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Megjelenik minden hó 1-én és 15-én.

®

Előfizetési dij egy évre 16 korona.

Az Orsz. Erd. Egyes, oly alapító tagjai, kik legalább 300 kor. alapítványt tettek, vala
mint a rendes tagok is 16 kor. évi tagsági dij fejében ingyen kapják. Azok az alapító
tagok, kik 300 koronánál kevesebbet alapítottak, 6 kor. kedvezményes árért járathatják.

Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapesten, Lipótváros, Alkotmány-uteza 6. sz. II. em.
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A lap irányával nem ellenkező hirdetések mérsékelt dij ért közöltetnek.
(Telefon: 37—22.)
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A krassószörénymegyei pusztulás okairól.
Irta: Butid

Károly.

K

rassó-Szörény megye árvizsujtotta vidékeiről mindinkább
gyérebben érkeznek a hirek és az ország közvéleménye
lassanként felszabadul annak a rémületnek lidércznyomása
alól, amely az istenitélet megrázó részleteinek hallatára elfogta.
Gyorsan pergő életünkben uj tárgyakra fordul figyelmünk és ide
s tova csak azok foglalkoznak majd az emlékezetes árvízzel, akiket
kötelességük és hivatásuk oda rendelt a pusztulás nyomainak —
bizonyára soká tartó, fáradságos és teljesen talán sohasem sikerülő
eltüntetésére.
Mielőtt azonban a nagy nyilvánosság napirendre térne a ször
nyű katasztrófa felett, igen tanulságosnak tartjuk, hogy a pusztulás
okai felett elmélkedjünk és a közfigyelmet reáirányitsuk néhány
oly körülményre, amelyek nagy mértékben súlyosbították a bajt,
s amelyeket a sújtott vidék restaurálásánál figyelmen kivül hagyni
nem szabad.
A katasztrófa oka természetesen elsősorban a vészes hevességű,
zivatarral és jégesővel kapcsolatos felhőszakadás, amely azt a szerenErdészeti Lapok
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esetlen vidéket érte. Ámde ha a pusztulás mértékét, annak területbeli
eloszlását bővebben szemügyre veszszük, arra a tapasztalatra jutunk,
hogy az ugyanolyan heves légköri tünemények mellett sem egyenlő
s hogy egyes vidékek nagyobb károsodásának, pusztulásának okát
az ottani lakosság igen nagymérvű erdőpusztitásában kell keresni.
Habár az elemek fékevesztett tombolása természetszerűen a jól erdő
sült völgyrendszerek felett sem vonult el nyomtalanul, hanem ott is
lényeges károkat okozott, mégis a felhőszakadás katasztrofális követ
kezményei térbelileg összeesnek avval a vidékkel, ahol az erdő óvását
még hiréből sem ismerik, hanem a nép egyik főfoglalkozása év
századok óta az erdő rendszeres pusztítása és az igy csupaszszá
vált meredek hegyoldalak lehető legoktalanabb gazdasági ki
zsarolása.
A Cserna
a Ruszkapatak
kevesebb kárt
és a Cserna
tultak.

völgyének Herkulesfürdő fölött fekvő erdős része,
és más erdős völgyekben a felhőszakadás sokkalta
okozott, mint pl. a Bela reka és Almás völgyeiben
alsó folyásán, amelyek erdőségei rég kipusz

Karánsebesfől délre haladva, különösen azonban Porta orientálison tul meredek, laza talajú hegyoldalak elszomorító kopár
sággal meredeznek égnek és sajnálatosan hirdetik, hogy bár még
Magyarországon vagyunk, mégis már erősen közeledünk a Balkán
félsziget felé. Az egykori erdőtenyészet maradványaként legfeljebb
nyomorult bokros czihereseket találunk, de ezeket is járják a kecskék,
a bokrok lombját rágva. Közbe-közbe az oláh paraszt majdnem
falmeredekségü helyeken kapálja, lazítja a sekély talajt, hogy vala
melyes silány termést csikarjon ki belőle. Az erdők a völgyek
felső végeire szorultak, de ott sem fedi a talajt a szivacsként mű
ködő erdei lombalom, mert az erdők korlátlan legeltetése követ
keztében a talajuk keményre van tiporva. De van ennek a vidéknek
még egy különlegessége, amely csak a gazdaságilag legelmara
dottabb vidékeket jellemzi, a fáknak felnyesése lombtakarmány
nyerése czéljából. Az orsovai vasútvonal mentén is láthatók ily
száradófélben levő, oszlopalaku lombozattal biró erdőfoszlányok,
amelyek önkéntelenül is a temető fejfáira emlékeztetnek.
Ilyen gazdálkodás mellett természetesen temérdek a kopár,
teljesen terméketlen terület, amelyről a termőföld már régen el-

pusztult s ahonnan az eső most már a kőtörmeléket hordja a
völgyek aljára. Igen csekély része ennek a kopárságnak, mintegy
2 8 0 0 kat. hold állami kezelésben áll és nagy áldozatok árán talán
újra befásul. A többi, sokkalta nagyobb terület ellenben, melynek
állandó legeltetése a talaj meredekségénél és lazaságánál fogva a
legoktalanabb dolog és amely örökös kútforrása annak, hogy az
alant fekvő jó földek kőtörmelékkel elárasztassanak, bár takarmányt
már alig nyújt, valósággal féltett kincse a szegény népnek, mely
minden meliorációnak a zendülésig menően ellentáll.
A még erdősült völgyekben is aránylag kedvezőtlen helyzetet
teremt az erdei gazdálkodás kezdetlegessége s különösen azok az
óriási, nehezen ujraerdősülő tarvágások, amelyek azon a vidéken,
mint, sajnos, hazánk számos más vidékén is, szokásban vannak.
A jól ápolt erdő sürü lombsátra a csapadékok lefolyását lénye
gesen lassítja: egy részét maga a lombozat felfogja és ismét
elpárologtatja, másikát az erdei alom veszi fel és szivárogtatja
lassan a mélyebben fekvő talajrétegekbe, táplálva a forrásokat.
Csak az ezután is fenmaradó vízmennyiség folyik le közvetlenül
a talaj felszínén, ekkor sem rombolva, a földet magával ragadva,
hanem a növényzet borította felszínen jelentkező ezernyi akadá
lyokba ütközve, azoktól lassítva.
Ahol ellenben a meredek hegyoldalak laza, omladékony talaja
nem élvezi az erdő védelmét, ily vidéken rendkívül gyors a csapa
dékok lefolyása, melyekből semmisem szivárog a földbe s amelyek
elé őrült rohamukban akadály nem gördül, legfeljebb ott, ahol a
hegyoldalak görgetegével, iszapjával terhelt áradatuk kilépve rendes
medréből, falvakat, közlekedési eszközöket, kerteket, szántókat ér.
Ekkor azonban ereje már oly nagy, hogy játszva rombolja szét
az emberi kéz legszilárdabb alkotásait is.
Vájjon a krassószörénymegyei katasztrófa szanálásánál figye
lemmel lesznek-e a baj ezen eredendő okának megszüntetésére?
Megelégszenek-e ismét a pályatestek és utak helyreállításával, talán
egyes falvak áttelepítésével, hogy aztán ismét tétlenül várják, mikor
áll be az ujabb istenitélet, — avagy történnek-e majd komoly és
határozott lépések arra nézve, hogy a hasonló katasztrófák kút
forrása, habár évtizedekre terjedő munka árán, megszüntettessék ?
Az elmaradt nép gazdasági nevelése, a takarmánytermelés

tetemes fokozása, ezzel kapcsolatban á legeltetésnek korlátozása a
legelőül okszerűen használható területekre, a vadpatakok szabályo
zása, a vízmosások megkötése és mindennek során a kopárok
beerdősitése és az elpusztult erdők rekonstrukcziója — ez volna rövi
den az a hosszú időre szóló programm, amely a későbbi jövőben
a mostanihoz hasonló katasztrófáknak elejét venné.
Bárha közigazgatásunk reászánná magát, hogy alapos munkát
végezzen, bármennyi pillanatnyi érdek is álljon útjába.
És bárha Krassószörény szomorú példáján okulnának más
vidékeink is, ahol az erdőt még ma is kevésre becsülik és min
den módon pusztítják.
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A Prytz-féle rudplaniméter.
Irta : Jankó

Sándor

főiskolai tanár.

térképeken lévő területidomok nagyságának kiszámítására
szolgáló mérőeszközök között említést és ismertetést érdemel
a Prytz H. dániai százados által szerkesztett rudplaniméter,
melylyel a feltaláló 1886-ban lépett először a nyilvánosság elé.
A készülék (1. 1. ábra) egy egyszerű, 2 0 — 2 5 cm hosszú,
egyenes, hengeres, vagy szögletes keresztszelvényű fémrudból áll,
melynek egyik végéhez a hegyes vezetőtű (v) van hozzá erősítve;
a rud másik vége a vezetőtű felőli oldalra legörbitve, végén laposan,
a rud hosszával párhuzamos, legömbölyitett éllel (e) képeztetik ki.
Használatkor a készülék a vezetőtű hegyével és az e éllel nyugszik
a térképen, miközben a tű és a legörbitett vég merőleges helyzetű
a térkép síkjára.
A készülék használata abban áll, hogy a vezetőtű hegyét a
meghatározandó területidom súlypontjába (szemmérték szerinti
középpontjába) 5 (1. a 2. ábrát) helyezzük, a legörbitett vég élét
pedig ugy helyezzük el a térképen, hogy az élt a vezetőtűvel
összekötő irány lehetőleg összeessék a területidom súlypontján
áthaladó egyik átló irányával. Mielőtt a készüléket ebből a hely
zetéből kimozditanók, a legörbitett véget enyhén leszorítjuk, hogy
az e él a papiroson látható nyomot (n) hagyjon; ennek meg
történte után a készüléket a vezetőtűnél fogva a rud irányában

