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ujitása magas hegységi erdeinknek jó részében legyőz
hetetlen akadályokba ütközik, illetőleg a jövedelmezőségre 
való tekintettel okszerűen nem foganatosítható. De ha 
fenyveseinknek csak lk—1/i részében sikerül is ezt a 
felújítási módot alkalmazni, hazánkban évenkint legkeve
sebb 60—80 ezer forintot takaríthatnánk meg az erdők 
felújítása czimén. 

Méltán büszke lehetne a magyar erdészet, ha tisztán 
az okszerűség révén megtakarított ilyen tekintélyes összeg
nek évről-évre legalább felével járulhatna annak a közgaz
dasági műnek felépítéséhez, melynek terve az erdőtörvény 
harmadik czimében van letéve. 

A z erd ő a  történelemelótt i korban.* ) 
Közli: Pech Dezső, m. kir. erdőmester. 

Valamely vidék erdőtenyészete magán viseli ugyan
azon vidék flórájának jellegét is. Az egyes fanemek elő
fordulása, másoknak hiánya, a fák csoportosulási módja, 
a fajok, melyekhez az előjövő fanemek tartoznak, mind
megannyi tényező, melyek közreműködnek valamely vidék 
külsejének megalkotásában s annak állandó jellegét látsza
nak megállapítani. 

• Pedig ha tovább megyünk és kutatjuk erdészeti flóránk 
eredetét, meggyőződést szerzünk a felől, mennyire válto
zott a fatenyészet a különböző geológiai korszakokban. 
A jelenlegi flóra az egyes geológiai korszakok típusainak 

*) Források : az 1896. márczius 26.-án tartott belga erdészeti gyűlésen 
felolvasott és a „Bulletin de la société centrale forestiére de Belgique" folyó
iratban kivonatosan közlött „Az erdészeti flóra eredete' czimü értekezés; 
Szabó József: Geológia; Heer: Svájcz kőszénkorszaka; Beudant: Geológia; 
az „Erdészeti Lapok" 1896. évi IX. és X. füzete, stb. Közlő. 
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egyvelegéből áll s a legalsóbbrendü tipusok a legrégibb 
korszakok maradványai. Igy az ismeretes kannamosó és 
kotpafü elfajzott leszármazottjai az óriási Calamit-eknek 
és Lepidodetulron-okmxk, a melyek az ó-korban (kőszénfor-
máczió) az erdők nagy részét képezték. 

De hogy még tulmenjünk a Carfom-szisztémán, az 
azt megelőző Cambri-, Silur- és Devon-szisztémák a kü
lönben rendkívül gyéren előforduló növénymaradványok 
között (D. Cannon «Seiner et planter» czimü munkája 
szerint) már mutatnak a kannamosók családjába tartozó 
fanemü óriásokat, most már teljesen ismeretlen Cyperaced-
kat és egy igen érdekes fanemet, mely most is található 
a tropikus és szublropikus égöv alatt — az Araucáriá-t. 

De térjünk át a már emiitett kőszénformáczióra, 
vagyis CrtrfeoM-szisztémára, mely korból — kőszénbányá
szat üzése folytán — legtöbb /b,s\s<7-maradvány volt be
szerezhető. 

Az eddig talált fanemü maradványok a következők: 
A Stigmaria fieoides Brongt., — mely a kőszéntelepe

ken gyakran található s melynek a korpaíú-félékkel (Lgco-
podiaceae) való rokonságát legelőször Brongiart Adolf hires 
franczia paleopJi-glologus állapította meg, — az európai 
szárazföld legnagyobb és a kőszénformáczió legközönsé
gesebb növénye. Óriási fa volt ez, melynek ágai nem 
voltak, hanem a kúpalakú törzsből csak tűalaku levelek 
nyúltak ki. A gyökerek villaszerüleg elágaztak és messzire 
nyúltak el a törzstől. Gyümölcse toboz volt. 

Nagy mennyiségben található még a kőszénformá-
czióban a Lepidodendron VeWieimianum Sternb., mely 
szintén a korpaffí-félék családjába tartozik és jelentékeny 
magasra s vastagra megnőtt. Igy akadtak eféle famarad-
ványokra, melyek kerülete 12 láb és magassága 100 láb 
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volt. A Lepidodendron-nak egyébiránt villaalakulag szétágazó 
törzse volt, melynek kérge elült négyszögalaku pikkelyek
ből állott, levelei pedig liliomalakuak voltak. 

A kannamosók vagyis zsurlók őseinek, a Calamit-ekuek 
maradványai a kőszénformáczióban szintén előfordulnak. 
Ezeknek tagolt törzseik és egymás mellett körben álló 
ágaik voltak, mint a mostani zsurlóknak, csakhogy a levél
hüvely helyett, mely a zsurlókon a szárat szorosan körül
veszi, keskeny levelekből álló örves virágzataik voltak, 
melyek számos koszorúban övezték a vékony hosszú ága
kat. Gyümölcseik sem a törzs csúcsán, hanem az ágakon 
nőttek és pedig hosszú, többnyire vékony kalászokat ké
pezve. Az ókorból való Calamit-eknek három faja, a Ca-
lamites Suckowi Br., Calamites Cistii Br. és Calamites Saus-
surii Hr. ismeretes. A Calamites Cistii a Suckoivi-tő\ abban 
különbözik, hogy a törzs bordái keskenyebbek és közép
éllel vannak átmetszve; a Saussurii-i pedig kis levél-cso-
magai és hosszú, vékony kalászai jellemzik. 

Mint a kőszénformáczióban található maradványok, 
megemlitendők még a Pecopteris cyathea Schlott. és Pe-
copteris arborescens Schl., melyek a forró égöv vidékein 
honos faféle harasztokra emlékeztetnek. Ezek szintén 
tekintélyes törzseket alkottak, melyek szárnyalt levelekkel 
voltak ellátva. 

Közelebbről szemügyre véve a kőszénformáczió flórá
ját, az elég egyhangúnak mutatkozik és, a fajok számát 
tekintve, össze sem hasonlitható a mostani flórával; 

Heer szerint összesen 300 faj kőszénkori növény 
van csak s ezek közül csupán a kotpafü-félék, harasztok 
és zsurlók ősegyedei, továbbá a valószínűleg akkor szin
tén létezett Araucáriá-k és Cyperaceá-k magaslottak ki 
fává. Ha ezeket a fanemeket sürü tömegekben magunk 
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elé képzeljük s hozzávesszük még a párákkal terhes leve
gőt, a forró gőzölgő talajt, a néma csendet, melyet élő
lény hangja nem tör meg (madarak, emlős állatok még 
akkor nem léteztek), ugy előttünk az ó-kori erdő képe, a 
maga egyhangúságával és egyformaságával. Ez az egy
formaság megmaradt hosszú időkön át. 

Az ásatag maradványok szerint az egész terczier-korig 
a flóra csak annyiban mutat fel nevezetesebb változáso
kat, hogy a már emiitett Calamit-ek és Lepidodendron-ók 
mindinkább kevesbednek s helyüket lassanként a Cycadeá-k 
és Coniferá-k foglalják el; a Jura- és Kréta-szisztémában 
már pálmafák is mutatkoznak. A tulajdonképeni változás 
csak a terczier-kortól kezdődik. 

A meleg és nedvesség, vagyis az éghajlat gyakorolt 
mindenha legnagyobb befolyást a flóra alakulására. A nö
vényi fejlődés első korszakában az éghajlat az egész föld
gömbön meglehetősen egyforma volt s igy a növények is 
meglehetősen egyformán fejlődtek. A középkor végén 
(kréta-szisztéma) azonban a sarki tájak fokozatos lehűlése 
folytán az éghajlat egyformasága megszűnt s különböző 
helyeken más és más jelleget vett fel. 

A helyi éghajlatnak megfelelőleg fejlődtek a növények 
is s igy jutott minden vidék jellegzetes flórájához. Ebben 
az időben már megvoltak a Pinus-ok, a Piceá-k, a tölgy-ék, 
a bükk-ök, a füz-ek, a nyár-fék, a plátán-fák, a tulipán-
ifik, a juhar-ok, a dió-fák és pedig elegyítve nagyobbára 
olyan fanemekkel, melyek mai napság az előbbiektől el
különítve fordulnak elő, mint a magnóliá-k, borostyán-fák, 
oleander-ek, myrtus-ok, datolya-fák, aráliá-k, fahéj-fék, acá-
ciák és pálma-fák. 

A jelenlegi Fágus silratica nyomait lehet találni az 
arnovölgyi Pliocén rétegekben (terczier-korszak). A Fagus 
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cretacea a kréta-szisztémában (középkor) fordul elő s ez 
a bükkfák ősének tekintendő. A Quercus paleococcus Ung. 
és Quercus Gryplms Ung. a mostani tölgyfák törzsalakjait 
képezték és már az eoczén-szisztémában (terczier-korszak 
kezdetén) megvannak. 

A Castanea comressa, Castanea salinarum, Castanea 
Kulinyi Kov., Castanea atavia Ung. és az erdelyrészi Sza
kadatból való Castanea palaeopumiló And. szintén a ter-
czier-korbeli növénymaradványok közt találhatók és a jelen-
legi szelid gesztenyének ősei. 

Hazánk harmadkori rétegeiben még igen elterjedtek 
a Cupressinoxylon pannonicum Ung. és Tityoxylon Krauss 
nevü tűlevelű fa maradványai, A harmadkornak^oligoczén-
szisztémájában még a Sequoia Langsderfi Heer; a Taxo-
dium distichum miocenicum Heer, a törpe pálma (Sabal La-
wanonis), a babérfa és kámforfa fordulnak elő nagy meny-
nyiségben; nemkülönben a Taxoxylon Unger, mely a mai 
tiszafa ősének tekintetik s ezt szintén a terczier-kori réte
gekben a barnaszénben találják. Alapjában véve azonban 
a tiszafa sokkal régibb származású, mivel ez a fa a Gym-
nospermá-k (nyitvamagzók) közé tartozván, ennek a csa
ládnak egyes képviselői már az ó-korban az edényes 
virágtalanok közt is — hová a Calamit-ek és Lepidoden-
dron-ok szintén tartoznak — előfordul, a középkori réte
gekben pedig épen nagy mennyiségben lehet maradvá
nyaikra akadni. A tiszafa tehát a jelenleg meglevő fanemek 
között a legrégibb származásúak egyike. 

A kréta-szisztémákban az északi vidékeknek még tro
pikus jellege volt. A tudósok állítása szerént Európának 
átlagos hőmérséke ez időben 18—19° lehetett. Igy Grön
landban most is lehet találni növényi maradványokat, 
melyek megegyeznek Kalifornia és Japán jelenlegi ílórá-
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jávai. Európa, Ázsia és Amerika mérsékelt égöve alatt 
pedig szintén ekkor a pálma-iák, fahéj-fák, borostyán-ok 
(les lauriers), füge-fák, myrtus-ok, acaciá-k, mint a jelenlegi 
tropikus éghajlat kifejezői, tenyésztek. 

A terczier-korszak kezdetétől a lomblevelű fák uralko
dóvá váltak s egy nagy lépés történt az erdészeti Hóra 
mostani tipusa felé. A régi erdészeti flóra ugyanis a mos
tanitól leginkább geográfiai elosztása által különbözött. 
A fáknak ez a geográfiai elosztása pedig a sarkvidékek 
kihűlése folytán nevezetes változást szenvedett s a lomb-
fák az északi vidékekről lejebb szorultak. Az erdészeti 
flórának északról dél felé való vádorlása egyszerre tör
tént az egész északi féltekén, mind a három kontinensen: 
Európában, Ázsiában és Amerikában. Ebből következtet
hető, hogy a kréta-szisztémában más volt a tenger és 
szárazföld elosztása is, mint jelenleg s hogy az északi 
féltekén a három kontinens vagy összeköttetésben állott 
egymással, vagy közel szomszédságban levő szigetek köz
vetítésével közlekedett egymással. 

A növények északról dél felé való vándorlására nézve 
érdekes például szolgál a Sequoia. A Sequoia maradványait 
találni lehet Grönlandban a kréta-szisztémában, a terczier-
korszak különböző szisztémáiban, számos válfaja elterjedt 
aztán egész Európában, Ázsiában és Amerikában, a jelen 
korban csak Kaliforniában fordul elő s itt is csupán két 
válfaja ismeretes. Hasonló példát nyújt a tulipán fa. Ez a 
terczier-korszakban el volt terjedve egész Európában, Ázsiá
ban és Amerikában, most pedig már csak Amerikában és 
Ázsia keleti részén található. A lomblevelüek közül a ter
czier-korszak elején különösen az örökzöld levelüek voltak 
elterjedve; csak a terczier-korszak közepetájától kezdve—• 
midőn a sarkvidék kihűlése mindinkább érezhetővé vált 
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— jutottak túlsúlyra a télen át lehulló levelekkel biró 
lombfák. Az erdő a terczier-kor végén kitűnt fajainak nagy 
számával s leginkább hasonlitható az amerikai mostani 
erdei flórához. És ha európai ember az amerikai er
dőkbe kerül, azt a fanemek sokfélesége ugyancsak meglepi! 

Ha jelenlegi erdeink fanemei két nagy csoportjának: 
a tűlevelűeknek és lomblevelüeknek ősiségét szemügyre 
vesszük, ugy a fenyőféle fákat régibb származásúaknak 
kell tekintenünk, mint a lombfákat. A fenyőféléknek ugyanis 
már az ó-korban akadnak nyomára, mig a lombfákkal 
először csak a kréta-szisztémában találkozunk. És csak
ugyan a fenyőféléknek jelenlegi — a nedves levegőt 
igénylő — természete is jobban megfelel az ősi korsza
kok borongós, párával telt atmoszférájának, mint a lomb
levelű fák természete. 

Végül meg kell még említeni, hogy a jelen kort 
megelőző diluvium milyen befolyást gyakorolt erdeink kül
sőjére. 

A diluvium elején, mintegy átmenetként a harmad-
korból, volt a jégkorszak, mely alkalomkor a föld legna
gyobb részét jégkéreg borította, vagyis a magaslatoknak 
jelenlegi hó- és jéghatára a mostaninál jóval lejebb szo
rult és csak az alsóbb fekvésű helyek voltak hó- és jég
mentesek. A nagy hó- és jégtömegek annyira lenyomták 
az átlagos évi hőmérséket, hogy a terczier-korbeli flóra 
nagy részben tönkre ment. A jégkorszak elmultával pedig 
Európában a talaj alakulatok akadályozták meg, hogy az 
előbbi növényzet ismét megtelepedjék. Mig ugyanis Észak-
Amerikában a hegylánczok mind északtól dél felé halad
nak s igy az egyenlítői áramtól nem zárják el az orszá
got, addig Európában, de különösen a mi hazánkban, 
vagy a hozzá közel eső tartományokban a hegylánczok 



579 

keletről nyugat felé (nevezetesen a Balkánhegység és a 
déli Kárpátok) haladnak s igy áthághatlan akadályt képez
nek az egyenlítői meleg légárammal szemben. Hozzájárul 
még ehez, hogy Északamerika tengerpartját egészen a 36° 
északi szélességig a mexikói öböl meleg légárama mossa, 
mely a levegőt — messze be a szárazföldön — meg
melegítvén, jelentékenyen fokozza Északamerika egy ré
szének átlagos hőmérsékét. 

Mindezek a körülmények magyarázzák meg azt a 
tüneményt, hogy, ugyanazt az északi szélességet is feltéte
lezve, Amerika átlagos évi hőmérsége nagyobb Európa 
átlagos hőmérsékénél, hogy Amerikában sokkal több a fa
fajok száma s hogy Amerika egynémely faneme a meg
felelő szélesség alá tartozó fekvés mellett sem tud nálunk 
megélni. 

A negyedkori jégkorszak tehát befejezte azt, a mit a 
középkor kréta-szisztémája megkezdett, vagyis a fane
mek geográfiai elosztásának a jégkorszak adta meg a 
mostani képét. 

Lapszemle. 
A kés ő tölg y {Quercus pedunculata var. tardissima) előjövete-

léröl és magatar tásáról a „Gentralblatt f. d. g. For twesen" f. évi 
V. füzetében Nikodem Vilmos herczegi erdömester ujabb adatokat 
közöl. Minket ez a fanem annyira közelről érdekel s már is annyi 
gondos megfigyelés utján nyert adat van róla lapunkban följe
gyezve, hogy mulasztást követnénk el, ha az épen közzétett adato
kat amazok sorába fel nem vennők. 

Xikodem erdőmester Földes J. m. kir. főerdésznek és Cieslar 
A. dr.-nak ugyanazon folyóiratban (1894. évi VI. és 1895. évi VII. 
füzetben) megjelent közleményeire utalva a következőkbe foglalt 
megfigyeléseit adja elö. 


