melyet Excellentiád bölcsessége az államérdeknél jónak lát
alkalmazni, következményeiben messze kiható erővel bir az
ország többi erdőségeire, valamint összes földbirtokára is,
melynek sikeres mezőgazdasági művclhetése igen nagy mér
tékben függ az erdőgazdaság okszerű igazgatásától s ezen
alapuló helyesebb kezelésétől, és a melyeknek teendőinél a ha
tározó s illetőleg aboz nem értő egyéntől nem függő
hatáskörrel működő szakemberek annyival szükségesebbek,
mert az erdők kezelésénél elkövetett károk pénzértéke szám
adás-könyvekben általában véve épen nem, vagy csak a leg
ritkább esetben jelenhetnek meg, s mert azok sajnos követ
kezménye és terhe legtöbbnyire a 2-ik, 3-ik vagy későbbi
nemzedéket sajtja, a mint ezt hazánkban is a bányamű vek kö
rében elpusztult erdők nyomai eléggé kiáltóan igazolják.
Az Országos Erdészéti-Egyesület nevében.
Fogadja Nagyméltóságod kiváló tiszteletem őszinte nyil
vánítását. — Budapestért, 1880. ápril 12-én.
Tisga Lajos, elnöki

A Karst-hegység erdészeti viszonyairól.
Az elmúlt év szeptemberében az osztrák birodalmi erdé
szeti egyesület, a horvát-szlavonországi és krajua-tengerparti
erdész egyesületekkel közösen, az osztrák-magyar tengerparton:
a K a r s t v i d é k e n tartván vándorgyűlését, a gyűlés vezetősége
meghívót intézett többek között a magyar pénzügyministeriumhoz is a végből, hogy a gyűlésen magát képviseltesse, s
csekélységemnek jutott azon kitűnő szerencse, hogy az emiitett
ministerium részéről, mint annak képviselője;, kiküldve és a
gyűlésen való résztvétollel megbízva lettem.
- örökre emlékezetes marad előttem azon sajátságos vidék
közvetlen látása, s azóta, ha a. k i e t l en netovábbjáról képze-
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letet akarok magamunk alkotni, ngy egyszerűen csak a Karstra
gondolok, a mire legott hideg borzongás futja végig ereimet.
„Karsf-nak (Carso) nevezi a tájszólás, s ezzel együtt a
földrajzi irodalom, a .luli-Alpesek egyik dél-keleti kiágazását,
mely az anya Alpesekből az Adria felé ereszkedve, Isztria
területén Trieszt szomszédságában váratlanul s úgyszólván
átmenet nélkül ölti magára azon k o p á r - s z i r t e s jelleget,
mely miatt olyannyira hírhedté vált. Innen Fiume és Zengg
kikötő városok felé irányítva hullámos kőmézŐit és szirtjeit,
az Adria partjainak mentén, mintegy 2 mértföldnyi széleségben
és tetemes hosszaságban messze tova terjed Dalmáczia felé.
A hegységnek leginkább a tenger felé hajló, m á r t e l 
j e s e n k o p á r , szirtes területét 290 • mértföldre lehet tenni,
s majdnem ugyanannyi azon további részeinek kiterjedése is,
melyek jóllehet ma még legalább gyér növényzettel s a felső
részekben megszakított erdőkkel is fedvék, de az elkarstosodásra szintén hajlammal bírnak, s ha tényleg folyamatban lévő
pusztulásuk elé megfelelő erős gát nem vettetik, sorsukat nem
kerülhetik ki s előbb-utóbb nevelni fogják a Időtlenség leverőén
egyhangú birodalmát.
A hegységet alkotó mész-sziklák (rendkívül nehezen
elmálló trias-mész) már a tengerre hajló alsó kopár övön is
5—600 méter középmagaságót érnek el; minden völgyrend
szer nélkül úgyszólván egymásra halmozódnak, s alig meg
mászható meredek oldalaikkal többnyire közvetlenül a tenger
tükréig nyomulnak elő.
E l i s e é 11 c cl us, a nagyhírű franczia tudós, azt mondja,
hogy Krajna és Isztria meszes hegytömegei Európa kontinen
sének azon vidékeihez tartoznak, melyek a geológiai korszakok
alatt a leghevesebb földrengéseknek voltak kitéve.
libben kell keresnünk valószínű megfejtését annak, hogy
a Karst, más hegyekkel ellentétben, nem csak külsőleg tünteti

elénk a durva kőmezők, szakadozott halmok és bizarr szirtek
rendszertelen, mondhatni z a v a r t tömkelegét, hanem belsejében
is hiába keresnők az alkotó kőzet szabályos rétegződését és
rendszeres fekvését. Ugy látszik, hogy az erősebb foldrázkódások
a hegytestet minden izében össze-vissza -törték és dúlták. Sőt
nem valószínűtlen, hogy ugyanezen romboló erő a Karstvidéket
az őshajdan korban boritó erdők kipusztítására is legalább
részben és helyenként közreműködött, a mennyiben a talajt
összeszakgató katasztrófák dúlása alatt kétségkívül az azon
álló legerősebb fák is, mint könnyű pelyhek, kilódittattak
hely ükből, vagy pedig az erőszakosan felszínre torlódott merev
szirthullámok alá temettettek be örökre.
B e r n h a r d von C o t t a , a hírneves geolog, azon nézetben
van, hogy a Karsthegység művelhetetlensége részben ezen vidék
geológiai alkotásának a következménye.
Annyi bizonyos, hogy a vidék mostani minőségében a
talajéifajulás legelrettentőbb példáját tárja elénk, s az azon
tenyésző növényzet s egyáltalán szerves élet nyomorúságát még
inkább neveli az évi csapadékok kedvezőtlen megoszlása, s a
források és egyéb felszíni vizek nagy hiánya.
Nyáron ugyanis, midőn pedig legszükségesebb volna,
rendkívül ritkán esik a Karstvidéken eső; mert ha máshonnan
s első sorban a tenger felől oda áramló párákból gyülekezni
is kezd valami felhőforma, azt gyorsabban, mint a hogy jött,
ismét tova űzi, vagy teljesen absorbeálja a vidék tikkasztó
légköre, mely a fehér sziklák kisugárzása és a tenger tükrődzése következtében nyár derekán 50° C.-ra emelkedik. Ha
a légköri tényezők különösen kedvező találkozása folytán a
jótékony eső nagyritkán mégis megered, annak vize legtöbb
nyire zápor alakjában, rövid ideig tartó suhogással ömlik le,
s a szikla-oldalakról gyorsan alá rohan a mélyedések felé,
magával ragadva a felniállott mészport, sőt törmeléket is; a

mi kevés nedvesség pedig a szikla-egyenetlenségekben vissza
marad, azt az újra kiderülő nap pár perez alatt tökéletesen
elpárologtatja ismét. A Karst lejtőin lehulló nyári eső tehát
rendszerint arra sem elégséges s illetőleg nem képes, hogy a
felszíni réteget valamennyire beáztassa; annál kevesebb hatolhat
be abból ugyanott az alsóbb rétegekbe netaláni források kép
zésére és táplálására. Vannak azonban a Karston számtalan
kisebb-nagyobb, látszólag lefolyás nélküli zárt katlanalaku
képződések, melyek a ritka nyári esők alkalmával is. főleg
pedig a téli hó olvadásakor s egyáltalán az esősebb évszakban
epeu nagyobb mennyiségű vizet foghatnak fel és juttathatnak
be a források javára. Ez voltakép úgyis történik, csak hogy
ezen forrásokból maga a Karstvidék teljességgel semmi hasznot
sem lát; mert miként föntebb említem : hiányzanak ottan a
források és patakok hazáját képező völgyrendszerek, hiányzik
a szabályos földtani rétegződés, s ennélfogva a beszivárgó viz
a helyett, hogy valamely alantabb fekvő ponton, tisztára szűrt
és kellemesen felüdített forrás alakjában vezettetnék ismét fel
színre, saját súlyánál fogva a Karstkőzet össze-visszarepedezett
és gyürődzött tömegén, mint rostán, keresztül függélyes irányt
követve sülyed s jelentékeny mélységekig hatol alá, a Ind
aztán barlangok modellezőibe, földalatti tavakba gyűl össze,
melyekből ismét, a nélkül, hogy többé napvilágot látna, azon
földalatti nyilasokon és folyosókon keresztül, melyekkel a mészalkotásu Karstvidék úgyszólván kanalizálva van, közvetlenül az
Adriába ömlik.
•Kirándulásaink közben egy barlangbeomlás következtében
támadt tölcsér-alaku mélyedéshez értünk, s annak félelmetes
melységébe alápillantva, tisztán láttuk, a mint egy bővizű és
sebes folyású patak a tölcsérfenék egyik oldalán elő-, az
ellentett oldalon pedig eltűnve, gyors futással illant tova a
tenger felé vezető irányban. Ilyen búvópatakok s legfeljebb

még n a g y r i t k á n előforduló néhány savószinü pocsolya
jellegzi az egész Karstvidék hydrographiáját.
A talajba beszivárgó viz, a mely másutt a termőréteg
finom ereibe szétcsörgedezve, ezerféle növényéletet indit moz
galomba és tart élénk tevékenységben, s e mellett az áldásos
forrásokat szaporítja és táplálja, ezen beszivárgó viz legnagyobb
része a Karstvidéket hűtlenül hagyja oda, s úgyszólván rejtett
utakon szökve távozik. Sőt elég hálátlan a bölcsőül szolgált
vidéknek koronkénti erős romlását okozni az által, hogy
beszivárgása közben a barlangok és földalatti medenezék bol
tozatját átáztatja, meglazítja; magokat a medenczéket pedig,
némely kőzetrészek feloldása és kimosása által folyton tágítja,
mig végre a beboltozó tömegek alapjukat és összetartásukat
vesztvén, időnként óriási tömegekben iszonyú robajjal omlanak
a medencze vizébe, s az ilyen rendkívüli erővel való zuhanások
es a medencze szétcsapott vizének erős hullámlökései idézik
elő — R e c l u s gyönyörű elmélete szerint — a földrengéseket.
De a belsejében feldúlt vidék ki van téve egy külső
fektelen elem folytonos sanyargatásainak is, s ez a B o r a
szélvész, mely mint hideg, nehéz légfolyam, az északi és
észak-keleti háttért képező Alpesek hófedte béczeiről áramlik
alá az Adria felé, s olykor nyáron is, de leggyakrabban
novembertől tavaszig iszonyú dühvel söpri végig a szirtmezőket,
s kegyetlenül megczibál mindent, a mit csak útjában lel.
Nem kisszerű látvány az, midőn Aeolus ezen vad gyermeke
egész erővel űzni kezdi ottan féktelen játékát. Ilúdvastagságu
fák, sőt erősebb törzsek, a szél nyomása alatt egészen meg
hajolva, vízszintesen kinyutott ágaikkal és gályáikkal úszni
látszanak a levegőben. Természetes, hogy nem mindenik állja
ki ezen kemény tusákat, sok kitörik vagy gyökerestől kitépetik.
Félve menekül ilyenkor a veszély dől ember és állat; mert
a Bora kéményeket ledönt, s nehéz cseréppel fedett tetőket

csuk ugy széttép és leröpit, mintha papírból volnának. Volt
már rá eset, hogy terhelt szekereket felforgatott, sőt az üres
vasúti kocsikat felkapta a sínekről s a töltés melletti árokba
vágta be. Az utak mentén felhalmozott kő- és kavics-anyagot
ugy elhordja, hogy a halmok helye is tisztára söpörve marad.
A kikötőkben horgonyzó hajók lánczait széttépi, s szó sincs
róla, hogy a nyílt tengeren talált legerősebb gőzösök is ilyenkor
a kikötőkbe bejuthassanak. A tenger felkorbácsolt hullámait
porrá töri, s mint sürii ködgomolyt ragadva magával, az
átellenben fekvő Vcglia és Cherso szigetek partjaira szórja.
A sós habokkal ekként gyakran be fecskendett parti részeken
semmiféle növény sem tenyészik.
Nyáron is, midőn pedig a Bora egyáltalán szelídebben
lép fel, a Karst lakójának gondosan védekezni kell ellene, s
nem érdektelen, hogy ezen védelemre való tekintetből miként
szokta a Karstlakó kertjét és csekély pohánka-földjét bemivelni.
Először ugyanis (bog}' egyáltalán kertet, avagy pohánka-földet
nyerjen) kigyüjti a köveket s ezekből száraz kőkerítést készít;
ezután a visszamaradt és összekapargatott talajt a maga módja
szerint megnöveli és beveti; végül pedig kőtörmelékkel hinti
be az egész vetcmény-táblát. mert ha ez utóbbit elmulasztaná,
egy szép reggelen könnyen arra virradhatna, hogy a Bora a
földet a veteménynyel együtt világgá vitte, s a tisztára söpört
csupasz kőalap maradt vissza.
A romboló elemekhez sorolhatjuk a Karston végül meg
az e m b e r t és a k e c s k é t ; sőt ezeket legelői kell vala
említenünk, mert rontó befolyásuk átokszerübb és pusztitóbb,
mint a felsorolt természeti elemeké együtt véve. A mit a
kecske le nem rághat, azt a Karst lakója tövestől és gyöke
restől kiirtja, még ha annál csekélyebb volna is. minők például
pipaszár-vastagságu gyalogfenyő és egyéb cserjék. Az anyagot
tüzelőnek használja vagy eladja-, hogy végtelen nyomorán ezzel

is enyhítsed valamit. Ez áll különösen a birtokviszonyok
rendezetlensége folytán még mindig k ö z ö s területekre nézve,
a milyen a Karst legnagyobb része, s a melyből mindenki,
a mig csak lehet, a legtöbb hasznot igyekszik venni. Ezen
részek tárják elénk a teljes pusztulás és kihaltság legel
szomorítóbb képét.
íme tehát a többrendbeli s egyenként is végzetes csapások
együttes kinzása alatt csodálhatjuk-e, ha a vidék ma egy fel
dúlt kőtenger, egy s z i k l á s S z a h a r a , melyen a lakosság
száma s egyáltalán az állati és 1 övényi élet a vidék elkietlenedésével egyenlő arányban csökkent és folyton csökken? Azon
kellene csodálkoznunk, ha ez máskép volna. Mindazonáltal a
Karst bcerdősitése s egyáltalán az ottani növény-kultura, habár
rendkívüli nehézségekkel jár, de magok a természeti akadályok
még sem teszik azt egészen lehetetlenné; mert a mi kevés
termőföld még a köhullámok között is összegyűl, vagy más
védett helyeken összegyűjtetik, az ásványikig elég gazdag, s
leginkább a Karstkőzet repedékeiből kiváló termékeny veres
földből (terra rossa) áll.
Valaki a vándorgyűlésen jelenvoltak közül azon megjegy
zést tette, hogy ha a Karstról az embert és a kecskét egy
időre el lehetne tüntetni, a vidék, habár hosszú idők lefolyása
alatt, de elvégre mégis legnagyobb részt önként beerdősiilne.
Ez egy olyan természeti törvény, mely a legvadabb helyek
ritka kivételével csakugyan érvényesül mindenütt; s van már
rá példa a Karston is, hogy bekerített és szigorú tilalom alá
vett helyek, minden további kultiválás nélkül, önként szelídebb
természetet öltöttek s azokon cserjés növények, sőt helylyelközzel (a szunnyadó gyökerekből) magasabb rendű fák még
eléggé életerő; hajtásai állván elő, az önbeerdősiilésre való
hajlam és képesség kétségtelen jeleit tüntetik fel. Ezenkívül
magánosok birtokában lévő egyes védett és kultivált helyeken

szép gyümölcsösöket és egyéb növényzetet látunk (mint kellemes
oázokát a kőtenger hullámai között) diszleni; a hegy vonal
legfelső övén pedig zárt bükk- és fenyőerdők jönnek elő.
Mindez bizonyítja, hogy a tengermelléki öv sivársága nem
egyedül a természetes helyi viszonyok mosto haságának, hanem
első sorban az ottani sűrűbb lakosság barbár vaudalizmusának
a következménye.
De a midőn a Karston sem az embert, sem a kecskét
eltüntetni nem lehet, s a t ö b b i romboló elemek sem tágítanak:
az önbeerdősülésben elbízni hiti reménykedés volna, a mit
leginkább bizonyít azon föntebb emiitettük körülmény, hogy
az elkarstosodás tényleg ma is folyamatban van, s a mihez
itten még hozzátehetjük, hogy a kietlen szirtmezők évenként
mintegy 2 / •-mértföldnyi új kopárral növekszenek. A Karst
ezen veszélyes terjedését kellene mielébb megakadályozni, s
egyidejűleg erős kézzel látni hozzá a már meglévő kőmezok
befásitásához; mert a mi ez utóbbi tekintetben eddig történt,
az a feladat nagyságával szemben, s a feltartóztatlak pusztulás
hoz képest elenyészőleg csekély. Csakhogy a mostani állapotok
és felfogás mellett, a nyomor által kényszeritett nép erőszakos
ellenszegülése teljesen meghiusítja a közös területek védelem
és művelés alá vételét, a mint ezt eelatans példák mutatják.
A katonai őrvidék egyik kerületében ugyanis elhatározta
az elöljáróság, hogy egy bizonyos területet szigorú tilalom és
felfásitási művelet alá vesz. Értesülvén erről az addig ott
legelt kecskék tulajdonosai, ezek egyike töltött fegyverrel egy
szikla mögé rejtőzve, lesben állott s a helyszínén megjelent
hivatali egyént, midőn ez semmi rosszat nem sejtve, megbíza
tása szerint a határvonalok kijelöléséhez fogott, czélba vette
és — lelőtte. A tettes elfogatván, azon kérdésre, hogy mi
indította a bűnös cselekvényre ? következőleg vallott: ha azon
hely tilalom alá vétetik, kecskéimet nem lesz hol legeltessem;
1
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e nélkül pedig magam sem élhetek; elhatároztam tehát, hogy
mielőtt éhen halnék, lelövöm azt, a ki egyedüli életforrásom
tél megfoszt.
Egy másik esetben ismét a beültetett egész táblán, az
ültetésre következő reggelen, valamennyi csemete kitépve és
cg felé fordított gyökerekkel az ültető lyukakba visszahelyezve
találtatott. Igy aztán természetes, hogy nem lehet boldogulni.
Legbiztosabb és leghamarább czél hoz vezető módnak látszik az,
hogy magok a Karstlakók vonassanak be a beerdősités érdek
körébe olykép, hogy a közös területek erdősítése ezeknek azon
feltétel alatti hozzájárulásával eszközöltetnék, hogy az erdősítés
sikeres megtörténte után a teriiletek bizonyos része nekik
átlátnék át örök tulajdonul.
Noha csak kezdeményezés és szórványos kísérlet az, a
mi a beerdősités érdekében (ember, állat és elemekkel küzdve)
a Karstvidéken eddig történt, mégis érdekes, sőt a további
teendőkre nézve nagybecsű tapasztalati tanulságot lehet már
ebből is meríteni. A krajna-tengerparti Karstvidékre tett első
napi kirándulásunk e tekintetben a legtanulságosabb volt, mert
itten az osztrák kormány rendszeresebb módon karolta fel az
erdősítés ügyét. A rodigi állami faiskola, melyet ezen kirán
dulásunkban megtekintettünk, becsületére válnék akár mely más
vidéknek is. Az abban lévő 1—4 éves lúcz-, erdei-, feketeés vörösfenyő, valamint többfelé lomblevelű csemeték, különben
is kitűnően gondozva és ápolva lévén, az ásványikig gazdag
Kársttalajon tömött sorokban szépen és erőteljesen díszlenek.
A faiskola mintegy 2 hold kiterjedésű, erős, meredek oldalon
lépcsőzetesen egymás fölé helyezkedő forraszokból készült azért,
mivel a vetényágyak részére csak igy lehetett a kívánt fekmentes területet megnyerni; a helyfekvésben való válogatásról
pedig feltétlenül le kellett mondani, mert a csemeték öntözé
sére megkívántató viz az egész vidéken csak ez egyetlen egy

helyen található: Ez Okból faiskolát másutt létesíteni nem is
lehetett s ezen egy helyről kénytelenek széthordani az ültönezőket — néha egy napi járással — a nagy kiterjedésű
hápa-hupás vidékre. A megkezdett erdősítési munkálatok is,
melyeket útközben e vidéken láttunk, a mennyiben kitartó
erélylyol és áldozatkészséggel fognak folytattatni, teljesen
kielégítő sikerre engednek kilátást.
Különösen ki kell emelnem egy t i s z t a kőtengeren álló
18 holdas feketefenyő ültetvényt, mely mellett utunk elveze
tett. Ennek első telepítése épen 18 év előtt történt s kivált
ezen idő első felében többször kellett az ültetés majd egyik,
majd másik helyén utánpótolgatásokat tenni. De elvégre a
liatalos ma már szépen záródásnak indult s egy gyönyörű
példáját láttuk itten az alkotó természet azon szép munkájának,
a. mint a fiatal fák jótékony védelme alatt egyúttal kezdetét
vette a szűz termőréteg képződése is, mely jóllehet most még
alig pár hüvelyknyi vastag, de a sivár kömezőt e helyütt
már-már egészen bevonja és buja fünövéssél ékesíti.
Azok, kik a Karst szeszélyes égalji és talajviszonyai
között az erdősítés küzdelmes munkáját megkezdették, s itt-ott
némi eredményt már fel is tudnak mutatni, a gyakorlati kivi
telben szerzett tapasztalataik nyomán két feltételt állítanak
a legnagyobb szigorral és következetességgel betartandónak,
mivel ezek nélkül minden fáradság és áldozat hiábavaló volna.
Ezen feltételek egyike, hogy az ültetésre o — -1 éves korú és
erőteljesen kifejlett gyökérzetü csemeték használandók, melyek
m é l y e n ültettetvén be, szivó gyökereikkel azon rétegig érje
nek alá, honnan a nyári évszak forró heve sem aszalja ki
mégis végkép az éltető nedvességet; azért tanácsosabb az
őszi ültetés is, mivel a téli nedvesség a meggyökerezést elő
segíti. Másik feltétel, hogy az ültető munkáját mindig lehetőleg
védett helyeken kezdje s ugy haladjon tovább nyomról-nyonira.

A mennyiben pedig ez például egészen nyílt helyeken nem
lehetséges, ott keresse fel a kőhullámok oly öblös helyeit,
zugait, melyek a beültetendő csemete részére, a mig az vala
mennyire megerősödik, a Bora ellen védelmet nyújtsanak.
Ilyen természetes védelem hiányában mesterségesen kell katlan
forma ültető helyet készíteni, még pedig a szél felől kőtuskókbél alkotandó erős hátfallal. Egyébiránt, habár a legve
szélyesebb pontokon igen, de a szél erejének kevésbé kitett
helyeken még sem okvetlenül szükséges minden egyes csemetét
ily kép külön védő katlannal látni el, hanem elégséges, ha a
mivelésre kitűzött 1 — 2 hold, vagy a körülmények szerint
ennél nagyobb területek védelmére állíttatnak úgynevezett
„száraz kőfalak", melyeket az ottani nép a csupasz kődara
boknak minden kötanyag nélkül való egymásra rakásával
igen ügyesen és tartósan tud készíteni. Ha ezen száraz kőfa
lakkal az erdősitendő területeket egészen körülveszik, a mint
legtöbbnyire tenni is szokták, az esetben több, rendkívül fon
tos szempontból érdemelnek ezen falak a Karston mindenütt
k i v á l ó figyelmet. Ugyanis: 1-ör a Bora ellen; 2-or (a mi
nem kevébé fontos) a legelő állatok és rosz indulatú emberek
ellen szolgálnak az ültetvénynek védelmük; 3-or az azok elő
állítására szükséges kőanyag mindjárt a helyszínén gyűjtetvén,
ezzel a mivelésre szánt terület felszíne tisztul s az ültetés
akadályai kevesbülnek; 4-er csak ilyen fálrakások segélyével
lehetséges, hogy az igen meredek helyek megtisztíttassanak',
azaz lépcsőzetesen előkészítve, tétessenek alkalmassá a mivelés
megkezdésére; végül 5-őr hasonló helyeken szintén csak ilyen
erős falrakások és kő töltések védhetik meg sikeresen az
ültetvényeket a kőtuskók leomlása és a kőtörmelék alácsuszamlása ellen.
A sziklába, vagy legjobb esetben sziklás talajba tisztán
csak az ültető lyukaknak a kívánt mélység s 3—4 nitr. távol-
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ság mellett való elkészítése és a csemeték beültetése, az ottani
fogalom szerint legkedvezőbbnek mondható helyi viszonyok
között is, holdanként 20 — 25 frtba kerül; a Karst igazi vad
szirtmezőin azonban ezen költségnek a háromszorosa is alig
elégséges, s ebez járulnak még az utójavitások nem csekély
kiadásai.
Az ü l t e t é s utján való erdősítésre a körülményekhez
képest kielégítő sikerrel alkalmaztatnak: a fekete-, erdei- és
vörösfenyő; továbbá az Ailanthus glandulosa. Fraxinus ornus,
a diófa s a tölgyek közül a Quercus ilex és Qu. pubescens.
végül, és pedig d u g v á n y o z á s utján, a f e k e t e n y á r f a
(Populus nigra), a mit különösen ki kell emelnem azért, mert
a dugványveszszők részére keskenyebb lyuk elégséges, mint a
gyökeres ültönezök számára s ez nagy jelentőségű körülmény
ott, a hol az ültető lyukakat kemény sziklába kell izzasztó
munkával jó mélyen befúrni. A kivett furó helyébe a dugvány
vesszőt beállítják, körülötte kevés termékeny pórföldet ere
getnek és nyomkodnak le s a megfogamzás bizonyos és a
megeredt hajtások g y ö n y ö r ű növést mutatnak.
Igen fontosnak tartanám, hogy tétetnének a fekete nyárfa
ezen dugványozásával nálunk is mészköves és másnemű sziklás
bolyokén kísérletek; már ha nem is maga a nyárfa kedvéért,
mert valószínű, hogy az ilyen helyeken nem fog értékes törzszsé fejlődni, de legalább egy adatot nyernénk, illetőleg constatálnánk, s ha a fekete nyárfa csupán mint előőrs és rövid
életű úttörő szerepelne is sziklás helyeink befásitásában,
k i v á l ó figyelmet érdemelne már a könnyű és olcsó megtele
pítésre való tekintetből is.
A Karst egy kis királysághoz hasonló kiterjedésű jelenlegi ko
pár kőmezőinek mielőbbi beerdősitése, s a növénykultúra részére
való visszahóditásá rendkívüli fontossággal bir azon vidék és a
környező helyek egészségi viszonyaira, növénytermelésére, vala-

mint legélétbevágóbb közgazdasági érdekéire nézve. Elképzel
hető, hogy mennyire más arcZuiatot öltene á vidék, ha a
mostani sivár kőmezőkct az erdők üde zöld lombsátora árnyazná
be! Az időjárás mostani veszélyes szélszőségci szelidebb átme
netekben egyenlítődnének k i ; a növényi és állati életet, a
közlekedést és hajózást, jelenleg nagy mértékben veszélyeztető
Bora szélvész az erdők által képezett ellenzékbe ütközve,
dühöngő erejét veszítené; a légköri csapadékoknak az erdő
által (dcozott normálisabb megosztása és felfogása következtében
jótékony források is. a mostaninál minden esetre nagyobb
számban, állanának elő; a termelési viszonyok előreláthatólag
tetemesen javulnának. Mindent együtt véve. ezen eszményi
Karstbán semmi esetre sem ismernénk többé á mostanira; ha
t. i . csakugyan sikerülne itten megvalósítani a példaszót, hogy
„a k i t a r t ó s z o r g a l o m a k o p á r k ő s z i k l á t is é d e n n é
változtatja".
Rendkívüli lévén azonban a, feladat, rendkiviili eszközök és
erőfeszítés nélkül nem lehet czélt érni. A Karst beerdősitésének
e r d é s z - m ű s z a k i kérdése különben már meg van oldva, a
mennyiben az eddigi kísérletekből kifejlett erdősítési eljárás
biztos eredményeket helyez kilátásba; természetesen várható,
hogy a folytatólagos kísérletek, a fanemek megválasztása és a
befásitási eljárás körül még további hasznos tanulságokat is
nyújtanak. Ezt constatálta a vándorgyűlés is a helyszínén
tett kirándulások alkalmával. De annál nehezebb akadályok
szegülnek a kérdés administrativ elintézése és gyakorlati meg
oldása elé. E tekintetben kétségkívül leghumánusabb és kor
szerűbb eljárás volna a népet iskolázással nevelni oda, hogy
az saját érdekében megértse, miké]) a mostani sivár és nyomorteljes Karst akkor válnék épen reá nézve az életszükségleteket
kielégítő, kellemes otthonná, ha a kopárokon kellő arányban
erdők telepíttetnének, s az ezek által védett közöket termékeny

földek és tápdús legelők foglalnák el. Csakhogy igen késedelmes
volna népnevelés utján akarni itten valami czélt elérni: mert
az elkarstosodás gyorsan és fenyegető mértékben terjed, s mig
a nevelés eszközeivel a nép értelmileg annyira fejlcsztetnék,
s oly erélyes tettre serkentetnék, hogy önön-magán sikerrel
segíthessen, az alatt a baj épen legyőzhetetlenné növekednék:
a már is szélsőségekben csapongó elemi viszonyok türhetlonné
válnának, s a vidék teljes romlásától és elnéptelenedésétől
lehetne tartani. Nincs tehát más mód, mint egyenesen a Kárstkopárok veszélyes terjedésének meggátlására és a már meglévő
kőpuszták beerdősitésére specziális törvényeket hozni, és azok
s z i g o r ú végrehajtásáról a legnagyobb erélylyel gondoskodni.
Fzt mondotta ki a vándorgyűlés is, a szakértekezletek bezártakor hozott határozatában.
A mi a gyűlésnek napirend és tárgysorozat szeriüli
lefolyását illeti, c tekintetben csak röviden emlitem meg, hogy
ezen gyűlés komolyan tanulságos volta és rendkívül érdekes
sége mellett, egyszersmind a legkedélyosebb lefolyású erdészeti
vándorgyűlések egyike volt.
Azok irányában, kik a vándorgyűlésen mint vendégek
vettünk részt, a gyűlés vezetősége mindvégig a legnagyobb
figyelmet és lekötelező előzékenységet tanúsította. Az állomás
pontokul választott Fiume és Zengg kikötő városok határtalan
lelkesedéssel, örömmel, sőt ünnepélyességekkel fogadták a
vándorgyűlés tagjait. A sajátságos vidékre tett kirándulások
már magokban véve is, ezenkívül pedig a Fiúmétól Zenggig
és vissza tett szép tengeri utazás, honnan a szem a szürkés
fehér Karst nagy részét, alant a partmenti csinos kikötő
városokkal, fent pedig a háttérbeli erdős hegyekkid együtt
egy pillantásra beláthatja: mindez az idegen látogatóra nem
maradhat mély benyomás nélkül. Az érdekesnél érdekesebb
részletek leírását azonban mellőzném kell. Részemről a fönteb-

biekben csak a tanulságot akartam a vándorgyűlésből levonni,
s a mennyire képes valék, legalább gyönge vázlatot adni arról,
a mi e sajátságos vidéken a természetbarátot s első sorban az
erdészt érdekelheti.
Székely Mihály.
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Felújítás.

A szél-, lágy- s rovarkárok, melyeknek a. lúrzfenyőállabok ki vannak téve, azon gondolatot ébreszthetik lel bennünk,
nem volna-e ezélszcrü ezen sok hátránynak jövőre más lánc
mekkel való elegyítés által elejét venni ?
E feltevés okadatolt és helyes, s hol kivihető, mint p. o.
alantabb fekvő helyeken, és a hol annak lényeges erdőgazda
sági hátrányok útjában nem állanak, követendő is; és pedig
annál is inkább, mert a lúczfenyő nem csak elcgyitetlcn álla
potban, de más fákkal elegyítve is kitűnően tenyészik. S az
elegyítést azért csak ott nem helyeselhetnék, a hol más fane
mek, talaji és klímái viszonyok folytán, vagy lényeges növek
vési veszteségűk miatt, nem alkalmasak.
Jöhetnek azonban esetek elő, a hol utóbbi okok közbe
jöttével és a tömegnövekvés rovására mégis az elegyítéshez
kell nyúlnunk, ily okok lehetnek p. o. bizonyos fanemek
szükségessége, értékessége, nagyban elhatalmazott rovarkárok,
felette laza talaj, melyben a gyökereivel csak sekélyen álló
lűczfenyőn különös hatalma van a szélnek stb., ily esetben
aztán oly fanemekhez kell folyamodnunk, melyek a. létező
viszonyoknak jobban megfelelnek.
Elmondok azt is, hogy magasabb s zordonabb fekvésű
hegyeinken ez azon egyediili fa, mely a legszigorúbb körülERDÉSZKTI LAPOK.
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