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dását gátolja, addig a lepkék számát csak nagy költséggel és fárad
sággal sikerül apasztani. 

Mint érdekes jelenségről meg kell emlékeznünk, hogy a gajari 
kerületben 1902-ben a Noctua quadra lépett fel tetemes mennyi
ségben. Bár ezen rovar károsításától nem kellett tartani, mégis 
figyelemmel kellett kisérni az általa megszállt állabokat, mivel mint 
a tapasztalat bizonyítja a Noctua quadra előhírnöke szokott lenni 
az apáczalepke fellépésének. És tényleg, bár ezen évben csak 
szórványosan, de a következő évben annál nagyobb mértékben 
lépett fel az apáczalepke. 

Az őszi erde i tüzekról . 

Október hó folyamán a hazai erdőkben pusztító tüzese
tekről valóságos rémhírek járták be a napilapok hasáb

jait, amelyek szerencsére csak részben nyertek beigazolást. 
Beszerzett információink szerint csakis Székelyföldön for
dultak elő olymérvü erdei tüzek, amelyek tetemes kárt 
okoztak és amelyek eredete és lefolyása az ottani nép 
gondolkodásmódját szomorú világításba helyezik. Az ország 
többi részében előfordult tüzesetek nem voltak oly nagyter-
jedelmüek, amilyeneknek a napilapok feltüntették, de az oltási 
munkálatok majdnem mindenütt nagy nehézségekbe ütköz
tek a lakosság közömbössége következtében. 

Részletes tudósításainkat a következőkben közöljük. 
A Szatmár vármegyében előfordult tüzekről Léber 

Antal, Szatmár város főerdésze a következőket írja: 
A szatmármegyei avasi bükkhegységben keletkezett erdei tüz 

tegnap reggel óta el lévén végkép oltva, a tényálladékot röviden 
következőkben közlöm: 

Előre kell bocsátanom, hogy adataim az avasi bükkhegy-
ségnek csak azon csoportjaira vonatkoznak, amelyek nyugat felé 
hajlanak, vagyis a Fehér-, Tur- és Tálnavölgyekre; ez a csoport 
mintegy 20.000 kat. hold, a keleti és délkeleti csoport, vagyis 



1377 

Máramaros, Blidár, Fernezely és Nagybánya felé hajló erdőégés
ről biztos adatom nincsen. 

A nyugatra hajló erdőknek zöme, mintegy 12.000 kat. hold, 
Avasfelsőfalu község határában fekszik, ebből 4000 kat. hold 
Szatmár városé, a többi kevés kivétellel magánbirtok. 

Tüz két esetben volt, mindkét esetben pásztorok, munkások 
gondatlanságából keletkezett. Az első esetben a Tálnavölgynek 
déli hegyoldala égett, ezt okt. 21-én a városi erdőőrökkel, két 
tűzoltóval, csendőrséggel és részben községi közerővel eloltottam. 
Elégett mintegy 350 kat. holdon az alom, szárazfa s a tűztől 
szenvedett az alnövet. A kár jelentéktelen. Másodízben ugyancsak 
a Tálnavölgynek legfelső pontján, a nagybányai határ szélén, 
az özv. Sepsi Károlyné-féle erdő gyuladt ki okt. 25-én d. u., 
sa tüz a Tálna völgyön lefelé és jobbra és balra is, vagyis nyugat, 
dél és északnyugat felé terjedt. Cservenka helyettes jegyző, a városi 
erdőőrök és a csendőrség néhány emberrel 3 napon át fáradoztak 
az oltáson, de eloltani a tüzet nem sikerült. A nép csakis 2 K 
napszámbérrel hajlandó oltani, a tüzet tehát egykedvűen veszi 
és azt mondja, az uraké ég, nem az övék. Szándékosan gyújto
gatnak, a csendőrség a vizsgálatot felületesen teljesiti. 28-án meg
kereste a Szatmár városi polgármester a vármegyei alispánt, hogy 
katonaságot rendeljen ki. Egy század katonaság mintegy 50—60 
felsőfalvi lakossal 29-én ki is vonult és részben a jelentékeny 
erővel, de főképpen a jelentkezett esővel estére el is oltották a tüzet. 
Ez alkalommal mintegy 7—800 kat. holdon égett a száraz alom 
és perzselődött a 20 éven alóli alnövet; élő nagy fában kár 
alig esett. 

Mindkét esetben a tüz csekély részben a községi erdőt, 
nagyobb részben a magánerdőket perzselte, a Szatmár városi 
erdőben nem volt tüz. 

Az elégett erdő Klein Vilmos és társaié, br. Oyőrffy Sámuel 
és gr. Dégenfeld Sándoré. 

A fenyőházai erdei tűzről Szabó Ferenc m. kir. erdő
mester a következőkben számol be : 

Több napilap jelentést tett a fenyőházai erdei tűzről és való
színűleg hiányos értesülés folytán oly alakban tüntették azt fel, 
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mintha ezáltal nagy károk keletkeztek volna. Szerencsére ez nem 
történt, de a veszély tényleg nagy volt. A tüz Fenyőházától 8 km 
távolságra a Murinkavölgyben, egy pásztorfiu gondatlansága 
folytán keletkezett. A leégett terület mészköves, silány déli oldal, 
mely ezelőtt 12 évvel taroltatott és a rá következő évben erdő-
sittetett. Ezen ültetés az 1904. évi rendkívüli szárazság alkalmával 
nagyrészben tönkrement, miért is ezen terület 0 -7 részben való 
pótlásra Íratott elő. A leégett 8 kat. hold területen 0'3 zárlatu 
11 éves fiatalos és egy méter magasságot meghaladó száraz fü, 
valamint a vágás idejéből visszamaradt sok rőzse és egyéb hul-
ladékfa volt. Ha elgondoljuk, hogy augusztus óta egy csöpp eső 
sem volt, de még csak számbavehető harmat sem, akkor meg
közelítőleg elképzelhetjük, hogy milyen gyúlékony volt a jelzett 
terület és az erős déli szélben milyen gyorsan terjedett a tüz. 
A veszély azért volt nagy, mert az égett területtel határos egyik 
oldalon 25 éves teljes zárlatu luczfiatalos, a másik oldalon 15 éves 
szintén teljes zárlatu luczfiatalos van. Ha a tüz ezen részletekbe 
átcsap, akkor az oltás a fiatalosokban lehetetlen lett volna és a 
még nagyobb veszedelemnek csak azáltal vehettük volna elejét, 
ha a fiatalosokat a tüz martalékául engedjük és csak a fiatalosokon 
kivül teszszük meg az oltásra vonatkozó intézkedéseket. 

Az erdőgondnokságban létesített villamos üzemű erdei ipar-
vasut és telefonhálózat ez alkalommal olyan szolgálatot tett, 
melyet a jövedelmezőség számításánál csak ugy félvállról irtunk 
az építendő vasút javára, de akik ezután terveznek erdei iparvas-
utakat, azok egész bátran tulajdonítsanak a vasútnak e tekintetben 
is nagy fontosságot. 

Folyó hó 26-án déli tizenkét órakor jelentette telefonon a 
szalatini erdőőr, hogy Murinkában tüz van. A telefon és vasút 
segélyével délutáni 1 órakor már mintegy 80 emberrel és dél
utáni 2 órakor már mintegy 250 emberrel oltottuk a tüzet. A nagy 
veszedelemnek csakis ezen lehető gyors intézkedés vette elejét. 
A tüz továbbterjedésének elejét vettük már aznap estére, de a 
leégett területen egyes tuskók, földalatti gyökerek és nagyobb 
rőzsehalmazok még másnap is égtek, midőn estefelé megeredt 
a várva-várt- eső és teljesen eloltotta a tüzet. 

Mint a mondottakból kitűnik, számbavehető kár nem történt. 
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A legnagyobb kár előreláthatólag abban lesz, hogy a silány köves 
mészkőtalaj helyenként — ahol sok rőzse volt — nagyon átégett 
és ezen helyeken az erdősítés hamarjában nem fog sikerülni. 

Túlzottak voltak a borsai erdei tűzre vonatkozó hirek 

is. Köllő Pál m. kir. erdész ur közlése szerint csupán 

2 0 — 2 5 hold kihasznált vágásterületen fordult elő tüz. 

Hasonlóan erősen túlzott volt a Petrilla hunyadmegyei 

község erdejére vonatkozó hir is. Erre vonatkozólag az 

alábbi tudósítást kaptuk: 

A petrillai volt úrbéresek „Tálya" nevü erdeje égésére 
vonatkozólag a lapokban megjelent közlemények a tényeknek 
nem felelnek meg. 

Valóság szerint ugyanis az erdőbirtok lángokban nem állott 
s most sem áll, hanem annak négy egymástól messze eső részé
ben csak futó alomtüz keletkezett, amely mintegy 200 kat. hold 
területet perzselt le. 

Az okozott kár, miután a tüz kizárólag öreg, vékony alom
réteggel s kevés alnövettel biró bükkösben pusztított, kataszteri 
holdankint mindössze 10 koronára tehető. 

A tüz két helyen a szóban lévő erdőbirtokhoz tartozó nagy 
kiterjedésű (mintegy 4000 kat. hold) vágható korú fenyvest is 
fenyegette, azonban átterjedése az azonnal kirendelt munkaerővel, 
amely Szíjgyártó József m. kir. főerdész és dr. Gerbert Ottó 
szolgabíró vezetése alatt állott, megakadályoztatott. 

A tűz, amely szándékos gyújtogatás eredménye, ez idő 
szerint teljesen el van fojtva s további veszedelemtől tartani nem 
lehet, mert az erdőbirtok az esős idő beálltáig csendőr-járórök 
őrizetére is van bizva. 

Leginkább a Székelyföldön pusztított a tüz. Igy pl. 
csupán a sepsiszentgyörgyi m. kir. erdőgondnokság kerü
letében okt. 25. és 30-ika között 2 4 helyen volt tüz, 
amely 6 2 8 k. holdra terjedt. Okt. 31-én ismét 50 hold 
fiatalost pusztított el a tüz. A székely nép, sajnos, nem
csak a vágható erdők pusztításában jár elől, hanem a jövő 
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nemzedékek jussát is meggondolatlanul pusztítja. A szo
morú valót az onnan vett alábbi tudósítás illusztrálja: 

Hogy a hamis próféták szereplése, a népnek félrevezetése és 
hibáinak dicsőítése mily borzasztó erkölcsi sülyedést képesek 
létrehozni, mutatják a Székelyföldön éjjel-nappal fellobanó és a 
napilapokban is megemlített erdei tüzesetek. 

Régente a nappali füstoszlopok és éjjeli őrtüzek a pusztító 
ellenséges hordák közeledtét jelezték, most pedig a jövő nem
zedéket kifosztó lakosság rablógazdaságára vetnek szomorú fényt. 
A józanul gondolkozó embernek elszorul a szive, amikor szabad 
kilátást nyújtó helyről körülnéz s látja, amint az Erdély Kánaánját 
koszorúzó hegyoldalakon, köröskörül, egyszerre tiz helyen is, az 
erdőkre boruló füstfellegeket okozó és gonosz kéz által gerjesztett 
tüzek az unokák tulajdonát képező erdővagyont megsemmisítik. 
Az ezer meg ezer holdakra menő erdőégések nem csupán vélet
lenségből származó elemi csapások, hanem megállapítható szándékos 
gyújtogatások eredményei, melyeket a rendkívüli szárazság és a 
korai falevélhullás is nagyon elősegít. 

Lesz harapégett gomba, egy kis asszuság és legelő, követ
keztet a nép, és a községi elöljáróságok emellett még egy pár 
napi ingyen munkára is számítanak, Az oltásra a nép nem kap
ható s igy esik meg, hogy az erdő nemcsak napokig, hanem 
hetekig is ég s ha a tüz, a felnőtt fákat nem is hamvasztja el 
egészen, de azok kiszáradását és a megmaradók elcsenevészedését 
és megnyomoritását biztosan előidézi. 

Az erdei tüzek által okozott vagyonpusztitás milliókra rug, 
de mert ezen milliók a későbbi nemzedék milliói, legfeljebb a 
a háládatlan vagyonmentésre kárhoztatott erdészt teszik bus-
komorrá, aki látja fáradságos működésének és ügybuzgalmának 
eredménytelenségét. 

A hatóságok ugyan megtesznek, amit megtehetnek az erdő
égések megakadályozására, de a végrehajtás, sajnos, megfeneklik 
a nép és dicső vezetői lelkiismeretlen, önző rosszaságán s tehetet
lenül búsulhatunk szép reményeink foszladozásán és a nemzeti 
vagyon pusztulásán. 




