
9 ERDŐMŰVELÉS

A mai fogalmaink szerinti erdőművelésről az általunk most 
vizsgált bánsági részeken tulajdonképpen csak a polgárosítás 
után beszélhetünk. Igaz, a katonai erdészeti szervezetek is 
igyekeztek némi befolyást gyakorolni a határőrök (korlátlan) 
használatában lévő erdők felújítására, de ezek eredményeiről, 
illetve eredménytelenségéről már szóltunk. így DIVALD 
Adolf-i és PULVERMACHER Gusztáv-i leírások is igen-igen 
gyér erdőművelésről tudósítanak. Ez utóbbiból kiemelhetjük 
azt, hogy az itt kevés helyen előforduló kocsánytalan 
tölgyeseket mindenhol sarjaztatták. A termőhelyi viszonyok 
(déli kitettség), de még inkább a szakértelem hiánya, és 
legfőképpen pedig az állandó legeltetés nem tette lehetővé a 
szálerdők kialakulását, fenntartását. Ugyancsak erről az 
elhanyagolt erdőfelújításról tanúskodik a Herkulesfurdő körüli 
feketefenyvesek állapota, amelyeket PULVERMACHER 0,2- 
es (!) zárlatúaknak talált. Pedig itt -  miként írta -  a fenyő 
„önvetülés útján” keletkezett, és fenn is tudná tartani magát. 
Ehhez azonban megfelelő gondozás, azaz tudományosan 
megalapozott erdőművelési eljárás, na és természetesen a 
legelő állatok kitiltása kellene.

Ha továbbra is PULVERMACHER megfigyelését, első 
leírását követjük és eltekintünk a korábban már idézett, az 
állományok átalakítására vonatkozó elgondolásaitól, a 
különböző fafajok felújításáról még a következőket tudhatjuk 
meg.

Mivel a bükkösök általában őserdők voltak, így ott -  a 
hiányos zárlat következtében -  a fiatal fácskák már 
megjelentek. Következésképpen célszerűnek látta a tarvágást, a 
magfák nélküli letermelést. A luc-, különösen pedig a 
jegenyefenyő esetében viszont mindenképpen a fokozatos 
felújító vágást (lehetőleg egyszeri bontó- és vetővágással) 
javasolta. E mellett nem elsősorban ökológiai megfontolásokat, 
hanem kimondottan pénzügyi indokokat sorolt fel. Hiszen -  
miként írta -  a bükkösök fenyvesekké való átalakítása amúgy
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is költséges, tehát egyebütt kell takarékoskodni; a felújulást az 
„önvetényülésre”, a természetre kell bízni.100

Az erdőműveléssel kapcsolatban említjük meg, hogy itt, a 
karánsebesi erdőhivatal kerületében készült az első őserdőkkel 
kapcsolatos dolgozat. A DIVALD Gyula által 1876-ben 
összeállított diplomaterv részletesen kitért a bükk őserdők 
állomány szerkezeti viszonyaira, így azok felúj ulásának 
menetére is.101

A mesterséges erdősítéseket maga a kincstár addig, amíg a 
volt határőrök és az állam közötti osztozkodás nem történt 
meg, nem siettette. Például az 1879. évi, erdőműveléssel 
foglalkozó beszámolóban is arról olvashatunk, hogy egyedül 
„Herkulesfurdő területén eszközöltettek kisebb mérvű 
ültetések”, továbbá az ottani két „vetőkertet” vetették be 
(feltehetően fenyőmaggal).102 Ez a „takarékon” történő 
erdősítés aztán a fakitermelés növekedésével természetesen 
mind a kincstár, mind a vagyonközösségek esetében nagyobb 
lendületet vett.

A tényleges erdőművelési feladatokra érdemes áttekinteni 
egy erdősítési idényt, mondjuk, az 1891-92. évit. A román
bánsági volt határőrök ilyen irányú tevékenységéről részleteket 
nem tudunk. Csak annyit, hogy 1891-ben nem volt 
erdőfelújítási mulasztásunk.103 Annál bővebb adatsor áll 
rendelkezésünkre a fehértemplomi vagyonközösséget illetően, 
mivel az állami kezelés adatsorait általában közzétették.

1891-ben a kijelölt 397 kh-nyi (228 ha) vágásterületből 
ténylegesen kihasználtak 234 kh-t (135 ha). A kitermelt 
faanyag 38 422 m3 volt, és ezzel 91 273,02 frt árbevételt értek 
el. Az ekkor kihasznált, továbbá a korábbról maradt felújítandó 
vágásterületek 492 kh-t (283 ha) tettek ki, amiből 434 kh-t (250 
ha) ténylegesen fel is újítottak, a következőképpen:

-  természetes úton 330 kh-t (190 ha)
-  ültetéssel 49 kh-t ( 28 ha)
-  vetéssel 55 kh-t ( 32 ha).
A felújítási hátralék 58 kh-t (33 ha) mutatott, de látható, 

hogy az állami erdőkezelés biztosította az ütemes, a 
fakitermelésekkel lépést tartó erdősítést.
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Ezt a célt szolgálta a vagyonközség területén létesített 5 
csemetekert is, amelyek összterülete 5,44 kh-ra (3,13 ha) 
rúgott. Az 1892-es évben 76 ezer csemetét adtak ki elültetésre, 
míg a készletükben 550 ezer darab maradt.
A kiadott csemeték fafajok szerinti megoszlása:

-  tűlevelű 6 000 db
-  tölgy 27 000 db
-  akác 21 000 db
-  egyéb lombfa 22 000 db.104
A felújítás (és kopárfásítás) legnagyobb akadálya az erdei 

tűz volt. 1894-ben a „B” üzemosztályban 120 kh (69 ha), a 
„D”-ben 80 kh (46 ha) erdő, illetve felújítás perzselődött fel -  
szándékos gyújtogatásból eredő tűztől. Ennek 
megakadályozására tűzőrök alkalmazásáról döntöttek, illetve 
az oláhpozsezsenai (alsópozsgási) tarvágást kerítéssel 
kívánták körülvenni. Ennek ellenére ezen a részen ismét 
tűzesetek, szándékos gyújtogatások voltak, úgyhogy a 
vármegye közigazgatási bizottsága 1897-ben a község egész 
határában megtiltotta a legeltetést. A vármegyei elöljáróságot 
erre a példátlan lépésre a többször felgyújtott, mintegy 120 kh- 
os (69 ha) terület felúj íthatatlansága kényszerítette.10

Itt, az erdőművelésnél jegyezzük meg, hogy mindkét 
vagyonközség adott el szaporítóanyagot, nevezetesen makkot 
is. Fehértemplom tölgymakkot, Karánsebes pedig bükköt. Ez 
utóbbi helyen azonban a vevőnek azt az állomány alól fel 
kellett szednie. (Ez utóbbi ára 1901-ben 3,28 K/hl, míg a 
tölgymakkot 8 K/hl-ért adták, de azt már felszedve.)106
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