
termőhelynek megfelelő, őshonos fafajokat, erdőtípusokat igyekszik 
megtartani. Századunk elején azonban mindez még gazdasági kér
désként merült fel.

Az erdőfelújítások mellett a nevelővágások végrehajtása is foko
zott költségeket jelentett. Ettől a munkától az értékes tölgyesek ese
tében egyre kevésbé lehetett eltekinteni. A kikerülő előhasználati 
faanyag felhasználása, értékesíthetősége azonban a szakmai szem
pontok érvényesítésének határt szabott. Mégis, az államerdészet a 
környező birtokosoknak példát mutatott a belterjes erdőművelési 
eljárások alkalmazásában.

2.7 ERDŐVÉDELEM
Az erdővédelem az az erdészeti tevékenység, amelynek során az 

erdőt (a termőhelyet és a faállományt) fenyegető veszélyeket igye
keznek megismerni, megelőzni, a károkat elhárítani, illetve a bekö
vetkezett károsodásokat helyrehozni. Az erdőt -  az esetleges helyte
len emberi beavatkozáson kívül -  élő (biotikus) és élettelen (abioti- 
kus) károsítók fenyegetik. A belterjességre törekvő erdőgazdálkodás 
az erdővédelmi feladatokat a korábbiaknál szakszerűbben igyekszik 
megoldani, ugyanakkor bizonyos szempontokból a belterjesen ke
zelt erdők egy része (kultúrerdők) a károsításokra érzékenyebbek.

Az abiotikus károsítások közül a tűzesetek főleg emberi gondatlan
ságból keletkeztek. A vizsgált időszakban különösen az 1905. évi 
Herkulesfürdő környéki erdei tűz okozott sok gondot, aminek elol
tásához a katonaságot is igénybe vették193

A fenyvesek különösen a széldöntésekre voltak érzékenyek 1868- 
ban Máramarosban,194 majd 1902-1903-ban szintén ott keletkeztek 
számottevő károk Ez utóbbi alkalommal a viharnak a Vasér-völgy
ben mintegy 300 kh (173 ha) lucos esett áldozatul. A széldöntés ellen 
a jegenyefenyő megtelepítésével próbáltak védekezni, de ennek er
dőművelési korlátai voltak195

1908-ban a szászsebesi erdőhivatal kerületében, a kudzsiri erdő
gondnokságban pusztított ciklon. A kár nagyságát bizonyítja, hogy 
a viharnak mintegy 35-36 ezer m3 faanyag esett áldozatul.

Az 1910-es években Erdély déli részén, Krassó-Szörényben ismé
telt árvízkatasztrófák irányították az erdőkre a figyelmet. 1910-ben a 
megyében hatalmas felhőszakadás és árvíz pusztított. A felhőszakadást
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a fenyvesek övében jégeső kísérte, amely a frissen kihajtott fenyőhaj
tásokat verte le, illetve a csemetekertekben pusztított. Az árvíz kö
vetkeztében a településeken kívül az erdei vasutakban és faipari 
üzemekben is óriási károk keletkeztek Az erdei utak, -csúsztatók 
szintén tönkrementek Az árvíz ráirányította a figyelmet arra, hogy 
mennyire szükséges a kopárok beerdősítése.197

1912-ben ugyanezen a vidéken ismétlődött meg az árvíz, amelynek 
kártételéről mindennél beszédesebben szól a szászsebesi erdőhiva- 
talban felvett jegyzőkönyv:

„1912. évi szeptember 3-án kezdődő és 4-én egész napon át szep
tember 5-ének reggeléig tartó országos jellegű eső folytán keletkezett, 
és a Bisztra völgyén levő csúsztatót sok helyen megrongálta, annak 
alsó, mintegy 3 km hosszú részét teljesen hasznavehetetlenné tette, 
a gura-bisztrai hidat elvitte, a Dobra patak áradásával megnövelve 
Sugág községet elárasztotta, és minthogy a szeptember 3-5. napjain 
lehullott csapadék mintegy 140 millimétert tett ld, a víz medréből sok 
helyen kilépett a földekben és termésekben károkat okozott;

-  kilépett a víz a Kendeffy K. fakereskedő cégnek Péterfalva köz
ség felett levő fűrésztelepére is, s azt a fűrészépülettel együtt teljesen 
elárasztva, lefolyást talált a Szászsebes városától keletre fekvő holt 
mederben és feltorlódva az Alvinc-Nagyszebeni vasúti vonal tölté
sének, ezt mintegy 70-80 m hosszban átszakította és a Székás pata
kának medrében zúdult vissza a Sebes vizébe;

-  az árvíz másik része a péterfalvi fűrésztelepből tovább hömpöly- 
gött a Sebes medrében és elszakította a szászsebesi kincstári rönk és 
tűzifa elterelő gerebeket, valamint a Szászsebes városa tulajdonát 
képező fahidat és gyalogjárót, mert a Baiersdorf Henrik cégnek a 
péterfalvi gereb alatt elterülve volt a kipartolás alatt állott fenyőrönk- 
fát útjában találta/'

Az árvizekkel kapcsolatban az addigi erdészeti kezelést is felül
vizsgálták Megállapították, hogy a tarvágások helyett a fokozatos 
felújító vágást, esetleg a szálalást kellene előnyben részesíteni. így 
ugyanis az állandó erdőtakaró meggátolná a víz gyors lerohanását a 
hegyoldalakról. Egy ilyen kezelés azonban megfelelő úthálózatot 
igényelt, amire a kincstárnak sem volt elegendő pénze. Az ajánlott 
vágásmódokat pedig csak házi kezelés mellett lehetett volna megva
lósítani, aminek általános bevezetése szintén akadályokba ütkö-
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Az élőlények okozta károkkal kapcsolatban megjegyezzük, hogy 
például a máramarosi lucfenyvesek kevésbé voltak arra érzékenyek, 
mert azok optimális termőhelyükön álltak. Máramarosban legfeljebb 
a pelék és a medvék okoztak kisebb károkat. Az előbbiek a fenyőfák 
hajtását „lekérgezték", az utóbbiak pedig a fák törzsét rongálták meg.

Nagyobb problémát jelentett a szaporodó szarvasállomány, amely 
főleg a jegenyefenyőt károsította. A szarvas ugyanis szívesen eszi, 
hántja le az adott területen szokatlan, új fafajokat. Amikor a lucfeny
vesek szélállékonyságának fokozására a jegenyefenyőt kezdték el 
ültetni, a szarvasok kártételére nem gondoltak. Később, a károkat 
látva, a szarvasállomány gyérítését szorgalmazták, de az erdészeti 
érdek itt is a vadászati szempontokkal ütközött.200

A görgényi luc- és bükkerdőkben 1891-92-ben az apácalepke oko
zott károkat. BEDŐ Albert 1896. évi leírása szerint a lepke ellen 
háromféle módon is védekeztek. Az egyik módszer szerint az elpusz
tult hernyókat vízbe áztatták, és ezzel a vízzel locsolták be a fertőzött 
területet. Ez némileg távol tartotta a károsítókat. A másik mód olyan 
biológiai eljárás, amelyet ma is nagyon korszerűnek tartunk. Igye
keztek ugyanis a lepkét károsító rovarok elszaporodását elősegíteni. 
Végül az apácalepke röpülése idején csalogató tüzeket gyújtottak, 
amelyeknek szintén sok károsító esett áldozatul.201

A fenyőfelújításokban gondot okozott a nagy fenyőormányos káro
sítása. Ahol bárcázással adták el a fát, ott a vevőkkel a visszamaradó 
tuskókat, kiálló gyökereket igyekeztek lekérgeztetni. Ezzel próbálták 
a bogár szaporodását akadályozni. Máshol gyerekekkel szedették 
össze a bogarakat, de elképzelhető, hogy ez milyen eredményesség
gel járhatott. A kolozsvári erdőigazgatóságon kívül a szászsebesi 
erdőhivatalban is a gyökerek lekérgezésével próbálkoztak, de az 
ormányosok elszaporodását esetenként inkább az időjárás, mint a 
bevezetett, jól-rosszul végrehajtott védekezés akadályozta 202

Mint már említettük, az 1910-es években több csapadékos, árvizes 
év is volt, amikor a tölgycsemetéken erős tölgylisztharmat-károsítás 
lépett fel. A csemetekertekben kénporozással kielégítő sikerrel véde
keztek ellene, de a tölgyültetésekben már ezt nem tudták végrehaj
tani. (Nagy területen viszonylag kevés csemete -  nem érte meg 
napszámosokkal a százhektáros felújításokat végigjáratni.)203

A síkvidéki tölgyesekben a száradásos tölgypusztulás folyamatos 
megléte adott aggodalomra okot. A kérdést közelebbről is ismerő
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ROCHEL Károly úgy látta, hogy az éghajlati (szárazság), az állati 
károsítók (rovarok) és a növényi károkozók együttes fellépése tulaj
donképpen csak tüneti jellemző. Az igazi bajt a legtöbbször megis
mételt sarjaztatás okozza. Ma, a modern kori tölgypusztulás idején 
ezt a problémát már árnyaltabban ítéltük meg. Feltehetően egész 
kárláncolat okozta a tölgyesek pusztulását, amely kárláncolatra kü
lönösen a sarjeredetű fák voltak fogékonyak204

Az előhegységi tölgyesek makkvetéses felújítását a vaddisznóállo
mány tette szinte teljesen lehetetlenné. A kezelő erdőtisztek döbben
ten látták, hogy a sörtevad nem az állomány alatt, a lehullott makkot 
eszi, hanem a makkvetéseket túrja ki.205

Összességében az erdővédelem a kincstári erdőgazdálkodásnak 
nem képezte központi kérdését. Sem a technikai felszereltség, sem a 
gazdálkodás körülményei nem ösztönözték az erdővédelmi szem
pontok hatékonyabb érvényesítését. így az óriási erdőségek mellett 
még a több száz holdas károk megelőzésére is csak csekély erőt 
mozgósítottak.

2.8 MELLÉKHASZNÁLAT
Erdei mellékhasználat alatt értik a fa kivételével az erdőből szár

mazó hasznosítható összes növényi, állati és ásványi terméket. Az 
ásványi termékek, így a mészkőbányák, szénbányák mostani tár
gyunktól elvezetnének, csak jelezzük, hogy az erdélyi bányák egy 
része is kincstári területen volt. Az állati mellékhasználat közül a 
halászat és a vadászat tartozik ide, a növényi közül pedig a mező- 
gazdasági mellékhasználat a legjellemzőbb.

2.8.1 Mezőgazdasági mellékhasználat

A növényi mellékhasználat körében az erdei legelők és kaszálók 
hasznosítása már 1879 előtt, az új erdőtörvényt megelőző időszakban 
is állandó összeütközésre adott alkalmat. Példaképpen említjük meg 
a Fogaras vidéki Ótohán községet, ahol -  az általános polgári tör
vénykönyv rendelkezései szerint -  a kincstári erdőkben szabadon 
legeltettek. 1869-ben azonban a kincstári uradalom kezelősége ezt 
megtiltotta, mert az Erdészben érvényes, 1852. évi osztrák erdőtör
vény 10. §-a lehetővé tette a legeltetés tilalmazását. A polgári törvény- 
könyvvel ellentétben ez az erdőtörvény ugyanis azokban az erdők
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