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megnevezése 1600[J 0 

hold 
1600Q 0 

hold 
1600Q 0 

hold 

1 Nagy erdő . . . 137 510 2208 323 2345 833 
2 S a v ó s - k ú t . . . . 509 681 704 1204 1214 285 
3 Ohat 235 915 100 — 335 915 
4 Pacz 1234 790 980 250 2214 1040 
5 Bánk 3622 1540 3352 310 6975 250 
6 Haláp 6771 410 4427 1170 11198 1580 
7 Fantsika . . . . 2385 1190 1120 1260 3506 850 
8 Nagy Csere . . . 4715 300 2911 1090 7626 1390 
9 Monostor . . . . 133 240 705 910 838 1150 

10 Apafa 8 250 394 600 402 850 
11 Gút 4775 1049 4144 525 8919 1574 

Összesen . . 24528 1475 21049 1242 45578 1117 

Sz. k. Debreczen város erdős pusztáinak összes területe, a fenn kiirt 
táblázat szerént 45578 cat. hold és 1117 négyzet ölet tészen; — melyből 
24528 hold és 1475Q 0 némi részben ^kaszabé, némi részben pedig mint 
szántóföld használtatik; az ezen tisztások között lévő erdő 21049 hold 
1242 négyzet öl tölgy erdőt tészen, Vio részben nyár-, nyir-, juhar- és kőris 
fákkal elegyesen. Az emiitett összes erdőterületből 14093 h. 795Q° I. és 
Il-ik osztályú meg lehetősen zárolt, — 6956 h. 1242Q 0 pedig (mely az 
erdőségeken elterülő sivó homok pusztákat és emelkedettebb homok hal
mokat eltörpült fákkal fedi) I l l - ik osztályú, s igen gyér zárlatu. — 
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Talaja általán véve fövenyes homok, kivévén az úgynevezett Nagy 
erdőt és Pacznak egy részét mely jó termő fekete homok. 

Az úgynevezett Nagycsere-, Haláp-, Bánk- és Fantsika erdőterü
letek lapos erei és tisztái, az 1860-iki árvizes évek előtt, a felsőbb vidéki 
folyók kiáradásai által öntettek el, — mely kiáradások az erdei fákra az 
időben igen jótékony hatással voltak, a 10 év óta tartó nagy szárazság 
miatt azonban, ezen erek és laposak tökéletesen kiszáradván, különösen 
a homokos hátasabb helyeken, több holdakra menő erdőterületek szárad -
tak ki minden korkülönbség nélkül a folytonosan tartott nagy szárazság 
miatt, helyenként pedig csúpaszályosak kezdenek lenni. 

A fent irt erdős pusztákon szétterülő állabok, mint községi birtokok 
használtatnak, — a közte elterülő tisztások azonban polgári magán bir
tokok lévén, természetes, hogy a községi erdők — ezen helyi viszonyok
nál fogva, többé területileg nem nagyobbithatók, annak tisztás részei 
nem erdősitketők. 

A községi erdőből való faizás, vagy is polgári failletmény mennyi
sége, úgy nemkülönben az osztó kulcs ez ideig nem volt tökéletesen 
meghatározva, miután a mennyiség 5—6 ezer bécsi öl között változott, 
és miután az elmúlt években hol az adó, hol az ingatlan birtokhoz arány
lag, ez évben pedig épen a belső telek után osztatott ki 5500 bácsi ölfa; 
minden polgár illetménye után vágatási és felügyeleti költség czím, 
alatt minden öltől 20 frtot tartozván a városi pénztárba befizetni. 

Nyári legeltetés — kivévén az 1883 és 66-ik Ínséges éveket, ez 
ideig nem létezett; — téli legeltetési jogát azonban, (a makk és gubics 
termő évek kivételével mely igen ritkán ugyan, de a termő években, a 
városi pénztár javára árverésen szokott eladatni) mindenki azon arány
ban, mint az a külső közöslegelőre birtok aránylag meg határoztatott, 
Október 15-től kezdve Április 24-ik napjáig gyakorolhatja átaljában az 
egész erdőségeken, kivévén a vágás téreket, melyek 7 esztendeig marad
nak tilalom alatt hol nem csupán a legeltetés, de az erdőségek között 
lévő tisztások szántása is — bár ha polgári magán birtokot képez — 
szorossan tiltatik. 

Rendőrségi tekintetben, az 1867-ik év Január 4-től, 1868. Június 



Í-ig egy év alatt, az erdő-őri személyzet által, az erdőségeken elkö
vetett 149 kihágási és ía-csempészeti ügy jelentetett be a mezei rendőr
kapitányi hivatalhoz, melyekért 680 frt. büntetés pénz vétetett: ezen 
kihágási ügyek nagyobb része inkább a hulladék és az erdőségekben he
lyei helyei kiszáradt szálak elcsempészésére vonatkoznak, és ritkán a 
fennálló fákra. 

Az úgynevezett Nagyerdő mint a városhoz legközelebb álló és leg
jobb talajú erdő, hogy nagyobbszerű épületi fákat és hid-deszkákat szol
gáltathasson úgy a város, mint magánosok szüksége fedezésére, 120 éves 
fordában mint szálerdő kezeltetik, hol vetés általi erdőnevelés gyakorol
tatik, mely a régi nedvesebb években tűrhető eredménnyel foganatosítta
tott is, de a közelebb elmúlt száraz években igen kevés vagy semmi 
sikert nem mutatott, sőt a legközelebb elmúlt évek alatt e végett még 
kísérlet sem tétetett; — a mult ősszel azonban már 50 catast. hold osz
tatott ki a szegényebb sorsú lakosok között ortás és értés végett. Többi 
erdeink két kir. erdőfelügyelőségi hivatalnok által az 1843-ik évben a 
város részére készített becslés nyomán 60 éves fordában kezeltetnek, 
mely beosztás szerént évenként 417 cat. hold vágandó, ezen nem annyira 
a fatömeg mint csupán a terület beosztását tartalmazó tervtől — miután 
az állabok minősége, zárlata nagyon különbözők, s igy az egyik évben 
vágandó 416 hold alig ad 4—5 ezer bécsi ölfát, mig a másik 416 hold 
16—17 ezer ölfát szolgáltatna — a területi beosztástól eltért a kezelő 
erdészi hivatal, hanem a 60 éves fordára évenként eső 11—12 ezer bécsi 
ölfa vágatik; ezen külső erdők a törzsek és gyökök kihajtásai által uj-
bolitatnak, és a halápi 1—2—3 éves vágásoknál — mely vágás térek 
jelenleg szigorú felügyelet alatt állanak, legalább a helyi viszonyok le
hetőségéig a le legeltetéstől meg kimehettek, — a túlságos szárazság da
czára is szép hajtások mutatkoznak; ellenben a banki 6—10 éves vágá
sokat a késői fagyok, — több izben pusztító égések, de különösen a szá
raz ínséges években a szükség által is kényszeritett le legeltetések igen 
megrongálták. 

A fa vágatást mindenkor az erdőmester felügyelete alatt a járási 
erdész vezeti, a vágás téren össze rakott ölfák az erdőmester a járási er-



desz, egy erdő felügyelő városi tanácsnok és két kinevezett képviselő ál
tal a favágóktól átvétetvén,. a képviselő testületből — magok által vá
lasztott két képviselő, úgy nevezett faosztó biztos — számadása és fele
lőssége alá adatik át, — kik a meghatározott polgári failletményt az 
egyesek részére kiosztják; a fenn maradt ölfa mennyiség raktárakba 
szállíttatván, a város gazdái hivatal számadása alá tétetik eladás végett 
a városi pénztár javára. Ugy a tűzi, mint az épületi fák a város lakosai 
által használtatnak fek Egy bécsi öl tűzi fának ára — valamint a fuvar
bér — a vágástéreknek a várostoli távolságához képest különbözők, a 
menyiben 6—8 ftig változnak, házhoz szállítással jelenleg 12—13 ft.; 
a nyírfa a vágás terén — mely csekély ára miatt faraktárba nem szál
líttatik — 3 ft. — Az épüleii fák egy része 9 és 12 láb hosszúságú da
rabokra vágva és csomókba öszve rakva a tűzi ölfák árarányában 
adatnak el a lakosok részére, — más része pedig szálanként becslés ut
ján, egy köbláb a fa minősége szerént 14—20 krral számítva. — Egy 
bécsi öl tűzi fának vágatási díja 80 krtól — 1 ftig számitható: 1 szál 
fa kidöntéseért 10 kr. fizettetik. 

Ez ideig tett tapasztalások szerént — miután az akász legalkal-
matosabbnak tapasztaltatott a homokos helyek beerdősitésére, itten is 
voltak ákászos faiskolák, de ezen faiskolák csupán az erdővédek lakhá
zainál voltak néhány négyszegöl területre szorítva, melyekből ez év ta-
vasszán a jelenlegi erdőszemélyzet által, az idegen helységek határvo
nalainál elnyúló árkok partjaira és a városbirtokában lévő homokos 
tisztás helyek beerdősitésére 32 ezer darab akász csemete — melyek 
igen szépen díszlenek ültettetett el : de a fent említett czélok nagyobb 
mérvben leendő teljesítése, —• úgy a város határán átvonuló ország
utak beültetése, és a Hortobágyi nagy puszta legelő czélba vett csopor
tonkénti beültetése végett, hol ez évben már egy gulya járáson kísérlet 
tétel végett 5 catast. hold jó eredménnyel foganatosíttatott is; jelenleg 
15 cat. hold hasittatott k i faiskolának, meghagyatván az eddigi hasz
nálat szerintiek is; — továbbá az erdeifenyő (pinus sylvestris) vetésével 
is tétetett kísérlet ez év tavaszán faiskolákban és ezen vetés kielégítő 
eredményt mutat. 



A fent említett összes erdőterületen a felügyeletet 1 erdőmester, 4 
erdősz és 42 erdővéd teljestii kik mindnyájan lovat tartani tartozván, 
az erdők különböző részein állandóan künlakni kötelesek. 

Makktermés e vidéken — mivel a hernyók és cserebogarak majd
nem minden tavasszal megjelennek — ez év tavasszán épen minden külső 
erdeinket csaknem az utolsó lombig le pusztították, csupán 8 avagy 10 
év alatt szokott lenni; a múlt kedvező évi makktermés azonban a városi 
pénztár részére 8655 ftot jövedelmezett, gubics termés az 185 s/9-ik év 
óta nem volt. 

A május-juniusi fagyról. 
Májusban vagy június első felében egy alkalmatlan vendég szokta 

Európa continensét meglátogatni. A legYendégszeretőbb gazda is re
megve néz elébe, mert ez egy impertinens egy vendég ám, nem sokat 
gondol azzal, hogy kedves emlékeket hagyjon hátra, mag után. 

Ertjük a kissebb nagyobb mértékben majd minden évben előke
rülő dérrel járó május-juniusi hideget, 

E jelenség nálunk is ismeretes, sőt 1865-ről szomorúan emlékeze
tes. Sokan megbirkóztak annak kimagyarázásával. Némelyek azt állít
ják : hogy a poláris jégtömegből kiszakadt egyes jéghegyek úsznak alá 
az atlanti tengeren s Európa partjai közelébe kerülvén, az ormaikon — 
mint valami váracsban — tanyázó hideg, rabló várurként Európa száraz 
földére csap; szerintők ez hozná magával az emiitett fagyot. Mások meg 
azon nézetben vannak: hogy a nap tányéra előtt egész raja vonul el a 
meteorköveknek, melyek elfogván a nap melegítő sugarait a földtől, 
alkalmat szolgáltatnak a hideg keletkezésére. 

Azon tény, hogy a jelenség kisebb-nagyobb mértékben rendesen 
előkerül, arra mutat: hogy származása nem lehet ily történetes körül
ményekhez kötött, de valamely általános meteorológiai törvényben kell 
hogy lelje magyarázatát. 


