
ide tartoztak azon kivül a Maros mellékére dűlő és a lippai ke
rületbe ékelt fönt emiitett erdőrészek. 

A l u g o s i e r d ő h i v a t a l a facsetinak föntjelölt alsó 
határától a Béga csatornán és aTemes mellékén elterülő kincs
tári erdőket foglalta magában, Babsa-Kiszetó és Bálincz határáig. 

A r é k á s i e r d ő h i v a t a l a Bégacsatorna mellékén 
fekvő többi kincstári erdőkre terjedett. 

A d e n t a i e r d é s z végül a dentai uradalomhoz tarto
zó , továbbá a nagy becskereki és a szőreghi erdőket kezelte. 

Az erdők uj beosztása. 
Az erdők föntkimutatott beosztásának főhibája az volt, 

hogy a marosparti erdők gazdasági területei közt a Maros ké-
pezé a határt, — és hogy e kerületek egyike még az — Erdély 
határán lévő valle-brádi pagonynyal volt megtoldva. E beosz
tás már azért sem volt czélszerű, mert a mellett az aradi kerü
let 38 — a lippai pedig vagy 20 mérföldnyi hosszúságra ter
jedvén; ez a hivatal részéről a megfelelő ellenőrködést és felü
gyeletet igen bajossá, — annak szükséges mértékét és gyako-
riasságát pedig épen lehetetlenné tevé. 

E hátrány eltávolítása miatt tehát legelőször is a bradi pa
gony, melynek távolsága Aradhoz 24 — Vajda Hunyadhoz el
lenben legfeljebb 8 mértföld: az utóbbi erdőhivatal kerületébe 
soroztatott. — 

A marosparti erdők továbbá a természet útmutatása sze
rint de gazdasági szempontból is két területre ugy osztattak 
be, miszerint a sik erdőségek, melyek Aljos, Zabrány, Paulis 
és Kovaszincz határaitól Szőreghig a Maros mind két partján 
terülnek el, — a pécskai igazgatóságnak alárendelt egyik ke
rületet; a nevezett határoktól Tótváradig és Szelcsováig fel
nyúló hegyerdők pedig a lippai igazgatóság alá tartozandó má
sodik kerületet képezendik. — E beosztást, mely által a neve-
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zett erdőségek két rövidebb de szélesebb kerületbe csoporto
síttatnak, még a következőkben tárgyalt okok is igazolják, me
lyekből egyszersmind az uj határvonal megállapításának elő
nyössége is kederülend. 

A l a p á l y o s e r d ő k , melyek legnagyobbrészt buzata-
lajon állanak, nemcsak jövő és végrendeltetésüknól fogva igé
nyelnek általában másnemű kezelést mint a hegységiek; de 
azért is, mivel a szóban forgó vidéken azok használati és érté-
kitési módja a többiekétől lényegesen eltér. A marosparti sik-
erdők évi fatermése ugyan is tövén és egészen ott helyben a 
vágásokban adatik el; — s annak a közel helységek lakóiban 
mindig biztos vevői lévén, a kezelés igen egyszerűvé válik, s az 
okszerű használat — a pontos becslésen, — az aladás legelő
nyösebb idejének fölhasználásán és a becsületes eljáráson tál 
menő föltételekhez nincsen kötve. — Ily erdőkre nézve az tehát 
az előnyös fahasználat szempontjából közönbös, hogy egy, vagy 
több hivatalkerületbe tartoznak-e;— és csoportosításukra néz
ve főleg a kezelésnek annál fogva elérhető olcsósága dönt. — 
Az eszközölt beosztással pedig az épen érintett kivántmánynak 
meg van felelve, miután igy a sz. péteri erdő, melynek eddig 
csak azért volt külön erdésze, mert más erdőhivatalhoz tarto
zott, •—; a csalapécskai pagonynyal lesz egyesíthető; és mert az 
uj beosztásnál fogva a szöreghi és ó-bessenyői erdőcske is 
sokkal czélszerűbben és olcsóbban lesz kezelhető az apátfal-
vai, — mint a hogy volt eddig a dentai és sz. péteri erdész 
által; mire nézve egy pillantás a mellékelt térképre minden 
bővebb magyarázotot tökéletesen fölöslegessé tesz. 

A hegységi erdőknek — más mivelés alatt tartósan na
gyobb jövedelmet szolgáltatni nem képes talaja ellenben meg
kívánja, hogy a használat, — a vágások biztos ujraerdősithe-
tése miatt, és nehogy a talaj termőképessége a végpusztulás 
veszélyének kitétessék, — óvatos szakértői vezetés mellett ön
költségen, de egyszersmind ugy eszközöltessék, miszerint a 



rendelkezésre álló egész anyag évenként fölhasználva, tartósan 
biztos és lehető legnagyobb jövedelmet szolgáltasson; mely 
czél csak az összes beható tényezők okszerű egybevetésére 
alapitott eljárás utján érhető el. — E tényezők közt kiválóim 
fontosnak mondható a hegyerdők földalakzata által az olcsó 
szállítás elejébe gördített akadályok és nehézségek leküzdése. — 
A főutak- és a piacztól való távolság, •— a talaj egyenetlensé
ge, — az útépítés nagy költségei és a hegységek természetsze
rűen gyér népesedése — ennél fogva pedig csekély munkaereje 
itt mind arra késztetik a gondolkozó erdőgazdát, hogy módo
kat keressen e hátrányok ellensúlyozására, természetadta elő
nyök fölhasználásával. 

Ily előnyök a hegységek vizdus patakjaiban s azoknak ta
vakba és csatornákba vezetésében, meg a terület lejtős minő
ségének csúsztatásra való fölhasználásában önkényt ajánlkoz
nak. — A nevezett intézkedések azonban rendesen nagy tőké
ket vesznek igénybe és egységenkénti vagy ölenkénti olcsó 
szállítást csak ugy eredményeznek, ha a nagyszerű összegek 
aránylagos fatömegeknek minél rövidebb idő alatti hasznosítá
sára fordithatók. 

Összevetve e tényt az alább tárgyalt eljárással, melyet 
egyes erdőgazdaságokra nézve mulhatlanul kell követni, hogy 
azok czéljuknak jövedelmezési szempontból is megfelelhesse
nek: önkényt fog szembeötleni, miszerint oly hegységi erdő
ket, melyeknek főszállitási útja és piacza — egy, — és melyek 
értekitése a földfelület emiitett előnyeinek észszerű fölhaszná
lásához van kötve: két vagy több gazdasági területre osztani 
nem lehet czélszerű. 

Az erdőgazda ugyanis nincs oly szerencsés helyzetben, 
hogy az évi termést bármi erőködés mellett rövid idő alatt tete
mesen fokozhassa. — Ennek tényezői a talaj és az élő fakész
let lévén: az elsőt előnyösen megváltoztatni, az utóbbit szabály
szerű tömegig fokozni hatalmában áll és föladataihoz tartozik 



ugyan; de a mig egyrészt ebbeli ügyekezetének hasznát csak 
a jövő ivadék veheti, — addig ő kénytelen az elődjei gazdál
kodásából fejlődölt tényleges állapotot sok évi intézkedések 
alapjául elfogadni. — Minél mostohábbak azonban e csak lassú 
lépésenként változható viszonyok a megjelölt irányban, — an
nál szükségesebb, hogy a jelen állapot lehető legbelterjesebben 
kiaknáztassék, vagy is: hogy az erdők mindennemű termése a 
legcsekélyebb részecskéig évenként egészen fölhasználtassék 
és lehető legelőnyösebben értékesitessék; még pedig annál in
kább : miután bizonyos költségek, mint például az adó vagy a 
személyzet fizetése, nagyobb vagy kisebb használat mellet állan
dóan egyenlők maradnak. 

Ha tehát — bogy a mondottakat alkalmazzuk — a maros
parti hegyerdőket egy gazdasági területben összesitjük, azok 
egyetemes évi termése oly nagynak tűnik föl, miszerint a hasz
nálat — néhány alkalmas völgyre szorítva, a szükséges vizi épít
mények nagy költségeit is képes leend megbírni; holott ellen
ben mind addig, a míg ez erdők két — vagy mint jelenleg — 
három gazdasági kerületbe tartoznak, ós azok mindenike a neki 
adott tér termését külön külön fölhasználni kénytelen: igen va
lószínű, hogy a területenkénti csekélyebb évi termés szállításá
ra költségesebb műveket épiteni nem lenne előnyös; annál fog
va pedig az erdők jövedelmező használata továbbra is lehetet
len maradna. — Vagy ha a használat bizonyos éveken át, a 
föntjelölt előnyök elérhetése végett több hivatal fönállása mel
lett is — főleg csak azok egyikére vagy másikára szoríttatnék: 
akkor a többinek személyzete azon idő alatt tétlen vesztegelvén, 
a gazdaságok öszletének haszontalan, sőt káros — mert költ
séges terhére esnék. — 

Áttérve a Béga- ós Temes melléki erdőkre: ezek eddigi 
beosztása nem volt annyira eltévesztve, mint a marosparti er
dőségeké, de czélszerűnek még sem mondható, mert: 

1) a facseti kerülethez marosmelléki erdők is tartoztak; 



ez pedig a föntebbiek szerint az utóbbiak okszerű és előnyös 
használatát hátráltatá; 

2) mert a hivatalok és pagonyok száma a területhez és 
a nagyobbrészt egyszerű kezelést igénylő viszonyokhoz mérve 
— fölöslegesen nagy volt és 

3) mert a dentai erdész a nagy becskereki és szőreghi, 
tehát oly erdők kezelésével is megvala bizva, melyek ellátása 
más uton sokkal olcsóbban, de különben is czelszerűbben esz
közölhető. — 

E hátrányak mellőzése végett ezen erdők következőleg 
osztattak be: 

A facseti kerületből kiszakittatván a Marosba hajló grosi 
és bulzai erdőségek; többi része az eddigi lugosi erdőhivatal
lal egyesittetett; 

a rékási kerület- és a dentai uradalom erdőségei szintén 
egy hivatalkerületbe egyesittetvén, a szőreghi jerdő azontúl az 
apátfalvi erdészre bízatott; a mostani lippai erdőhivatalhoz tar
tozó azon erdőrószek pedig, melyek a Bégába hajolnak, a te
mesvári kerülethez csatoltattak. 

Az erdőhivatalok elhelyezése és a tiszti 
személyzet felosztása. 

Előadván a Maros- és Béga menti erdőségek uj beosztását, 
áttérek a jövendőre megállapított hivatal kerületek tiszti sze
mélyzetének szervezetére, valamint a hivatalok és az egyes 
tisztviselők elhelyezésére; megjegyezvén még, hogy a mellékelt 
térképen az egyes pagonyok minden erdőhivatalban külön fo-
lyószámokkal vannak jelölve oly sorrendben, a minőben a pa
gonyok alább az illető helyeken meg vannak nevezve. 

A p é c s k a i — közel 19600 holdnyi— erdőhivatal tiszti 
személyzetét teendik: 

1 erdőmestei', 
1 számvivő, 


