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Mezőségi kopár 2005-ben



A mezőség erdősültsége a XIV. század elején
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A mezőség erdősültsége a XVIII. század végén



Juh nyáj a hegyoldalban (1961). A képen jól látszanak a „létrák”.



Legelőerdő (1910 körül)



Az Alföld utolsó természetes képe az erdőssztyepp 
(kisjenő uradalom, 1891)
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Erzsébet-liget Lúgoson (1899)
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Tölgy-(ideiglenes) csemetekert 
a lugosi erdőigazgatóság területén, Facsádon (1900 körül)

A vadászerdei erdőőri szakiskola csemetekertje (1910 körül)



Temesvár-Vadászerdő (1910 körül)

Temesvár-Vadászerdő (1910 körül)



Az elültetett tölgycsemeték locsolása (Temesvár-Vadászerdő 1910 körül)
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