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Aradmegye erdőségeiről. 
Irta : Ajtay Sándor. 

Az idei erdészeti közgyűlés Aradmegyében fog megtar ta tn i . 
Ezen alkalomból kifolyólag ta lán nem lesz érdektelen egyet mást 
felemlíteni ezen vármegye erdőségeiről. 

Aradmegye nyugoti része síkságon terül el, mig keleti fele 
hegység. Mivel a síkság fatenyészeti szempontból kevesebb válto
zatosságot muta t , csak a hegyvidék viszonyaival foglalkozom. 

Ennek határa i északon a Bihar hegység, délről a Maros
völgye, keletről az erdélyi Érczhegység, nyugatról az Alföld. 

Jellege az elő- és középhegység itt-ott azonban a magas 
hegység régiójába is felnyúlik, a mennyiben legmagasabb pontja, a 
leányvásárairól hires „Gaina" 1487 m. tengerszint feletti magas
ságot ér el. Ezen legmagasabb pontján kivül is számos hegysége 
van, mely 600—1000 m. között fekszik. 

Éghajlata mérsékelt , a szomszédos megyékével egyező. Hegysé
geinek kőzete tulnyomórészben a t rachyt különböző válfajaihoz 
tartozik, nagyobb mennyiségben fordul még elő a mészkő, gránit, 
pala stb. Érczekben szegény. Hőforrása csak egy van, Menyháza 
fürdőn. Hegységeiben számos természet i szépségre bukkanunk. 
Ilyen az „Izbuk" nevü időszaki forrás is, melyhez hasonló kevés 
van az országban. 

Uralkodó fanem a bükk. Ezenkívül képviselve van hazánknak 
úgyszólván minden lombfája, ugy mint a kocsányos és kocsány-
talan tölgy, ezeknek számos érdekes korcsfaja, gyertyán, nyir, 
nyár, éger, kőris, szil, j uha r és a há r s különböző fajai. A fenyő
fajok teljesen hiányoznak. Daczára annak , hogy több hegysége 
meghaladja a 800—900wi.- t , sőt a Gainahegység mint m á r fentebb 
említettem .1487 m.-ig emelkedik, t e rmésze tes uton származot t 
fenyőerdő sehol sincsen. 

Mig a szomszédos megyékben teljesen hasonló földrajzi 
és klímái viszonyok mellett a fenyő fatenyészeti ha tára , már 
800 m.-nél kezdődik és 1200—1300 m.-ig megyén fel, ugyanezen 
magassági határok mellett Aradmegyében még sincsen fenyőerdő. 

Azt lehetne tehát mondani , hogy Aradmegyében a fenyőnek 
sem alsó, sem felső tenyészhatára nincsen. 
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Megmagyarázhata t lannak tetszet t nekem az a körülmény, 
hogy Aradmegye ha táráró l , hol még tiszta bükkösök vannak, 
á tnézve Biharba, alig egy pár száz méter távolságban alat tam, 
tehát mélyebben (mintegy 800 m. magasságban) , tiszta zár t fenyő
erdőséget lát tam, pedig sem földrajzi sem klimai viszonyai nem 
muta tha tnak olyan eltérést, a mi k izárha tná a fenyőerdő létezését 
Aradmegyében is. 

Ebbe az eleinte megmagyarázha ta t l an körülménybe már 
csak azért sem tud tam belenyugodni, mer t a vasutak terjeszke
dése fotytán, mind több öregerdő kerül kihasználás alá, s az igy 
kihasznált erdőterületek felujulását, illetőleg felújítását, nem bizzuk 
mindig t isztán a természetre , hanem ahol csak lehet, mi is segéd
kezet kell, hogy nyújtsunk a te rmészetnek eme munkájában. Midőn 
pedig ezt tesszük, egyúttal a r r a is iparkodunk, hogy az uj erdőket 
minél ér tékesebbekké tegyük. Ennek egyik módja a fanem helyes 
megválasztása , értékesebb fanemek tenyésztése. Jelenleg a kevésbé 
értékes bükk foglalja el az összes területnek 0"7—0*8 részét. 
Önkéntelenül merül fel az a vágy, hogy ezt legalább részben más 
értékesebb fanemmel pótoljuk, például fenyővel. 

Midőn azonban ilyen nagy dologra vállalkozunk, nagy előre
látással és körültekintéssel kell eljárnunk, mert évszázadokra ter
jedő eredményeknek vetjük meg ilyforinán alapját. S ha az alap 
helytelen, az eredmény sem lehet kedvező. S nem csak te temes 
költséget dobtunk ki h iába, de ha a természet ház ta r tásába ava
ta t lan kézzel nyúltunk bele, többet ár tunk, mint haszná lunk vele. 

Kétségtelen, hogy a te rmésze t a mi legnagyobb mesterünk, 
ettől kell tanulnunk elsősorban, s az ő ú tmuta tása i szerint 
eljárnunk. 

Mit olvashatunk ki tehát a természet könyvéből (felületes 
vizsgálat mellett) Aradmegyére vonatkozólag a fenyőről ? Azt, 
hogy mivel a megye területén, te rmészetes uton származot t fenyő 
nem fordul elő, itt a termőhelyi viszonyok nem felelnek meg neki, 
tehát tenyésztése nem is okadatolt . Csakhogy ez nem igy van. 

Igenis volt Aradmegyében fenyves, csakhogy a barbár 
emberi kéz helytelen beleavatkozása folytán kipusztult, ugy hogy 
ma már nyomára is alig lehet akadni . 

De mégis sikerült nyomára akadnom. 
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Van ugyanis a Kishalmágyi uradalmi erdőben a Gaina alatt , 
mintegy 800 m. tengerszint feletti magasságban bükkös erdőben 
hozzáférhetlen helyen néhány évszázados jegenyefenyő törzs . Odább 
szintén majdnem hozzáférhetetlen helyen egy csoport fiatalos, szintén 
jegenyefenyő. De itt már az anyafa, melytől származtak, hiányzik. Kér-
dezősködésemre megtudtam, hogy a régebbi időkben nem volt ott 
ritka a fenyő, de a környék lakossága még m a is zsindely és cseber 
készítéssel foglalkozik; ezek pnszti tot ták ki a fenyőt. Ezen erdőség 
teljesen el van zárva a világtól. Utak sem ki, sem be nem vezetnek. 
És hogy mégis igy kipusztították a fenyőt, annak talán éppen 
az erdő hozzáférhetet lensége az oka. Mert a tulajdonos nem 
tudván máskép jövedelmet húzni erdejéből, kénytelenségből ad t a 
el azt, a mit éppen vettek. A fenyőtörzseket egyenként. A zsindely 
és cseberkészitő móczok vették meg darabszámra , s ott a hely
színén feldolgozva, a kész árut nagy ügygyei bajjal lóháton hozták 
ki s szállították a piaczra. Ily módon kiszállalva, úgyszólván kiirtva 
a fenyőt, időkfolytán annak helyét teljesen a bükk foglalta el. 
Vájjon nem igy pusztultak el többi fenyveseink is, hogy ma m á r 
hírmondó is alig van b e l ő l ü k ? ! 

Mostanság j á r t am abban az erdőben és több rendbeli zsindely 
meg cseberkészitőt ta lá l tam benne , de h a j ! nem lévén m á r 
fenyő, a bükkfára fanyalodtak. 

Hogy tölgyeseink egy részénél is igy jár tunk, annak m á r 
számos példáját lá t tam. 

Ezelőtt 20—30 évvel, midőn még a kőrös-völgyi vasútnak 
hire-hamva sem volt, s igy rendszeres kihasználást sem folytat
hattak, a kőrösmenti öreg tölgyeseket dongának dolgozták fel, s 
azt lóháton szállították át a Marosvölgyi „Első Erdélyi Vasút" 
ál lomásaira. Ma már sürü bükkfiatalossal körülnőtt 1—2 méle r 
átmérőjű öreg tölgytuskók jelzik a bükk hódí tását . 

Nem cselekszünk tehát természetel lenes dolgot, mikor a 
blikktől iparkodunk visszahódítani más ér tékesebb fanemeknek, a 
nekik megfelelő helyeket. 

Tervbe vettem az A. Cs. E. V. erdőbirtokain, a bükk által 
elfoglalt magasabb régiókban és a sziklás, rosszabb talajon a 
jegenye és luczfenyő megtelepítését . Ezen te rvemet több szaktár
sammal közöltem, de nem mindenüt t ta lál tam helyeslésre. Éppen azt 
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hozlak fel okul, hogy mert a fenyő itt te rmészetes uton nem fordul 
elő, nem is nekivalók a viszonyok. S ha tenyészni is fog, ta lán 
szebben mint egyebütt , de fája puhább és kevésbbé használható 
lesz. Ezzel szemben örömömre szolgált az a körülmény, hogy 
Kishalmágyon megta lá l tam a fenyőt, mert ez a mellett bizonyít, 
hogy a mi hegységeink is megfelelnek a fenyő tenyészeti viszo
nyainak. 

Hogy a fenyökultura nem uj dolog Aradmegyében, erről 
számos 30—40 éven inneni mesterséges erdősítés tanúskodik. 
Több helyen van kisebb-nagyobb területen megtelepítve, hol 
más lombfával keverve a lucz, erdei, fekete és veres-fenyő. Csak 
jegenye fenyö-kulturát nem lát tam sehol, a minek okát a jegenye-
fenyöcsemete nevelésének nehezebb voltában keresem. 

Az idei erdészeti közgyűlés alkalmával is igen szép fenyö-
kullurákat , fogunk látni Munk H. szlatinai u rada lmában is. 

Lehet, hogy szaktársaim közül többen elitélik a fenyőnek az 
idáig tapaszta l t természetes tenyészeti ha tá ron alól való mester
séges megtelepítését , de azért nincs kizárva annak a lehetősége, 
hogy ezen kultúrák idővel mégis használható , értékes erdőkké 
ne fejlődhetnének. 

Vájjon a fatenyészeti határok mindig ugyanazok voltak-e, 
vagy csak idők folyamán az egyes fanemeknek a létért való 
egymássali küzdelmében alakultak ki oly élesen ? S nem lehetne 
vájjon ugy a felső, mint az alsó-tenyészeti ha tá r t kedvező körül
mények közt egy kissé kiszélesíteni a nélkül, hogy a természet 
megbosszulná magá t ezen beavatkozásér t?*) 

L i g e t e s l e g e l ö k . 
I r t a : Szeutimrey Dániel. 

Berendi Béla, m. kir. erdőmester «A legeltetés kérdése» 
czimü közgazdasági t anu lmányának e lapok f. évi június havi 
füzetében megjelent rövid ismertetésénél az a remény nyert ki-

*) A h e l y e s felelet remélhető leg leszürődik abból a vitából , mely a kér
d é s e s birtok m e g t e k i n t é s e és i smer te té se u tán f. é. gyű lé sünkön a szaktársak 
k ö r é b e n megindulhat . Szerk. 


