
Az elkarsztosodás okai. 
F r a n g e s S. tanulmánya után közli : J . L a v o t h a Albert. 

Mielőtt az elkarsztosodás okainak és lényegének leírásához 
fognánk, kisértsük meg a „karszt" fogalmát körül írni, mert 
eddigi magyarázatai részben bizonytalanok, részben pedig nem 
egészen találók, s ezen szónak bizonyos homályos fogalmat 
kölcsönöztek, melynek tisztázását szükségesnek tartjuk. 

A geographikus „karszt" név tulajdonképen az osztrák 
hegyvidék csak azon kis részét illeti, mely Trieszttől északra 
emelkedik, s az utazót vándorlásán a remek zöld Stájerorszá
gon keresztül, mielőtt a tengernek pompás látképét szemlél
hetné, először elhagyott kőmezőkbe, erdős hegyekből a bora-
pusztitotta sivatagokba vezeti át. De már ma a „karszt" név 
nem jelzi többé egyedül ezen földrajzi területet, hanem a talaj
domborzata bizonyos nemének meghatározására is szolgál. 

A hegység nagyobbrészt mészből (triász, felsőmész, 
dolomit) áll. Itt a föld felső kérgét képező mészkő, nagy hul
lámú és a kőzet történelem előtti időkből származó alakot 
vesz föl. Annyira meg van hasgatva, hogy a légköri csapa
dékok a helyett hogy vízcsatornákat, később völgyeket mostak 
volna ki lefolyásukra, a sziklarepedésekben leszivárogva, rövi
debb-hosszabb föld alatti futás után mélyebben fekvő pontokon 
a sziklanyilásokon át a tengerpart mentén, sőt gyakran a ten
ger színe alatt is törnek ki. 

A hegyhullámok széles gerinczeikkel vagy plateaukat 
képeznek, vagy pedig lépcsőszerüleg emelkednek egymás felé, 
de hossztengelyükben rendesen párhuzamosan fekszenek. A 
gerinczek között nincsenek völgyek, melyekben a viz a hegy
lábán elterülő sikba lefolynék. Itt csak teknőkre, mélyedé
sekre akadunk, melyeknek legmélyebb pontja rendesen a köze
pükön van. Ezen jelenség a külső alakot egy megkövült 



háborgó tengerhez teszi hasonlóvá. Ezen öblökben meggyült, 
valamint a hasadékok és repedések által felvett légköri csa
padék megnagyobbítja föld alatti medrét s a legkülönfélébb 
méretű barlangokat, üregeket mos ki. Igen gyakran összeomlik 
a felettük emelkedő kőzet, s alkotja azon kisebb-nagyobb, 
gyakran egész kerekded üstöket és tölcséreket, melyek jelenleg 
a karsztnak már egy különlegességét képezik. 

A beomlott kőtörmeléket néha-néha széjjel mossa és 
elhordja a viz, betölti a hasadékokat, s igy származnak a 
többé-kevésbé állandó tavak; vagy elő lesz idézve a viz lefo
lyásának megváltozta, kiszáradnak a források és a csermelyek 
egy helyen, hogy újra másutt törjenek elő. A karszt talaj ezen 
mozgalma most sincs befejezve, s a rajzolt jelenségeket a 
karsztnak egész területén észlelhetjük. Ha a felaprózott és 
széjjel zúzott kőtörmeléket a viz elhordja s a mélyebben fekvő 
öblökben ismét lerakja, akkor ezek végre annyira ki lesznek 
a görgeteggel töltve, hogy a rajta folyó viz a medenczét hatá
roló geriuczek egyik hasadékát elérheti, s azután a föld felü
letén folytatja futását. Ilyképen fejlődött a karszt kevés föld 
feletti folyással biró folyójának a medre. 

Legyen ennyi elég a karszt talaj felületi és hydrographiai 
viszonyainak jellegzésére. Az olyan hegységeket, melyekben 
az ujabbkori mészalakulás, mint a kréta és numulitmész, a 
túlnyomó s melyekben a fentebbiekben ecsetelt domborzati és 
hydrographikus viszonyok uralkodnak, eltekintve helyi nevüktől 
karszt hegységnek szeretik nevezni. Találóbb volna talán a 
karsztosodásra hajlandó hegység elnevezés, mert a karsztosodás 
néhány természetes kellékével birnak. Különbséget teszünk 
ugyanis a karsztosodás feltételei és okai között. Az előfelté
telek természetesek, az okok ellenben mesterségesek. Az elsők 
a természettől advák s az embernek velők számolnia kell, 
alkalmazkodik hozzájok, a mennyiben őket megváltoztatni, kor-



látozni és megfékezni nem tudja. Az utóbbiak azonban az ő 
művei. A karszt mint a pusztulás fogalma, az emberi tevé
kenységnek az újkort vádoló eredménye, de ezen tevékenység 
fájdalom még most sem szűnt meg az egykor virágzó tájakat 
sivataggá változtatni át. 

A karsztosodás feltételeit a talaj- és az éghajlatban talál
juk. Hogy ezeket megismerhessük, egy pillantást kell vetnünk 
a karszt talaj minőségére (természetére), t. i. a főtalajnemek-
nek a felületen való elosztására s a klimatikus viszonyokra. 

A liburniai-horvát és a dalmát-herczegovinai karsztban 
. a föld felületét képző kőzetek 7 4 ° / 0 mész, 2 6 ° / 0 pedig agya

gos talaj, homokkő és melaphyrból áll, sőt W e s s e l y szerint 
a horvát tengermelléki karszt 96°/ 0 -a mész, ebből pedig 4 1 ° / 0 

kréta. A földréteg, mely ezen kőzeteket soványan takarja csak 
kevés nedvességet vehet fel, s ezen vékony termőrétegben, a 
vegetatióra oly fontos talajvíz hiánya miatt, a nedvesség meg
gyülése lehetetlen. Szegény e táj, forrás és folyó vizben, me
lyen a mesterséges vizmedenczék — cisternák — sem képesek 
segíteni. A karszt talaj, ott hol be van erdősülve, vagy pedig 
művelik 0 ' 3 — 1 m. mély feketebarna réteggel van fedve, 
melynek • képzésére évezredekre volt szükség. Ezen tisztán 
elkorhadt növényi részekből álló termőföldnek — melyhez 
az elmálni alig képes mész nem igen járul hozzá, — köszön
heti egyedül a karszt termőképességét, a hol az eltűnik, nyo
mában rögtön fellép az elkarsztosodás. Az ember midőn ezen 
tájékon megjelent, mindenütt ott találta a termőréteget, de ezt 
megtartani képes nem volt. 

A forró, száraz nyarak, melyek a karsztot jellemzik, a 
légköri csapadék felosztásának aránytalansága, a talaj felmele
gedés egyenetlen menete s különböző foka idézi elő a bórát, 
mely az ember pusztító működését végleg befejezni törekszik. 

ERDÉSZETI LAPOK. _ 1 0 



A hol a hóra zúg, ott elcsenevészik- a vegetátio, eltörpül a 
fű, a fa és a cserje. A fás növények magasabbra nem nőnek, 
mint a meddig a házfedél ér, vagy a szikla védi, a vihar felőli 
oldalon nincs ágazat, csak az ellenkezőre meredeznek a zivatar 
által lombtépett galyak. A különben oly derék bükk alig ér 
el 1*5 — 2 m. magasságot, csak a molyhos tölgy erősödik meg 
néha szép példánynyá, ugy látszik ez itt a legkitartóbb fenem. 
A bóra pusztításához hozzájárul az is, hogy a horvát-dalmát 
tengerpartokról lerohanó hideg légáram hosszan korbácsolva 
fel a tengert, a felporlasztott sós vizet magával viszi, s lerakja 
a növényzetre, melyen a sóréteg kivált a virágzás idején óriási 
károkat okoz. A bóra mechanikus hatásának tulaj donitható a 
porhanyó, sovány talajfödém pusztulása is, elsöpör az minden 
földet, de sőt ökölnyi köveket is hord magával. Annyit azon
ban megjegyezhetünk, hogy nem a bóra az elkarsztosodás oka, 
hanem az emberi kéz, mely őt az erdők esztelen kiirtásával 
uralomra segítette. 

Tekintsük most az elkarsztosodás lényegét, vagy helyeseb
ben mondva menetét. Az erdőtakart, de különben már termé
szetétől fogva is szárazságra hajlandó mésztalajt megfosztják a 
humust tulajdonképen képző, megtartó és nedvességet gyűjtő 
erdőtől. Egyedül a letárolás következtében is, takaró hiányában 
már pusztulni kezd a vékony földréteg, a talaj szárazsága 
fokozódik s a szél pusztító erejében gyarapodik. Ha most 
még megakadályozzák az erdő természetes felujulását és a 
fütakaró képződését juhlegeltetés, de még inkább a cserjét és 
növendék erdőt elpusztító kecskebehajtás által, a megporhanyi-
tott és meglazult földet lemossák a tavaszi és őszi esőzések, 
s a mi még megmarad, azt elsöpri az erejében évről-évre 
emelkedő bora. A meztelen s majdnem elmálhatlan mészszikla 
eleinte csak helyenként üti ki fejét a napvilágra, idővel roha
mosan mindég nagyobb területeket hódit, s végre az egész 
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völgy és hegyoldal nem egyéb egy óriási kőhalmaznál. Ott, 
hol még emlékezet óta szép tölgyesek állottak, ma csak egy-
egy kihaló törzs jelzi a régi dicsőséget. A pusztulás szem
látomást halad s a 20 — 30 évvel ezelőtt még vigan kelepelő 
malom árkában, nincs ma már egy csöppnyi viz sem. 

A rómaiak idejében még a mai értelemben vett karszt 
nem létezett; a tenger partjától kezdve emelkedett fölfelé a 
hegyek lejtőin az erdő, termékeny és értékes tartománynyá 
tevén a rómaiak szemében, s bár tetemes mennyiségű hajó- és 
épületi fát' is használtak ki innét, erdőpusztitásról szó még 
nem igen lehetett. Majd a velenczei köztársaság korában indult 
meg nagyobb mérvben a karsztvidéki erdők letárolása, kik 
hatalmas hajóhaduk s városuk építéséhez, hihetetlen mennyiségű 
faanyagot használtak fel. De még a velenczeiek gazdálkodása 
előtt gyakorolták igen szorgalmasan az erdők pusztítását 
az ott lakó szláv pásztornéptörzsek, hogy óriási szarvas
marha, juh- és kecskeállományuknak elegendő legelőt szerez
hessenek. Hogy legelőiket nagyobbítsák az erdőket tűzzel 
kezdték pusztítani s neki eresztették azután a kecskék ezreit. 
A török háborúk idejében tömérdek nép vonult a hegyek közzé, 
magával hozva nagy marhaállományát. Ezen szlávnépek már a 
16-ik században kezdtek itt összeszorulni s eleinte kivált a déli 
melegebb s már a velenczeiek által kopárrá tett, de a legelésre 
alkamasabb s a tenger közelében fekvő völgyeket választották 
ki. Hogy marhaállományuk legnagyobbrész kecske volt, azt a 
helyi viszonyok is megmagyarázzák, s ennek megfelelően a 
talaj pusztítás is oly óriási léptekkel haladt előre, hog,y már a 
18-ik század második felében a határőrvidék parancsnoka 
Hildburghausen herczeg a kecskék kiirtását rendelte el. A 
szó szoros értelmében vett hajtóvadászatokat tartották az 
erdők és cserjésben szabadon garázdálkodó kecskékre; ezer
számra ölték ki, fogták be és adták el őket. De a kecske-
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tartási tilalom nem tartott soká, s már 1770—1800-ban a 
jómodu* gazdák újra 200—300 kecskével birtak, jóllehet 
engedélyezve házankint csak 14 volt. 

A mint a népesség szaporodott újra kézbe került a fejsze, 
kímélet nélkül pusztíttatott az erdő, legelő és földek nyerése 
végett, karöltve a nagy erdőégésekkel. Nem kevesebb kárt 
okozott a nagy mértékben űzött szenités is. Ha a természet 
menetében az esztefen gazdálkodás és legeltetés akadályozólag 
közbe nem lép, akkor a megtizedelt erdők még magukhoz 
jöhettek volna, annálinkább, mert majd mind réproductióra 
képes fanemekből állottak. Most már csak óriási pénzáldozatok 
és fáradság által lehet az elmulasztottakat pótolni s a vég
pusztulásnak elejét venni. Hiszen a tengermelléki karsztnak 
már csak 7 '4%-ka termőföld, a többi kietlen puszta kőhalmaz. 
A felső karsztban a pusztulás még nem haladt annyira előre, 
itt 22° / 0 föld, 38° / 0 erdő és 4 0 % a rosz legelő és termé
ketlen terület. Ha az erdők állapotját egy századdal ezelőtt 
tekintjük, azon elvitázhatlan ténynyel állunk szemben, hogy az 
elkarsztosodás évről-évre emelkedik, s hogy ezen idő óta 
az erdőterületnek körülbelöl 85%-ka esett áldozatul. 

Ha azon statisztikai kimutatásokat tekintjük, melyek ezen 
• vidék marhaállományára vonatkoznak, láhatjuk, hogy a kecskék 

száma azon területeken a legnagyobb, melyeken az elkarszto
sodás a leggyorsabban halad. Gyakran merült már fel azon 
kérdés, miért bánik az itt lakó nép oly barbár módon föld
jeivel? Az, hogy a cultura igen alacsony fokán áll, nem ele
gendő magyarázat. A baj egyedüli forrását ne keressük a 
karszt népek nyersesége és tudatlanságában , oka annak 
inkább a szerencsétlen birtok és a földbirtok korrumpált jogi 
viszonyaiban, az uralkodó erdei és legelő szolgalmakban, az 
idegen erdőre is kiterjedő fa- és alomszedési jogban, s 
végre a tulnagy kiterjedésű közlegelőkben rejlik. Ez utóbbiakat 



a nép gazdátlanoknak tekintve, ennek megfelelő bánásmódban 
is részesiti. Az osztrák-magyar karsztnak majd a fele, t. i. 
13.465 O km. az utóbbiak közé tartozik, de már egészen el^ 
is van karsztosodva. A többi karsztvidékeken sem szabályo-
zottabbak a birtokviszonyok, de ezeknek megfelelően a karszto
sodás Albániában, Görögországban, a fekete, jóni és adriai 
tenger partjain is fokozatosan halad. Az uratlan jószágot nem 
igen kímélik, de legkevésbbé óvják azt * a nyersebb népek. 
Hogy a szabályozatlan birtokviszonyok okai az elkarsztosodás-
nak az onnét látható, hogy minden magán birtok attól meg 
lett óva, s a magán birtokba jutott előbbi közvagyon is, jólle
het nagy áldozatok á rán , de mégis meg lett mentve az 
elpusztulástól. 

A talaj és a klíma egyedül nem idézik elő a karsztot, 
hanem a bánásmód, melyben ezen veszélynek kitett területek 
részesülnek; hiszen ugyanazon mésztalajon s a bora szelének 
kitett tájakon is vidoran tenyész és hozza viditó levét a szőlő 
s buján zöldéi az erdő, de jól kezelt magán, s nem uratlan 
közbirtokon. 

Franges S. tanárnak fentebbiekben nagyban vázolt ösmer-
tetéséhez nincs mit hozzá tennünk, de ha analógiát vonunk 
a szorosabb értelemben vett Magyarország s Erdély magas 
hegységi erdőviszonyai s a rajzoltak között, nem tarthatjuk ma
gunkat vissza azon megjegyzéstől, hogy ámbár nálunk az erdő
talajnak oly nagymérvű elvadulásától tartani nem lehet, mégis 
az erdő még a magán birtokosok legnagyobb részénél sem 
talál olyan védelmet, mint milyenről Franges tanulmányában 
említést tesz; sőt ellenkezőleg karöltve a községiekkel éppen 
a kisebb magán birtokos az, ki erdejével legkevesebbet gondol 
s azt pusztítani igyekszik. Csak nem régen olvastuk, hogy a 



központi Kárpátok egyik legelrejtettebb völgyében is kikutat
ták letárolás végett a még meglevő legértékesebb lúcz-, veres
fenyő és czirbolya elegyes állabokat. Hogy az egykor oly 
diszes fenyvesek helyét ott egy évtized múlva kopár gránit 
és mészszikla fogja elfoglalni, lefelé szorítva a vegetátiót, 
arról mindenki meg van győződve, kinek alkalma volt az ilyen 
gazdálkodást a belyszinén tanulmányozni. 

Az erdészet 1884. évi költségvetése. 
Az alábbiakban közöljük az 1884. évi államköltségvetés 

alapján a kincstári erdőkre, az erdők állami felügyeletére és 
az országos erdei alapra vonatkozó költségvetéseket, melyek 
részletes tájékozást adnak az iránt, hogy az állam részéről 
mily kiadások fedeztetnek az ország erdőségeinek fentartása 
érdekében, s hogy az állam tulajdonában lévő erdők mily 
jövedelmet adnak s mily adóval és költséggel kezeltetnek. 
E költségvetést illetőleg nem mulaszthatjuk el a képviselőház 
pénzügyi bizottságának a földmivelési minisztérium 1884. évi. 
költségvetéséről a ház elé terjesztett idei 453. számú jelentése 
alapján és annak megjegyzésével, hogy a pénzügyi bizottság 
a központban a 3-ik [főerdőtanácsosi állomás felállítására a 
költségvetési fedezetet megajánlja, a következőket közölni: 

VII. cz'tm. Állami erdők. Az előirányzat megfelel mind 
1882-iki zárszámadási, mind az 1883-iki kezelési eredmé
nyeknek, s annálfogva kifogás alá nem eshetik. A kiadások 
nagyobbak ugyan 63.369 frttal, de minthogy a bevételek 
145.192 frtnál többre emelkednek, a végeredmény még mindig 
81.823 frttal kedvezőbb, mint a lefolyt évben. 

Megszavazásra ajánl a bizottság 
kiadásnak . . . . . . . 4,148.619 frtot, 
bevételnek 6,172.573 frtot. 


