
együtt a felső és együtt az alsó sor. A hol a felek által venni 
szokott legkisebb tüzifatömeg legnagyobbrészt négy ürköbuiétert 
tesz és két köbméterenként ritkán, egy köbméterenként pe
dig sohasem történnek vételek, ott az előbb leirt némi több 
költséget okozó rakásolási mód anynyibau változást szenved, a 
mennyiben a soroknak egy méter magasságban való vízszin
tes osztása mellőzendő. 

(Folyt, köv. ) 

Közlemények a  magyarország i főfaneme k t enyésze t ! 

határairól é s a z erdőmivelé s köréből . 
Irta: F e k e t e Lajos , enlóakademia i tauár . 

(Folytatás.) 

Eddigi magasságméréseimet, a mint már előbb emiitettein 
egy Goldschmidt-féle Aneróiddal tettem, az időközben történi, 
barométer-változás felírására pedig a Calderonitól vett 35.501. 
számú Naudet-féle Barometre holostérique-et használtam. 

Vargyasi kirándulásaim után közvetlen azonban a Gold
schmidt-féle Aneróid podgyászom egy részével elveszvén a 
Naudet-féle holosterique barométre-t vittem magammal további 
kirándulásaimra, melyeket megszüntetni addig sem akartam, 
mig a megrendelt uj Golddschmidt-féle Aneróidot megkapom. 
A légsúly időközben történt változásának' feljegyzése egy kis-
sebb Aneróidot sikerült szereznem, ennek azonban semmi 
hasznát sem vettem, mert az, kit a légsúly változásainak fel
jegyzésére megkértem, Ígéretének épen azon idő alatt nem 
tehetett eleget, midőn a Kelemen-havason jártam, s igy ezen 
magasságméréseim számára teljes megbízhatóságot nem igénylek. 

Közelebbi kirándulásaim központjául Görgény-Szent-Imrét 
választottam, hogy a Görgény völgyén fel és a Kereszthegyi 



vízválasztón át a Maros felső medenczéjébe, Gyorgyóba, s in
nen a Kelemen-havasra utazzam. 

A Maros terét szegélyző előhegy egész Görgényig, s még 
azonfelül is a Tyiszip hegyhátáig kocsános és csoportos tölgy
gyei vannak borítva, mely a Görgény völgyén jelentékeny terü
leteket elfoglaló és a folyó medrén jóval felül emelkedő dilu-
vial lapályfokokon is elterjed, sőt ezek lejtőjén a folyó med
réig is lebocsátkozik. Egy ily lapályfok kötött agyagtalaján 
Guba m. k. erdésznek szép tölgy ertvényeit láttam az 1874-ik 
év roppant szárazságával daczolni, melyek hirdetik, hogy jelen
leg e vidéken a tölgyeseket már nemcsak kipusztitni tudják, 
hanem gondoskodnak azok felújításáról is. 

Nagyon természetes, hogy e vidéken járva el nem mu
lasztottam Fikker erdőmesternek leleményes vizkapuját meg 
nézni, melynek könnyű nyitását és zárását maga a feltaláló 
szíveskedett a helyszínén bemutatni. 

Említés nélkül nem hagyhatom azon óriási tutajfákat sem, 
melyek a Herbusi faraktárban mind roppant méreteik, mind 
tömegük által Valóban bámulatra ragadják a szemlélőt. Epen 
megérkezésemkor járt ott az erdélyi lutheránusok superinten-
dense Szász-Régen notabilitásaival, hogy a vidék a nevezetes
ségét megtekintse. 

A völgy fenekén mintegy 20O0'-nyi t. f. magasságig a 
mezgés éger uralg: ezen felül a hamvas is közibe elegyedik, 
s mintegy 50 lábnyi emelkedésnél túlnyomó lesz, 2200 lábnyi 
t. f. magasságban pedig a völgy fenekén már csak hamvas 
égert lát a szem. 

A tölgyesek a hegyoldalokon mintegy 1800 lábnyi t. f. 
magasságban adnak helyet a bükkösöknek, mely határvonal 
azonban a Görgény völgyében mintegy 50 lábbal lejebb száll. 
A bükkösök a Tyiszip hegytől felfelé az Alsó-Fancsali erdő
házig, hol a Fancsal pataka a Eapusnyával egyesül, kizárólag 



uralják a vidéket. Itt, mintegy 2000 lábnyi nukasságban kezd 
a Mez- és jegenyefenyő szórványosan fellépni, mely előbbi 
mintegy 2300 lábnyi magasságban túlnyomó lesz a bükk felett. 
Ugyan-e magasságbau jő elő legelőször a fürtös bodza, a lúez-
fenyő régiójának ezen jellemző cserjéje. 2480 láb t. f. magas
ságban már tiszta lúczfenyő állabok foglalják el a hegyüldalo
kat, melyek itt meglehetős meredekek, és szük völgyeket zár
nak be. A tiszta fenyvesek mintegy 3000 lábnyi magasságig 
terjednek, hol a völgyoldalok ellankásodni és a hegyhátak ki
domborodni kezdenek. Itt megint fellép a bükk : eleinte a sza-
kállos zuzmóval gazdagon felrojtozva, a mi nem megfelelő 
termőhelyre mutat: fennebb azonban észrevehetőleg jobban 
érzi magát a mint a bérezek *) és a hegyhátakra érkezik az 
ember, hol kevesebb a köd és több a napfény. Mintegy 100 
lábbal feljebb már újból tiszta bükkösbe érkeztünk, melynek 
egy tisztása szélein szép bizonyítékát lehetett észlelni azon 
ismert ténynek, hogy a dérverte növény, ha a felkelő na p éri, 
sokkal inkább szenved, mint ha árnyékban olvad fel. A tisz
tást nyugat felöl szegélyző fák lombja, hol azt a felkelő nap 
sugarai érték, egy nem rég beállt dér következtében megvörö
södött, mig a tisztás keleti részén állók, melyek lombját a 
felkelő napsugarai nem érték, majd semmit sem szenvedtek. 

4000 lábon felül a bükkfák magassága feltűnően csökken, 
valamint tenyész-erejök is, mert már 4300 lábnál a lúczfenyő-
nek adnak helyet, s csak szórványosan jő elő egy-egy még ezen 
felül is. A legutolsó a melyet az ut közelében a Görgény felőli 
oldalon észrevettem, mintegy 4350 lábnyi magasságban lehetett. 
A Kereszthegy keleti oldalán leereszkedve, a legelső fürtös ju
hart (Acer pseudoplatanus) és bükköt 4340 lábnyi magasságban 

*) Bére z sz ó it t „hegyéi " értelmébe n va n véve , a  min t az t a  né p so k he -
gyes vidéke n használja . 



találtam. Ezen oldalon azonban a bükk — kevés kivétellel — 
csak szórványosan jő elé, s az egész Gyergyót körülvevő he
gyeken csak fenyvest lát a szem, mely egész a gyergyói la-
pályig, sőt néhol a Maros szintjéig leereszkedik. 

A Kelemen-havasra a kirándulást Oláh-Topliczáról tettem, 
mely hegység a Maros mellett fekszik, Hunfáivy J. (II. k. 58.1.) 
szerint 2052 láb t. f. magasságban. 

Mindeddig kedvezett az időjárás vállalatomnak. de most 
pár napra borult idők jártak, s Kelemen-havasra való kirándu
lásomat megelőző éjen majd reggelig szakadatlanul esett. E 
miatt e kirándulásomat ugy kellett rendeznem, hogy az csak 
egy napot vegyen igénybe, hogy éjre megint biztosságban 
legyek. Így is kevés volt a remény arra, hogy a havasra fel
juthassak az időjárás miatt. Reggel teljesen borult volt; de a 
szomorú kilátás daczára megkimélt az eső, sőt dél felé, midőn 
ezélomat elérve, már a henyefenyő régiójából néztem körül az 
alattam elterülő tájra, szerencsémre ki is tisztult az idő. 

A merre utam vitt, lombfát csak szórványosan lúczfeny-
vesben láttam, mely közé itt-ott kis mértékben a jegenyefenyő 
is elegyedik; tiszta állabot azonban csak felette ritkán, egy-egy 
erdőszélen képez csekély terjedelemmel. 

Pinus sylvestrist e vidéken nem láttam erdőben, s amint 
hallottam nem is fordul elő; dé Guha erdész ur, ki az utfá-
radalmait velem megosztva vállalatom kivitelében segédkezet 
nyújtani szives volt, arról értesített, hogy Csikban szórványo
san gyakori, sőt az Úr völgyében keleti lejtőn, köves talajon 
majd tiszta állabot látott az ötvenes években, mely akkor 
8 0 — 9 0 éves lehetett, A Larix europea ellenben sem itt, sem 
Csikban nem fordul elő vadon. 

A hol a luczfenyő kezd eltörpülni és jelentékenyen meg
gyérülni, ott fellép közte a törpe boróka (havasi borsfenyő) 
(Juniperus nana), s felébb, a hol előbbi megszűnik összefüggő 



erdőt képezni, ott kisebb nagyobb foltokban lép fel a henye-
lenyó, melyet e vidéken gyalogfenyőnek és igen találóan kigyó-
fenyőnek is neveznek. 

A tenyészhatárokra nézve a következőket jegyeztem, fel : 
a b ü k k ö t mint fát, találtam szórványosan luczfenyö közt 
még 1568 láb magasságban, hol még egyes fák bőven ter
mettek makkot. Általában nem találtam ezen egész utazásomban 
a bükköt cserjévé törpülve, a mit ugy vélek megmagyarázhatni, 
hogy azon magasságokban, hol ez történhetett volna, a lucz
fenyö sehol sem hiányzott, s igy el volt foglalva a tér a clima 
mostohasága miatt eltörpülő bükktől. 

A j e g e n y e f e n y ő t (Abies pectinata) még 1112 lábnyi 
magasságban találtam luczfenyö közt szórványosan. Nem látszott 
meg rajta az eltörpülés. E fanemet 2657 lábon alul nem vettem 
észre ezen kirándulásom alkalmával; de ez történetes dolog is 
lehet. Igaz, hogy Marmarosban Kőrösmezőn felül is ily magas
ságban találtam legelőször, alulról felfelé menet, sőt Offenbánya 
környékén a luczfenyővel együtt legalsó előjövetele a fennebbit 
500 lábbal meghaladta. Bizonyosnak tartom, hogy a jegenye
fenyő elterjedése nemcsak felfelé, hanem — bár csekély mér
tekben — lefelé is a luczfenyö mögött marad, mely körülmény 
annak nagy érzékenységéről tanúskodik a hőmérsék szélső
ségeivel szemben. 

A f ü r t ö s j u h a r t (Acer pseudo-platanus) még 4628 
láb tengerfölötti magasságban is találtam, tehát 60 lábbal fel
jebb, mint a bükköt. 

A l u c z f e n y ö ezen vidéken nem éri el elterjedésének 
alsó határát, mert még Topliczán alul is sok helyt, pl. Ilva 
táján egész a Maros partjáig leereszkedik, ugy hogy itt a lucz
fenyö szórványos előj övet elének alsó határát 1800, a tiszta 
állabok előjövetelének alsó határát mintegy 2000 lábnyira 
lehet tenni. E fanem felső határát itt csak hozzávetőleg hatá-



rozhattam meg, mert fémbarometerein azon ponton, hol a fenyves 
már szakadozik, a szolgálatot megtagadta, s többé a légnyomás 
változását nem mutatta. Ez mintegy 4750 láb magasságban 
állott be, s igy ezt lehetne felvenni a, zárt fenyves felső határa 
minimumának. Mint szakadozott, eltörpült erdő emelkedik még 
vagy 100, és mint bokor mintegy :i00 lábbal feljebb. 

A számtalan csermely, melyekre az egymásra halmozott 
és zuzmókkal fedett vagy vastag mohatakaróval borított szikla 
darabok közt minden pár száz lépésnyire bukkanunk; a 
kövek közti nedves földen tömött, esetenként dúsan növő fii, a 
vörös és fekete áfonyával; — az 1—2 Q  ölet elfoglaló fel
tokban elszórt 1 láb magas havasi borsfenyő (íuniperus nana): 
1 / 2 — 2 0 , sőt 40 holdnyi foltokat szakadozva, a havasi boró
kával vagy magára állabszerüleg elfoglaló kígyó fenyő (Pinus 
pumilio). közte egyes nyomorult luczfenyőbokrokkal, sőt védeti 
helyeken 4 — s öl magas gyér facsoportokkal, különösen nagyobb 
csermelyek mélyedésében : jellemzik e havasi vidéket, 

A Kelemen-havasra felmenet is, mint a Muntyele-marét 
megelőző erdőkben átmentem egy kaszaboló üzemben kezeli 
erdőn. Luczfenyves volt, még pedig községi erdő, hol minden 
évben kijelöl a községi elöljáróság egy erdőrészt, melyből minden 
lakosnak bizonyos számú törzset szabad levágni. Az igy kije
lölt táblában a jogosultak magok keresik ki az arra való tör
zseket, jegyeikkel azokat ellátják és annak idejében eljőnek 
azokat levágni. Aztán eladják tutajfának és fürésztönknek, kiki 
a hogy bírja. 

Üendesen fakereskedők szokták tőlük megvenni. Műszaki 
gazdálkodásnak itt még hirét is alig hallották; az erdő jövő
jével senki sem gondol, hanem mindenki csak azon garasokat 
foglalja eszébe, melyeket az erdőből kiszoríthat. Ezen gazdál
kodás folytán a görbe, vén. bélkorhadt, csúcsaszályos, és a le
döntött fák által megsértett törzsek, melyek összevéve az állab-



nak jelentékeny részét képezik, hátramaradnak, hogy a külön
böző korból származó fiatalost mindaddig nyomják, mig a szél 
által le nem teríttetnek, hogy egy sor fiatal növény agyon
nyomása után a szúnak tanyául szolgáljanak. Az állabnak a 
tutaj rönkőfa kiszedése után fennmaradt romjai a hátramaradt 
favégekkel, maguktól ledült redves fákkal, szélső résekkel és az 
összevissza kuszált előnövedékkel együtt végtelen kinos benyo
mást okoznak a szakemberre. Hogy itt a szúnak jó dolga van. 
a felől kétségét senki sem táplálhat, s ha mégis tenné, csak 
körül kell néznie, hogy 8  kétsége eloszoljék. ínnem nem mesz-
sze, Gr. B. birtokán egy, szú által ezelőtt tán 15—20 évvel 
tökéletesen megölt fenyves mellett fél óránál tovább lovagoltam 
a hegy élén: melyen át a szúfalás csak azért nem csapott, mivel 
ott annak idejében csak igen fiatal (talán karvastagságú) álla-
bok voltak. 

Nem volt alkalmam ezen vidék erdőgazdaságába mélyeb
ben bepillantani, de azt hiszem, hogy az hasonló vigasztalan 
erdőképekben gazdag. Nem is lehet ez máskép, ha egyfelől a 
népnek az erdőápolásról és fenntartásáról fogalma sincs, az 
erdőt közös, és mindenki által szabadon használható Isten ado
mányának tekinti, az erdőtulajdon iránt, communistikus nézeteket 
táplál, s minden, ezen nézeteibe ütköző törvényes intézkedést 
nyomásnak, s végrehajtóját legnagyobb ellenségének nézi. más
felől pedig a törvény megtartásának szigorú ellenőrzése és át
hágásának megbüntetése oly bűnösen elhanyagoltatik, mint itt, 
és az ország legtöbb részében! 

A mondottak bizonjdtására felhozhatom, hogy midőn a 
Kreszthegyről Gyorgyóba beereszkedtünk, nem kevesebb, mint 
7 erdőégést láttunk, melyek oltására bizonyosan egy községet 
sem hajtott ki a szolgabíró! 

(Folyt, küv.) 


