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pitatlak s részben már érvényesítettek i s ;* ) megérintvén egy úttal, a 
mennyire a körülmények engedik, az lígy nevezett bánya kincstári re-
servalt erdőket is. 

A szepességi központi Kárpátok és azok kör
nyéke legjelesebb fanemeinek természetes 
tenyészett határairól az északi szélesség 

48° 3 0 ' ' é s 49° 30 ' között. 
Irta tfuchs F r i g y e s . 

. •, (Vége.) 

II . 

Az erdei fák természetes tenyészeti halárairól a múltkor 
adott jegyzékünkben e tenyészet alsó határát csak néhány fanemre néz
ve bírtuk kimutatni, miután az a többiekre nézve nagyobbrészt a Sze-
pesség legmélyebben fekvő pontja Margitfalva és némelyeknél sokkal 
délibb szélességi fokok alá is esik. — Sydov és Wahlenberg munkáiban 
ugyan szintén akadunk egy "pár fanem tenyészeti határának meghatá
rozására, miután azonban ott az illető szélességi fokok megjelölése 
hiányzik, úgy ez adatokat nem használhattuk. 

Sydovnak az erdei fák tenyészeti haláraira vonatkozó légsúly 
mérései s az én ebbeli méréseim közt, a legnagyobb különbség e te
nyészet legfelső határ vonalának megjelölésében mutatkozik. 

Sydov ugyanis e legfelső határpontot a központi kárpátokra 
nézve csak 1327-67 méterre teszi, hololt én e hegység déli lejtőjén 
(a kis Kohlbachi völgyben levő úgy nevezett lépcsőké (jfVeppcftera) 
fölötti fensikon) az utolsó lucfenyőkre 1519 -23 méternyi (4806 láb)'; 
az éjszaki lejtön pedig 14SS..25 méternyi (47Ü8 láb) magasban akadtam. 

*) Nagyon szívesen.,fogadjuk, s felkérjük egyszersmind az c 
részben illetékes hazánkfiait, hogy az okszerű törvényhozás erdekében 
c tárgy megvitatásában részt venni mentül számosabban kegyeskedjenek. 

A szerk. 
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A nyirfa tenyészetének, melynek tenyészeti térköre különben 
talán legtágasabb, alsó határát csak e g y b e v e t ö l e g s nem közvetlen 
mérések utján határozhattam meg. 

Balásgyarmat előtt a Yácz felé vezető országúton, tehát oly a-
lant, a hol az ember e fanem létetét már nem is képzelné, akadtam egy 
igen gyér különben terjedt s a mint látszik a természel keze által oda 
ültetett nyirfa álladókra. Akkor azonban légsűlymérövel nem lévén el
látva, azon a 48-ik fok alatt fekvő álladók tenger feletti magasságál, 
az Ipoly csekély esése s a Duna Pest melletti vizszinének 96* 10 mé~ 
ternyi (304 láb) magassága egybevetése által becsültem 158-05 méterre 
(500 láb). Valamennyi föntebb jegyzett legfelső tenyészeti határ a 
lejtők déli, délkeleti és dél nyugoti oldalaira vonatkozik. 

Az éjszaki, ójszakkeleti vagy éjszaknyugoti lejtökön e határok
mind ezen fanemre nézve valamivel — ugyan azon kőzetre nézve 
azonban csak 47"42—63-22 méterrel (150—200 láb) alább esnek. — 

Gyakran megesik, hogy némely fanemek a termeszei által nekik 
jelölt tenyészeti tórkörön belül, egészen megfelelő talaj és termőhely 
daczára is, nagy kiterjedésű tereken egészen hiányzanak. — Ezt több
nyire hosszas ideig tarló természetellenes erdökezelésnek kell tutajdo
nitanunk, minek folytán az illető fanemek lassanként egészen kivesztek. 

Ha például a községek közelében nőtt bikkfa vagy jegenye fenyő 
álladékok tarvágata után, azok oktalan lelegeltetóse áll be; vagy ha a 
bikkfát elegyetlen sarjerdökép kezeljük s az ujranöveszlést egyedül a 
természetre bizzuk; tudvalévő dolog lévén, hogy a bikkfa tőkék há
rom vagy négyszeri forda elteltével elhalnak; — vagy ha a nemesebb 
fákat, például a ternyö tiszafát, a körisfát s. a t. keresve keresik 
ugyan, hogy kivághassák; ujranövcsztésökkel azonban egy cseppet 
sern gondolnak. — 

A fák e hiányzásának második oka a leli hónak néhány mér
földnyi terjedtségben gyakran igen különböző átlagos magasságában s a 
havazás mikéntjében is rejlik. — Mert a hol a téli hó közönséges ma
gassága 0-63 méterre vagy többre is rúg, s a hol az többnyire nehéz 
pelyhekben esik, ott az erdei fenyő közönségesen hiányzik. A vörös 
fenyő tenyészeti térkörén belül sem igen távozik 4 '5 — 6 -0 kilométer
nél (6 — 8 mérföld) meszszibbre a tulajdoképeni havasoktól; a zordon 
szelek szüntelen fuvalmát nagyon kedvelvén. — 

A természet az erdők tenyészeti halárait minden egyes fanemre 
nézve akkép látszók magállapitani, még pedig különben hasonló körül-
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menyek közt csak 37'93 méternyi (120 láb) eltérésig, hogy az egyes 
fanemek tenyészeti határukon felül gyümölcsöt nem hoznak vagy leg
alább nem érlelnek; azon kevés növény pedig, mely szélvészek, ma
darak által oda vitt magból kél, élete zsengéjében fagyoknak esik 
áldozatul. Legalsó tenyészeti határaikon alól a legtöbb fanem ugyan 
érlel magot, csak hogy ez rendszerint üres, a mint az a vörös fenyő
nél legfeltűnőbben bizonyul. — Azon felül a legtöbb fanem, ha tenyé
szeti határán alól növesztik, sokkal többet szenved a napheve és szá
razság folytán, meg rovarok által, mint természetes tenyészeti térkö
rében. — A tenyészeti halárok ingadozása, melyről az előbbiekben meg 
emlékezénk, abból áll, hogy némely fanemek, legfelső tenyészeti ha
táraiknál több mérföldnyivel távolabb sokkal nagyobb tengerfeletti ma
gasságban ismét csak előtűnnek, bárha csekély terjedtségü részletek
ben, hasonlóan a puszták oázaihoz. 

E tünetet egy fanemnél sem észleltem annyira, mint a gyer-
tyánfánal és a mezgés égernél. 

A gyertyánfának tulajdonképi legfelső tenyészeti határa ugyan 
is a Szepességen 439'08 méternyi (1389 láb) magasra esik a tenger 
fölött, s igen világosan kivehető a krompachi völgytől balra fekvő 
közeli hegységen. — Ezen magasság felett a gyertyánfa a közeli er
dővel borított hegységeken még azok lombfaálladékaiban sem találtatik 
sehol, miglen az rögtön 664*78 méternyi (2103 láb) tengerfeletti ma
gasban számos példányban ismét előtűnik, még pedig a terjedelmes 
lőcsei sarjerdök igen fedett völgyének Durst nevű erdörészében, 
bárha itt is csak legfeljeb 1*73 hektárnyi (3 hold) kiterjedésben, a 
nélkül azonban, hogy annak a közvetlen szomszédos lombfaerdőkben 
ha csak egy példányára is akadnánk. 

A mezgés éger tenyészetének legmagasabb halára szintén Krom-
pach mellett van 380 -91 méternyi (1205 láb) tengerfelotti magasban. 
Ezen magasság felett a mezgés égerre nálunk a Szepességen már csak 
a folyók és patakok hosszában akadunk. — Az előbbeni helytől azon
ban 60 69 kilométernyi (8 mérföldnyi) távolban az ismét, Béla városa 
edöségeinek bélaiBoor nevű részében, mocsáros helyeken, közvetlen a 
Kárpátok aljában, 70398 méternyi (2227 láb) tengerfeletti magasság
ban jelenik meg számos példányban, a hamvas égerrel elegyesen, és 
még mindég fahosszal birván. 

A mi egyes fanemeknek természetes tenyészeti térkörükben való 
hiányzását illeti, főkép pedig azokét, mellyok a talajban nem igen vá-
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logalók, mint a bikkfa, a vörös és az erdei fenyő, és melyek e sze
rint nem egyenként elszóródva jönek elő, mint a jávorok, körisfák, 
szilfák, de nagy terjedtségü álladóitokat képeznek, azoknak e hiány
zását illetőleg meg kell még a kárpátokban oly gyakori vörös fenyőre, 
nézve jegyeznem, hogy az természetes tenyészeti térkörén belül ott 
nem találtalik, a hol a fekvés födöttsége miatt vagy más egyébb okbúl 
nedves hegyi lég uralkodik. Ha ily helyre ültetik, u'gy az a mi vi
dékünkön gyakran sajátságos kórba esik, melynél fogva tülevelei már 
Július vége feléj vagy Augustus elején megsárgulnak s összesen le
hullnak. E fák legtöbbjei jövő tavaszkor ugyan ismét megleveledznek, 
e kór folytán azonban növésökben igen hátra maradnak és sok közülük 
a leirt kór ismétlődése folytán lassanként el is hal; a vele elegyesen 
növő lucz és jegenyefenyő által helyettesittetvén. — 

Feltűnő esetkép említem, hogy ezen — központi karpálaink 
déli, ós délkeleti lejtőin még ma is oly igen gyakori fanem, azok 
éjszaki lejtőin a Javorinában egészen hiányzik. 

Itt a vörös fenyő csak a kotlinai völgyben, mely Landoktól 
Zsdár felé, déltől éjszakfelé a karpáti hegyek egész lánczolatát ketté 
hasítja, emelkedik a magyar lejtőn egész a völgy közepe tájáig; mi
helyt azonban az itt inkább hegyszorosnak nevezhető völgy Halics or
szág felé megnyílik, a vörös fenyő is eltűnik, és az ottani fenyvesek 
vagy bikkesekben többé nem található. — Úgy látszik, hogy ez éjszaki 
lejtökön a magyar síkságok felöl emelkedő, tenyészetére szükséges 
száraz levegő nélkül nem tud megélni. 

A mi a ternyö tiszafa általam jegyzett legfelső és legalsó te
nyészeti határát illeti, arról csak annyiban akarok jót állani, a meny
nyiben én ezen a Szepességen már oly ritka s majdnem egészen ki
irtott fanem egyes más fanemek közé elegyedett bokorszer.fi példá
nyait ezen igen korlátolt alig 23000 hektárnyi (_4 £jj mérföld) téren, 
a letányi és káposztafalvi mészhegyek mondott magasságában találtam. 
Ezen általam talált ternyö tiszafák egyikének sem volt 15*8 század 
méternél C6 hüv) vastagabb alsó átmérője. 

Hogy a ternyö tiszafa általam meghatározott alsó tenyészeti ha
tára, más vidékeken, a hol e fa iránt több kímélettel vannak, alább 
száll, a felső pedig feljebb emelkedik, azt nem csak lehetségesnek, de 
valószínűnek is tartom. 

Ép oly valószínűnek tartom azt is, hogy a kislevelfi később 
virágzó hársfa felső halára másutt az általam jegyzett 802*61 méternél 

http://bokorszer.fi
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(2539 láb) magasabbra esik. Én azonban e fára eddig a Szepesség 
erdeiben nagyobb magaslatban nem akadtam. 

Feltűnőnek látszott, hogy én a rezgő nyárfát, melyről Hartig 
s utána a legújabb erdőszeti német irók legtöbbjei azt állítják, hogy 
csak odáig ér, a hol a gabona megterem, hogy én e fát a kohlbachi 
völyben igen számos példányban Í2G4" 44 méternyi (4000 láb) magas
latban találtam. Ott pedig már a zab sem érik. 

Az erdei fáknak az ország különböző szélességi fokai alatti te-
nyészeti határainak tökéletes ismeretéből az erdöszetre nevezetesen 
azon gyakorlati előny háramlik: hogy mihelyest egy vagy más fanem
nek bárminő vidéken ha csak egyes jó tenyészetü példányaira akadunk 
is, a tenyészeti határok tábláival ellátva következtethetjük, hogy e he
lyen más fanem is, melynek tenyészeti határa az elsőével egyenlő, 
vagy azétól nem igen eltérő, tenyészhetnék, a mennyiben a talaj kü
lönben megfelelő s a mennyiben a szokásos hóesés mennyi- és mi
nősége e fanem természetével nem ellenkezik; ha pedig tenyészik, 
hogy bizonyára érett magot is fog teremni s igy tehát czélszerü ke
zelés mellett gyarapodni is fog. — S hogy e szerint nem fogunk hasz
talan és sok pénzbe kerülő kísérleteket tenni oly fanemekből való er
dők nagybani mesterséges növesztésére nézve, melyekről biztosak 
vagyunk, hogy tenyészetük legalsó határa az illető helynél sokkal ma
gasabbra esik. — Ez pedig honunkban igen szokásos és a várt siker 
természetes elmaradása már nem egy erdösz képességére vetett árnyé
kot s nem egy erdőbirtokost kedvetlenitett el s ijesztett el az erdönö-
velésre való költéstől, — mely ha okszerűen felhasználtatik, dúsan 
kamatozott volna. 

E dolognak másodrendű ugyan de mind a mellett igen érdekes 
oldala az, hogy az ember a minden jó térképen feltalálható szélességi 
fokok tekintetbe vételével ha valahol egy vagy más fanem élesen meg
jelölt tenyészeti határán áll, az ily tábla segítségével tüstént e hely 
tengerfeletli magasságáról is tisztába jöhet. 

Végül még néhány megjegyzést s egy kis eltérést merek tenni, 
melyet különben mint reménylem, a természet egy barátja s a központi 
kárpátok egy látogatója sem fog rósz néven venni. 

A havasoknak általában sajátja az, hogy azokon különféle fane
mek tenyészeti határait sokkal kisebb térre szorulva észlelhetjük, mint 
másutt. — Annyira kis téren azonban, alig gyalog négy órányi távköz
ben, annyira egymás mellé szorulva, mint a Tátra-Füred melletti nagy 
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és kis Kohlbach völgyében, azokat karpálaink bár mely más pontján 
sem észlclhetendnők. 

Itt a szemlélő az úgynevezett szószékről (Kanzel) egy szikiárul, 
mely a Tátra-Füred és a nagy Kohlbachi völgy között fekvő 1271*4 
méternyi C4022 láb) tengerfeletti magasságú hegytarajon a fatenyeszet 
fölött uralkodik, egy pillantattál maga alatt és előtt 9 fanem élesen 
megjelölt tenyészeti határait láthatja meg; ugy mint: az erdei- a czir-
bolya- a henye- a vörös- és a luez íenyö; továbbá a juhar jávor, a 
nyirfa, a rezgő nyárfa és a veres berekenye tenyészeti határait; — és 
e völgy már c részben is a nevezetességek közé tartozik. 

Még inkább érdemli azonban e völgy a karpátainkat beutazni 
szándékozók látogatását, mintán itt ezen hegységek sajátságos jellegét, 
melyeket Beudant — a hires franczia -^ a ki hazánkat majdnem 50 
éve, hogy beutazta, európai nevezetességüeknek mondott, a lehető 
legkisebb keretbe szorítva a legérdekesb alakban tanulhatja ismerni. 

Beudant azon 1817-ben napvilágot látott munkájában, melyet 
hazánk földalkati viszonyairól irt, központi karpátainkról oda nyilatko
zik: mi szerint e hegységek annyira birnak a szakgalottság és puszta
ság sajátságos jellegével, mint azt sehol másutt Európában, még Hel
vétország, sokkal magasabb havasaiban sem — s csak ismét Ázsiában 
a kaukázon szemlélhette; e hegységek jellegéből ő azt következteti, 
hogy azok sokkal későbbi időben tolattak ki a föld gyomrából mint mások. 

Én magam ugyan a helvéliai havasokat nem láttam és a karin-
thiai havasokban is csak a tiroli Groszglokner aljáig jutottam, s igy 
nem Ítélhettem meg, mennyiben áll azon számos utazó nyilatkozata, a 
ki Tyrol és Helvétország havasaiban jártas lévén, midőn a mi kohlba
chi völgyünket elhagyá, elragadtatással vállá meg, hogy mindent, a mi 
a havasokban meghaló lehet, oly kis körbe szorítva lálhani nem re
ményiedé volna; hogy itt minden egyes (Részlet, még a vízesés nagy
sága is az egésszel csodás öszhangzásban van. 

A ki azonban e szavak igazságát egészen át akarja érezni, az 
ne álljon meg, mint közönségesen szoktá"k, a kohlbachi nagy vízesés
nél, mely különben érdekes jelenetekben bővelkedik, hanem menjen a 
kis Kohlbach eséséig s annak fölébe az úgy nevezett lépcsőkén (Trepp-
chen) keresztül s az attól jobbra a gyalogút fölött fekvő most száraz 
fensikra, mely alighanem alja egy hajdani havasi tócsának. 

Itt 1517"33 méternyi (4800 láb) tengerfeletti magasban egészen 
a még magára hagyott természet körében találja magát az utolsó luez 
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fenyők között; az erdők tenyészetének legfelső határán. E pontnál 
még vagy 56*5 méterrel (180 láb) nagyobb magaslatig egyes nyírfák
ra akadunk, miglen további 132*77 méterrel magasabban, ezen födött 
völgyben 1708*9 méternyi ("5406 láb) tengerfeletti magasban számos 
példányú, megmászhatlan sziklafalakon még mindig erőteljesen tenyé
sző száz meg száz éves felséges czirbolya fenyő képezi Magyarország 
összes fatenyészetének legfelső határát. 

Az uralkodó csend; az ég felé nyúló óriási sziklák fejedelmi 
tekintete; a nagyszerű pusztaság; az egész völgy hosszában föl föl
tornyosuló gránitbástyák; mind ez hatalmasan ragadja meg a termé
szetkedvelő fogékony kedélyét. Fájdalom! attól kell tartani, hogy a 
változott birtokviszonyoknak, melyeknél fogva a völgy legnagyobb 
része magán birtokból községi birtokká vált, e vidéknek diszitö nö
vényzete is áldozatul fog esni! 

Vezessen egyszer félig meddig járható erdöűt a nagy Kohl-
bach eséséig; legeltessék le a havasi növényzet minden virága, min
den fűszála; s a vadzuhatag még mindig tomboland, a sziklaóriások 
égbenyúló ormaikkal még mindig halgatva tanuskodandnak az idők bűs 
folyamáról; ámde a természet öseredetiségének harmatja e vidékrűl 
leszárad; a táj köllöiségének gyöngédsége a mint az a javorinai ha
vas tónál már is megtörtént, a növénymez elkorcsosulásával ha talán 
nem is örökre, de igen — igen sok időre oda vészi 

Mosonymegye erdőségei. 
Hecke W. nyomán irta E r d ő d i Adolf. 

(Vége.) 

A magyaróvári uradalom erdeinek térsége: 2342*22 hektár (4069 
hold 586 • " ) ; 1853 előtt e térség csak 1731*67 hektárt (3008 hold 
544 • " ) tett, a 61072 hektárnyi (1061 hold 42 • " ) különbség csak az 
azóta beállolt tagosítás alkalmával szereztetett meg a közös legelőből. 

Ezen erdőterület két gondárságra oszlik: 
a Káinoki QGáhling~) és 
a Féltornyaira (.Halbthnrm), 




