 1879. évi erdőtörvény, XXXI. t. cikk életbelépése 
gyökeres változást hozott a bihari erdőségekre. Az 
összes erdőterület 66,2 %-a került a törvény hatálya 
alá. A birtokosok ettől kezdve rendszeres gazdasági 
üzemterv szerint kezelték erdőjüket a megadott utasítá
sok szerint. 

Főbb törekvések a tölgy kímélete, a bükk csökkenté
se a fenyők javára. Az üzemmódot és „vágásfordulást" 
a növekedés és kelendőségi viszonyok figyelembevéte
lével állapították meg. A véderdők szállalás üzemben 
120 éves „forda" mellett, a mű- és tűzifát szolgáltató 
tölgyesek, bükkösök szálerdő üzemben 80-100 éves 
„forda" mellett, a többnyire tölgy sarjerdők 40-60 éves 
fordával kezeltettek. Afelújítás módjának megállapításá
nál a helyi körülményeket vették figyelembe. Azokon a 
vidékeken, ahol a fa értéke csekély, a munkaerő kevés, 
a természetes felújítás útját választották. Fő figyelmet 
fordítottak arra, hogy elegyes „állabokban" előforduló 

fenyő és tölgyfafélék uralkodóvá legyenek. A mestersé
ges úton való felújítást alkalmazták, pl. a nagyváradi 1. 
sz. püspökségi uradalomban kocsányos tölgyet telepí
tettek makkvetés által több ezer kataszteri hold meny-
nyiségben. 

Az állandó erdei utak létesítése is az erdészek egyik 
fő feladata volt, hisz több mint 100 ezer kataszteri hold 
erdő fatermése megy veszendőbe szállítási nehézsé
gek miatt. A már említett t. cikk 17. paragrafusa a bihari 
erdőségek legnagyobb részében megszüntette a régi 
rablógazdálkodást, de nyoma hosszú ideig észlelhető 
maradt. 

Talán nem volt hiábavaló időtöltés a múlt felidézése, 
hisz a múlt és jelen együttesen a jövő záloga és nem 
csak az általam említett tájon. Azonkívül e tájegységet 
hazai krónikáink oly méltatlanul mellőzik. 

Erdei László 

Jebru&r fiavi erdészeti teendők^ 
(az 1919. évi 'ErdészetiZsebnaptár szerint) 

Erdőhasználat. IA favágást magas hegységben még e hóban sem 
kezdhetjükjneg. 'Déd vidéken a vágást folytassuk  ̂különösen igye-
keznünk^ kell az áradásnak^  kitett, vagy posványos helyeken a 
favágást befejezni. 1A ntkílásokjts a cserkéreg—erdőkből a lágyfa-
nemekJóvágása folytatandó. í\ tulajkötéshez  szükséges gúzsokat, 
hevedereket, nemkülönben evezőket most készítsük^ 

!A fakiszállítás folytatandó; az áradásoknak^kjtett, vagy  pos-
ványos helyekről e hónapban minden fát kj  kellszállítani. 

'Erdőművelés. Lucz—, erdei-ésfeketefenyő tobozokat, valamint 
kőris, akácz  és  gyertyán magot még  gyűjthetünk,, a  vörös fenyő 
tobozokjjyújtését megkezdhetjük^ fűtött magpergetőkben  a mun-
kát folytassukjKedvezó időjárás mellett, különösen déli vidékeken, 
a hó vége felé, napos  magpergetőkön  is  megkezdhető a munka. 
"Hirdessükjíz eladásra szánt magot, makkot és csemetéket; szállít-
sukjela megrendelt magvakat, rendeljükjneg a más helyről beszer-
zendő magot s tegyünkjpete csíráztatási kísérleteket, hogy az előbb 
hozatott magpróbák^csíráztatási eredményeivel  összehasonlítást 
tehessünkj ellenórizhessükji szállítmányt. 

JA teleltetés végett elhelyezett tölgy makk^gyakrabban megvizs-
gálandó, melegtől  azonban óvandó, nehogy  csírázásnakj-nduljon. 
JA csemelekertek^kerítései s az erdőművelési szerszámokjó karba 
hozandók^. 

Déli vidékeken a csemetekertek üres ágyai feláshatok  ̂a lomble-

velű csemetékjnegnyeshelőkj (ágy időjárás mellett, kivált homokos 
talajon, a hó vége felé a csemete ültetés is megkezdhető, fűzés nyár 
dugványokat legjobb e hóban metszenis elültetésigpinczében elhe-
lyezni, vagy beföldelni. 

Erdővédelem. JA tűzifa tolvajlásokjnégmindiggyakgriaf^szokz 
lakjennu J\ Lasiocampa pini hernyói, a  Lophirus pini, "Bupalus 
pinuirius és  "Panolis piniperda bábjait  fenyvesekben moha  alatt 
találjukj irthatjuk^ úgy ezeket, mint az Ocneria dispar petéket. A 
korán rajzó szúkj, különösen a "Hylesinuspiniperda részére, fogófá-
kat dönthetünk^ 

Metlékhaszonvéle(elr\ Déli vidékeken tölgyesekben és bükkösök: 
ben a makfyltatás (téli  legelő) még  mindig tart.  JA mészégetés 
nyitott kemenczékben a  hó  vége felé megkezdhető.  Szalajfőzés 
folytatandó. Szénégetés, fuvarozás mint az előbbi hónapban. 

"Építkezések. JAz építkezésekhez szükséges tervekjés költségve-

lésekelkészítése, továbbá a fa— és kő- termelés és szállítás szorgal-

mazandó. Úsztató művekjs vízi csúszlatókJojavitandóki úsztató 

folyók^és patakok^szabályozásáAoz a szükséges rozsérólgondos-

kpdjunkj, óvjukfi partvédőműveket,gátakat, csatornákat,gerebe-

ket jégzajlás ellen. 

Erdőrendezés. Térképezés, a  becslési adatokjeldolgozása,  mú-

szerekjelókészítése a külső munkákhoz. 




