
Puszcza Bíalowieza írásban és képen 
írta: Petri János oki. erdőmérnök. 

A világháború alatt sokat szerepelt e két helységnév, Breslitowsk 
és Grodno. 

A gorlicei frontáttörés után, ezen a vonalon igyekezett az alapjá
ban megrendített orosz hadsereg egy végső erőfeszítéssel a központi 
hatalmak dicsőséges előnyomulásának ellentállani. 

A kísérlet eredménytelennek bizonyult, amint az előttünk lezajló 
történelemből tudjuk, nemcsak mindkét erődítmény volt kénytelen ka
pitulálni, hanem rövidesen eme nevezetes események után a körülmé
nyektől kényszerítve, az egész orosz birodalom békejobbot nyújtott 
nekünk. 

Számunkra a breslitowski béke örökös dicsőséget, de múló örömet 
szerzett, tartós örömet és reális eredményeket testvérnemzetünknek a 
lengyeleknek juttatott, mert i t t rakták le a mai „Polonia Beáta" alap
jait. 

Miközben az Orient-express tanulmányutam célja felé robogott a 
lápos, úttalan síkságon keresztül, hallgatólagos elismeréssel és tiszte
lettel adóztam a háború alatt itt küzdő véreink emberfeletti teljesít
ményének. ' 

A világégés már csak a múlté és az emlékeké, az üszkok helyét 
újra elfoglalják a napsugárban fürdő falvak faviskói, az ember a 
pusztító fegyver helyett az alkotó szerszámot vette kezébe, a hajdani 
katonavonatok békés civileket szállítanak, akik az utazási láztól kény
szerítve, minden országból összegyűlve, már nem a háború nyomait, 
hanem az előttük ismeretlen isteni és emberi alkotásokat keresik. 

Min t legtöbb országnak, úgy Lengyelországnak is az idegeneket 
magához húzó mágnese a főváros. 

A z odaérkező külföldinek azonnal szemébe tűnik, hogy Warszawa 
erősen magán viseli a 150 éves orosz impérium elnyomatását. 

Természeti ritkaságokban és látványosságokban ugyancsak bővel
kedik Pilsudski országa. Ezek nemcsak szórakozást, hanem egyedül
álló mivoltuk miatt az idegennek ismeretkörét is bővítik. 

Közöttük a legelső helyet Puszcza Biaíowieza foglalja el, ahol az 
évszázados történelmi mult a természettel egybeforrt. 

Idegennek el nem mulasztják a lengyelek ezt a helyet megtekintés 



végett megemlíteni. Nekem ez alkalommal kiküldetésem folytán cél
pontom volt, ahonnan egy életre szóló tapasztalatokkal és még annál 
is többrebecsült kedves emlékekkel búcsúztam. 

A Puszcza történelmi és gazdasági múltja. 
Puszcza Biaíowieza ősi időktől fogva, előbb a lengyel, később az 

orosz uralkodók legkedvesebb vadászterülete volt. 
M a is találni elnevezéseket, amelyek királyok ittlétére engednek 

következtetni. így pl. Gor Báthorego (Báthory Hegye), vagy Kró-
lewski most (Király Hídja), vagy Deb Jagellón (Jagelló Tölgye) azt 
mutatják, hogy it t valaha királyi nagyságok tartózkodtak. 

A z első emberi nyomok K r . után 1000-ből valók, a napvilágra ke
rülő agyagedények és egyszerű dísztárgyak, szláv eredetű lakosságra, 
vallanak. 

Abban az időben erdőhasználatot még nem lehet feltételezni, írás
beli jegyzetek, amelyek legelőször erdőhasználatról számolnak be 
1563-ból származnak, amikor is tűzifát, hamuzsírt, faszenet, épületfát, 
kátrányt termeltek kismértékben és minden rendszer nélkül. 

Ezeket a használati jogokat mennyiség és számszerint 1701-ben 
korlátozták először és az engedélyek megváltásából befolyó díjak a 
kincstárt illették. 

A világpiac faanyag keresete ezt az erdőt is megtalálja. Olvas
ható, hogy spanyol és portugál kereskedők hajóépületfát hoztak le a 
Wietulán és a Narew folyón Danzigon keresztül hazájukba, ami min
den bizonnyal innen származott. 

A z akkori használatok azonban nagyon korlátoltak voltak és csu
pán a folyók mentén gyakoroltattak, ahonnan az elszállítás nem okozott 
gondot. E z még lengyel fennhatóság alatt történt. 

Már orosz uralom alatt 1820-ban I. Sándor cár teljesen beszün
tette az élőfahasználatot, azóta az erdő tisztára a vadászat szolgálatá
ban állott és egy nagy vadaskert jellegét vette fel, 1843—47 között az 
egész Puszczát 1 werst-nyi távolságban (1066 méter) nyiladékrend-
szerre osztották be, amely először tette megközelíthetővé és járhatóvá. 
A nyiladékrendszer 1 werszt • területeket zár be, amelyeknek sar
kain a folyó számmal ellátott oszlopok megbecsülhetetlen tájékozási 
támpontul szolgálnak az idegennek. A számozás, Nyugatról Keletbe 
növekvő sorrendben halad, Északról déli irányban. A lengyel kincstár 
ezt a hálózatot is ritkának találta és ezért 1924—30 év között az oro
szok által eszközölt beosztást még megfelezte, úgy, hogy jelenleg min
den 533 méter távolságban található egy-egy nyiladék. M i n t orosz 
kincstári erdő, a szentpétervári erdőigazgatóság fennhatósága alatt 
állott. 

A z első rendszeres és komoly erdőhasználat 1916-ban következett 
be, amikor is ez a terület német megszállás alá került. Ekkor dr. 



Escherich vezérkari százados vezetése alatt egy bajor szakemberekből 
álló szervet alakítottak, amelynek főcélja volt, a hadsereget a szüksé
ges faanyaggal ellátni, de amellett igen tevékeny tudományos tényke
dést is fejtett k i . 

A német megszálló csapatoknak köszönheti Biaíowieza község v i l 
lanyvilágítását, a Puszcza a telefonhálózatot, több fűrésztelepet és az 
erdei vasutak legnagyobb részét, amelyek a kivonulás után ottmarad
tak, mintegy kényszerörökségképpen. 

Nem kisebb jelentőséggel bir t akkor az a körülmény sem, hogy a 
rendes foglalkozásától megfosztott és földönfutóvá lett lakosság, ha
marjában kenyérkereseti lehetőségekhez jutott, a németek tervszerű 
berendezkedése folytán. 

A háborús idők nem voltak arra alkalmasak, hogy az erdőgazda
ságot megfelelő üzemterv szerint kezeljék, üzemterv csak 1929-ben ké
szült és azóta az abban lefektetett irányelvek alapján folyik a gazdál
kodás. 

• 

Puszcza Biaíowieza általános erdőleírása: 

A lengyel fővárostól északkeletre mintegy 240 km-re, Breslitowsk 
és Grodno között, az 52—54 szélességi és a 22,—24 hosszúsági fokok 
között, terül el a már világviszonylatban 'is híressé vált erdőkomplexum, 
„Puszcza Biaíowieza". 

Átlagos tengerszint feletti magassága 160 méter, vannak azonban 
annál mélyebben és magasabban fekvő területek is. Előbbieket rend
szerint a felszínen lévő talajvíz jelzi, tehát a lápos részek, míg a leg
magasabban fekvő pontja a Koza Gora (Kecske-hegy) eléri a 202 
métert. 

Ez a teljesen sík vidéken fekvő erdő a Narewka folyó mindkét 
partján terül el, 128.900 hektár területen. (1 hektár — 1.74 kat. hold.) 

Ebből: 123.000 ha. erdősült, 
3.000 „ terméketlen tisztások (lápok), 
2.000 „ beltelkek, szántók, rétek, 

900 „ vasutak, utak által elfoglalt részekre esik. 
Összesen: 128.900 hektár — 224.286 kat. hold. 

E z Európának legnagyobb terjedelmű, összefüggő egészet képező 
erdősége. Amin t az 1. számú térképen is látható, természetes határai 
sehol sincsenek, csupán az 1 méter magas, 30—40 cm vastag oszlopo
kon az „L. P . " (las panstwowi = kincstári erdő) felírás jelzi az erdő
kincstár eme féltve őrzött tulajdonának kontúrjait. 

Adminisztratíve 18 főerdőhivatalra oszlik (lásd az 1. sz. térképet), 
amelyeknek területe 8.000—12.000 hektárg terjed és egy főerdész ve
zetése alatt állanak. A főerdőhivatalok ismét erdőhivatalokra oszlanak, 





amelyeknek az élén egy szakiskolát végzett erdész irányítja a hozzá 
beosztott erdőőrök munkáját. 

Az- erdőkomplexumba több község ékelődött be, ezeknek lakossága 
kimondottan erdőgazdasági munkálatokból él. 

Biaíowieza kivételével, valamennyi alig egy pár lakóházból álló, 
széjjelszórt település, az igénytelenség és az ősi egyszerűség béyegét 
viselik magukon. 

A z erdőkbe ékelt magántulajdont képező és mezőgazdaságilag 
használt területek legnagyobb része, legelő és kaszáló, ezek is a folyók 
szabályozatlan mivolta folytán, nedves időben hasznavehetetlen vad
vizes területekké alakulnak át. A z egy-két kat. holdat kitevő sovány 
szántók, a télire való burgonyát ée rozskenyeret is a l ig biztosítják, a 
gyakran 8—10 tagú népes családnak. A természet mostohasága által 
mutatkozó hiányokat a szépen virágzó állattenyésztés és az erdőgaz
daságnál megtalálható állandó kereseti lehetőségek pótolják k i . 

Vízhálózat. 

A folyók arányosan elosztva az egész Puszczát átszelik. Szabályo
zott állapotban jelentős szerepet töltenének be a fának elszállításánál, 
így azonban hasznavehetetlenek. (Kivételt egyedül a Narew képez.) 

A vidék vízválasztója egy homokdombhát, amely Hajnówka-
Pruzána irányában vonul. A folyóvizek egyrésze Keleten eredve, ettől 
a vízválasztótól északnyugati irányba kényszerítve haladnak, amíg a 
Narew egyetlen folyóba nem egyesíti őket, míg más része a vízválasz
tótól délre eredve, délkeleti irányban haladva, a Lesna-Pravával egye
sülve, a Búgba ömlenek. (Lásd az 1. sz. térképet.) 

Vasutak, utak, nyiladékok. 

Egy tekintet vetve az 1. sz. térképre látjuk, hogy az erdei termé
keknek normál vasúti vágányon való elszállítása az erdő nyugati szé
lét keresztülezelő: Wilna, Lyda, Warszawa-i vonalon történik, mely
nek egyik állomásán Hajnówkán, amint későbben is látni fogjuk; az 
erdei választékoknak ipari választékokra való feldolgozása és vasúti 
kocsiba való berakodása / eszközöltetik, hogy Warszawán keresztül 
Gdyna kikötőjébe irányítva, mint Európa legjobb műfaja kerüljön a 
világpiacra. 

Hajnówka községet egy szabványos vágányú sínpár köti össze 
Biaíowieza községgel, ez a zsákszakasz leginkább a személyforgalom 
szolgálatában áll, teherforgalom szempontjából annyiban bír jelentő
séggel, hogy a gródeki (Gródek —- Biaíowieza község egyik részének a 
neve) két keretes fűrésztelepnek a készáruit veszi fel. A z erdőgazdaság 
ütőerét a 300 km. hosszú keskenyvágányú erdei vasút képezi, amely
ből 230 km-t a megszálló németek létesítettek és csak 70 km-t a len
gyel kincstár. A z erdei vasutak nagyszerű intézményét csupán 4 fő-



2. ábra. Útrakészen Hajnówka felé. 

erdőhivatal nélkülözi: Nikor , Zamoscz, Oszczep, Swislocz. E z magya
rázatát abban leli , hogy ezen főerdőhivatalok lápos talajalakulatain 
csak óriási költséggel lehetne ilyeneket építeni, amely befektetés a mai 
időkben nem volna kamatozó. 

A z évenkint kitermelt nagymennyiségű faanyagnak az erdőből 
kellő időben való kiszállítása a feldolgozási helyre (Hajnówkára), még 
e sűrű erdei vasúti hálózat mellett is nehézséget okoz. E r v d személye
sen volt alkalmam meggyőződni, amikor az erdőt bejárva, még szep
tember első felében is nagymennyiségű, télen kitermelt műí'át és- tűzi
fát találtam az erdei rakodókon, ami erdővédelmi szempontból sem esz
ményi állapot. 

Ennek oka abban rejlik, hogy az egész Puszczában a kitermelt 
fatömeget a centralizált hajnówkai fűrésztelepre kénytelenek szállí
tani, mert a többi négy kisebb fűrésztelep annak csupán egy töredékét 
dolgozza fel. E l sem képzelhető a gazdálkodás ebben az óriási erdőben, 
akkora távolságok mellett, e kis pöfögő járművek nélkül. Naponkint 
kétszer-háromszor megfordulva futnak be alaposan megrakodva ' a 
hajnówkai rönktérre. E g y ilyen szakszerűen megrakott erdei vasúti 
kocsit a 2. ez. ábrán láthatunk. 

A sűrű vasúthálózat mellett ott találjuk az egész erdőt nyugat
délkelet irányban átszelő Hajnówka-Pruzána-i elsőrendű kövesutat és 
számos erdei földutar. H a amellett szemelőtt tartjuk azt, hogy minden 
„werst" távolságra hossz- és keresztirányban egy-egy 2 méter széles 
nyiladék van, amelyek közül a legtöbb kétoldalt fel van árkolva, úgy, 
hogy száraz időben azok is a közlekedés szolgálatába állíthatók, akkor 
az erdőt elsőrendűen feltártnak kell tekintenünk. 



Ügy a lengyel, mint a külföldi irodalom a Puszczát, mint őserdőt 
tárgyalják, már pedig az erdő feltártsága és szerkezete nem fedik egé
szen ezt a fogalmat. H a régebbi időkben rendszeres és nagyobbmérvű 
használatok nem is folytak, de az emberek indirekt beavatkozásával 
(a vadnak mesterséges elszaporításával és az erdő feltárásával) b i 
zony megszűnt e vidék ősi jellege. 

Amint későbben is látni fogjuk az őserdő lényege, az áthatolha
tatlan aljnövényzet a lápos részeket kivéve, úgyszólván hiányzik. Sok
kal inkább megfelelő a bialowiezai erdőre az „örökerdő" kifejezés, 
mert az összes korfokok és fanemek elegyes jelenlétével, nagyméretű 
faegyedeivel az állomány csupán a természetes formákat tartotta meg. 

Éghajlati viszonyok. 

Klimatikus szempontból az európai kontinentális kl ima zónájába 
esik, azonban az óceán is érezteti hatását, amely egyrészt abban nyi l 
vánul, hogy a legnagyobb felmelegedés időpontja a legmagasabb nap
állás után (június 21-én), a legnagyobb hideg a legalacsonyabb nap
állás után (december 21-én) áll be és így a + 30° Celsius júliusra, 
illetve a 32° Celsius minimum januárra esik, másrészt, hogy a hő
mérsékleti maximumok és minimumok ennek hatása alatt kisebbek, 
mint a tisztán szárazföldi jellegű klímánál. 

A z átlagos júliusi meleg + b8° C. és az átlagos januári hideg 
— 6° C. R i t k a eset, amikor a téli hőmérséklet 0° C. fölé emelkedik, 
így a hóréteg vastagsága négy hónapon keresztül a 20—30 cm-t állan
dóan megtartja. 

A tél hosszú és hideg, a nyár esős és hűvös, az ősz verőfényes és 
meleg. A legtöbb csapadék júliusban, a legkevesebb januárban esik, 
évi átlagos 660 mm mennyiségben. Nagy mértékben befolyásolják az 
éghajlatot a legtöbbnyire nedves talajon álló nagy erdőterület és a 
nagy kiterjedésű lápok, amelyek a levegő páratartalmát rendkívül nö
velik. Feltűnő, hogy amikor ugyanazon csapadékmennyiségnél a mi 
alföldi legelőink, kaszálóink növényzete már a nyár elején sárgul, her-
.vadásnak indul, addig ott a nagyobb relatív páratartalom következté
ben, a sűrű gyepszőnyeg egész késő őszig smaragdrzöld színben pom
pázik. —' 

Geológiai rész. 
A legkisebb geológiai ismerettel is megállapítható, hogy az agya

gos, vagy márgás altalajon lévő gránit, porphir kőtömbök, vagyi a nagy 
területeken elterjedt éles kvarcszemekből álló homokmezők, eredetüket 
idegen vidékről veszik. Sehol a közelben ilyen kőzetű sziklák nem lát
hatók, amelyekből az említett anyagok leválhattak, illetve elmállhattak 
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volna; moréna maradványok ezek, melyek a Skandináv-félszigetről tet
ték meg a sok száz km. utat idáig, gleccserektől szállítva. 

Az itt maradt „vándorkövek" élő tanuk, amelyek a diluviális kor
szakban működő erők nagyságára engednek következtetni. 

A „Park Národowy"-iban (Nemzeti Parkban) alig 2 négyszög-
méter területen egy apró levelű növény látható, hosszú indához ha
sonló szárakkal a Linea Boreális, melynek hazája Skandinávia. Ez is 
megerősíti azt a feltevést, hogy évezredekkel azelőtt az egész vidék 
északról levándorolt jégpáncéllal volt borítva, amelynek visszahúzódása 
után ezen növényke i t t kedvező életfeltételeket talált és mind mai na
pig sikerült az utókor számára, mint természeti ritkaságnak meg
maradnia. 

Talajnemek és a rajtuk lévő flóra. 
Puszcza Bialowiezán a fanemek elterjedése, fejlődése évszázado

kon keresztül a természetre volt bízva, így minden egyes fafaj élet
feltételeinek megfelelő termőhelyet választott ki magának. 

Amint későbben látni fogjuk, van az optimális viszonyok kikere
sése alól kivétel, de csak elvétve. Ugyanis előfordul az az eset, hogy a 
természet más magot vetni nem tudván, a fafajnak meg nem felelő 
helyre vetette termését. 

Egy és ugyanazon talajnemet nagyobb terjedelemben nem talá
lunk. Úgyszólván lépésről-lépésre változik úgy a talajnak, mint vele 
együtt az állománynak a szerkezete is. 

Kimondottan elegyetlen állomány az erdei fenyő kivételével alig 
van, mely fafaj igénytelensége folytán, nagyobb összefüggő területeket 
hódított meg. 

A többi fafaj megválogatja termőhelyi viszonyait. 

A S sz. ábrán látható egy részletes térkép az egyes fafajok elter
jedéséről, a bialowiezai főerdőhivatal területén. Ez egyúttal az egész 
Puszcza képének kicsibeni szemléltetésére is alkalmas, mivel az összes 
főerdőhivatal határain belül nagyjában ugyanezeket a talajtipusoka. 
és állományokat találjuk meg, mint ezen az ábrán. 



A termőréteg szerint megkülönböztetünk: 

Ji) Homoktalajokat és B> Agyagtalajokat. 
A) A homoktalajok felosztása: 
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a) Talajok mélyen fekvő talajvízzel és 
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b) Talajok magasabb 
talajvízállással. 
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T 1. Futóhomok. 2. Szárazhomok. 3. Agyagoshomok. 1. Üde 2. Nedves 

agyagos homok. 
B) Az agyagtalajok felosztása: 
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1. Átmeneti lápok. 
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Alacsony lápok. 3. Magas lápok. 4. Mocsaras részek 
A/a csoport (homoktalajok, mélyen fekvő talajvízzel). 

1. Futóhomok. 
Megtörtént, hogy helyenként a földmunkások a legelőterületek 

megnagyobbításának céljából, meggyújtották az erdőt, aminek követ
keztében a humus elégett a felső rétegekből és az így visszamaradt 
homok a humus kohésionális erejének elvesztése által futóhomokká 
alakult át. 

Futóhomokos részek csak kisebb területeken találhatók, Hajnów-
kától délkeletre Bia la község irányában. Ezek a legterméketlenebb 
talajok. A fák közül egyedül a Iuniperus communis sínylődik rajtuk. 

A füvek közül: a Festuca ovina, Runex acetosella, Hierat ium 
pilosella, Corastium caespitosum, Poa pratensis. 

2. száraz homoktalajok. 
Nagyobb egyöntetű terület a Hajnówka-Pruzana-i kövesúttól 

északra és délre elterülő vízválasztó dombháton foglalnak el, kisebb 
területek az egész Puszczában mindenütt találhatók. Ennek a talajnak 
kimondott fája az erdei fenyő. 

E z játssza az egész erdőgazdaságban a legnagyobb szerepet mái-
elterjedésénél fogva is. Elegyetlenül az egész állomány 36%-át, elegyes 
állapotban további 18%-ot foglal el. 



4. ábra. 80 éves elegyetlen erdei fenyő II. tk. osztályon. 

Találhatók itt is jobb és kevésbé jó termőeróvel rendelkező felüle
tek. A z üzemterv öt termőhelyi osztályt különböztet meg. 

A talaj minőségét kizárólag egy meghatározott korú állomány 
növekedési és annak egészségi tulajdonságai alapján állapították meg. 
Így pl. erdei fenyőnél az 

I. th. osztályba sorozták azokat a talajokat, ahol az állomány zá
ródása teljes, az egészséges faegyedek 150—200 éves korban elérik a 
30—40 m magasságot, koronájuk kicsiny, ágaik vékonyak; a 

II. th. osztály ugyanaz, mint az előbbi, csak abban a korban már 
gombáktól inficiált, vagy csavaros növésű egyedekkel. 

E g y 80 éves elegyetlen erdei fenyőállomány II. th. osztályon a 4. 
ábrán látható. 



5. ábra. 100 éves erdei- és lucfenyő elegyes állomány. 

III . th. osztály, ahol a 90—100 éves állomány csak 20—26 m 
magasságot ér el és faegyedei vastag ágúak. 

IV. . th. osztály, ahol idős korban az egyedek maximális magas
sága 20 m, vagy 60 éves korban nem szárnyalják túl a 18 métert. 

V . th. osztály a lapos talajon nőtt nyomorék erdők osztálya. 

A száraz homoktalajok flórája egyezik a futóhomok talajéval, csak 
amellett itt találjuk még a Coeleria polonica-t, a Gypsophilla fasti-
giata-t, a Helichrysum arenarium-ot, a Calluna vulgaris-t; üdébb ho-



6. ábia. Elegyetlen lucfenyő állomány téli tájképe. 

mokon azokhoz csatlakozik a Luzula campestris, Anthericus ramosus, 
Vaccinium myrtillus., V . vitis idae és az Antenaria dioica. 

3. A z agyagos homok, az elegyes fenyőállományok talaja. Fája 
az erdei és lúc fenyő. 

E g y ilyen erdőtípust látunk az 5. ábrán. 
A talajtakaró növények közül ott találjuk a: Lycopodium clava-

tum-ot, a L . complanatum-ot, a L . annotium-ot, a Campanulla rapun-
culoides-t, a Brunella vulgaris-t, a Hierochloe odorata-t és az Aspi-
dium spinulosum-ot. A z agyagban dúsabb homokterületeket az elegyet
len lucfenyő állomány borítja. 

A vizet nehezen, vagy egyáltalán át nem bocsátó alsó anyagréteg, 
állandó üdeségben tartja a legfelsőbb termőfelületet. 

Ennek aztán az a következménye, hogy a bőven lehullott mag 
kedvező körülményekre találva, gyönyörű újulatot képez. 

A lucfenyő különben mindenütt található, a száraz homok kivé
telével. Nem mennek ritkaságszámba a 30—40 m magasságot elérő, 
80—90 cm átmérőjű egyedek. 

E g y ilyen kifogástalan növésű lúcfenyves a 6. sz. ábrán látható. 
A z erdei és lucfenyő köbözésénél kitűnt, hogy az általános lengyel 

fatermelési táblák nem felelnek meg a bialowiezai tényleges viszo
nyoknak. A z ideális körülmények között itt fölnevelkedett fák magas
sági méretei nagyobbak, mint ugyanakkora átmérőnél a fatermési 
táblákban. Ez a tény is amellett szól, hogy Puszcza Biaíowieza első
rendű fenyő faanyaggal rendelkezik, amit a mellékelt táblázat világo
san szemléltet. 



Mellm. 
átmérő 

cm. 

E R D E I F E N Y Ő L U C F ü N Y Ő 
Mellm. 

átmérő 
cm. 

A valóságban 
talált 

Afatermési táb
lából kiolvasott 

A valóságban 
talált 

Afatermési táb
lából kiolvasott 

Mellm. 
átmérő 

cm. 
magasság méterekben magasság méterekben 

20 22.3 l?.d 17.0 20.U 

25 24.3 19.0 22.0 22.0 

30 26.8 21.0 23.0 24.0 

35 29.1 23.0 27.0 26.0 

40 31.3 25.0 29.0 27.5 

45 33.5 26.5 31.0 29.0 

50 36.4 28.0 34.0 30.5 

55 36.4 29.0 

60 38.5 29.5 

A lucfenyő az összes állománynak 7%-át elegyetlenül, további 
25%-ot pedig elegyes állapotban foglal el. Megjegyzendő, hogy a fenyő
félék közül a többi, mint pl. a jegenye, vörös-, feketefenyő abszolút 
hiányzanak. 

A—b) csoport (homoktalajok magasabb talaj vízállással). 1—2. 
A z üde és nedves agyagos homok a lomberdők talaja, ezek az egész 
terület 16%-át képezik. Itt feltűnően kevés fafajjal képviseltetik 
magukat úgy a fák, mint a cserjók. 

Teljesen hiányzanak a fák közül: a bükk, hegyi juhar, kocsány-
talan tölgy, hamvas éger, mezei juhar, míg a cserjék közül: a kökény, 
sóskaborbolya, galagonya, húsos som, fekete bodza és a berkenye. 

A fajszegénység miatt hiányzik az erdő sűrű tájképe és azért 
nem is beszélhetünk egy kimondott őserdőtípusról, mivel ismeretes, 
hogy ott éppen az aljnövényzet képez áthatolhatatlan sűrűséget. 

A leggyakrabban előforduló cserjék, a Corylus avellana, a Rham
nus frangula, az Evonymus europeus, a Cornus sanguinea, a Rubus 
ideus, R. caesius. 

A dudvák közül, az Anemone nemorosa, az A . ranunculoides, az 
Isopyrum thalictroides, az Asperula odorata, a Ranunculus lanugino-
sus, a Ranunculus auricomus, a Lamium galéobdolon, a Stel laria nemo-
vum, a St. holostea, Eguisetum arvense, E . silvaticum, a Melampy-
rum pratense, az Agui leg ia vulgáris, a V i o l a silvestris, a V . mirábilis; 
a füvek közül a Calamagrotis arundinacea, a C. lanceolata, a C. epi-
geios, a Hierochloma odorata, az U r t i c a dioica, az U . urens és Carex 
félék. 



7. ábra. Időis kocsányos tölgy facsoport. 

A páfrányok közül üde talajon, a Nephrodium f i l ix mas, a N . 
dryopteris, száraz talajon a Pteridium aguilinum található. 

A mohák közül a Hepatica trilaba, a Leucobryum glaucum. Tűz-
pusztította helyeken, a Funaria hygrometrica az erdő hygrométere ta
lálható, amelynek, ha aranysárga termőtartói csavartak, akkor száraz 
a levegő, ha egyenesek, páradús a levegő, mely utóbbi esetben esőre 
hajlamos az idő. 

A lombfák közül a legelterjedtebb a kocsányos tölgy, amely az 
állományértékét rendkívül emeli. 

A legritkább esetben képez és akkor is csak kisebb helyen elegyet
len állományt, legtöbbször csoportokban és egyedül álló 300—600 éves 
példányok dacolnak az évszázadok viszontagságaival. Valamikor na
gyobb területet foglalt el, azonban nagy kereslete miatt mindjobban 
kiveszőfélben van, ma már csak 7%-át képezi az állománynak. 

Jó talajon és elegyes állapotban kiváló minőségű faanyagot ad. 
Ilyen helyen 30—35 m, koronamagasságot ér el, amelyből 20 m az 
ágmentes törzsre esik. Példaképpen bemutatom a 7. ábrát. 

Egyetlen állományban nem mutat olyan kiváló növekedést, való
színűleg azért, mert talaja hosszabb ideig fedetlenül maradt és ez
által termőképességéből veszített. 

M a felújítása úgyszólván mesterségesen történik — csemete
ültetéssel. Ahol ezt elmulasztják, ott visszaszorul és helyét a fenyő
félék foglalják el. A természetes felújulásnak nagy ellensége a nagy 





9. ábra. Idős elegyetlen gyertyán állomány. 

gigantea, a Fragaria vesca, Malachium aguaticum és a Carex silva-
tica. Értékben a kocsányos tölgy után, a magas kőris következik, amely 
fanem elegyetlenül ritkán, található, legtöbbnyire szillel, hárssal, éger
rel, korai juharral, rezgő nyárral elegyesen. Növekedése kifogástalan, 
amit a 35—40 m magasságot elérő ágmentes, hengeres törzsű példá
nyok is igazolnak. Felújítása nagy gondot okoz, mert a nagyszámú 
vad különös előszeretettel keresi fel annak fiatalosait. Hogy ma mégis 
van szép öreg' kőris állomány, ez annak köszönhető, hogy amikor 
ez még fiatalos volt, a vadállomány korántsem volt számbelileg túl
méretezve. Bár a háború alatt és előtte is alaposan megritkult a vad
állomány, ennek jótékony hatása még nem kielégítő a fiatalosok meg
maradására és fejlődésére. 

Szilből csak idősebb példányok láthatók, a legtöbbnek kora 100 
esztendőt túlhaladja és ugyancsak elérik a 25—30 m magasságot. 

Mind ez a kislevelű hársra is vonatkozik. A hársnál szokatlan 
hengeréé és ágmentes habitust a 8. sz. ábra szemlélteti. 

Mellmagasságban az 1 m átmérővel bíró törzsek nem tartoznak a 
ritkaságok közé. 

A legelterjedtebb lombfa a gyertyán. Érdekes, hogy mint a domb
vidék és középhegység fája, itt a 160 m tengerszínt feletti magas
ságban mégis ideális termőhelyre talált. Ebből is látszik, hogy a fák 
elterjedésének nem annyira a függőleges magassági méretek, mint 
inkább a vízszintes síkbeli geográfiai határok szabják meg korlátait. 

A gyertyán minden főerdőhivatal területén tekintélyes %-ot fog-



10. áb ra . Idős égererdőrészlet, alatta a fiatalossal. 

l a l el, elegyetlen állományt is képezve. M i n t árnytűrő fafaj könnyen 
újul fel természetes úton idősebb állomány alatt is. Hogy újula-
tot a 9. sz. ábrán nem láthatunk, az nem a termőhelyi viszonyok mos-
tohaságának, hanem az előbb említett vadkárosításoknak tudható be, 
mert kiváló növekedését a fénykép szépen szemlélteti. 

Területileg nagyon elterjedt a nyir, amely lápos talajtól kezdve 
:a száraz homokig mindenütt jelen van. A mocsarak szélén és a lápo
kon, Betula humilis és B . pubescens variációkban él. Természetes úton 
újul fel kis igényűségénél fogva veszedelmes gyomfa. A csoportokban 
álló karcsú törzsek, pompás tájképet nyújtanak. 

A z egyedüli lomfa, amely minden korfokkal képviselteti magát 
az éger. 

Amint a 10. sz. ábrán is láthatjuk, az idős törzsek alatt ott taláU 



11. ábra. Elegyes lomb- és fenyőerdő tipus. 

hatjuk a fiatal egyedeket, ezeket nem bántja a vad az alnin keserű 
íze miatt. Minden nedves talajon otthonos. 

Egy harmadik erdőtípus az, ahol a felsorolt fenyők a lomfákkal 
elegyesen fordulnak elő. 

E g y ilyen változatot a 11. sz. ábrán látunk. 
Ezek nemcsak színekben gazdagok, hanem erdőgazdasági szem

pontból is a legideálisabb állományok. Talajjellemző növények, a Ru-
bus ideus, a R. caesius, a Geránium robertianum, a Viburnum opu-
lus, az Evonymus europeus, az E . verucosus, a Cornus sanguinea, a 
Rhamnus cathartica, a Sal ix cinerea. 

A füvek és dudvák közül a Fragaria vesca, az Eguisetum arvense, 
a Festuca rubra, a Stellaria medea, a Viola canina, Rubus sulcatus, 
a V ic i a hirsuta. A mohák közül, Rhodorium roseum, a levélszerű, 
Marchantia polymorpha, a selyemfényű Trichocolea tomentella, a 
Catharina undulata (mely utóbbi az orosz cárnőtől kapta nevét). 

(Folytatjuk.) 




