Annyi hatása azonban volt, hogy annak nyomása alatt a XVII.
század folyamán végleg eltűnt az erdőből az ott hirhedtté vált
oláh pásztornép, mely általános gyűjtő neve volt az erdei pásztorkodásnak.
A XVIII. században meg a katonakincstár saját érdekében
fogta szigorú erdőtilalom alá a volt Bánságot a törökök kiűzetése
után, Magyarországra nézve pedig 1769-ben lett az erdőrendtartás
kiadva.
Mindamellett azután is, különösen a X I X . században, mikor
a robot- és dézsmamegváltás folytán, a köznemesség, az ingyen
munkaerő megszűnése miatt, szegényedni kezdett s pénzhiányát
csak erdejéből fedezhette, rohamosan folyt annak irtása s szántó
földdé való átalakítása még 1848 és 1868 után is, míg végre az
1879-ben meghozott erdőtörvény rendelkezéseivel kellett annak
gátat vetni.
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EGYESÜLETI KÖZLEMÉNYEK.
FELHÍVÁS
a „gr. Tisza Lajos", a „Wagner Károly", az „Erzsébet királyné",
a- „Luczenbacher Pál alapitvány"-ból és a Faragó Béla-féle alapítványból kiosztandó segélyek ügyében.
Az Országos Erdészeti Egyesület fenn megnevezett öt jótékony alapítványából a folyó évi segélyek ez évi deczember hóban
osztatnak ki. Az elsőnek a kamataiból az olyan önhibájukon kivül
szorult helyzetbe jutott magyar erdőtisztek és erdészeti altisztek
nyerhetnek anyagi támogatást, kik az Országos Erdészeti Egye
sületnek első belépésüktől kezdve mostanáig legalább öt éven át
tagjai voltak s mint ilyenek, tagsági kötelezettségeiknek eleget
tettek. A második alapítványból pedig az olyan erdőtiszti és erdő
altiszti özvegyek és árvák nyerhetnek segélyt, kiknek férje, jlletőleg atyja az Országos Erdészeti Egyesületnek állandóan és
szintén legalább öt éven át tagja volt és tagsági kötelezettségét
teljesítette. A harmadik alapitvány segélyeért olyan elhalt magyar
erdőtisztek árva leányai folyamodhatnak, kik az egyesületnek

halálukig s szintén legalább öt évig tagjai voltak és tagsági köte
lezettségeiknek eleget tettek. A negyedik alapítványból hasonló
feltételek mellett erdőtiszti özvegyek és árvák, az ötödikből erdő
tisztek és altisztek árvái nyernek segélyt.
Ezen feltételekhez képest felhívjuk tehát az érdekelteket, hogy
hiteles okmányokkal felszerelt b é l y e g t e l e n folyamodványaikat leg
később folyó évi november hó 10-ig az Országos Erdészeti Egye
sület titkári hivatalához (Budapest, V., Alkotmány-utcza 6. szám,
II. emelet) nyújtsák be.
A folyamodványban kitüntetendő: az élvezett fizetés vagy
nyugdíj és nevelési pótlék összege, az összes gyermekek száma,
kora és foglalkozása, nemkülönben az, hogy azok részesülnek-e
máshonnan segélyben (alapitványi hely, ösztöndíj, állami erdő
tisztek gyermekeinek nevelését segitő alap stb.).
A titkári hivatal.
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IRODALOM.
Lapszemle.
Az amerikai erdőégések okai. Még emlékezetünkben vannak
azok a nagy tüzkatasztrófák, amelyek két év előtt Amerika erdő
ségeit pusztították s ime most ismét a tüz emészti az EgyesültÁllamok erdőterületeit,
olyan, amely rettenetességében, az
okozott kár rendkívüli nagysága s általában a pusztulás mérve
és kiterjedése tekintetében mindazt felülmúlja, amiről eddig
hallottunk. A nyugati terület: Montana, Idaho, Washington,
Oregon és Kalifornia államok a színhelyei ezúttal az óriási erdő
égéseknek, melyek, sajnos, emberáldozatot is tömegesen követeltek
s melyeknek megakadályozására mindeddig sikertelennek bizonyult
minden erőfeszítés. A kitűnő és derék erdőőri szervezet teljesen csődöt
mondott a katasztrófa óriási arányaival szemben s képtelen volt
eddig megfékezni a felszabadult démoni elem dühöngését.
A minden időben oly gyakori amerikai erdőégések okait
és természetét a Frankfurter Zeitung egyik utóbbi számában rész
letesen ismerteti dr. Deckert frankfurti tanár, akinek alkalma volt

a helyszínén tanulmányozni az amerikai erdőviszonyokat és azoknak
kihatását a tüzesetek gyakoriságára és veszedelmeire.
A katasztrófának okairól teljes képet nyerünk az EgyesültÁllamok földtani intézete által közrebocsátott kötetek adataiból,
valamint egy egyszerű geográfiai áttekintésből. Elsősorban meg
kell állapitanunk, hogy az Egyesült-Államokban, de különösen a
nyugati részeken lehetetlen volna az erdőégések okai ellen oly
hathatós eszközökkel harczolni, mint Európában. Azoknak a nyers
embereknek, akik az erdő vadonaiban vadászattal, bányászattal,
állattenyésztéssel foglalkoznak, nehéz volna megtiltani, hogy
tüzet ne rakjanak a hideg elleni védekezésül, vagy egy
szerű ebédjük megfőzésére, vagy hogy egyetlen élvezetükről, a
pipázásról lemondjanak. Már pedig a kioltatlanul hátrahagyott
tüz az erdők nagy kiterjedése s a járhatlan utak mellett sokkal
hamarább elkerüli az erdőőrök figyelmét, mint másutt. Azonkívül
ezekhez az okokhoz járul még Amerikában egy igen különös
természeti ok is, a villámütések gyakorisága. Ez az Egyesült-Álla
mok nyugati részein sokkal sűrűbben fordul elő, mint képzelnők,
igen sok esetben eső nélkül, ugy hogy nincs is, ami rögtön el
oltsa a villám gyujtogatása által okozott tüzet, mint naiunk.
Annyira fontos ez a körülmény, hogy az Egyesült-Államok
erdészeti hivatalának, az arizonai San-Franeisco hegység átkuta
tásával megbízott egyik szakértő közege Lasberg, egyenesen arra
a tapasztalatára hivatkozik, hogy ebben az erdő-rezerváczióban
az erdőégések túlnyomó részét a villámütés okozza. Azt tudjuk, hogy
Észak-Amerika éghajlata általában sokkal szárazabb, mint a mienk;
nyugaton különösen tartósan száraz és majdnem esőtlen,keleten pedig
a szárazság hosszabb-rövidebb időközökben váltakozik a nedves idő
járással. Ily időjárás mellett aztán majdnem lehetetlen a legmesszebb
menő gondosság mellett is őrizkedni a tűztől, vagy megakadályozni
azt, hogy a tüz roppant területekre el ne harapózzék. Ilyen különösen
száraz évszak volt keleten az 1908. év óriási erdőégéseivel, a nyugati
részeken pedig a folyó év. Nem is szükséges tehát rosszakaratú gyujtogatókra gondolnunk, hogy a jelenlegi nagy erdőégések okait
megmagyarázhassuk magunknak. Elég magunk elé képzelnünk
a nyugoti részek őserdőségeinek kiszáradt tűlevelekkel, tobozokkal,
száraz gályákkal, aszott fű és mohával borított talaját, a vihar által

ledöntött holt fatörzsek millióival, amelyeknek nyárutó és ősz táján
egy kis szikra is elég, hogy lángba boruljanak, különösen ha mint
az idén történt, a száraz évszak korán áll be és rendkívül soká tart.
Minthogy pedig a nyugati erdőségek faállománya túlnyomó
részben tűlevelű fákból áll, mint amilyen a sárgafenyő (Pinus
ponderosa), fehérfenyő (Pinus monticula), feketefenyő (P. murrayana),
vörösfenyő (Pseudotsuga taxifolia), Douglas-fenyő, nemes fenyő
(Abies nobilis) stb. s mivel e fák bő szuroktartalma még jelen
tékenyen fokozza azoknak gyulékonyságát, könnyen érthető, hogy
a katasztrófa oly óriási mérveket ölthetett. Bizonyos fanemek ugyan,
mint pl. a sárgafenyő, nagy ellenálló képességet mutatnak az
erdőégésekkel szemben, ugy hogy ahol keveretlenül fordulnak elő,
sokszor teljes épségben képesek kiállani a csapást. Ez a magya
rázata annak, hogy a nyugat legszárazabb vidékein, Utah, Nevada,
Arizona és Új-Mexikó vidékén a pusztítások sohasem oly nagyok,
mint a kevésbbé száraz Idahóban, Montanában, Washingtonban,
Oregonban, ahol a kevert állomány a túlnyomó s a talaj száraz
növényzettel dúsan van borítva. Amellett természetesen a számos
holt fatönk s a rovarok által kikezdett fatörzsek is nagy mértékben
elősegítik a tüz terjedését északnyugaton.
Hasonlók a viszonyok azokban a nagy kiterjedésű terpentinfenyőerdőségekben, melyek New-Jerseytől Texasig terjednek.
Ezekben is a fák bő szuroktartalma fokozza a veszélyt, bár más
részt mérséklik azt bizonyos határig a folyók mentén található
széles mocsaras területek. Már a.dél-appalachi erdőségekben, ahol
tölgy, hickory és más lomblevelű fa alkotja az erdőállomány túl
nyomó részét, ha gyakoriak is az erdőtüzek, de ezek a nedvdús,
buja növésű fák közt nem képesek akkora károkat okozni, mint
másutt.
Az amerikai nagy erdőégések okainak, terjedelmének, szá
mának s egyéb körülményeinek tudományos földerítésével külön
ben az egyes országrészekre kiterjedő figyelemmel legelőször
a kiváló amerikai nemzetgazda, Francis Walker foglalkozott
behatóbban az 1880-iki czenzusfölvétel alkalmából. Ő a hozzá
beérkezett — igaz hogy meglehetősen hiányos — jelentésekből
megállapította, hogy 1880-ban az Unió egész területén 2589 erdő
tűz volt, mely körülbelül 3'1 millió hektárt pusztított el többé-

kevésbbé. Az erdőégések száma tekintetében legelső helyen Penn
sylvania áll 381 tüzesetévei, második helyen Michigan állam 267-tel,
azután következik Észak-Karolina (221), Ohio (192), Massachusetts
(159), Wisconsin (108), Kentucky (106) és New-York állam (102).
Az elpusztított területek nagyságát véve alapul, legnagyobb
terület (394.000 hektár) pusztult el Tennessee-ben s utána követ
keztek Missouri (314.000 hektár), Georgia (282.000 hektár), Penn
sylvania (274.000 hektár), Alabuma (228.000 hektár) stb. Ellenben
Michiganban csak 95.000 hektár, New-York államban csak 60.000
s Massachusettsben éppen csak 5600 hektár esett áldozatul. Ezek
ből a számokból körülbelül biztosan lehet következtetni arra, hogy
az erdőégések terjedelme és az államok kulturális foka közt van
bizonyos összefüggés és a magasabb kultúrájú északi államokban
az emberek jobban megtanulták az erdő védelmét, a tüz elleni
védekezés módjait, mint a gyér lakosságú s néger elemekben
erősebb déli államokban. Természetesen azonban a klima különb
ségei is figyelembe veendők. Missouri magas számát például az
ottani szárazabb éghajlat is magyarázza, mely a tüz elharapózására
kedvezőbb, mint a kevésbbé száraz éghajlatú Massachusettsben vagy
New-Yorkban.
Walker vizsgálódásaiból tudjuk meg azt is, mily rendkívüli
szerepe van Amerika erdői kigyulásában a lokomotivok szikráinak
különböző vasutvonalakon. Az 1880. évi 2589 erdőégés közül
Walker 505-nek, vagyis az esetek 19"5°/o-ának okát ismerte fel
lokomotivszikrák által okozott gyujtogatásokban. Ott aztán éppen
a megfordított arány áll, mint amit az egyes államoknál a tüz
esetek gyakorisága s a tüz által elpusztított területek nagysága
szempontjából tapasztaltunk. Azaz minél fejlettebb egy állam,
minél tökéletesebb a vasúti hálózata, annál több esetben vihető
vissza a tüz keletkezésének oka a vasúti mozdonyok kipattanó
szikráira. Igy New-Jerseyben száz közül 52 esetben, New-Hampshireben 44 és New-York államban 42 esetben, holott Tenneseeben
az erdőégéseknek csak 8°/o-át, Alabamoban 6, Georgiában 4 és
Missisippben 3%-át okozták a lokomotivok szikrái, ami természe
tesen ez utóbbi államokban a közlekedés aránylagos kezdetleges
ségére vezethető vissza.
Fontos gyakorlati következménye lett ezeknek a statisztikai

megállapításoknak, amennyiben ennek folytán az északi álla
mokban törvényhozási és közigazgatási intézkedések történtek
a lokomotivszikrákból eredő tüzesetek lehető megelőzésére s ezek
az intézkedések, azt lehet mondani, teljes sikerrel is jártak.
Átlag sokkal több esetben okozzák azonban az amerikai erdő
égéseket vigyázatlanságuk és lelkiismeretlenségük által a vadá
szok, pásztorok, favágók, farmerek, aranyásók és kirándulók, akik
az erdő tisztásain, vagy az erdőszélen tüzet gyújtanak egy vagy
más czélból. S ezeknek az eseteknek elhárítására csak a nép j o b b
kioktatása és felvilágosítása, valamint az erdők védelmével meg
bízott közegek tökéletesebb szervezése tehet valamit. De ez irány
ban is hasznos útmutatásokkal szolgáltak Walker 1880. évi tanul
mányai, annyival inkább, mert ezeknek adatait megerősítette később
az az ankét is, melyet 1891-ben a washingtoni földmivelésügyi
kormány erdészeti osztálya rendelt el az erdőégések tárgyában.
Ez évben ugyanis a tüz még nagyobb erdőterületeken pusztított,
hivatalos megállapítás szerint 4 8 millió hektáron. Pedig minden
szakértő megegyezik abban, hogy sem ez a szám, sem az 1880-ban
kiderített számok nem födik teljesen a valóságot. A nemzeti
vagyonban okozott kár mindkét esetben még sokkal nagyobb
volt, mint hitték s valószínűleg tízszeresen meghaladta az évi
fafogyasztás értékét.
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Egészen más eredményeket mutat Európában a jó erdővédelmi
rendszer és az intenzív erdőkultura. Itt például Poroszországban
1882-től 1891-ig összesen csak 156 nagyobb erdőégés fordult elő
s ezek között 4-et okoztak lokomotivok, 3-at villámütés, 53-at szán
dékos gyújtogatás és 96-ot hanyag gondatlanság s az 1884-től
1887-ig előfordult tüzesetek összesen 1240 hektár területet pusztí
tottak el. Bajorországban 1893-ban az akkori rendkívül forró és
száraz nyáron 49 erdőégést jeleztek 2000 hektár erdőség pusztu
lásával. Rendkívül alacsony számok ezek az északamerikai orszá
gokhoz mérve s ékesen tanúskodnak az okszerű középeurópai
erdőkultura magas színvonala mellett.
De Amerikában is megindult már a mozgalom a jobb erdő
gazdálkodás és a tökéletesebb erdőrendőri szervezet érdekében a
kilenczvenes évek óta. New-York, Pennsylvania, Maine, Massachusetts, New-Jersey, Minnesota, Michigan, Wisconsin, Kalifornia.
Erdészeti Lapok
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Oregon egymásután alkottak erdővédelmi törvényeket s azok
végrehajtására kitűnő erdőőri szervezetet létesitettek. Másfelől
Baltmoreben, Othaciban, Cambridgeben, New-Harcoban, AmiArborban erdészeti iskolákat alapítottak, hatalmas állami erdőrezervácziókat teremtettek meg, ezek közt csupán Pennsylvaniában
240.000 hektárnyit. Létrehozták az erdőtüzfelügyelői intézményt is
(fire wardens) több-kevesebb számú alájuk rendelt segédszemély
zettel (rangers).
De a legjelentékenyebb eredmény volt 1891-ben az Unió
kongresszusának az a határozata, melylyel a még meglévő erdők
nagyrészét szövetségi erdőrezerváczióknak (United States Forest
Reserves) jelentette ki és központi kezelés alá vette. Kezdetben
csak 7*2 millió hektárt szemeltek ki erre a czélra, de azóta e
szám több mint 60 millióra emelkedett. Igaz, hogy ebből csak
valami 48 millió hektár igazi erdőség, de mégis ma már körül
belül egy negyede az Egyesült-Államok összes erdőterületeinek
állami, illetőleg szövetségi erdőtulajdonná vált. Es egyéb tekin
tetben oly nagy haladást tett utóbbi időkben Amerika erdő
gazdálkodása, hogy 1906-ban Roosevelt elnök, kit az egész akczióban
az! érdem oroszlánrésze illet, joggal jelenthette büszkén, hogy az
előző évben körülbelül csak / i o ° / o - a a szövetségi erdőségeknek
lett a tüz martaléka, mig az 1906. évben V a s 1907-ben V7°/o.
Fényes eredményei voltak ezek az uj rendszernek. Az erdészeti
személyzet, mely 1899-ben 9 főfelügyelőből (superintendents), 39 fel
ügyelőből (supervisors) és 3 5 0 erdőkerülőből (rangers) állott,
valóban minden irányban megtette kötelességét.
1

Az a tetemes kár, amely Amerikában a nemzeti vagyont az
erdőégések következtében érte, voltaképen fel sem becsülhető
igazi nagyságában egy oly államban, amelyben mindezideig az
extenzív erdőművelés és a rablógazdálkodás voltak napirenden.
Sokszor dühöngött hetekig, hónapokig a pusztító elem, mielőtt
határt tudtak volna szabni további terjedése elé. Emberi intéz
kedések, védőtöltések, ellentüzek itt ritkán segítettek, többnyire
csak szerencsés természeti körülmények, folyók, tavak, kopár
sziklák és homokterületek, tartós esőzés vagy havazás állta útját a
tűznek s oltotta azt végleg ki. De még igy is sokszor több mint
száz méter széles folyókon is átsodorta a szél az égő üszköket,

ugy hogy a veszedelem a túlsó parton megújult, csak a 80-as
években kezdtek lassanként tudatára jönni az erdészettel foglal
kozó körök, hogy e csapásoknak legfőbb oka a hanyagság s az
amerikai könnyelműség s hogy ezen kell mindenekelőtt segíteni,
ha az oly katasztrófáknak, mint a legutóbbi is, gyökeresen útját
akarják állani.
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A városi erdőtisztek ügye.
városi erdőtisztek 1910 tavaszán Budapesten értekezletre
jöttek össze s ezen állást foglaltak a belügyminisztérium
sokat tárgyalt ama határozata ellen, mely őket a szorosan
vett közigazgatási tisztviselők sorából kizárja. Egyúttal elhatározták,
hogy memorandumban fordulnak a belügyminiszter úrhoz s a
jelzett sérelmes határozatnak olyan megváltoztatását kérelmezik,
hogy a városoknak juttatott állami segélyösszegből az ő fizetéseik
is kiegészittessenek.
Az erdőtiszti czimekre nézve pedig akként határoztak, hogy
a m. kir. államerdészetnél újonnan életbe léptetett erdőtanácsosi,
főerdőmérnöki és erdőmérnöki czimet kérik a maguk részére és
pedig az egyes városok képviselőtestületeihez intézett külön be
adványokban.
A belügyminiszter úrhoz intézett memorandum elkészült. Elő
terjeszteni azonban még nem lehetett. Július hónap első felében,
amikor a átadást terveztük, nem jelentkezett annyi városi erdőtiszt,
amennyi az átadáshoz feltétlenül szükséges lett volna. Emiatt október
hónap első napjaira kellett a beadást elhalasztani. Ezen időre eddig
kilencz résztvevő jelentkezett. Ha közülök egy-kettő hivatalos teen
dők vagy más ok miatt elmarad, ismét nem jövünk össze annyian,
ahányan a városi, mintegy 80 tagot számláló erdőtiszti kart méltóan
képviselhetnők.
Az érdeklődésnek ily nagyfokú hiánya mozgalmunkat bizo
nyára kedvezőtlen színben fogja a hatóságok előtt feltüntetni s ha
annak eredménye nem lesz kedvező, az majdan ne lepjen meg
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