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Előszó

Sok évi fáradságos adatgyűjtés és a magyar Földmívelésügyi Minis
terium legnagyobb áldozatkészsége lehetővé tették, hogy az erdészeti 
növény földrajzi megfigyelések eredményei e két kötetbe összefoglalva 
kerüljenek nyilvánosság elé. Az Erdészeti Kísérleti Állomások Nemzetközi 
Szövetsége, melynek határozata alapján kormányunk a növény földrajzi meg
figyeléseket 1897-ben megindította, 1914-benBudapesten tartja kongresszusát; 
örömmel ragadjuk meg tehát ezt az alkalmat, hogy e fórum előtt az elért 
eredményekről beszámolva, a munka befejezését is bejelenthetjük.

Igen fontosnak tartjuk, hogy e mű magyar kiadásával egyidejűleg a 
német is megjelent.

Ez a munka a magyar erdészet együttes munkájának tekinthető; aligha van 
uradalom, vagy erdőkezelőség, mely anyagot ne szolgáltatott, tájékoztatást, 
felvilágosítást ne küldött volna, nem is számítva azt az előzékenységet, 
mellyel a hivatalosan kiküldött megfigyelőknek mindenben kezére járt. 
Lehetetlen mindazoknak a nevét felsorolni, kik e munka felépítéséhez 
hozzájárultak, fogadják tehát ezért a közreműködésükért így együttesen 
hálás köszönetünket az összes kir. erdőfelügyelőségek, kincstári és állami 
erdőhatóságok és erdőgondnokságok, hitbizományok, magánuradalmak és 
közbirtokosságok.

Külön elismerés illeti meg azokat a hivatalosan kiküldött állami erdő
tiszteket, kik az adatgyűjtés nagy, rendszeres munkáját teljes buzgalommal 
végezték s feladatukat a gyakori nélkülözés és nagy testi fáradalmak 
dacára sikerrel oldották meg. Mulasztást követnénk el, ha meg nem 
emlékeznénk a Magyar Nemzeti Múzeum Növénytárának előzékenységéről, 
mellyel megfigyeléseink kiegészítése céljából könyvtárának és herbáriumának 
használatát megengedte s az irodalmi adatok felkutatásában kezünkre 
járt. Hálával gondolunk Gróf A mbrózy IsTVÁN-ra, ki értékes adatokkal 
gyarapította megfigyeléseinket, valamint Degen Á rpád egyetemi magán
tanárra, a m. kir. vetőmagvizsg. áll. igazgatójára, ki a Velebitre vonatkozó 
megfigyelési anyagot saját adataival kiegészíteni szives volt. Neki, valamint 
Jávorka S. múzeumi őr személyének sok köszönettel tartozunk a kapott 
útbaigazításokért és felvilágosításokért.
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VI

A művet célszerűségi szempontból két részre osztottuk, szövegrészre 
(I. kötet) és táblázati részre (II. kötet). Az első kötet külön fejezetben 
tárgyalja a főbb fa- és cserjefajok vízszintes, külön fejezetben magassági 
elterjedését, ez utóbbit hegyvidékenkint (I—XIV.) külön-külön, majd össze- 
hasonlítólag. A táblázati rész csupán a magassági elterjedés határait öleli 
fel s olyan beosztású, mint a szövegrész második és harmadik fejezete. 
A szövegrészben a megfelelő táblázatokra mindig utalás történik s így a két 
kötetet külön-külön, de egyszerre is lehet használni. Mig a táblázatok átlagos 
adatai hegyvidékekre vonatkoznak, a szövegrész ezenkívül az ebbe a keretbe 
tartozó hegycsoportokra, eredeti magasságmérési adatok felsorolására stb. 
— tehát a részletekre is kiterjeszkedik.

A térképmellékleteket a II. kötet végére helyeztük.
Hogy az ily nagy területre vonatkozó műnek hiányai vannak, az 

természetes; ezeket jobbára ki is tüntettük, hogy az esetleges pótlások 
könnyebben megtörténhessenek. Az is bizonyos, hogy e munka még nem 
teljes és hogy a legnagyobb ellenőrzés mellett is hibák csúszhattak bele.

E munka egyik főfeladatát azzal tölti be, hogy alapot teremt s anyagot 
szolgáltat a további kutatásokhoz és a megírandó magyar dendrológia 
részére is. Megbízható adatokat bocsát az erdőstatisztika rendelkezésére, 
emellett hivatva van támaszpontot nyújtani a gyakorlati erdészeti tudo
mányoknak: az erdőtelepítésnek és felújításnak is.

A német kiadás megjelenésének nagy horderejét abban látjuk, hogy 
az eddig főleg idegen írók hatása alatt álló s nem mindig jól informált 
külföld végre helyes és erdészeti szakemberek tollából származó fel
világosítást kaphat erdei fafajaink elterjedéséről. A botanikai munkákban 
a minket érdeklő fákról és cserjékről csak nagyritkán és mellékesen találunk 
említést, itt éppen ezek legnevezetesebbjeire terjed ki figyelmünk. Tehát 
ebből a szempontból e mű még hézagot pótolni is hivatva lesz. Reméljük, 
hogy úgy az erdészet, mint a botanikai tudományok mívelői nemcsak 
örömmel fogják fogadni e könyvet, de haszonnal is fogják forgathatni.

Tájékoztatásúl a következőket említjük még meg. A formákra, közép
alakokra stb. tekintettel nem voltunk, vizsgálataink természete — sajnos — 
azt sem engedte meg, hogy a növényföldrajzilag jelentőségteljes alfajokra 
kiterjeszkedjünk. A II. kötet táblázatainak összeállításához felhasznált 
adatok kizárólag őstermőhelyekről vett határértékek. Megfigyeléseink ki
egészítéséül irodalmi adatokhoz is fordulunk s ha adataink ezekkel esetleg 
ellentmondásban vannak, a tények megállapítására is kiterjed figyelmünk. 
Miután az adatok, vagy termőhelyek földrajzi helyét katonai térképen 
állapítottuk meg, a térkép-mellékleteken is a Ferro-beosztást alkalmaztuk; 
ismétlések elkerülése végett itt jegyezzük meg, hogy ha valamely adat 
földrajzi helyét megadjuk, akkor az elől említett fok és perc a Ferro
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szerinti földrajzi hosszt, az ezt követő az északi szélességet jelenti. Ha 
átlagok összehasonlításáról van szó s ezek középértékét számítjuk ki, ez 
nem az átlagok összegének középszáma, de az összes adatok átlaga.

A vizsgálatok természetéből folyik, hogy minden fa- és cserje magassági 
és vízszintes elterjedéséről teljes hű képet nem adhatunk; a munka egyik 
főcélja, hogy a gyűjtött adatokat közölje és főleg azokat sorolja fel, melyek a 
vertikális vagy horizontális irányú elterjedés határára esnek. Az összes ma
gasságmérési adatokat ide felvenni nem volt lehetséges.

A nomenklatúránál nem mindig az újabban használatosat tartottuk 
szem előtt, hogy azoknak a szaktársaknak, kik a múltban más nevekkel 
barátkoztak meg, nehézségeket ne okozzunk. E fajoknál a most hasz
nálatos sinonimok zárójelben vannak. A névmutató összeállításánál már 
az uj botanikai irodalomban használt latin neveket tettük előtérbe, ezzel 
óhajtva elérni azt, hogy a sinonim-nevek összetartozása kitűnjék s hogy 
a most használatos és elfogadott tudományos neveknek a gyakorlatba 
való átvitelét megkönnyítsük.

Hogy a továbbkutatónak, vagy pedig a részletes adatok iránt érdek
lődőknek az észlelőlapok rendezett és mutatóval ellátott tömege, a feldol
gozás munkálatainak okmányai, levelezése, a munkaeredmények össze
állításának eredetije, valamint az alaptérképek bármikor rendelkezésre 
bocsáttassanak —, a földmívelésügyi Minister úr 1912. évi junius hó 22-ikén 
kelt 45057/I/A— 2. számú rendeletével a Selmecbányán székelő „M. kir. 
Központi Erdészeti Kisérleti Állomásit kötelezte ezen irattár megőrzésére 
és meghagyta, hogy a földmívelésügyi Ministertől előzetesen kikérendő 
engedély alapján ezt ott helyben bárkinek hozzáférhetővé tegye.

Vajha lehetséges lenne, hogy e mű alapjain a botanikus és erdész 
karöltve indítsák meg Magyarország részletes növény földrajzi térképének elő
munkálatait !

*  *  *

Meg kell még említenünk, hogy a heliogravure-műmellékleteket Roth 
Gy. és Blattny T. fényképfölvételei után a Sokszorosító Ipar R. T. (Budapest,
VIII. Kisfaludy utca 9.) készítette, a térképmellékletek Klösz György és Fia 
műintézetéből (Budapest, Városligeti fasor 49.) kerültek ki.

Selmecbánya, 1913. december hó.
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Bevezetés.1

A megfigyelések története.

Körülbelül fél századdal ezelőtt jelent meg a magyar erdészeti iroda
lomban F uchs F rigyes szepesmegyei erdőtisztnek jeles dolgozata „A sze- 
pességi Központi Kárpátok és azok környéke legjelesebb fanemeinek te
nyészeti határairól“ cím alatt.2 melynek bevezetéséből érdemesnek tartjuk 
közölni e jellemző sorokat: „Ez irányban, amennyire tudom, ez ideig még 
senki sem közölt kimerítő adatokat, minélfogva mindeddig is legfölebb 
azt tudjuk, hogy az erdőtenyészet legfelső határa általában, vagy a henye
fenyő és a cirbolyafenyő ebbeli határa mily magasra terjed; vagy azt, 
hogy hol nem tenyészik többé egy-két kényesebb növény, például a pompás 
diófa vagy a szőlőtőke. Kérem tehát a tisztelt olvasókat, hogy alábbi, 
fenföldünk fáinak természetes tenyészeti határaira vonatkozó adataimat, 
eddig míveletlen téreni első kísérletül tekinteni kegyeskedjenek.“

Az ott közölt adatok, Kerner Antal elévülhetetlen jelentőségű kuta
tásai3 s több más munka alapján gyűjtötte össze Hűnfalvy János az 
erdők és erdei fák magassági elterjedésének akkor ismert adatait 1865- 
ben.4 Ezek az adatok azonban nem elégítették ki teljesen sem a tudo
mány, sem az erdészet igényeit; nemcsak azért, mert alig néhány vidékre 
vonatkoztak és összes fa- és nagyobb cserjefajainkra nem terjeszkedtek 
ki, hanem azért is, mert nem voltak egyöntetű vizsgálatok eredményei 
és nem vették elég szabatosan tekintetbe a napkitettség és más lényeges 
körülmény befolyását, nem volt általuk megállapítható a záródott erdő 
képzésének, a fák eltörpülésének határa sem stb.

Ezek a hiányok különösen érezhetők voltak az erdészeti növénytan
ban, erdészeti statisztikában és az erdőmíveléstanban. Szükséges volt,

1 L. még Fekete Lajos, Az erdészeti növényföldrajzi megfigyelések ügye és 
jelen állapota Hazánkban. Érd. Kísérletek 1902. (IV. évf. 2. sz.) Továbbá Blattny Tibor 
Az erdészeti növény földrajzi megfigyelések jelen állásáról. Erdészeti Kísérletek 1909. 
(3. és 4. füzet 152—161. 1.)

2 Erdészeti Lapok, 1862. évfolyam 35. és köv. lapjain.
3 Pflanzenleben der Donauländer 1863. — Kernernek növényföldrajzi tárgyú 

1863—1867. években megjelent közléseit újabban K. Mahler állította össze e cím alatt: 
Der Wald und die Alpenwirtschaft in Österreich und Tirol. 1908.

4 A Magyar Birodalom természeti viszonyainak leírása, I. kötet 407—408. és III. 
kötet 614. és köv. lapjain.
Fekete—Blattny: Fák és cserjék elterjedése. 1
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o Bevezetés

hogy ezen a téren is haladás történjék. Az erdészeti tekintetben fontosabb 
fa- és cserjefajok elterjedési határainak megállapítását hazánkban már 
akkor feladatául ismerte F e k e t e  L a j o s  s  ezt tartotta a vizsgálatok leg
előbb megoldandó kérdései egyikének. De a megoldáshoz anyagi esz
közök nélkül — a buzgóság még nem volt elegendő.

Ilyen tervezgetések közepette halvány reményt ébresztett benne az 
a felhívás, mely a Természettudományi Közlöny 1870. évfolyama februári 
füzetében1 jelent meg, melyből itt néhány sort idézünk:

„A kir. m. Természettudományi Társulat a jelen 1876-ik évben kétezer (2000) 
forintnyi összeget oly tudományos munkálatok előmozdítására kíván fordítani, melyek 
az ország mező-, köz- és erdőgazdasági viszonyainak kutatását, vagy megismertetését, 
vagy egyes magyarországi gazdasági terményeknek és cikkeknek a tudomány jelen 
állásának megfelelő megvizsgálását és leírását, vagy a kiemelt célt előmozdító munkák 
írását tűzik ki céljoknaku továbbá: „A munkálatok beküldendő tervezetei vonatkoz
hatnak az ország valamely részében teendő uj kutatásokra, vagy utazásokra, jvagy a 
kiemelt célokat előmozdító szakmunkák írására“ stb.

Ettől a felhívástól felbátorítva, egy meglehetős terjedelmes tervezetet küldött 
be F e k e t e  a Természettudományi Társulathoz „Erdély erdőtenyészeti viszonyainak 
tanulmányozása és leírása“ cím alatt. Ez a tervezet a következő feladatokra terjesz
kedett ki: „1. Az erdőtenyészeti régiók megállapítására, ezek:

a) a mezőségi régió t. i. Erdély belsejét elfoglaló hullámos felföldnek azon részei, 
melyeken az erdő nagyobb — részint hiányzik, annak határaival és izolált erdőfolt
jaival együtt;

b) a tölgyesek alsó régiója, vagyis az alsó lombfa-régió, melynek előcsapatai a 
mezőségen előforduló erdőszigeteken lépnek fel. Ez a régió az Erdélyi Mezőséget 
minden irányban körülövezi és tart a hegységekben fellépő és a hegyi folyók völgyein 
a tölgyrégióba beékelődő bükkösökig. E régió felső határa Erdély belsejében körül
belül 450 - 650 méter tengerfeletti magasságok között hullámzik;

c) az alsó bükk- vagyis közép lombfarégió átlag mintegy 500 és 650 méter t. f. 
magasságok között van; a bükkösök tömeges fellépésével kezdődik, majd mindenféle 
lombfának hona és a tölgy felső régióját is magába zárja, míg a fenyvesek alsó vona
lánál véget ér;

d) a fenyvesek alsó, vagyis a bükk felső régiója, mely a fenyvesek alsó határ
vonalától a bükkösök felső tenyészeti határáig ér, tehát átlag 650 és 1350 méter t. f. 
magasságok közt terjedt el;

e) a fenyvesek felső régiója, mely a bükk és a lucfenyő felső tenyészeti határa 
közt terül el; tehát egyre-másra 1350 és 1600 in. t. f. magasságok között;

f )  a henyefenyő régiója (alhavasi régió), mely magába foglalná azt az övét, 
melyet a lűcfenyő felső tenyészeti határán felül a havasi (cirbolya-) fenyő és a havas
alj i cserjék foglalnak el.

„Megjegyezni kívánom, hogy ezen régiók határainak nemcsak képzeleti vona
lakban való meghatározását értem tengerfeletti magasságban adva, hanem'ainennyiben 
a szerzendő adatok lehetővé tennék, a horizontális határvonalakat is.“

„Ezenkívül meg kellene határozni, nemcsak az ezen régiókat jellemző és meg
említett fanemeknek, hanem minden Erdélyben vadon tenyésző erdei fatenyészetének 
természetes alsó és felső határait is.“

„Ezen adatok nemcsak átlagosan és fafajok szerint csoportosítva lennének ki- 
puhatolandók, hanem a bejárandó hegyvidékekre, valamint hegycsoportokra, pl. a 
Retyezát hegycsoportra, a Fogarasi havasokra, a Csiki hegycsoportra, Kelemen-cso-

95. 1. „Felhívás nyílt pályázatra“.
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portra, a Hargita hegységre, a Cibles-csoportra, az Erdélyi Érchegységre sth. vonatko
zólag is.“

„Az erdőtenyészeti régiók ilyetén megválasztása nem nélkülözi az önkényesség 
látszatát, ámbár az, meggyőződésem szerint leginkább megfelel a valóságnak és a 
célszerűségnek.“

A következő feladat:
„2. A  régiók határvonalainak átlagos tengerfeletti magasságától való eltérések magya

rázata. Ámbár ezen régiók határvonalai egy és ugyanazon a vidéken meglehetős állan
dók és rendesen nem mosódnak el, nem olvadnak oly észrevétlenül egymásba, hogy 
nagyobb vonalon szemlélve azokat elég biztosan meghatározni ne lehessen, mindaz- 
által kisebb-nagyobb, sőt néha feltűnő eltéréseket mutatnak mint vertikális, mint pedig 
horizontális menetükben. Ezen eltéréseket csak kis határok közt lehet esetlegeseknek 
tekinteni, ellenben ha jelentékenyek, mindig klímái sajátságoknak és az ezeket okozó 
domborulati viszonyoknak tulajdoníthatók. Míg például a Mezőségen 500— 600 m ten
gerfeletti magasságban fekvő tetőkön, ha azok erdővel is vannak borítva, bükköt nem 
találunk, addig a magashegységekkel összeköttetésben levő szűkebb völgyekben 400 
méternyire, sőt lejjebb is leszáll; — míg a lűcfenyő magányosan álló csúcsokon gyak
ran az 1500 m-nyi tengerfeletti magasságot sem éri el mint erdő, addig tömeges he
gyeken néhol 1800 m t. f. magasságot is meghalad. Általánosan ismeretes, hogy a 
tenyészeti határ emelkedésére és leszállására az expositió is lényeges hatást gyako
rol, de époly kevéssé van e hatásoknak mekkorasága számokban kifejezve stb. Ezen 
eltéréseknek tanulmányozása és okaik kipuhatolása nemcsak növényföldrajzi és iisio- 
lógiai, hanem klimatológiai szempontból is annyira érdekes és fontos, hogy azt az 
előbbi észleletekkel együtt megtenni elmulaszthatatlanul szükségesnek tartanám“ stb.

„3. A közetek és talajnemek befolyása a fa fa jo k  tenyészeti területére is egyik, habár 
alárendeltebb részét képezné a kitűzött feladatnak, aminek észlelését ezen kitűnő 
alkalommal elmulasztani menthetetlen hiba lenne, jóllehet e pontra annyi időt szen
telni nem volna szabad, hogy azáltal az 1. és 2. pontok alatti feladatok megoldása 
szenvedjen.“

Ezután a kivitel eszközeiről, majd magáról a kivitelről s az ahhoz szükséges 
időről s végre az eredmények összeállításáról szól a tervezet. Magától értetődik, hogy 
ennek a tervnek a végrehajtása oly sok és költséges utazással lett volna, kapcsolatos, 
hogy ehhez a kitűzött díj elegendő nem lett volna.

Ez a terv azonban nem valósulhatott meg, mert e pályázatot nem 
fogadták el; a megokolás szerint kivitele inkább az erdészeket érdekli 
s ezért arra a kir. magy. Természettudományi Társulat nem is tartja 
magát illetékesnek, ez inkább az Orsz. Erdészeti Egyesület hatáskörébe 
tartoznék.

Mindazáltal az ügy nem aludt el, m ert a magyar kormány F ekete 
LAJOS-nak ebbeli céljait tetem es utazási költséggel volt kegyes támogatni.

A pénzügyministerium már 1874-ben kiküldte volt ily tanulmányi 
utazásra, melynek eredményei az Erdészeti Lapok 1875. évfolyamában a 
49., 115., 192., 213., 259. és következő lapokon vannak letéve. A 268 272. 
lapokon Húnfalvy J. és Fuchs Fr. adatain kívül helyszini meghatáro
zás után 62 adatot közöl a hazai fafajok magassági elterjedésére vonat
kozólag; 1881-től 1889-ig minden év augusztus és szeptember hónap
jában az ország erdőtenyészeti és erdőmívelési viszonyainak tanulmányo
zása végett utazásokat tett s itt bő alkalma nyilt a fontosabb erdei fák 
elterjedését is figyelemmel kisérni.

1*
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4 Bevezetés

k á l n o k i  Bedö ALBERT-nek köszönhetjük az erdészeti szempontból 
jelentékenyebb fafajok elterjedési területének megállapítását célzó adat
gyűjtést és azokat a statisztikai eredményeket, melyeket a következő 
alapvető munka tartalmaz: Bedö Albert, A Magyar Állam erdőségeinek 
gazdasági és kereskedelmi leírása L kiadás 1885., II. kiadás 1896. (3 kötet) 
az Állam összes erdőségeinek átnézeti térképével, kiadja a Földmívelés- 
ügyi m. kir. Ministerium.

Az átnézeti térképen külön színnel vannak feltüntetve azok az erdők, 
melyek főképen tölgy faj okból, melyek bükk és más lombfákból állanak s 
végre azok, melyekben a fenyő az uralkodó.

Az I. kötetből vettük a Magyar Állam összterületére nézve a követ
kező adatokat:1 2

Fanemek és fafajok
Terület Az összes 

erdőterület 
°/0*ábankát. hold hektár

Kocsányos és kocsánytalan tölgy 3.555,195 = 2.046,015 22'4
Csertölgy -----------— — — 913,326 = 525,619 5'7
Bükk (80 °/0 és gyertyán 20% )— 7.288,768 = 4.194,686 457
Nyír .............. ............................ 380,929 = 219,225 2'4
Fűz és nyár — ------------------- 379*344 = 218,312 2'4
Éger _______ __________-  — 75,663 = 43,544 0'5
Kőris, szil. juhar — — -  — ___ 242,256 = 139,418 1'4
Hárs — — - - — — — ... — 13,955 = 8,031 0 1
Ákác ____ _________________ 62,269 = 35,836 0 3
Lucfenyő — ____ ______ — 2.203,788 = 1.268,280 13'8
Jegenyefenyő — _______ — — 528,117 = 303,931 3'3
Erdei- és feketefenyő — — 304,726 = 175,369 19
Vörösfenyő-- — — — — — 9,251 = 5,324 0 1

Főösszeg: 15.957,587 = 9.183,591 100-0

A Magyar Állam egész területe 56.423,182 k.-holdra, illetve 32.471,541 
hektárra tehető. Újabb adatok szerint - ezen a területen összesen 15.655,419 
k-hold, illetve 9.009,694 hektár erdő van, mely az egész állam területének 
közel 28%-át teszi ki, ebből Magyarországra esik 12.996,093 k-hold, illetve 
7.479,252 hektár, Horvát-Szlavonországra pedig 2.659,326 k.-hold, illetve
1.530,442 hektár. Az 1907. évi hivatalos adatokat a BEDö-féle adatokkal 
összehasonlítva, a tölgyerdők kereken 327 ezer k.-holddal (188 ezer ha), 
a bükk- és más lomberdők 238 ezer k.-holddal (137 ezer ha) apadtak, a 
fenyőerdők 263 ezer k.-holddal (151 ezer ha) gyarapodtak.

Nagy örömet okozott a Selmecbányái m. kir. bányászati és erdészeti 
főiskola akkori erdészeti tanárai körében, hogy az európai erdészeti kisér- 
leti állomások azon mozgalmához, mely az erdei fák földrajzi elterjedé
sének megállapítását tűzte ki feladatául, — 1896-ban a m. kir. földmívelés- 
ügyi Ministerium is csatlakozott.

1 II. kiadás 186—189. 1.
2 H o r v á t h , Erdészeti Zsebnaptár 1912. 312—321. 1.
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Egy Budapesten tartott értekezlet után a Selmecbányái bányászati 
és erdészeti (akkor még) akadémia a következő részletes tervet állította 
össze:

1. A Magyar Állam erdészeti és erdészeti növénytani tekintetben 
nevezetesebb fafajai tenyészeti határainak megállapítását lehetőleg az 
állam minden főbb hegységére és az azzal szomszédos dombos és lapályos 
vidékekre szükséges kiterjeszteni, hogy a földrajzi szélesség és hosszúság 
fokainak, valamint a légnedvességnek és csapadékviszonyoknak hatása 
felderíthető legyen.

2. A német, osztrák és svájci erdészeti kisérleti intézetek egyesüle
tének tervében felvett fafajok közé még felveendők azok is, melyek azok
ban az országokban nem, de Magyarországon előfordulnak és épen mi 
vagyunk arra hivatva, hogy elterjedésüknek határait megállapítsuk.

3. Az észleletek összehangzó és rendszeres végrehajtásával első
sorban az állami erdőhatóságok volnának megbízandók aszerint, amint 
az átvizsgálandó terület állami birtok, vagy legalább állami kezelésben 
részesül, vagy ily területek közelében van. Ahol az átvizsgálandó vidé
ken ily erdőbirtok és állami erdőhatóság nem volna, ott a kir. erdőfel
ügyelőségek lennének utasítandók arra, hogy rendezett uradalmak erdő
tisztjeit nyerjék meg az utasításuk és ellenőrzésük mellett megejtendő 
vizsgálatokhoz.

Egyes esetekben maguk, vagy ennek kivihetetlensége mellett egy, e 
célra alájuk rendelt erdőgyakornok teljesítené e feladatot. Minthogy egyes 
hegyvidékek ily átvizsgálása heteket, sőt hónapokat is igényelhetne, az 
esetleg túlterhelt hivataloknak vagy gondnokságoknak egy-egy, erre alkal
mas fiatalembert kellene rendelkezésre bocsátani.

A vizsgálattal megbízandó személyek részére kézbesítendő utasítás
nak és az általuk elkészítendő kimutatásoknak (észlelőlapok) kőt mintája 
űrlap alakjában kinyomatva, a vizsgálattal megbízott hatóságoknak, illetve 
személyeknek a kellő számban bocsáttatnék rendelkezésére.

A német, osztrák és svájci kisérleti állomás által megállapított terve
zettel szemben a hazai viszonyokhoz mért módosítás válik szükségessé.

Az összes munkálatok irányításával s a feldolgozással az erdészeti 
statisztika tanára volna megbízandó.

A Selmecbányái bányászati és erdészeti akadémia igazgatóságának 
itt közölt javaslatára a m. kir. földmívelésügyi Ministertől a következő
válasz érkezett:1 „ ........értesítem, hogy az erdei fanemek elterjedésének
megfigyelésére vonatkozó javaslatait elfogadom. A kir. erdőfelügyelőségek
hez és a kincstári erdőhatóságokhoz e tárgyban intézett körrendeleteim et2 
miheztartás végett mellékelve egy-egy példányban megküldöm. A beér
kező adatok összegyűjtésével és feldolgozásával Fekete Lajos m. kir. fő- 
erdőtanácsos urat bízom meg, kit egyszersmind a m ariabrunni cs. és kir.

1 37046/1/1. 1897.
2 Érd. Lapok 1897. évf. 403. 1.
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kísérleti intézettel való közvetlen érintkezésre is felhatalmazok. A meg
figyelésekre vonatkozó nyomtatványok még fennmaradt példányait oly 
felhívással küldöm le, hogy azokból a megfigyelők netalán még felmerülő 
szükségletét fedezze.“1

Szükségesnek tartottuk ezt a rendeletet szószerint közölni, mert ezzel 
vette kezdetét tulajdonképen a hazai főbb erdei fák tenyészeti határainak 
megfigyelése.

Az erdei fanemek elterjedési körének megállapítására vonatkozólag 
a külföldi erdészeti kísérleti állomások köpött megindúlt mozgalomról áll
janak itt még a következők :2

„Az erdészeti kísérleti állomások nemzetközi szövetkezetének 1893. 
évben Bécsben és Mariabrunnban tartott első gyűlésén Schuberg főerdő- 
tanácsos, a badeni kísérleti állomás képviselője a következő indítványt 
tette :

Kívánatos} hogy honi erdőalkotó és erdészetileg jelentőséggel bíró fanemeink 
függőleges és vízszintes elterjedési köre megállapíttassék és előfordulási területük 
oly képen osztassák tájakra és övekre, hogy a közös feladat: helyes kezelésük, 
növekvésüknek és fatermésüknek meghatározása, egybehangzó tenyészeti határokon 
belül legyen megoldható. Törekedni kell, hogy ezen határok kijelölésére nézve 
elvi megállapodás létesüljön mindazon államok között, melyeknek erdeit ugyan
azon fanemek alkotják.

Ez a tárgy a szövetkezet 1896. évre tervezett második gyűlésének 
napirendjére tűzetett ki, de a német birodalmi, az osztrák és svájci kisér- 
leti állomások képviselői már előzetesen tárgyalás alá vették. Münchenben 
1893. év április havában Dankelmann dr. elnöklete alatt és a porosz 
neustadt-eberswaldi kísérleti állomás javaslata alapján megállapodtak abban 
a munkatervben, mely a magyar földmívelésügyi Ministerium idézett ren
deletének is alapul szolgált . . . .“

A megfigyeléseket ezen első időszakban azok az önként ajánlkozó 
szakemberek végezték, kik az erdőfelügyelőségek és a kincstári, valamint 
az állami erdőhatóságok felhívására erre a feladatra vállalkoztak. Kitűnt, 
hogy e megfigyelések csak akkor fognak a tudományos igényeknek meg
felelni, ha azokat oly egyén végzi, aki fizikai ereje és edzettsége mellett 
a növény földrajzi irodalomban egészen otthon van és mindazon tényezők 
hatását mérlegelni tudja, melyek a tenyészeti határok vonulására és hul
lámzására befolyással vannak, amilyenek a földemelkedések tömegessége, 
a hegységeket szeldelő völgyek mélysége, vagy sekélysége, a napnak, 
szélnek való kitettség foka, a szomszédos vízfelületek hatása stb. Mind- 
azáltal a megfigyeléseknek ezen rendszere mellett oly terjedelmes és magas- 
hegységekben gazdag területeken, amilyen Magyarország és Ausztria, csak

1 Az említett nyomtatványokból itt közöljük az észlelő-lapok boritékívét; az 
észlelő-lapok mintáját lásd alább (IV., V., VI. példa).

2 Bund KÁROLY-nak „Az erdei fanemek földrajzi elterjedésének megfigyelése“ 
című, az Érd. Lapok 1897. évfolyama 373. és követk. lapjain megjelent cikkéből.
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(Eredetileg rendes ív nagy ság)

Ellenőrzési s zá m :

Az erdészeti vagy növény földrajzi tekintetben 

nevezetesebb fafajok elterjedésének megállapítása céljából tett

VIZSGÁLATOK.

Átvizsgált terület:

1. Várm egye: ............................................................................................

2. B irtokos: ..............................................................................................

3. P a g o n y: ........................................... ..................................................

A vizsgálatot teljesítette:
(Név és á llás)

L akóh ely: K e le t:
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A vizsgálatra kijelölt fafajok jegyzéke:
(A vizsgálat területén elő nem forduló fajok áthuzandók).

Abies pectinata DC.
Acer campestre L.
Acer platanoides L.
Acer Pseudoplatanus L, 
Acer obtusatum W. et K. 
Acer tataricum L.
Alnus glutinosa Gärtn. 
Alnus incana Willd.
Alnus viridis DC.
Betula pubescens Ehrh. 
Betula verrucosa Ehrh. 
Carpinus Betulus L. 
Carpinus orientalis Lam. 
Castanea vesca Gärtn. 
Celtis australis L.
Corylus Avellana L. 
Corylus Colurna L.
Erica vulgaris L.
Fagus silvatica L. 
Fraxinus excelsior L. 
Fraxinus Ornus L.
Ilex aquifolium L.
Larix europaea DC.
Ostrya carpinifolia Scop. 
Picea excelsa Lk.
Pinus austriaca Hoess. 
Pinus Cembra L.
Pinus montana Mill.
Pinus silvestris L.

Pinus Strobus L.
Populus alba L.
Populus canadensis Desf. 
Populus canescens Ait. 
Populus nigra L.
Populus tremula L.
Prunus Mahaleb L. 
Quercus Cerris L.
Quercus conferta Kit. 
Quercus Ilex L.
Quercus pedunculata Ehrh. 
Quercus pubescens Willd. 
Quercus sessiliflora Salisb. 
Rhus« Cotinus L.
Robinia Pseudoacacia L. 
Salix alba L.
Salix Caprea L.
Sorbus Aria Crantz 
Sorbus aucuparia L. 
Sorbus domestica L. 
Sorbus torminalis Crantz. 
Taxus baccata L.
Tilia argentea Desf.
Tilia grandifolia Ehrh.
Tilia parvifolia Ehrh. 
Ulmus campestris L. 
Ulmus effusa Willd.
Ulmus montana With.

A fafajok száma, melyekre a vizsgálat kitérjesztetett:
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Utasítás
a vizsgálatokra és a kimutatások űrlapjainak kitöltésére.

1. A vizsgálat kiterjesztendő mindazokra a fafajokra, melyek az előbbi oldalon 
fel vannak jegyezve, ha azok az erdő területén előfordúlnak, ellenben a kertekben, 
sétányokon vagy mezőkön előfordúló fák nem jőnek tekintetbe.

2. Az „Ellenőrzési szám“ (lásd az első oldalon és a kimutatási mintákon) nem 
Írandó be. Ez a vizsgálatok összeállításánál töltetik ki.

3. Minden fafajra vonatkozó adatok külön kimutatási lapra Írandók. A kitöltött 
lapok ezen kiegészített borítékkal együtt a Selmecbányái m. kir. erdészeti akadémiá
hoz küldendők be.

A kimutatási űrlapok kitöltésére nézve, következők tartandók szem előtt:
4. A földrajzi hosszúság és szélesség lehető pontosan Írandó be. Az észlelet 

helyének népies neve (a minta 3. rovata) helyesen Írandó ki; az üzemosztály és tag 
természetesen csak akkor tüntethető ki, ha az illető erdőnek gazdasági üzemterve van.

5. Az elterjedés megállapításánál lehetőleg csak öregebb fák veendők tekintetbe.
6. Ha valamely területen egy fafaj nemcsak természetes termőhelyen, hanem 

mesterségesen megtelepítve is előjő, akkor az elterjedés határa megállapításánál a 
természetes előjövetel irányadó.

7. A vizsgálatnak arra is ki kell terjednie, hogy a fafaj fa a la k b a n  v a g y  el- 
cserjésedve s e ltörpü lve  jő-e elő az illető területen (lásd a mintákat), s ha mind 
két alakban előfordúl, ki kell deríteni és megjelölni az eltörpülés okát, hogy t. i. 
mennyiben tulajdonítható az a talaj sajátságainak, a termőhely meredekségének és 
kövességének, vagy mocsárosságának, szeleknek, vagy a tengerfeletti magasságnak, 
vagy végre a legeltetésnek, vagy a kezelésnek.

8. A faalak és a törpe vagy cserjealak közt a csúcsmagasság határául 8 m. 
veendő (idősebb egyedeken).

9. Ha valamely most hiányzó fafajra nézve meg lehet állapítani, hogy az a terü
leten azelőtt előfordúlt, ezt a megjegyzés rovatában fel kell említeni.

10. A lapályos és dombos vidéken, valamint az alacsony hegységben, ahol a faj 
csak egy alakban található, rendesen kevés vizsgálati felvétel szükséges.

Mindazáltal kitüntetendő az illető területen minden fafaj előjövételének legmaga
sabb és legalacsonyabb pontja.

11. A tengerfeletti magasságokat kiváltképen azon pontokon kell felvenni, a hol 
a faalak az eltörpülés jeleit mutatja és ott, a hol a cserjealak is véget ér.

12. A rendesen csak cserjeaíakban előfordúló fajok pl. Corylus Avellana, Ilex 
aquifolium, stb. csak a 12. és 13. rovatba vétetnek fel; de ha faalakban is előfordúl- 
nak, akkor ez a 14. (megjegyzés) rovatban kiteendő.

13. Az e vizsgálatok értelmében felfogott „szakadozo tt e rd ő a la k 66 a fafaj tenyé
szete felső határán (éjszaki vidékeken a vízszintes elterjedés éjszaki határán is) szo
kott előfordúlni. Ennek kimutatására a 10. és 11. rovat szolgál.

14. A felvétel helyének tengerfeletti magasságát lehető pontosan kell meghatá
rozni. (Erre az 1:75000 mérczés táborkari térkép alkalmas. Ennek segítségével biztosan 
meghatározott két pont közt aztán bármely pont magasságának a közbesítés útján 
való meghatározására használható az aneroid). A meghatározás módja a megjegyzés 
rovatában kiteendő.

15. A kitettség nyolc égtáj szerint É, ÉK, K, DK, D, DNy, Ny, ÉNy, a lejtés foka 
10—10 fokonként, azaz (1—10) =  5-tel, (10—20) =  15, (20—30) =  25 fokkal stb. jelö
lendő, amennyiben különösen jellemző lejtés-fokok pontosabb kitüntetését a vizsgáló 
kívánatosnak nem tartaná.

(Az égtáj és lejtésfok meghatározására legcélszerűbb az úgynevezett geológiai 
kompászt használni).
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azon esetben lett volna a munka néhány év alatt befejezhető, ha nem 
egy, de tíz-húsz munkaképes és buzgó fiatalember állott volna a kellő 
eszközökkel rendelkezésre, kik a fagymentes hónapok alatt csakis ezzel 
foglalkoznának. Dr. Cieslar (a mariabrunni kísérleti állomás akkori adjunk
tusa) csak megerősítette azt, hogy a Magyar Királyság területén a mi 
viszonyainkhoz mérten helyes úton indultunk, midőn a gyakorlati téren 
működő ügybuzgó erdészek segítségét vettük igénybe a hazai fafajok 
tenyészeti határai megállapításának munkájában.

Ezt tennünk kellett, mert a munka megindításakor a kísérleti ügy 
még nem volt nálunk szervezve és mert a magyar kormány sok oly tanult 
fiatal szakemberrel rendelkezik, kik e munkára alkalmasak s ami fő. akik 
e munka teljesítését hazafias ügynek tekintik.

Bár előre látható volt, hogy az észlelett anyag közül sok lesz a 
selejtes és használhatatlan és hogy az észleletek folytonos irányítása és 
tüzetes felülvizsgálása elkerülhetetlen lesz, várakozó álláspontra kellet 
helyezkedni, mert a további teendők ezek eredményétől függtek.

Ki kell még emelni, hogy az első időben beküldött észlelett anyag 
legnagyobb része a lapályos és dombos vidékre, valamint az előhegyekre 
vonatkozott, tehát oly vidékekre, melyeken az észlelőlapok kitöltése semmi, 
vagy kevés nehézséggel járt s a magassági tételek a fafajok magassági 
határainak megállapításánál csekély fontosságúak. A magas hegységből 
ellenben, hol az előfordulás magasságának pontos megállapítása mellőz
hetetlen, de egyszersmind igen nehéz és fáradságos munka, nagyon ke
vés észlelett anyag érkezett be.

Az Érd. Lapok 1898. évi V. füzetében Fekete Lajos részletes utasítást 
adott a megfigyelések végzéséhez: „Az erdészeti vagy növénytani tekin
tetben nevezetesebb fafajok tenyészeti határainak megállapítása“ címen.

Az önkéntesen jelentkezett 250-re tehető észlelő közül csak 184-en 
küldötték volt be észlelési adataikat. Már a harmadik évben (1899.) nagy 
visszaesés mutatkozott a megelőző évekhez képest, mert 1897-ben és 1898- 
ban 136, ellenben 1899-ben már csak 22 esetben küldöttek be adatokat, 
E visszaesés oka részint abban volt keresendő, hogy a jelentkezett ész
lelők nagyobb része, t. i. azok, kiknek feladata könnyebb volt, vagy 
pedig akik elég idővel és a szükséges eszközökkel rendelkeztek, már 
beadták észlelő iveiket, másrészt pedig abban, hogy némely nagyon fontos, 
főleg az állam kezelése alatt álló területen a megfigyelésekhez nem volt 
munkaerő.

Most már beállott a további és újabb intézkedéseknek a szüksége 
is. Ez az időpont erre annyival is inkább alkalmas volt, mert csak most 
lett hivatalosan közzétéve a földmívelésügyi Ministeriumnak messze kiható 
intézkedése a magyar erdőkisérleti ügy szervezése tárgyában, mellyel a 
fenforgó kérdés megoldása szoros összefüggésben volt.

báró Ambrózy István főrendiházi tagnak a főrendiház 1899. évi április 
24-én tartott ülésén tett nyilatkozata és interpellátiója a megkezdett meg
figyeléseknek erős lendületet adott, Szószerint közölte Blattny Tibor „Az
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erdészeti növény földrajzi megfigyelések jelen állásáról“ (Erdészeti Kisér- 
letek (1909.) XI. évf. 155. és köv. lapjain) c. értekezésében.

A megfigyelések vezetője e nyilatkozatra megtette észrevételeit (1900): 
Hogy a várt eredmény még a kincstári erdőhatóságoknál vagy hasonlóan 
rendezett más uradalmaknál sem mutatkozott, annak oka nyilván a ren
delkezésre álló munkaerőnek csekély volta és az eszközöknek a hiánya. 
Az erdőgondnokságok kezelésével járó kiterjedt, felelősségteljes külső 
üzemi és belső irodai teendők mellett az egyes erdőgondnokságok keze
lésével megbízott erdőtisztek a legjobb akarat és legnagyobb igyekezet 
mellett sem képesek a különben is nagy és tervszerű munkát igénylő 
megfigyeléseket eredményesen foganatosítani. Ezt igazolták az erdőrende
zőségeknél folyamatban levő üzemátvizsgálási külső munkálatokkal egy
idejűleg tervezett külső megfigyelések is. E tapasztalatok arra a meggyő
ződésre vezettek, hogy az adatgyűjtéstől megbízható eredményt csak az eset
ben várhatunk, ha e munka külön e célra kirendelendő egyének által s egy kézbe 
helyezett vezetés mellett tervszerűen végeztetik.

A munka ily állapotában az 1900. év hozta meg a kedvező változást. 
A megfigyelések vezetője javaslatba hozta, hogy minden erdőigazgatóság 
kerületében 2, minden ni. kir. főerdőhivatal és erdőhivatal kerületében 1 
erdőtiszt az évnek alkalmas hónapjaiban tisztán csak a szóbanforgó 
növény földrajzi megfigyelésekkel legyen megbízva mindaddig, amíg a 
kincstári és szomszédos erdőkben a megfigyelések be lesznek fejezve. 
Ezeknek az erdőtiszteknek egyrészét azután néhány évig fel keilend hasz
nálni azoknak a hegységeknek átvizsgálására, ahol az erdőkincstárnak 
erdőbirtoka nincs és ahol ezidő alatt, más oldalról megfigyelések nem 
történtek. Ugyanezek közül a begyakorolt fiatalemberek közül segéd
keznék kettő-három a megfigyelések központi vezetőjének is a helyszíni 
felülvizsgálatoknál.

A feladat terjedelme oly nagy volt, hogy a kormánytól hathatós 
támogatást, az országtól anyagi áldozatot és a befolyásos köröktől türel
met igényelt.

A főim ívelésügyi Ministerium 19(X)-ban 5 erdőtisztet engedett át a 
megfigyelésekhez.

A kolozsvári m. kir. erdőigazgatóság kerületében Katona Lászlót 
és Köfalusi Viktort, a máramarosi m. kir. erdőigazgatóság kerületében 
Erösdi Bálintot, a bustyaházai m. kir. erdőhivatal kerületében Ressel 
Istvánt, s a besztercebányai m. kir. erdőigazgatóság kerületében Vaitzik 
Edét. A megfigyeléseknél követendő egyöntetű eljárás végett Selmec
bányára hívott erdőtisztek itt a kellő utasítással elláttattak.

Később hivatalos megfigyelők személyében és számában tetemes vál
tozás történt: hivatalos megfigyelők voltak az 1900-ik évben Erösdi Bálint1,

1 Bejárta a Máramarosi havasokat a SzvidovectŐl keletre és a Radnai havasok
nak máramarosi részét.
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Katona László1, Ressel István2, Tölgyes J ózsef3 és Vaitzik Ede4; 1901-ben 
Erösdi Bálint, Fekete Béla5, Fekete Zoltán6, Katona László, Köfalusi 
Győző7, Vaitzik Ede; 1902-ben ugyanazok és Kristen Adolf8; 1903-ban 
Erösdi Bálint, Fekete Béla, Fekete Zoltán, Köfalusi Győző, Vaitzik Ede 
és Kristen Adolf; 1904-ben már csak Köfalusi Győző, Vaitzik Ede és 
P ászthy Ferenc9; 1905-ben Fekete Zoltán, Köfalusi Győző. P ászthy 
Ferenc, Róth Gyula10 és Zügn Nándor11; 1906-ban Fekete Zoltán, Róth 
Gyula, Török Aladár12 és Zügn Nándor. Megjegyzendő, hogy a központi 
erdészeti kisérleti állomás, valamint a főiskola alkalmazottjai a megfigye
lésekben csak augusztus és szeptember hónapokban vehettek részt. 
1907-ben Blattny Tibor és Danielisz Elek13 ; 1908-ban Blattny és Komán 
Artúr14.

Mint az ügynek némi jelentőséggel bíró mozzanatát, helyén valónak 
tartjuk itt megemlíteni, hogy az erdészeti kisérleti intézeteknek 1903. 
augusztus végén és szeptember elején Wienben tartott kongresszusán a 
hazai erdészeti növény földrajzi megfigyelések akkori állásáról Fekete 
Lajos referált.15 16

A hivatalos észlelőknek fennebb közölt névsoránál feltűnik, hogy míg 
1903-ban és 1905-ben az észlelők száma évenkint 5 volt, addig 1904-ben 
csak 3. Erre nézve helyes felvilágosítást nyerünk Blattny Tibor fennebb 
már idézett közleményéből. Az illető füzet 159. lapján ugyanis ezt olvassuk:

1 A Bihar hegység magashegységi részeit járta be (Bihar, Kolozs, Torda, Ara
nyos vm.).

2 A Máramarosi havasok ny-i területén igen rövid ideig működött.
3 A Fogarasi havasokban rövid ideig működött.
4 Az Alacsony Tátra zólyom—gömöri részei, a Nagy Fátra turóci és zólyomi 

részei, a Vépor, Polana és Fabova területe.
5 Máramarosi havasok ny-i része a Szvidovecig, Beregi havasok, (Sztoj, Pikuj, stb.)
3 Babia Gora, Magas Tátra, Alacsony Tátra liptói része, Nagy Fátra liptói része,

Kriván Fátra, Árvái Magúra, Liptói Magúra, Ény-i Határláncolat, a Kis Fátra egyes 
részei, Gyergyói és Csiki hegycsoport, Hargita.

7 Fogarasi havasok, Bucsecs, Szebeni és Hunyadi havasok, Pareng, Retyezát, 
Godján Szárko, Domugled, Pojána Ruszka, Aldunai hegyek, Szemenik, a Bihar Hg-nek 
Katonától kihagyott és dombvidéki részei, Erdélyi Medence.

8 Babia Gora, Magas Tátra, Alacsony Tátra liptói része, Nagy Fátra (Fekete 
Zoltánnal együtt).

9 Velebit, Kapellák, Pljesevica, Uskok, Ivansőica, Sljeme, Zrinyi hegység, Bilo, 
Papuk, Psunj, Fruska Gora.

10 Görgényi havasok, Kelemen csoport.
11 Csiki hegy-csoport, Hargita, Magyar-Morva határhegység, nyugati Beszkidek.
12 Kis Fátra, Kis Kárpátok.
13 Bükk, Mátra, Börzsönyi hegység, Pilis, Vas-, Sopron vm., Alduna.
14 Mincsol-Csergő hegység., Ungi havasok, Keleti Beszkidek, Radnai és Borgói

havasok kiegészítése, Csukás.
16 Vierte Versammlung des internationalen Verbandes forstlicher Versuchsanstal

ten zu Mariabrunn, 1903 Bericht, 58. és köv. lapok. Megjegyzendő, hogy az 59. lapon 
a 18. sorban hibák vannak, amennyiben „150 ausgefüllte“ helyett „von 150 die aus
gefüllten“ olvasandó.
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„Az 1904. év elején Magyarország erdőterületének 7* része már be 
volt járva, e terület legnagyobb része magas hegyvidék volt. Ily terjedel
mes munka eredményeivel és nagymennyiségű adattal rendelkezve elér
kezett az idő, hogy az adatokat rendezve, pontosan kimutatható legyen, 
mely területek és mely szempontból vizsgálandók még meg a közel jövő
ben? Át kellett tehát nézni az összes eddig beérkezett észlelőlapokat s 
különösen az annak idején önként jelentkezett megfigyelők észleleteinek 
használhatósága felett dönteni, hogy a megbízhatatlan vagy hiányos meg
figyeléseket különválasztva a jóktól, meghatározni és kijelölni lehessen 
azokat az erdőterületeket, melyeken még felülvizsgálásra, vagy a megfi
gyelések kiegészítésére, illetőleg hivatalosan kiküldött erdőtisztek által való 
végrehajtására van szükség,“

„Ennek alapján nem volt hátrányos, hogy 1904-ben a külső mun
kálatok szűkebb mederben folytak, ellenben a gyors haladás szempont
jából ehelyett feltétlenül szükséges volt a már említett irodai munká
latok lebonyolítása, hogy a további vizsgálatok tervezetét idejekorán el 
lehessen készíteni. Ezt a sok tekintetben lassú és gépies munkát három 
akadémiai hallgató végezte el 1904-ben a nyári szünidő alatt.“

Ez az év különben azért is nevezetes, mert ebben és az erre követ
kezőben végezte P ászthy Ferenc horvát-szlavonországi értékes megfigye
léseit.

Fekete, utazásai közben már rég meggyőződött arról, hogy a Nagy- 
és Kis Magyar Alföld és az u. n. Erdélyi Mezőség .legnagyobb részén a 
bükk hiányzik. Eljött az ideje, hogy ezt tényleges adatok alapján is ki 
lehessen mutatni. E célból a m. kir. földmívelésügyi Ministerium útján 
felhívás intéztetett mindazon kir. erdőfelügyelőségekhez és m. kir. állami 
erdőhivatalokhoz, melyek kerületében a bükk földrajzi elterjedési határa 
közelébe eső községek vannak, hogy írják össze azokat a községhatárokat, 
melyekben a bükk előfordúl és külön azokat, melyek határában hiányzik. 
A kitöltve visszaérkezett kimutatások és külön beszerzett egyéb tudósí
tások alapján nem volt nehéz megállapítani a bükköt nélkülöző terüle
teket, Ez azonban véglegesen csak később (1907.) történt meg.

Az 1905. évi állapot szerint az erdészeti növény földrajzi megfigye
lések külső munkálatai nagyjában be voltak fejezve, úgy hogy kellő 
munkaerő alkalmazásával a következő év végén a helyszíni észlelések 
be lehettek volna szüntethetők.

Az 1904. évig begyűlt mintegy 35,000 adat átvizsgálva s rendezve 
volt, a használhatatlanok kiselejtezve; a használhatók alapján az átlagos 
adatok hegyvidékenkint meg voltak állapíthatók.

Az így kapott eredmények azonban még korántsem voltak végérvé
nyesek, mert 1. egyes hegységek bejárása még hiányos volt s éppen az 
összefoglaló munkálatoknál derült ki, mely tekintetben volna még pótlásra 
szükség, 2. a megfigyelők megkérdezésére kapott válaszok az eredményt 
módosították, 3. a kiírásnál ejtett hibák idő hiányában nem voltak a fel
dolgozott anyag egész terjedelmében kikutathatok és kiküszöbölhetők.
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Ennek folytán az erdészeti növény földrajzi megfigyelések belső munká
latainak végzéséhez a m. kir. földmívelésügyi Ministerium 1906. novem
berében Szepesi Artur félévi ittléte után Blattot Tibort, később Danielisz 
Eleket is megbízta e munkálatok végzésével Danielisz körülbelül egy évet 
töltött itt, míg B l a t t n y  Tibor a munka teljes befejezéséig kizárólag ennek 
az ügynek szolgálatában állott.

Az a mozzanat, hogy Fekete Lajos mint főiskolai tanár 1906. év 
október elejével nyugalomba vonult, de az erdészeti növény földrajzi meg
figyelések vezetésével továbbra is megbízatott1 s ez időponttól kezdve 
kizárólag a növény földrajzi megfigyeléseknek szentelhette munkaerejét, 
a vizsgálatok sikeres befejezésére nagy befolyással volt.

A rendszeres, teljesen új alapokra fektetett feldolgozás munkája 
tulajdonképen 1907-ben indűl meg, a nyári hónapokat szükséghez mérten 

a hiányok pótlására, újabb adatszerzésre, felülvizsgálásra használtuk fel, 
míg a belső munka folyamán minduntalan új és új kérdések tolulnak 
előtérbe, melyekre megint a következő nyár utazásai, vagy megbízható 
erdészek felvilágosításai adják meg a választ. Már részben nyomda alatt 
van a mű és az irodalmi adatok felkutatása, eredményeinknek ezekkel 
való lehető összeegyeztetése az utolsó pillanatig is serényen folyik. A kétes 
előfordulások tisztázása tekintetében sokat köszönhetünk a Nemzeti 
Múzeumnak, főleg Dr. Jávorra Sándor fáradozásának, aki az Ericaceák 
ránk nézve fontosabb tagjai elterjedésének jellemzését volt szives mun
kánk részére megírni.

Álljanak itt most Blattny Tibor, előbb említett értekezésének követ
kező sorai:

„Az 1905. és 1906. évek felvételeivel a külső munkát általában véve 
befejezettnek tekinthettük. A megejtett felülvizsgálatoknál kapott eredmé
nyek a legtöbb esetben egyeztek a megfigyelők eredeti adataival, de 
mégis szükségesnek mutatkozott néhány pótlás és kiegészítés, különösen 
a Magyar Középhegységben, Magyar Alpokban, Ung és Bereg előhavasain, 
továbbá a Borgói és Radnai havasokon s a Csukás és Bodzaszoros kör
nyékén. Ezeket a pótló megfigyeléseket az 1907. évben végeztük el. Az 
összefoglaló munka 1908. tavaszán elkészült; ennek kivonatát a földmíve
lésügyi Ministeriumhoz terjesztettük fel.“

„A hivatalos megfigyelők adatai, mint feltétlenül megbízhatók, teljesen 
külön választattak az önkéntes megfigyelők adataitól, az eredmények ki
számításánál azonban, ha meggyőződtünk utóbbiak helyessége felől, azok 
szintén helyet kaptak az elfogadott adatok sorában.“

„Ez az összefoglalás világos képet nyújt nemcsak az erdészeti növény- 
földrajzi megfigyelések 1907. évi állapotáról, de jelzi azt is, hol és milyen 
pótlásra, kiegészítésre és felülvizsgálásra volt még szükség.“

A kiegészítéssel még ekkor sem voltunk készen. 1908 1911. év nyári

1 7751. ein, sz.
I/A 3-1906.

(Földmiv. Min.)
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hónapjaiban, sót még 1912-ben is Blattny sorra beutazta mindazokat a 
vidékeket1 ahol pótolni, kiegészíteni vagy felülvizsgálni való volt, nem 
hagyva természetesen figyelmen kívül az irodalomban említett lelőhelyek 
felkeresését sem. így számos oly adat birtokába jutottunk, melyekről 
eddigelé az irodalom említést nem tett, téves megállapításokat helyesbít
hettünk s a horizontális elterjedés adatait a magasságiakkal is kiegészít
hettük. Ez a munka nagy körültekintést, tájékozottságot és készültséget 
igényelt. Igen sok dolgot adott még egyes fafaj vízszintes elterjedésének 
megállapítása, amit csak azon szerencsés körülmény tett lehetségessé, 
hogy oly nagyszámú erdészeti hatósággal rendelkezünk. Ezekhez, de szá
mos magánuradalom erdőhivatalához is sok kérdést intéztünk e tekin
tetben.

Legnagyobb mérvet öltött e munka az 1910 1911. év folyamán.

1 Mecsek, Bakony, Vértes, Radnai havasok besztercei része, Borgói havasok, 
Berecki és bodzái hegycsoport (Nagy-Sándor környéke, Ivovászna, Kézdivásárhely, 
Tatrang, Hétfalu, Csukás, Nagykőhavas), Selmecbánya környéke, Madaras hg., Kör
möcbánya, Sztrecsény, Illává, Oroszlánkő, Kis-Kárpátok (Modor, Szentgyörgy, Nádas, 
Malacka, Szenic, Jablonic), Kis Fátra (Privigye, Nyitrarudnő, Bajmóc* Ruttka), Koncsita- 
Kriván, Arvaváralja vidéke, Babia-Góra (Polhora környéke), Bori mocsarak, Nagy- 
szalóki-csűcs a Magas Tátrában, Bélái mészhegyek, Tátrafüredek, Pienninek (Korona- 
hegy), Lőcse-lublói hg. (Jankovec, Gehol), Mincsol-Csergő hg. (Orló, Mincsol, Csergő, 
Szoliszko, Strázs, Hertnek), Bártfa és Zboró vidéke (Buszov 1010 m.), Eperjes-tokaji 
hegysor (Simonka, Sóvári hegyek, Tokaj, Telkibánya, Sátoraljaújhely, Dargó), Vihorlát 
(Jósza, Homonna), Ungi Havasok (Polonina Rúna, Lyuttavölgy, Turjavölgy, Ungvölgy), 
Keleti Beszkidek (Rauka, Polon.-Bukovszka), Polána (Szinatoria), Beregi havasok 
(Sztoj, Pláj, Vicsavölgy, Borsavavölgy Bereznek körül), Máramarosi havasok (Brusz- 
tűra), Beregszászi dombok, királyházai vár és környéke, Avasujváros vidéke, Szatmár
németi, Nagybánya és Misztótfalu, Guttin, Rozsály, Petrósza-havas, Károlyierdőd, 
Marosvásárhely, Erzsébetváros, Medgyes, Bucsecs (La Omu), Fogarasi havasok (Bráza 
havas, Felsőárpás vidéke, Vöröstorony szoros), Szebeni havasok (Códvölgy, Lotru 
felső folyása, Szelistyei hegyek), Hunyadi havasok (Sebesvölgy, Surján, Páreng, Zsil- 
völgy, Piatra Rosi, Petrozsény környéke), Hátszeg, Vajdahunyad és Déva vidéke, 
Pojána-Ruszka hg. (Págyes tető, Nadrág), Retyezát (Riu maré, Borescu, Kolcvár, 
Zenoga), Godján-Szarko hg. (Szarko környéke, Matania, Vrf. Petri, Almafatelep, Sco- 
rilla völgy, Bisztra völgy), Domugled, Alduna Berzászkánál, Lúgos környéke, Lippa, 
Radna, Gyulafehérvár, Szászsebes, Abrudbánya környéke (Vulkán, Detonata), Aranyos 
völgy melléke (Tordahasadék, Szkerisóra sziklái, Offenbánya, Felsővidra, Gaina), a 
Bihar hg. bihari része (Nagy Bihar, segyesteli völgy, Kőrös eredete, Biharkapu, 
Piatra Graitore, Vasaskőfalva), Arad és Pécska vidéke, Brád és Kőrösbánya (Felső 
Grohot mészterülete, Obersia völgy és környéke), Alföld (Gyulavári Békésmegyében, 
Nagymihály Zemplénben, Baranyában Albertfalu és a Duna kiöntései; vinkovcei töl
gyesek), a Balaton-mellék dombjai (Karád), Mátra (Kékestető, Párád, Gyöngyös), Kle- 
nóci Vépor, Tiszolc, Rimaszombat, Vashegy, Nyustya, Nagyrőce (Kakas, Sztolica), 
Dobsina, Vernár, Virágvölgy a Hernád felső folyásán, Garamvölgy (Zsarnócánál, Jal- 
nánál, Zólyom és Besztercebánya közt), Jecenye (Lomniszta völgy, Sztruhár), Kassa 
környéke, Aranyida, Jászó, Gölnicbánya, Kojsó (Kojsói havas), Szvinka patak Radács 
alatt, Hernádvölgy Abosnál.
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Az adatgyűjtés módja és eszközei.

a) A vízszintes elterjedésnél.
Azok a fás növények, melyekről azt szoktuk mondani, hogy közön

ségesek, hazánk majdnem minden vidékén előfordúlnak, tehát a vízszintes 
elterjedés tekintetében alig bírnak fontossággal. A közönséges gyertyán, 
a közönséges kőris, a mezei juhar, rezgőnyár, mogyoró s még sok más 
általánosan ismert fa és cserje előfordulásuknak földrajzi határait nálunk 
nem érik el s esetleges hiányuk csakis kisebb területekre szorítkozik.

Jóllehet a vízszintes elterjedési határ megállapításánál csupán a „van“ 
és „nincs“ játszik szerepet, az eljárás mégis körülményesnek mondható.

Az okok, melyek a határmegállapítást megnehezítik, többfélék. Álta
lános az a tétel, hogy a növényfajokat elterjedési területük határai felé 
mind kevesebb számú egyed képviseli, a tenyészeti igényeiket mindegyre 
kevésbé kielégítő területnek esetleg csak egyes pontjain elvétve jelennek 
meg ismét. így tehát legtöbbször a természet maga gördít akadályokat a 
vízszintes elterjedés megállapítása elé, mert az ily elvétve előforduló egye- 
dek felkeresése igen nehéz s gyakran csak véletlen, ha szerencse kiséri 
a kutatót. Megnehezíti a határvonalak megállapítását az ide vonatkozó 
irodalom szétszórtsága, a meglevő enumeratióknak többnyire általánosság
ban tartott helymeghatározása. E munkában a fontosabb tenyészeti pon
tokat a keleti hosszúság és északi szélesség vagy a községhatár és dűlő 
megadásával jelöltük meg; az ily megjelölés a továbbkutatót sok meddő 
munkától fogja megkímélni.

Az erdészeti növényföldrajzi megfigyeléseknél a főcél a magassági 
elterjedés határainak megállapítása volt. Oly nagy területen, mint a Ma
gyar Állam, a magasságmérésekkel megbízott hivatalos megfigyelőknek, 
— az egyes fajok tenyészetének bizonyos irányban való megszűnésére, 
avagy feltűnésére kiterjeszkedni nem lehetett, de ez nem is képezte fel
adatukat. Az erdőterületeket ily célból teljes részletességgel nem lehetett 
bejárni; az utolsó évek pótló és ellenőrző munkálatai keretében mégis 
kiterjeszkedtünk, főleg az idevágó irodalom eredményei után indulva, a 
határok pontosabb megállapítására s oly vidékek átkutatására, melyek a 
bejelentett, vagy más utón tudomásunkra jutott szélső előfordúlások szom
szédságában terültek el. így például a magyartölgy keleti tenyészeti határ
pontjainak felkeresése végett Hunyadvármegye északi részét, a molyhos- 
tölgy legészakibb lelőhelyeinek megállapítása végett a nyitrai és pozsonyi, 
sőt a trencséni mészhegyeket, a Tilia tomentosa miatt a Bakonyt és Szi
lágy, Szatmár, Beregvármegyéket vettük külön vizsgálat alá. Az Ostrya 
miatt a Dráva mellékét, a Syringa Josikaea miatt az Ung jobboldali víz
környékét, a Fraxinus Ornus miatt az Erdélyi Medence egyes részeit 
stb. stb.

A vízszintes elterjedési határok megvonását célozva, a legismertebb 
15 faj lelőhelyének összeírását, bejelentőlapok szétosztásával és ezeknek 
a kezelő erdőtisztek útján való kitöltésével reméltük elérni, miután már
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ezt megelőzőleg a bükkel borított és azt nélkülöző területeket szintén ily 
bejelentések alapján sikerült elhatárolni. A lúcfenyő tenyészeti területének 
elhatárolása szintén a kir. erdőfelügyelőségek útján összegyűjtött bejelen
tések és térképvázlatok és az utóbbi évek utazásai folyamán tett feljegy
zéseink útján volt megtehető.

Természetes azonban, hogy e bejelentések szigorú ellenőrzése elke
rülhetetlen volt és sok esetben személyesen kellett a bejelentés helyessé
géről meggyőződést szerezni, különösen oly fa- és cserjefajoknál, melyek
nél könnyű a tévedés lehetősége. Az ellenőrzés leggyakoribb módja volt, 
hogy a kérdéses fajokról leveles gallyak beküldését kértük a lelőhely meg
nevezésével s a bejelentést csak ily alapon fogadtuk el, illetve módosí
tottuk megfelelően.

Hogy valamelyik bejelentő a kijelölt 15 faj közül az ott tenyésző 
fajok mindegyikét bejelentette-e, ezt ellenőrizni már csak a helyszinére 
való kiszállással lehetett. Igen sokszor tettük ezt meg, főleg oly esetekben, 
midőn a szomszéd — helyeseknek talált — bejelentések alapján ez szük
ségesnek mutatkozott.

Azok a fajok, melyeket a szétküldött bejelentési lapokon felsoroltunk, 
a következők:

Abies pectinata DC.
Acer tataricum L.
Alnus incana Willd.
Alnus viridis DC. 
Carpinus duinensis Scop. 
Cotinus Coggygria Scop. 
Fraxinus Ornus L.

Larix europaea DC.
Pinus silvestris L.
Populus alba L.
Prunus Mahaleb L.
Quercus Cerris L.
Quercus conferta Kit.
Sorbus torminalis Crantz 

Tjlia tomentosa Mönch.
Utasításképen megjegyeztük, hogy ha a kérdéses fa j a szóban forgó 

területen, sehol sem fordúl elő, ez a kimutatásból törlendő. Ha egyes helyeken 
elvétve fordúlna elő, felemlítendők azon községek határai, melyeknek terü
letén feltalálható. Ha mindenütt előfordúl, e szó Írandó melléje: „mindenütt.“ 
Csupán az őseredeti termőhelyek voltak tekintetbe vehetők. (Ennek megállapítása 
főképen az erdei- és vörösfenyőnél elsőrangú fontosságú.)

A hazánkon átfutó, többnyire poláris elterjedési határok megállapí
tását a következő fajokra tartottuk elsősorban fontosaknak: Acer tatari
cum L., Carpinus duinensis Scop., Fraxinus Ornus L., Quercus conferta 
Kit., Quercus lanuginosa Lam., Quercus Cerris L., Tilia tomentosa Mönch.

Több más faj tulajdonképen csak szűkebb területen hiányzik, így 
pl. a fenyők a síkon s a dombvidéken, a Sorbus torminalis a magashegy
ségben, a Prunus Mahaleb az egykori Erdélyben stb. A vörösfenyőnek a 
Magas Tátrában és a szomszédos hegységeken kívül való előfordúlása 
ritkaság s ily termőhelyeinek feljegyzése kiváló fontosságú. Az Acer tata- 
ricumot a nyugati részeken csak elvétve látjuk; a SmoNKAi-féle nyugati 
határvonalat teljességében elfogadtuk, az északnyugatit korrigáltuk. A 
Quercus lanuginosát a kimutatásba nem vettük fel, mert tévedésekre
Fekete—B la ttn y : Fák és cserjék elterjedése. 2
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szolgáltatott volna alkalmat. Ennek legészakibb termőhelyeit szorgos ku
tatással állapítottuk meg.

Ez űrlapot csupán a magyarországi állami erdőhatóságoknak és erdő
felügyelőségeknek küldöttük volt el, a horvát hatóságoknak nem. Horvát
országból a magassági elterjedésre vonatkozó adatok oly szép számmal 
állottak rendelkezésre, hogy ezek és az irodalom alapján a vízszintes el
terjedés megállapítása is eléggé sikerült. Meg kell emellett jegyezni, hogy 
itt a délvidéki, sokszor ritka fajok előfordúlása felől puszta bejelentések 
útján megbízható eredményt nem érhettünk volna el.

P á s z t h y  kir. alerdőfelügyelő vizsgálatai alapján itt a következő fa
jok vízszintes elterjedési határait állapítottuk meg: Acer obtusatum 
W. et K., Acer monspessulanum L., Carpinus duinensis Scop., Castanea 
sativa Mill., Ilex aquifolium L., Ostrya carpinifolia Scop., Tilia tomentosa 
Mönch.

A magyartölgy szlavóniai északi határpontjaiként az irodalom meg
jelölését vettük; a fruskagorai termőhelyét (Vrdnik) B l a t t n y  is látta.

23 faj tenyészeti határvonalát, illetve termőhelyét eredetüeg a Bedö- 
féle nagy fali térképen jelöltük meg, melyen az összes községek és ezek 
határai is fel vannak tüntetve. A II. kötet végére helyezett térképek ezen 
alaptérképeknek tekinthető eredetieknek kicsinyített másolatai.

b) A magassági elterjedésnél.

Már legelői is említést tettünk arról, hogy az adatgyűjtés idejének 
csakis a legvégső szakaszán lehetett egyöntetű eljárásról szó, amikor is az 
összes, hivatalosan kiküldött észlelők ugyanazon módszert kellett hogy 
kövessék a felvételi munkálatoknál. Ezt megelőzőleg, a megfigyelésekre 
önként vállalkozó erdőtisztek többnyire a kiadott utasítás értelmében, néha 
azonban önkényesen is jártak el. Ez utóbbi esetben vagy visszaküldettek 
az észlelőlapok, átdolgozás végett, vagy nem voltak tekintetbe vehetők. 
Az önkéntes megfigyelőknél az volt a baj, hogy műszer hiányában a ma
gasságokat térkép (többnyire nem is az l:25,OOOes, de az l:75,OOOes 
katonai térkép) segítségével becsülték, mely eljárás különösen magasabb 
hegyvidéken nagyobb hibákat is eredményezhet s ekként az adatok java
részének a földrajzi, nem pedig a magassági elterjedés nézőpontjából volt 
csak jelentősége.

Az egyöntetű megfigyelések megkezdésekor az adatgyűjtéshez szük
séges felszerelést a következő eszközök képezték:

1 darab Naudet-féle nagy aneroid, 
jegyzőkönyv (1. az I. és II. példát), 
geológiai térkép,
bánya-kompasz az expositió és lejtő megállapítására,
1 :75,000-es (Specialkarte), vagy nehezebb terepviszonyok mellett 

1 :25,000-es (Orientierungsplan) katonai térképek.
A megfigyelőket a földmívelésügyi Ministerium esetről-esetre ajánló-
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levelekkel látta el, melyben az erdőbirtokosok felkérettek, hogy erdeik be
járását megengedjék s a megbízottat munkájában támogassák.

A megfigyelések tervének elkészítése és a megfigyeléseknél köve
tendő eljárás elsajátítása végett a megfigyelésekkel megbízott kincstári 
erdőtisztek több ízben Selmecbányára rendeltettek s csak ezután utaztak 
kijelölt működési területükre. E mellett azonban a munka menetéről, ered
ményéről, a bejárt és átvizsgált terület nagyságáról a megfigyelők időkő- 
zönkint (többnyire hetenkint) jelentést küldöttek volt be a megfigyelések 
vezetőjéhez, ki amellett, hogy a fontosabb helyeken maga is sok adatot 
gyűjtött, a külső megfigyelőket is ellenőrizte. Ez ellenőrzés többnyire úgy 
történt, hogy egy már elvégzett kirándúlást a megfigyelést végző jegyző
könyve alapján megismételt s az ekkor kapott eredményeket az elsőkkel 
összehasonlította.

Kétes esetekben írásbeli utasítások adattak ki, kétséges fajmegha
tározás eseteiben levelesgallyak bekérésével tisztáztuk a kérdést. Általá
ban odairányult minden törekvés, hogy sem helytelen, sem kétes adatok 
helyet ne foglaljanak a jók között.

A külső munkálatok menete s a felvételek módja a következő: kiin- 
dúlás egy ismert magasságú pontról (templom, hidpont, hegycsúcs stb.) 
megérkezés (felmenet vagy lej övét) egy másik, szintén ismert magasságú 
pontra.

Az aneroid pontos leolvasása úgy ezeken, mint minden más, e két 
magasság közt fekvő oly pontokon pl. tenyészeti határpontok, melyeknek 
t. f. magasságait ismerni akarom.1

Az aneroidon végzett leolvasásokat és a leolvasás idejét a jegyző
könyvbe vezetem be (I. példa).

A jegyzőkönyvnek a korrektúrákra és a kiigazított aneroidállásra 
vonatkozó rovatainak kitöltése (II. példa) már az irodai munkálatokhoz 
tartozik.

Minden aneroid-műszernek külön sajátságai vannak s így a hőmérsék 
előidézte változások korrigálását csakis az illető műszerre megállapított 
hőmérsékleti együtthatóval, illetőleg az együttható segélyével összeállított 
kiigazítási táblázattal végezhetjük. A 4050-es NAUDET-féle aneroid 0°-ra 
reducáló táblázata szerint:

-f- 19 C°-nál a kiigazítás — 2'6+ 20 „ „ „ -  2-8
4~ 21 „ „ „ 2‘9
+  22 „ „ „ -  3-0
+  23 „ „ „ 3'2
+  24 „ „ „ 3'3

Az I. példánál tehát, a „korrektúra a hőmérsékváltozásért“ rovatot 
ez alapon töltjük ki.

1 L. bővebben: Fekete Zoltán, Magasságmérések az erdészeti növényföldrajzi 
megfigyeléseknél. — Erdészeti Kísérletek 1902. 2. f. 45. lap.

2*
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I. Példa. Keleti Kárpátok.
1908. IX . 12. 2—12. t. {  * f 023 °3 / 13—17. t. {  % f 3 > Aneroidszdm : 4050.
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óra !perc mm C° | mm m

1 Türkösi templom 674 m. . • 7 _ 729'9 1
19 ;; ]

674
2 „ Temesvízu Picea exc. sz. a. h. É-i 'v ö lg y .............................................................. l 8 30 728'2 20
3 „Hayasútjapatak.“ Picea á. a. h.

ÉNy-i völgy; Abies pect. sz. és | #
áll. a. h.......................................................... 8 45 723'2 22

4 1 „Sipolyoldal.“ Quercus sess. sz. I
|I

f .  h. lúcosban Ény 250 . . . ! 9 25 | 704'8 20
5 U. ott. Qu. sess. sz. f .  h. Ny. 30°' 9 35 ! 70T0 21 j
6 U. ott. Sambucus nigra f .  h. (ger.) I

•

és Samb. Ebulus f .  h. . . . 10 05 || 679'0 22
7 1„Vöröskö.“ Bibes alp. a. h. D. 200 ; io 15 í 682'5 22

18 „ Ver es oldal.“ Fagus á.f. h. Ény 150 i io 35 |í 677'0 23 !

9 ! U. ott. Fagus sz. f .  h. Ény. 25°
lúcosban ........................................................ í

1 10 50 | 668'4 24
10 U. ott. Samb. racem. f .  h. Ny. 20Q ■ u — ;1 667'0 24 |

11 | „Csürköalja.“ Sorbus auc. (fa ) . i
j

f .  h. É. 200 ............................................ u 10 ! 658'9 24 I

12 j U. ott. Picea d. f .  h. É. 30° . . u 50 j 65T4 24
13 „Csürkö.uPinusmont.a. h. ÉK.250

és Picea áll. f .  h. u. itt. . . 12 —  1j 645'6 21 1

14 U. ott. Picea 8 m. faalak f .  h. É. 300 12 10 \ 644-1 21 1

15 zr  9o0» v n n n n n „ n | 641-9 21 !
16 „ Nagi/köhavas.“ Alnus vir. f .  h.

ÉK. 3 5 " ........................................................ 1 10 638-1 23 í
17 „Nagyköhavas“ A 1844 m. . . . 1 20 \\[ 636'2 23 \j • 1844

A fenti esetben az indulási idő reggel 7 óra, a Nagykőhavasra való 
megérkezésé lh 20'. E két időpont között, az aneroid tűjének sülyedésére 
(leszállás esetében emelkedésére) a tengerszint feletti magasság változásán 
kivül a napi lég súly változás is befolyással volt, ennek nagyságát azonban, 
az álláspont folytonos változása következtében nem ismerjük. Az időköz
ben történt légsúlyváltozások úgy lennének megállapíthatók, ha valaki a 
környék valamelyik pontján (pl. a legközelebbi városban) a barometerál- 
lást óránként, vagy legalább napjában többször följegyezné. Igen ám, de 
ez az eljárás körülményes voltánál fogva tekintetbe nem jöhet. E helyett 
jó szolgálatot tesznek a megfigyelés helyéhez közel eső meteorológiai állo
mások feljegyzései.1 Sajnos, hazánk területén nagyon kevés ily állomás 
van, úgy hogy néha távol eső helyek barometrikus feljegyzéseit kell fel
használni, ami a pontosság rovására megy. (így pl. a Borgói és Radnai

1 Az Orsz. Meteorológiai és Földmágnességi Intézet a legnagyobb készséggel 
bocsátotta ezeket rendelkezésünkre.
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havasok magasságméréseihez a görgényszentimrei, vagy a nagybányai 
állomás feljegyzéseire voltunk utalva.)

A példának felhozott 1908. szeptember 12-ik napon Botfalun, mint a 
legközelebbi met. állomáson, a következő légnyomás uralkodott:

7h 2h 9h
718*4 718*4 718*1

Miután tehát reggel 7 órától délután 2 óráig a légnyomás ugyanazon 
helyen nem változott, reggel 7 órától délután 1 óra 20 percig a magas
ságmérőül használt aneroid leolvasott és feljegyzett állásait csupán a szint
különbség és a hőmérsék idézték elő. Eszerint, a „korrektúra a légsúly- 
változásért“ rovat üresen marad s a* „kigazított aneroidállást“ kapjuk, ha 
az eredetileg leolvasott légsúlyból a hőmérsékleti korrektúrát levonjuk. 
(Pl. az 1. tételnél: 729*9 2*6 =  727*3; 1. a II. példát.)

II. Példa. Keleti Kárpátok.

1 9 0 8 .  IX . 12. 2—12. t. { % % , 13—17. t. {  Aneroidszám: 4050.

2—17. t. Bácsfalu közs. határa
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.1! 
a ca

Meteor, á ll .: Botfalu óra perc mm C° mm m

1
| | 

Türkösi templom -<j>- 674 m. . . 7
1

729‘9 19 —2-6 _ 727 3 674
2 „ Temesviz.“ Picea exc. sz. a. h. É-i 

v ö lg y ............................................................... 8 30 728-2 20 — 2'8 _ 7254 698
3 „Hayasútjapatak.“ Picea d. a. h. 

ÉNy-i völgy; Äbies pect. sz. és 
áll. a. h .......................................................... 8 45 723-2 22 — 30 720-2 757

4 , „Sipoly oldal.11 Quercus sess. sz. 
f .  h. lúcosban Ény. 25° . . . 9 25 704-8 20 —2’8 _ 7020 973

5 U. ott. Qu. sess. sz. f .  h. Ny. 300 9 35 70T0 21 —2'9 — 698-1 1019
6 U. ott. Sambucus nigra f .  h. (ger.) 

és Samb. Ebulus f .  h. . . . 10 05 679-0 22 —30 _ 676-0 1293
7 „ Vereskő.u Bibes alp. a. h. D. 200 10 15 682-5 22 —30 — 679-5 1250
8 „ Ver es oldal“ Fagus d.f. h. Ény. 150 10 35 677-0 23 —32 — 673S 1321
9 U. ott. Fagus sz. f .  h. Ény. 250 

lúcosban........................................................ 10 50 668-4 24 —3 3 _ 1 665-1 1428
10 U. ott. Samb. racem. f .  h. Ny. 200 11 — 667-0 24 —3’3 — 663‘7 1447
11 „Csürköalja.“ Sorbus auc. ( fa )  

f .  h. É. 2 0 ° ........................................... 11 10 658-9 24 —33 _ 655'6 1550
12 U. ott. Picea d. f .  h. É. 30° . . 11 50 6514 24 —33 — 648-1 1644
13 „Csűr kö“ Pinus mont. a. h. ÉK. 250 

és Picea d. f .  h ..................................... 12 _ 645-6 21 —29 _ 6427 1716
14 U. ott. Picea 8 m. faalak f .  h. E. 300 12 10 644-1 21 —2'9 — 6412 1734
15 » » » » » » v K.20° » n 641-9 21 —2'9 — 639-0 1765
16 „Nagyköhavas.11 Alnus vir. f .  h. 

ÉK. 3 5 ° ........................................................ 1 10 638-1 23 —3 2 | 634'9 1820
17 „Nagyköhavas.11 A. 1844 m. . . . 1 20 636-2 23 —3 2 — 633-0 1844
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Ha azonban a légsúly időközben változott, ami a leggyakoribb eset, 
akkor ezt a változást számításba kell venni, még pedig: légsűly-emelkedés 
esetében negativ} sülyedés esetében positiv jellel.

A III. példában, 1908. szeptember 4-én, a Rotundáról az Ünőkőre menet 
napján Görgényszentimrén a következő légnyomás uralkodott:

7h 2h 9h
724’8 726*3 725*2

E változásokat grafikusan feltüntetve, az abscissára felrakjuk az óra
számokat, az ordinátára a légnyomás millimétereit s a szeptember 4-ére 
vonatkozó légnyomási adatokkal megszerkesztjük a légnyomás diagrammját 
(közönséges milliméter-papiroson).

óra óra
A légnyomás diagrammja 1908. szept. 4-én Görgényszentimrén.

E kép alapján bármely órára megállapíthatjuk azt a különbséget, 
amelyet a magasságmérő aneroid feljegyzett leolvasásainál a napi légnyo-

III. Példa. Keleti Kárpátok.
1 9 0 8 .  IX.4. földr. helyzet: {

2. té tel: M áj er IV . hot. r. 
3— 9. té tel: N agyítva III. h. r. A  le
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'5 Meteor, á ll .: Görgényszent imre óra perc mm C° mm m

1 „Rotunda“ - f  1257 ............................... 7 15 677'8 13 —T8 —01 675'9 1257
2 „Prducs.“ Picea excelsa áll. f. hat. 

K. DK. 250 ............‘ .8 25 654'8 7 —10 —03 653'5 1547
3 „Vrf. Gazsi.“ Pinus Gernbra f .  h. 

Ny. 30° (törpef. közt) . . . 9 40 6441 10 —14 —06 6421 1700
4 U. ott. Pinus Gernbra f .  h. É. 30° 

(törpef. k ö z t ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 _ 6407 10 —14 —0'6 638'7 1750
5 U. ott. Szakad. 8 m-es lúc áll. 

f .  h. Ény. 350 . 10 25 646'3 9 —12 —07 6444 1672
6 „Dosu Gazsilor.“ Pinus Gernbra 

a. h. Ény. 300 ..................................... 10 40 658'5 9 —12 — 0'8 656'5 1508
7 „Ünökői tengerszem “ Összefüggő 

henyefenyves f .  h. EK. 150 . 11 45 637'2 11 —15 —10 6347 1804
8 „ ÜnÖkö.“ Henyef enyö f .  h. ÉK. 250 12 10 627'5 7 —10 —11 6254 1930
9 U. ott. Jun. nana f .  h. DK. 35° 12 45 612'2 4 —05 —13 610'4 2140

10 „ Ünökö csúcsa“ A 2280 m. . . 1 — 602'0 3 —04 —13 600'3 2280
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másváltozás idézett elő. Délután 2 órakor 1‘5 mm-el nagyobb légnyomás 
uralkodott, mint reggel 7 órakor, tehát műszerünknek pl. 2 órakor eszkö
zölt leolvasásból 1'5-et le kell vonnunk. A III. példa légsúly változási korrek
túrái a légnyomás diagrammja alapján állapíttattak meg. így pl. a 10h-kor 
leolvasott műszer állását — 0’6-el, a 12h lO'kor eszközölt leolvasást — 1‘1-el

aneroid fok
Grafikus kézbesítés. (Az I. és II. példához.)

stb. korrigáltuk. Ha az állandó helyen lévő légsúlymérő esett volna, a 
korrektúrát a leolvasás eredményéhez hozzáadjuk.

Most következnék a kérdéses magasságok megállapítása, melyek fel
hozott I. példánkban 674 és 1844 m közt feküsznek. A magasságmegha-
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5 6 0

5 7 0

tarozás legegyszerűbb módja a kiigazított aneroidállások alapján a grafikus 
közbesítés (interpolatio).

E módszer részletes ismertetését Fekete Zoltán adta az Erdészeti 
Kísérletek 1902. évi 2. számában; itt csak a következőkre szorítkozunk: 

A két, ism ert magasságú 'pont helyzetét a felvett coordinata- 
rendszerben aképen határozzuk meg, hogy az abscissára a fix
pontokon leolvasott és kiigazított aneroid-fokokat, az ordinátára 
a megfelelő t. f. magasságokat rakjuk fel; a rendszálak met
szései adják a két pont helyzetét (az előző ábra 1. és 17. 
álláspontja).

A kérdéses: 2—16. pontok helyzete, — a különböző szin
tekben ugyanazon nyomásnak más-más magasságú levegőoszlop 
felelvén meg, — nem a két fixpontot összekötő egyenesben lesz, de 
egy gyenge hajlású homorú görbében.

A FEKETE-féle görbe fémvonalzó alkalmazása a grafikus 
interpolatiót nemcsak egyszerűvé teszi, de az egyenes útján 
való közbesítésből eredő hibát is kiküszöböli.

A közbeeső pontoknak t. f. magasságait meghatározni 
egyszerűen úgy kell, hogy a megfelelő aneroidállás rendszá
lait megállapítva, az ordinátán a magasságot leolvassuk, és a 
jegyzőkönyv utolsó rovatába bejegyezzük (a II. és III. példa 
utolsó rovata).

58 0

:>í h )
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Az anyag feldolgozása, az eredmények összeállítása.

A magasságmeghatározás említett módja tulajdonképen 
már a feldolgozás keretébe tartozik. Úgy ezt, m int a gyűjtött 
adatoknak rendszeres összeirását mindig a megfigyelő maga végezte. 
A reductió és interpolátió helyességét a beküldött és az irat
tárba elhelyezett felvételi jegyzőkönyvek és diagrammok alap
ján vizsgáltuk fölül.

A megfigyelő a jegyzőkönyv adatait fa jo k  szerinti csoporto
sításban u. n. „észlelőlapokra“ írta ki, s ezek szolgáltatták a nö
vényföldrajzi megfigyelések anyagát (1. a IV., V. és VI. példát). 

FEKETE-féle Effy hegyvidékre vonatkozó és ugyanazon észlelő által bekül- 
görbe dött lapok ugyanazt az „ellenőrzési szám“-ot kapták.1 

vonalzó. Az országot főleg orografiai alapon, 14 vidékre osztottuk:2
(lásd az I. térképet.)

I. Északnyugati Kárpátok.
II. Középkárpátok.

III. Északkeleti Kárpátok.

1 Az ellenőrzési számok sora 1-től 517-ig terjed.
2 Nagyrészt dr. Jankó János, Magyarország hegyvidékeinek csoportosítása c. 

munkája után.
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IV. Keleti Kárpátok.
V. Déli Kárpátok.

VI. Délmagyarországi Hegyvidék.
VII. Bihar Hegység.

VIII. Magyar Középhegység.
IX. Szigethegyek.
X. Balatonmelléki dombvidék.

XI. Duna-Dráva közti Alpok (Magyar Alpok).
XII. Dráva-Adria közti Alpok (Horvát Alpok).

XIII. Erdélyi Medence.
XIV. Nagy és Kis Magyar Alföld.
A hegységek és hegycsoportok elnevezéseihez (lásd az I. térképmel

lékletet) a következő megjegyzéseket, illetve magyarázatot fűzzük. Tekin- 
kintettel a bizonytalan nomenklatúrára, J ankó J ános felosztásától sok 
esetben eltértünk. A magassági elterjedés nézőpontjából a hasonló oro- 
grafiai viszonyokkal biró hegységeket vagy hegycsoportokat foglalhatjuk 
csak össsze, így pl. a Magas Tátra és a Szepesi Magúra nem egyesíthetők, 
miután utóbbinak legnagyobb emelkedései csak 1000 m körüliek, azért 
a Szepesi Magurát a magassági elterjedési viszonyok tárgyalásánál leg
inkább a szomszédos Lőcse-lublói hegységgel együtt emlegetjük.

Északnyugati Kárpátok (I). A Magyar-Morva határhegység északra a 
Kiszuca forrásáig terjed. „Nyugati Beszkidek“ elnevezés alatt a Kiszuca for
rásától a Fekete-Árva forrásvidékéig húzódó hegységet szokták nevezni, 
mely az Osszust és Babia Gorát is magába foglalja. Miután azonban az 
Osszustól nyugatra eső részt újra csak (voltaképeni) Nyugati Beszedek
nek nevezik, e munka keretében Nyugati Beszkidek alatt mindig a Magyar- 
Morva határhegységtől ajablunkai szorosig terjedő határláncolatot értjük; 
az Osszus a jablunkai hágótól a polhorai hágóig, a Babia Gora a polhorai 
hágótól a Fekete-Árva forrásáig terjed.

Közép Kárpátok (II). „Kis Fátra“ elnevezés alatt a Vág balpartján 
húzódó Veterna Holát s a Vág sztrecsényi szorosától É-ra fekvő tulajdon- 
képeni Kis Fátrát (Pax szerint: Klein-Kriván Stock) és Árvái Magurát 
együttesen szokás érteni. Nehogy kétségek merüljenek fel, hogy „Kis Fátra“ 
alatt az egész hegységet, vagy pedig ennek csak egy részét értjük-e, a 
Vágtól délre eső szakaszát Veterna Hola helyett Kis Fátrának, az északra 
esőt a zázrivai völgyig Kriván-Fátrának s további északkeleti folytatását 
a Fehér és Fekete Árva egyesüléséig Árvai-Magurának fogjuk nevezni.

Hasonló okoknál fogva a Nagy Fátrának csak Körmöcbánya és Fenyő
háza közötti részét illettük Nagy Fátra elnevezéssel; a körmöd hegyeket, 
Zgyárt, Madaras-t (Ptacsnik), Újbányái hegyeket és Tribecset (melyek a 
Nagy Fátra vonulatának déli részeit képezik), a legmagasabb csúcs után 
egyszerűen Madaras hegységnek nevezzük.

Eltérőleg a geológiai alapon történt felosztástól, a selmeci hegységet 
(Szitnya 1011 m) elszakítottuk a Madaras hegységtől, épúgy a Polánát is,
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melyet a magassági elterjedés szempontjából célszerűnek láttunk a Véporral 
és Fabovával együtt említeni.

Északkeleti Kárpátok (III). Itt tiltakozunk P ax azon önkényes eljárása 
ellen, mellyel a Keleti Beszkideket és Máramarosi havasokat Erdős Kár
pátoknak nevezi, holott a magyar köztudatban e név a határláncolat más 
részére van már lefoglalva. Erdős Kárpátoknak a Poprád környékétől a 
Labore völgyéig terjedő alacsony határhegységet nevezzük. „Szolyvai ha
vasok“ elnevezés helyébe a szintén, eléggé használatos Beregi havasok-at 
tettük. A Máramarosi havasok a Nagyág folyótól az Aranyos-Beszterce völ
gyéig terjednek.

Déli Kárpátok (V). Brassói hegység helyett: Bucsecs-csoport-ot hasz
nálunk, ezt teszi P ax is már többször idézett művében. Ha a Retyezátot 
említjük, a Vulkán hegység mindig idetartozónak veendő.

Erdélyi Medence (XIII). Helyesebbnek véltük a Medence, mint a Fel
föld elnevezést.

A „Horvát Alpok“ elnevezést a „Dráva-Adria közti Alpok“ helyett 
csak ott használtuk, ahol erre a helyszűke miatt kényszerítve voltunk (pl. 
a táblázatoknál).

Az észlelőlapok további csoportosítását ezen hegyvidékek keretén be
lül végeztük, még pedig akként, hogy a fajok a könnyebb áttekinthetőség 
s az adatok gyorsabb felkereshetése végett, betűrendben követték egymást; 
az egy fajra vonatkozó észlelőlapokat az ellenőrzési számok nagysága sze
rint sorakoztattuk.

Az átlagszámításhoz természetesen nem minden, az észlelőlapon fel
jegyzett, adatot használtunk fel, miután nem mindegyik volt határadatként 
megjelölve. Ily adatok csupán az előfordúlás tényét igazolták, egyebet nem. 
Az észlelőlapon összehalmozott s különféle tenyészeti határokat felölelő 
adatokat (alsó és felső határok, a faalakra, cserjealakra, tömeges és szórvá
nyos előfordúlásra stb. vonatkozó adatok) még rendezni kellett.

A gondos áttekintés és elbirálás megtörténte után, az elfogadott ha
táradatok, a tenyészeti határ mineműsége szerint külön-külön lapokra ke
rültek (lásd a VII. és VIII. példát). A leirás helyességét összeolvasással 
ellenőriztük.

Az átlagokat az adatok összeadása és az adatok számával történt osztás 
útján kaptuk.

Az erdészetre fontosabb fajoknál a „sík és völgy“, „tető és gerinc“ 
s a nyolc napkitettség rovataira átlagsort számítottunk ki (VII. példa), a 
kevésbé fontosaknál, vagy pedig oly esetekben, amikor a csekély adat
szám következtében elfogadható átlagsort nem kaphattunk, egyetlen át
laggal, a főátlaggal elégedtünk meg (VIII. példa). A sík, völgy, tető és gerinc 
együtt, valamint a nyolc napkitettség adatai együtt, csoportátlagokat ered
ményeztek1 (VII. példa). A legfontosabb átlag természetesen a főátlag, mely

1 A csoportátlagokat az adatok összegeinek az adatszámmal való elosztása, nem 
pedig az átlagsor középszámának meghatározása útján kaptuk.
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VII. Példa.
Faj: Pinus Cembra L. Hegyvidék: KÖzép kárp átok (Magas-Tatra) Lapszám: 1.
Tenyészeti határ : alsó határ. Telepedés : term.
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Vili. Példa.
Faj: Quercus conferta Kit. Hegyvidék: Délmagyar orsz. Hegyvidék. Lapszám: 1.

Tenyészeti határ: szórványos elöford. felső határa. Telepedés: term.
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mellett a szélsőségeket, mégpedig az alsó határoknál a minimumot, a felső 
határoknál a maximumot tüntettük ki.

E munka II. kötetének kimutatásai e számítások eredményeit ölelik 
fel, de ezúttal nem a fajok betűsora szerint, hanem a természetes rendszert 
és az erdészeti fontosságot kölcsönösen szem előtt tartva. Kezdjük a tűleve
lűekkel, de nem a Taxus-szal és Juniperus-szal, hanem a Picea-val, Abies- 
szel és Pinus-szal. A lombosak élén nem a Betula és Alnus génusz, de a 
Fagus. Quercus és Carpinus áll; a cserjéket lehetőleg hátra helyeztük.

Feladat, fontosság, általános fogalmak.

Az erdészeti növény földrajzi megfigyelések célja: az erdészeti és 
erdészeti növénytani tekintetben nevezetesebb fa- és cserjefajok elterje
dését, különösen pedig őshonosságának határait a Magyar Állam területén 
úgy kitüntetni, hogy a szám- és térképbeli adatokat a tudomány és a 
gyakorlat embere egyaránt felhasználhassa. Talán épen az erdész előtt bír 
legnagyobb gyakorlati fontossággal annak ismerete, hol vonta meg maga 
a természet a fajok elterjedési határait s erre mily viszonyok, körülmények 
és tényezők voltak, vagy lehettek befolyással? A bölcs természet újjmu- 
tatását kell hogy kövessék mindazok, kik az erdők fenmaradását mes
terséges úton is biztosítani kivánják!

A jelenlegi erdei fatenyészet határai, az alsók épúgy, akár a felsők, 
az emberi befolyás, az emberiség évszázados és évezredes kulturális, mind
amellett az erdőre nézve írtó, pusztító befolyásának kétségtelen jeleit mu
tatják s így a természet működése talán sehol sem volt nálunk az em
beri befolyástól teljesen mentes. A természet és az ember kölcsönös, de 
eredményeiben ellentétes működése, tulajdonképen a természet és az em
ber harca s ha nem tekintjük önmagunkat mintegy a természeten kívül 
állóknak, az embernek a természet munkájába való beavatkozását némileg 
épúgy természetes jelenségnek kellene tartanunk, akár a szélvész rombo
lását, mikor egész hegyoldalak erdőségeit dönti halomra.

Valószinű, hogy talán csak a régi Diluviumban szárazzá lett Alföl
dünk egy része a történelmi időkben is erdőtlen volt. Hazánkban tehát 
eredetileg az alsó erdőhatár épúgy ki volt fejlődve, mint havasainkon a 
felső. Klimai határértéket jelentett mindkettő. Jelenleg alig találjuk meg 
már az alsó erdőhatárokat, a mezőgazdasági kultúra régen elseperte őket 
az útjából.

A felső e^dőhatároknál az emberi beavatkozásnak nem nyílik oly 
tág tere, mint az alsó erdőrégióban, az ember állandó lakóhelyeinek köz
vetetten közelében. A természeti erők az erdő veszteségeit itt sokkal 
könnyebben képesek helyrehozni, az elvesztett területet visszahódítani. Az 
emberi eredetű pusztítás itt rendesen nem oly nagyarányú és többnyire 
a terepviszonyoktól függő. Bárminő az ok, mely az ember erdőpusztítá
sainak legalább ideig-óráig útját állja, az erdő aránylag gyorsan nyeri 
vissza eredeti uralmát. így bebizonyított dolog, hogy míg a történelmi idők
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békességes szakaiban az erdő területben sokat veszített, addig a háborús 
mozgalmak, sokáig tartó hadakozások alatt előrenyomult.

Ha az erdő felsőhatárainak leszorítását megállapítjuk, bizonyára 
találunk a közelben oly részeket, ahol pl. a hegyoldal meredeksége, 
sziklás, hozzáférhetetlen, vagy legeltetésre alkalmatlan volta miatt az 
erdő épségben, érintetlenül maradt meg. Viszont azonban léteznek oly 
meredek, sziklás, vagy kőfolyásos területek is, melyeken még az erdő 
sem tud tért foglalni.

Erdeink javarésze már nem viseli magán az őseredetiség jellegeit, 
bár a folytonos változás és átalakulás részben természetes jelenség, mely a 
fajok harcának a következménye. Nemcsak az erdő és az ember, de a 
növényfajok is örökös harcban állanak egymással. A változó viszonyok 
hol egyik, hol másik faj tenyészetének kedveznek s így emberi beavat
kozás nélkül sem örökéletű egy faj uralma.

Hovatovább, napról-napra változik az erdő képe; az erdei kultúra oly 
helyekre is eljutott már, ahol ezelőtt talán ember sem járt soha. A rend
szeres kihasználások, mesterséges felújítások, külföldi fafajok meghonosí
tása, sőt a kihasználással együtt járó természetes felújítási módok is meg
változtatják az erdő képét, az erdőt képező fafajok területi eloszlását. Az 
ősbükkös helyén már fenyőtelepítéseket látunk, melyben a bükknek csak 
alárendelt szerepe van; vén tölgyesek már ritkaságszámba mennek ha
zánkban. Dunántúl sok helyén a tölgyesek területét gyertyán és bükk 
borítja; az elkopárosodott, borókával benőtt felvidéki legelők valamikor 
büszke fenyők koronáit hordták. A síkvidéki tölgyesek helyén hullámzó 
búzavetések ringanak, a kizsarolt, — valaha értékes — talajt nyires bo
rítja, havasainkon irt, éget a pásztor! A tiszafa és havasifenyő (Pinus 
Cembra) máris a ritkaságok közé tartoznak; óriási erdőterületek szolgál
ják most a mezőgazda céljait, főképen a tölgy helyén!

Önkéntelenül is az a kérdés tolul előtérbe, vájjon jelenleg hol fog la l
nak el területeket a különböző erdei fa fa jo k , természetes térfoglalásuk mely vi
dékekre terjed k i?  M ilyen határok közé van szorítva magassági elterjedésük s 
m ily körülmények vannak erre befolyással?

A fafajok vízszintes (horizontális) és magassági (vertikális) elterjedé
sének a megállapítása képezte az évekkel ezelőtt megindított növényföld
rajzi munkálatoknak feladatát.

Itt volt az ideje, hogy e kérdéseket tisztázzuk, mert minden késle-’ 
kedés csak veszteséget jelenthetett volna. Most még többnyire felismer
hetők az eredeti állapotok; hazai erdőgazdaságunk még nem oly régi, 
hogy a kultúra befolyását a legtöbb esetben kideríteni ne lehetne.

A fa- és cserjefajok elterjedését hazánkban pontosan még nem ismer
jük; a régebbi kutatók is ritkán fordítottak erre gondot s akkor is inkább 
csak a horizontális elterjedésre. Azok az adatok, melyek egyes fajok ver
tikális elterjedésére vonatkoznak, oly elenyésző csekély számuak, hogy 
sem összehasonlításra, sem következtetések vonására nem alkalmasak, 
legfeljebb tájékoztatásúl.
Fekete—B la ttn y : Fák és cserjék elterjedése. 3
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Nagyon kívánatos volt, hogy az erdei fa- és cserjefajok elterjedési 
körére vonatkozó, sok tekintetben hiányos ismereteink kiegészítéséül, a 
nemcsak botanikai fontossággal bíró, de a kezelő erdész által is használ
ható eredményeket Ígérő megfigyeléseket Magyarország és Társországai 
területére kiterjesszük.

Nem célja e munkának, hogy az egykori erdőhatárok helyzetét is 
megállapítsa, vagy pedig, hogy- az erdők összetételére, területi változá
sába, egyes fafajok előtérbe jutására, visszaszorúlására vagy teljes eltű
nésére befolyó tényezőket kutassa, esetleg megállapítsa. Ez a tárgy maga, 
külön tanulmány, mely nem vehető fel amúgy is terjedelmes munkánk 
keretei közé.

A jelenlegi állapotok felvétele képezi e munka alapját. Külön válasz
tottuk a direkt mesterséges telepítéseket és ezek kimutatható következményeit. 
A természetes előfordúlások megállapításánál csakis az érett korú egyedek 
vagy állományok vétettek tekintetbe.

Az ültetésből vagy vetésből eredő állományok maghullásából (pl. erdei
fenyő), vagy a mag elhurcolásából (pl. dió, szelídgesztenye) eredő előfor
dúlások (elvadulások) a természetesek közé nem vétettek fel, de már a 
letarolt erdőterületeken megjelenő gyomfákat, vagy cserjéket természetes 
megtelepedésüeknek vettük (Sambucus, Corylus stb.)

A fajok vízszintes elterjedésének megállapításánál szó eshetik É-i, 
D-i, K-i, Ny-i határokról; a magassági elterjedésnél a határt a t. f. magasság 
métereiben fejezzük ki s ezek az általános növényföldrajz nézőpontjából 
alsók és felsok. Miután azonban e munka főképen az erdészet céljait kívánja 
szolgálni, e kereten belül más határokat is megkülönböztettünk, főleg ott, 
ahol a faj erdészeti fontossága, erdöalakjainak változatossága ezt a megkülön
böztetést megkövetelte.

A következőkben tehát azokat a fogalmakat és irányelveket ismer
tetjük, melyekre e munka alapozva van.

A fontosabb erdőt képező fák nem mindenütt, vagy nem minden 
magasságban fordúlnak elő egyenlő mennyiségben. Ugyanazon faj előfor- 
dúlása egyes helyeken tömeges, másutt ismét szórványos lehet. Egyes vidé
keknek határozott jelleget ád jelenléte, külön form átiót képez ily helyen, 
másutt pedig csak alárendelt szerepet tölt be. A tömeges és szórványos 
előfordúlás fogalmai közt határt vonni csak úgy lehet, ha erre valami 
mértéket állapítunk meg.

Megállapodásunk az volt, hogy ha a kérdéses fafaj legalább 01, vagy 
ennél nagyobb arányban vesz részt az erdő állományának képzésében, 
úgy e fajt állományképzőnek tekintjük. Ellenkező esetben az előfordúlás 
szórványos.

Általában azt mondhatjuk, hogy a tenyészeti határok közelében a 
legtöbb faj előfordúlása sporadikus, míg a tenyészeti (horizontális vagy 
vertikális) pászta közepe felé az előfordúlás tömegesebb: számottévő ural
kodó, vagy elegyetlen. Különböző helyek ugyanazon t. f. magasságaiban 
ugyanaz a faj lehet állományképző és szórványos is.
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Szó eshetik tehát az alsó és a felső tenyészeti határ közelében a 
szórványos előfordúlás 1—1 pásztájáról s e kettő közt a tömegesebb elő
fordulás — mondjuk az állományképzés — övéről.

Minden tenyészeti övnek két határ felel meg. tehát kétszer annyi 
tenyészeti határról kellene megemlékeznünk, mint ahány tenyészeti övét 
különböztettünk meg. Miután azonban az állományképzés alsó határa egy
úttal a szórványos előfordúlás alsó pásztájának felső határa is és az állo
mányképzés felső határa egyszersmind a szórványos előfordúlás felső 
pásztájának alsó határa, tehát három tenyészeti öv mellett nem hat, hanem 
csak négy határról lesz szó; ezek:

1. a szórványos előfordúlás alsó határa,
2. az állományképzés alsó határa,

* 3. az állományképzés felső határa,
4. a szórványos előfordúlás felső határa.
Az erdészet szempontjából szükségesnek mutatkozott a normális 

körülmények között magas törzsfejlődésit, tehát legtöbb erdei fafajunknál 
az eltörpülés, elcserjésedés határait is megállapítani. Az eltörpülés minden 
régióban bekövetkezhetik s okai lehetnek a sovány, sziklás talaj épúgy, 
mint a sorvasztó szeleknek való kitettség, vagy a nagy t. f. magasság, 
az ember és a legelő állat károsításai.

Az eltörpülésnek növényföldrajzi jelentősége a felső tenyészeti határok 
közelében van. Főképen az erdész nézőpontjából nem lehet közömbös 
megtudni, hogy az erdő fái mily törzsmagasságúak felső tenyészeti hatá
ruknál, vájjon a kérdéses faj magas törzsű egyedekkel, vagy pedig törpe, 
elcserjésedett, satnya példányokkal zárja-e le tenyészeti övét s ez utóbbi 
esetben mekkora az az átlagos t. f .  magasság, a meddig fává növő egyedei 
még rendes sűrűségű, erdőhasználati célokra alkalmas erdőket képezhetnek?

Ennek eldöntésénél az a kérdés merül föl, hogyan vonjuk meg a 
határt a faalak és a cserjealak (törpe-alak) közt?

Két legelterjedtebb erdőt képező fafajunk, amelyek nálunk normálisan 
erdőhatárt képeznek: a lucfenyő és a bükk. Lássuk, hogyan viselkedik e két 
faj tenyészetének felső határainál?

A lúcfenyő régiójában alulról fölfelé haladva, többnyire ebben a zárt 
állományban éri el sporadikus előfordúlásának felső határát legtöbb hegy
vidéki fafajunk. Ezen fölül a lúcfenyő úgyszólván elegyetlen, zárt, magas 
törzsű állományokat képez s így hatol fel oly magasságokig, ahol az erdő 
tömöttsége, sűrűsége végre csökken s a törzsek csúcsmagassága is a nor
mális alá száll. Tovább felfelé haladva, az erdő sűrűségi foka rohamosan 
apad, annyira, hogy a sári-állomány elnevezés nem illetheti már meg, 
mert hézagossá: szakadozottá lett. Az erdő állománya itt is elegyetlen, de 
a ritka (0*2—0*4) állásban lévő, földig ágas, nagy terpeszű, sudarlós, de 
azért a területen eléggé egyenletesen elosztott lúcok közt ott láthatók már 
a törpeboróka, berkenye, törpefenyő, füzek, áfonyák, havasi éger stb., 
melyek a „szakadozott lúcállományu hézagait vannak hivatva kitölteni. Végre 
ez a szakadozottság is megszűnik s a fák vagy csenevész bokrokká tör-

3*
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pülnek, vagy pedig itt-ott, egyes védett pontokon bukkan még fel egy-egy 
(utolsó) faalakú lúc s a törpefenyves és sziklaoldalak védelmét kereső bokros 
lúc-sziget. A szakadozott lúcállomány pasztája képezi normálisan a havas 
alatti véderdőt s főleg azért fontos a megállapítása.

Ha megfigyeljük, vájjon mily csúcsmagassá gúak a lúc-egyedek azokon 
a pontokon, ahol felfelé a lúcfenyő szakadozott állománya megszűnik, azt 
találjuk, hogy e helyeken a törzsmagasság mintegy 8 méterre tehető. Ahol 
a fák a 8 m magasságot már meg nem ütik, az erdő is véget ér s csak 
egyes példányok nőnek még fává, máskülönben beáll a teljes eltörpülés.

A zárt erdő fe lső  határa fölé a lucfenyőnél nem a szórványos előfor
dulás pásztája illeszkedik — mint ez a legtöbb fafajra áll, de a szakadozott 
erdő. Ha a szakadozott lúcállomány törzsei a 8 rn-t nem ütik már meg, ott 
van ez erdőalak felső  határa, vagyis az eltörpülés övének alsó széle.

Ilyen a lúc erdőalakjainak ideális elhelyezkedése, a valóságban azon
ban ez a sablon nem található föl mindenütt. Arra is van eset, hogy egyik 
vagy másik erdőalak teljesen hiányzik; léteznek oly lúcállományok, melyek 
teljes sűrűségüket megtartva hatolnak fel az eltörpülés régiójába, Ez eset
ben tehát a szakadozott erdőalak nincs meg. Mint a természet érdekes 
játékát kell megemlítenünk azt a kivételes esetet is, ha a zárt állományú 
(néha elegyetlen) lúcos felett zárt bükkállomány végzi az erdei vegetátiót; 
itt tehát a lúcfenyő zárt állományának felső határa ennek (meglehetősen 
alacsony) általános felső határa is.

Az a nemzetközi megállapodás, hogy a faalakú  előfordulás felső  határát 
az utolsó 8 m-es vagy ennél magasabb egyedek határozzák meg, — a lúcfenyőnél 
helyes mértéknek bizonyúlt, épen a fent kifejtett okoknál fogva. Ehhez a 
megállapodáshoz tartottuk mi is magunkat.

Ahol a lúcfenyő tömegesen fordúl elő, ott néhány kivételes esettől 
eltekintve, mindig erdőhatárt képező faj. A bükkről nem mondhatjuk 
ugyanezt. Ennek a fának a viselkedése a felső tenyészeti határoknál egészen 
más, mint azt a lúcfenyőnél láttuk. Tudjuk jól, hogy nálunk a bükk a 
legelterjedtebb fafaj, mely az erdőterület mintegy 36 °0-át foglalja el; 
kiterjedt állományai sok helyen meghiúsítják minden más erdei fafaj tér
foglalását, nem hiába kapta a német szakirodalomban a „türelmetlen“ 
(unduldsame Buche) jelzőt.

A magashegységi bükkrégió vagy a lúcfenyő tenyészeti öve alatt 
foglalt helyet s ilyenkor a lúc és bükk érintkezési határa lehet éles, de 
lehet elmosódott is, a bükk eltörpülése azonban ritkán következik be, 
vagy pedig, ha a lúcfenyő hiányzik a bükkállomány felett, a bükk veszi át 
az erdőhatár képzésénél a lúc szerepét.

Bükkerdőhatárokat nemcsak ott. látunk, ahol a lúc egyáltalában nem 
fordúl elő, pl. Ung és Bereg havasain, de oly helyeken is, ahol a lúc ere
detileg honos és uralkodó faj, pl. az Alacsony Tátrának nem egy helyén, 
a Bihar hegységben stb.

Ahol a bükkállomány erdőhatárt képez, mindvégig zárt marad, csak 
a törzsmagassága csökken állandóan a t. f. magasság emelkedésével, míg

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



l Ú c ERDOHATAR a BORCÓ1 HAVASOKBAN

1542 M

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



Bevezetés 37

azt a pontot el nem éri, ahol a fanagyság a 8 m alá száll. Ez a pont az 
állományképzés felső határát jelöli, feljebb a bükköst törpének tekintjük. Ez 
a megállapítás a bükk tenyészeti viszonyaival nincs teljesen összhangban, 
jobban felelt volna meg a faalak határául itt a G méteres példányokat 
venni. Egyöntetűség kedvéért azonban megmaradtunk a 8 m-es faalaknál.

A lúcnál és bükknél tehát más-más formátiókat különböztettünk meg. 
A bükknél magánál is válaszfalat vontunk a: „hükkállomány, mint erdő- 
hcttáru, s „hükkállomány felette lúcosu közt.

A legtöbb — szórványosan előfordúló, vagy idegen állományokba ke
vert* - fafajnál az alsó határon kivűl (ha t. i. tenyészete le nem száll a 
legalacsonyabb pontokig) a faalak és az eltörpülés felső határát különböz
tetjük meg, esetleg csak a „felső határ“-t (tekintet nélkül az egyedek 
alaki kifejlődésére, pl. a mezei juharnál, mezei szilnél stb).

A cserjéknél természetesen csak általános határokról lehet szó, azonban 
a törpefenyőnél a „zárt-cserjés“ övét s ennek határait is, ahol lehetett, 
megállapítottuk.

Lássunk egymás mellé állítva néhány tipikus példát:

Lucfenyő
1. szórványos előfordulás alsó határa
2. állományképzés alsó határa
3. zárt állományképzés felső határa
4. szakad, állományképzés felső határa 
[5. 8 m-es faalak felső határa]

j zárt törpe állomány f. h.-a 
|ö. eset eg. | sza -̂a(j törpe állomány f. h.-a \
7. eltörpülés felső határa J

Bükk
a) mint erdöhatár:

8 m-nél 
magasabb 
egyedek

8 m-nél 
alacsonyabb 

egyedek

b )  felette lúcos:

1. szórványos előfordúlás alsó határa
2. állomány képzés alsó határa

3la. állományképzés felső határa 
(erdőhatár)

4la. zárt cserjés vagy eltörpülés 
felső határa

3jb. állományképzés felső határa

4lb. szórványos előfordúlás felső ha
tára (lúcosban).

Tölgy, gyertyán
1. állományképzés felső határa
2. szórványos előfordúlás felső határa
3. eltörpülés felső határa.

Magashegységi és havasalji cserjék
alsó határ, 
felső határ.
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A síkon, dombvidéken, közép és magashegységben egyaránt előfordúló 
fajoknál, csupán: (fa- és cserjealak) felső határ.

A tudomány kívánalmait tartottuk szem előtt, az eredményeknek a 
térképeken, valamint a grafikonok, diagrammok és számsorok útján való 
feltüntetésénél.

A vízszintes elterjedés határainak megvonásánál nagy hasznát láttuk 
Bedö nagy erdőtérképének, valamint már egyszer említett statisztikai mun
kájának, melyből a legtöbb erdei fa elterjedésének területi adatait vettük.

Itt kívánjuk ismételve kifejezni és hangsúlyozni, mennyire előnyös 
volt a jelen tanúlmányok elvégzésére az a szerencsés körülmény, hogy a 
Magyar Állam annyi jól szervezett erdőhatósággal és képzett erdésszel ren
delkezik.

Még a fa- és cserjefajok elterjedésének részletes tárgyalása előtt cél
szerű lesz különösen a tenyészeti határok kialakulására befolyással bíró 
tényezőkről — melyekhez a növényfajoknak alkalmazkodniok kell — főbb 
vonásokban megemlékezni. E tényezők kutatása tulajdonképen az ökológiai 
növény földrajz feladatai közé tartozik, de vonatkozásaiban itt is gyakran kell 
azon okokra rámutatni, melyek az elterjedés jelen állapotát előidézhették.

A legfőbb tényező, melytől a növényfaj léte s így a tenyészeti határok 
földrajzi, vagy magassági helyzete függ, elsősorban a kiima1, azaz a meleg, 
világosság, víz és szelek stb. együttes hatása s a növényfajoknak ezekhez 
való alkalmazkodási képességi foka. A világosság ereje és tartama, a meleg
nek mennyisége (hőösszeg), eloszlása évszakok szerint, az évszakok tar
tama és váltakozása, a hőmérséki szélsőségek (minimum, maximum), a 
csapadék mennyisége és eloszlása, a légnedvesség foka, harmat és köd
képződés stb. stb. mind igen fontos ökológiai tényezők.

A talaj mineműségének, fizikai és vegyi tulajdonságainak hatása a 
növénytenyészet magassági határaira nehezebben értékelhető. A vízszintes 
elterjedésnél a talajoknak, különösen a mésztalajoknak nagy szerepük van. 
Néhány fa és cserje tenyészete mészhez kötött, főleg pedig mésztalajon 
tenyészik északi elterjedési határán. Mésztalaj okon általában változatosabb 
és gazdagabb a növény tenyészet s e jelenség különösen akkor feltűnő, ha 
eruptiv kőzetek közt mészszigetek fordúlnak elő.

Vájjon a mésztalajok eleválólag hatnak-e a magassági határokra, erre 
nézve a főbb erdőt képező fajoknál megtettük az összehasonlításokat.

A talaj különböző fizikai és vegyi alkata (főleg víztartalma) más-más 
növényformátióknak adhat és ad létet. A hegyoldal meredeksége s a talaj 
sziklás, görgeteges volta sokszor az erdőhatárok depressióját idézheti elő. 
Csapadékszegény vidékek vegetátiója a csapadékdúsabbakkal szemben 
hasonló orograíiai viszonyok mellett is más képet mutat. A patakpartok, 
lápok növénytársasága egész más összetételű, mint az esőtlen homokpusztáé, 
az üde talajú hegyoldalaké stb.

1 Részletesebben lásd Fekete—MágóCSY Erdészeti Növénytan II. rész 1155— 
1163. 1. — Graebner Lehrbuch der Pflanzengeographie 1910.
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Az a sok más — gyakran ismeretlen — körülmény pedig, mely a 
magassági határok eleválására, vagy depressiójára hatással van, valamennyi 
a kiimát, vagy az insolatió nagyságát (tartamát és erősségét) módosító: 
erősítő, vagy gyöngítő tényező. Tudvalevő, hogy a csapadékviszonyok az 
insolatióra befolyást gyakorolnak; a csapadékban dús vidékek általában 
mérsékeltebb klimájúak, mint a csapadékban szegények, Európa nyugati 
részei csapadékban dúsak, egyúttal egyenletes, tengeri klimával rendel
keznek, a keletiek viszont csapadékban szegények, nagy nyári meleggel, 
erős téli hidegekkel. A Magyar Állam területe elég nagy ahhoz, hogy e 
tényezők hatásai érezhetőkké is lesznek.

Ezek után érthető, hogy a tenyészeti határok kialakúlására nemcsak 
a földrajzi szélesség van befolyással, de a földrajzi hossz is. Nyugaton, a 
tenyészethez, szükséges nedvességet a tengeri levegőáramlások fölös mér
tékkel adják, a folytonos párolgás, a gyakoribb ködképződés és szelek 
erősen csökkentik az insolatió hatását. Keleti irányban — a szárazföld 
belseje felé — haladva lassankint a kontinentális hatás is érvényre jut 
s a magassági határok emelkednek.

A földrajzi szélesség és hossz kölcsönös hatásának eredményeképen a 
magassági határok helyzetének legerősebb változását az ÉNy—DK-i irány
ban tapasztaljuk.

Síkságok, tengerek közelléte, szomszédsága a felső tenyészeti határok 
depressióját, az alsóknak emelkedését — szóval a tenyészeti pászta kes- 
kenyedését idézi elő. Ezért az Adriai tenger közelében lévő hegységekben, 
mint látni fogjuk, a felső határ alacsonyabb, az alsó magasabb, mint lenne 
akkor, ha a hegyvidéket minden oldalról kontinens venné körül. Hasonló 
az eset a Magyar Alföld szomszédságában elterülő hegyvidékeken is (Bihar 
hegység, Délmagyarországi Hegyvidék).

Nem szabad figyelmen kivül hagynunk a kiterjedt hegyvidékek be
folyását sem. Bebizonyítható, hogy a magasabb tenyészeti határt majd 
mindig a nagyobb tömegű s magasabbra emelkedő hegyvidéken találjuk1, 
főleg akkor, ha ezek felföldek, domb vagy hegyvidékek védelmét élvezik. 
Ez a befolyás néha oly tetemes, hogy a többi tényező hatása emellett el
enyészik; — Kerner szerint, az osztrák tartományok erdőhatárainál — a 
földrajzi szélesség befolyásával együtt 3500 bécsi láb (=  1106 m) magas
sági különbséget okoz.2

Mély környezetnek a felső tenyészeti határokat sülyesztő, a magas
nak emelő hatást kell tulajdonítanunk.

A szelek hatása sohasem lehet eleváló. Az erős, vagy sorvasztó sze
leknek való kitettség az eltörpítés okozója oly szintekben, ahol a t. f. 
magasság még nem lehet az eltörpülés előidézője. A szelek hatásával 
szemben a különböző fafajok különbözően viselkednek. A szelek iránt pl.

1 Kerner szerint ezzel a jelenséggel szoros kapcsolatban van az isothermo- 
vonalak emelkedése. Sajnos, hogy a felső tény. határoknál végzett termometrikus fel
jegyzéseink sehonnan sincsenek. Ebben az irányban még sok kivánni való van hátra.

a Der Wald und die AlpenWirtschaft in Österreich etc. 18. 1.
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igen érzékeny a bükk s eltörpülésének ez az oka, különösen exponáltabb 
helyeken (gerinceken, éleken, hegycsúcsokon), még oly magasságokban is, 
(900—1000 m) ahol pl. a hegyoldalak bükktenyészete teljesen normális. A 
tengerparti hegység (Velebit, Kapella) bükktenyészetének tipikus formá- 
tiója, a kiterjedt zárt bükkcserjés is jórészt a szelek (bóra) hatásának ered
ménye.

A havasalji lúcosokban az erdők szakadozottságát, a törzsek egy
oldalú ágfejlődését, a széljárta helyekről való tartózkodását vagy bokrokká 
törpülését a sorvasztó szél idézi elő. A szelek tehát a faalakú  előfordulás 
fe lső  határának magasságára nem csekély befolyással lehetnek. Ennek 
eredményeit a különböző napkitettségekre (expositiókra) megállapított 
átlagsorok gyakran szembeszökő módon igazolják. A fá s  növényzet elter
jedésére a termőhely közvetlen környezete igen feltűnő hatással van. Más 
a havas aljának, a zárt és szakadozott, vagy kigyérült erdő fás növény
zete, megint más a. sziklás, bokros, napsütéses helyeké, az ember és állat 
közvetlen befolyása alatt lévő réteké vagy legelőké, a patakpartoké, a 
mezőgazdasági földek közé zárt csepleszeké és mesgyéké stb. Minket első
sorban az erdőben előforduló fá k  érdekelnek.

A felsorolt tényezőkön, a geológiai korszakok előidézte változásokból, 
s a fafajok vándorlásából, -klimai és talaj igényeiből eredő természetes 
alakulásokon stb. kivül, más — többnyire helyi — körülménynek is jelen
tőséget kell tulajdonítani. Mindezek kölcsönös, egymást erősítő és gyengítő 
befolyása idézte elő a mesterséges beavatkozások hozzájárulásával nemcsak a 
fajok elhelyezkedését és keveredését, de folytonos eltolódásnak és válto
zásnak kitett territoriális és regionális határaik jelenlegi kialakúlását is.
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ELSŐ FEJEZET.

Vízszintes elterjedés.

Nem elég nagyjából tudni, hogy néhány Horvátországból és Krassó- 
szörényvármegyéből ismeretes fás növény az ország középső és északi 
területén már nem nő, hogy a magyar tölgy (Quercus conferta) a Duna— 
Dráva közén nem fordúl elő, vagy hogy az északnyugati felföldön gyakori 
vörös- és erdeifenyő a keleti-délkeleti területeken ritka stb. Neilreich alap
vető felsorolásában érdekes összeállítását találjuk az Északnyugati Kárpá
tokban tenyésző, — csupán az északkeleti és erdély-bánáti határkárpátokban 
fellelhető, vagy a sík- és dombvidéken honos és a bécs-olmützi medencénél 
tovább nyugatra nem jutott fajoknak, még ma is érvényes, hogy a Kár
pátokat észak felé nem lépik át a Carpinus duinensis, Quercus conferta, Acer 
obtusatum, Fraxinus Ornus, Cotinus Coggygria, Lonicera Caprifolium, Cytisus 
Laburnum, Paliurus, Ruscus hypoglossum, Ruscus aculeatus.

Míg azonban a Carpinus duinensis nem lép át a Száván, a Fraxinus 
Ornus a Bükkhegységbe is eljut, a Lonicera Caprifolium és Ruscus hypoglossum 
a Kis Kárpátokban is nő, az Acer obtusatum ellenben a Száva és Dráva 
közén éri el északi határát. Ebből az egy példából is látható, hogy több 
fajnak elterjedését közös határvonallal nem jellemezhetjük eléggé, mert az 
ily megállapítás csak nagy általánosságban érvényes.

Általános tájékoztatásul szolgálhat pl. a következő csoportosítás. Azon 
fás növények közül, melyekre a vizsgálatokat kiterjesztettük:

I. a tengermellékröl messze nem távoznak el:
Juniperus Oxycedrus, Quercus Ilex, Laurus nobilis, Olea europaea, 
Paliurus aculeatus, Phyllirea latifolia, Pistacia Terebinthus;

II. középteng ermelléki (mediterrán) fajok 7 de a szárazföld belsejébe is 
élj útnak, a Szávát nem lépik át:
Carpinus duinensis, Acer monspessulanum;

III. a Dráváig terjednek:
Ostrya carpinifolia, Acer obtusatum, Juglans regia, Castanea 
sativa, Quercus conferta, Ilex aquifolium;

IV. északra a Balatonig ér: Tilia tomentosa;
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42 Vízszintes elterjedés

V. a Duna pozsony—váci vonalát átlépik, de az ország határain túl 
É-ra nem terjednek:
Acer tataricum, Quercus Cerris, Fraxinus Ornus, Cotinus Coggygria 
Lonicera Caprifolium, Ruscus hypoglossum;

VI. nyugat felé Ausztriába el nem ju t:
Acer tataricum, Tilia tomentosa, Amygdalus nana, Quercus 
conferta, Rhododendron myrtifolium, Bruckenthalia spiculifolia, 
Syringa Josikaea;

VII. Krassó-Szörény vármegyében, de Horvátországban is no:
Celtis australis, Carpinus duinensis, Acer monspessulanuin, Pinus 
nigra;

VIII. a Kárpátok keleti és délkeleti területén igen, a nyugatin nem:
Alnus viridis, Syringa vulgaris, Syringa Josikaea, Rhododendron 
myrtifolium, Bruckenthalia spiculifolia;

IX. az északi Kárpátokban gyakori, délen ritka, vagy ritkább:
Prunus padus, Sorbus aucuparia, Juniperus communis, Calluna 
vulgaris;

X. az Ország Ny—ÉNy-i területén gyakori, K —DK-en ritka:
Sorbus Ária, Pinus silvestris, Larix decidua.

Célunkul tűztük ki, hogy lehető pontosan állapítsuk meg e fás nö
vények territoriális határát, vagy széttagolt-szétszórt előfordulásuknak leg
szélső eseteit. Valamennyi faj elterjedésének hű képét adni nem lehetett, 
hiszen sok olyan van, melyek magassági elterjedési határaikon belül általá
ban mindenütt fellelhetők, hol sűrűbben, hol elvétve, de nagyobb területen 
sehol sem hiányoznak; ezek legtöbbjét nem is vettük fel az e fejezetben 
tárgyalt fajok közé. A vízszintes elterjedésnél fölöslegesnek tartottuk a kö
vetkező fajok tárgyalását, tenyészeti viszonyaikról megfelelő áttekintést nye
rünk magassági elterjedési körülményeik hegyvidékenként. ismertetésénél:

Corylus Avellana 
Betula verrucosa 
Salix Caprea 
Populus tremula 
Ulmus scabra 

„ glabra 
Tilia parvifolia 
Acer platanoides 
Acer Pseudoplatanus 
Acer campestre 
Fraxinus excelsior 
Sorbus aucuparia 
Crataegus monogyna 

„ oxyacantha

Pirus malus 
„ communis 

Prunus avium 
Evonymus europaeus 
Evonymus verrucosus 
Rhamnus frangula 
Cornus mas 
Cornus sanguinea 
Ligustrum vulgare 
Sambucus nigra 
Sambucus racemosa 
Viburnum opulus 
Viburnum Lantana 
Lonicera Xylosteum.

Az Ulmus effusa Willd. (U. pedunculata Foug.)-ról kevés a megbízható 
adat, általában ritka s a magassági elterjedés keretei közt csak biztos 
termőhelyeit említjük meg.
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1. K is  K á r p á t o k ........................................................... - + — — — — — — + — — + + + + — + — + — + — — + + — — + + + — + + + + — — + — — — — —

2. É szak nyu gati H a tá rk á rp á to k ........................... + + + - — + + + + + - + + + - - 4 - + - + — - + + + - + + + — + + + - - — + - - - — - 1 Csakis legdélibb részein.

3. M agas Tátra (a  lip tó i M agurával) . . . . + + + — + + + + + + - +
i

+ + - - — — 4 + - - + + + - + 4 — - + + + - - — + - - - - - 1 Csak a liptói Magurában.

4. K riván-Fátra, Á rvá i M a g ú r a ........................... + + + — - + + + + + - + + - - - — - + - + - - + + + — + + + - + + + - - — + — - - - -

5. K is F á t r a .................................................................... + + + - - + + + + + - + + + + ~ + - + - + - — + + + - + + + — + + . + 4 — - + - - - -
2

+ 1 Zobor.
2 Timorháza (Holuby).

6. N agy  F á t r a ............................................................... + + + — — + + + + + — + + + — — + — + — + — — + + + — + + + — + + + — — — +

7. M adaras h e g y s é g .................................................. + + - — - - - + + — - + + + + - + - + - + — - + + — - + + + — + + + - - - + - — — - -

8. A la cso n y  T á t r a ...................................................... + + + — - + + + + + - + + + - - - + - + — - + + + - + + + — + + + - - — + - — - - -

9. S elm ecbá nyái és O sztrovszk i h e g y sé g  . . - + — - - — - + + — - + + + + - + - + - + - - + + — - + + + - + + + + — - + — - — - -

10. K len óc i Y epor, Polána, F a b o v a ....................... + +
i

+ — - 4 4 + + 4 - + + + - — + - + - + - - + + + — + + + - + + + - — — + - - — - 1 Csak Fabova.

11. G öm ör-S zep esi É r c h e g y s é g ................................ + + + — — 4 + + + + — + + + + — + — + — + — — + + + — + + + — + + + + — — + — — — — — 1 A Kojsöi havason.

12. B rany iszk ó, L őcse -lu b ló i h e g y sé g  és S zep esi
M agúra + + + - — 4 + + + - 4 + + — - - — - + - + — - + + + - + + + — + + + - — - + - - - — - 1 Gehol.

2 Csak Pieninek.
13. M incsol-C sergő h e g y s é g .................................... + + — — — — — — + — — + + + — — — — + — + — — + + + — + + + — + + + — — — + — — — — —

•
- + + + + - - — + — + — - + + — - + + + - + + + + — - + - - - - 1 Tokaj, Telkibánya 

(Kitaibel).
15. E rdős K á r p á t o k ...................................................... — + + — — — — + + — — + + + — — — — + — + — — + + + — + + + — + + + — — — + — — — — —

16. K eleti B e sz k id e k ...................................................... + + — — — — — — +
i

+ — + —
2

+ — — — + — + — — + + + + + + + — + + + — — — + — — — — — 1 Csak az uzsoki hágótól 
Keletre.

17. U ngi h a v a s o k ........................................................... + + - - - - — - + + — + + - - - — + - + - — + + + + + + + - + + + — — - + - - + - -
2 Latorcaiéi.

18. B eregi h a v a s o k ...................................................... + + —
4

- - + + + - + + + - - — - + - + - - + + + + + + + - + + + - - - + - - + - -

19. M áram arosi h a v a s o k ............................................. + + + — + + + + + + — + + + - — + — + — + — — + + + + + + + — + + + — — — + — —
2

+ - — 1 Brusztúra.
2 Kelecsény.

20. V ihorlát, P olyána-S zinyák , B orló-G yil, N agy-
szóTlősi h eg y ek - — - - - - — — + - - + + + + — - - + + - - + + — - + + +

i
+ + + + + - - + - — — - - 1 A  Vihorlát és Polyána 

kivételével.

21. G u ttin -L á p os ............................................................... + + — - - 4 — + + + — + + + - - + - + — + - - + + + + + + + + + + + + - — + - - - — 1 Hugyin.

22. R adnai h a v a s o k ...................................................... + + - - + + — + + + - + + + - - - - + - + — - - + + + + + + + - + + + . + - - + - - - - -

23. B orgó i h e g y s é g ...................................................... + + + - - + - + + + - + + + - - — — + - + — - + + + + + + + — + + + - - - + - — — - -

24. K elem en  c s o p o r t .................................................. + + + — + + - + + + - + + + — - — - + - + - - + + + + + + + — + + + - - - + — - - — —

25. G y ergy ó i és  C siki h e g y c s o p o r t ....................... + + + — — — - + + + - +
i

+ + - - — - + - + — - + + + + + + _2_ — + + + - — — + - — - — 1 Csak a Csiki hegycso
portban.

26. G örgén y i havasok , H argita, B aróti h eg y ek  . + ■ + + — —
i

+ - + + + - + + + - - — — + - + — - + + + + + + + — + + + — — — + - - - — 1 Csak az Újfalu Somlyón, 
1553 m, néhány drb.

27. B ereck i és B odzái h e g y c s o p o r t . . . . . . + + + — — + - + + + - + + + - - — - + - + — — + + + + + + + - + + + - - — + - - - - -

28. B u c s e c s - c s o p o r t ...................................................... + + + — + + + + + + — + + — — — — + — + — — + + + + + + _2_ — + + + — — — + 4 — — —
3

? 1 Brassó és Fogaras közt 
(Kotschy).

29. F ogarasi h a v a s o k .................................................. + + + - + + - + + - + + + - - — — + - + — — + + + + + + _2_ — + + + - — - + — - - — —
2 Persányi hegyek.
3 Brassó (Schur).

30. Szeljem  h a v a s o k ...................................................... + + + - + + + — + + - ' + + + — - — - + - + — - + + + + + ■ + _ 2_ + + + + — - - + + — ~ - 1 Verestorony (?).

31. H unyad i havasok , P á r e n g ................................ + + + - + + — + + + + + + 4 + + + - + - + - - + + + + + + _2_ + + + + + — — + + + - - — 1 A  Maros-Sztrigy lapálya 
felé eső dombokon.

32. R etyezát, V u l k á n .................................................. + + + — + + — + + + - + + + - - + — + — + - - + + + + + + _2_ — + + + - — — + + - - 4 - 1 CsakaRetyezátban,ahol 
a Riu maré a hegységet el-

33. P o já n a -R u sz k a ........................................................... + + + + + - + + + + + + - + - + - — + + + - + + + + + + + + - - + + + — + 4 h*g$ajdahunyad (?).'

34. G o d já n -S z a r k ó ........................................................... + + + — + + - + + + - + + + + + + - + - + — — + + + + + + + + + + + — - - + + — — + —

35. D om ugled  és k ö r n y é k e .................................... - + - + — — - + + + + + + + + + + - + + + + - + + + - + + + + + + + — - - + + + - + +

36. A ldu na i h eg y ek  ....................................................... - 4 - + — — - + + - - + + + + + + - + + + + — + + — - + + + + + + + + - + + + + - + + 1 Csak keleti területén.

37. S z e m e n i k .................................................................... — + + + — - + + + + + + - + + + - + + — — + + + + + + + + - - + + + — + + 1 Szakalár határa.

38. B ihar h e g y s é g ........................................................... + + + — — + + + + + + + + + + + + - + — + — — + + + + + + + + + + + + — — + + + + —
i

9 1 A r a d  k e le ti  r é sz e  (K é ry ).

39. B ükk, R éz, M eszes hegység , K o lozsv á r-
A lm á si h e g y e k — - — — — — — — + — - + + + + + + - + — + — - + + - — + + + + + + + + - - + — - — —

40. Bükk, Mátra, B örzsön y i h e g y e k .................. — — — — — - — — + — — + + + + - + - + — + — — + + — - + + + — + + + + — — + + — — - +

41. P ilis, V értes  és  B a k o n y .................................... - — — — - — - 4 + — - + + + + - + — + — + — — + + — - + + + — + + + + — - + + - — - + 1 B a k o n y ; a lig h a  ere d e ti  
te r m ő h e ly .

42. M e c s e k ...........................................................  . . + + + + - + - + — + — - + + — - + + + + + + + + - — + + - — - +

43. F ru s k a -G ó ra ............................................................... + — - + + + + + + - + + + — - + + — - + + + + + + + + - - + + - - + +

44. Szlavón ia i S z ig e th e g y s é g .................................... — 4 — — — - - — + - - + + + + + + + + - + - — + + — - + + + + + + + + - - + + — - + + 1 P a p u k .

45. D una-D ráva k ö z ti A l p o k .................................... + + +
1

— — + + + — — + + + + - + — + — + — 4 + + + + + + + — + + + + — — + — — — — — 1 B o r b á s  V a s  m e g y é b e n  
ő s h o n o s n a k  ta r tja .

46. N agykapella , R iszn y á k  .................................... + + + - K — + - + + + + + + + + - + + + + + — + + + + - + + + - + + + — + + + + - - + +
2 L e g d é lib b  r é sz é n .

47. K isk apella  ............................................................... + + + + - - — + + - - + + + + — + - + + + - + + + — - + + + - + + + - + + + + — - + + 1 P litv ic e i  t a v a k  (B e c k ).

48. V e l e b i t ......................................................................... + + — + - + — +
i

+ + + + + + + - + + + + + - + 4 + — - + + + - + + + - + + + + — - + + 1 A  te n g e r p a r ti  le jtő k ö n  
r itk a .

49. P l je S e v ic a .................................................................... + + — + — + - + + + - + + + + — + - + + + — + + + - - + + + - + + + - + + + + - - + +

50. Z rin y i h egység , U s z k o k .................................... - - - - — - — — + - — + + + + - + + + - + - + + + + - + + + + + + + + + — + + - - + +

51. S ljem e, K alnik, I v a n S ő i c a ................................ + + + - — — - + + — - + + + + — + + + — + - + + + + - + + + + ‘ + + + + + - + + — - +
i

+ 1 E d d ig  c s a k  a  S lje m e -n  
b iz to s .

52. B alaton m ellék i d o m b v id é k ................................ - - - - — — — — + - - + + + + - + — + - + — — + + — - + + + + + + + + - — + + - - - +

53. E rdély i M e d e n ce ...................................................... — - - - - — - — + - - + + + + - + - + - + — — + + + - + + + + + + + + — - + + - — - —

54. N agy  M agyar A l f ö l d ............................................. — - - - - — - — + — - + + + 4 + - + - + — — + + + - 4 + + + + + + + - - + + — - - + 1 D K -i sz é le in .
2 C s e p e ls z ig e t , M o n o r v i 

55. K is M agyar A l f ö l d ................................................. — — — — — — — — + — — — + + + — + — + — + — — + + + — — _5L _2_ — J2_
# + + — — + — — — — —

d ék e .
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Vízszintes elterjedés 43

Hazai fás növényeink közt egy olyan sincsen, mely csupán az ország 
határain belül fordúlna elő, tehát: hazánk területére, vagy annak egy ki
zárólagos, kisebb vidékére szorítkozó endemikus fás növényünk nincs. 
Addig míg Thaisz Lajos fel nem fedezte (1912.) a Syringa Josikaeát 
Galíciában,1 ezt az orgonafajt kizárólag magyar növénynek tarthattuk. Az 
északibb vidékek fás növényeinek talán mindegyikét megtaláljuk a délibb 
hegységekben is; pl. a Magas Tátra fontosabb fáit és cserjéit a Retyezáton, 
Bucsecsen vagy a Fogarasi Havasokban, de nem megfordítva: a Retyezát 
magashegységi területére is felmenő Fraxinus Ornust a Magas Tátra alján 
sehol sem látjuk, a keleti és déli tipusu fák legfeljebb az északi és nyugati 
vidékek dombjain lelhetők fel utoljára.

Az Alföld és a dombvidék kiimája ugyanazt az akadályt, korlátot 
képezi sok hegységi faj továbbterjedésénél, mint a felső tenyészeti határok 
fölé emelkedő havasok ormai. A nagyobb medencék területén fenyőink 
hiányoznak, kivételesen ereszkedik le oda a bükk is; meghatározhatjuk 
azokat a határpontokat, a melyek összekötése útján a medencéket övező 
fenyő vagy bükk tenyészet alsó széleit nyerjük. Az ily határvonalat helyi 
határnak nevezhetjük, hasonlóan azokhoz a tenyészeti határokhoz, melyeket 
pl. a nálunk mindenütt előfordúló közönséges gyertyán vagy a kocsánytalan 
tölgy stb. képez a magashegység belseje felé, de a hegység túlsó olda
lának hasonló viszonyai közt újból megjelenik.

Erdészeti szempontból az ily helyi határok'2 talán fontosabbak mint 
az abszolút határok. Emezek kialakúlására a letűnt századok és évezredek 
kedvező és kedvezőtlen viszonyai bírtak befolyással, a lokális határok 
már főleg a jelenlegi klimai és talajviszonyoktól függenek, a kultúra be
folyását sem feledve el megemlíteni.

A tölgy-, bükk- és fenyő-zóna a helyi határoknak a kifejezője. E ki
fejezések az erdei fatenyészet magassági öveire is használatosak, bár kisebb 
vidékekre is igen változó értelmezéssel. Az ily — általánosságban tartott 
— megállapításokat kerüljük, mert nem a vidékek és tájak erdei vege- 
tátiója leírását, de az egyes fajok elterjedésének külön-külön jellemzését 
akarjuk adni.

Áttekintőnek az idemellékelt táblázatos összeállítás szolgál.

Picea excelsa Lk. —  Lucfenyő.
II. térkép.

Legnagyobb erdőgazdasági jelentőséggel bíró fenyőnk. Elterjedési terü
letének határa távolabb esik a medencék széleitől, mint a bükké vagy 
akár a jegenyefenyőé. Az alsó határok tárgyalásánál ki fog tűnni, hogy 
hazánk keleti részeiben kizárólag a magashegység fája, ellenben a nyugati 
területeken az előhegységbe (Duna-Dráva közti Alpok) s a dombvidékre

1 Magy. Bot. Lapok 1912. évf. 236. 1.
2 Pl. a következőknél: Lúcfenyő, jegenyefenyő, bükk, köz. gyertyán, kotányos 

és kocsánytalan tölgy stb.
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is (Macelj és Kosztelj hegység) leszáll. A Kárpátok Alföld felőli hegysorait 
elkerüli, esetleges jelenléte a legmagasabb csúcsok kis területére (Madaras 
hegys.) vagy csak egyes példányokra szorítkozik (Sljeme).

A II. térkép általánosan tájékoztat a lucfenyő hazai elterjedéséről. 
A következő magyarázatot fűzzük hozzá.

A Kis Kárpátokban nem fordűl elő; az Északnyugati Határkárpátok 
vonulatán Vöröskő-nél tűnik föl először, mint őshonos erdei fafaj, innen 
északra és északkeletre gyakoribb lesz s a Babia-Gorán teljes uralomra 
jut. A Vág-völgyön felfelé haladva Peredmérnél látjuk az első példányokat, 
bár lúc-telepítések lejjebb is gyakoriak.

A Kis Fátrában a Strazsó É-i részéig (Csavajó határa), a Nyitra-völgyön 
Nyitrafő-ig terjed délre. Az Inovec-en tehát nincs lucfenyő, hiányzik a Tribe- 
csen is. A Madaras hegység (a Nagy Fátra déli szakasza) déli és keleti 
(barsmegyei) lejtőin mint őshonos fajt szintén nem látjuk, csupán Nyitra 
vármegyébe eső területének igen kis részén (Keselőkő község határa). E 
lúcsziget közvetetlenül a Madaras (Ptacsnik) csúcsa alatt, ennek É—ÉK-i 
lejtőin van s mintegy 60 m-es magassági pásztát foglal el a bükkösből. A 
lúcok viharvertek, havasalji (szakadozott) jelleggel; a szeleknek kitett 
csúcson magán csakis csenevész, törpe példányok nőnek.

A Garam völgyön Besztercebánya felett jelenik meg. A Selmecbányái 
hegységben és az Osztrovszki hegységben eredetileg nem honos. A Rima 
vízkörnyékén Rimakokova, Klenócz felett és Tiszolcznál lépünk elterjedési 
területére; Dobsina épen a határon van. Az északmagyarországi lúcterület 
legkeletibb nyúlványa Kassabéláig ér, az elterjedési terület határa innen 
északnak tartva Kassahámornál metszi a Hernádot és Sáros megye nyugati 
határához közel, majd mindig ezzel parallel vonul végig a Branyiszkó keleti 
lejtőin Berzevicze környékéig. A Poprád jobbpartján fekvő Lubotény és 
Csércs között, majd északabbra, a galiciai határ mentére, mint a Mincsol- 
Csergő hegycsoport legnyugatibb részére is átterjedt a Poprád balpartjáról.

Az Eperjes-tokaji hegysoron a lúcfenyő őshonossága kétes. Hegyaljá
tól a Simonkáig csakis telepített lúcfenyőt látunk, azonban a Simonka 
alatt (Aranybánya határában: Kujava, Kralova erdőrészek) található s jelen
leg vágható korú lúcfenyő eredetét eldönteni nehéz; inkább telepítésnek 
tartjuk. Az alsóbb részeken előfordúló idős lúcfenyők (Sztavenyec, Ciparka, 
Szigord e. r.) mesterséges eredetűek.

A Vihorlát-Guttin hegysoron csak a Guttin bükkerdőhatárán fór dúl 
elő. A Szekatúra s Kakastaréj hozzáférhetetlen szikláit foglalta el igen 
keskeny övben; itt-ott elszórva is látni, néhány eltörpült példányát pedig 
a bükkös feletti, törpeborókával borított havasi legelőn. Innen keletre, a 
Priszlop és Ciblesz északi lejtőin már uralkodó.

Zemplén vármegyében tudtunkkal a lúcfenyő eredetileg nem honos. 
Az ungmegyei Beszkidek-en és a Rúna-havas északi lejtőin elszórva s oly 
kis mennyiségben fór dúl elő, hogy területileg számba sem jöhet. Ilye a a 
lúctenyészet a beregmegyei Beszkideken is. A galiciai határ közelében 
fekvő Verebes és Ujrosztoka környékén pl. lassankint elfoglalja a kiirtott
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bükkösök helyén lévő legelőket és réteket, Uzsok és Hajasd ungmegyei 
községek területén a bükkerdőhatár felett kezd érvényre jutni s megálla
pítható, hogy Galíciából hozza át magját a szél.

A Beregi havasokon lucfenyő nincs, illetőleg csakis a Máramarosi 
havasokkal érintkező E—EK-i lejtők alacsonyabb termőhelyein (pl. a Nagyág 
jobbpartján). A Nagyágtól keletre kezdődik, majd DK-re, D-re folytatódik 
óriási — a Kárpátok egész határláncolatára kiterjedő — birodalma.

A Szvidovectől délre eső területen csak a havasalji részekre szorít
kozó, a bükkel szemben teljesen alárendelt szerepe van, az É-ra eső terü
leten ellenben fordított a viszony, itt az erdők elegyetlen lúcosok.

A Visó völgyét Alsó- és Felsővisó közt lépi át a határ; a Radnai 
havasok déli lejtőin körülbelül a Telcs-Párva-üradna között meghúzott 
vonalig terjed dél felé; a Borgói havasokban a He nyúl nyugati és déli 
oldalán vannak tenyészetének határpontjai s a Tiha völgyén felfelé haladva 
Borgótiha és Marosborgó közt, a Beszterce völgyén mintegy 2 km-re Borgó- 
besztercze felett jelenik meg. A Tanasát elkerüli s a Kelemen csoport leg
nyugatibb részein: a Muncsel és a Pojána Tomi nyugati oldalain képezi e 
hegységben a nyugati tenyészeti határt s Ratosnya vidékén fut át a Gör- 
gényi havasok lejtőire.

A Hermányi és Háromszéki hegységben a csik-háromszéki határtól 
délre nem fordul elő, a Feketeügy medencéje felé Esztelnekig s Bereczk 
határáig látjuk, a Tatrang patakon Ósánczig száll le, a Barczaságban csak 
Törcsvár s Barczarozsnyó felett kezdődik a lúctenyészet.

A Fogarasi havasok zord lejtőin sokszor az alsó (mesterségesen fel
szorított) erdőhatáron is tenyészik szórványosan, sőt a bokros, mogyoró
val, bükk, gyertyán és éger-sarjakkal sűrűén benőtt legelőkön — ahonnan 
egykor kiszorúlt — újra megjelenik.

A Vöröstoronyszorosba sem a lúc, sem a jegenyefenyő nem ereszke
dik le s így a Fogarasi havasok fenyőterülete a Szebeni havasokéval össze
függésben nincs.

A Szebeni havasok lúcosai a Cód völgyén majdnem Riu Szadulujig 
érnek1; Szelistye, Resinár felé úgyszólván csak a havasalji tájra terjed ki 
a lúctenyészet.

A Hunyadi havasok területén a Sebes folyó Kolcu Maguri részéig 
tenyészik, a Magyar-Zsilen Petrilláig le nem ér, az jegyesült Zsil mentén, 
tehát a Zsil szurdukában úgy a Vulkán hegységben, mint a Páreng me
redeken lehajló szikláin tért foglal.

A Retyezátról északra futó Borbát patakon a Szohodol beömlésén 
alúl lúcot nem látunk. A Lepusnik völgyén Gura Zlata alatt 3—4 km- 
nyire találjuk az első példányokat.

A Godján-Szarko hegységben, a Bisztra völgyön valamivel Almafa
telep felett van egyik határpontja; a Munte-Mik havas peremén, majd a 
Temesbe futó Hideg folyó mellékén találjuk e hegycsoportban legnyugatibb

Riu Szaduluj még a bükk régióban van.
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előfordúlási helyeit mintegy 40° 10' Ferro hossznál. A Domugleden nem 
fordul elő.

A Polyána-Ruszka hegység lúctenyészete csak egy kis foltra szorít
kozik: a Págyes csúcs alatti (É, ÉK, ÉNy) igen rossz, sziklás területre.

Az Aldunai hegyekben — a Duna és Néra közt — nincs eredeti termő
helyén. A nyugati Krassószörényi hegyekben, jelesen a Szemenik alatt a 
szabadalmazott osztrák-magyar Államvasúttársaság erdőbirtokán1 apró 
lúcszigetek vannak; a bejelentések e helyeken2 őshonosnak tüntetik fel 
a lúcot, szerintünk őshonossága itt kétes.

A Biharhegységnek aránylag igen kis területét foglalják el a fenyők. 
A lúcfenyő kisebbet mint a jegenyefenyő; különösen áll pedig ez a Bihar 
és Vlegyásza hegység nyugati lejtőire, ahol többnyire csak a bükkösök és 
a havasi térség közt képez keskeny erdőövet.

A biharhegységi lúctenyészet kelet felé, az Aranyos balpartján Beli
óráig, délkelet felé Havasgáldig, Négerfalváig terjed. Jellemző, hogy a Gainá- 
nak Arad és Hunyadmegyébe eső területén a lúcfenyő igen elvétve for
dul elő. Az Abrudbányától nyugatra eső Vulkánon s a Fehér Kőrös felső 
folyásán (Bulzesdtől Bucsesdig) a fenyők közül csak a jegenyefenyő tenyé
szik. Az Erdélyi Érchegység nyugati részein — az abrudbánya-zalatnai útig 

hiányzik a lúcfenyő s csak e vonaltól keletre lép fel, de korántsem 
számottevő mennyiségben. Ez a terület észak felé összefüggésben van az 
aranyosmenti lúcterületekkel.

A Duna-Dráva közti Alpok hozzánk áteső nyúlványain a legkülönfé
lébb fafajokból álló erdők állanak s jellemző e hegyvidékre, hogy a fenyők 
inkább a völgyek közelében, tehát alacsonyabb termőhelyeken lépnek fel 
tömegesebben. A Lajta hegységben a lúcfenyő — egyáltalában a fenyő — 
nem honos. A lúcterület északi határpontja itt a Rozália hegységben Lajta- 
szentmiklósnál van; a II. térképen megállapított területen belül — melynek 
nevezetesebb keleti határpontjai: Rőtfalva, Kőszeg, Németujvár, Szent- 
gotthárd és Felsőlendva — számottévő.

A Dráva-Adria közti Alpokban a Velebit, Nagy- ésKiskapella s Pljesevica 
területén — természetesen a magassági elterjedés határain belül — mindenütt 
előfordúl, jelentősége azonban a bükk és jegenyefenyő mellett csekély. Az 
Uszkok ideeső területén csak mesterséges állományait látjuk. A Sljeme 
magasabb helyein itt-ott jegenyefenyőállományban elszórva fordúl elő, 
azonban ugyanitt igen szép növésű ültetett fiatalos is díszük (Markusevec 
határa).

A Petrova-Gorában és a Zrínyi hegységben előfordúlása nem eredeti, 
ellenben a Zagorje inkább dombosnak mint hegyesnek nevezhető területén, 
különösen a Stájer határ mentében eredeti településeit mesterséges telepíté
sekkel vegyesen látjuk, rendesen erdeifenyő, bükk és gyertyán állományok
ban elszórva, oly alacsony termőhelyeken, mint sehol másutt az országban.

1 Temesfő, Szörény ordas és Józsavölgy környékén.
2 Temesi lúcos, Gradistye, Gozna, Maledmik, Szemenik, Izvoru Malid nevű 

erdőrészekben.
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Abies pectinata DC. (A. alba Mill.) —  Jegenyefenyo.
II. térkép.

Horizontális határai általában a lúcfenyőnek előbb vázolt elterjedé
sével azonos jellegeket mutatnak. Igen sok helyen e két fenyő egyszerre 
lép fel, tehát közös elterjedési határuk van. A jegenyefenyő elterjedési 
területe a medencék felé valamivel mégis nagyobb, mint a lúcé (ezt a II. 
térkép is feltünteti) s elterjedési határa rendszerint kívül esik a lúctenyé- 
szet határvonalán.

Az egymással összeköttetésben levő termőhelyektől több elszigelt lelő
helye van a jegenyefenyőnek is.

Az Északnyugati Kárpátok erdőterületein eléggé alárendelt. A Kis- 
kárpátoknak a Magyar-Morva határhegységtől teljesen elkülönülő vonulatán 
kis szigetekben látjuk. Ez előfordűlásoknál érdekes, hogy nem a hegység 
legmagasabb pontjai közelében (a hegység középmagassága 600, a „Viszoka“ 
754 m magas), hanem tölgy és bükkállományok között, a mezei táj tő- 
szomszédságában tenyészik. Így pl. Modor város közelében, a Harmónia 
nevű üdülőhelyen látjuk; a villatelep érdekében az uralkodó tölgyest, melyben 
a jegenyefenyő eredetileg csak szórványosan fordult elő, fokozatosan jegenye
fenyvessé alakították át, jelenleg tehát e fenyőnk itt állományképző. Ez 
előfordulása többnyire az É, ÉK, K-i oldalakra szorítkozik, látunk azonban 
állománycsoportokat D-i oldalakon is. A Kogl-t (708 m) elegyetlen bükkös 
födi. A modori jegenyefenyvesekkel szomszédos előfordúlások: Cseszte-t 
Cserfalu (Dubova) és Gidrafűrész (Pila) község határaiban vannak, az előb
biekkel azonos tenyészeti viszonyok között. A Pálffy-hercegi uradalom 
konyhai és vajári pagonyában, a Kis Kárpátok nyugati lejtőinek mész- 
talaján, mintegy 12 kh (7 ha) kiterjedésű jegenyefenyves áll bükkös köze
pette, általános ÉK-i expositiónál.

A Vágvölgyön csak Puhó környékén jelenik meg ismét, a határlán
colat mentén pedig Drétoma határában. Trencsén vármegyében igen ártot
tak a jegenyefenyő tömegesebb térfoglalásának a nagy tarvágások nyomán 
létesített lúc- és erdeifenyő kultúrák.1 Belterjesebb gazdálkodás nyomán a 
jelen erdejében jobban képviselve volna ez a becses fenyő. A Babia-Góra 
lúcosaiban csak elszórva látjuk.

A Garam völgye a jegenyefenyő igazi hazájaként mutatkozik s ha 
beszélhetünk sajátos formátiójáról, úgy ezzel itt találkozunk leggyakrabban. 
E formátiónak leginkább érdekességet kölcsönöz az, hogy majdnem addig, 
ameddig a Garam a lapályra nem lép, a lúementes területeken nemcsak a 
bükkel, de a tölgy gyei is állományokat képez; erős árnyaló képessége és az E-i 
lejtőkhöz való ragaszkodása folytán néha kiküszöböl maga körül minden 
egyéb erdei fát s így a tölgyrégióban is elegyetlen jegenyefenyveseket lát
hatunk. A Garam völgyén közelíti meg leginkább a síkot s itt éri el észak- 
magyarországi elterjedésének legdélibb pontját. Az előfordúlás körülményei 
azt látszanak igazolni, hogy a jegenyefenyő az Alacsony Tátrától D-re eső

1 L. még E. L. 1888. évf. 971. 1.: Fekete L. Trencsén vm. erdészeti viszonyai.
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hegységekben a pleistocén alatt is fentartotta magát s így a vidéket elter
jedési központúi kell tekintenünk, ahonnan a környéknek jegenyefenyővel 
való^benépesítése kiindult.

Minél távolabbra kerülünk ez elterjedési középponttól, területben és így 
erdészeti jelentőségben is mindinkább veszít e faj, különösen É és ÉK-felé.

Hazánk határhegységeiben általában alárendelt szerepe van. itt több
nyire a lűc uralkodik.

Tenyészeti határa a Kis Fátrában az Inovecet délnyugati irányban 
el nem éri; legszélső tenyészeti pontja itt a Szvinna eredeténél Rozsony- 
mitta határa. A Sztrazsó lejtőin Zayugrócig tenyészik; a Tribecs és Madaras 
között Kicőig látjuk. A Garamvölgyi terület legdélebbre eső pontja a 
Szitnya déli lejtőire Bakabánya határába esik. Zólyom megyében a lúcfenyő 
tenyészeti határát követi s közel a nógrádi határhoz kis szigetet képez a 
gyetvai vasúti megállóhelyhez közeli erdőben; bejelentették még Divény- 
orosziból is, mely az előbbi helytől nincs messze.

Gömör vármegyében a határ Rimóczán, majd Klenócz és Nyústya kö
zött halad át, innen Vizesrétnek tart, a Kakas déli lejtőin át Rozsnyó irányá
ban halad s Dernőt és Lucskát érintve ér Áj, abaújmegyei község határába.

Északmagyarországi tenyészeti területének délkeleti csúcsa Kassához 
közel, a Csermely völgyben van, innen Kisszebenen át északnak tart a 
határ, majd a Csergő-Mincsol K-i lejtőin át Bártfának,1 Zborónak; innen 
keletre csak az ország határa közelében jelenik meg szórványosan. A 
zemplénmegyei Juhászlak (Runyina) község határában a Neuberger-féle 
birtokon áll mintegy 30—35 darab kivénhedt törzs; Zemplénorosziból 
(Oroszruszka) kipusztult, Telepócztól az országhatárig bőven tenyészik. 
Harczos (Zboj) és Űjszék (Novoszedlica) községek erdőterületének jegenye- 
fenyőtermőhelyei már az ungi lelőhelyekhez vezetnek.

Az Eperjes-tokaji hegysoron csak a Simonka környékén lép fel a 
jegenyefenyő, mely itt kétségen felül őshonos; tehát Aranybánya és Opál- 
liegy határaiban eső jegenyefenyő-terület kis szigetet képez.

Ungmegyei elterjedésének Alföld felőli határa Sóslak-nál vágja át az 
Ung völgyét, Sóhátnál a Lyuttát s Szemerekő, Kisturjaszög és Turjamező 
jelölik termőhelyeinek DNy-i perifériáit, Ilyképpen a jegenyefenyő a Vihor- 
láton s a Polyána-Szinyákon teljesen hiányzik, a Borlógyíl és a Nagyszöl- 
lősi hegyek szintén nélkülözik a jegenyefenyőt.

Az Ung megyét elhagyó elterjedési határvonal Almamezőnél lépi át a 
Vicsa völgyét, délnyugatról és délről megkerüli a Sztoj magaslatait, Mára- 
marosban Bereznek felett szeli a Borsát, Alsóbisztránál a Nagyágot, Köves- 
ligettől kissé É-ra a Talabort, Dombó felett a Tarac völgyét; a Szidovec 
déli lejtőin csak Gyertyánliget határától felfelé látjuk. A Tisza völgyében 
csak Lonka határában s innen felfelé tenyészik, a Visó vízkörnyékén már 
mindenütt jelenlevő, azonban a Visö-Iza vízválasztóján túl az Iza völgyében 
csak Dragomérfalvánál jelentkezik. Itteni, valamint Jód és Batiza határába

Igen koros elegyetlen állományait látjuk itt.
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eső termőhelyei a Ciblesz É-i lejtőin terülnek el. A Guttin északi oldalain 
Budfalu község határában s az Avas egyes (a Tisza felé néző) oldalain van 
még elvétve jegenyefenyő. A szatmári részeken való jelenlétét nem konsta
táltuk s így felvehetjük, hogy a Guttin D-i és DNy-i oldalairól hiányzik.

A Keleti Kárpátokban a tenyészeti terület nyugati széle általában 
összeesik a lúcfenyő már vázolt határával. Kivételes helyzete van itt a 
Mezőhavasnak, melyen a jegenyefenyő nem fordúl elő-, a lúchatár tehát 
itt kívül fekszik. A Déli Kárpátoknak nem egy helyén szintén hamarább érjük 
el a lúcfenyő, mint a jegenyefenyő legszélső termőhelyeit. A jegenyefenyő 
általában igen alárendelt szerepet tölt itt bé.

A Délmagyarországi hegyvidék jegenyefenyő-tenyészete perifériáira 
nézve újra csak a lúcfenyő vízszintes elterjedésénél mondottakra utalunk; 
a különbség e két faj elterjedése között itt csak az, hogy a Domugled 
vonulatán a jegenyének több termőhelyét ismerjük, míg a lúcfenyő — 
mint már mondva volt — innen hiányzik. A Pojana-Ruszka és a Sze- 
menik előfordúlásai: nagyobb szigetek; sporadikusan a Cserna és Béla 
folyó jobb partján: Bélajabláncz, Mehadia és Csernahévíz (Toplecz) hatá
raiban is nő.

Szélső előfordúlásai a Bihar hegységben körülbelül a lúcfenyő elterje
dési határaival esnek össze. Az Abrudbányától Ny-ra fekvő Vulkánon csu
pán a jegenyefenyő fordúl elő, mely egyúttal biharhegységi elterjedésének 
egyik (DNy-i) határpontja. Jelentősége itt csekély, főképpen pedig a 
Gajná-nak a Fehér Kőrösbe eső s a bükk rengetegjével borított lejtőin, ahol 
óriási területeken egyáltalában nem, vagy igen elvétve látható (Blezsény, 
Bulzesd határai).

Az Alpok magyarországi nyúlványain kisebb területet foglal el, mint a 
lúcfenyő. Sopron megyében azonos elterjedési határaik vannak, Vas me
gyében azonban csak a Kőszeg—Kőszegszerdaheíy—Bozsok—Rohoncz— 
Városhodász—Bándol—Városszalónak—Tarcsa—Felsőlövő—Pinkafő—Árok
szállás—Lapincsújtelek helységek határai és az országhatár által körülzárt 
területen jő elő.

Innen délre csak a következő helyekről jelentették be: a Németújvári 
hegyeken Bányácska, Kisvaskút, Nád, a Dobrai dombvidéken Csőr ötnek, 
Bábagyarmat, Magyarlak, Iváncz.

A Dráva-Adria közti Alpok területén a jegenyefenyőtenyészet kivá
lónak mondható. A tengerparti vonulatokon a magasabb részekbe sző
rül s így mély termőhelyeken tulajdonképpen csak a szárazföld medencéi 
s a hegység lábánál elfutó völgyek (Kulpa, Krapina) mellékén látjuk. A 
tenger felőli oldalakon inkább a védett helyekre szorítkozik, a szárazföld 
felé igen kiterjedt erdőségeket képez, úgy hogy Horvátország karakterisztikus 
fenyőjének a jegenyefenyőt tartjuk. A Karsztalpok területén kívül a Sljeme- 
hegységben szigetként tenyészik s a Stájer határon átérő nyúlványa a 
Kosztely, Macelj és Ivansóica hegységet magába foglalja, a Kalnik-ot azon
ban el nem éri.

A Szigethegyek területén eredetileg csupán a Papuk-on honos.
Fekete—B la ttn y : Fák és cserjék elterjedése. 4
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Pinus silvestris L. —  Erdeifenyő.
III. térkép.

Hazánk területén az erdeifenyő eredeti termőhelyeit megállapítani, 
azokat felsorolni nehéz feladat s ezzel kapcsolatban a spontán előfordúlás 
határait megvonni sem könnyű. Főtörekvésünk ugyanis az, hogy a te
nyészeti határokat tisztán autochthon előfordulások alapul vétele mellett 
állapítsuk meg s ilyképen a mesterséges telepítések és az ezekből termé
szetes úton létrejött megtelepedések (elvadúlások) tekintetbe ne vétessenek.

Az erdeifenyő eredeti hazai termőhelyeit négy — egymással kapcso
latban nem lévő — csoportba foglalhatjuk} mely csoportok mindegyike nö
vény földrajzilag is elhatárolt terület:1

I. Az Északi Kárpátok flórakerülete.
II. A Keleti Kárpátok flórakörnyéke.

III. Az Alpesi flórakerület.
IV. Az Illyr flórakerület.
Nevezetes, hogy az Északi Kárpátok flórakerületébe tartozó tömegesebb 

előfordúlások a Szarmata flórakerület és a Délorosz flóravidék erdeifenyve
seihez vezetnek. A Krakkó és Lemberg közti erdeifenyvesek déli határa 
összefüggésbe hozható a Sáros vármegye É-i részén áthaladó határral. E 
vonaltól délre és délkeletre csak szigetszerűen fordul elő, Galiciában2 és 
Oroszország dőli részén3 épugy, mint hazánk DK-i területén.

A Pozsony vármegyében ős Nyitra nyugati részein lévő erdeifenyve
seket csakis mesterséges telepítésből származottaknak lehet tekinteni. Az 
erdeifenyő-kultusz itt igen régi- (Malaczka, Nádasfő, Jókút (Kutti), Pálffy- 
telek, Szakolcza stb).4 A Morvalapály több erdeifenyőterületéről beigazol
ható, hogy ott valaha kocsányos tölgyes volt. E homokterületeken igen 
értékes erdeifenyvesek állanak; ha a hegységben (Kiskárpátok) elő is fordúl 
sporadikusan, vagy kisebb területen, ez újabb telepítés.

Trencsén vármegyében —: a hegységben található erdeifenyő-előfordű- 
lások némelyike már a természetesség jellegeivel bír. A Vágvölgy-menti, kis 
t. f. magasságban látható egykorú s többnyire elegyetlen foltok semmiesetre 
sem őstermőhelyek. A hegyvidéken is, se szeri se száma a régibb és újabb 
keletű telepítésnek és ezek következményeinek. Nem szabad szem elől 
tévesztenünk a z t  a körülményt, hogy e fenyő magzókorát igen hamar éri 
el s a kultúrával karöltve, könnyen szálló magjával rohamosan népesíti be 
a szabaddá tett területeket. Igazolják ezt a Privigye környéki erdeifenyvesek 
is, melyek letarolt tölgyesek helyén támadtak. Nyitra, Túróc vármegyében

1 A csoportok elnevezéseit Tuzson János fejlődéstörténeti alapon készült fel
osztása alapján adjuk („Magyarország fejlődéstörténeti növényföldrajzának főbb voná
sai“. Math, és Természettud. Ért. 1911. 4. fűz. 558. 1.)

2 Herbich Fr.: Pflanzengeogr. Bemerkungen über die Wälder Galiziens.
a Koppen: Verbreitung der Holzgewächse Russlands. II. (IV. térkép.)
4 Ortvay Tivadar szerint (M. 0. vármegyéi és városai. Pozsony vármegye. 

17. 1.) a Búr-föld erdeifenyvesei több mint 51,000 k. hold területet borítanak.
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s Trencsén délkeleti részein mindenütt megjelenik, ahol az erdőgazdaság 
a talajt nemcsak alkalmassá tette a mag befogadására, de a fejlődő cse
meték fenmaradását is biztosította. így oly vágásterületeken, ahol ezelőtt 
erdeifenyő sohasem volt, megjelenik; már középkorú, idegen állományok
ban is számottévő, ezzel együtt nőtt fel, csupán a vén (bükk-, gyertyán-) 
állományok mentesek még az erdeifenyőtől. Ezt a jelenséget megtaláljuk 
másutt is, jelesen Szepes s a III. csoportba tartozó termőhelyeken: Sopron 
s főleg Vas és Zala vármegyében.

Ha idősebb idegen állományokból hiányzik, ily vidéken az előforduló 
erdeifenyő aligha őshonos, hanem telepítés, elvadúlás, vagy új beszivárgás.

Ha összehasonlítjuk pl. a szepesmegyei előfordúlásokat s mondjuk a 
mindenesetre kétes eredetű trencsén- vagy nyitramegyeieket, élesen szem
betűnnek azok a különbségek, a melyek az őshonosság eldöntésénél fontosak.

Eredeti termőhelyein az egyedek vagy állományok többnyire idősek, 
fiatal megtelepedéseket ezek közvetetten környékén látunk; ellenben a 
telepítések és elvadúlások aránylag fiatalok, jobbára elegyetlen és egykorú 
állományok s vágás- és legelőterületekre, vízmosásokra, patakok mellékére, 
erdőszélekre, tisztásokra terjeszkednek ki, — egyik birtokon feltűnő sok, 
a szomszédban alig van erdeifenyő, — állományai és idegen idős állomá
nyok közti határ éles (nem is szóivá arról, ha az ültetés sorai vagy az 
egykori szántó mesgyéi is felismerhetők, pl. Zólyom vármegyében Borosznón). 
Ha községekhez közeli területeken, devastált és szakgatott erdőkben gya
kori, ellenben összefüggő erdőkben vagy ezek közé zárt szabad, sziklás 
helyeken (pl. mészsziklákon), — melyeket hazájában sohasem kerül el — 
nem fordúl elő, e körülmények nem az őshonosság mellett szólnak. Ere
deti termőhelyein növekedése és fája mindig kitűnő, — ellenesetben ritkán; 
az alacsonyabb termőhelyekre mint hegységi fa kivételesen száll le s ha 
a terület nem sziklás, vagy nem láp (mely két talajnem más erdei fafajok 
térfoglalását akadályozza), eredeti előfordúlása ritkán elegyetlen. Fényigényes
sége dacára más fenyőkkel és bükkel elegyesen is tenyészik (Gömör-Szepesi 
Érchegység), előszeretettel foglal helyet sziklák csúcsain, padkáin, repedé
seiben. A magassági elterjedést tekintve, eredeti termőhelyein felső tenyé
szeti határa az 1100 m-t jóval meghaladja, sőt kivételesen még északi fekvésű 
(az I. csoporthoz tartozó) termőhelyein is meghaladja az 1400 métert, — 
a kétes előfordűlások környékén azonban csak jóval 1000 m-en alúl látjuk 
s a magasabb szintekben más fenyőfajok, vagy a bükk foglalja el a terü
letet. Egyszóval, csak ilyen és ezekhez hasonló tenyészeti körülményből s a 
kisérő növényzet alapján lehet leginkább eldönteni az őshonosság kérdését,

A régibb telepítések természetszerűleg oly területeken gyakoribbak, 
melyek környékén az erdeifenyő eredetileg is honos (pl. Szepes várme
gyében: Igló, Káposztafalva, Poprád környéke).1 Ily helyeken a természetes

1 Több szepesi város magisztrátusa már a XVII. század idejében elrendeli, hogy 
az elparlagosodott s többé mezőgazdasági mívelésre nem alkalmas területek erdei
fenyővel vettessenek be. A magszükségletet csak a környék eredeti megtelepedései 
szolgáltathatták.

4*
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és mesterséges erdők közösen terjesztik e faj uralmát; ennek a kölcsönös 
hatásnak a mértékét megállapítani már nem lehetséges. Ilyenek a viszo
nyok Vas és Zala vármegyében is: a természetes állományok határát pon
tosan megvonni itt lehetetlenség s ez esetben a tenyészeti terület a pan- 
nóniai flórakörnyékbe is benyűlik.

A barsmegyei előfordúlások (Körmöczbánya, Jánoshegy) az őshonosság 
jellegeivel nem igen bírnak; határozott mesterséges telepítés is sok van itt.

A Kis Fátrában különösen a mészsziklákon gyakori s itt autochthon. 
Zayugrócz környékéről szintén természetes előfordulását jelentették be; 
eredetiségéhez azonban kétség fér. A znióváraljai előfordúlások eredetisége 
ellen érveket nem igen lehet felhozni.

Az árvái, liptói és szepességi erdeifenyő nagyrészben autochthon. föl
tétlenül őshonos a Magas Tátrában és a Szepes-Gömöri Érchegységben. 
Az Alacsony Tátra liptói részein megtelepedése igen gyér, előfordúlása 
többnyire esetleges, túlsúlyra kisebb területen sem jut, — épen ezért semmi 
okunk sincs arra, hogy ezeket telepítéseknek tartsuk.

Az Alacsony Tátra zólyomi lejtőin nagy kiterjedésű területen egy
általában nem fordúl elő, különösen pedig a felső erdőrégióban nem. Fel
tűnő azonban, hogy a Garamhoz és a községekhez közel eső részeken 
gyakori, sőt elegyetlen állományokat* is képez. A besztercebányai erdőren
dezőség beküldött adatai szerint a fővölgytől távol eső területeken erdei
fenyő nincsen. Vén, 100 év körüli, igen szép erdeifenyvesek vannak Bo- 
rosznó község határában, azonban még ma is kivehetők a régi mesgyék 
nyomai; az elegyetlen állományok alatt lúc- ésjegenyefenyő-ujulatot látunk 
s ez a természetes jelenség azt mutatja, hogy a természet a reáerőszakolt 
erdeifenyőt innen idővel kiküszöbölné. Egyedül a Mosód határában lévő 
idős erdeifenyves1 bír az eredeti megtelepedés látszatával. Hogy ha nem 
volnának adataink arra, hogy a kincstári erdők területén egyes buzgó 
erdőtisztek már a XIX. század elején is foglalkoztak ilynemű kísérletekkel,2 
ezt az előfordúlást könnyen tekinthetnék eredetinek.

A zólyommegyei Borovo, Borovja, Borovina stb. elnevezésű dűlőkön 
az erdeifenyő telepítésből ered.

Már a Királyhegy alatti részeken őshonosságához kétség nem férhet. 
Miután megtelepedésének, beszivárgásának iránya északkeletről: a Magas 
Tátra felől jövő, eljutott a Garam eredete vidékéig s a Garamon lefelé haladva 
még nem érte el Zólyom vármegyét. A zólyomi határhoz közel eső Garam- 
szécs és Garamkohó környékéről csupán telepítésekről adnak számot Coburg 
herceg erdőtisztjei, Királyhegyaljáról, Garamfőről és Vernárról eredeti előfor- 
dúlásait jelentik be. A felső Garam balpartján húzódó Fabova hegységben 
hatol e folyó mentén legnyugatabbra (Ágostonlak határa).

1 Lucától erdőgondnokság Horka e. r. Ény. 25°, 940 m. t. f. m., talaj: sekély 
köves mészkő.

2 L. Kaán Károly, Decrett József élete és erdőgazdasági tevékenysége 1774— 
1841. — Erdészeti Lapok 1912. (VI. füzet 257—307. 1.)
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Hazánk keleti vidékein, ahol régi telepítések a fafajok természetes 
térfoglalását igen kevéssé vagy egyáltalában nem befolyásolták, az erdei
fenyő — kevés kivételtől eltekintve — többnyire a magashegység alsóbb 
zónájának szikla- és láptalajain nő. E területeken az erdeifenyő ezekre a 
helyekre menekült a többi erdei fafaj állandó nyomása elől. Csupán oly 
területeken tarthatja fenn faját, melyek fizikai tulajdonságaik folytán kevés 
más növényfaj tenyészeti igényeit elégíthetik ki. Ezeken a termőhelyeken 
az erdeifenyő föltétlenül őshonos.

A dunántúli erdeifenyvesek származásának kipuhatolása, mint már 
említettük — szinte lehetetlen. Számottévő területeket borít Sopron várme
gye délnyugati részein, Vas és Zala vármegyében. Horvátországban: a Kálin
kon és Ivansóicán, majd délebbre: a Kulpa felső folyásán és a Kiskapellában 
fordúl elő, ez utóbbi helyen szigeteket képezve.

Nincs okunk kétségbevonni, hogy az erdeifenyő e vidékeken erede
tileg is honos. Túlsúlyra csak alacsony termőhelyeken jut, mindenütt ki
válóan tenyészik, gyorsan nő s természetes és mesterséges továbbterjedése 
folytán az említett dunántúli vármegyékben a legelterjedtebb fafaj. A nép 
„répafenyő“-nek nevezi.

E vidéken erdőgazdasági tenyésztése is igen régi s a stájer és cseh 
erdészeknek ily kiváló tenyészeti körülmények között legkisebb fáradságba 
kerülő működésük lehetett az erdeifenyő megtelepítése; épúgy mint 
Pozsony vagy Trencsén vármegyében, az ideiglenesen felhagyott mezőgaz
dasági területeket is benépesíti.

A nyugat-északi és keleti előfordúlások összehasonlításából megálla
pítható, hogy:

1. Az I. és III. elterjedési területen természetes továbbterjedése útján 
melyet a telepítések következménye, az elvadulás csak elősegít, — terü

letben állandóan nyer s a legújabb korban terjeszti határait a Nagy Magyar 
Alföld felé. Benépesíti a legelőket, odatelepedik a hozzáférhetetlen sziklák 
közé s mesgyéken, parlagon lévő szántókon is megveti lábát.

2. A II. és IV. elterjedési területen — ahol valaha mindenesetre 
nagyobb jelentősége volt, — az előbbi jelenséggel ellentétben: jelenleg már 
emlékeknek kell tartani a III. térképen megjelölt termőhelyeit. Itt az 
erdeifenyő visszavonulóban van.

3. Jelenlegi térfoglalása összefügg azzal a fejlődéstörténeti ténnyel, 
hogy a II. és IV. terület flórája a pleistocén alatt zavartalanabbá fejlődött, 

.mint az I. és IIL-é. Az erdeifenyő tehát ott foglalt el nagyobb területeket,
ahol az eljegesedés nagyobb arányú volt s ahol a jégárak visszavonúlásakor 
elsők közt telepedett meg a szabaddá lett helyeken. Ezzel szemben a 
keleti és déli területeken a lezajlott geológiai korszakok térfoglalásának 
nem kedveztek.

A III. térképhez, mely az összefüggő tenyészeti területek határait és 
elszórt termőhelyeit tünteti föl, a következő magyarázatot fűzzük:

A Trencsén és Nyitra vármegyéken áthaladó határvonal talán vitás 
lehet; az őshonosság határa esetleg északabbra fekszik, de délebbre aligha.
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Ausztriába való kifutása egybehangzó azzal a felfogással, hogy Wiener- 
Neustadt-tól Strassnitzig telepített, innen tovább ÉK-re autochthon.

Annyit biztosan megállapíthattunk, hogy a Vágvölgyön Vágújhelytől 
délre eredeti termőhelyei nincsenek; az Ivánbércen (Inovec), Tribecsen és a 
Madarason nem honos, nyitravölgyi előfordulásait Szkacsány vidékéig erede
tieknek vettük, bár a kétségen felüli telepítés is gyakori itt. Körmöcbányától 
délre nem fordúl elő, az Alacsony Tátra zólyomi lejtőinek elkerülésével a 
Sturecen áthaladó határvonal e hegység északi lejtőire lép s Liptóhibbét 
Ágostonlakkal összekötő vonalban kerül át a felső Garam vidékére, áthalad 
a Fabova területén s Dobsinának tart. A város maga tenyészeti területén 
kívül esik: a Sajó és Gölnic vízválasztója élesen képezi az erdeifenyő és 
vörösfenyő közös déli határának kis szakaszát. Krasznaliorka vidékén, 
majd Meczenzéfen át Gölniczbányának tart a határ. A Hernád mentén leg
szélső termőhelye Kassahámor közelében lévő sziklapadkákon van. A 
Szepességen áthaladó határ eléggé bizonytalan; a Branyiszkón tudtunkkal 
nincs eredeti termőhelyén. A Szepesi Magurában csak igen elvétve lát
ható s a magyarországi Pienninekből is hiányzik. A Poprád völgyében Palo- 
csától délre nem fordúl elő; keletebbre már csak szétszórt s vitás eredetű 
termőhelyei vannak, pl. Lénártón, Zboró s Bártfa környékén, Felsőkomár- 
nokon stb.

A II. és IV. csoportba tartozó termőhelyeket a magassági elterjedés 
tárgyalásával kapcsolatosan soroljuk föl az illető hegyvidékeknél.

Dunántúl erdeifenyveseit tekintve, úgy véljük, hogy az autochthon 
előfordúlás a térképen megjelölt Sopron—Kőszeg—Szombathely közt s 
Zalaegerszeg—Nagykanizsától valamivel nyugatra meghúzott vonalat kelet 
felé nem lépi át. A szomszédos Horvátországban Varazsd-tól Kapronczáig 
a Kalnik lejtőin kétségen felül őshonos.

Európa nyugati részein a síkvidék fenyője (Lüneburger Haide), Orosz
országban a diluviális homokos dombokat lakja, a vizenyős helyeket sem 
kerüli el s főkövetelménye a laza talaj; az agyagtalajokat nem kedveli.l

Hogy a mi Alföldünkön eredetileg nem fordúl elő, ezt Griesebach be 
nem fejezett vándorlásnak magyarázza,2 melynek a Kárpátok láncolata 
útját állotta. Ez a nézet annyiban tarthatatlan, amennyiben az erdeifenyő 
a Kárpátokat tényleg átléptey sőt a keleti és déli területekről már távozóban is van.

Pinus nigra Arn. —  Feketefenyő.
III. térkép.

Csakis a Délmagyarországi Hegyvidéken és a Dráva-Adria közötti 
Alpokban honos. A Magyar Állam más vidékein telepített faj.

Krassó-Szörény vármegyében a Domugled pazar vegetátiójának jellemző 
fája. Itt kizárólag mésztalajon fordúl elő s a leghozzáférhetetlenebb szik

1 Griesebach, Vegetation der Erde I. 131. 1.
2 Fenti mű I. 131—132. 1.
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lapadkák fölé terjeszti sátorkoronáját. Általában szórványosan, vagy ritka 
csoportokban jő elő; zárt állományokat nem képez. Törzse kivételesen 1 m 
átmérőnél is vastagabb.

Legkeletibb termőhelye a Czezna erdőrész kőgörgetegén van 400 10' 
keleti hossz (Ferro) s 44° 59' É-i szél. alatt.

Másik — kevésbé ismert — előfordulási helye az Aldunán, Szinicze 
határában: a Treskovác (39 ’ 43', 44° 34') és Stara Svinyica (39° 48', 44° 29') 
nevű meredek mészsziklákon van.1

Horvátországi — egymástól elszigetelt termőhelyei: a Velebit, a 
Pljesevica, a Kis- és Nagykapella hegységek területére esnek. Nevezetes, 
hogy itteni termőhelyei nem mindég m észtalaj ok, de homokkövek is (pl. 
Tiskovac és Srb községek erdőterületén, közel Bosznia határához).

A szelek (bóra) hatása folytán a fa alaki kifejlődése változó; a korona 
gyakran gólyafészek alakot nyer, sokszor nagyon sinylődik. A legkülönfé
lébb fafajokkal társúl, viszont igen szép állományai is gyakoriak.

Pinus Cembra L. —  Havasi v. cirbolyafenyő.
III. térkép.

A Kárpátok hegyrendszerében a Ferro szerinti keleti hosszúság 37° 
24'-éig hatol nyugatra (Magas Tátra: Rohács — Velki vrh — Holi gerinc). 
A Középkárpátokban egyedül a Magas Tátra büszkélkedhetik vele, főleg 
gránit-tömegein, de mészhegyein is otthon van. A Máramarosi havasokon, 
a Tarac felső vízkörnyékén korántsem találjuk oly környezetben és oly 
viszonyok közt, mely a Magas Tátra havasifenyőtenyészetét jellemzi. Míg 
a tarac völgyi gyengetörzsű havasi fenyő jóval az erdőhatár alatt a lúcállo- 
mányok közt elszórva, ezek kőgörgeteges talaján igen mélyre ereszkedik 
le, ellenben a lúcerdőhátár felett érvényre alig jut: addig a hatalmas 
méretű, a havasok minden viharát átélt tátraiak csapatokba, nyelvekbe 
tömörülve helyezkednek el a törpefenyő rengetegétől borított gránittuskós 
morénaterületeken, völgyvégeken, összeszaggatott övét képezve a lúc állo
mányai felett; — sziklapadkákon, óriási gránittömbökön helyet foglaló festői 
csoportjai alatt, a szakadozott lúcos kőtengerein és a lavinajárta völgyek
ben is díszlik és itt már a Larix decidua, Betula pubescens, Sorbus aucuparia, 
Salix silesiaca, sőt néha a Pinus silvestris is melléje szegődik.

Az irodalomban említett torojága-i lelőhely létezéséről sem a mára- 
marosszigeti erdőigazgatóság, sem a járási erdőgondnokságok nem tudnak; 
e terület részletes bejárásakor sem akadtunk rá. Még megerősítésre szorul.

A Radnai havasoknak úgy máramarosi részén (Nagy Pietrosz és kör
nyéke), mint beszterce-naszódi területén (Ünőkő) előfordúl; a Borgói hegy
ségben nem láttuk, ellenben a vele határos Kelemen-csoportban újra feltűnik. 
A Keleti határláncolatban másutt nem honos.

1 V. ö. Simonkai, Bánsági és Hunyad vármegyei utazásom 1874-ben (Math, és 
Természettud. Köziem. XV. köt. 507.1.). Itt a „Trikule“ hegyről említi, mely a „Sztara 
Svinyica“ n. helylyel azonos.
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A Bucsecs magyar részén kevés példánya nő; eddig alig ismert lelő
helye a Fogarasi havasokban1 Bráza havasai, ahol viszonylag nagy területen 
jő elő s hatalmas törzseket fejleszt. A Szebeni havasoknak csak két pont
ján: a Steflistye alatt és a Cincivel két tengerszeme közelében lelhető fel 
kisebb területen. A Páreng cirbolyafenyőtenyészetéről az irodalomban em
lítést nem találunk, itt a részletes felvételeket végző Köfalusi Győző erdő
mérnök állapította meg jelenlétét.

A Retyezát és Borescu nagy kiterjedésű havasain mindenütt előfordul 
s gyönyörű állományokat képez. Azt hisszük, hogy a retyezátiak nem
csak remek törzsfejlődésük, de tömeges térfoglalásuk révén is felvehetik 
a versenyt a Magas Tátra havasifenyő-tenyészetével; ehhez járul az a 
körülmény is, hogy pusztulásuk mérve a Retyezátban korántsem akkora, 
mint a Magas Tátrában, ahol elhalt, tövön elszáradt példányokra lépten- 
nyomon akadunk.

A retyezáti előfordúlásokkal szomszédos, egyúttal a déli határlánco
latban a legnyugatibb s a Godjan-Szarko csoportba eső lelőhelye: a Matania- 
havas; a Riu maré folyóba hajló Dealu negru-n egyetlen példányát láttuk.

Röviden és átnézetesen összefoglalva, csupán a következő helyeken 
van őstermőhelyén:

1. Magas Tátra,
2. Máramarosi havasok a Tarac felső folyásán; kérdéses: Torojaga,
3. Radnai havasok (Pietrosz környéke és Ünőkő),
4. Kelemen-csoport,
5. Bucsecs,
6. Fogarasi havasok (egyedül Bráza havasai),
7. Szebeni havasok (Cindrel és Steflistye),
8. Páreng,
9. Retyezát-csoport,

10. Godján-Szarko (Matania és Dealu negru).
Termőhelyeinek közelebbi megjelölése a magassági elterjedési viszo

nyok hegyvidékenkinti tárgyalásánál.

Pinus montana Mill. —  Törpefenyő.

Számos változata és alakja él nálunk, ezeket együtt jelöljük Pinus 
montana Mill. névvel. Leggyakoribb az alhavasi tájon, a lucfenyő állományai 
felett. Oly havasi térségeken, melyek alatt nem a lúcfenyő, de a bükk képez 
felső erdőhatárt, rendesen hiányzik, vagy pedig ritka. Legszebb példa erre 
az Ungi és Beregi havasok, melyeken teljesen hiányzik, de a lúc sem 
fordul elő. A Bihar hegység alhavasi tájának a törpeboróka a jellemzője, 
a henyefenyő csak itt-ott jelenik meg, övéről egyáltalában nem lehet szó.

1 Pax szerint itt hiányzik. Ez előfordúlásra Ckaus G. hívta fel figyelmünket az 
Erdészeti Lapokban (1910. évf. 917. L); Czekelius ezt nem vette tekintetbe, midőn 
a termőhelyet 1912-ig ismeretlennek mondja (Jahrb. d. siebenb. Ver. f. Naturwiss. 1912.)
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A Görgényi havasokon egyedül az „Újfalu Somlyó“-n nő néhány bokor, a 
Hargitán nem fordúl elő, hiányzik a Guttinon és a Szemeník hegységben is. 
A Gyergyói és Csiki havasokon senki sem találta, a Berecki hegycsoportban 
csupán a Lakócán ( „Gór“ 44° 5', 45° 48') nő. Elszigetelt lelőhelyei a Közép
kárpátok területére esnek; a Bory-mocsarokon a Pinus silvestris-szel együtt 
tenyészik, egyes példányai a Gehol-on, a Késmárk melletti Dürrer Berg-en 
és a Kojsói havason. Ily kivételes megtelepedése sem esik soha a lúcfenyő- 
régió határain kívül, annál érdekesebb, hogy Tótsóvár Sáros vármegyei 
község határában, a „Sztavenyec“ tölgyesének árnyékában (a csemete- 
kerttől kb. 300 lépésre keletnek a marhacsapás mellett) meglehetősen 
idős példányt találtunk, már fiatal nemzedék övezi körül s ily szokat
lanul mélyen (374 m) és a pompás agyagtalajon buján tenyészik; hogyan 
került ide, szándékosan ültették-e, megtudni nem sikerült, az odavaló 
erdőtisztek nem tudtak létezéséről. Természetes megtelepedésnek tekin
teni nem lehet.

A Velebiten, Pljesevicán és Nagy Kapellán kívül Horvátország egyéb 
hegycsoportjaiban vagy hegységeiben nem fordúl elő.

Tenyészete legszebb kialakulását — hatalmasan kiképezett övét — 
mindenekelőtt és elsősorban a Magas Tátra, majd az Alacsony Tátra, 
Máramarosi havasok, Radnai havasok, Borgói hegység, Kelemen-csoport, 
délen a Bucsecs s főleg a Fogarasi havasok és Retyezát tárják elénk, 
kevésbé alakúit ki a Godján-Szarko csoport, a Hunyadi és Szebeni havasok 
hepyefenyőtenyészete.

Larix europaea DC. (L. decidua Mill.) —  Vörösfenyő.
III. térkép.

Némileg az erdeifenyő elterjedési határvonalaihoz alkalmazkodik, de 
kisebb térre szorul.

Tömegesen és összefüggő nagyobb területen csak a Magas Tátrában 
és az ezt dél felől környező hegységekben fordúl elő.

A Mincsol-Csergő hegycsoporttól, a határláncolat mentén keletre, majd 
délre haladva a tömösi szorosig, eredeti termőhelyén csak a máramarosi 
Bruszturán látjuk. A Déli Kárpátok területén a Bucsecs-csoportban és a 
Szebeni havasokban, majd a Bihar hegység egyes pontjain jelenik meg 
ismét.

Az Alpoknak hozzánk átérő nyúlványain, a Borostyánkői, Rozália és 
Soproni hegységben való előfordúlása eredetiségéhez kétség férhet. A 
Dráva-Adria közötti Alpokban nem fordúl elő.

Északmagyarországi tenyészeti területének középpontjában a Magas 
Tátra déli lejtői feküsznek. Az elterjedési terület déli határa éles, pl. Tiszolcz- 
nál, Dobsina környékén; a keleti határvonal is eléggé biztosan állapítható 
meg, a nyugati ellenben igen elmosódott. A Kis Fátra vörösfenyő-tenyé- 
szete már nem oly jellegzetes, a Kriván-Fátráé, Árvái Maguráé és Liptói 
Maguráé pedig a gyér előfordúlás és régibb telepítések zavaró hatása foly
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tán kétséges eredetű. Mindezek dacára a megállapított elterjedési terület 
eléggé födi a tényleges állapotokat. Az árvarnegyei vörösfenyő-szigetek 
Zákámeneklin, Polhora és Felsőzubricza határaiba esnek; őshonossága 
azonban itt sincs minden kétségen felül. A Kis Fátrán keskeny nyelvben 
Tótprónáig terjed délre, a Nagy Bátrában Körmöczbánya környékéig; a 
déli határ innen keletre haladva teljesen az erdeifenyőét követi a Fabováig. 
A vörösfenyő e mészhegységben délebbre terjed, mint az erdeifenyő: 
Tiszolczig és Murányhutáig ér. Dobsina mellett tenyészeti határa újra közös 
az erdeifenyőé vei. Egyik szélső határpontja Abauj vármegye nyugati részébe 
(szádellői völgy) esik. innen a határ Kassahámoron át Gölniczbányának 
tart, majd északnak haladva: Palocsa és Orló közelében megy át s Kur- 
csinnál éri el az országhatárt.

A Máramarosi havasokban egyetlen helyen, Brusztura határában 
fordul elő, de itt is ritka, úgy hogy jelenlétéről még a környéken is 
alig tudnak. A község közelében mesterséges eredetű vén példányok is 
láthatók s ezek létezését az eredetiek mellett azért említjük meg, nehogy 
később kétségek támadjanak a nehezen felfedezhető eredeti termőhe
lyekre nézve.

A Keleti Kárpátok vonulatán az irodalomban említett előfordúlást 
(Csaló hegy), melyről még nincs eldöntve, vájjon nem L. sibirica-e, itt nem 
tárgyaljuk, miután ez már Romániába esik. Csupán a Déli Kárpátok Bu- 
csecs-csoportjával érintkező Nagykőhavas egyik nyúlványán terem néhány 
kultúrából eredő példánya.

A Bucsecs-csoporC mésztalajain bőven látjuk a Bucsecsen, a Nagy 
Királykőn nem fordúl elő.

A Szebeni havasok igen érdekes vörösfenyő-termőhelyei részben a 
Lotrú mellékére, részben a Cód felső folyására szorítkoznak. Elterjedési 
területről itt szó nem lehet, legfeljebb egyes példányok és csoportok léte
zéséről, melyek őshonossága azonban minden kétségen felüli. Az alapkőzet 
itt csillámpala.

A Bihar hegységben kizárólag mészalapkőzeten látjuk: Toroczkónál a 
Tilalmason és a Székelykőn (egyes példányok), a vidalyi hegyeken sokkal 
gyakoribb. Alsó-Fehér vármegye monografiájá-ban még a Csáklyaikőről és 
Remetéről említi Csató, Barth volt hosszúaszói plébános után; a remetei 
sziklaszoros feletti mésztömbökön tényleg nő néhány csenevész példány 
s hogy Remetén hajdan gyakoribb volt, igazolja az a körülmény, hogy egy 
ottani erdőpásztor házába több vörösfenyő-gerenda van beépítve.1 A Csák- 
lyaikövön legfeljebb eldugott, félreeső helyen nőhet pár darab.

Igen szép számban fordúl elő a nagyoklosi Szkerisora mészszikláin, 
itt-ott a Vulturese szikláin Belióra mellett, szórványosan Aranyoslonka község 
erdejében a vidalyi előfordúlások szomszédságában. A nagyenyedi járási 
erdőgondnokság említi az alsó-fehérvármegyei Remetén kívül Havasgyógy 
határából is. A Bihar hegység nyugati területén sehol sem nő.

1 Dezső Zsigmond erdőtanácsos bejelentése után.
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A Karszthegységben nem őshonos; kultúrából származik pl. a Fuáine 
környéki vörösfenyő is.1

Taxus baccata L. —  Tiszafa.
II. térkép.

A térkép tiszafajelzései után Ítélve, a Magyar Állam területén koránt
sem ritka faj, de ha azt vesszük tekintetbe, hogy egy ily jel igen gyakran 
csak egyetlen példány, egyetlen nyomorék cserje létezésének a kifejezője s 
hogy a legnagyobb utánjárás mellett sem sikerült a felsoroltakon kívül 
egyéb — eredeti — lelőhelyéről tudomást szereznünk, felvehetjük, hogy a 
tiszafa hazai elterjedésének teljes képét adja a II. térkép s az alant össze
állított enumerátió.

Valaha — évszázadokkal ezelőtt — kétségtelenül tömegesebben tenyé
szett s azokon a helyeken, ahol ma elszórva, bokros, agyonnyesett, több
nyire gyökér vagy tuskósarjakból keletkezett egyedei küzdenek az ember 
kérlelhetetlen, kapzsiságon, babonán alapuló, vagy népszokásokból eredő 
irtóhadjáratával, ott egykor hatalmas méretű, évszázados törzsei állottak. 
Föltételezhető, hogy ott, ahol ma is gyakori, régebben erdőket is alkothatott. 
Rochel Antal írja:2 „Beyläufig vor hundert Jahren waren davon noch 
ganze Bestände . . .  an den Ufern der Theis im Borsoder Komitat vor
handen; aber auch dort hat ihn die Menschen-Hand ausgerottet.“

Még manapság is találnak hatalmas, az 1 m átmérőt megközelítő 
tiszafatuskókat, gyöktő és gyökérmaradványokat, de ép, magas fává nőtt 
vén tiszafa a legnagyobb ritkaságok közé tartozik (Enumerátió: 124.)

A dűlők, erdőrészek, völgyek elnevezései: Tisza, Tiszás, Tiszáspatak, 
Tiszovo, Tisovac stb., egyes helységnevek, mint Eibenthal, Tiszovica, Tiszolc, 
(németül Theissholz) mind arról tanúskodnak, hogy e helyeken gyakori volt 
valaha, Csik vármegye és Maros-Torda felső részén — amint Imre Dénes 
főerdőtanácsos írja — jóformán minden község határában van egy „Tiszás“ 
nevű völgy. Hogy e vidéken szép fákká nőhetett, bizonyítja a többek közt 
az is, hogy a borszéki „lobogó“ deszkakerítésének kapuja tiszafadeszká
ból volt készítve akkor, mikor Borszék kezdetleges fürdőhely volt még. 
A gyimesi csángók borcsapnak és dránicafedélhez szegnek használták, 
Gyergyóban pedig a parasztházak padlásain ma is sok oly levágott tisza
fát lehet találni, melyet gazdája sírkeresztnek szánt magának. A Borszéken 
aluli „Holló sarka“ nevű helyen olyan gyökereket ástak ki a 90-es években, 
melyek törzse 40—50 cm mellmagassági átmérőjű lehetett. Mároshévizen 
több darab — a környéken talált fából vágott — deszkát látott Imre 
főerdőtanácsos, melyek 50—60 cm átmérőjű törzsekből kerülhettek ki.

A tót és román legénység ünnepeken tiszafagalyakkal díszíti kalapját 
s emiatt a pásztorgyerekek napi járó földre is elmennek, hogy az ismert

1 V. ö. Beck, Vegetationsverhältn. der illyrischen Länder 287. és 344. í.
2 Naturhist. Miscellen a. d. nordwestl. Karpathen. — Pest 1821. 70. 1.
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bokrokat megtépázzák. Pásztoraink, különösen a románok, nem irgalmaznak 
neki s ha másra nem: puliszkakeverönek használják fel.

A művelt osztály — hacsak szerét teheti -  szintén a pusztítók közé 
áll, bútorfának gyűjti a tiszafadarabokat s áldozatot, fáradságot nem kiméivé 
kutat utána. Élénk világot vet a pusztítás mértékére a következő tény: 
mikor I. M. főerdész (amint azt saját maga közli) Gy . . . . ból 1907-ben 
elköltözött, a részint deszkává fűrészelt, többnyire azonban darabokban 
lévő tiszafát négy kocsival vitette a vasúti állomásra.

Abauj-Torna vármegye.
1. Ájfalucska és Meczenzéf közt, a Vaskapu-völgy szikláin szedte Thaisz1

és Györy L.
2. Szádellő-i völgyben néhány cserjealakú példány.

Alsó-Fehér vármegye.
3. Abrudfalva. A „Vulkán“ meredek mészszikláin (40° 37' 46° 15') cserje-

alakban nő néhány példány; a szebbeket a kirándulók és a közeli 
lakosság régen elhordta.

4. Bucsony. A Detonata goale-n (bazalt) találta Némethy S. polgári iskolai
igazgató (Botanikai Közlemények 1912. évf. 123. 1).

5. Havasgáld (íntregáld). A havasgáldi sziklaszorosban (románul: Cheia),
2—3 darab cserje, 6—700 m magasságban.

6. Xyírmező. A „Kőköz“ nevű sziklaszorosban 6—8 példány, melyek közül
egy 8—10 m magas és 20—22 cm vastag lehet (400—600 m).

7. Remete, A remetei sziklaszorosban 4—5 bokor (6—700 m).

Arad vármegye.
8. Halm ágycsúcs. A volt úrbéresek tulajdonában lévő „Kimpu Maluluj“

nevű erdőrészben egy darab, elcsenevészesedve (250 m).
9. Talács. A volt úrbéresek tulajdonában lévő legelő „Greó Lupuluj“ nevű

részén 1 darab cserje (250 m).

Árva vármegye.
10. llabovka. A „Kremena“ erdőrészben (1300 m) elszórtan, cserjealakban.
11. Isztebne. „Liszica“ erdőrészben (900—1100 m) cserjealakban.
12. Králován. „Kopa“ 600 m (Lányi Béla adata: Magy. Bot. Lapok 1912.

évf. 338. 1.).
13. Párnicza. 1. „Kozadolina“ erdőrészben (700—1000 m) 20—30 darab

cserje és eltörpült fa. 2. „Lucsivna“ erdőrészben (700—1000 m) 
cserje és eltörpült faalakban.

14. Vitanova. 1. „Mihulcse“ erdőrészben az Oszabita alatt 1 darab és 2.
„Panszko Szalasiszko“ erdőrészben (1000—1200 m) 3 darab elsat-

1 Bot. Köziem. IX. (1910.) 226. 1.
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nyúlt fa mészkövön. (A polhorai, mutnei és zakamenei részen 
— Babia Gora, Pilszko — nem fordul elő).

15. Zsaskó. A Síp-hegyen, mész (Holuby).

Bars vármegye.
16. Felsőzsadány. A „Javorje“ dűlőben néhány cserjealakú példány (700 m).
17. Gyertyánfa. 1. „Bohács dolina“ erdőrészben 1 darab fa 950 m magas

ságban. 2. „Benyovszká szkala“, erdőrészben 1 darab cserje 950 m 
magasságban. 3. „Vician dolina“ (850 m DNy) s a „Podstok“ (820 
m DNy) részekben néhány cserjealakú példány — andesiten.

18. Körmöczbánya. A „Mittlere Riegel“ erdőrészben — 860 m D-i exp.
gyökfő 4 tőhajlással, a legvastagabb 8 cm vastag, 3 m magas, — 
andesiten. — „Gregen“ erdőrészben — 900 m D-i exp. — 3 m 
magas gyöksarj andesiten. [A „Hladka szkala“ erdőrészben (1068 m) 
kb. 15 éves ültetés.] — Teschler György kertjében igen öreg fák, 
legnagyobbak (?) az országban (Borbás).

19. Repistye. A „Kamená“ és „Handlova“ nevű dűlőkben (Selmecbányái
városi erdők határán) 500 m magasság körül néhány .cserje.

20. Szklenófiirdő. A „Bukovec“-en (500 m) néhány cserje.
21. Teplafő. A „Kozipotok“ dűlőben (500—560 m) néhány cserje és fiatal

csemete.
22. Zsarnócza. „Pod Ihanovo“ dűlőben (36° 21' 15", 48° 28' 34") 3 darab

cserje, 426 m magasságban; az egyik 1*5 m, a másik kettő 1 m 
magas bokor.

Bereg vármegye.
23. Beregsziklás (Serbóc). A „Muncsel Viszoki-“nak DNy-i oldalán (homok-

kövön) 986 m magasságban néhány bokros, összetört példány.
24. Szarvasháza (Zsdenyova). A „Kocsilló“ erdőrészben (Gf. Schönborn ura

dalma) két elcserjésedett példány mintegy 800 m magasságban.

Besztercze-Naszód vármegye.
Besztercze-i m. kir. erdőigazgatóság területén, 800—1000 m t. f. magasságok 

közt szórványosan majdnem mindenütt előfordúl, elegyetlen lomb
erdőkben soha. Nevezetesebb és ismertebb lelőhelyei a következők:
25. Dragojásza (Csikvármegye és Románia határa közelében), 26. 
Tihuca és Dosu Bugsáji (Marosborgó határában), 27. Repegye völgy 
(Borgóbeszterce határában), Rebravölgy, llvavölgy, Szamosvölgy, 
28. Rorberek-fiirdő melletti Anyies-völgy (Májer határában). Jelenleg 
csak kis fák és bokrok alakjában — 20 cm átmérőig — fór dűl 
elő. Tihucán (42° 38', 47° 14') egy kiégett tuskót találtak, melynek 
átmérője 60 cm volt. Oly mennyiségben, mint az egyesítve kezelt 
erdők ilvai erdőgondnokságának (Nagyilva I. h. r.) A. gazd. oszt. 
120 holdat (80 ha.) kitévő 30. erdőrészletében, Beszterce-Naszód 
vármegye egyetlen más helyén sem fordúl elő.
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29. Borgóbesztercze (I. h. r.) „Solymu“ gerinc 1230 m ÉNy, homokkő vön,
1—2 példány.

30. Borgótiha. „Valea Kaluluj“ erdőrészben (andesitgörgeteg, 800—1000 m
É-i exp).

31. Kisrebra (III. h. r.) „Báska“ erdőrészben (mészkő, 900—1000 m K 25°);
élő példányok igen szórványosan, régi törzsek tüskéi megütik a 
40 cm átmérőt is.

32. Les (I. h. r.) „Erbosa“ erdőrészben .(42° 29', 47° 17'), agyagpalán 1020
m magasságban, DK-i exp.-nál; cserje.

33. Mittye (II. h. r.) és
34. Teles „Csatre Galbin“ 1436 m ÉK „Obersia Rebri“ 1191 m ÉNy. Voltak

e vidéken 1 m (!) átmérővel bírók is; most a vékonyabbakból is 
alig van néhány darab (42° 15', 47” 32').

35. Nagyilva (I. h. r.) A Rechitia és a Siminicu tisztás alatt, a Selhoza
völgy jobboldalán (42° 42—44', 47° 20—22'; 1000—1046 m), főleg 
pedig a Rechitia tisztásról délnek futó patak balpartján — szórvá
nyosan igen sok.

36. Naszód. „Valea Szécsi“ 1340 m Ny-i exp., csillámpalán faalakban (42°
28', 47° 29').

37. Óradna (I. h. r.) 1. „Izvoru Bailor“ 1060 m Ny—ÉNy-i exp., mész, cser
jék, lúcfenyő közt szórványosan. 2. „Cubasiel“ 1331 m É, DK-i exp., 
csillámpala; cserje bükk és lúcfenyő közt.

38. Ujradna (I. h. r.) 1. „Ineuc“ vagy „Cubasiel“ 1198 m DNy-iexp. csillám-
palán; egy levágott tuskó és ettől nem messze a patak felé néhány 
fiatal egyed (42° 35', 47° 29'). 2. A Szamos-folyó „Gazsi“ nevű 
mellékvölgyében (42° 38', 47ü 31').

Bihar vármegye.
39. Rézbánya. 1. A „Dealu Neagra“ erdőrészben (800—1000 m) elszórtan,

cserjealakban. 2. „P. Corlatu“ erdőrészben 982 m K-i exp. mész, 
egy öreg ágas-bogas, 8 m magas törzs, meredek sziklafal tövében. 
3. „Biharkapu“ felső nyilása közelében (40° 19', 46° 30') mész, 1 
darab bokor, 695 m magasságban.

40. Vasas kőfalva (Petrósz) 1. Galbina völgy, mész, 689 m K-i exp. 10—12
m magas nyomorék törzs (40° 20', 46° 33'). 2. „Valea Saca“, 
mész, 847 m DK-i exp., egy szikla tövében elterebélyesedett bokor 
(40° 20', 46° 33').

Borsod vármegye.
Neilreich felsorolásai közt említi e vármegyét, mint a tiszafa egyik 

termőhelyét Rochel Antal után (1821. év), ki azt állította, hogy valaha a 
a Tisza partján Borsod vármegyében tiszafaállományok termettek, de az 
ember teljesen kipusztította. Ha föltesszük is, hogy (a sík vidéken!) elő- 
fordúlt, jelenleg itt hiába keressük.
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Brassó vármegye.
Valamennyi mészalapkó'zeten.

41. Bácsfalu. 1. „Kőba völgy feje“ a Nagykőhavason (1000—1200 m); 8
darab 6—20 cm átmérőjű fa, 15—20 darab csemete, 30—40 darab 
tuskósarj és 10—12 cserje a sziklákon. 2. „Sipoly völgy feje“ a 
Nagykőhavason (1000—1400 m); 16 darab 5—16 cm átmérőjű fa, 
10—12 darab tuskósarj, 8—10 cserje. 3. „Szolonya“ erdőrészben a 
Nagykőhavason (1100 m); 3 darab 6—12 cm átmérőjű fácska.

42. Brassó. 1. „Drester“ erdőrészben (1100—1200 m), 8—10 darab. 2. „Noa“
erdőrészben (700 m) 8—10 darab. 3. „Kis száraz Tömös“ erdő
részben (1100—1200 m); 5—8 drb részint fa-, részint cserjealakban.

43. Csernátfalu. „Nánvölgy“ és „Tigaj“ (1000—1200m);20—25 darab 5—15
cm átmérőjű fa, 10—20 tuskósarj és ugyanannyi cserje.

44. Hossziifalu. „Teszla havas“ (1400 m) 3—4 darab 6—15 cm-es fa, 3—4
tuskósarj és ugyanannyi cserje.

45. Piirkerecz (II. h. r.) „Donghavas“ (1300—1400 m); 6—7 darab 8—18 cm-
es fa, ugyanannyi csemete, 8—10 tuskósarj és cserje.

46. Tatrang (II. h. r.) „Porond patak“ (Csukás alatti határpatak 1200—1500
m); 10—12 darab 6—24 cm-es fa és sok fiatal példány.

47. Tiirkös (II. h. r.) „Horvátka“ völgy feje a Nagykőhavason (1200—1300
m); 15—20 darab 6—18 cm-es fa, 8—10 drb cserje.

48. Zajzon.
ősik vármegye.

49. Csikszentmárton (II. h. r.). A csikszentmártoni járási erdőgondnokság
területén, a „Kissaj-Solyomtár“ erdőrészben a Baska havason 
(1300—1500 m) elszórtan 2—5 darab cserje.

50. Gyergyóbékás (Feísőtölgyes I. h. r.). 1. A Zenoga patakban (1000 m) 1
darab cserje. 2. A Hegyes verőfénye (Hegyesfáca) erdőrészben 
(1000 m) egy darab cserje.

51. Gyergyóliolló (Felsőtölgyes I. h. r.). „Brányapataka“ erdőrészben a Bara
szó völgyében (900 m) 1 darab cserje.

52. Gyergyószeiitmiklós-i járási erdőgondnokság kerületében: 1. „Tiszás-
patak“ erdőrészben, mintegy 2 kát. holdnyi területen — lúc- és 
jégenyefenyő közt — 40—50 darab 5—10 cm vastag fácska. 2. „Ku- 
páspatak töve“ erdőrészben (900 m) 1 darab 8 cm vastag fa.

53. Gyergyószentmiklós (II. h. r.). Az „Ördögmalom“ erdőrészben (1300 m)
egy csoportban 20—25 kisebb csemete.

54. Gyergyótölgyes (I. h. r.). A tölgyesi erdőgondnokság kerületében:
1. „Kopárhegy háta“ erdőrész (1000 m), egy csoportban 17 drb, 
15 cm átmérőjű, 1— 3 m magas bokor. (Ugyanitt 64 darab — 8 
év előtti magvetésből keletkezett — csemete.) 2. A „Komárnik“ 
erdőrészben (1400 m) egyenként álló 4 darab 3—4 m magas cserje.

55. Szárhegy (II. h. r.). A Dobrán havason (1200 m) 2 darab 6 m magas,
9 cm vastag példány.
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Fogaras vármegye.
56. Alsóárpás. „Arpasu maré“ erdőrészben szétszórva alig 10—12 darab

cserje.
57. Bráza. 1. „Kolcu“ erdőrészben (42° 33', 45° 37*5', 1250 m K-i exp.,

csillám), 3 darab 30 cm-es tuskó sarjai. 2. „Mosuláca Treznita“ 
erdőrészben szórványosan.

58. Dragus. „Mukia dragosuluj“ erdőrészben (1260 m), cserje és faalakban.
59. Felsőárpás. 1. „Priszlop“ erdőrészben (1350 m) cserje és faalakban.

2. „Arpasu maré“ völgy Ny-nak hajló oldalain (csillámpalán) kis 
méretű törzsek 1143 m magasságban.

60. Felsőporumbák határában elvétve 1—1 példány.
61. Felsőszombatfalya. „Mukia Tiszi“ erdőrészben (1200 m) cserje és fa

alakban.
62. Felsőucsa. „Tarica“ erdőrészben (1400 m) cserje és faalakban el

szórtan.
63. Kisberivoj. 1. „Picioru Batrin“ erdőrészben (42° 39', 45° 39', 1160 m

É-i exp); sok cserje és fiatal fa, a legnagyobb tuskó (12 éve levágva) 
48 cm-es. 2. „La Boldan“ erdőrészben (1000 m völgy) 1 darab cserje, 
42° 38', 45° 40'.

64. Lisza. „Zseláza“ erdőrészben szórványosan.
65. Margine«. A „Vakária“ erdőrészben (1000—1200 m) cserjealakú pél

dányok.
66. Nagyberivoj. „Bancsű“ erdőrészben (1300 m).
67. Oprakerczisora határában 1—1 példány.
68. Posorta. „Szkerisora“ erdőrészben szórványosan.
69. Strezakerczisora. 1. „Lajtavölgy“ 1186 m Ny-i exp., egy patak forrásá

nál 12 m magas, alul 70 cm-es, erősen bélkorhadt törzs; 1165 m 
K-i exp., 4 kisebb méretű, fiatal; 1139 m K-i exp., 1 darab vastag 
korhadt törzs, erős ágakkal — csillámpalatalajon. 2. „Bulea völgy“, 
a Pareu Strundesi beömlésénél (1177 m Ny-i exp., csillámpala), kis 
méretű fa.

70. Szarata község határában igen kevés.
71. Skorei. A „Tunszul“ erdőrészben.
72. Zernest. 1. „Krepatura“ erdőrészben (1(300 m) néhány cserje. 2. „Her-

szán völgy“ délnek fekvő oldalain (1100 m-en felül) 30—50 cm-es 
korhadt csonka törzsek, de ezeket 1908-ban erdei tűz pusztította el.
3. A Nagy Királykőnek „Padina Sindilerii“ erdőrészében (1085 m 
ÉK-i exp., mészkő) 20—30 darab 5—10 cm-es példány. 4. A Nagy 
Királykőnek „Padina a lui Kalinesi“ erdőrészében (1318 m Ny-i 
exp., mész) elég erős, de 20 cm-nél nem vastagabb példányok.

Gömör vármegye.
73. Ágostonlak. A Fabova területére eső „Mochnáta“ mészszikláin (1000—

1300 m) eltörpülve.
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74. Dobsina. 1. Dürrergrund erdőrészben 850 m
2. Dankasgrund „ 900 m
3. Buchwald „ 1000 m
4. Gartenleiten „ 960 m
5. Pfarrersbusch „ 710 m
6. Sztrmá pirt „ 1100 m

a gyakori lopások 
> következtében fává nem 

nő, talajágy: mész.

75. Királyhegyalja. A „Csepkova“ és „Hlobucsina“ erdőrészben, a murányi
fensík ÉNy-i lejtőin (750—860 m) szórványosan.

76. Murányalja. 1. Az „Erdzavó“ völgy jobb partján 850 m magasságban
6—10 cm vastag, 2—4 m magas törzsek, É-i exp., köves-sziklás, a 
a sziklák közt televényes triász-mésztalajon. 2. A murányi fensík 
délnyugati szélein, meredek mészsziklák közt a „Martinová“ erdő
részben (760—980 m), közel a tiszolci határhoz kisméretű fák. 
3. A murányi várral szemben lévő sziklahasadékokban, a „Tesna 
skalá“-n (mész) egy 4—5 m magas példány. 4. A Javornikovó és 
Pieszki erdőrészben (760—1080 m) szórványosan cserjealakban; 
más eredetű bejelentés szerint: Javornikovó erdőrészben 760 m 
DK-i exp., mész, Pavelkovó erdőrészben 1080 m Ny-i exp., mészkő, 
cserjealakban.

77. Tiszolcz. Itt valaha nemcsak gyakori, de állományképző is volt a ha
gyomány és néphit szerint; innen a város német neve is: „Theiss- 
holz“, melyből a magyar Tiszolcz eredhetett. A Sajba, Vonyáca és 
Bacskov-Javor erdőrészek mészsziklái közt (700—900 m) ez idő
tájt mintegy 100 darab fordul elő, legnagyobb része fiatal, vagy 
törpe. A Szrieborna és a Magnet erdőrészben (800—850 m) igen 
kevés van már, ezek is sinylődő cserjék.

bak voltak. Egy erdőrész „Tiszás“ elnevezése arra mutat, hogy itt 
valaha gyakoribb volt.

79. Kovászna. A „Pétergazda“ nevű erdőben (1180 m) lucfenyőtől elnyo-
• mott cserjealakú példány.

80. Ozsdola határában csak néhány sarj.
81. Páva. „Kandia“ erdőrészben 1180 m D-i exp., homokkő, igen szórvá

nyosan faalakban.
82. Sósmező. 1. „Luptyán“ dűlőben (730—740 m) 5 drb cserje, 6 drb fa.

2. „Hales“ erdőrészben (900 m) eltörpült példányok.

83. Selmecbánya. 1. A városi erdőkben: „Kamena“ dűlő arepistyei határon, 
elszórtan ujjnyi vastag fiatal egyedek, a vastagabbakat kilopkodták 
(1. Bars vármegyénél: Repistye), 2. A Fizély-kertben 1 darab igen

Fekete—B la ttn y : Fák és cserjék elterjedése. 5

Háromszék vármegye.
78. Bereczk. „Agyagos“ dűlő (744 m) egy darab cserje.

Hont vármegye.
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szép növésű ültetett fa, sok példánya díszük az erdészeti főiskola 
növénykertjében is.

Szentemtől. A Coburg-hercegi parkban néhány igen szép méretű, ültetett fa.

Hunyod vármegye.
84. Blezsény. A „Drágu Brád“ dűlőben (900 m) néhány cserje.
85. Gredistye. Jávorka Sándor szedte a városvíz-gredistyei völgy Vurtope

nevű mészsziklájáról; a „Loku popi“ nevű helyen tuskódarabokat 
találtak ásás közben.

86. Klopotiva. A Kendeffy-uradalom tulajdonát képező „Borescu“ havas
alatt (1500 m) 6—12 cm vastag, 3—4 m magas törzsek (a vágás- 
területbe esőket kivágták).

87. Ósebeshely. „Szkorusett“ erdőrészben, 1260 m-nél régi gyökfő; 1060
m-nél régi gyökfő egy élő sarjhatással gneisztalajon (41° 2', 45° 
40'). Több példány e környéken nincs.

Kolozs vármegye.
88. Havasrogoz. A Vigyázó havas [Vladeasa] közelében lévő „Vurvurás“

erdőrészben (1500 m) 1 darab cserje.
A „Krecsun“ erdőrésznek a Drágán patakba hajló terüle

tén (1400 m) a BÁNFFY-család erdejében 2 darab, melynek egyikét 
az uradalom alkalmazottai kivágták és két darab 4 cm-es séta
botot készítettek belőle. Ezelőtt 10—12 évvel ugyanezen tájon állí
tólag több oly példányt vágtak ki a pásztorok, hogy belőle teknőt 
készíthettek.

Krossó- Szörény vármegye.
89. Almafatelep (Pojána Mörul) 1. „Valea reá“ erdőrészben (1000 m), szór

ványosan 3—4 m-es fák grániton. 2. „Blozsu“ és „Suku“ erdőrészben 
(1000 m), 3—4 m-es fák és cserjék grániton. (Újabban-állítólag nem 
lehet már tiszafát találni e helyeken.) 3. A kincstár erdőterületé
nek „Scorilla völgy“ nevű részén (1200 m) mint cserje.

90. Bégalankás (Lunkány) 1. A „Piatra feti“ erdőrészben mint fa 872 m
magasságban. 2. „Paszkota“ erdőrészben 1197 m-nél cserjealakban. 
3. „Suhenzs“ erdőrészben 600 m, ÉK-i sziklafalon.

91. Berszászka. „Pirgu maré“ 500 m É-i exp., grániton. E környéken
egyedüli.

92. Csiklóbánya. „Alte és neue Roll“ 800—950 m; mészsziklákon 150—
200 drb, 1—4 m magas, 8—15 cm átmérőjű cserje és fa.

93. Csiklófalu. „Roll“ (7—800 m), mészkőzeten 12 darab, 4—5 m magas,
10—12 cm átmérőjű fa, 30 darab cserje — ÉNy-i oldalon, bükkösben.

94. Dunatölgyes (Dubova). Az aldunai Kazán-szorosban lévő „Csukar maré“
és „Csukar mik“ mészszikláin (300 m körül) szórványosan 2—4 m 
magas, 4—10 cm-es cserjék. (A túlsó, szerb-parton is előfordúl.) A 
legalsó példányt a Kazán-szorosba néző sziklafalon Köfalusi Győző 
találta 91 m magasságban (magyarországi minimum).
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95. Harampatak. Meg nem közelíthető sziklahasadékokban (mész) el
szórva mintegy 20 darab cserje, 400 m-re a t. f.

96. Herkulesfiirdő. 1. „Suha Padina“ völgy mentén, szakadékban (730 m
ÉNy-i exp.) elbokrosodva; feljebb (855 m É-i exp., 40° 7', 44° 52') 
nagyobb mennyiségben mint cserje. Talaj: m észsziklák. 2. „Verfu 
Rudina“ (mész) 936 m ÉNy-i exp.

97. Nadrág. A Págyes oldalain (1000 m) s a „Strimba“ erdőrészben (500 m)
fává nőve szórványosan.

98. Óasszonyrét (Ogradina). A Kazán-szorosban (100—380 m) sok bokor
alakú példány.

99. Ruszka. A Hideg-patak mentén felfelé haladva, a községtől 3 km-re, a
balparton lévő bükkös Dosu dráguluj aljában, majdnem a patak
parton egy 8 cm vastag, 3 m magas példány (500 m), feljebb szór
ványosan gneisztalajon.

100. Stájerlak. 1. „Roter Felsen“ (430 m) mészszikláin néhány devastált
bokor; 2. „Am Brennten“ (700 m) mészszikláin néhány devastált 
bokor; 3. „Pitulat“ (600—660 m), mészsziklákon néhány öregebb 
példány (10—12 m magas, 20 cm vastag) és számos cserje; 4. A 
Ménesvölgy balpartján „Judina“ és „Ploppa“ mészszikláin (5— 
600 m) néhány öregebb példány, számos fácska és bokor (köztük 
10—12 m magasak s 20 cm átmérőjűek).

101. Szakalár. „La Roll“ 250 m DNy-i sziklafal, mész, mint cserje szórvá
nyosan.

102. Szászkabánya. 1. „Grosser Kalvarienberg“ É-i oldalán (4—500 m),
mésztalajon 30 darab bokros példány. 2. „Malomvölgy“ déli oldalán, 
beárnyalt helyen 5 drb, az északin 20 darab cserje (3—400 m, 
mészszikla). 3. A Néralejtők mészszikláin (2—300 m), É-i oldalon 
mintegy 30 darab.

103. Tiszócza határában elbokrosodva (300 m).
104. Ujsopot. A „Valea maré“ és „Valea hurkuluj“ (250 m) mésztalaján szór

ványosan 1—2 m-es bokrok.

Liptó vármegye.
105. Gombás. A fenyőházai erdőgondnokságban, mésztalajon:

1. Baranova erdőrészben 1 darab faalakú példány
2. Jarabinszka „ 1 „ cserjealakú „
3. Ösnica „ 1 „ faalakú „
4. Szokolova „ 1 „ cserjealakú „
5. Blatna pod Klincsekova erdőrészben 4 darab szép növésű 

fa, 940 m Ny—Ény-i exp., grániton.
106. Liszkófalu. A községi erdő „Zabachna“ nevű részén (1000 m) 200

darab, részint fa-, részint cserjealakban.
107. Lucski. A községi erdő „Háj“ nevű részén (800 m, mész) 150 darab

elcserjésedett példány.

800-1150 
m-re a 
t. f.

5*
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108. Yichodna. A feketevági erdőgondnokság (Alacsony Tátra) „Dluhi grun“
nevű részén (900 m) 4 darab cserje.

Máramaros vármegye.
109. Berezna. „Kliva“ oldala, 843 m É—ÉNy-i exp., homokkövön. (Ez elő-

fordúlása csak állítólagos, megtalálni nem sikerült.)
110. Borsa. Főbb előfordulási helyei: a Pietrosz hegység lába, a Piatra Re

és a Torojaga környéke. „Area Dzimbruluj“ (csillámpalán) 1248 m 
K-i exp., 3 darab 2'5 m magas, 10 cm vastag példány; 1320 m 
K-i exp., a legfelső tuskósarj.

111. Felsővisó. 1. A vaséri erdőgondnokság területén a Felső Suliguli erdő
részben (850—985 m) elszórtan cserjealakú példányok. 2. A „Sár“ 
erdőrészben (700—750 m) szórványosan mint bokrok. 3. „In 
rosiu“-ból a „Ciganuluj“-ra menet, csillámon és mészen:
997 m magasságban, DNy-i exp. 1 m magas fácska

3 m 
1 m

1007 m 
1022 m

1074 m 
1085 m \ 
1164 m 1 
4. „Peatra 
exp., 1

/
1 2 drb 80 cm 

3 m

8 cm vastag fácska
n r> n

bokor
14 cm vastag fa

m

„ „ „ elkorhadt gyökérmaradványok.

arsa“ e. r. csillámon és mészen: 1236 m DNy—Ny-i 
magas, 5 cm vastag példány. 5. „Fájná völgy“ feletti 

gerincen, az 1275 -f- alatt 1226 m DNy—Ny-i exp. két magas fa. 
6. „Közi patak“ 1049 m K-i exp., 3 m magas,- 6 cm vastag egyedek.

112. Havasmező (Ruszpolyána). „Sztanisóra“ 1080 m ÉK—K-i exp. bokor;
1157 m DNy-i exp. gyökérmaradványok.

113. Kőrösmező. Wagner Lajos gyűjtötte a kőrösmezői havasok alatt, pon
tos lelőhelyét nem jelölte meg. Munkájában1 mint a tiszafa lelő
helyét említi: Berlebás, Luhi, Bogdán (Kőrösmezőt itt elhagyja).

114. Loitka. „Dohi“ erdőrészben 588—700 m közt mint aljafa gyakori,
többnyire devastálva (csillámpala, ÉNy-i exp.)

115. Majdánka (Felsősebes-i rész). 1. „Mencsil“ D-i lejtőjén 902 m magas
ságban, 2. a Hromanyovec patakon 808 m-nél, a talajágy homokkő.

116. Németmokra. A Tiszova havas alatt, a Szoniszni patak felső részén
1146 m DK-i exp., 25—30 darab cserjéből álló foltocska Alnus 
viridis közt homokkövön.

117. Ökörmező. A „Driszlovec“ (Mersa) oldalán, 854 m É-i exp., jegenye
fenyvesben néhány bokor; homokkő.

118. Petrova. Juhászok állítása szerint özv. P app Zsigmondné Mencsulhavas
alatti birtokán szép példányok nőnek. „La Zerban“-nak a Bisztrára 
dűlő lejtőin, 1058—1130 m közt, Ny-i exp., szórványosan, cserjék, 
csillámpalán.

119. Ralió. „Nagy Berlebász“, „Hrenova“ 890 m É-i exp., 1*5 m magas
bokor csillámpalán.

Máramaros egyetemes leírása, 1876. 204. 1.
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120. Terebesfej érpatak. A fejérpataki erdőgondnokság területén, a Jalin 
patak völgyében (1400 m) körülbelül 50 drb elszórva, a Sztrundzsen 
patak völgyében (1000 m) kb 50 drb szórványosan, a Rozsis patak 
völgyében (1000 m) mintegy 100 drb csoportosan. Mindhárom helyen 
nagyobbrészt cserjealakban fór dúl elő, de akad 5—6 m magas, 
10—15 cm-es törzs is. A részletes felvételeket, Erösdi Bálint után 
a következőkben adjuk:
Kisrozosz (csillámpala)
Halastó „
Strunzsen gron „

» r> n
Rinovati (mészkő)

n y>

r> n

n n

r> r>

r> r>

Dupelnacska (csillámpala)

728 m ÉNy-i exp. 
700 m D-i

1141 m D-i
1128 m D-i „
665 m ÉNy-i „
653 m ÉNy-i „ \
726 m ÉNy-i „ /

656-725 m DK-i
748 m DK-i
825 m É—ÉNy-i „
709 m ÉNy-i „

1 m-es fácska

2 m-es fácska 
2 drb fácska 
bükkösben 2 m-es 
bükkösben igen 
sok, mint aljafa 
gyakori aljafa 
egyes példányok

» n
n «

121. Tiszabogdány. 1. A tiszaközi erdőgondnokság Uhorszki és Lecsenyec
patakainak völgyében (810 m), 12—2 m magas fák szórványo
san. 2. A fehértiszai erdőgondnokság területén a Lemszki, Csor- 
kova és Hlaboki völgyekben (900 m) elszórtan. 3. A tiszabogdáni 
erdőgondnokság területén, a Komárnik völgyében (900 m) 1—2 m 
magas fák elszórtan. 4. A Lesül és Jalin völgyeiben (800 m) szór
ványosan. Erösdi, a  részletesebb felvételek közt a következő lelő
helyeket közli:
Bukovati (homokkő) 1091 m D-i exp. 1 m magas

1089 m D-i „ 3 m magas, 8 cm vastag
1100 m D-i „ 2 m magas
965 m É-i „ 3 m magas, 10 cm vastag

1010 m É-i „ 3 m magas, 8 cm vastag
1054 m DK-i „ i , . , _ ,  tt ,
1032 m DK-i / tuskosarJak az „Ohlan alatt
848 m Ny-i „ 2 m magas, 15 cm vastag
911 m Ny-i „ l m  magas

122. Uglya. 1. A „Vezsa“ oldalán, 703 m ÉK-i exp., 1 drb 4 m magas, 10
cm-es; 2. A „Medzi kameni“ 673 m ÉNy-i exp. sziklacsúcsán néhány 
bokor; 728 m ÉNy, 748 m ÉNy s a „Csűr“ szikla 832 m ÉNy-i 
oldalán 30—40 cm vastag törzsmaradványok sarjhajtásokkal; *-— 
talaj mész.

n
y>

Sztrunzsen
n

Scorusni 

Lesinec pat.
n w

Maros-Torda vármegye.
123. Ftileháza. A Maros folyó balparti részén, a tutajtársaság tulajdonát ké

pező erdőségekben, részben a gödemesterházai, részben a füleházai 
határban fekvő „Hidegág“ dűlőben régen számottevő mennyiségben 
fordúlhatott elő, amit abból következtethetni, hogy innen nagy meny- 
nyiségű tiszafát loptak el a környék lakosai és esztergályosoknak 
adták el csapkészítésre. Ezen terület felbecslése alkalmával szám
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tálán tüsköt látott S chmidt F erenc uradalmi erdőtanácsos, egyes 
helyeken 20—30-at is egy tömegben. Igen szép csoportok állhatták 
itt, 940—1214 m t. f. magasságban, most a magról kelt suhángok 
megtépázva, gallyaiktól megfosztva tengődnek.

124. Gödemesterliáza. A báró BÁNFFY-uradalom területén, a Maros jobbparti 
részein csak fiatal suhángokból álló kisebb csoportokat képez e 
határ Zebeák dűlőjének „Pap pataki“ elnevezés alatt ismert 
részletén (800—1000 m), korhadt, 2—3 m magas, sok évvel ezelőtt 
levágott törzsek maradványait találjuk itt, átmérőjük a 60—100 
cm-t is eléri. Ugyancsak az uradalom területén, de a Maros bal- 
partján, az erdőrendezési becslések alkalmával a „Zaszpazel“ dű
lőben (1219 m) találtak egy teljesen ép, egészséges példányt, 
méretei: 65 cm átmérő, 24 m csúcsmagasság; még most is meg
van. Környékén szórványosan magról kelt suhángok nőnek.

A Maros balpartján, a „Felső Sztrunga“ dűlőben volt 
4 drb, száradásnak induló állapotban, ezek a müleniumi kiállításra 
1896-ban Budapestre kerültek fel; az uradalom elismerő oklevelet 
is kapott értök. Méreteik a következők voltak:

1 drb 35 cm vastag 22 m hosszú 270 éves
1 40 „ „ 20 „ „ 295
1 48 „ „ 18 „ „ 370 V
1 49 „ » 22 „ „ 300 n

E négy fa környékén szintén vannak magról kelt suhángok és 
csemeték (961 -1000 m t, f.).

A Maros jobbartján lévő „Rossz patak“ dűlőben, fél
száraz állapotban 3 darab 40 cm vastag s ezek környékén több 
magról kelt példány van (1200 m).

A BÁNFFY-uradalomban a lig  foglal el 1— 2 k.-hold terü
le te t  (S chmidt F erenc urad. erd ő ta n á cso s  k özlése).

A „Sestina“ gerincén (andezit, 42° 48', 46° 53') 1179 
m ÉNy-i exp. faalakban.

125. Libánfalva. 1. A Laposnya patak alsó folyásának balpartján, közel a
völgyfenékhez mintegy 20 darab, devastált példány (820—830 m).
2. [A Mesterpatak felső folyásán, a Plumbuluj patak eredetén fölül 
(1200—1250 m) cserjealakban szórványosan fordult elő; a vágás 
kitermelésénél kivágattak]. 3. Az Iszticsó völgy Szákapatakán is 
előfordult jegenyefenyővel elegyes bükkállományban (800—850 m); 
1910-ben — a szigorú felügyelet dacára — a tiszafák kivágattak, 
a legvastagabb 8 cm vastag volt.

[Az iszticsói erdőgondnokság 1911-ben a Szákapatak 
mellékágán (É-i exp.) 65 darab erőteljes csemetét ültetett ki, eddig 
valamennyi megmaradt].

126. Maroshéyíz. 1. Maros jobbparti részén, a tutajtársulat birtokának „Pur-
csel“ dűlőjében 1895-ben még létezett 1 darab 65 cm vastag, igen 
szép és egészséges, hengeres növésű fa, sűrű lúcfenyvesben egy
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havasi ösvény mellett; azóta valószínűleg ellopták. 2. A „Hurdugás“ 
patakra hajló erdőségekben mindenütt, nagyobb átmérőjű példá
nyok is.

Nyitva vármegye.
127. Felsővesztény. Három darab, bükkállományban.
128. Németpróiia község erdejében 2 darab 2—300 éves fa.
129. Nyitrafenyves. h atárában  1 darab 40—50 é v e s  p é ld án y  fenyő- é s  b ük k 

állományban.
130. Nyitraszucsány. A székeskáptalani uradalom erdejének „Szlamkov

vrh“ nevű részében (900 m) mintegy 30 darab, szórványosan és 
csoportokban. Egyesek 2—3 m-esek — alattuk magavetés által 
keletkezett csemeték sokasága, felettük eredetileg bükkös uralko
dott, de ennek letárolása után a területet lúccal ültették be.

Sáros vármegye.
Bártfa. Hazslinszky  említi1 „holott elődeink a tekintélyes tisza

fáknak bővében voltak, miről régi építmények pl. Bártfán2 tanús
kodnak.“ Ugyanezt mondja B orbás is.3

131. Biharú. A Javorina (885 m) alatt, ennek ÉK-i oldalán [500—550 m;
38° 57', 49° 27'] 10—15 darab sarj s innen mintegy 200 m-el lej
jebb 6 darab magról kelt csemete. Állítólag 1903—1905-ben a 
jegenyefenyvesek kihasználásakor 3—4 darab 24—40 cm alsó át
mérőjű tiszafát is kivágtak.

132. Óruzsin. Kassa város erdejében néhány évvel ezelőtt több tiszafa-bokor
létezett; néhányat ezek közül kiszedtek, sokat meg a folytonos 
nyeséssel elpusztítottak. Egy ily kiszedett példány a kisladnai erdőőr 
kertjében él.

Szeben vármegye.
133. Felek. „Riu maré“ (1100 m ÉNy-i exp.) 42° 7', 44° 36', bükkel elegyes

fen yvesb en  eg y  élő p é ld á n y  s több tusk ó . Heinrich Győző főerdő- 
m érnök  adata.

134. Felsősebes. Valea Tataruluj (800 m ÉNy-i exp.) 42° 4', 44° 37', bükkel
e leg y e s  fen y v esb en  eg y  élő p é ld á n y  s több tusk ó . Heinrich Győző 
főerdőm érnök  adata.

Nagyszeben. A DiETL-féle irodalmi adat kultivált példányra vonat
kozik.

135. Nagytalmács (III. h. r.). A Cód melléki „Cornu plesi“ erdőrészben
egyetlen elhalt példány; 1896-ban. egy ága még zöldűlt.

136. Szelistye (IV. h. r.). Prázsa erdőrészben (1400 m 41° 23', 45° 32') a
Sebes-völgy eredeténél; P falz Károly erdőtanácsos adata.

1 Magyarhon edényes növényeinek fűvészeti kézikönyve (1872.) 340. 1.
2 A Sáros megyei Muzeum menyezetgerendái állítólag tiszafából vannak.
3 Természettud. Közi. (1895.) 66. 1.
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137.
Szepes vármegye.

Igló. Az iglóhutai városi erdőgondnokság „Eibenberg“ nevű részén 
(776 m) 3 darab cserje-, 2 darab rúdfa-alakban.

138. Javorina. 1. A „Guba Vrh“-nek a Medzi scieny felé néző sziklafalán
(1152 m); a keletnek néző oldalon is nő (1100 m) hozzáférhetetlen 
helyen, mészsziklákon. 2. A Javorinka sziklafalán a Javorova do
lina táján s a Carny és Mali Vrh közt állítólag szintén előfordúl. 
[Mindkét adat Györffy J. után, Magy. Bot. Lapok 1912. évfolyam 
'U 47. lap.]

Késmárk. Genersich Kristóf1 szerint évszázadokkal ezelőtt a „Dürrer 
Berg“ hegyen nőtt, ma már nem fordul elő. Azt a nézetet, 
hogy a késmárki templom faoszlopai tiszafából lennének, Mágocsy 
megcáfolta2.

139. Káposztafalva és a vele szomszédos
140. Létánfalva volt úrbéreseinek erdejében: Ichrig, Kopsloch, Koliszky,

Klastoriszka, Lapis refugi határrészekben szórványosan mintegy 
300 darab, részben cserje-, részben faalakban (700—1000 m); alap- 
közet mész.

1. Szedlakova dolka erdőrészben 2 darab 
8 cm vastag fa

2. Klastoriszka (Menedékszirt vagy Lapis 
refugii 1 darab elcserjésedett példány

3. Breludec erdőrészben 3 darab cserje
141. Pillió. A termőhely közelebbi megjelölését nem sikerült megkapni.
142. Szepesbéla. 1. Hogy K itaibel h erb árium ában  lévő  tisza fa g a lly a t a vá 

roshatár mely részén szedte — nem állapítható meg. 2. Barlang
ligeten (Parkerdő) 1910-ben mintegy 100 darabot telepítettek 
(800 m).

143. Szepesolaszi. A városi erdők: Szuha, Knesmova, Prosta dolin, Dluha
dolki, Kobula, Kondratka, Karlsburg és Uhlyár nevű részeiben szór
ványosan mintegy 130 darab, részben cserje-, részben faalakban 
(621—876 m).

144. Szepessümeg. 1. Matka bozsa erdőrész 750 m
2. Magashegy „ 850 m

• 3. Harihovszka dolina erdőrész 800 m
4. Jesuitenmühle (38° 09', 48° 56*5'),

F ilárszky N ándor u tán
145. Szepestamásfalva. „Maszac“ erdőrészben (600 m) cserjealakban.
146. Sztraczena. A káposztafalvai határra eső Kis- és Nagy-Szokol völgyé

ben, továbbá a „Kameni Vráta“ dűlőben igen gyakori. E mély, 
sziklahasadékos triászmészterületeken, valamint a káposztafalvai 
és sztracenai (Coburg hercegi) pagonyok még más helyein is nő;

Alapkőzet: 
mész; 

igen pusz
títják.

cserjék, devas- 
tált állapotban; 
mészkőzeten.

1 „Merkwürdigkeiten der königl. Freystadt Késmárk“.
2 Növénytani Közi. (III.) 194.
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20—25 cm vastag példányok sem ritkák. Jelenlétük szórványos 
(760—1100 m). S zénássy  B éla Coburg hercegi erdőrendező beje
lentése.

Szolnok-Doboka vármegye.
147. Oláhlápos. A kincstár birtokának „Magúra“ nevű erdőrészében (1200

m körül, ÉK-i exp.) szórványosan fordult elő, de régi szénégetők 
állítása szerint ma már e környékről teljesen hiányzik. Emlegették 
a Ciblesz lejtőiről is, ah'onnan állítólag szintén kipusztult.

Torda-Aranyos vármegye.
148. Aranyosfő. 1. Az aranyosfői m. kir. erdőgondnokság „Casa de Piatra“

nevű erdőrészében 1 darab 24 cm átmérőjű, 14 m magas példány 
szorosan egy meredek mészszikla DK-i oldalához lapulva, 1199 m 
magasságban; 2. „Brusztur“ mellett 2 darab cserje (1100 m); 3. 
„Szohodol“ mellett 1 darab cserje (1000 m).

149. Muncsal. A Piatra Capri [Kecskekő] erdőrészben (Hermonyásza, 40° 57',
46 “ 21') mészkövén 2'5 magas, 8 cm vastag sarj.

150. Szind. A Tordahasadékban (650 m) bokoralakú példánya nő meredek
mészsziklák padkáin.

151. Toroczkó. A Székelykőn 900 m magasságban néhány bokor.

Trencsén vármegye.
152. Barossháza (Pruzsina). A Járni és Kacska erdőrészekben (900 m, mész)

szórványosan, cserjealakban.
153. Györkeluiza (Gyurcsina). Az Oszlava dűlőben (716—987 m, mész) szór

ványosan.
154. Háromudvar1 (Tridvori). A Szokolova szkala, Havrania szkala és Roch

nevű dűlőkben (872—1000 m. mész) szórványosan, mint cserje.
155. Karasznyán (Krasznyán). A Kúr-völgyben (740—1000 m) mésztalajon.
156. Kaszanagy váralja (Nagypodhrágy). Javorinka, Dubravi és Blatne erdő

részben igen sok, faalakban is (mész).
157. Kaszaróna határában mésztalajon.

Lédec. P uttkammer bárónő kastélyában 3 darab 40—50 cm átmérőjű 
szép fa.

Máriatölgyes. A kastélyparkban több ültetett példány, a legerősebb a 
kastély kerti bejárata előtt lévő: 10 m magas, 51—57 cm átmérőjű.

158. Marikó. A „Galgov“ erdőrészben (35° 58' 10"; 49° 16' 40") 2 darab
4 m magas, 16 cm vastag törzs, 600 m-re a t. f.

159. Nagysziklás. 1. Jedlovina, Járni és Královac erdőrészben, 4—700 m
t. f. magas, közt mint aljafa (9—17 cm vastagok, 2—5 m magasak.

1 BorbáS a Természettudományi Közlöny XXVII. k. 57. lapján Trencsén és 
Túrócz határáról (Mincsov hegy) említi; valószínűleg ezen a környéken van a jelzett 
hegy (Mincsov nevű határhegy helyett csak „Mincsolu-t találtunk, ez pedig részben 
Háromudvar határában fekszik).
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2. „Kovácsova“, 5 m magas, 25 cm átmérőjű példány 700 m ma
gasságban. 3. A „Královec“-i legelőkön igen sok fiatal példány. 4. 
„Zsiklavny vrh“ erdőrész mészszikláin (5—800 m) mint aljafa.

160. Oroszlánkő. Irodalmi adat HolubY-tól1; még ma is előfordul cserje
alakban a hegytető sziklái közt.

161. Rudas (Kisrudina). A Rohovica nevű hegycsúcson (mész) 640 m t. f.
magasságban.

162. Terliely (Tyerhova). A Tolkova dolina erdőrészben, mész (800 m).
163. Trencsénteplicz. A „Szvirigovec“ erdőrészben (300 m) egy drb cserje.
164. Vághéve. A Nagy-Manin ÉNy-i oldalán (mészkő, 5—600 m) 142 drb

3—4 m magas, mellmagasságban 6—24 cm-es törzs.
165. Yágmogyoród. „Jedlovina“ erdőrészben állítólag több erősebb méretű

fa áll.
166. Óváralja I határaiban (Kriván Fátra) a kúri erdőőr bemondása sze-
167. Várna j rint kis fák alakjában — 800—1000 m közt — szór

ványosan fordúl elő.
168. Zayugrócz. Irodalmi adat HoLUBY-tól.1

Turócz vármegye.

169. Alsóturcsek. A körmöczbányai kincstári gondnokság ide eső részén
(A. gazdasági osztály) tiszafatuskók. (V. ö. B orbás cikkével: Termé
szettudományi Közlöny XXVII. k. 57. 1.)

170. Blatnicza. A blatnicai fővölgy „Drejnok“ erdőrészében 540—900 m közt
(É-i exp.) s a „Krahulcsje“ erdőrészben (900 m É-i exp.) szórvá
nyosan cserjealakú példányok; a „Gágyer“ völgy oldalain (7—800 
m) faalakban számottevő. Alapkőzet dolomit.

171. Kisselmecz I
172. Szklabinya > szórványosan és csak cserjealakban.
173. Szklabinyaváralja J
174. Lászlófalu. A „Tiszti vrh Vlcsja“ erdőrészben, mészkő, 700 m (É-i

exp.) cserjealakban.
175. Mezőpatak. A „Na kosiar“ nevű erdőrészben, 865 m 3—4 drb cserje.
176. Mosócz. A „Csuhajova“ dűlőben (7—800 m) igen gyakori; „Za Mar-

kovo“ és „Harmanov“ erdőrészben (800 m É-i exp.) dolomiton 
szórványosan.

177. Neczpál. A Banicsná, Priavná és Kamena részeken (7—800 m) faalak
ban igen sok; „Pod cservenim“ 800 É-i exp. dolomiton cserje. — 
Medreczky (Természettudományi Közlöny 1896. évf. 33. 1.) a Feke
tekő felé húzódó völgyből (Tiszova) említi, ahol tömegesen nő.

178. Nolcsó. „Pod Kliacsik“ nevű helyen 850 m, 1 darab cserje.
179. Révayfalva (Prékopa). „Pred Kamenovo“ gránittalaján (600 m É-i exp.)

mint cserje.

1 Flora des Trencsiner Comitates 1883. 38. 1.
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180. Ruttka. „Lucsivno“ erdőrészben gránit, 650 m É-i exp., mint cserje.
181. Stubnya. Borbás adata (Természettudományi Közlöny XXVII. k. 57. 1.)
182. Tótpróna. B orbás adata (Természettudományi Közlöny XXVII. k. 57. 1.)
183. Turóczandrágfalva. „Zavozie“ erdőrészben (950 m) 3—4 drb cserje.
184. Túróczbéla (Bella). A „Sindolna“ völgy oldalain (7—800 m 36° 45',

48° 59') elszórtan igen sok, faalakbap.
A „Dosna“ gerincén, 1024 m j kevés faala-
a „Dosna“ völgyén, 935 m (Ny-i exp.) kú Példánŷ
a „Malcov-Lucsivna gerincén, 730 m (EK-iexp.) cserjésedve,
a „Malcov-Lucsivna“ oldalán, 645 m (É-i exp.) ) mészkövén.

185. Túróczmeggyes (Csremosno) A Csecsekovo, Zimozelen, Rosszova, Dlha-
dolina, Prjecsni vrh és Kjar erdőrészekben körülbelül 800 darab 
cserjealakú példány 750—1000 m magasságban. Talaj: mész.

186. Turócznémeti (Szklenó). A körmöcbányai kincstári erdőgondnokság
ideeső részén (A. gazd. osztály) tiszafatuskók. B orbás is megemlíti 
(Természettudományi Közlöny XXVII. k. 57. 1.)

187. Túrócztölgyes (Dubovó) és Józsefmajor (Pozseháj). B orbás a d a ta i
(Természettudományi Közlöny, XXVII. k. 57. 1).

188. Valcsa. 1. „Sindolna“ dűlő mész 700 m É-i exp., cserjealakban.
2. „Blatni grun“ dűlő mész 950 m ÉK-i exp., cserjealakban.

189. Znióváralja. A Studenyec erdőrészben (950—980 m) 8—10 drb cserje.

Ung vármegye.
Kanitz tiszafa-adata Hűnfalvy munkájában (A magyar birodalom 

természeti visz. leirása III. k. 619. 1.); alighanem téves.

Vas vármegye.
190. Pinkafő. A „Hochstrass“ nevű dűlő keletnek hajló oldalán, 498 m

magasságban egyetlen példány; mellmag. átmérője 14 cm, magas
sága 51 m, 3 m magasságig ágtiszta. Környezete: 10 éves jege
nye-, erdeifenyő, tölgy- és nyir-fiatalos. Állítólag társa is volt, de 
ma már nincs meg.

Veszprém vármegye.
191. Szentgál. 1. A „Miklóspálhegy“ zárt bükkösében, dolomittalajon, 301

—463. m közt (35° 27', 47° 6'), devastált cserjék kizárólag É-i ol
dalon. 2. „Lesálli völgy“, 440 m dolomit, cserjealakban.

Zemplén vármegye.
N eilreich adata bizonyára téves, mert Reuss és Müller — akikre 

hivatkozik — itt nem találták.

Zólyom vármegye.
192. Alsószabadi. 1. „Okoséira“ e. r. 802 m magasságban, D-i exp.-nál

néhány cserje; 2. A Skuitéty-család birtokát képező „Pred Tabulu“
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erdőrészben 683 m D-i exp.; „Borovja“ erdőrészben 817 m D, 824 
m K, egészen a 842 m-es tetőig sok elcserjésedett példány, — 
valamennyi mészkövön.

193. Besztercebánya erdőbirtokán: Hermánd, Ohegy, Kordéháza, Pallós, Récske,
Olmányfalva és Tajó határaiban, a Pavelcsovo, Harmancsok, Cenovo, 
Hlboka, Csjerne, Prasnica, Pod Hotár, Tufna, Zálamana, Lasztovicsja, 
Rakitovo, Bisztrica, Lelékovo és Andrásova erdőrészek minden 
hegygerincén, 600—1300 m t. f. magasságok közt faalakban elszórva 
található a nagyon nehezen hozzáférhető helyeken; 20 cm közép- 
vastagságú és 4 m hosszú törzsek nem tartoznak a ritkaságok 
közé. Talaj: mész.

194. Breznóbánya. A város erdőbirtokán, a Posová- és Zelená Mliná kö
zötti gerincen (1200 m) egy cserjealakú példány.

195. Dóval. „Chladna Murány“ gerincén, 828—953 m, É—ÉNy és a „Dje-
rava“ gerincén és oldalán, 675—694 m É—ÉNy — mészsziklák 
közt faalakban.

196. Felsőszabadi. A „Szuha“ e. r. gerincén (800—885 m) mintegy 20—30
darab cserjealakú példány mésztalajon, mind levágott s tönkretett 
tuskósarjak (37° 14' 48° 52').

197. Garampéteri és Lopér községek közös határát képező „Cselno“ hegy
gerincen (37° 10', 48° 47'), 940 m magasságban 1—2 cserje.

198. Garamsálfalva. Az „Uhlistye“ e. r. mintegy 100 darab, 1—2 m magas,
5—10 cm vastag fácska.

199. Jeczenye. 1. „Borova“ erdőrész, 842 m (Ny-i exp.), devastálva, 2. „Alsó
Lopusnó“ erdőrészben — 1000 m-re a t. f., 3. „Cservenáková“ 
erdőrészben, 900 m — cserjealakban, 4. „Cserni Djel“ erdőrészben,^ 
mészkövön, 956—962 m (K—ÉK-i exp.) közt devastált példányok, 
1—2 üti meg a 8 m magasságot.

200. Martalja. A „Mackova“ és „Bukóvá“ erdőrészekben; a hegygerincek
sziklás élein nagyon szórványosan cserjealakban (700—1000 m).

201. Mosód. 1. „Szvinyárszka“ erdőrészben igen elszórva alacsony törzs
alakban (850 m); 2. „Holle Kopce“ e. r. gerincén (mész) 672—747 
m közt kevés ép, többnyire devastált sarjak.

202. Óhegy. 1. Óhegy telep körül a „Tiszovi grún“, „Kosjár“ és „Majerova
szkala“ erdőrészekben; 2. Felsőszarvas telep körül a „Jelenszká“, 
„Hladná“ és „Sturec“ erdőrészben szórványosan a hegygerincek 
élein cserjealakban (700—1000 m).

203. Perluit. 1. „Galova“ erdőrészben mint cserje igen szórványosan (720
m); 2. „Banáska“ erdőrészben (36° 52', 48° 49'5') 826 m K-i exp. 
andeziten.

204. Szelese. „Tiszovo“ gerince (mészkő), 761 m ÉNy-i exp., devastálva.
205. Tajó. „Szokolovo—Dedkovo“ gerincen (36° 44', 48' 46'), kőtuskós

mészkővön — 964 m D-i exp., 924 m ÉK-i exp. — fává nőve.
206. Űrvölgy. 1. A „Vozna“ és „Trojica“ erdőrészben elszórtan cserjealakú

példányok (700—1000 m) sziklás hegygerinceken; 2. a „Koncsiti
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vrh“ ÉNy-i oldalán (36° 47', 48° 48'), 755 m és gernicén 804 m, 
devasztálva; 3. Medreczky szerint (Természettudományi Közlöny 
1896. évf. 33. 1.) a Szkalka és a Vöröskő nyugati lejtőin sűrűn.

Juniperus communis L. —  Közönséges boróka.

Egyedüli tűlevelűnk, melyről azt mondhatjuk, hogy a magashegységből 
a lapályra is leereszkedik. Igazi kozmopolita, még a delibláti futóhomok 
buckáin is nagy mennyiségben fordúl elő, a Duna-Tisza közén is látjuk.

Említésre méltó az a körülmény, hogy míg az északi hegyvidékek 
területén a tölgyes, bükkös és fenyves formátióinak állandó kisérője, sőt 
a legelőkön és réteken kipusztíthatatlan, közönséges gyom, — addig az 
ország déli és keleti részeiben aránylag ritkának mondható. A mezei tájon 
még sűrűbben látjuk, de pl. a Déli Kárpátokban csak hébe-hóba akad 
egy-egy bokor a szemünk elé.

A felső erdőtájon, különösen hazánk északi vidékein, a magashegy
ségbe felhatoló közönséges boróka a havasi és havasalji területekről le
ereszkedő törpeborókával gyakran együtt fordul elő (pl. Babia Gora), vele 
keveredik s ily helyeken látjuk többnyire e két faj középalakját, a Juniperus 
intermedia-t. Az irodalom a Magas Tátrából (Hincó-tó), a Biharhegységből? 
Fogarasi havasokból, Brassóból stb. is említi.

Juniperus nana Willd. —  Törpe boróka.

Kisebb-nagyobb mértékben valamennyi magashegységünk alhavasi 
táján előfordul. A havasi térségeket beborító cserjenövényzetnek igen gyak
ran főalkotóeleme, különösen szembetűnő ez a Bihar hegységben, ahol a 
henyefenyő igen ritka. Földhöz lapúló telepei másutt a törpefenyő foltjaival 
váltakoznak, egyes oldalakon az egyik, másikon a másik faj előfordúlása 
lesz tömegessé. Elterjedési területe a törpefenyőénél kiterjedtebb, mert 
több oly hegycsoport van, ahol ez a törpeboróka mellől hiányzik. Ezek a 
következők:

Gömör-Szepesi Érchegység (eltekintve a törpefenyő egyetlen példá
nyától a kojsói havason)

Keleti Beszkidek 
Polonina Rúna 
Beregi havasok 
Guttin
Gyergyói és Csiki hegycsoport 
Görgényi havasok és Hargita 
Pojána Ruszka 
Domugled.
Az előhegyekben nem látjuk, pl. az 1346 m-es Madarason spm; ellenben 

ritka, de feltalálható az előhavasoknak nevezhető Fabován (hiányzik a mu
rányi fensíkon), Kakason és Sztolicán (a közönséges boróka társaságában),
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az ungmegyei Golica havason, a beregmegyei Pikuly-on. A Nyugati Krassó- 
szörényi hegyeken (Szemenik) nem találtuk.

A Dráva—Adria közti Alpokban a Juniperus Sabinával együtt borítja 
a mészsziklákat és görgeteget, a Kárpátokban ily esetre alig tudunk példát.

Vízszintes elterjedésének határai ilyképen a Magyar Állam terüle
tén nincsenek.

Juniperus Oxycedrus L. —  Cédrus boróka.

A tengerparti hegységek tengerbe hajló lejtőin sok helyen tömegesen 
nő, pl. a Velebiten, Sveti Juraj ős Zengg határaiban, a Nagykapellán, Növi, 
Bribir stb. környékén. A Velebit déli szakaszán: a Sveto Brdo alján lévő 
termőhelyei (1. a magassági elterjedésnél) már messze esnek a tengertől s 
hihetőleg Dalmácián át vizsgálati területünk belsejébe legjobban benyúló 
előfordulásai. Rendesen a Karszt egyéb mediterrán növényei társaságában 
tenyészik; a legelőállat nem egy helyen tönkrelegeli (Jelenje). Podkilovacon 
(Susica draga e. r.) bükkösben is előfordul, Drenován a Juniperus communis- 
szal együtt molyhostölgy-állományban (Benöani e. r. 32° 5', 45022')5 másutt 
a Juniperus Sabina is társául szegődik (Covik e. r. a Velebiten, 33° 14', 
44° 18').

Juniperus Sabina L. —  Nehézszagú boróka.

SiMONKAi-nál és NEiLREicH-nál említett lelőhelyein kívül másutt mi 
sem találtuk, így legfeljebb a termőhelyek közelebbi megjelölését adhat
juk. Laposnyai (Görgény hegység) előfordúlását ( S i m o n k a i  után) nem erő
síthetjük meg, Pax sem fogadta el, mert Vegetation der Erde I. köteté
nek térképén az / 2 (Petrozsény-Kolozsvár) vonalat vette e faj keleti ha
tárául, amit nagyjában helyesnek is találunk.

E faj tenyészete kizárólag mészhez kötött. Hazai előfordúlása öt vidékre 
szorítkozik:

1. a Pienninekre Szeppsvármegye legészakibb részén,
2. az Erdélyi Érchegység és Gyalui havasok keleti területére,
3. Petrozsény környékére,
4. a Domugled környékére és
5. a horvát Karsztra.
N e i l r e i c h  a Pienninek Galiciába eső mészszikláiról említi, de a hegység 

hozzánk eső kis részéről nem, bár kevés példánya itt is előfordúl; e lelő
helyeit megközelíteni is veszélyes, elérni pedig szinte lehetetlenség. A 
hozzáférhető területekről a nép már régen kipusztította.

A Bihar hegység keleti részein a következő helyeken fordul elő: Be- 
dellőn a Klára barlangnál, Gyertyánoson és rendkívül nagy mennyiségben 
az alsó és felsőpodságai mészsziklákon. A Csáklyaikőről nem ismerjük ugyan, 
d e Csató adatát1 elfogadjuk; a Pilis környéki mészhegyen, „Monostor“ 
környőkétőLa „Tarkő“ (41° 9', 46° 19' Remete és Havasgyógy határai) tetejéig.

Magy. Növt. Lapok IX. 1885. 99. lap.
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Petrozsény környékén a Bolibarlangtól (a Piatra Rosi-n és Tája-sza- 
kadékon át) Stina cordáig hol tömegesen, hol gyérebben a Syringa vulga- 
ris-szal együtt fordul elő.

A Domugleden magán nem találtuk, de a Cserna jobbpartján lévő 
Csórics- magaslaton igen; Jávorka S. az Arzsána alhavason (40° 7 '4 5 °  01 ')  
is megtalálta 1912-ben.

A Nagy Kapella és Velebit magashegységi részein főleg az alhavasi 
bükkcserjés és törpeboróka közt tenyészik. Ez épen a különbség magyar- 
országi és horvátországi tenyészeti viszonyai közt; Magyarhonban a törpe
borókával rikán társul, inkább a közönségessel.

Fagus silvatica L. —  Bükk.
IV. térkép.

A bükk Magyarország, valamint Horvát-Szlavonország területén a 
magas- és középhegység fája. Hazai termőhelyein legnagyobb mértékben 
megtalálja tenyészeti föltételeit, ezt bizonyítják nagy kiterjedésű bükköseink, 
melyek hazánk erdőterületének mintegy 3 6 °/o-át foglalják el.1

A kontinentális klima szélsőségeivel, a kevés levegő- és talajnedves
séggel bíró helyeket kerüli; innen magyarázható az, hogy Magyarországon 
a Nagy- és Kis Magyar Alföld területén, valamint az erdélyi Mezőségen 
teljesen hiányzik. Fontos és tudományos szempontból is nagyon érdekes 
ezeknek a szigetszerű területeknek pontos elhatárolása. Az elterjedési 
határokat nagyrészt a kir. erdőfelügyelőségek és állami erdőhivatalok beje
lentései alapján állapítottuk meg. A mellékelt térkép körülzárt területén 
kívül a bükk csak a pontokkal jelölt helyeken jő elő elvétve.

Általánosságban azt lehet mondani, hogy Magyarországon a bükk 
tenyészete a hegyvidék lábáig: a Magyar Alföld pereméig jön le.

Míg a keleti részeken nemcsak a legalacsonyabb dombok lejtőin 
tenyészik, de itt-ott az Alföld területére is lehatol, addig Losoncz, Rima
szombat, Tornaija, Szendrő, Edelény környékén, észak felé majdnem Kassáig, 
nagy — bükköt nélkülöző — félsziget helyezkedik a Középkárpátoknak 
szendrő-forró-i dombvidékébe, a Hernád, Sajó, Bodva völgyei közé, mely a 
Rimán áthaladva, az Ipoly völgyén, Losoncznál ékelődik ki.

E bükköt nélkülöző terület határvonalai Diósgyőrtől É-nak, majd 
Ny-nak haladva, a következő községhatárokat érintik: Diósgyőr, Sajó- 
bábony, Kondó, Bánfalva, Dövény, Kelemér, Velkenye, Rimaszécs, Feled? 
Mezőtelkes,2 Guszona,2 Ipolynyitra,2 Rapp,2 Nagylibercse,2 Maskófalva,2 
Gács,2 Tósár, Nemesfalva, Poltár,2 Rimaráhó, Perjése, Lőkös, Pelsőcz, Jósvafő, 
Égerszög, Szendrő (határának ÉNy-i része), Tornaszentjakab, Somodi, Debrőd, 
Jászó, Jászóujfalu, Hatkócz, Sacza, Kisida, Bárcza, Alsóhutka, Abaujnádasd, 
Felső- és Alsókéked, Pányok, Göncz, Hejcze, Boldogkő váralj a, Abauj szántó,

1 Bedö: „A magyar állam erdőségeinek gazd. és keresk. leírása.44 Budapest.
2 Állományt e helyeken sehol sem képez.
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Tállya, Mád. E területen csak Szendrőlád határából ismerjük a bükköt (a 
térképen szigetként jelölve).

Pozsonytól észak felé, a Kis Kárpátok lejtőin, a legmagasabb pontokig 
már mindenütt nagy területeket borít.

A Vág völgyén Vörösvár-Galgóczig, a Garam völgyén Garamszőllősig, 
a Nyitrán és Zsitván Nagysurányig, illetőleg Zsitvabesenyőig hatol le, az 
Ipoly mentén mindenütt előfordul s az északmagyarországi tenyészeti te
rület Párkány és Vácz határai között nyúlik át Dunántúlra. Itt a Bakonyt 
és a Vértest uralja s a dombvidék lábáig mindenütt tenyészik. Süttő, 
Neszmély határaitól, Bajt, Szőllőst érintve, Bánhida, Vértessomló, Császár, 
Kéthely községeken át Rédéig többnyire az alsó erdőhatár mentéig látjuk. 
Innen keskeny szalagban Ravazdon át még Nagybarátfalu II. határában 
is észlelhetjük. A Bakony ÉNy-i lábán tovább haladva: Bakonyszentlászló, 
Fenyőfő, Szűcs, Ugod, Iharkút, Jákó, Kúp határai legszélső előjöveteli helyei. 
Itt dél felé fordúl a bükk határa s Tósok, Nyirád, Haláp határain át Bada
csonytomajnál éri el a Balatont.

Sem Somlyóvásárhely, Tapolcza, Szigliget, Keszthely tájékán, sem köz
vetlenül a Balaton partmellékén bükköt nem találunk, azonban a Keszt
helytől keletre fekvő Gyenesdiáson már igen s innen újra követhetjük 
határát a Magyar Alpok felé. Németfalú, Felső- és Alsósíd, Sümeg közsé
gekben s innen nyugatra mindenütt elterjedt fafaj. Sümeg, Csehi, Udvarnok, 
Csáford, Baltavár, Bögöte, Egyházashetye,. Boba közt beöblösödik a bükköt 
nélkülöző terület, Bobától kezdve északnyugat felé vesz irányt a határ, 
Nagy- és Kissitke, Sárvár,. Acsád, Tömösd, Répczemicske, Répczekőhalom 
községeket érinti, innen Alsópéterfán át Sopronig északi irányt vesz s a 
„Rozáliádnál éri el az országhatárt. Sopron, Kismarton között egyáltalában 
nem, a Lajtahegységben azonban igen jól tenyészik s Magyarország felé 
a mezőgazdasági területekig hatol le.

A Balaton délnyugati szélén Balatonszentgyörgyöt és Kéthelyt, majd 
innen délnek: Marczalit, Szenyért, Böhönyét érinti határa, Felsősegesd, 
Nemesdéd, Sand, Pogányszentpéter, Nagymarton községeket összekötő 
határvonal képezi az iharosberényi öblösödést s Gyékényesnél éri el a 
határ a Dráva völgyét. Zala megyében általában a 200 méteren aluli terü
leteken csak itt-ott, kivételesen fordúl elő. Itt a bükk-erdő, miután a 
vágások legnagyobb része mezőgazdasági közteshasználat mellett tölggyel 
erdősíttetik, folyton kisebb térre szorúl.

A Szigethegység tagjait, így a Mecseket is, különösen az északi 
oldalakon, bükkös borítja. A Mecsek és a szomszédos Balatonmelléki 
dombvidék egy része, a többi — bükkel bíró — területtel jelenleg össze
függésben nincs, különálló szigetet képez; ennek legészakibb nyúlványa 
a Balatonhoz közel fekvő Csepely határáig terjed.1 (E bükksziget határai 
Csepelytől, az óramutató mozgási irányát követve: Csepely, Karád, Bonnya, 
Ácsa, Törökkoppány, Döröcske, Igái, Büssü, Dombóvár, Kurd, Szárász,

1 Ságvárról — Siófok közelében — szintén bejelentették a bükköt.
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Váralja, Ptispöknádasd, Ófalu, Bonyhád, Szegszárd, Bátaszék, Véménd^ 
Püspöklak, Apátvarasd, Pécsvárad, Somogy, Mecsekszabolcs, Pécs, Magyar- 
ürög [igen ritka!], Cserkút, Kővágótöttös, Cserdi, Nagy- és Kispeterd, 
Szulimán, Patosfa, Hedrahely, Szilvásszentmárton, Szenna, Kaposmérő, 
Mernye, Polány, Gamás, Túr). Pécstől délkeletre, Hárságy és Máriakéménd 
környéki előfordúlása a mecsekvidéki bükkösökkel ma már szintén nincs 
összefüggésben. Elszórtan a siklósi hegyekben is előfordul [Kisdér (igen 
elvétve), Siklósbodony, Hegyszentmárton, Kistótfalu (igen elvétve), Kis-és 
Nagyharsány].

A Bakony és a Vértes hegységben való elterjedésének határát K— 
DK-felől az a vonal adja, mely Balatonkövesdtől (Balatonfüred mellett) 
kiindulva, Veszprémig északnak fut, majd az'innen ÉK-re eső Gyulafirátót, 
Várpalota, Fehérvárcsurgó, Csákberény, Csákvár, Szár és Pusztagyarmat 
községeket köti össze. A budai és pilisi hegyekben: Jenő, Páty, Torbágy, 
Bia, Törökbálint, Budaörs, Pilisborosjenő, Pomáz, Szentendre, Pócsmegyer 
községek határai a bükk legszélső előjöveteli helyei az Alföld felé. A határ 
Tahitótfalunál lépi át a Dunát. (A Pilis- és Vértesben az erdőterületnek 
legfeljebb 2—3°/0-át foglalja el.)

A Cserhát déli dombvidékét Vác, Rád, Vácbottyán, Szada, Kerepes, 
Isaszeg, Valkó, Galgahévíz, Erdőkürt községek határaiban futja körül, 
azután keletnek tart, Kisbágyon, Gyöngyöspata, Gyöngyös határait érinti, 
végigfut a Mátra déli lejtőin: Márkáz és Domoszlónál; Eger környékén: 
Felsőtárkányon halad át; délre kanyarodva: Szomolya és Bogács község, 
majd a Bükk-hegység keleti szélein: a Kisgyőrön, Görömbölyön át Diósgyőrig 
meghúzott vonal képezi határát.

Míg Borsodban igen nagy terjedelmű bükkösöket látunk, Hevesben 
tiszta bükkös — vagy ahol bükk volna az uralkodó — nincs, de tölgyesek 
között kisebbszerű tiszta állományok a Mátra magasabb fekvésű, hűvösebb 
völgyeiben és az északnak néző hegyoldalokon mindenütt fordulnak elő. 
Így g r ó f  K á r o l y i  parádi uradalmában, Gyöngyös város erdejében, az egri 
érsek gyöngyössolymosi birtokán, b á r ó  S o l y m o s i  L á s z l ó  szuhai és mátra- 
rnindszenti erdejében,1 elszórtan pedig a térképen megjelölt határon belül, 
az egész vármegyében.

Az Eperjes-tokaji hegyláncolatban legdélibb előfordulási helye Mád 
község határa. (A tokaji hegyen tudtunkkal a bükk nem fordul elő.) 
Innen Tolcsván, Bodrogolaszin át Sátoraljaújhely s Czéke jelölik a határt 
a Bodrogköz felé; — Kiszte, Velejte, Kolbása, Szécskeresztúr, Gálszécs és 
Morva: a Ronyva s Ondava medencéje, — Leszna, Csemernye, Vinna, Ung- 
tavas, Jósza, Törökruszka, Unglovasd, Kapás és Dióska: a Labore és Ung 
síkja felé képezik a bükk vízszintes elterjedésének határpontjait. Az Ondava 
melletti Garany a bükk földrajzi elterjedésében szigetet jelöl.

Ungvár és Radváncz az ungi bükkösök legmélyebb előfordúlási helyei. 
E ponttól kezdve a tenyészeti határ DK-i hányt vesz; Korláthelmecz, Ignécz,

1 Elek I s t v á n  1904. évi jelentése.
Fekete—B la ttn y: F á k  é s  c s e r j é k  e l t e r j e d é s e . 6
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Nagylucska. Mezőterebes, Gorond, Izsnyéte községeken át, a Szernyemocsár 
megkerülésével (Makarján és Nagyberegen már van bükk) Beregszászt, Nagy- 
szőllőst érinti; Verécze, Nagytarna, Bábony, Avasújváros, Szinyérváralja, 
Szinfalu, Hirip, Oroszfalva, Erdőd, Krasznabéltek községeken áthaladó vonal 
Dobráigaz Avas- és Bükk-hegységi elterjedésének határvonala. A Szilágyságon 
áthaladó határvonal megint nyugatnak tart, Szakácsin, Tasnádszarvadon, 
Keszin, Péren haladva át.

A Bihar hegység nyugati szélein, újra csak a községhatárok felsoro
lásával jelezve a bükk vízszintes elterjedési határának futását, ez a szilágy
megyei Pérnél Bihar határához ér, délnyugatnak, később délnek halad: 
Magyarkécz, Érbogyoszló, Albis, Kis- és Nagykágya, Jankafalva, Hegyköz- 
szentimre, Szentjobb, Alsótótfalu, Siter, Hegyköztó ttelek, Csatár, Hegyköz- 
száldobágy községeken át. Többnyire a dombvidék kifutásának széleit 
követi: Nagykér, Hájó, Nagyürögd, Biharsályi, Váraduzsopa, Biharhosszú- 
aszó, Körösmart (Rippa), Feketekápolna, Karaszó, Bogy, Boklya, Bél, Bél- 
márkaszék határaiban. A Fehérkőrös völgyén Borosjenőig hatol le a bükk. 
További határpontjai: Apatelek. Selénd (Silingyia), Almásegres (Ágris), 
Világos, Kovászi (Kovaszinc), Gyorok, Újpálos. Újpálostól a határ Mária- 
radna, Marosaszó (Hosszúszó), Sistarócz (Sistarovec), Lábas felé halad, át
megy Radmanócz, Barafalva községeken. E ponttól nyugatra két helyen: 
Lippakékesen és Hosszúágon (Hissziás) lelhető csak fel. [A térképen két 
pont jelzi.] Barafalvától tovább követve a bükk határát, ez a Béga völgyén: 
Lökösfalvánál (Leokosest) és Zsuppánynál beöblösödik.

A Délmagyarországi hegyvidék bükktenyészetének Ny-i határpontjai: 
Bégahosszúpatak (Valelunga), Lúgos, Daruvár, Ér szeg, Rafna, Királykegye, 
Forotik, Márktelke (Markovec), Kisszered (Kisszredistye), Versecz, Almád 
(Jabuka), Varadia, Oraviczabánya, Csiklófalu, Illyéd (Illadia), Petrilova, 
Szőllőshegy (Rebenberg), Kusics, Néramező (Langenfeld), Nérasolymos 
(Szokolovac), Báziás.

Ezzel a bükk vízszintes elterjedésének — a Kis- és Nagy-Alföld körül futó 
— határai meg volnának állapítva. Van azonban a Nagy- és Kis Magyar- 
Alföldön kívül hazánknak még egy számbavehető területe, ahol a bükk
tenyészetnek határt szabnak az ezen a területen uralkodó speciális talaj- 
és éghajlati viszonyok. Az Erdélyi Medencének jelentékeny részén, mely 
az ú. n. „Erdélyi-Mezőség“-et egészen magába foglalja, sem a bükk, sem 
a fenyő nem tenyészik, bár magaslatai az 500 m-t is meghaladják.

Kolozsvártól nyugatnak, majd É-nak indulva, a következő helységeket 
összekötő vonal választja el egymástól a bükkel bíró s azt nélkülöző 
területeket: Kolozsvár, Mákófalva, Magyarsárd, Ördögkeresztúr, Doboka, 
Sajgó, Felsőgyékényes, Füzesmikola, Szék, Gyulatelke, Marokháza, Vajda- 
kamarás, Feketelak, Uzdiszentgyörgy, Teke, Nagyercse, Marossárpatak, 
Marosvásárhely, Székelycsóka, Bonyha, Abosfalva, Bord, Lándor, Szász- 
nagyvesszős, Szépmező, Szancsal, Búzásbocsárd, Csombord [Nagyenyed 
mellett], Magyarcsesztve, Felfüged, Keresed, Aranyosrákos, Magyaróság, 
Pusztaszentmárton, Erdőfelek.
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Ha sík helyeken, a lapályon látjuk a bükköt megtelepedve, — amire 
számos példa van — termőhelye itt többnyire folyók, patakok melléke. 
A víz útján kerül le makkja a síkra, a völgyek árterületein a csírázáshoz 
elegendő nedvességet talál s ha kedvező körülmények elősegítik a csira
növény fejlődését, ha pl. a makk nem szántóföldre, legelőre került, de 
mondjuk, hogy egy folyómenti tölgyes vagy lágylombfaerdő beárnyalt te
rületére, ahol nemcsak a csírázáshoz megkivántató föltételeket, de a zsenge 
csiranövény fejlődéséhez és megerősödéséhez szükséges állandóan nedves, 
beárnyalt területet, némi erdei humuszszal bíró talajt s a fás környezet
nek folytonos védelmét megtalálja, — ott tért is hódit, érvényt szerez faji 
törekvéseinek. A Muraközben ár ad vány talajon kocsányos-tölgyek közt 
óriás méretű bükköket láthatunk; előfordúl Munkács közelében: a „Sajgó 
erdő“-ben. Nagygút határában (40° 14', 48" 18') a Szernyemocsár ármen
tesített területén, mely ezelőtt a Feketevíz árterületére esett, sok példány 
nő kocsányostölgy- és gyertyán-állományok közt elszórva (bükksziget); 
mikor még a nagypaládi határ ú. n. Hugát-erdője tölgyerdő s nem szántó
föld volt, itt is tenyészett egyetlen példánya (40° 35', 48" 01'), melynek 
csodájára járt a környék (a térképen nincsen megjelölve). Mint érdekes 
jelenséget említjük, hogy Gyékényes határában, a dombovár-gyékényesi és 
barcs-gyékényesi vasúti vonalak közt fekvő, teljesen sík, sőt vizenyős terü
leten, áradványföldön álló s gyertyán, éger, szil, kőris és vadgyümölcs
fajok alkotta, u. n. „Sasaljai erdődben három darab 150—200 éves, hatal
mas méretű bükktörzs áll. ( H a l á s z  G é z a , volt pécsi erdőfelügyelő 1904. évi 
jelentése.) A Dráva mellékén, a somogymegyei Drávaszentes és Péterhida 
községek határaiban is lapályon — az ár ad vány terület egy-egy emelkedet- 
tebb helyén — látjuk. Ez némileg a Gyékényes környéki előfordulások 
legalsó nyúlványának tekinthető, bár ezzel nem függ össze, mert a közbeeső 
Dráva-szakasz igen mély fekvésű, mocsaras vagy homokos. Csupán Dráva
szentes és Péterhida erősen agyagos árad vány talaján találta meg megtele
pülésének feltételeit. ( M i c h a l u s  S. főerdőmérnök közlése.) Detrekőszentpéter 
határában (Pozsony vármegye) egy darab igen vén bükk áll futóhorookon 
kb. 200 m magasságban. Pontos földrajzi helye: 34° 56', 48° 32'. Szlavó
niában, az ujgradiskai erdőgondnokság „Prasnik“ nevű erdőrészében (97 
m) igen vizenyős talajon, ős kocsányos-tölgyesben, terebélyes vén bükkök 
tenyésznek. Spaőva közelében1 (Szerém vármegye) áll még egy óriási példány, 
törzsfejlődése kiállja a versenyt a legszebb szerémi tölgyével. Érdekes azon
ban, hogy ezen termőhelyek a közvetetten környezetből (néha alig 20—40 
cm-re) kiemelkednek. Az állandóan vizenyős területeken nem jő elő a 
bükk. A rajics-i erdőgondnokságban (Suse nevű erdőrósz2) a Száva lapá
lyán, a folyótól 2—5 km-nyire szintén tenyészik. Ujulat itt nincs, mert 
jelenleg — a Száva folyásának szabályozása miatt — itt a vízállás állan
dóan nagyobb, mint ezelőtt volt. Síkvidéki lelőhelyei még: Dubica az Una

1 Földrajzi helyzet: 36°34', 45°03'
2 Földrajzi helyzet: 34°45#, 45°12/

6*
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lapályán (34° 27', 45° 00'), Crkveni bök a Száva síkján (34° 24', 45° 01') 
97 m t. f. magasságban, Novszka 101 m magasságban. A vrbanje-i erdő
gondnokságban a Radisevo erdőrészben (85 m)^sa Bréka bara-n (36° 47', 
44° 59'; 83 m) is előfordul, de csak ármentes talajokon, az Orljak erdő
részben (36° 27', 45° —') van síkvidéki előfordulásának minimuma 82 
m magasságban —; valamennyi kocsányos-tölgyesben.

A bükkmakk súlyánál és alakjánál fogva legfeljebb a víz útján juthat 
el termőhelyétől távolabb eső helyekre is.1 Hegyvidékek, erdőborította terü
letek közelléte nagy befolyást gyakorol a sík területek tenyészeti viszonyaira, 
ezeket mintegy átmeneti területekké alakítja. Klimai és ezzel kapcso
latosan talaj- és légnedvességi viszonyaira lévén első sorban hatással, a 
Nagy Alföld perifériája korántsem mutatja azokat a jellegeket, melyek 
annak belsejét oly közelállóvá teszik az orosz pusztához. Ennek tulajdonít
ható az, hogy a bükk, mely legtöbb állandó talajüdeséget és légnedves
séget kívánó fafajaink egyike s későn csirázik, tehát az Alföldön éppen 
ezen tulajdonságánál fogva nem tenyészthető, a periféria több helyén 
előfordúl.

A Vihorlát-Guttin (Vihorlát-Lápos) hegyláncolatát, a Hargita Ny-i lej
tőit, a Délmagyarországi Hegyvidéket s a Bihar hegységnek főleg az Alföld 
felé eső részeit nagy kiterjedésű bükkösök borítják. Ezeken a helyeken 
nemcsak állományt képzőleg lép fel, de el egyetlen ősbükkösöket alkot, 
többnyire a fatenyészet felső határáig. A Déli Kárpátokat a bükk régiója 
felett majdnem mindig lúc borítja, a krassószörényi hegyekben csak néha- 
néha von koronát a bükkös fölé a fenyves. Az Északkeleti Kárpátok belső 
hegysoraiban, a Vihorlát-Lápos hegységben a bükk igen kevés kivétellel 
majd mindenütt a magaslatok tetejéig, vagy a havasi legelőterületekig 
egyedül uralkodó fafaj. Ugyanígy van ez a Vihorláttól Ny-ra eső Eperjes- 
tokaji hegyláncolaton, a Beszkidek és Erdős Kárpátok egész határlánco
latán a Poprád folyótól a Munkács—Lawoczne-i vonalig.2

Hogy a bükk eredetileg sokkal nagyobb területet foglalt el, az bizo
nyos.. A Duna völgyszorosaiba meredeken leereszkedő sziklás oldalakon, 
— ahol a terepviszonyok a mezőgazda részére kedvezőtlenek — lehatol 
majdnem a Duna partjáig, sőt állományt is alkot (1. a magassági elter
jedésnél: Délmagyarországi Hegyvidék). Az Északkeleti Kárpátokban, ahol 
úgyszólván egyszerre emelkedik ki a lapályból a magas-hegység (Ung várm.), 
közvetetlenül az Alföld pereméig száll le. A tengerparti hegyeknek tenger 
felőli lejtőin szintén természetes határokat találunk. Ahol azonban a lapály 
és a hegyvidék közé dombvidék ékelődik, ily helyeken a természetes bükk- 
határok már régen eltűntek.

1 Vájjon a madaraknak van-e szerepük a bükkmakk elhurcolásánál, nem igen 
tudni. Nem lehetetlenség, hogy a makk kupacsának áralakú, visszahajló tövisei az 
állatok (pl. sertések) szőrébe ragadva, segítik elő az elterjedést (pl. eltörpült bükk a 
törpefenyvesben).

2 Legelterjedtebb fafajunk a Magyar Középhegység, Szigethegyek és a Dráva- 
Adria közti Alpok területén is.
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A bükk az Alföldek széléig valaha mindenütt tenyészett s tenyésznék 
most is, ha mesterséges beavatkozások a hegységbe vissza nem szorítanák 
s ha a mezőgazdasági kultúra, vagy más fajok pl. a tölgy uralma (déli 
meleg oldalakon) természetes térfoglalásának útját nem állaná. Ha tekin
tettel vagyunk arra a körülményre, hogy a bükknek vén korában igen 
csekély visszaszerző képessége van, egészen érthetőnek fogjuk találni, hogy 
a sűrűbb népességű előhegység és dombvidék területén, ahol erdeink java 
sarjakból nőtt erdő, a bükk természetszerűleg nemcsak tért veszíthet, 
de teljesen el is tűnhet; a tölgy és gyertyán ellenben tért hódítanak.

Quercus sessiliflora Salisb. —  Kocsánytalan tölgy.

E tölgynek csupán lokális értelemben vett határairól lehet itt szó. 
Már H ú n f a l v y 1 említi, hogy Trencsén vármegyében legészakabbra Gbelán 
(jelenleg: Egbelény) határában a „Kony“-hegyen fordúl elő. Ennek a helynek 
földrajzi szélessége 49° 14'. Más, hozzánk jutott adat szerint Budatin hatá
rában is van Quercus sessiliflora s ez a termőhely is 49° 14' földr. szélesség 
alatt fekszik. Ez előfordúlási helyei azonban sem nem a legészakibbak, sem 
a Vág mentén nem a legfelsők. A II. fejezetben említjük, hogy az észak- 
nyugati felföldön maximálisan 49° 18'-ig hatol a tölgy (Nagyróna határa: 
Vrh Celo). Ennél érdekesebbek előfordúlási helyei a Kriván Fátra déli lej
tőin Szucsány határában s az a tény, hogy a Vág mentén még feljebb 
haladva, a kocsánytalan tölgy teljesen eltűnik, de a kocsányos tölgynek 
még két termőhelyét (Hárommalatin, Turapatak) ismerjük. A Magas Tátrát 
legközelebb éri a hernádfalui tölgyoázis, melyről a Középkárpátoknál em
lékezünk meg részletesebben. Eddig azt hittük, hogy Árva vármegyében 
eredetileg nem fordúl elő, azonban néhány példányát Medzibrogy és Árva
váralja közt lévő kőbánya környékén megtaláltuk (49° 15' É-i szél.); a 
nép közt még ma is emlegetik, hogy Parasztdubova környékén nem is 
oly régen tölgyesek voltak; ma ott hiába keressük. A Kárpátok keletibb 
és délibb hegycsoportjaiban is meg kell említenünk néhány oly termő
helyét, melyek a magashegység havasalji területei felé az utolsók. A Kár
pátok északi vonulatát csupán ennek legmélyebb behorpadásánál, az Erdős 
Kárpátoknál lépi át a kocsánytalan tölgy s eképen a galiciai tölgytenyészet 
csak Sáros vármegyén át van közvetetten összefüggésben a magyar- 
országival. Tovább keletre, az országhatár mentén végighúzódó hatalmas 
hegygerincek állják útját.

A nagyobb folyók mentén a hegység belsejébe nyomúlva, a Tarac 
folyásán pl. Dombó—Tereselpatakig ér, Máramaros keleti részén még Felső- 
visó közelében is akadunk csenevész tölgyekre, ezek előfordúlása azonban 
csak kaszálókra, mezőgazdasági földek mesgyéire szorítkozik; épp ily viszo
nyok közt látjuk utoljára a Tisza mentén Rahónál is (Tiszaborkúttal 
szemben lévő cseprentésben néhány csenevész példány).

1 A Magyar Birodalom természeti viszonyainak leírása III. k. 626. 1.
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A Borgó völgyén a Sztrimba erdőrészig (42° 28', 47° 13'; 720 m-ig 
állományképző) ér a tölgytenyészet, a közeli aszúbesztercei Tanasán 1000 
m-es magasságban is előfordúl s mint érdekesség érdemelhet említést 
Komán ARTúR-nak e határon túl keletre eső tölgyadata az oroszborgói 
Kolibicáról(42° 40', 47° 9 'törpe, 838 m); ehhez csupán azt a kérdést lehetne 
fűzni, vájjon nem emberi kéz származtatta-e ide?

Az erdélyi andezit-hegyláncot kelet felé nem lépi át, ellenben dél 
felöl s a Maros mentén kerüli meg kissé. Csík megyében tehát, ahol a 
tölgynek jelentősége egyáltalában nincs, itt-ott előfordúl, pl. Csíktusnád, 
Csíkcsicsó (Tolvajos hegy) határaiban, majd az Űz völgyén (Csíkszentmárton 
II.), Kászonaltiz és Kászonfeltiz, Kászonimpér stb. környékén. A Maros 
mentén a maroshévizi Nyírmezőn (42u 55', 46° 57') még erőteljes sarjak 
állanak.

A Szebeni és Hunyadi havasokra hágva, messze és igen magasra 
követhetjük a tölgyet, pl. a Sebes völgyön Colcu Maguri-ig, a Cód mentén 
Riu Szadulujig. Szeben vármegye alacsonyabb hegyvidéke különben is 
igen kedvező a tölgytenyészetre, a szebeni hegyek alján a Déli Kárpátok 
legszebb tölgyeseit látjuk. Fogaras vármegyének csak nagyon kis része 
olyan, ahol a tölgy megteremhet. A Retyezát északi homlokának sziklás 
oldalain néhol számottévő, de a gazdaságilag hozzáférhető területekről 
már régen kipusztulhatott. Tény, hogy e vidékek magashegységi részén a 
tölgy kizárólag a kőtuskós, meredek, sziklás hegyoldalak és gerincek fa- 
tenyészetének alkotórésze, azonban innen is eltűnik, mihelyt az ezt kör
nyező bükkrégió fenyvesbe megy át.

Ami e hegységi tölgynek alföldi előfordúlását illeti, azt lehet mondani, 
hogy a hegység lábáról az Alföld peremére mint szórvány mindig leszivárog, 
a síkvidék homokján és áradványterületein többnyire teljesen hiányzik? 
ellenben a Nyírségen, Ung, Bereg, Szatmár síkjain, a Duna—Tisza közének 
agyagos talajain (Bács-Bodrog vármegye) újra megjelenik.

(Juercus pedunculata Ehrli. ((Ju. Robur L.) —  Kocsányos tölgy.

A sík vidék agyagtalajainak őshonos fája. Valaha igen kiterjedt erdő
ket képezett nemcsak Szlavóniában, de a Nagy Magyar Alföldön is, ahol 
a kőris és a mezei szil voltak leghűbb kisérői. E síkvidéki tölgyesek java
részének csak emléke él, értékes állományaik fejsze alá kerültek s helyü
kön ma már búzavetések ringanak. Ha a katonai térképpel kezünkben 
az itt erdőterületnek jelzett vidéket keressük, a helyszinére érve, sokszor 
csalódottan, kukoricatáblák közé jutunk, hire-hamva sincs többé az erdő
nek, a tölgyesnek. A legutóbbi évtizedek spekulációja nagy pusztítást vitt 
végbe a síkvidéki tölgyesekben. Őstölgyest, eredeti mivoltában, ma már 
nem is látni. A folyószabályozások, lecsapolások más életkörülmények 
közé is juttatták a síkvidéki — talajnedvességet kívánó — erdőket s 
gyakori jelenség, hogy ezek kapcsán meglett fák pusztulnak el, kiterjedt 
erdőterület szilfái tömegesen száradnak (Békés vármegye 1910—12.) s a
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telepített tölgy- és kőrisfiatalosok sínylődésének, mohosodásának is nem 
kizárólag a vadkárok, de a megváltozott talajnedvességi viszonyok is 
okai lehetnek.

Az Erdélyi Medencének legelterjedtebb fája szintén a kocsányos tölgy 
volt, ma is gyakori. A Medencét övező hegységek lejtőin tetemes magas
ságokig emelkedik, igen elterjedt Nagyszeben vidékén, Besztercze-Naszód 
és Szolnok-Doboka vármegyében, ahol közel éri a fenyőrégiót is; a Fogarasi 
havasok alján, a községek belterületén gyakori kultivált példányokon kívül 
eredeti termőhelyén is előfordúl.

Az Olt és Maros völgyén benyomúl a csiki, illetve a gyergyói meden
céig is, alsóbb részein elvétve ma is látjuk. Felsőtölgyes környékéig (össze
függésben romániai termőhelyeivel) is fönmaradt, jóllehet a község neve 
arra enged következtetni, hogy itt kiterjedtebb erdőket képezett egykor.1

Az északkeleti részek hegységeiben (Ung, Bereg) nem igen mutat
kozik, legfeljebb a legalsó dombsorok mentén, annál gyakoribb az Eperjes- 
tokaji hegységben, ahol magasabb termőhelyeken, sőt az Erdős Kárpátok 
alján is feltűnik. A zborói vár körül pl. igen vén, hatalmas méretű példányai 
tenyésznek, azonban az sem valószinűtlen, hogy régi kultúra maradékai.

Hegyvidékeinken jórészt a kocsánytalan tölgygyei vagy a gyertyánnal 
együtt nő; a fenyőrégiót elkerüli ugyan, de arra is van eset, hogy e zordabb, 
magashegységi kiimával bíró vidékeken is megtaláljuk, amint ezt a liptó- 
megyei Turapatakon és Hárommalatin határában lévő eredeti termőhelyei 
igazolják. Kétségtelen, hogy ily lelőhelyei egy régibb — tömeges — tér- 
foglalásnak fenmaradt szigetei.

Az a — sok tankönyvben hangoztatott — tétel, hogy a kocsányos 
tölgy a síkvidék tölgye, az eddig elmondottak után csak nagy általános
ságban állhat meg s a magassági elterjedési viszonyok leírásánál (II. feje
zet), a legmagasabb lelőhelyek ott adott felsorolása erre ténybeli bizonyí
tékokat nyújt.

(Juercus lanuginosa Lám. —  Molyhos tölgy.
V. térkép.

A mediterrán erdők tölgyei közé tartozik. Elterjedési köre majdnem 
egész Magyarországot magába foglalja s hazánk északi dombvidékein látjuk 
utolsó példányait. Az V. térképen jelölt határvonala tehát az európai É-i 
határt jelenti, annak dacára, hogy Galiciában állítólag ( R e u s s )  szintén elő
fordúl, bár H e r b i c h  felsorolásában nem említi. A galiciai és csehországi 
termőhelyeket a Felsőmagyarországon áthaladó határvonallal összekötte
tésbe lehet hozni, mert a leidmeritzi (Csehország)2 és a jénai lelőhely ugyan 
északabbra, de nyugatibb meridiánon fekszik, mint a hazai legészakibb 
lelőhelyek.

1 Itt járt megfigyelőink a Quercus sessiliflorát nem említik Gyergyótölgyes 
környékéről.

* D r u d e  0., Der Hercynische Florenbezirk. 356. és 380. 1.
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Északi elterjedési határánál és ennek közelében csakis mész, dolomit 
vagy mésztartalmú talajokon látjuk, a magashegységi mésztertileteken itt 
nem fordul már elő; az előhegységben, a szárazabb és melegebb domb
vidéken, az összefüggő erdők és a mezei táj között látjuk satnya, vékony 
törzseit, vagy elbokrosodó, változatos lombozató sarjait. Délebbre, pl. a 
Magyar Középhegységben, különösen pedig a Bakonyban, Pilis és Vértes 
hg.-ben önálló formátiókónt lép fel, főleg a meleg, kopárosodásnak induló 
hegyoldalakon. Tömegesen tenyészik a Szigethegyeken (Mecsek, Fruska- 
Gora) és főként a tengerparti hegység forró mészszikláin, Krassó-Szörény, 
Arad, Hunyad vármegye alacsonyabb helyein. Az Erdélyi Medence igen 
sok helyén elegyetlen állományokat képez agyag- és márgatalajokon. Elő
fordul szórványosan a futóhomokon (Deliblát) épúgy, mint a kötött homokon 
és lősztalajon (Monor Pest vármegyében, Bács-Bodrog vármegye) s az Alpok 
vas- és sopronmegyei kifutásain.

A Kiskárpátok mészterületein mindenütt bőven tenyészve, itt a nyitra- 
megyei Verbó-ig követtük észak felé, K e l l e r  azonban még Vágujhelyről is 
közli,1 a Nyitra völgyön Bajmócz vidékén Alsósujtónál láttuk utoljára2 
(36° 1 2 ,  48° 48'20"), a Garam vízkörnyékén T u z s o n  J. találta meg legszélső 
termőhelyét a vihnyei völgyben (Óantaltáró), már a jegenyefenyő tenyé
szeti övében3, — a Hernád mellékén legészakibb biztos adat a T h a i s z  

L a j o s - ő  (Kassa) bizonytalan a REuss-é (Sáros vm). Sáros vármegye mész- 
területeit hiába kutattuk át, nem találtunk molyhostölgyre, mindazonáltal 
érvényre juttattuk ez irodalmi adatot akként, hogy nem Kassán, hanem 
valamivel északabbra: Abauj vármegye legészakibb részén4 vontuk meg az 
V. térkép molyhostölgy-határát.

A honi termőhelyek legészakabbika a homonnai Szirtaljfürdőn (Zemplén 
vm) van (48° 54' északi szél.) alig valamivel esik délebbre a Bajmócz környéki 
(48° 48' 20"). A most megjelölt pontokon áthaladó vonal adja a poláris 
határnak Felsőmagyarhont metsző részletét.

Lelőhelyeinek részletes felsorolása a magassági elterjedés hegyvidé
kenként! tárgyalásánál.

Quercus conferta Kit. Magyar tölgy.
V. térkép.

E tölgyfaj tenyészeti területének középpontja a Balkánon: Szerbiában, 
van. Hazánk területén természetszerűleg a szerbiai hegyekkel összefüggő

1 Vágujhely viránya. — Math, és Természettud. Köziem. IV. k. 213. 1.
2 B l a t t n y  T. Adatok a Quercus lanuginosa elterjedéséhez. — Bot. Közi. 1910. 

(IX.) 240. 1.
3 Bot. Közi. 1910. évf. 222. 1.
4 R e ü S S  Sáros megyei adatához meg kell jegyezni, hogy a bizonytalanság onnan 

ered, hogy Téhány község (ahonnan R e ü S S  a molyhostölgyet említi) akkor Sáros me
gyéhez tartozott s e lelőhelyre való hivatkozásnál többnyire „Sáros megyét“ látjuk 
citálva. Jelenleg Téhány =  Hernádtihany Abauj vármegye legészakibb községe a Hernád 
mentén s ilyképen a Quercus lanuginosa-t Sáros megyéből törülni kell!
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áldunai és krassószörényi hegyek alacsonyabb lejtőin, majd a Maros- és 
Sztrigy-menti dombvidéken látjuk legtömegesebben; a Marostól északra — 
Bihar, északi Hunyad és Szilágy vármegyében — előfordúlása egyre gyérebb 
lesz, míg végre Tasnád környékén eltűnik.

E szép tölgyünk elterjedési viszonyairól az eddigi irodalom keveset 
közöl. Régibb szerzőknél, így NEiLREicH-nál Ménes (Arad vm) e tölgy leg
északibb termőhelye; Simonkai, „Erdély edényes flórájáéban (488. 1.) a kö
vetkezőket említi: „Délnyugati Erdély meleg égaljű hegyein, így a Maros 
legdélibb szakasza s az abból kiágazó hátszegi völgy mentén részint tiszta 
álladékú, részint kevert erdőket alkot; Branyicska, Marossolymos, Maros- 
németi, Haró, Arany, Déva. Kozolyahegy s innen Vajdahunyadig, Hátszeg.“ 
P ax1, a Quercus conferta elterjedésének északi határát Dévánál vonja 
meg, holott már az 1896-ban megjelent FEKETE-MÁGOCSY-féle Erdészeti nö
vénytan II. részének 517. lapján az áll, hogy „legészakibb ismert pontja 
Csatár (jelenleg: Hegyközcsatár) a Berettyótól délre, Biharvármegye északi 
részében.“

A magyartölgy sokkal nagyobb területen tenyészik, mint azt eddig 
gondoltuk. E terület határainak pontos megállapítása legfőbb törekvéseink 
egyike volt.2

Poláris határát7 eddigi megfigyeléseink szerint, Szilágy vármegyében} 
Tasnádcsány község közös legelőjén: 470 27' földrajzi szélességnél éri el3 4 
(földr. hossz: 40° 11' Ferro).

Az összefüggő tenyészeti terület legkeletebbre eső pontját Szászváros 
közelében, a hunyadmegyei Kisdenken („Cimpu lui Vlád“ dűlő) 40° 49' 
földrajzi hossznál állapította meg Köfalusi Győző. KoTSCHY-nak a Nem
zeti Múzeumban lévő herbáriumi adata szerint Fogaras és Brassó közt is 
előfordul4 (sziget).

Az Aldunán Báziástól Orsováig mindenütt látjuk, a Néra völgyén 
hasonlóképen. A Porta Orientalist sem a Temes völgye, sem Mehádia 
felől el nem éri; a Temes völgyön Temesszlatináig, a túloldalon Somos

1 Gründzüge der PflanzenVerbreitung in den Karpathen. II. (1908.) 78. 1.
2 Itt kell ama zavarólag ható körülményre rámutatnunk, hogy a nép sok helyen 

(főleg Dunántúl) a molyhostölgyet v. pelyhestölgyet (Qu. lanuginosa Lám. vagy Qu. 
pubescens Willd.) is „magyal“-tölgynek, sőt „magyar“-tölgynek nevezi. Képzett szak
emberek tollából eredő közlések is használják ezt a nevet s ha történetesen nem áll 
mellette a tudományos elnevezés, félrevezetik az olvasót. így. pl. Magyarország vár
megyéi és városai. Pest-Pilis-Solt-Kiskún vármegye II. k. 111. lapján ezt olvassuk: „A 
pestmegyei erdőségekben uralkodó fanem a tölgy, mely négy fajban, ű. m. kocsányos-, 
kocsánytalan-, cser- és magyar tölgy-fajban található.“ A növény földrajzban kissé jár
tasoknak azonnal szembeötlő a hiba, a cikkiró sem gondolt bizonyára a Qu. conferta-ra, 
hanem a Qu. lanuginosa-ra, de sokakat félrevezethet, különösen azokat, akik a tölgy
fajoknak csupán az irodalomban használatos neveit ismerik. Ezért helyes eljárás, hogy 
ha a megemlített növényfaj magyar neve mellett a tudományos (latin) nevet is fel
tüntetjük.

* L. még Blattny T., A Magyar Alföld befásítása érdekében. — Erdészeti Lapok 
XLVÍII. (1909.) 585. 1.

4 Valószínűleg a Persányi hegyekben.
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réve — Kismiháldig hatol fel. A Pojána-Ruszka nyugati lejtőin Nadrág 
és Gladnabánya a keleti határpontok. A marosvölgyi tenyészeti terület 
Marosillyénél a legkeskenyebb, Dévánál újra kiszélesedik s a Maros— 
Sztrigy —Cserna-közi dombvidéket foglalja el. E területen Hátszegtől délre 
nem látjuk, a Maros jobbpartján Folt és Boj, balpartján Martinesd és a már 
említett Kisdenk a szélső előfordúlások kelet felé.

A Fehér Kőrös mentén Kőrösbánya vidékéig többnyire elszórva tenyé
szik ; itt legkeletebbre Riskulicza és Dobrócz határaiban fordúl elő cser és kocsány- 
talan tölgy között.

A Fekete Kőrös középső folyásán sűrűbben látjuk, mint a Fehér 
Kőrös mellékén; Belényesig — a megfelelő termőhelyeken — mindenütt 
jelenlévőnek mondhatjuk s legszélső elszigetelt termőhelyeit Mézged, Kis- 
belényes és Vasaskőfalva (Petrósz) jelölik.

A Sebes Kőrösön a völgybe való benyomulását nem konstatáltuk; 
Mezőtelegd és Nagyvárad közt, keskeny szallagban lépi át a Kőröst, anélkül 
hogy a völgy alluviális talaján tenyészne s Bihar vármegye északi részein 
már igen ritkán, elvétve találjuk ( Magyarkécz, Papfalva, Várvíz). Szilágy vár
megyéből csak három lelőhelyét ismerjük s ezek közül a tasnádszarvadi 
már a Szamos völgye felé jelöli az elterjedés irányát. Ezen a környéken 
szorgos kutatással újabb lelőhelyeit is fel lehetne még fedezni.

Amint látjuk, a tenyészeti terület nyúlványai a nagyobb folyók mellékére 
esnek s ez a körülmény világosan jelöli a vándorlás, a térfoglalás irányait. 
Miután általában az 500 méternél magasabb földemelkedéseket — mint a 
magassági elterjedésnél látni fogjuk — elkerüli, kényszerítve volt az el
terjedésének útjában álló hegyvidékeket az alsóbb dombsorok mentén 
megkerülni, körülölelni.

Szlavóniai termőhelyein leggyakoribb Pozsega megyében; — itteni 
előfordulását N e i l r e i c h  nyomán említjük,1 mert saját megfigyeléseink innen 
nincsenek. A Fruska Gorában is előfordul; B l a t t o t  Vrdnik környékén, a 
vrdniki kolostorrom közelében gyűjtötte. Szlavóniai előfordúlásához csak 
azt jegyezzük meg, hogy a Drávát nem éri el, de a Dunát Ilok-nál átlépte: 
Dunacsébnél a sík tölgyeseiben fordúl elő.

Magyarországi területein a magyartölgy többnyire a cserrel és a 
kocsánytalan tölgygyei társul. Előszeretettel ragaszkodik azokhoz a tala
jokhoz, melyeken ez utóbbi nem szívesen tenyészik, tehát a szívós, szá
raz agyag- és agyagmárga talajokhoz. Sekély mésztalajokat nem kedvel. 
Igen szereti a meleg oldalakat és főképen a dombhátakat) laposabb gerinceket. 
A szelidebb dombvidék lakója s legtömegesebben a Maros—Béga—Temes 
folyók közén fordúl elő} körülbelül azon a területen, melynek közepén Lúgos 
fekszik. Sajnos, tölgyeseink, különösen pedig a magyartölgy szép állo
mányai éppen ezen a vidéken igen pusztulnak; letárolásuk után, helyükbe

1 Poreőe és Kula közt Quercus Cerris-szel és Qu. pedunculata-val keverve (Verh. 
der zool. bot. Gesellsch. 1866. K a n i t z  és K n a p p , 90. 1.) — Caglin és Gradistye, Kos- 
jevo mellett ( J a n k a  gyűjt.).
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— nagyobb erdőgazdaságoknál is — többnyire a kocsánytalan és kocsá
nyos tölgyet telepítik. Elegyetlen, vén magyartölgyes már ritkaság számba 
megy nálunk, leggyakrabban a devastált, elkopárosodott talajok sarjerdői
nek alkotó eleme.

Magyarországi tenyészeti területének nyugati határául az Alföld széleit 
tekinthetjük, bátran hozzátehetjük azonban azt, hogy jelenleg. Az erdő
pusztítások az Alföld és a hegységek érintkezési vonalában előbb is nagyok 
voltak, most is azok. Egyes esetekből megállapíthatjuk, hogy a magyar
tölgy nem kerüli el a síkot, bár az is igaz, hogy ily helyekre épúgy mint 
testvére, a kocsánytalan tölgy: csak elvétve szokott leszállani. Tény, hogy 
Fekete L. évekkel ezelőtt a csálai erdőben (Arad mellett) látta, Bihar vár
megyében, Tenkegörbeden szórványosan tenyészik a síkon, a talaj azonban 
agyag. Versecz környékén állítólag az áradásoknak kitett erdők kivételével 
mindenütt előfordúl, az említett bácsbodrogmegyei lelőhely is síkon van.

Feltűnő, hogy éppen a periféria több helyéről a bejelentések nem a 
tipikus magyartölgyet említik, de ennek állítólagos fajváltozatait. Eltekintve 
most az irodalomból ismert változatoktól, melyek javarésze Déva kör
nyékéről való, érdekes a Déva és Brád közti Alsólunkojról való bejelentés, 
melyet egyelőre nem fogadhattunk el, mert M i c h a l u s  S. brádi főerdőmér- 
nök véleménye szerint az állítólagos korcsokon kevés a conferta-jelleg. 
Ha ezen a tájon részletesebb kutatásokat lehetne még végezni, ezek ered- 
ményeképen talán összekötő pásztát fedezhetnénk fel a dévakörnyéki és 
kőrösbányavidéki termőhelyek közt ? Hiszen az Erdélyi Érchegység vonulata 
itt horpad be legjobban, a hágó t. f. magassága csak 463 m.

Feljegyzett termőhelyei:

1. Krassó-Szörény vármegye.
a) Az Alduna és Néra melléke: Nérasolymos (Szokolovác), Néramező 

(Langenfeld), Néraaranyos (Zlatica), Néranádas (Nájdas), Bogorfalva (Bogo- 
dinc), Néraszlatina, Szászka, Mocsáros, Dalbosfalva (Dalbosec), Ósopot, Ger- 
bócz, Bozovics, Bánya, Űjborlovény, Óborlovény, Porhó (Pervova), Kismi- 
háld (Mehadika), Somosréve (Kornyaréva), Mehádia, Herkulesfürdő, Cserna- 
besenyő (Pecsenyeska), Tuffás (Tuffier), Orsóvá (az Allion hegyen), Dunaorbágy 
(Jeselnica), Óasszonyrét (Ogradina), Dunatölgyes (Dubova), Tiszócza (Tiszo- 
vica), Szinicze (Szvinica), Berszászka, Felsőlupkó (Gornyalyubkova), Szikes
falu (Szikevica), Újmoldova, Mátyásmező (Macsevics), Alsópozsgás (Román- 
pozsena), Felsőpozsgás (Szerbpozsena), Rádonya (Radimna), Sisak (Suska), 
Fejérdomb (Belobreska);

b) A Temestül D-re eső vidék: Karánsebes, Temesszlatina, Galacs (Golec), 
Sebesmező (Pojana), Váldény (Valeadény), Perlő (Prebul), Alsózorlencz 
(Nagyzorlenc), Ezeres, Szócsán, Kölnök, Resiczabánya, Kemenczeszék (Kup- 
toriaszekul), Krassó vár (Krassova), Gerlistye, Agadics, Máj dán, Oraviczafalu, 
Csiklófalu (Románcsiklova), Illyéd (Illadia), Harampatak (Potok), Petrüova, 
Vaskő, Krassószékás, Galonya (Kalina), Forotik, Doklény (Dokiin), Dognácska, 
Boksánbánya (Németbogsán), Egerszeg (Jerszeg), Krassóviszág.
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c) Temes—Béga—Maros köze: Szabálcs (Zabolc), Bakamező, Maros
sziget (Osztrov), Szád vörösmart, Kaprevár (Kapriora), Felsőkastély (Kostéj), 
Nemese (Nemezest), Marzsina, Zorány, Bégaszentes (Szintyest), Temeres, 
Facsád (Román ésNémetfacset),Porzson(Poverzsina),Kisbékés(Bikis),Dobosd 
(Dubest), Bégakalodva (Kladova), Jercze (Jernik), Maroserdőd (Padurány), 
Rakitó (Rakitta), Hosszúremete (Remetelunga), Lőkösfalva (Leokosest), Gu- 
tonya’ (Kuttina), Zsuppány, Bégamonostor, Kurtya, Bégabalázsd (Balozest), 
Zsupánfalva (Zsupunyest), Avasfalva (Branyest), Bozsor, Bégaszederjes 
(Szudrias), Bégaszuszány, Klicsó (Klicsova), Nőrincze (Neorincsa), Lúgos, 
Kisszurdok, Zöld, Galadna (Németgladna), Bégalankás (Lunkány), Ferde 
(Furdia), Hegyeslak (Hauzest), Borzasfalva (Botyest), Győrösd (Zsurest), 
Harmad, Derenyő, Alsógörbed (Krivina), Nadrág, Kavarán, Krassóbarlang 
(Pestyere).

2. Temes vármegye.
Lippa, Petercse (Petirs), Dorgos, Sistarócz (Sistarova), Lábas (Labasinc), 

Temeskövesd, Sztancsafalva, Hosszúág (Hisziás), Temeskirályfa, Sziklás, 
Szirbó (Szirbova), Bakóvár, Buziásfürdő, Nagyszilas, Versecz, Szőllőshegy 
(Rebenberg), Kusics.

3. Hunyad vármegye.
a) Maros vízkörnyéke: Zám, Burzsuk, Vika, Runksor, Guraszáda, Ullyes, 

Bácsfalva, Valealunga, Vorca, Szirb, Tirnáva, Fornádia, Alsókajanel, Bezsán, 
Kecskedága, Boholt, Marossolymos, Berekszó, Haró, Kéménd, Bánpatak, 
Arany, Kisvápolt, Folt, Martinesd, Lozsád, Nagydenk, Kisdenk, Szentgyörgy- 
válya, Bosoród, Hátszeg, Kraguis, Alsószilvás, Lindzsina, Csolnakos, Nagy- 
oklos, Alsótelek, Hosdát, Pusztakalán, Szentkirály, Batiz, Alpestes, Tamás- 
telke, Búj túr, Vajdahuny ad, Zalasd, Rákösd, Kér sec, Szárazalmás, Déva, 
Brettyelin, Herepe, Mihalesd, Roskány, Pánkszelistye (nagyon kevés), Abu- 
csa, Tyej.

b) Fehér Kőrös vízkörnyéke: Bászarabásza, Felvácza, Dobrócz, Riskulicza.

4. Arad vármegye.
Ménes, Kalodva (Kladova), Máriaradna, Solymosvár, Marosborsa (Ber- 

zova), Marosmonyoró (Monorostia), Maroskaproncza (Kapruca), Alsódombró 
(Dumbrovica), Bátyafalva (Battuca), Alsóköves (Gavosdia), Gyulatő (Gyu- 
lica), Szarvaság (Szorosság), Tótvárad, Áldásos, Marospetres (Petris), Kis
baja, Mikószalatna (Szlatina), Garassa (Gross), Székesaranyág, Almásegres 
(Agris), Vészalja (Vaszoja), Solymosbucsa, Honcztő (Gurahonc), Selénd 
(Szilingyia), Tornova (Ternova), Bokszeg, Kertes, Menyháza és Borosjenő; 
Simonkai után: Soborsin és Felsőköves (Kujás).

5. Bihar vármegye.
a) A Sebes Kőröstől D-re eső vidék: Bél, Bélegregy (Ágris), Benye- 

falva (Benyesd), Boklya (Bokkia), Ökrös, Csontaháza, Bélnagymaros, Sólyom,
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Belényesújlak, Belényessonkolyos, Várasfenes, Vasaskőfalva (Petrósz), Kis- 
belényes, Mézged (Meziád), Belényesforró (Dsoszánforró), Kőrössszáldobágy 
(Szelistyeszáldobágy), Feketekápolna, Karaszó, Tenkegörbed (Cserfelerdő 
e. r.) Tenke (muzsdolyos alsó erdő), Méhelő, Kiskáránd, Nagykáránd, Oláh
gyepes, Magyarcséke, Miklóirtás (Miklólázúr), Bihardobrosd (Dobrest), Magyar
gyepes, Nyárló, Váraduzsopa (Somogyuzsopa), Székelytelek, Nyárszeg, Bihar- 
sályi. Kardó, Biharszentelek, Tasádfő, Serges.

b) Sebes Köröstől É-ra eső vidék: Hegyközszáldobágy, Hegyközújlak, 
Kőröskisjenő, Hegyközcsatár, Hegyköztóttelek, Várvíz, Papfalva, Magyarkécz 
(Almáshegy e. r.).

6. Szilágy vármegye.
Tasnádcsány, Tasnádszarvad, Szilágykorond (Pintyekút, Rákosoldal 

erdőrészben).

Quercus Cerris L. —  Csertölgy.
V. térkép.

Nyugati határa Alsóausztriában van, ahol a Duna mentén Krems-ig 
hatol. K o p p é n 1 kétségesnek tartja, vájjon Oroszországban vadon egyálta
lában előfordúl-e. Magyarországnak — az V. térképmellékleten feltüntetett 
— cserhatárától délre eső területe ilyképen a cser hazájának tekinthető, 
jóllehet a síkvidéknek csak délkeleti területén számottevő. A dombvidék, 
a melegebb klimáju előhegység fája; a magashegységbe, vagy ennek köze
lébe leggyakrabban a Középkárpátok hegyvidékén: a Vág és Sajó völgyei 
közt kerül.

Felsőmagyarországon áthaladó északi határa a nyugati részeken a 
molyhostölgy elterjedési határával meglehetősen parallel futású és itt a cser 
északabbra hatol, mint a Quercus lanuginosa, az északkeleti vármegyék
ben fordítva. Míg a cser északi elterjedési határvonala Trencsénteplicz kör
nyékén (48° 56') közelíti meg legjobban a pólust, a molyhostölgynek magyar 
területen átmenő határa a zemplénmegyei Homonnán. Határaik Gömör 
megyében: Hárskúton metszik egymást, itt van tehát egyetlen közös északi 
határpontjuk.

Míg elterjedési területének északnyugati részén tenyészete megsza
kítás nélkül terjed a megvont határig, északkeleti perifériáin —- mielőtt 
végleg eltűnne — szigetszerűen jelenik meg egyes helyeken. Ezek legneveze
tesebbje a bodrogközi előfordulás (Királyhelmecz), mint Zemplén megyében 
az egyedüli s Máramaros megyében: Tiszaveresmart, Tiszakarácsonyfalva, Far
kasrév és Felsőróna határai. Ugocsa, Bereg és Ung vármegyében nem fordul 
elő. Szatmár megyében az Avas nyugati lábán — de már a síkon — látjuk 
(Sárköz, Avasujváros), a hegységben nem észleltük, Szatmárnémeti vidé
kétől és Nagybányától délre mindenütt közönséges.

1 Verbreitung der Holzgewächse Russlands. II. 140—141. 1.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



94 Vízszintes elterjedés

Abauj vármegye északi részén (Torna—Kassa—Nagyszaláncz) nem 
tenyészik, annál tömegesebben fordúl elő Szikszó, Forró vidékén, egészen 
Perecse és Hidasnémeti környékéig (48° 32') terjedve északnak. A Sajó 
mentén — majdnem e folyó fórrásvidékéig — a dobsina-oláhpataki határig, 
a Murány völgy mentén Kisrőcéig terjed; a Rima vízkörnyékén Klenóczon 
és Rimakokován is megtaláljuk s körülbelül Nyustya és Tiszolcz közt tűnik el. 
Az Ipoly mentén Málnapatakáig s a Polána hegység déli és nyugati lejtőinek 
alacsonyabb helyein (Gyetva, Horhát) gyakori. A Garam mellékén Zólyom, 
Ternye, Zólyombúcs, Kovácsfalva, Szliács környékétől északabbra nem 
találtuk, Garamberzenczétől majdnem Körmöczbányáig (Dallos, Felső
besenyő, Bezeréte, Bartos, Lutilla, Ókörmöcske, Felsőtóti, Sváb) elszórva 
fordúl elő.

A Madaras lejtőin -— Zsarnócza, Felsőhámor, Dóczifűrésze, Erdősurány, 
Újbánya, Fenyőkosztolány, Nagyugrócz, Kalacsna — szórványosan tenyészik 
(s akárcsak a szomszédos Selmecbányái hegységben, nemcsak más lomb
fákkal, de a jegenyefenyővel is társul), a Nyitra völgyön felfelé Privigyét 
már nem éri el s a Vág és Nyitra völgye közti határát a Privigyét Tren- 
csentepliczcel összekötő s Trencsénzávodon és Kisszlatinán mint határ
pontokon áthaladó egyenes adja,

A Vág balpartján Tornyos, Szelecz, Bodóka, Beczkókisfalu, Kocsócz, 
Vágujfalu, Vágapátfalu, Csákfalva, Barátszabadi oly termőhelyei, melyek a 
Vágvölgy legészakibb — trencséntepliczi — cserlelőhely szomszédosai dél 
felől. Szakolcza (Felsőerdő n. dűlő) jelöli északi végállomását az Észak- 
nyugati határláncolatban.

A keleti és délkeleti határláncolatnak csupán legalacsonyabb nyugati 
dombjain nő; Brassó és Bácsfalu, Beszterce-Naszód vármegyében: Román- 
budák, Gledény, Sajószentiván, Kissajó, Sajónagyfalu, Monorfalva.

Fölösleges munkát végeznénk, ha a megemlített — határmenti — 
termőhelyeken kívül egyéb, beljebb eső lelőhelyeit is felsorolnék. Elég ha 
annyit említünk meg, hogy a határon belül a magashegység kivételével 
mindenütt előfordul, leginkább jellemző a Középhegységre. Tenyészeti viszo
nyairól a magassági elterjedés hegyvidékenként! tárgyalásánál külön-külön 
lesz szó.

Quercus Ilex L. —  Magyaltölgy.

Csakis a tengerparton és közvetlen közelében: a Reőina völgyben Fiume 
mellett, Jablanae vidékén, Lukovo Sugarje és Sveti Juraj közt.

Castanea sativa Mill. —  Szelidgesztenye.
V. térkép.

Nemcsak a növények természetes rendszerében ékelődik a tölgy és 
bükkgénusz közé, de a klimai és talajviszonyokhoz való alkalmazkodás 
tekintetében is rokon ezekkel, a bükkhöz azonban jóval közelebb áll; 
elterjedési határai pedig: — úgy a vízszintes, mint a magassági határok
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— jóval kisebb, szükebb területre szorítják a szelíd gesztenyét, mint a 
minő a tölgyé, vagy akár a bükké.

A mezotherma növényekhez tartozik s általában a melegebb mérsé
kelt öv fája (Földközi tenger vidéke), megterem azonban a mikrotherma 
növények melegebb régióiban is [ Magyarország, Horvát-Szlav ón ország, 
Krajna, Svájc stb).

A magyarországi gesztenyések és gesztenyeerdők a múlt század hetvenes és 
nyolcvanas éveiben vonták magukra az erdészkörök figyelmét. Balás Pál az Erdé
szeti Lapok 1871. évfolyamában a visegrádi és nagymarosi gesztenyések állapotáról 
és jövedelmezőségéről ír s ugyanez évben ismertetik a dunántúli gesztenyéseket is. 
A nyolcvanas évek közepén Illés Nándor kimerítő cikkben tárgyalja a szelidgeszte- 
nye elterjedési viszonyait s Magyarországon való megtelepülésének, illetőleg megtelepí
tésének idejét igyekszik a legelfogadhatóbb alapon megállapítani. Tomcsányi Gusztáv 
a szelidgesztenye erdőgazdasági jelentőségéről tart felolvasást az Erdészeti Egyesület 
pécsi közgyűlésén 1884-ben s az Erdészeti Lapok ugyanez évi füzetében nyomtatásban 
is megjelenik e kitűnő értekezése. Célja, hogy a szelidgesztenyének, — melyet eddig 
csak egyes vidékeken s főleg jó és értékesíthető gyümölcse miatt tenyésztettek, — 
kiváló tulajdonságokkal bíró fájának sokoldalú használhatósága miatt az erdőgazdaság
ban is szerepet juttassanak.

E propagandának meg is volt az eredménye, mert azóta az alkalmas erdőterü
letek nem egy helyén díszlik már a szelidgesztenye. Többnyire tölgy közé elegyítve, 
igen szép reményekre jogosítja a birtokost, ha a termőhelyét gondosan választotta 
volt meg. A Horvát-Szlavón kincstári erdőkben pedig a gesztenye-sarjerdők máris igen 
szépen jövedelmeznek.

A szelidgesztenye erdőgazdasági szerepe és jelentősége nézőpontjából csupán 
néhány oly termőhely jellemzésére szorítkozunk, melyeken e fajt éppen ezen mozga
lomból kifolyólag — többnyire kisérletképen — telepítették meg. Ezen, — 20 év körüli — 
telepítések mai állapota eléggé igazolja, mennyire és hol váltak valóra e faj erdőgaz
dasági szerepéhez fűzött remények.1

A szelidgesztenye elterjedési viszonyait és növényföldrajzi jelentőségét ismer
tetni s ez érdekes mediterrán faj vegetációjának lehetőleg hű képét adni csak úgy 
lehet, ha az erdészeti növény földrajzi megfigyelések keretében végzett kutatások és a 
hazai gesztenyekultúrára vonatkozó tapasztalatok eredményeinek felhasználása mellett 
az idevágó irodalmat is segítségül vesszük.
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A szelidgesztenye hazájának Hehn Viktor Kisázsiát tartja, még pedig 
annak északi tartományait. Állítólag Görögországban sem volt eredetileg 
honos. Kr. e. 60 évvel Dioskorides a szelidgesztenyének több, Görögországban 
használatos nevét említi, ekkor tehát már becsben tartották ott e fát. 
Plinius szerint a régi görögök a görög szigetekre és Görögországba már 
Kr. e. 500 évvel hozták be; Algier- és Tunisban szintén importált fa.

E nézeteket természetesen aligha lehet elfogadni, ha tekintetbe vesz- 
szük, hogy a gesztenye nemcsak itt, de Olasz-, Francia- és Spanyolország
ban is igen elterjedt, vadon nőve egész erdőségeket képez s a magas 
hegységben külön formációt, külön tenyészeti övét alkot.

Ily föltevésekkel szemben sokkal elfogadhatóbbak azok a következ
tetések, melyek az előfordúlások viszonyaiból vezethetők le.

A szelidgesztenye jelenleg egész déli Európában el van terjedve s a 
mediterrán flóra jellemző fája, Északi Afrikában és Kisázsiában is honos, 
a Transkaukázusnak azonban csak nyugati részein nő vadon, a Fagus és 
Carpinus társaságában; Görögországtól Portugáliáig a Földközi tenger 
szigetein is feltalálható. Török-, Görög-, Francia- és északi Spanyolország
ban a síkon és a tenger szintjében is látjuk, délebbre határozottan hegy- 
ségi fa, melynek alsó- és felső elterjedési határa van. W illkomm szerint 
leggyakoribb Spanyolországban s Galicia, Asturia és Biskaya hegyvidékein 
kiterjedt erdőségeket alkot.

A Pyrenéi félsziget keleti és nyugati tenyészeti határait egymással 
összehasonlítva, e területen belül a magassági határok Ny-ról K-re a szabály- 
szerű emelkedést mutatják. Az általános határemelkedés azonban a földrajzi 
szélesség befolyásánál fogva ÉNy—DK-i.

Ezzel kapcsolatos az olajfa s általában a Macchiaformáció képviselői
nek hasonló viselkedése is.

Ez a tény is erősen cáfolja azt a felfogást, mintha a gesztenye Kis- 
ázsiából importált faj volna.

Természetesen egészen más a kép, ha nem a részleteket, de a medi
terrán flóraterület nagyobb tagjait vesszük fel egységekül. Ekkor látjuk, 
hogy bár Granadában igen magas a gesztenyehatár, a Pyrenéi félsziget 
többi gesztenye-termőhelyein a felső tenyészeti határok kialakulására már 
a tengeri kiima bírt befolyással s így ezek az egész félszigetre vonatkozó 
átlagot igen leszorítják.

Koch összeállításában1 az átlagos felső határok:
I. A Pyrenéi félszigeten — -------------------  915 m

II. Az Apennini félszigeten -------------------  1000 „
III. A Balkán félszigeten — ---------------  835 „
IV. Kisázsiában-------------- ------- --------------  1390 „
V. Északafrikában (Algier) ....................— 1300 „.

Középérték ...... .................. .......—........... -  1090 „
Az alsó tenyészeti határt Koch 313 m-nek találta átlagosan.

1 (XXI.) 292. 1.
Fekete—B la ttn y: F á k  é s  c s e r j é k  e l t e r j e d é s e . 7
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Érdekes megemlíteni, hogy a szelidgesztenye felső határainak kiala
kulása, Koch szerint, a januári középhőmérsék nagyságától függő.1

Ez az érték, a mediterrán flóraterület gesztenye-termőhelyein — átlag 
-J- 2‘2C°; kitérések: Algier: —[— 4*8°, Balkán félsziget: —0’5°, Kisázsia: — 1'1°.

Az évi csapadékmennyiséggel kapcsolatot nem igen lehet létrehozni. 
A mediterrán gesztenyetenyészet övében az átlagos évi csapadékmennyiség 
1039 mm.

Radde2 3 szerint a Kaukázus déli lejtőin, még Talischban is, átlag 
1800 m-ig emelkedik. Ez volna tehát magassági elterjedésének maximuma. 
Kolchisban legnyugatabbra Tuapse mellett (a Feketetenger ÉK-i partján) 
mint ritkaságot említi Radde8 s a pontusi terület legészaknyugatibb gesz
tenyetermőhelye. Legkeletibb úgylátszik a Kaspi-tó déli partmellékén, 
Talischban van.

A mediterrán területnek hozzánk legközelebb eső olaszországi és bal
káni gesztenyetermőhelyei előttünk a legismertebbek. Az Apenninekben 
átlag 500 m-től 1000 m-ig (Griesebach szerint 950-ig) tenyészik e faj s 
általában az alsó hegyi tájon képez erdőövet. Az Aetnán — melynek híres 
gesztenyéi hatalmas méreteik révén keltették fel az érdeklődést — átlag 
400—1300 m közt tenyészik s a minimum 300 m, a maximum 1630 m. 
Toscanában már csak 1100 m-ig hatol, Corsicában s a déli Alpok keleti 
lejtőin pedig 1000 méterig.

Görögország gesztenyetenyészete a Peloponnesusban éri el a legma
gasabb határt, az 1400 métert, viszont azonban 700 méteren alul nem 
tenyészik. A Pindoson 400—1200 m közt képez tenyészeti övét, felső ha
tárát az Athoson 980 m magasságban éri eL4

A Balkán egyéb részein a gesztenyetenyészet már sporadikus s maxi
muma (975 m) Thraciában, Délruméliában és Albániában van. Hercegovi
nában csak 430 m-re emelkedik. Itt már a középeurópai flóraterület szom
szédságába is kerültünk, s e körülmény a felső határok erős depressiójá- 
ban jelentkezik is.

Griesebach szerint a mediterrán vegetáció közellótére a szelidgeszte
nye figyelmezteti az embert.5 A gesztenyeerdő öve a bükkformációnak alkat
része az alacsonyabb lejtőkön. A legtöbb déleurópai hegységben az örök
zöld növényzet felső határán többnyire gyér záródású állományokat alkot. 
Ahol a bükk és az Élszak növényzete régen eltűnt már, a tölgy, különösen 
a Quercus Cerris, a gesztenyeerdő övén át is követi az embert, be az örök
zöld régióba. Görögországban a Tilia tomentosa a gesztenyések kísérője.

A mediterrán flórákban a szelidgesztenye többnyire külön formációt 
alkot6 (Castanetum). A vegyes lomberdő u. n. Ornus-formációjában, ahol az

1 (XXI.) 299. 1.
2 (XXVI.) 182. 1.
3 U. az 160. 1.
4 A magasságmérési adatokat (XXI.) után idézzük.
5 (XVI.) 293. 1.
6 (I.) 132. lap.
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uralkodó szerepet a tölgyek közül különösen a Quercus lanuginosa, továbbá 
a Fraxinus Ornus, Carpinus duinensis, Acer monspessulanum és campestre, 
Tilia tomentosa és Ostrya viszi, — a szelidgesztenye sehol sem fordúl elő.

A quarnerói babér erdők jellemző fás növényei közé tartozik a szelid- 
gesztenyeiis. E mellett itt még a molyhostölgy, Ostrya és Pistacia is jelen
tőségre tesz szert.1 2 E termőhelye éppen a mediterrán és középeurópai flóra
terület határára esik.

A mediterrán flóra jellemző formációja a Macchiaformáció. Ennek meg
szűnése szabja meg nagyjában a mediterrán vegetáció határait is. E határ 
nem mindig éles, sőt a szomszéd flóraterület belsejében is akadnak medi
terrán-szigetek s egyes elemek átszivárgása messzire terjedő is lehet. Ilyen 
eleme e flórának a szelidgesztenye is és minket főképpen azért érdekel, 
mert a Magyar Birodalom területén ér véget e faj tenyészete s mert a 
spontán előfordúlás hazánkon átfutó határát eddig még nem állapították 
meg. Ahány kutató vagy szakíró, annyi a vélemény is; legtöbbje csak 
azt említi meg, hogy a határ Magyarországon halad át, de hogy mely ré
szén, erre nem terjeszkedik ki. Mások, mint pl. P ax, megállapít egy vona
lat, melyet a szelidgesztenye Kelet felé nem lép át, ezt azonban a leghé
zagosabb információk és ki nem elégítő irodalmi adatok alapján teszi. 
Neilreich majdnem hogy elvadultnak tartja a szlavóniai előfordúlásokat, 
Borbás ellenben őshonosaknak tartja az ezeknél az előfordúlásoknál jóval 

. északabbra fekvő vasmegyei gesztenyéseket, sőt akadnak olyanok is, mint 
Bittmann 2 aki az alsóausztriai „Wiener Wald“-ban többnyire elszórtan 
fellelhető gesztenyéket is eredeti termőhelyükön lévőknek nézi.

Willkomm szerint a német flóravidéken a déli Rajnán és a délnémet 
zónában erdőt képezve lép ugyan föl, de mégsem őshonos, hanem a rómaiak
tól importált (pl. Elsass-ban, ahol nemcsak a Vogesek lejtőin, de Rohr- 
bach környékén is erdőket képez). Dimitz, Dombrowski, Klein, Hempel és 
Wilhelm szerint római telepítésnek köszönheti eredetét a szelidgesztenye 
Lotharingiában, Délbajor országban és Déltir ólban.3

Griesebach a szelidgesztenye északi tenyészeti határát igen messze 
tolja ki.4 Szerinte egész Franciaországban elterjedt s eléri Délangliát; 
innen az É-i tenyészeti határ a Rajnavölgy mentén (Mosel) a bodeni tóig 
halad, azután az Alpok déli lejtőin vonul végig. A tenyészeti terület északi 
határa Angliából kiindulva Blankenburgon (Harz hegység) és Drezdán át 
Magyarországba ér (Budapest). Engler A. Svéd és Norvégországokból is 
említi. Willkomm ellenben azt tartja, hogy a gesztenye őshazájának sark 
felőli határa kétségkívül a Jura szélei mentében, majd Svájcon, Déltirolon, 
Karinthián, és Stájerországon át Magyarországba húzódik. P okorny szerint 
nálunk Szatmár-, Bihar-, Hont- és Pozsony vármegyéken halad át.

1 (III. 1.) 147. 1.
2 (IV.)
3 (VI.) 18. 1.
4 (XVI.) 96. és köv. 1.

7*
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Willkomm azonban hozzáfűzi ehhez, hogy a szelidgesztenye majd
nem valamennyi osztrák tartományban, Morva- és Csehországig1 régóta ül
tetve lett, épp úgy mint déli Németországban és a Rajnavidéken és szám
talan helyen el is vadult s így eredeti poláris elterjedési határát még 
megközelítőleg sem lehet meghatározni.

Kerner kétségbevonja, hogy a gesztenye a Rajnamelléki tartományok
ban, az Alpeseken innen s Középmagyarországon vad volna. Nagy Károly 
u. i. „Capitulare de Villis“ c. dekrétumában meghagyja, hogy a mezei 
gazdák jószágaikon ültessék;2 Engler A. elfogadhatóan indokolja, miért 
nem tartja őshonosnak a gesztenyét sem É-i Franciaországban, Elsass- 
ban, Pfalzban, a Jurában, sőt még az Alpok déli lejtőin sem. Flahault 
még a délfranciaországi gesztenyét is elvadúltnak tekinti.

Ha az idevágó irodalmat olvassuk, a legellentétesebb vélemények 
közül nehéz lenne bármelyiket is teljességében elfogadni. Már az eddig 
tárgyalt nézetek közt is nagy az eltérés és ebből csak azt látjuk, amit 
Willkomm is beismer, hogy a gesztenye hazájának északi határát megvonni 
igen nehéz feladat, éppen a sok helyen már teljesen a természetesség látszatával 
bíró élvadulás miatt.

KiTAiBEL-t és NEiLREicH-ot talán az tette óvatosakká, mikor szlavóniai 
termőhelyeiről nem merik sem azt állítani, hogy eredetiek, sem ennek ellen
kezőjét; megelégszenek ezzel a kijelentéssel, hogy e faj „Szlavóniában ter
jedelmes erdőket képez s csaknem elvadult.“3

Igen jól mérlegeli Neilreich az előfordulás és tenyészeti viszonyok 
összes körülményeit, mikor Alsóausztria szelidgesztenyéiről a következőket 
mondja:4 „Déli eredetű, de kertekben, parkokban, parasztgazdaságokban 
tenyésztik, itt-ott félig el is vadulva. Bécs környékén (Cobenzl, Galizin. 
Neuwaldegg és Merkenstein parkjai, a Steinriegelen, Scheiblingstein, Hain- 
bach és Hadersdorf mellett), továbbá a Lajta és Rozália hegység lábánál, 
különösen Forchtensteinnál.“5 6

Beck G. szintén ezt a véleményt közelíti meg, midőn azt írja:fi „lm 
Gebiete der pannonischen Flora, dann im Wiener Walde, hie und da in 
Wäldern und daselbst wohl wild; häufig in der Bergregion kultiviert.“

Böhmerle E. főerdőtanácsos a szelidgesztenyének erdőtenyésztési je
lentőségével foglalkozik7 s fölsorolja összes alsóausztriai termőhelyeit.

Mindezekből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy Alsóausztriában 
a szelidgesztenye nincsen ostermőhelyén.

Állítólag a legészakibb ausztriai őseredeti termőhelye Karinthiában,

1 Itt van a legészakabbra fekvő telepített gesztenyeállomány Komotau mellett, 
116 ha kiterjedésű, 165 drb törzszsei.

2 Természettud. Közi. 1879. 106. 1.
3 „. . . . beinahe wild geworden ist.“
4 (XXIII. 2.) 243. 1/
5 Forchtenstein =  Fraknó.
6 (III. 2.) 268. 1.
7 (VI.)
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Rastenfeld község határában van. Már Krajnában, különösen délkeleti ha
tárán, az Uszkok odaeső lejtőin, épp úgy mint a Horvátországba esőkön 
— kiterjedt állományokat képez (pl. Rudolfswerten 240—278 m-nél tölgy 
között, 0'3 elegyarányban).1

Mielőtt áttérnénk e faj magyarországi tenyészetére, lássuk még, 
milyenek a gesztenye tenyészeti viszonyai az északi Balkánállamokban, 
melyek már a mediterrán flóraterületen kívül esnek.

A mediterrán flóraterületeken kívül, spontán előfordulása leginkább 
Horvátországra, Nyugatboszniára és Szerbia egyes részeire szorítkozik. A 
középeurópai flóraterület eme részein többnyire szórványosan fordul elő

A szelidgesztenye elterjedésének ÉK-i határa Magyarország és a Balkán Államok
területén.

tölgyesekben (Quercus conferta, sessiliflora, Cerris és brutia) és bükkö
sökben. A bombvidéki tölgyesek tipikus alkotó elemének kell tartanunk 
pl. az Una mellékén. E folyó balpartján, tehát Horvátország területén igen 
elterjedt, a jobbpartra is átszivárgott, de itt csak Növi és Otoka közt s a 
Krupa melletti Gomilán és Bihács környékén látta Beck, ki a Balkán e 
részének növény földrajzi viszonyait tanulmányozta, Boszniában tovább 
kelet felé nem észlelte. Boué szerint a Vrbas folyótól nyugatra 552—584

1 Az osztrák érd. növényföldr. megfigyelések adataiból.
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m közt fordúl elő egyes helyeken.1 Hogy itt a szelidgesztenye tenyészete 
megszakad, annak jórészt a középeurópai flóraterület e legdélibb részét 
képező magashegységi táj az oka. Hasonlók a viszonyok Horvátországban 
is, ahol délkeleti irányban a Velebitnek s a Nagy- és Kis-Kapellának lábá
nál szintén megszakad a gesztenyetenyészet.

Keletboszniában való előfordúlása valószínűleg mesterséges. Szer
biában, már vadon termőnek kell tartanunk, mert itt önálló, sajátos for
mációt képez a Drina alsó folyásán Loznica és Gucevo mellett, majd Cacak- 
nál s a Star a Planina É-i lábán Berkovicánál.2

A mediterrán terület tőszomszédságában, az ószerbiai Tetovo mellett 
már hatalmas törzsű gesztenyéseket látni. Középalbániában szintén hiány
zik s csak Epirusban a Pindus környékén fordúl újra elő nagyobb meny- 
nyiségben.

E termőhelyek — mint a Balkánon a legészakibbak — felsorolásából 
kitűnik, hogy a szelidgesztenye előfordúlása itt már nemcsak szórványos 
és szigetszerű, de még őshonosságához is kérdés férhet néha. Tenyészeti 
körülményeire jellemző, hogy ahol a gesztenye mint uralkodó fa j lép föl a 
Balkántartományokban, ott seregesen jő elő1 a Quercus Cerris, sessiliflora 
és conferta, pedunculata, brutia és Fagus silvatica, csoportokat képez a 
gyertyán, köz. kőris, Tilia tomentosa, rezgőnyár, dió és mezei juhar, el
szórtan fordúl elő: a Pirus communis és malus, Prunus Avium, Sorbus 
torminalis, Betula verrucosa, Acer platanoides és Pseudoplatanus. Mint 
aljanövény seregesen van jelen a Corylus Avellana, Juniperus communis, Cra
taegus monogyna, Prunus spinosa, Rhamnus Frangula, Viburnum Lantana, 
csoportosan: a Cornus sanguinea, Ligustrum, Quercus lanuginosa, Vibur
num Opulus, Cornus mas, Rosa-fajok, Rhamnus cathartica és Cytisus nig
ricans és elszórva a Staphylea, Evonymus europaeus és verrucosus, Acer 
campestre, tataricum és monspessulanum.

Ezek a tenyészeti viszonyok a horvátországiakkal meglehetősen egyez
nek. (A termőhelyek részletes felsorolását lásd: II. fejezet, A magassági 
elterjedés határai, Dráva-Adria közti Alpok.)

A magyarországi gesztenyetermőhelyekkel szomszédos területeken 
uralkodó tenyészeti viszonyokkal tisztába jőve, megkönnyítjük azon fel
adat megoldását, hogy a szelidgesztenye autochton előfordulásának legvaló
színűbb és legkevésbé kifogásolható határvonalát a Magyar Állam területén meg- 
vonhassuk} s megfelelhessünk ama kérdésre, hol tekinthetjük a szelidgeszte- 
nyét őstermőhelyen lévőneky hol elvadúltnak; illetőleg régi telepítésnek> vagy ily 
telepítések maradványának ?

A Drávától északra — Zala-, Vas- és Sopron vármegyék területén — 
a vidék növényföldrajzi jellegét nem egy helyen szintén a szelidgesztenye 
jelenléte szabja meg. Az egész Lajtahegységben előfordúl: Fertőfehéregy- 
házától kezdve délfelé húzódik az egész Rozáliahegységben s Borsmonos-

1 (III. 1.) 220. 1.
* (I.) 256. 1.
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tornak tartva, átmegy a Borostyánkőhegységbe. Ezen helyeken az összes 
községek erdeiben, a szelidebb lejtőkön mindenütt előfordul.

Borbás Vince azt állítja, hogy a gesztenye ezen a vidéken eredeti
leg vadon nőne.1 Vele együtt elegen vannak, akik ezt a nézetet vallják, 
illetőleg vallották. Borbás nézetének főtámasza az a körülmény, hogy e 
termőhelyekig a gesztenye elterjedése Horvátországon át nincsen megszakítva 
és ez tényleg a legkomolyabb argumentum az őshonosság mellett. Kevésbé el
fogadható azon érvelése, hogyha az Alpoktól nyugatra (Franciaországban) 
és dél felé (déli Svájc és Olaszország) a gesztenye ősisége nem kétes, 
akkor kelet felé se lehet az. Ami pedig a cserfát, mint a gesztenye hű 
kisérőjét illeti, ez oly jelenség, mely semmi különöset nem jelent oly terü
leten, hol a cser hazájában van.2 3

Más, hasonlóan déli vagy mediterrán fajoknak jelenléte a gesztenye 
kíséretében, vagy tenyészeti területe közvetetten közelében, igen jó bizo
nyítéka lenne annak, hogy még Dunántúl nyugati részein is őshonosnak 
tekintsük e fajt. Borbás hivatkozik is néhány cserjére és fűneműre, melyek 
a Dráva és Duna közt érik el elterjedésük északi határát, de hogy a Loni- 
cera Caprifolium, mely Bácsbodrog vármegye tölgyeseiben is tenyészik,8 
mediterrán faj-e, nagyon kétes, hiszen sokan a Ruscus fajokat sem sorozzák 
ide, vagy legalább is fentartással.4

Hogy „az ültetett fának gyakran makacs szaporátlansága elárulja, 
hogy idegen földön gyarapodni nem szeret, ellenben a jó gesztenye hazánk 
nyugati és délnyugati részeiben szemlátomást magától gyarapodik, cseme
téit az erdőkben, emberi hajléktól messze találni“ stb. — ez való igaz, de 
nem minden esetre áll. Hazánk északi és keleti részein, a Kárpátok hegy
rendszerének több pontján kétségen felül mesterséges, igen régi gesztenye
telepítés van; ezek jelenleg teljesen önmaguktól gyarapodnak s a termé
szetesség jellegeivel bíró élvadúlások (1. a a magyarországi termőhelyek 
enumerációjában: Ghymes, Nagybánya, Malomvíz). Lehetnek tehát és ter
mészetes, hogy a gesztenye eredeti termőhelyeihez közelebb eső, déli s dél
nyugati részeken nagyobb számmal oly termőhelyek, ahol az ültetett gesz
tenye éppúgy elvadúl, mint a Horvát és Dalmát tengerparton a füge vagy 
olajfa. A természetes szaporodás a tenyészeti terület kiterjesztésével függ 
össze s ez az elvadúlás helyén éppen oly módon történik, mint az őstermő
helyeken: többnyire madarak, rágcsálók hurcolják szót makkját.

Ha a szelidgesztenye tulajdonképpeni elterjedési centrumától, a medi
terrán flóra területétől észak felé távolodunk, a gesztenye elterjedése tekin
tetében oly jelenségekkel találkozunk, melyek a dunántúli gesztenye ős

1 (V. 5.) 518-519. 1.
2 Griesebach a bükk-klima három zónáját az ezekre legkarakterisztikusabb 

fafajok után nevezi el. Amilyen jellemző a franciaországira a szelidgesztenye, a 
németre a jegenyefenyő, olyan a magyarországi zónára a csertölgy. (XVI., I. 96. 1.)

3 Bernátsky J. „A magyar Alföld befásítása érdekében“ (Erdészeti Lapok 1908. 
160. 1.)

4 (III.) 76. 1.
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honosságának eldöntésénél is felhasználhatók. Akár a Balkán, akár az 
Apenninek és Alpok gesztenyetenyészetét nézzük, azt kell tapasztalnunk, 
hogy e faj tenyészeti területének É-i részein a magashegységet már elkerüli, a 
magassági elterjedés felső határai mind alacsonyabbra szorulnak, az összefüggd 
tenyészeti területeket sporadikus, majd szigetszerű előfordulása váltja fel. A 
mediterrán területen még magashegységi faj, később már a középhegység, észa
kabbra a dombos vidék fája. A mediterrán hegységekben — mint láttuk — 
felső elterjedési határa 1000 m-en fölül emelkedett, Hercegovinában nem 
éri el az 500 m-t (Koch), a Vrbas folyó mellékén, Boszniában elterjedési 
maximuma már csak 584 m (Boué). A felső elterjedési határt Horvát- 
szlavóniára nézve átlagosan és kereken 570 m-nek találtuk, de magában 
a Kalnik hegységben ez csak 421 m, az Ivanscicában pedig 371 m.

Mivel magyarázható már most az a tény, hogy pl. a Rozália- és Lajta- 
hegységben a szelidgesztenye 532 méterig (Fraknó), sőt 746 m-ig (Rozália 
kápolna) tenyészik ? (Ez utóbbi, magasabb adat a Horvát Alpok 740 m-es 
maximumánál!) Mivel magyarázható, hogy az Ivanscica- és Kalnik hegy
ségben sokkalta gyérebb a gesztenye előfordulása, mint az északabbra eső 
Vas- és Sopron vármegyékben?

A szelidgesztenye magassági és vízszintes elterjedéséből vont követ
keztetések határozottan ellentmondanak Borbás nézetének.

Kuoler Alajos Sopron város levéltárosa és Bella Lajos főreáliskolai 
tanár, ismert archeológus véleménye szerint a szelidgesztenyének meg
települése Sopron vármegyében alighanem abba az időbe esik, midőn 
hazánk ezen része római provincia volt, E mellett látszik bizonyítani az 
a körülmény is, hogy nagyobb mennyiségben mindenütt ott található, ahol az 
ásatások hajdani római telepeket mutattak ki. (Lásd a felsorolásnál: Sopron.)

Hogyha tényleg a rómaiak idejéből származnak a sopron megyei 
gesztenyések, miért ne lehetne azoknak tekinteni a vas- és zalamegyeieket 
is? Hogy a rómaiak szőlőt és ezzel gesztenyét is hoztak Pannóniába, az 
valószinű, de hogy mindkettőt már hamarább meghonosították, ez sem 
lehetetlen. Föltehető azonban, hogy miután az első kultúrát a rómaiak 
hozták hazánkba, a szőlőt és a gesztenyét is ők hozták be. A XIII. század 
elején a gesztenyefák már határfákul szolgáltak, amint ezt sok adomány- 
és kiváltságlevél bizonyítja; tehát ekkor már idős fák voltak itt.

Szeretik a török hódoltság idejére is visszavezetni a szelidgesztenye 
behozatalát, pl. Kerner is, aki a gesztenye ittlétét növényföldrajzüag ma
gyarázni nem tudta s így a történelemben keresett erre felvilágosítást, 
így jutott a gondolatra, hogy talán török-emléknek kell e fát tekinteni.1 Ez 
a nézet azonban teljesen elfogadhatatlan, már csak azért is, mert 6—800 
évnél idősebb gesztenyék is vannak hazánkban.

Hogy a rómaiak korában már hasznosították a gesztenye fáját2, ezt 
bizonyítja a Nagybányán, illetőleg a fernezelyi régi római bányákban talált

1 (XX. 2.)
2 A régi görögök és rómaiak 5 éves fordulóban — szőlőkarók nyerése végett — 

gesztenyesarjerdőket neveltek (ENGLER).
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ácsolat, mely szelidgesztenyefából való volt, E régi gesztenyék leszármazott
jait nemcsak a Nagybánya-környéki gyümölcsösökben és szőlőkben (több
nyire sarjak), de ezek szomszédságában, az erdőkben elvadulva is látjuk, 
átlag 545 m-ig, maximálisan a Morgóhegyen 633 m magasságban.

Hogy Hunyad vármegyében is római telepítésből eredhet a malom
vízi elvadult gesztenyés a kolcvári vár mellett, ez is valószínű, hiszen ide 
nem messze van Várhely,1 mely valaha Traján császár fővárosa volt.

Másutt is bizonyosan tettek ez időtájt kísérletet ez értékes fafaj meg
telepítésével, de a gesztenye tenyészetének az ország keleti területe csak 
itt-ott felelvén meg, az elvadúlás is ritkán következhetett be, vagy pedig a 
megtelepítésnek a kísérlete sem járt eredménynyel, aminthogy a legújabb 
kísérletek is nem egy helyen kudarccal végződtek. Ellenben a mai Dunán
túl területén végzett római gesztenyetelepítések — ha ilyenek tétettek — 
az Alpok keleti kifutásain könnyen eredményezhettek elvadúlásokat.

Hogy itt elvadúlással és nem őseredeti megtelepüléssel van dolgunk, 
ezt bizonyítja a zala- és vasmegyei gesztenyeelőfordúlás legtöbbje. Itt t. i. 
az előfordulás majdnem mindig lakóhelyek, városok, községek s házcsoportok 
közvetetten szomszédságára szorítkozik. Állománycsoportokat is itt képez 
többnyire, a távolabb eső részeken az előfordulás sporadikus, véletlen, ami 
a makk elhurcolására enged következtetni. Feltűnő emellett az is, hogy a 
legkorosabb és leghatalmasabb méretű gesztenyetörzseket mindig emberi lakó
helyek közelében látjuk (pl. kőszegi gesztenyék). Ahol a bükk devastálásnak 
ki nem tett, sötét állományokat képez, eltűnik a gesztenye, annál gyakoribb 
az erdőszéleken, tisztásokon, ligetekben, gyepükben.

A Muraközön, mely a horvátországi termőhelyekhez legközelebb esik, 
szintén tenyészik a gesztenye; nagyobb kiterjedésű, elegyetlen gesztenye
erdők itt nincsenek, legfeljebb 700—100U m 2 kiterjedésüek. Az itteni hegy- 
kerületek tulajdonképpeni községeket nem képeznek, mert a lakóházak a 
szőlők, szántók, facsoportok és erdők között szerteszéjjel feküsznek, eze
ket községekké csak a legújabb időben egyesítették. „Mindezen községek 
határában — jelenti a Csáktornyái járási erdőgondnokság — vannak a 
szőlők, földek mellett facsoportok, erdők, melyekben bükkel, gyertyánnal 
és tölggyel elegyesen fordúl elő a szelidgesztenye. Elegyetlenül csakis kis 
állományok találhatók. A felsorolt községek határában igen sok helyen 
látható a szelidgesztenye szőlők, kertek és utak mellett. Véleményem 
szerint az itteni gesztenyések mesterséges telepítésből származó elvadú- 
lások. Értesülésem szerint 20—30 évvel ezelőtt nagyobb kiterjedésű gesz
tenyések is voltak itt, melyek azonban a szőlőtelepítés terjedésével karók 
készítésére kihasználtattak.“

A dunántúli gesztenyések, főleg a lajtahegységi és rozáliai gesztenye- 
tenyészet ismeretéhez, Böhmerle E. főerdőtanácsos leírása után,1 hozzá
fűzzük még a következőket:

1 Az egykori Sarmisegetusa.
1 (VI.) 33., 34. oldal.
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„A Rozáliahegység kiimája ennek K—Ny-i lejtőin különböző. A nyu
gat felé hajló lejtők (ausztriai rész) szelektől sokat szenvednek s itt a csa
padék is kevés. A keleti lejtők (magyar rész) védettek, csapadékban dúsab- 
bak és határozottan enyhe klimájuak. Míg a nyugati részen a szőlő alighogy 
beérik, magyar részen a legkitűnőbb francia szőlő, sőt a füge is tenyész. 
E lejtők szász eredetű lakossága ennek következtében ihár évszázadok óta 
gyümölcstenyésztésből él. Itt a szelidgesztenyét némileg őshonos fának 
tartják. Míg a nyugati részen többnyire kertekben s csak kivételesen erdők
ben elszórva fordul elő} — a keletieken egész 700 m magasságig igen nagy 
mennyiségben látjuk.“

„Ezt az előfordulást természetesnek nem igen lehet tartani, itt a gesz
tenye inkább, mint más gyümölcsfajok is, évszázadokkal ezelőtt ültetve 
lett s azóta meghonosodott. Gyümölcse jól jövedelmező kereskedelmi cikk, 
azonban jóság és nagyság tekintetében az olasz maroni mögött marad.“

„A szelidgesztenye tehát nem erdészeti, de kertészeti tevékenységnek 
köszöni megtelepülését, aminthogy a gesztenyeállományokat is gyümölcsö
söknek kell tekinteni, annál is inkább, mert a tenyészeti terület, melyen a 
nagykoronájú, térés állásban lévő fák vannak, rendszerint más művelési 
ágak céljait is szolgálják (kert, szántó, rét stb.)“

„Tekintve a gesztenyének, mint gyümölcsfának itteni tömeges elő- 
fordúlását, természetes, hogy ez a fafaj, makkjának emberektől, állatoktól 
való elhurcolása folytán, a környék erdeiben is fel-feltűnik. Meg is találjuk 
a keleti részek erdeiben, bár ezen előfordulása csak mint szórványos, 
mint esetleges jelölhető meg.“

Bár a vas-, Sopron-, zalai gesztenyének az erdők állományának kép
zésében is elég nagy része van, mégsem szabad e körülményt kellő érté
kénél többre becsülni; az előfordulás összes körülményeinek szigorú mér
legelése alapján lehet csak eldönteni, vájjon az ezer éven fölüli pannóniai 
kultúrával került-e az erdőkbe, vagy pedig itt őseredetileg tenyészve, az 
erdőkből került kellemes ízű gyümölcse miatt a kertekbe és szőlők közé ?

Staub M. felfogása szerint a gesztenye nálunk „egy volt délibb flóra 
maradványának tekinthető, mely az éghajlati viszonyok változtával, a 
létért való harcot kiállották ugyan, de csak kevés számú utódokban 
maradtak fenn és a ma még előnyös helyzet mellett talán már csak 
szűkre szabott időre terjed ki létök.“ Staub tehát a gesztenyét eredetileg 
vadon lévőnek tartotta Magyarországon.

Az Erdészeti Lapok 1871. évfolyamának 500. lapján —s. —s.-től a 
szelidgesztenye megtelepülésének különös magyarázatát olvashatni. Álljon 
ez itt szószerint: „ . . . .  a bortermelésnek kedvező hegyoldalakat kör
nyező ős így azokkal egyenlő viszonyok közötti erdőkben és szinte agg
korú példányokban is feltalálható. Ebből nézetem szerint azt következtet
hetjük, hogy az ilyen tájékon az erdő a szőlőnek fejsze segítsége után 
adván helyet az előbbeni erdőtéren, most már szőlőben a gesztenyefák 
észszerűen meghagyattak és így nem azok kerültek a szőlőbe, mint az 
általán állíttatik, hanem inkább megfordítva, a szőlő került közéjük. A
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régi présház is a gesztenye mellé épült s nem a gesztenyét ültették a 
présház védelmére.“

A Magyar Állam területén a szelidgesztenye előfordúlásait a követ
kezőképpen osztályoztuk:

I. Eredetileg vadon tenyészik az Adriai tengertől a Dráva vonaláig; (1. az 
V. térképet) ugyanitt kis mértékben kerti és erdei mívelés alatt.

II. Meghonosodott az Alpok Dráva—Duna közti kifutásain} mint régi tele
pítésből származó tömeges elvadúlás; kerti mivelés nagyban, erdei mívelés 
alig számottévő.

III. Az elvadulás legszélső helyei a Kárpátok hegyrendszerének enyhébb 
klimával bíró lejtőin; kisebb területekre szorítkozó kerti mívelés, 20—25 
éves kísérletezés az erdőgazdaságban.

IV. A szelidgesztenye egyáltalán nem, vagy alig tenyészik a magashegység 
és az Alföld területén'

A szelidgesztenye a Dunántúl jelenlegi termőhelyein teljesen otthon 
van, amit igazol az elvadulás is. Az elvadúlások azonban a Balaton kör
nyéke felé ritkábbak lesznek s a gesztenye már csak kivételes helyeken 
telepíthető meg sikerrel. Ott, ahol csak gondos kerti ápolás mellett te
nyészhet, az elvadulás nem következik be. Ahogy a gesztenye természe
tes északi határa kelet felé haladva állandóan távolodik a pólustól, az el- 
vadúlás, vagy akár a mesterséges megtelepítés lehetősége is, ezzel parallel 
futású. Ez a körülmény legjobban magyarázza azt a tényt, hogy e fa j 
tenyésztésére hazánk nyugati és délnyugati részei a legalkalmasabbak. Ezt a 
körülményt mérlegelve, egyáltalán nem ütközünk meg azon, amin több 
neves író csodálkozik, hogy pl. Krassó-Szörény vármegyében nemcsak nem 
fordul elő vadon, de tenyésztésével is alig foglalkoznak.1 2

B o r b á s  így emlékezik meg e tényről: „Én Temes-, Krassó- és Szö
rény megyékben a szelidgesztenyefával sem vadon, sem ültetve nem talál
koztam. Az tehát csakugyan feltűnő lehet, hogy itt a gesztenye vadon nem 
terem, ahol más jellemző déli, délkeleti, keleti fűnemű növényeket nem is 
említve, annyi a déli jellemű fa: Celtis australis, Acer monspessulanum 
alakjai, Carpinus duinensis, Tilia alba, Quercus conferta, Sorbus Graeca, 
Juglans regia, Corylus Colurna, Syringa vulgaris - kétségtelenül mint 
honos növény ékesíti a sziklákat, a hegyek lejtőit és alhavasi tetőit. Azon
ban ezen érdekes s hazánk délkeleti flóráját kitüntető fák közt a szelid
gesztenye helyet nem foglalván, arról tanuskodhatik, hogy hazánkban a 
Castanea eredetileg nem honos.u (Természettud. Közi. 1879. 107. I.)3

A híres nagymarosi gesztenyéseket a múlt század hetvenes évei előtt 
meglehetősen elhanyagolták, a területet legeltették s ennek dacára a

1 L. Blattny Tibor, A szelidgesztenye elterjedési és tenyészeti viszonyai a 
Magyar Állam területén. — Érd. Kisérl. 1911. évf. (Különlenyomat.)

2 N e i l r e i c h  mondja: „ . . . auffallend ist es dagegen, dass sie im Banat nur in 
Gärten gedeiht . . . .tt (XXIII. 78. 1.)

3 Borbás, előbb említett nézetének itt éppen az ellenkezőjét vallja.
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kincstári gesztenyés évente mégis 400 pozsonyi mérőt1 termett. 1870. év 
őszén az egész terület (5‘6 hektár) szórványosan be lett ültetve gesz
tenyével (II.) E gesztenyés a kincstárnak akkor 20 koronát jövedelmezett 
holdankint s egy pozsonyi mérő az időtájt 16—18 koronáért volt értéke
síthető. A nagymarosiak a tulajdonukban lévő gesztenyéseket2 gondo
sabban ápolták s így ezek jobban jövedelmeztek, azonban a szőlők térfog- 
lalása folytán évről-évre kisebb térre szorúltak.

A községbeliek, gesztenyéseikben a felújítást a következőkép végzik: 
a kiveszni készülő fák tövén egy-egy erőteljes sarjat hagynak meg, melyet 
3—6 éves korban sipolás útján nemesítenek. Ez szépen tenyészik az anyafa 
mellett s legfeljebb ennek törzse felé hajló ágai maradnak növésben vissza. 
Midőn az anyafát kivágják, az elmaradt hajtások csakhamar élénken növe
kednek és a fiatal fa szabályos, terebélyes külsőt kap. Ültetéssel vagy vetés
sel a községbeliek nem próbálkoznak, csak kivételesen, minthogy az előző 
módszer gazdasági céljaikat jobban szolgálja; ritka eset az, ha valamely 
— legfeljebb igen vén — tuskó elveszti sarjadzási képességét.

A kincstári gesztenyés hézagait makkvetéssel többször pótolták már, 
sőt az erdőterület egyes — hasonló fekvésű — részein a szelidgesztenye 
megtelepítésével szintén vetés útján próbálkoztak meg, de siker nélkül. 
A hézagok foltvetései azonban sikerülnek. 1907. tavaszán mintegy 800 
drb 5—8 éves suháng lett kiültetve; ezek 30 %-a megmaradt s 1909-ben 
nemesítve lett.

A községbeliek gesztenyéseiben jobbára már nemesített fák vannak.3 
A legidősebbek 60—70 év körüliek. Szép és jó termés elérése végett az 
anyafák tövén buján növő sarjakat kivagdossák, hogy egy tövön csak egy 
termőfa éljen, mert ellenesetben a termés apró és igen sok benne a hibás. 
Túlöreg fák szintén apró termést hoznak. A nagymarosi nemesített gesz
tenye termése nagyságra majdnem olyan, mint a maróni.4

Egy fa közepes termése Nagymaroson 30—70, kivételesen 90—160 
liter, ezek szerint közepes termés esetében 9—20 koronát jövedelmez. Egy 
kg gesztenye ott helyben 40—50 fillér. 1909-ben 180 hl-t értékesítettek, 
főleg Bécsben és Budapesten.

1 1 pozsonyi mérő =  62*5 liter.
2 Területük 12*6 hektár.
3 Az aprószemű és a nemesített gesztenye közt a különbség csak az, hogy a 

nemesben csak egy, de nagy, a másikban több (3—4), de apró makk van.
4 „Baranyában kétféle gesztenyét ismernek; az egyik aprószemű és sötétebb, a 

másik világosabb szinű és nagyobb. Előbbi a „téli“ (sokáig eltartható), a másik az 
„őszi“. Ezek persze csak varietásoknak tekinthetők.“ (XXXII). A téli és az őszi gesz
tenyéről közelebbi felvilágosítást adtak Pécsváradon. A „téli“ gesztenye 2—3 héttel ké
sőbb érik  (november elején), szine sötétbarna, nagyobb és jobb, a másik világosabb szinű 
és kisebb. A gesztenye érése Magyarország nyugati felében szeptember legvégére vagy 
október elejére esik. Nagymaroson is megkülönböztetik a „téli“ és „őszi“ gesztenyét. 
Előbbit még november végén is szedik a fák alól, ahová ilyenkor a szarvasok is ellá
togatnak csemegézni.
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A kincstári gesztenyések közül az „alsó“-t a község bérli s 10 évre 
700 koronát fizet érte.1 A termést a község árverésen adja el „tövön.“ 
Ugyanígy értékesíti a kincstár a „felső“ gesztenyés termését is, mely na
gyon változó áron kél el, mert e gesztenye apró szemű s így nem igen 
nagy a kereslet. Az értékesítést hátrányosan befolyásolja az a körülmény, 
hogy e gesztenyés mellett 15—20 cigánycsalád lakik, kiktől nehéz a ter
mést megőrizni. Az 1909. évben 150 korona folyt be a felső gesztenyés 
terméséért.2 A kincstár itt egy 400 CJ-m kiterjedésű csemetekertet is tart 
fenn, melyben 1—8 éves csemetéket nevelnek.

A zengővárkonyi és pécsváradi gesztenyések termését Pécsett érté
kesítik, literjét átlag 20 fillérrel. Egy fáról átlag 50, sőt 60-^70 liter gesz
tenyét szednek. Nagy szárazság idején a termés apró. A makk nagysága 
állítólag nem a mennyiségtől, csakis az időjárástól függ. A gesztenye itt 
mint mézelőnövény is becses; a méhek igen sűrűn keresik fel a virágzó 
fákat.

A szelidgesztenyének magról való tenyésztésével nemcsak a nagy
marosiak, de más vidékek gesztenyés-tulajdonosai sem foglalkoznak szí
vesen. így pl. a zengővárkonyi, pécsváradi és hosszúhetényi vén geszte
nyék is majdnem kivétel nélkül sarjak. E fák magassága 10—15 m s régi 
szőlőterületen térés állásban vannak, nagykoronájúak. Hogy a gesztenyét 
nem célirányos magról nevelni, erre a tapasztalat tanította meg a tulaj
donosokat. A gesztenye makkját hiába vetették el, rendesen nem kelt jól 
s ha ki is kelt, a fiatal csemete oly lassan fejlődött s későn hozott ter
mést, hogy a paraszt a természetre bízta ezt a munkát, legfeljebb segítő 
társa volt. A várkonyi és pécsváradi gesztenyésekben a kikorhadt, odvas, 
kidőlt vagy levágott öreg fák helyét sarjak foglalják el, melyek néha már 
az anyafa életében teremnek. S ebben kell keresnünk a gazdaember gon
dolkodásának kiinduló pontját, hogy megszakítás a gyümölcstermelés foly
tonosságában ne igen legyen, mert ez károsodásával jár. Hogy ez távol áll 
a belterjes gazdálkodástól, az előtte lényegtelen dolog. Ha itt-ott a lehul
lott s fel nem szedett makkból fiatal suháng fejlődik, ezt is megkíméli, 
bár csodálkozik azon, hogy ime, az otthagyott makkból szépen fejlődő 
gesztenye lesz, ellenben vetéssel alig tud csemetét nevelni s ha ez sikerül

1 Nagybányán egy 60—80 cm átm. fa szabad állásban, jó termés mellett 1 hl-t 
ád, zárt állásban 60 litert. Egy hl-re Elsassban 10—12 ezer magot számítanak (súly 
70 kg), Nagybányán 9200 válogatott, 12900 nem válogatott magot 60—64 kg súlylyal 
(Tomcsányi G. után). A gesztenyetermés súlya a „Forstliche Kalender-Tasche“ 1907. 
után átlag 67 kg; 1 hl-re 7500—12000 darabot, 1 kg-ra 135-öt lehet számítani. A csi- 
rázási % jó makknál 50, igen jónál 65°/0; 5—6 hétre csírázik. Auersperg gróf uradal
mában (DK-i Krajna) a gesztenye tenyésztésére kiváló súlyt helyeznek; itt átlag min
den Harmadik évben van igen bő termés. A makkot a tavaszi vetéshez kupacscsal együtt 
teszik el s az 80—88 %-ban csirázóképes. (Centralblatt f. d. ges. Forstwesen. 1876. 
501. 1.)

2 Ekként a kincstári gesztenyés évenkint és holdankint jelenleg 22*45 koronát 
jövedelmez. A nagymarosi gesztenyésre vonatkozó adatok főleg Vermes Viktor m. 
kir. erdőmérnök szíves információja után.
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is, a csemete az átültetés után „évekig nem mozdul“ s nagy későre hozza 
az első termést. Ez az oka annak, miért nem törődik a nép a gesztenyé
seknek makkvetés vagy ültetés útján való felújításával. A szelidgesztenye 
makkját általánosan kupacs nélkül vetik; értesülés szerint azonban Zengő- 
várkonyban a Jcupacscsal együtt való földbetevéssel is próbálkoztak s ez 
állítólag jobb eredménynyel járt, mint a kupacs nélküli makkrakás.

Fagykárok Baranyában sohasem lépnek fel, a késői fagyok a gesz
tenye virágzását (junius második fele) jóval megelőzik. Nagymaroson 
ellenben az erősebb fagyok héjrepedést és elválást okoznak s ettől sok 
fa el is pusztult. Erre nyújt példát az 1879. esztendő, melynek telén igen 
sok fa kiveszett, viszont azonban a következő évben oly bő termés volt, 
melyhez hasonlóra legöregebb gesztenyetermelők sem emlékeznek.

A szerzett tapasztalok után azt kell tartanunk, hogy a gesztenye leg
nagyobb ellensége: a klímái szélsőségek, különösen a fagyok.

Baranyából említik a gesztenyetermés elkukacosodását; ez azonban 
ritka eset. A kukac őszszel kibúvik a makkból, hogy bebábozódjék s ez 
a B öhmerle E. által említett Tortrix grassana Hn. A gesztenyét károsító 
rovarok közé tartozik még a Tortrix Beaumirana Heiném, mely a makkban 
él s ott is bábozódik be s egy kis ormányos: a Balaninus elephas Gyll. A 
cserebogár károsítását említi Vermes Nagymarosról, ez azonban csak a  
levelek megrágásában és nem lerágásában nyilvánúl. A cserebogár károsí
tását legfeljebb a gesztenyecsemeték sínylik meg, gyökereit pedig a lótetű 
rághatja el.

Figyelemre méltó, hogy 1906—1907-ben az Ocneria dispar a nagy
marosi gesztenyésekkel szomszédos tölgyeseket teljesen kopaszra rágta. A 
gesztenyésben csak annyiban mutatkozott, hogy a fákra töméntelen mennyi
ségben rakta le petéit, de a hernyó a leveleket nem bántotta. Általában 
azt mondhatjuk, hogy hernyófalásnak kevéssé van kitéve.

A gesztenye fájának károsítói közt említi B öhmerle a Tomicus dis- 
par-1 a Trypodendron domestwum-ot s még néhányat, melyek valamennyien 
lényegtelen károsítok. Vén fákban gyakran látjuk a Cossws-fajok hernyóit 
is; kárt csakis fiatal fák összefúrása által okozhatnak.

A növényi kártevők közül a Polyporus sulphureus vörös-revesedést okoz; 
a Diplodina Castaneae rákbetegsége e fának s a törzs elhalását is előidéz
heti. Több gombafaj van még, mely a gesztenye levelén és törzsén él, de 
ezeket nem is említjük fel, miután általában véve alig, vagy egyáltalában 
nem károsak (pl. a Polyporus versicolor).

Talaj tekintetében a gesztenye válogatósnak éppen nem mondható.
Még leginkább az üde, agyagos talajt kedveli, tehát jól tenyészik 

márgás és homokos, sőt meszes agyagtalajokon. Csak elég mély legyen az, 
hogy szívgyökerét lemélyíthesse. D e Candolle azt állítja, hogy mésztalajo- 
kon a szelidgesztenye nem tenyészthető. Ezen állítás helyessége ugyan már 
régen meg lett döntve,1 de azért S chimper 1908-ban megjelent „Pflan-

1 Egyebek közt: (XI.)
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zengeographie auf physiologischer Grundlage1 c. művében (107.1.) mégis meg
említi, hogy már a talaj 3%-os mésztartalma megöli a gesztenyét.1

Franciaországban a szelidgesztenye tényleg elkerüli a mésztalaj okát, 
ezeken alig tenyészthető s ez a körülmény adott okot az előbbi következ
tetésre. De Candolle érdeklődésére, Dr. Haynald Lajos szólította fel a 
hazai botanikusokat a „Magyar Növénytani Lapokéban, hogy a magyar- 
országi gesztenyetermőhelyek talajviszonyait ismertessék. E lap hasábjain 
sokan közölték erre vonatkozó tapasztalataikat; ezeket Haynald összefog
lalta s latin nyelven küldötte volt meg De CANDOLLE-nak, ki ezt közzé is 
tette  egy olasz botanikai folyóiratban.2

Általánosnak mondható az a felfogás — amit az előfordulási esetek 
legtöbbje igazol —, hogy a szilikáttalajokat kedveli elsősorban. Ezt mondja 
Beck is balkáni termőhelyeiről, Gombócz E. pedig a soproniakról.3

A gesztenye magyarországi termőhelyein a mész vagy meszes talajokon is 
tenyészik. Ezt igazolták az ország minden részéből beérkezett jelentések; 
elég tehát, ha a hosszadalmasság elkerülése végett hivatkozunk a B orbás 
tollából származó ismertetésre.4 A magyarországi és horvátországi lelőhe
lyek összeállításában lehetőleg mindenütt a talajviszonyok jellemzését is 
adtuk.

Általánosságban meg kell azonban említeni, hogy Kerner szerint leg
jobban szeret láván, bazalton, trachiton, porhron és grániton tenyészni. 
Az Alpokban sehol sem nő oly szépen, mint déli Tirol porfirján s a Brixéntől 
északra eső grániton, de mészhegyeken igen ritka. A gesztenye az Apenni- 
nekben sincs a mésztalajokról kizárva, sőt vannak mésztalajon nőtt gyö
nyörű gesztenyések. A Monte-Maggiore táján is mész a talaj, még pedig 
az, melyből elmállás folytán a „terra rossa“ keletkezik. A Középsvájcban 
a gesztenye majdnem kivétel nélkül mészgazdag talajokon tenyészik. 
Janka Viktor Görögországban az Athos-hegy tiszta márványán látott ha
talmas gesztenye-erdőt.

Hogy a gesztenye kovásavban gazdag talajokat kiván, az Engler A. 
nézete szerint azzal magyarázható, hogy kizárólag a szilikátok azok, me
lyek a káliumot, a legfontosabb növényi tápanyagot, absorbeálni és a nö
vénynek továbbítani képesek; arra a konklúzióra jut, hogy a gesztenye 
káliumot erősen kívánó nö vény s csak az olyan mésztalaj oknak van reá ká
ros hatása, melyek kovasavban szegények. A kovasavtartalmú mély agyag
talajokon általában legszebb növekedést mutat, azonban a legsoványabb 
talajokon is megél.

A termőhelyhez fűzött kívánalmai tekintetében a bükkhöz igen közel

1 „Unter den Bäumen ertragen z. B. die Edelkastanie und Pinus Pinaster eine 
kalkreiche Bodenlösung nicht; auf die erstere soll nach Ch a t i n  bereits ein dreiprozen
tiger Kalkgehalt des Bodens tötlich wirken.“

2 Lásd T. T. Közi. 1879. évf. 104. lapon.
3 „Kristályos kőzeteken, kvarciton és phylliten sok helyütt mívelik.“ (XV. 81 1.)
4 Lásd B o r b á s  V. „A szelidgesztenye hazánkban.“ (T. T. Közi. 1879. évf. 105. és 

köv. lapokon.)
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áll; a nap közvetetten hevének kitett helyeket nem igen szereti, Horvát
országban azonban inkább tűri az árnyalást mint Északmagyarországon.

Általában azt tartják, hogy a gesztenye lehulló lombja a talajt eléggé 
karban tartja. Krajna délkeleti részén, a horvátországiakkal határos geszte
nyések területén az a nézet van elterjedve, hogy az elkorhadt gesztenye
szőlőkaró, általában a gesztenye korhadéka ártalmas a szőlőre; a gesztenye 
hullott lombját mint almot nem szívesen használja az idevaló földmíves 
s mint trágya se hatásos. A tapasztalat pedig azt tanítja7 hogy a kiirtott 
gesztenyésekből igen rossz szántók és rétek válnak.l

A nagymarosi gesztenyések talaja Dr. Szabó J ózsef szerint lösz-nek 
nevezett laza agyagmárga, melyben 20—21 rész mész van, az alapkőzet 
3—6 lábnyi mélységben neogén mésztalaj s jórészt mésztartalmú ande
zittufa.

Vermes nagymarosi erdőgondnok a gesztenye-telepítések eredmény
telenségét a szomszédos területeken éppen e különleges talajviszonyoknak 
tulajdonítja. A többek közt ezt mondja: „Ezen eredménytelenség oka való
színűleg abban rejlik, hogy e különleges fafaj tenyésztése a talajnak szintén 
különleges összetételét kívánja meg. Ily fajta vöröses agyag — kövektől tel
jesen mentes — talaj (amit dr. Szabó Zö&s-nek jelöl) ugyanis a gesztenyé
sek előfordulásának helyén kívül a határban sehol sem található. Hogy 
e talaj különleges összetételű, bizonyítja az a körülmény is, hogy jóllehet 
agyag a község határában másutt is van bőven, az itteni pékek, a kemen
céik kitapasztására szükséges agyagot csakis a község és kincstár gesz
tenyésének területéről szerzik be.“

A pécsváradiak is emlegették, hogy a jelenlegi gesztenyések területén 
kívül a telepítés szintén ritkán jár sikerrel. Itt a talaj: „csepreg“-nek neve
zett sárga agyag.

Fléche és Grandeau kísérleteik eredménye gyanánt azt állítják, hogy 
a gesztenyének legalkalmatosabb talaj a homok s a gyakorlatban helytelen 
oly talajnem eket alkalmazni, melyek kiválóan m észtartalmuak.2

Földes J ános az Erdészeti Lapok 1885. évfolyamában (1. lap) e fel
fedezést ránk nézve nagyjelentőségűnek tartja éppen Alföldünk befásítása 
szempontjából; azt írja továbbá, hogy a királyhalmi erdőőri szakiskola 
futóhomokon lévő csemetekertjében a szelidgesztenyecsemeték az első 
évben igen szépek.

Joggal keltette fel tehát a kíváncsiságunkat és érdeklődésünket, hogy 
az esetleg ott elültetett gesztenyecsemeték sorsa 25 óv alatt müyen volt 
s törtónt-e kisérletezés szelidgesztenyével futóhomoktalajon s mily ered
ménnyel ?

Teodorovits Ferenc m. kir. erdőtanácsos, a szakiskola igazgatója 
készséggel adta meg a kivánt információt, mely szerint szelidgesztenye a 
szakiskola egész területén, de a közeli futóhomokon sincsen. Valószínű,

1 XXXV. -  500 lap.
2 Természettudományi Közlöny. 1879. évf. 283. 1.
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hogy a Földes említette csemetéket, kiültetésük után a téli fagy elpusz
tította 1890., 1891., 1893., 1894., 1900., 1901., 1904. és 1907. évben a szak
iskola, kisebb-nagyobb mennyiségű, Nagymarosról szerzett gesztenyemakkot 
vetett csemetekertjeibe. A mag részint ősszel, részint tavasszal, csakis 
a legjobb minőségű futóhomoktalajba lett elvetve, jól kelt s az első növe
kedés mindenkor jónak volt nevezhető; a következő télen azonban a cse
meték nagyrésze elfagyott. Elfagyott a vetés helyén is igen sok s az ősz
szel átiskolázottakból alig néhány példány maradt meg. A tavasszal át- 
iskolázottak jól eredtek meg, de a legközelebbi tél éppen úgy megsemmi
sítette nagy részüket, mint a magról kelteket az első tél.

A 2—3 éves csemetéket erdősítési célra is felhasználták, az elültetés 
ősszel és tavasszal történt. Egy-két év lefolyása alatt, — bár védett 
helyre, jó talajba s gonddal ültették el őket — a csemeték elszáradtak. 
Éppen így elszáradt a parkba ültetett 1 m magas példány is a harmadik 
évben, bár törzsét télen át papirossal borították be. A kísérletképpen sok 
éven át elültetett szelidgesztenyékből jelenleg csak egy élő példány van} 
mely 15 éves kora dacára csak 80 cm magas.

E kísérleti eredményből — sajnos — csak azt lehet következtetni, 
hogy a gesztenye nálunk futóhomokra vagy homokra nem való, Hiába homok
növény e fa Franciaországban, hiába nő ott a síkságon is, Magyarországon 
az Alföld homokján — azt lehet mondani — egyáltalában nem tenyészthető 
sikerrel. Az Alföld széleinek agyagtalaján itt-ott megterem.

Nem éppen a homok laza szerkezete s összetétele itt a tenyészetet 
gátló körülmény, de a nagy hőmérsékleti szélsőségek, Alföldünk erősen 
kontinentális kiimája. Francziaország síkjain ezzel szemben egyenletes, ten
geri kiima uralkodik.

Kanitz A. említi a gesztenyét Nagykőrös mellől. Kérdezősködésünkre 
azt a választ kaptuk, hogy e környéken gesztenye nincs. Tettek ugyan 
kísérletet a gesztenye megtelepítésével, de e kísérletek eredményre nem 
vezettek, mert a gesztenyecsemetéket a fagy tönkretette.

A tenyésztési kisérletek megemlítése kapcsán el nem hallgathatjuk, 
hogy az az igyekezet, hogy e fajt erdőgazdasági szerephez juttassuk, sok 
helyen hiábavalónak bizonyult. Feljegyzéseink egyértelműleg azt mutatják, 
hogy a kisérletek az ország keleti részein nem váltak be.

Itt, ahol a kiima az általános tenyésztési akadály} a termőhely megvá
lasztása fölötte kényes és nehéz feladat. A lippai főerdőhivatal kerületé
ben végzett gesztenyetelepítések, értesülés szerint: eredménytelenek (1. az 
enumerációnál: Marosborsa, Gyulatő, Lippa, Milova, Solymosvár, Szarvaság, 
Tótvárad).

Miután hazánk keleti részein általában kontinentális kiima uralkodik, 
ebből a szempontból is hibás dolog a gesztenyét a nyugati gesztenyetenyé
szet viszonyaihoz hasonló helyekre telepíteni. Ha Francziaországban a sík 
vidéken is terem, ebből, mint láttuk, nem következik az, hogy a mi Alföl
dünkön is tenyészthető. Ha az Alpok dunántúli részein 120 m t. f. m-nál 
is látjuk cser és tölgy kíséretében, ebből nem következik az, hogy hazánk
Fekete—B la ttn y : Fák éa cserjék elterjedése. 8
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keleti területének mély fekvésű, de a legszélsőségesebb éghajlatú, csapa
dékszegény lejtőin is eredménynyel fog járni tenyésztése. A délieken pe
dig legkevésbé. A marosmenti hullámos és dombos vidéki tölgyeseknek 
területére — a gesztenye nem való. Sokkal jobban megfelelt tenyészeté
nek az É-ra fekvő Ung vármegye bükk-klimája. Erdei tenyésztésével végzett 
kisérletek itt is sokkal kielégítőbbek, mint a Lippa környékiek, mégsem 
elégítette ki a hozzá fűzött reményeket s a további tenyésztését 1903-ban 
beszüntették. Legkedvezőbb volt az eredmény Felsődomonyán, kevésbé 
kedvező az ungvári „Társahegy“ nevű erdőrészben s legkedvezőtlenebb az 
ungpéteri-i „Mládi-cservenibrech“-en lévő déli fekvéssel bíró kísérleti tele
pen. Itt a fagykárok folytán a gesztenye tősarjakat eresztett, elbokroso- 
dott s magassági növekvése megszűnt; tizennégy év alatt alig 1—2 pél
dány érte el a 1V2 m magasságot. Úgy látszik nálunk is a januári h'omér- 
sék, illetőleg a fagyok vannak a gesztenyetenyésztésre legnagyobb befo
lyással, éppen úgy, mint ahogy Koch a mediterrán flóra gesztenyetenyé
szetéről állítja.

Az ország keleti területén a gesztenye erdőgazdasági jelentőségre 
előreláthatólag nem fog vergődni. Jövedelmezőség szempontjából a gyü
mölcstermelés úgyis sokkal előnyösebb a fatermelésnél; az erdészeti és 
kertészeti célok pedig itt nem egyeztethetők össze. A jövedelmező gyü
mölcstenyésztés a fák térés, szabad állását kívánja meg, a faértékesítést 
tekintve, a sarj- és szálerdőüzem céljainak egyaránt a zárt tiszta állomány 
a megfelelőbb.

Ajánlatos volna legalább a gyümölcstermelés szempontjából a kísér
leteket mégis folytatni, de nem a szélsőséges éghajlatú, a nagy völgyek 
és a síkság klímái hatásának kitett dombvidéken vagy előhegységben, hol 
ráadásul a talaj sem mindig megfelelő, hanem a magas hegyvidék befo
lyása folytán egyenletesebb kiimával, több talaj- és légnedvességgel bíró 
helyeken, a magashegység közvetetten szomszédságában, ennek lábánál.

Ha a pompásan tenyésző nagybányai és malomvízi gesztenye termő
helyeire gondolunk, lehetetlen, hogy ne ötlene első pillanatra is szemünkbe 
az, hogy mindkettő magashegység védelme alatt fekszik, az első a Guttin, a 
másik a Retyezát tövén. A tengerszint feletti magasság itt csak mellékes 
körülmény, hiszen itt 600 m-en felüli szintekben is még elvadulva látjuk!

Meyersbach Emil, midőn Magyarország déli részeiben tanúlmányutat 
tett s azt tapasztalta, hogy a szelidgesztenyét nem ültetik az ottani gyü
mölcsösökbe, megmagyarázta a kisgazdáknak, hogy mily hasznos dolog 
volna e gyümölcsfa tenyésztésére több gondot fordítani. Midőn erre azt 
felelték, hogy itt a gesztenye a sok szelet és zord éghajlatot el nem 
bírja, elhatározta, hogy keres oly gesztenyefajt, mely e kedvezőtlen viszo
nyok közt is megállja helyét. Meyersbach a Tokióból hozatott Castanea 
japonica-b&n vélte megtalálni azt a fajt, mely különösen Krassószörényben 
kifizetné magát. Északamerikában állítólag a — 24° R. hőmérsék sem ártott 
neki. A magról nevelt japán gesztenye 3—4 év múlva terem, szép termést 
ád s egy-egy makk 45 gr-ot is nyom.
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Vadas Jenő kezdeményezésére 1890-ben Vadászerdőn tettek is kísér
letet a japán gesztenye megtelepítésével, azonban az ekkor telepített cse
meték mind kipusztultak s azóta ott hasonló célú kísérlet nem történt. 
Úgy tudjuk azonban, hogy a fagyok iránt érzékenyebb, mint a C. sativa 
s csak igen védett helyekre való.

A szelidgesztenye a leghosszabb életű fafajok közé tartozik. Hogy 
mily magas kort érhet el, arra az aetnai fákat hozzák fel példa gyanánt, 
melyek talán 1Ó00 évnél is idősebbek voltak s a legnagyobbnak kerülete 
64 m volt. E gesztenyeóriások Castagna de centocavalli néven szerepeltek 
a XIX. század végéig, amikor is, főleg a megújuló vulkanikus kitörések 
megsemmisítették e híres fákat.

Történelmileg is nevezetes, hatalmas példányok díszlenek Provence- 
ban s Csehországban is; ezek átmérője azonban legfeljebb 1*8 méter s így 
messze állanak a szicíliai óriásoktól. Alsóausztriában, Gasteil-bán van egy 
hatalmas gesztenye, kora mintegy 800 év, kerülete mellmagasságban 10*4 
méter; odvas törzsében 12 ember fér el, árnyterülete 300 m2.

A magyarországi gesztenyék közt is nem egy Matuzsálem-korú fa 
termett. Volt Hosszúhetény határában, közel Pécsváradhoz egy óriási pél
dány, mely néhány év előtt pusztáit el; e fa méreteiről hihetetlen dol
gokat mesélnek. A Pesti Hírlap 1907. julius 7úki száma néhány neveze
tes fáról emlékezik meg, többek közt erről a szelidgesztenyéről is. „A 
múlt század hatvanas éveiben (ha jól emlékszem 1864-ben) Pécsváradon 
tartózkodtam mint gyermek . . . Egyet megmérve, 16 lépés volt törzsé
nek a kerülete, amiből következik, hogy átmérője legalább is 45/2 lépés 
volt. Ezer év körül járt a koruk.“ Ez persze nem pontos adat, sem az 
átmérő, sem a kor meghatározásához, de mindenesetre e fa óriási mére
teiről tesz tanúságot.

A nép ajkáról még jobban kinagyítva hallja az ember ezeket a mére
teket, de egybehangzó, vagy pozitív adatokat ily kidőlt vagy elpusztúlt fák 
koráról és méreteiről nehéz kapni.

A pécsváradi és zengővárkonyi gesztenyések átlagkora 300—400 évre 
tehető. A fák legtöbbje 0*80—1*0 m-nél jóval vastagabb törzsű. Igen sok 
5—600 évnél idősebb fa is tenyészik itt. A várkonyi református egyház 
tulajdonát képező gesztenyésben a legvastagabb törzs mellmagassági át
mérője 1*78 m volt. A zengővárkonyi gesztenyésben a 18. század végén 
mértek meg egy törzset, „. . . mellynek külső színe v. kerületi 6. bétsi öle
ket tett“1 (Méterekben, a kerület: 11'34, az átmérő 3'61.)

A veszprémi káptalan zalamerenye-i birtokán (Zala vm.) is hatalmas 
példányok nőnek. A legvastagabb fa átmérője P atzl J enő nyug. kápt. 
erdőmester szíves közlése szerint 2*36 méter, kerülete tehát 7*41 m. Itt 
már a 13. században is álltak gesztenyék, amint azt egy 1203-ból való 
oklevél is bizonyítja. (XIX. 769. 1.)

1 A zengővárkonyi ev. ref. egyház tulajdonában lévő, 1792-ből kelt kézirat („Vár
konyi Ekklézsia Históriája“) után.

8 *
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A ghymesi vár körül elterjedő elvadúlt gesztenyést, mint a Forgách- 
család egyik okirata említi, 1240—1241-ben telepítette Forgách András 
gróf. Ez képezi a legpozitívebb bizonyitékot a telepítések korára nézve.

Híres gesztenye a kőszegi is, melyet 1864-ben Chernél Kálmán is* 
mertetett a Vasárnapi Újságban, sőt képét is közölte. „Törzsének körülete 
gyökerétől négy láb magasságban 32 láb vastag1, hatalmas első ágai pedig 
két ölnyi magasságban nőnek ki törzséből.“ „A fa egész magassága körül
belül 60 lábnyi (19 m) lehet.“

Velem határában (Vas vármegye) — írja Borbás — még óriásibb (15 m 
kerületű) gesztenyefa volt, de ma csak emléke él.

A kőszegi nagy gesztenyefa.
(KÖGL Á. kir. erdöfelügyelö fényképfölvétele.)

A magyarországi szelidgesztenye tenyészeti és tenyésztési viszonyai
nak ezen ismertetése keretében egy, a növény földrajzi irodalomba be
csúszott tényre vonatkozó tévedést is helyreigazítunk.

Simonkai, „Erdély edényes flórájának helyesbített foglalata“ c. mű
vében (XXIX.) 4 oly helyet említ fel Erdély területéről, ahol a szelidgesz
tenye „vadon vagy legalább elvadúlvau fordűl elő. Hogy „Enyed mellett egész 
erdők“ volnának, ez tévedés, mert egész Alsó-Fehér vármegye területén 
tudtunkkal sem erdőt nem képez, de még kertekben, vagy szőlőkben sem 
igen tenyésztik. P ax F. (XXIV. 194. 1.) e feljegyzések nyomán alkotta meg 
véleményét s a gesztenye ezen termőhelyeit őstermőhelyeknek minősíti.

•

1 Átmérője tehát 3‘2 m. Kapott értesítés szerint e fa még ma is él, kerülete 
mellmagasságban 8'45 m., átmérője e szerint nem 3*20, de 2'69 m.
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A szelidgesztenye magyarországi termőhelyeinek betűsoros össze
állítása községhatárok szerint.

1. Alsódomonya (Ung vármegye). A radvánczi m. kir. erdőgondnokság
„Ördögversok“ nevű erdőrészében 200 m t. f. m-bán ("Exp. D. 5°), 
16—20 éves mesterséges telepítés tölgygyei, erdeifenyővel elegyítve. 
Szépen fejlődik. Talaj és alapkőzet: homokos agyag andeziten.

2. Alsófehérkút (Hont vármegye). 300—350 m t. f. magasságban tenyész
tik. 15—20 éves korában terem s mindenkor beérik. Fagykár nincs; 
talaj: mély, köves, mésztartalmú. Termőhely É-ról védett: D—K-i 
lejtő. A legidősebb fák kora: 100, sőt 200 év is.

3. Alsófernezely (Szatmár vármegye). A fernezelyi m. kir. erdőgondnok
ságban: 1. „Magúra“ (A. go. 1.) nevű erdőrészben tölgyesekben s 
bükkösökben elvadulva, de már kiveszőfélben. A fák 200 éven fölü
llek, pótlásukról gondoskodva nincs. Termőhely 454 m-re a t. sz. 
f., exp.: DK, lejt: 15°. Alapkőzet: andezit. 2. „Bulathegy“-en 542 m 
magasságig elvadúlva bükkösben (exp.: É—Ny 20°).

4. Alsólendva (Zala vármegye). Erdőkben 160—250 m magasságok közt
elegyesen (0*1) és csoportokban elvadúlva.

5. Alsómogyoród (Trencsén vármegye). A CsiLLAG-féle uradalom parkjá
ban néhány darab, állítólag termő fa.

6. Andrásháza (Ung vármegye). Szőlőterületek gyümölcsöseiben; mély,
homokos, veresagyag-talajon. Gyümölcse kevés és nem jövedelmez.

7. Apátvarasd (Baranya vármegye). Kertekbe és szőlőkbe telepítve (Hűn-
FA LV Y.)

8. Azar (Zemplén vármegye). Szemere Lajos szőlőjének aljában 220 m
t. f. magasságban (exp.: DK 5—8°) van 40 drb ültetett fa. Talaj: 
kötött homokos agyag. Az össztermés 3—5 q közt változik s q-ját 
12 koronáért értékesítik. A fák 25—30 cm vastagok s legfeljebb 
8 m magasak. Fagykárok nem bántják.

9. Bacskó (Zemplén vármegye). Gálszécs mellett; volt egy igen vén fa,
de csak üres termést hozott; tiz éve hogy kivágták. Jelenleg csak 
mintegy 4 m-es sarjai vannak meg báró Wersebe Hartvig park
jában.

10. Badacsonytomaj (Zala vármegye). A Badacsony-hegy oldalán, részint
szőlőkben ültetve és azok felett tölgyesben elvadúlva (bazalton), 
270 m magasságban, expozició D—DK, lejt: 20—25° (Okolicsányi 
Dénes birtoka).

11. Bakónak (Zala vármegye). Ültetett, jól termő fák.
12. Bánfihegy (Zala vármegye). Elvadúlva bükk, tölgy, gyertyán között.
13. Bát (Hont vármegye). A régi, kipusztult szőlőkben 284 m magasság

ban (exp. Ny 5°) rendesen termő, körülbelül 80 éves fák (sarjak 
3—5-ösével.)

14. Belezna (Somogy vármegye). Szőlőhegyek mesgyéin és gyümölcsö
sökben.
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15. Beregszász (Bereg vármegye). Gróf Schönborn birtokán (Nagyhegy)
D-i exp.-nál körülbelül 40 éve telepített mintegy 200 fa a szőlők 
feletti erdőterületen, kaolintalajon. — A Nagyárokhegyen 1 darab 
fiatal, de termő fa.

16. Biharlonka (Bihar vármegye). E környéken csupán a püsp. erdészlak
kertjében van 2 nagyobb, 70—90 év körüli gyümölcsfa 280 m t. 
f. magasságban. Aprószemű, de élvezhető gyümölcsöt terem min
den évben. (Exp.: É.)

17. Bocskailiegy (Zala vármegye). Elvadúlva, szőlők, utak mellett stb.
Talaj: meszet nem tartalmazó homokos agyag.

18. Borsmonostor (Sopron vármegye). Elvadúlva; itt és a környék szeli-
debb lejtőjű termőhelyein közönséges erdei fa.

19. Budapest. Budán az úgynevezett Disznófő-nél (exp.: ÉNy) ültetve 380
m t. f. magasságban. A Zugligetben dolomitos, mész- és meszes 
talajon.

20. Cseutevölgy (Zala vármegye). Elvadúlva 160—250 m magasságban. Az
erdők állományának képzésében 0‘1-nél kisebb arányban vesz részt.

21. Csertő (Somogy vármegye). Kertekben.
22. Csurgó (Somogy vármegye). Ültetve szőlőkbe és gyümölcsösökbe.
23. Csurgónagymarton (Somogy vármegye). Kertekben és szőlőkben mí-

veltetik.
24. Csürfalva (Szolnok-Doboka vármegye.) A községtől délre, a gyü

mölcsösökkel határos gör. kath. lelkész 5*4 k. holdas erdejében el
szórt 10—15 drb, 40—80 éves fa és néhány sarj. T. f. m. 280 m. 
Termése apró, élvezhető, ritkán marad ki. Talaj ágy: homokkő, 
termőtalaj: homokos agyag. Állítólag Le Chamon nevű francia tele
pítette ide a XIX. század idején. (L. Konkolyfalva.)

25. Dabar (Nógrád vármegye). A ViTÁLis-féle birtokon 20 éves, fiatal ül
tetés. Exp.: Ny. Talaj: kötött agyag. Harminc darabból 18—20 ma
radt meg. Három év óta terem; gyümölcse jó.

26. Dabjou (Szilágy vármegye). Két darab ültetett fa, sokszor hozott bő
termést, de gyümölcse apró, értéktelen volt. Jelenleg már nem lé
teznek. Talaj: tiszta agyag.

27. Deliblát (Temes vármegye). Borbás említi mint ültetett fát; szára
zabb helyekre nem való.

28. Diósgyőr (Borsod vármegye). Szőlőkben és kertekben, gazdag mész
tartalmú talajon.

29. Divény (Nógrád vármegye). Húsz év előtt telepített gesztenyék, 1. 4
darab a „Háj“ nevű erdő szélén; 2. 8—10 darab a vámosfalvai 
„Lipina“ nevű erdőben — gyümölcstermelés céljából. T. f. m.: 
275—300 m. Talaj: 1. quarcit, 2. andezit — fölötte agyag. Tavaszi 
fagyoktól csak a vámosfalvaiak szenvedtek s 2—3 fa el is pusz
táit. Gyümölcsük érés előtt lehull.

*30. Dudar (Veszprém vármegye). Kertekben, mésztalajon 372 m magas
ságban (exp.: É 15°) körülbelül 20 darab 200—300 év körüli fa.
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31. Eger (Heves vármegye). Az egri érsek „felső kertijében alacsony,
gyümölcstermő fa. Borbás látta tanuló korában. Közelebbi adatot 
nem tudunk róla.

Egyházmarót (Hont vármegye). Helytelen irodalmi adat. Valószinűleg 
a szomszédos Szád község határában lévő gesztenyékre vonatkozik.

32. Elefánt (Nyitra vármegye). Fiatal telepítés Edelsheim-Gyulai birtokán.
33. Eperjes (Sáros vármegye). A Hazslinszky által említett gesztenyét

1907-ben kivágták, sőt gyökereit is kiirtották. Minden évben ter
mett apró gyümölcsöt, de élvezhető ritkán volt. A gesztenye a 
Kálvária közelében, Krivos gyógyszerész kertje mellett állott.

34. Erdőbénye (Zemplén vármegye). Karácsonyi Lajos parlagon lévő sző
lőjében (Verőmájoldal) állítólag 100 éven felüli fa, a község belte
rületén több fiatal példány. Előbbi rendesen terem, utóbbiak még 
nem.

35. Erdőszele (Nógrád vármegye). A ZicHY-szeniorátus uradalmának 16 év
előtt beerdősített legelőterületén.

36. Farkashegy (Zala vármegye). Elvadulva, szórványosan a szőlőkkel és
házakkal szomszédos erdőkben.

37. Farkasmező (Szilágy vármegye). Nagy Sándor szőlőjében Nagybányá
ról importált 12 darab gesztenye. Koruk 16 év. Talaj: sárga kavics, 
mésztartalom semmi, t. f. m. 200 m. Szépen fejlődnek és már ter
mést is hoznak.

38. Feketeváros (Sopron vármegye). Gesztenyéserdők a szőlő és a tölgy
között (Gombócz E. után.)

39. Felsőborgó (Besztercze-Naszód vármegye). Egy darab 5 m magas,
mintegy 50 évvel ezelőtt ültetett fa Olár György kertjében. Gyü
mölcse állítólag jó s minden évben terem. Törzskifejlődése, koro
nája silány; törzse nagyszámú tősarjjal. Termőtalaj homokkő; a 
termőhely t. f. magassága 460 méter.

40. Felsődomonya (Ung vármegye). A radvánci m. kir. erdőgondnokság
„Nova Hora“ nevű erdőrészében 180—200 m t. f. magasságban 
(exp.: D 5°) mintegy 16 éves gesztenyekultúra tölgy és erdeifenyő 
között (talaj: andezit).

41. Felsőesztergály (Nógrád vármegye). A volt úrbéresek legelőjén, ma
gas talajon volt több fa, de egynek kivételével kivesztek. Gyü
mölcse kicsiny, kora 100 év.

42. Felsőmihályfalva (Zala vármegye). Elvadúlás 226—390 m magassá
gok közt, többnyire É—ÉNy-i lejtőkön. Talaj: igen kötött televé- 
nyes agyag.

43. Felsőzsitfa (Somogy vármegye). Kertekben és szőlőkben tenyésztve.
44. Fenyőfő (Veszprém vármegye). 21 éves ültetés a szépalmai részen; a

vadrágástól sokat szenved s kifejlődni nem bír. A szarvas nagyobb 
előszeretettel rágja, mint a tölgyet.

45. Fertőfehéregyháza (Sopron vármegye). A község birtokát képező
„Kastanienwald“ nevű (az urad. vaddisznókért [neuer Saugarten]
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szomszédságában) kis erdőpásztáján, a Lajta hegység DK-i lábán 
elegyetlen állományt is képez, többnyire kocsányos-, kocsánytalan- 
tölgy, gyertyán, mezei juhar éshárs társaságában. Elvadúlás. — Egy 
méter átmérőjű elkorhadt tüskök mellett 10—20 cm vastag fák 
láthatók. Talaj: agyag. A termőhely t. f. magassága 120—160 m 
(exp.: K).

46. Fraknó (Sopron vármegye). Gyümölcsös kertekben igen nagy terebé
lyes termőfák, 300 m-től 532 m magasságig (exp.: K és DK 10— 
15°) mésztartalmú agyagon. Az erdőkben elvadulva. A Lajta-Rozália 
hegységben csak itt foglalkoznak oltás útján való mesterséges 
továbbtenyésztésével, melyből a lakosság igen szép jövedelmet húz. 
A Rozália kápolnánál 746 m magasságban is tenyésztik s itt is 
kitűnő gyümölcsöt terem (exp.: ÉNy, DNy). Talaj: köves, televény- 
szegény agyag; talajágy: gneisz és csillámpala.

47. Fraknónádasd (Sopron vármegye). Elvadúlva.
48. Gálszécs (Zemplén vármegye). Báró Fischer Gusztáv birtokán, a sző

lőben körülbelül 16 darab 14 éves, minden évben termő, 2*5—3*5 
m magas; inkább elterebélyesedett, silány magassági növekvésű 
fa 3—4 év óta terem. Exp.: DK 10°. Talaj: kötött agyag.

49. Gesztenyés (Vas vármegye). Kertekben és szántóföldeken szórványosan
és csoportokban igen nagy mennyiségben. Termése a lakosság fő 
jövedelmi forrását képezi. A községi erdők fiatal erdősítéseiben 
tölggyel és erdeifenyővel elegyítve igen jól tenyész.

50. Ghymes (Nyitra vármegye). Elvadúlás; állományt képez a ghymesi vár
körül 504 m magasságban (exp.: É—ÉNy 15°) gránittalajon. A vár 
építésével körülbelül ugyanegy időben: 1240—1241-ben telepítette 
oda Forgách András akkori bányagróf. A jelenben teljesen vadon 
tenyész és természetes úton sarjakról és makkhullás útján sza
porodik. Egyes fák 300—400 évesek; a gesztenyés kiterjedése 2*3 
hektár.

51. Gölniczhánya (Szepes vármegye). A „Pfaffenberg“-en létező Elischer-
féle major szomszédságában, mesgyén két ültetett példány 650 m 
t. f. magassságban (exp. D.) Famagasság 9 méter; makkja nem 
érik be.

52. Gyertyánliget (Máramaros vármegye). A gyertyánligeti fürdőben néhány
vén fa. Ültetve, 435 m magasságban. A zárt állásban rendesen 
teremnek. Másutt e környéken telepítésével kísérletet nem tettek.

53. Gyimótfalva (Vas vármegye), báró Ambrózy adata szerint a „Schelm“
n. erdő szélén (K-i exp., 385 m) nehéz agyagtalajon, 100 év körüli 
példány.

54. Gyulafirátót (Veszprém vármegye). Mesterséges telepítés a veszprémi
káptalan birtokán 320 m magasságban. Fagyoktól sokat szenved.

55. Gyulatő (Arad vármegye). A tótváradi erdőgondnokság területén lévő
„Gredina Sor főnyi“ nevű tisztáson 20 év körüli példányok (fa
nagyság itt-ott 4 m is); az első években sok volt a fattyúhajtás.
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Talaj: televényes homokos agyag (exp.: D). T. f. mag. 370 m. A 
90-es években vágások beerdősítésénél is tettek a gesztenye meg
telepítésével kísérletet, de sikertelenül.

56. Gyulavári (Békés vármegye). A főintézői kertben igen szép, termő fa
nehéz agyagtalajon. Hajtásain a fagykárok nyomai meglátszanak.

57. Harka (Sopron vármegye). Gesztenyések a szőlők felett. (Gombócz E.)
58. Hegybánya (Hont vármegye). 683 m t. f. magasságban (exp.: DK 10°)

a község belterületén igen szép fejlődésű fa (kertben). Ritkán érik 
be (csakis akkor, ha igen hosszú, kellemes az ősz; így 1907-ben 
s 1908-ban majdnem teljesen beérett). A fa kora 70 év körüli. 
Fagykár semmi; 1910-ben sok volt a termés, de apró és alig élvez
hető. (13 év alatt kétszer érett be.)

59. Homokkoinárom (Zala vármegye). A volt úrbéresek erdejében elva
dulva 230 m magasságban (exp.: K).

60. Horyátzsidány (Sopron vármegye). Elvadúlva.
61. Hosszúhetény (Baranya vármegye). Kertekben, mívelés alatt álló és

elparlagosodott szőlőkben igen régi ültetésből származó terebélyes 
fák mintegy 250 m t. f. magasságban (ált. exp.: D—DK). Koruk 
igen nagy, egyes törzseké az 500 évet is meghaladja. (Szomszédos 
a pécsváradi és zengővárkonyi gesztenyésekkel; 1. ott.)

62. Iharkút (Veszprém vármegye). Kifejlett példány 365 m magasságban;
rendesen termő fa, de gyümölcse apró.

63. Iharos (Somogy vármegye). Kertekben és szőlők mesgyéin ültetve.
64. Iharosberény (Somogy vármegye). A Szőlőhegyen 240 m magasságban

egyes ültetett példányok. Talaj: lősz, gazdag mésztartalommal. 
Gyümölcse igen jó, de apró; a környék uradalmainak erdőségeiben 
igen jó sikerrel telepítik.

65. Ipolyróna (Nógrád vármegye). Körülbelül húsz évvel ezelőtt ültetett
fák erdőszéleken, jól fejlődnek.

66. Jánosháza (Vas vármegye). Húnfalvy említi, mint a gesztenye ter
mőhelyét.

67. Kékkő (Nógrád vármegye). A Kalváriahegy andezitjén 420 m magas
ságban (exp.: DNy), gróf Károlyi Tibor birtokán s a kékkői ker
tekben 340 m magasságban (exp.: K) kertileg míveltetik. Sok száz 
példányban található, köztük tekintélyes méretű törzsek is. A 
termés kitűnő s a környék piacai (Selmecbánya is) innét fedezik 
gesztenyeszükségletüket. Megtelepítésük valószínűleg a török ura
lom idejére esik. Talaj: andezitbreccia, felette agyag; mésztartalom 
semmi.

68. Keresd (Nagyküküllő vármegye). Mesterséges telepítés a gróf Bethlen-
kastélytól DNy-ra, ennek tőszomszédságában. Állandóan terem 
gyümölcsöt. T. f. magasság 450 m. Exp.: K, DK, D, DNy. Talaj: 
homokkő és agyagpala felett televényes homokos agyag. A kör
nyéken ez az egyedüli előfordúlási helye.

69. Keszthely (Zala vármegye). A szőlők közt ültetve (Borbás).
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70. Kiskorna (Nógrád vármegye). 1. Horkovics kertjében 3 darab 100 év
körüli, rendesen termő fa. 2. A községhez közeli — tölggyel elegyes 
— vén bükkösben 30—40 darab termő fa. Fagykár nincs.

71. Kismarton (Sopron vármegye). Kertekben.
72. Kisvejke (Tolna vármegye). A volt úrbéresek erdejében („Delendo“)

jól növekedő, mintegy 18 éves fiatalos. T. f. magasság: 180—210 
m. Exp.: K 5°. Talaj: agyag.

73. Kolczvár (Hunyad vármegye, közigazgatásilag Malomvízhez tartozik.)
Thoroczkay Miklósné GRóFNÉ-nak a várkastély alatt fekvő 5 holdas 
kertjében számos öreg, gyümölcsöt termő fa. Állítólag a 900 m 
magasságban lévő vár gneisz-gránit, meszet is tartalmazó talaján 
(igen meredek lejtők), kocsánytalan tölgy, bükk, mogyoró, nyír 
között is voltak gesztenyecsoportok, de ezek nagyrészben kivá
gattak (elvadúlás). Jelenleg csak 600—700 m magasságok közt a 
tölgy és bükk érintkező vonalában látjuk. Gyümölcse igen apró. 

Kolozsvár. S imonkai ezt az elnevezést használja „Kolczvár“. helyett 1. 
Kolczvár.

74. Konkolyfalva (Szolnok-Doboka vármegye). A volt úrbéresek legelő
erdejében (30 katasztrális holdon) elszórva mintegy 500 darab 
1—80 éves fa, mintegy 15 éves bükk-, gyertyán-, tölgy-sarjerdő 
között. T. f. m. 250—300 m, exp.: Ny-DNy. Talaj: homokos agyag 
homokkő felett. A telepítést állítólag L e  C h a m o n  nevű francia vé
gezte a XIX. század elején. Jelenleg, gondozás nélkül is terem 
apró, de élvezhető gyümölcsöt.

75. Koroknya, Kőrösfényes és Holdmézes közt (Arad vármegye) egész
szálas erdőt képez, mely néha jól fizet, agyagos alluvial-talajokon 
terem. (XXIX. 2.)

76. Ködmönös (Szolnok-Doboka vármegye). 80—100 éves, 4—500 m magas
ságban lévő ritkás állomány.

77. Kőszeg (Vas vármegye). Elvadúlva, de csak kertek és szőlők szom
szédságában, ahol míveltetik is. így pl. az „Altes Haus“ nevű ré
szen 503 m magasságig tenyészik (exp.: DK, talaj: mész). A Kál
várián 390 m magasságig ÉK-i oldalon (talaj: mész). Óriási ter
metű fák; egyiknek kerülete mellmagasságban 8'45 m s kora 
6—700 év.

78. Kővár hely (Nyitra vármegye). Meszes talajon díszlő gesztenyésről tesz
em líté st  P antocsek J ózsef.

79. Középpalojta (Hont vármegye). L. Alsófehérkútnál mondottakat.
80. Krasznabéltek (Szatm ár megye). A KÁROLYi-féle u radalm i szőlőben  3

drb termő fa. Talaj: homokos kavics, exp.: Ny, t. f. magasság: 190 m.
81. Lépesfalva (Sopron vármegye). A soproni hegyekben 34° 7'—9' (Ferro)

hossz és 47° 42'—43' földr. szélesség közt: a) Ebenholz nevű erdő
részben 327 m magasságban (exp.: DK 15°); b) az Auwald-ban 
367 m-nél (exp.: DK 5°) teljesen a természetesség látszatával bíró 
elvadúlás. (Talaj: kavicsos agyag.)
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82. Lesenczeistvánd (Zala vármegye). A volt úrbéresek fás legelőjén el
vadulva igen térés állásban. T. f. magasság: 306 m. Talajágy: ba
zalt, talaj: köves agyag.

83. Lippa (Temes vármegye). Egyes fiatal példányok a) a „Valye Sobosi“
erdőőri lak mellett lévő gyümölcsösben, nem életképes, beteg, tő- 
sarjakat növesztő, apró, de jó gyümölcsöt termő fák 170 m ma
gasságban; b) a „Kosztarea“ erdőrészben 230 m magasságban 
gyenge hajlású É-i lejtőkön (gyümölcsöt még nem hoz, de elég 
jól fejlődik). Talaj: a) agyag, b) gránit. Fagyok bántják.

84. Lissó (Hont vármegye). A Kövérhegyi majornál, út mellé ültetett fiatal
fák 365 m-nél (gerincen). Termést még nem hoznak. Nagyságuk 
2—2*5 m, sok tősarjjal; nem igen fog beválni.

85. Liszó (Somogy vármegye). Kertekben és szőlőkben tenyésztve.
86. Lónyabánya (Nógrád vármegye). Az úgynevezett „Rektorová Zahrada“

dűlőben, erdőszélen, 3 igen idős, 200 éven fölüli fa (sarjak). Talaj: 
sovány agyag, exp.: É 15°. T. f. m. 290 m. Minden évben terem 
(összesen mintegy 3 pozsonyi mérőt). Néha lefagy. A legvastagabb 
fa mellmagassági átmérője 65 cm.

87. Magyarpolány (Veszprém vármegye). 347 m magasságban a borsodi
erdőbe telepítve.

88. Magyarszentmiklós (Zala vármegye). Elvadúlva, de csak a szőlőkkel
határos erdőrészekben exp.: K 10°. A szőlőkben régi idők óta te
nyésztik.

89. Magyarszerdahely (Zala vármegye) erdeiben elvadúlva.
90. Malomvíz (Hunyad vármegye). A község belterületén 150—200, sőt

300 éves fák, nagyrésze a KENDEFFY-uradalom tulajdonában lévő 
kertekben, 450 m-re a t. sz. f. Mindenesetre a régi római kultúra 
maradékainak kell tartanunk; ezt igazolja a szomszéd Várhely köz
ség, mely valaha T r a j á n  császár fővárosa is volt (Sarmisegetusa).

91. Marczali (Somogy vármegye). Kertekben, szőlőkben mesterséges
telepítés.

92. Márczfalva (Sopron vármegye). Gesztenyés erdő a szőlő és tölgy
között ( G o m b ó c z  E.)

93. Marosborsa (Arad vármegye). A marosborsai m. kir. erdőgondnokság
„Binyis“ nevű erdőrészében telepítve 347 m magasságban (exp. D 
5°). A fagytól sokat szenvedett — mintegy 16 éves fák alig 1—2 
m magasak, leginkább gyökfőhajtások. Termésről még szó sincs 
és kevés kilátás van arra, hogy e fák itt kifejlődjenek.

94. Milova (Arad vármegye). Húsz éves telepítés; nem életképes.
95. Munkács (Bereg vármegye). A Pálhegyen (Margittai).
96. Nagybánya (Szatmár vármegye). 1. Kertekben, szőlőkben s ezek mes-

gyéin gyümölcstermő vén iák. Gesztenyések, gesztenyés kertek: 
Vörösvízen. 2. A kereszthegyi gerincen 512 m magasságban a leg
felső elvadúlt gesztenyék tölgyesben. 3. A Somoshegyen 494 m-ig 
(DK 20°) elvadúlva. 4. A Morgóhegy tetején van (633 m) a nagy
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bányai elvadult gesztenyék magasabb termőhelye. (Lásd még Alsó- 
fernezelynél.)

97. Nagyenyed (Alsó-Fehér vármegye). Simonkai „Erdély edényes flórájának
helyesbített foglalata“' című művében Írja: „Enyed mellett egész 
erdők, vadon vagy legalább elvadúlva“. Ez tévedés, mert Nagy- 
enyeden, sőt egész Alsó-Fehér vármegyében sem elvadúlva, de te
nyésztve sem fordúl elő.1

98. Nagyfalva (Vas vármegye). A zirczi apátság „Schlössl“ nevű birtokán
321 m magasságban mesterséges telepítés.

99. Nagykanizsa (Zala vármegye). Kertekben, szőlőkben igen közönséges.
100. Nagykőrös (Pest vármegye). A Természettudományi Közlöny 1879.

évfolyamában Borbás említi Kanitz A. feljegyzése után a gesz
tenye ezen termőhelyét. Téves adat; legalább is jelenleg nem te
nyészik sehol e környéken. A kisérletezés sikertelen.

101. Nagykutas (Zala vármegye). Elvadúlva.
102. Nagylibercse (Nógrád vármegye). A ZiCHY-féle szenioralis uradalom

„Középhegy“ erdőrészében az erdőszélen 1 darab, mintegy 70 cm 
átmérőjű terebélyes fa. Kora 150—200 év körüli. Mellette egy 5—6 
éve kidőlt vén fának erőteljes sarjai. A „Háj“ legelőterületen, a 
gácsi út mellett 3 darab fa (tuskó sarj); koruk 60—80 év. Termést 
majd minden évben hoznak s 18 év óta fagyok nem bántották. 
Talajágy: trachit (exp.: DNy). T. f. m.: 360 m. Az erdőben telepí
tett 10 holdas gyümölcsösben van mintegy 15 darab fiatal fa; ko
ruk 18 óv, 1908-ban néhány már termést hozott.

103. Nagymaros (Hont vármegye). Elvadúlva; a kincstár birtokában lévő
úgynevezett alsó- és felső gesztenyésben s a község tulajdonát ké
pező Magyar, Csuka, Elsővölgyek, Dutkás, Svábhegy, Diófautca, 
Ilóda, Göbölút, Kapuhegy nevű dűlőkben. (Exp. kizárólag: K és ÉK, 
néha É.) Talaj: vörös agyag. Állítólag már a római időkben lettek 
telepítve. A Fehérhegy alatti ritkaállású gesztenyés 183—270 m ma
gasságok közt, K-i exp. mellett mésztörmelókes agyagtalajon te
nyészik.

104. Nagyszakácsi (Somogy vármegye). Kertekben, gyümölcsösökben és
szőlők mesgyéin.

105. Nagyvárad (Bihar vármegye). Szőlőkben mint gyümölcsfa. A környé
ken ezenkívül elvadúlva is előfordúl.

106. Nagyvázsony (Veszprém vármegye). 38 éves ültetett állomány a nagy
vázsonyi uradalomban a „Kab“ hegy keleti lejtőjén mély agyag
talajon bazalt fölött. T. f. m.: 416 m. Évekkel ezelőtt a fagy telje
sen tönkretette, tőremetszés után igen szépen gyarapodik. (1907. 
évi feljegyzés.)

107. Nemesapáti (Zala vármegye). Elvadúlás a természetesség látszatával;
erdőkben szórványosan, tenyésztik is.

1 Dezső Zsigmond m. kir. erdőtanácsos fölvilágosítása alapján.
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108. Nemesgulács (Zala vármegye). A Gulácshegy ÉNy-i lejtőjének bazalt
törmelékén 236 m magasságban egyedül álló fiatal elvadúlt példány.

109. Nemespátró (Somogy vármegye). Kertekben és szőlőkben.
110. Nemesváralja (Trencsén vármegye). Az ŐsztroluczKY-féle kertben. Ta

laja állítólag meszes.
111. Óbornak (Zala vármegye). Mint Magyarszentmiklósnál.
112. Ólmod (Sopron vármegye). Elvadulva.
113. Őrtilos (Somogy vármegye). Kertekben és szőlőkben.
114. Örvénd (Bihar vármegye). Mintegy 300 m t. f. magasságban egy da

rab körülbelül 70 éves, gróf Zichy Rafael tulajdonában lévő gesz
tenye. Rendesen terem; törzsfejlődése jó.

115. Párád (Heves vármegye). Több, körülbelül 10 éves fa az üveggyári
munkáslakások kertjeiben. Rendesen teremnek. Gyümölcse jó izű.

116. Pécs (Baranya vármegye). Kertekben és szőlők között régi idők óta
míveltetik.

117. Pécsbányatelep (Baranya vármegye). Néhány igen idős ültetett pél
dány, pl. a vendéglő előtti.

118. Pécsvárad (Baranya vármegye), a) A hosszúhetényi és zengővárkonyi
elparlagosodott szőlők területén lévő gesztenyések tőszomszédsá
gában. Szintén régi szőlők helyén, kertekben évszázadok óta mí
veltetik. Ált. exp.: DK 5—10°. Alapkőzet: mész, talaj: „csepreg“- 
nek nevezett sárga agyag. A fák átlagos kora 300—500 év. A ter
mőhely t. f. magassága 278 m. b) Pécsvárad felett a „Sajgó“ erdő
részben egy darab elvadúlt fiatal példány 429 m magasságban.

119. Peresznye (Sopron vármegye). Elvadulva is. (Gombócz E.)
120. Pogányszentpéter (Somogy vármegye). Kertekben, szőlők kerítésében.
121. Poroszka (Trencsén vármegye). Königsegg gróf parkjában 1 darab.
122. Porrog (Somogy vármegye). | Szőlőkben és gyümölcsö-
123. Porrogszentkirály (Somogy vármegye). / sökben általánosan
124. Porrogszentpál (Somogy vármegye). j mívelve.
125. Pozsony (Pozsony vármegye). A város kültelkén elterülő magánker

tekben, különösen a Jézustársaságbeliek szőlődombján, az „Újvilág“ 
dombján, a „Szalmagunyhó“ környékén, az „Alsó- és Felső-Pölln“ 
dűlőn nagy számmal. Többnyire koros, terebélyes, nem ritkán 1 
m átmérőjű, élvezhető s értékesíthető gyümölcsöt termő fák. Az 
újabban letelepítettek már nemesítve vannak. A városi erdőben 
1899-ben tettek kisérletet magvetéssel a Felső-Stampfer és Diendl- 
berg erdőrészekben. A megmaradt, körülbelül 500 darab csemete 
a szegény talajon, tölgy, bükk, gyertyán közt elég jól tenyészik. 
Számos telepített példány van még a „Hegyi díszkert“ keleti lej
tőjű agyagos talaján (gránitalapkőzet) 230 m magasságban. Mész- 
tartalom semmi. Két kis gesztenyeliget (Természettudományi Köz
löny. 1879. 108. 1.) a „Batzenhäuseln“ nevű vendéglők közelében; 
erős, vén fák.
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126. Püspöknádasd (Baranya vármegye). Kertekben vén gyümölcsfák. (Talaj:
meszes, homokos agyag, exp.: ÉK.)

127. Radosna (Nyitra vármegye). Gyümölcstermő, telepített fák a püspöki
birtokon.

128. Radváncz (Ung vármegye). 1. D i ó s z e g h y  L a j o s  kertjében 4 drb kb.
22 éves gyümölcsfa. Gyarapodásuk gyenge; a gyümölcs bár apró, 
dejóizű, évi termés eddig kevés. 2. A radvánczi m. kir. erdőgond
nokság területén lévő gesztenyetelepítéseket lásd: Alsódomonya, 
Felsődomonya, Ungpéteri, Ungvár.

129. Récse (Zala vármegye, Nagyrécse, Kisrécse). Míveltetik. L. B o r b á s :

„A Balaton flórája.“ 384. 1.
130. Rédics (Zala vármegye). Elvadúlva 160—250 m magasságok közt, az

állomány 0‘1 részét meg nem haladó elegyarányban, a községek 
és magánbirtokok erdeiben.

131. Rendek (Vas vármegye). 316 m magasságban elvadúlva.
132. Répczekethely (Sopron vármegye). Elvadúlva i s .  ( G o m b ó c z  E.)
133. Répczekőhalom (Sopron vármegye). Elvadúlva.
134. Resiczabánya (Krassó-Szörény vármegye). 1. A volt főtiszttartói lak ud

varán jelenleg 1 darab, 25 cm mellmag. átmérőjű 8 m magas és 
körülbelül 10 év óta termő, 30 év előtt ültetett fa áll. Nemesítve 
lett s gyümölcse a maróni jóságát megközelíti. Talaj: kavicsos 
agyag, t. f. magasság 250 m. Fagykár semmi. 2. Berzava folyó 
mentén lévő erdőmesteri kertben 1 darab s az igazgatósági park
ban 2—3 darab fa áll (tenyészeti viszonyok, mint fent). 3. A szab. 
államvasúttársaság dognácskai és ujmoldovai erdőgondnokságában 
is van néhány — nemesítetlen — gesztenye (Heléna-csemetekert). 
Nehány év előtt itt erdősítéssel is tettek kisérletet.

135. Rétfalu (Sopron vármegye). 366 m magasságban elvadúlva, elegyetlen
csoportokban, vagy más erdei fajokkal elegyenesen (O’l).

136. Rézbánya (Bihar vármegye). Ültetve. K e r n e r  szerint gyümölcse csak
minden 4—5 évben érik itt meg. (Jelenleg már nem léteznek e 
gesztenyék, állítólag kivágták őket.) E vidéken csak biharlonka-i 
termőhelyéről van tudomásunk (1. Biharlonka).

137. Robádiliegy (Zala vármegye). Bükk, tölgy, gyertyán közt elvadúlva
(közelben házcsoportok).

138. Rőtfalva (Vas vármegye). Elvadúlva elég gyakori, de leginkább kerti
mívelés alatt. Talaj: agyagpala és gneisz fölött száraz, köves, 
kavicsos agyag. Exp.: É, ÉNy 10—15°. T. f. magassága: 360 m.

139. Sál (Vas vármegye). Mintegy 18 éves mesterséges telepítés 248 m
magasságban (exp.: D 10°). Talaj: agyag. Erdei kultúra: tölgy és 
erdeifenyő közt alárendelt mennyiségben.

140. Sand (Somogy vármegye). Mívelés alatt, kertekben és szőlőkben.
141. Sátoraljaújhely (Zemplén vármegye). Az állami csemetekertben, egy

köröndön 10 drb, 3 m magas, szép koronájú fa áll. (A legidősebb 
18 éves.) Hat éve állandóan terem, öt fáról kb. 20 liter makkot.
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Fagyok 1910-ig nem bántották. Exp.: sík. Talaj: kötött, erős, mély 
agyagtalaj (nyirok). É-i szeleknek kitett hely, emiatt a koronafej
lődés kissé egyoldalú.

142. Savanyúkút (Sopron vármegye). Elvadúlva.
143. Selmecbánya (Hont vármegye). 1. Egy ültetett példány az ÜRBÁN-féle

kertben. Kora mintegy 70 év. T. f. magasság 573 m. Exp.: DK 5°. 
Gyümölcse nem érik be.1 2. A kisiblyei erdőben, a Breznyik-pí- 
henő alatt néhány fiatal fa.

144. Sitervölgy (Bihar vármegye). Szántókon és szőlőhegyeken, mívelve.
Kellő gondozás mellett 20 éves korban terem. Koruk 1—200 év. 
Van egy igen erős példány, mely állítólag Rákóczi korában is 
termett gyümölcsöt. Talaja meszes, homokos talaj, csillámpalán. 
Más talajokra vetve, vagy oda átültetve nem tenyészik.

145. Solymosvár (Arad vármegye). A község feletti, kopár, meredek oldalra
kísérletképpen telepítették, de eredmény nélkül.

146. Somogybükkösd (Somogy vármegye). Szőlőkbe és gyümölcsösökbe
ültetve.

147. Somogyfehéregyház (Somogy vármegye). Kertekben és szőlőkben.
148. Sopron (Sopron vármegye). Kertekben, szőlőkben míveltetik; erdőkben

elvadúlva 2—300 éves, sőt idősebb példányok is láthatók. Kugler 
Alajos városi levéltáros és B ella Lajos ismert archeológus szerint 
a szelidgesztenyének sopronmegyei megtelepülése abba az időbe 
esik, mikor a mai Dunántúl római provincia volt. E mellett látszik 
bizonyítani az a körülmény is, hogy nagyobb mennyiségben mindig 
ott található, ahol az ásatások hajdani római telepeket mutattak ki.

149. Surd (Somogy vármegye). Kertekben és szőlőkben.
150. Sümeg (Zala vármegye). Elvadúlva. A veszprémi püspökség tulajdonát

képező savolyi üzemosztály 200 m t. f. magasságban fekvő É-nak 
néző oldalain 100 év körüli bükkállományban elszórva, elég nagy 
mennyiségben. Terem. A 0’6—0*7 sűrűségű bükkösben a geszte
nyéket környező bükktörzseket kivágták s így ezek most fény
igényüknek megfelelőbb szabadabb állásban vannak.

151. Szabéd (Maros-Torda vármegye). Az erdészeti kísérleti telepen néhány
jól fejlődő fiatal fa; termést még nem hoz.

152. Szamosudvarhely (Szilágy vármegye). A W esselényi-uradalom szőlő
jében 4 darab szépen díszlő, időközönkint kevés, de azért eléggé 
élvezhető gyümölcsöt termő ültetett fa. Koruk 40—50 év. Termő
talaj: kavics és veresagyag (mésztartalom nélkül). Fagykár nincs.

153. Szarvaság (Arad vármegye). 15—20 éves erdősítés a tótváradi erdő
gondnokság területén.

154. Szatmárnémeti (Szatmár vármegye). Szőlőkbe ültetve; talaj: agyag.
155. Szelenczehegy (Zala vármegye). Kis csoportokban elvadúlva.
156. Szentantal (Hont vármegye). A Coburgi kastély parkjában.

Az 1913. év tavaszán a tulajdonos kivágatta s tuskóját is kiszedette.
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157. Szentgyörgy (Pozsony vármegye). Igen koros, jól termő fák.
158. Szentmargitliegy (Zala vármegye). Szőlők mellett elvadulva.
159. Szentorbánhegy (Zala vármegye.) Elvadúlva, elszórtan az erdőben.
160. Szerednye (Ung vármegye). Szőlőterületeken ültetett, 80—100 éves

gyümölcsfák a szőlőtenyészet határáig. Gyümölcsöt majdnem min
den évben bőven teremnek. (Értékesíthető.) Talaj erősen agyagos, 
mésztartalommal.

161. Szúrt (Hont vármegye), in. Sembery István úr szives közlése szerint
„Korabinszky leírásában Szúdon lett volna gesztenyeerdő; a hozzá
tartozó térkép úgy mutatja, mintha a gesztenyeerdő Marótig1 ter
jedt volna. Ennek az erdőnek egyedüli maradványa azon három 
szelidgesztenyefa, mely a mi erdőnkben van. Igen édes kis gyümöl
csöt hoz . . .  A gesztenyefák a 70—80-as évek nagy telén meg
fagytak s alul hajtottak ki . . .  A talaj szürke homokkő, meszes 
részek is vannak benne.“

162. Szúszény (Hunyad vármegye). (Közigazgatásilag Malomvízhez tarto
zik.) Régi mesterséges megtelepítés, valószínűleg a rómaiak idejé
ből. Így, gróf Thoroczkai kertjében szép, magas növésű fák 598 
m magasságban (Exp.: É 5°, talaj: gneisz.) L. Malomvíz és Kolczvár.

163. Tarczal (Zemplén vármegye). A SziRMAY-féle parlagon (t. f. m. 280
m, exp.; K 20°) szép fejlődésű, 30—40 éves fa. Terem. Átmérője 
40 cm. Talaj: agyag.

164. Tokaj (Zemplén vármegye). Horváth Lajos gyümölcsösében körül
belül 30 éves fák. A legnagyobb 4—5 vékát terem. T. f. magas
ság 290 m. (Tokaji hegy.) A szőlőkben, 360 m-nél néhány jó nö
vésű, fiatal fa áll (exp.: É, ÉK 20°) vörös nyirok (szőlő-) talajon. 
Fagyoktól nem szenvednek. Udvaron, kertben is vannak fiatal termő 
fák, de ezek már nem oly szépek.

165. Tótkeresztúr (Vas vármegye). Kertekben és szántókon elszórva és
kisebb csoportokban. Termése a lakosság fő jövedelmi forrását 
képezi. Erdőkben csak mint 5—15 éves, szépen fejlődő erdősítés 
tölggyel s erdeifenyővel elegyesen.

166. Tótvárad (Arad vármegye). 18—20 éves erdősítés erdei tisztásokon
(a fák átl. magassága csak 2‘5 m, átl. vastagsága 7 cm). Csak 
1906-ban hozott termést. Talaj: kötött sárga agyag és gyenge termő
erejű (exp.: D); t. f. m. 275 m. A község belterületén (udvarok
ban) jó növekedésű, 20 év körüli, már termő gesztenyék.

167. Töröcske (Somogy vármegye). Régi mesterséges telepítés bükk, gyer
tyán és más lombfák társaságában az elvadúlás látszatával T. f. m. 
220 m. Exp.: DK. „Papp-völgy“. Talaj: homokos agyag homokkő 
felett. Csak néhány, 30—45 cm mellmag. átm. példány 8—10 m 
csúcsmagassággal. A mesterséges telepítés mellett bizonyít, hogy 
a kérdéses fák az erdőbirtok határszélén vannak s a szomszéd

1 T. i. Egyházmarótig.
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birtokos jogot formált a gesztenyékhez azon a címen, hogy vala
melyik őse ültette oda határfának.

168. Ugod (Veszprém vármegye). 337 m magasságban, apró gyümölcsöt
termő, ültetett gesztenye.

169. Újtelek (Sopron vármegye). Kertekben és gyepükben mindenütt. A
Rozália-kápolnához vezető út mentén a legfelső nagy fa 570 m 
magasságban. (Exp.: DK.) Talaj: csillámpalán agyag.

170. Unggesztenyés (Ung vármegye). 1. Ültetve: szőlőkbe, mint gyümölcsfa;
kor 80—100 év s bőven teremnek. Talaj: mésztartalmú, mély, 
agyagos. 2. Elvadulva: erdők alján, cserjésekben.

171. Ungpéteri (Ung vármegye). A radvánczi erdőgondnokság „Matyacz-
kova“ nevű erdőrészében, tölgy és dió közé ültetve. T. f. m. 360 m. 
Exp.: D 5°. Talaj: homokos agyag, andeziten.

172. Ungvár (Ung vármegye). 1. Körülbelül 20 éves ültetés a radvánczi
erdőgondnokság „Cservenyicza“ nevű erdőrészének kisebb terüle
tén, 135 m magasságban (exp.: D 5Ü). Jól tenyészik. 2. A Kálvá
rián és szőlők alján ültetett gyümölcsfák nem érnek el nagykort 
s a rendes virágzás dacára ritkán teremnek (Mágocsy-Dietz S.). 
Itt a gesztenye gyümölcse apró, nem értékesíthető. Talaj: homokos 
agyag, kevés mész-, de nagy vastartalommal.

Vámosfalva (Nógrád vármegye) 1. Divénynél.
173. Yashegy (Zala vármegye). 01 hektáron egy 70 éves, letarolt gesz

tenyés 12 éves sarjai (elvadúlva). Talaj: homokos agyag, állítólag 
mésztartalom nélkül.

174. Velem (Vas vármegye). Igen vén gesztenyés. Itt tenyészett az a 15
méter kerületű óriás fa is, melynek ma csak emléke él már.

175. Visegrád (Pest-Pilis-Solt-Kiskún vármegye). Régi telepítés igen vén
fákkal, Visegrád mellett. Egyes törzsek kerülete majdnem 4 mé
ter. Tenyésztésük felső határa 410 m (1300 láb, H ú n f a l v y  szerint) 
magasságban van. A vár oldalán fiatal telepítések is vannak, me
lyek már szintén teremnek. (T. f. m. 150—190 m, exp.: É 5°). A 
növény földrajzi megfigyelések adatai szerint a várhegyi vén fák 
legalacsonyabb termőhelye 165 m (exp.: É), a legmagasabb: 300 
m (exp.: ÉNy).

176. Víziszentgyörgy (Zala vármegye). Elvadúlva, bükk, gyertyán és tölgy
között.

177. Völgyifalu (Zala vármegye). Elvadúlva.
178. Zalamerenye (Zala vármegye). 1. A veszprémi káptalan erdeiben

150—250 m magasságok között elvadúlva, állományt alkotó faj, 
igen élénk növekedésű s bő gyümölcstermést hoz. Mintegy 250— 
300 darab ősrégi fa tenyészik itt, köztük 600 éven felüliek is. A 
legvastagabb törzs átmérője 2*36 méter. Egy 1203-ból való oklevél 
szerint már ekkor álltak itt vén fák. 2. Ez elvadúlásokon kívül 
mint újabb telepítés 155 hektáron, 0’3 elegyarányban tölgy és 
bükk között fordúl elő. Egy része már terem is.

Fekete—B la ttn y : Fák és cserjék elterjedése. 9

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



130 Vízszintes elterjedés

179. Zalaújlak (Zala vármegye). A veszprémi káptalannak merenyei üzem
osztályába eső erdőkben elvadulva, 150—250 m magasságban. Bő 
gyümölcstermése mellett, jó növekedésű. (L. Zalamerenye 1. alatt 
mondottakat is.)

180. Zákány (Somogy vármegye). Kertekben és szőlők kerítéseiben min
denütt látható, mint gyümölcsfa.

181. Zengővárkony (Baranya vármegye). Kertekben és különösen régi
szőlők helyén, melyeket a gesztenye hatalmas, terebélyes koronáival 
teljesen elfoglalt. Míveltetik. T. f. magasság 270 m, ált. exp. DK 
5—10°; talaj: sárga agyag („csepreg“). A gesztenyések kiterjedése 
mintegy 120 hektár.

182. Zircz (Veszprém vármegye). Szépen fejlődő, 20 év körüli telepítés;
tölgy közé elegyítve a „Kőriserdő“ és „Királykát“ nevű erdőré
szekben. Talajágy: dolomit, talaj: homokos agyag, t. f. magasság 
435 m.

Zsibó (Szilágy vármegye). A Rákóczi-hegy közelében néhány ültetett 
példány (Richthofen után). Nagy Sándor főerdész fölvilágosítása 
szerint ezek jelenleg nem léteznek s 1878-ban sem voltak már 
meg.

Carpinus Betulus L. —  Közönséges gyertyán.

Tenyészeti területébe az egész ország beleesik, vízszintes elterjedési 
határai nálunk nincsenek; Alföldeink legnagyobb részén s még a magasabb 
hegyvidéken is előfordul. A tölgy régiójában képez leginkább kiterjedt 
állományokat, majd a bükkös és fenyvesek előtérbe jutásával mindegyre 
veszít jelentőségéből. Kiterjedt bükkösökben főleg a völgyek mentén 
bocsátja fel nyúlványait, dombvidékeken igen gyakran a tölgy elől fog
lalja el a területet; állományait alacsony szintekben inkább északi, maga
sabban inkább déli oldalokon látjuk. Tehát egyrészt a tölgyekkel, másrészt 
a bükkel társul, alkotó eleme a bokros-gazos legelőterületeknek, egyes 
vidékeken odaszegődik a jegenyefenyő mellé is (Selmecbányái hegység).

Szélsőséges termőhelyeit jobbára a magassági elterjedésnél említjük 
fel, itt azon esetek közül sorolunk fel néhányat, melyek a magashegység 
belseje felé határállomásait jelölik. Ezek sokszor a Quercus sessiliflora 
helyi határaival esnek össze. A Vág mellékén Trencsénhosszúmezőtől 
északabbra nem fordul elő (49° 19' É-i szél.), azonban e folyó mentén 
Ruttka és Óváralja (Nezbudlucska) vidékén s Rózsahegy közelében (Hrboltó 
liptómegyei község határa) is látjuk; a Liptóujvár melletti Kisporubán lévő 
nyomorúlt növésű példányai utolsók a Vág forrásvidéke felé. Az Árva 
mentén Árvaváralján még gyakori, Kriva határában már nem fordul elő. 
Szepes vármegyében Lőcse környékénél északabbra nem találtuk.1 (Igen 
érdekes, hogy e város más növény tenyészésének is klimai határjelzője,

1 A Pieninek Dunajec-szorosáig (Erdős község) nyúlik fel Galícia felől.
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így pl. a Cytisus Laburnum itt még mint jól fejlődött cserje tenyészik, az 
Ilex aquifolium a telet jól kibírja s a Juglans regia-nak mint termőfának 
északi határa is itt van [Késmárkon pl. nem bírja ki a kiimátJ, a Sorbus 
torminalis azonban nem ér el eddig).1 A Szepes-Gömöri Érchegységben 
kelet felől a Kojsói havas (Kojsovszka hola) alá mélyen hatol be a 
Grellenseifen völgy mentén, dél felől a Dobsina feletti Stempelschauren 
tűnik fel utoljára. A Garam völgyén, Breznóbánya vidékéig mindenütt 
előfordul, valószinű, hogy elvétve még feljebb is, erre azonban biztos 
támaszpontunk nincsen.

Galiciai termőhelyeivel az Erdős Kárpátokon át teljes összefüggésben 
van. A Keleti Beszkidek lábán mélyen a Rauka alá terjed (Patakújfalu), 
az Ung mentén Hajasdon látjuk legszélső termőhelyeit, Uzsok határában 
már nem fordul elő. A Runa-havasra is felmegy — különösen magasan 
látjuk Poroskő határában. A Tarac és mellékpatakai mentén a Bruszturánka 
patakig s Orosz- és Németmokra határáig követhetjük, a Tisza folyásán 
felfelé Kőrösmező határában látjuk utoljára, itt tenyésző példányai azonban 
csak bokrokká nőnek. Alsó- és Felsővisó, Havasmező határaiban mindenütt 
előfordúl, de már Majszinen csak a mezőgazdasági területekről jelentették 
be; fává itt sem cseperedik. A Guttin környékén nemcsak a magashegység 
lábáig, de eltörpült példányai a bükkerdőhatárig is felmennek.

A Keleti Kárpátokban eredő völgyek felső szakaszáig mindenütt 
megtaláljuk, így a Ciblesz patakban, az Ünőkő alatt Borbereknél (Naszód 
II. h. r.) s a Bailor patakban. Még a gyergyói és csiki hegyek alján is 
megvonja magát itt-ott, pl. Gyergyótölgyesen, Tusnádon, az Űz völgyében 
(Csikszentmárton II. h. r.)

A Fogarasi havasok alján bőven tenyészik, a Szebeni és Hunyadi 
havasok fővölgyein a lúcrégióba is behatol: a Sebes völgyön felfelé ha
ladva 6*5 km-re a Teu-erdőház felett hagyjuk el az utolsó példányt, a 
Retyezát legnagyobb völgyén, a Riu Mare-n: Gura Zlatánál. A Magyar Zsil 
mentén alig-alig látjuk (a Zsijec patakban van itt-ott néhány darab s a 
Piatra Rosi mészszikláinak cserjései közt gyakoribb, a Páreng oldalain 
nem fordúl elő). A Szarkó-csoportban eredő Bisztra és Suku völgyekben 
a havasalji területek tőszomszédságáig hatol fel (Pláju Blojuluj).

Carpinus duinensis Scop. (C. orientalis Lám.) —  Keleti gyertyán.
V. térkép.

Elterjedésének poláris határa a Magyar Állam legdélibb területein 
halad át. Délibb futású nyugaton (Horvátországban) mint keleten (Krassó- 
Szörény vármegyében); a magyar tengerpart mellékén túlra nem terjed 
sem a Risznyákon, Nagykapellán, sem a Velebit vonulatának Zengg— 
Carlopago közti részén. Innen következő helyekről (községhatárokból) mint 
a karszterdők tipikus alkotórészét említi P ászthy: Fiume, Jelenje, Cernik,

1 Greschik Viktor úr szóbeli közlése után.
9*
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Hreljin, Dől mali, Selce, Növi, Potkilovac, Grizane, Sv. Juraj, Jablanac, 
Carlopago. Carlopagotól délkeletre kiszélesedik eddigi, a keskeny part
mellékre szorítkozó tenyészeti területe s kelet felé az egész likai fensíkot 
magába foglalja. A Gospictól ÉK-re fekvő Sir oka Kula jelöli itt egyik tatár
pontját, sőt Beck a plitvicai tavak mellől említi,1 ezt a lelőhelyet azonban 
legfeljebb szigetképen jelölhetjük meg. A Bruvno és Rudopolje határán 
(Cemernica e. r. 33° 46', 44° 22') áthaladó határvonal Doljani község terü
letén át (33° 47', 44° 30') ér Boszniába.

A Fruska Gorán újra megjelenik, de itt gyakorinak nem mondható 
(Karlócza); a közbeeső sík területeken nem fordúl elő, míg végre a Dél
magyarországi hegyvidék nyugati és déli szélein tűnik föl nálunk utoljára, 
a hegység nyugati peremén a Berzava folyóig terjedve észak felé (Dog- 
nácska és Vaskő [ezelőtt Moravica] határai». A Délmagyarországi hegyvidék 
keleti területén a Cserna-völgyben: Herkulesfürdő környékén még töme
gesen látjuk, tovább keletre már nem fordúl elő.

Ostrya carpinifolia Scop. —  Konilós vénic.
V. térkép.

Az a nézet, hogy a komlós vénic a Drávától északra nem fordúl elő, 
némi helyesbítésre szorúl, előzőleg azonban Neilreich felsorolásában lévő 
visegrádi és szádellői (Torna mellett) adat, mint helytelen, törlendő.2

Magyarország területéről egyetlen Ostrya-termőhelyet ismerünk, még
pedig Zákány, Ortilos környékéről (Somogy vármegye). Közvetetlenül a 
a Dráva balpartján kiemelkedő „Látóhegy“ és „Légrádi szőlőhegy“ agyag- 
talaján, szórványosan, cserjealakban fordúl elő; terméssel bíró leveles 
gallyait a bejelentést tévő Michalus Sándor úr szives volt beküldeni. E pél
dányokat a levelek erősebb szőrözete, a majdnem kétszer akkora makk 
és általában jóval nagyobb termés különböztetik meg a tipikus alaktól.

Tömegesebb előfordúlása a Velebit, Pljesevica, Nagykapella és Kis- 
kapella területére esik, a Babina Gora és az Uszkok lejtőin is előfordúl, 
igen ritka már az Ivansöicán és a Zagorjé-n, ahonnan mindössze két 
helyről jelenti be P ászthy Ferenc, 1. Pregrada község határában „Kuna- 
gora“ dűlőjén, Quercus lanuginosa állományban, mésztalajon (33° 24' [Ferro] 
46° 10' szél.); 2. Lobor határa „Ivanscica“, mészsziklákon állományt képez 
33° 45' [Ferro], 46ü 11' szél.)

E két termőhelyet, nemkülönben a magyarországit csak mint szige
teket jelöltük meg az V. térképen. Gyakoribb a Szávától délre lesz s 
elterjedésének határa Samobortól Károly városnak tart, majd az Ogulintól 
DK-re eső Josipdolt érinti s a Kiskapella és Pljesevica északi lábánál 
keletnek tartva, éri el az országhatárt. A Petrova Gorából és a Zrinyi

1 Vegetationsverhältnisse der illyrischen Länder. 219. 1.
2 V .  ö .  B o r b á S , Abauj-Torna vármegye flórája (Magyarország vármegyéi és 

városai. Abauj-Torna vármegye. 439. 1.)
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hegységből s tovább keletre a szlavóniai hegyekből, a terület tüzetes át
vizsgálása dacára sem ismerjük. Nincs azért kizárva, hogy elvétve elő- 
fordúl itt is, különösen pedig ivansőicai termőhelye és Samobor közötti 
területen, tehát a Sljeme hegység és a Krapina folyó vidékén; ez lehe
tővé tenné az összeköttetést gyakoribb előfordúlási helyei s szigetekként 
jelölt termőhelyei közt. Az Ostrya tenyészeti viszonyairól a magassági el
terjedésnél emlékezünk meg.

Corylus Colurna L. —  Török mogyoró.

Horvátország hegységeiben — kivéve az irodalomból ismert szerém- 
vármegyei előfordúlását1 — hiányzik. Ezenkívül csakis Krassó-Szörény vár
megyében fordúl elő, összefüggésben balkáni — gyakoribb — tenyészetével. 
A déli határláncolat mentén keletről nyugatra haladva, magyar részen az 
első példányt 40° 10', 44° 59' alatt találta K ö f a l u s i  (Bula Caluluj e. r.) 
Gyakori a Domugleden (Csóricsmagaslat, Susku stb.), a Kazánszorosban, 
Dunatölgyesen, Berszászkán, Szakaláron.

Alnus glutinosa Gärtn. —  Mezgés éger.

Földrajzi határait nálunk nem éri el. Legközönségesebb égerfánk, 
mely a síkságok folyómellékein s a hegyvidék patakjai mellett egyaránt 
otthon van. A nagyobb folyók és patakok nedves, vagy vad vizes partjain, 
kiöntésein igen gyakran képez kisebb-nagyobb ligeteket, berkeket (éger- 
formáció) s ily helyeken a füzekkel (főleg Salix alba) és nyárakkal is társúl. 
A tipikus magashegységi tájat elkerüli, legalább is ritkán vetődik el ide.

Alnus incana Willd. —  Hamvas éger.

Bár igazi hazája a magas hegyvidékek völgyei, másutt is gyakran 
megjelenik, de korántsem oly tömegesen, mint a magashegységből eredő 
folyók és patakok mellékén, ahol buja növésű bokrosai még a meredek 
völgyoldalakat is széles pásztában lepik be s bár jól kötik az omlós, nyers 
talajt, de egyúttal ki is szorítják onnan az értékesebb fafajokat.

Rendszerint azt tapasztaljuk, hogy a folyók alsó és középső szakaszán 
az Alnus glutinosa, felső szakaszán az A. incana fordúl elő, — érintkezési 
vonaluk néha oly éles, hogy ezen alúl egyetlen hamvas égert, felette egyetlen 
mezgés égert sem találunk2, másutt ismét igen rövid az a szakasz, ahol e 
két égerfaj egymással keveredik. Általános szabályt alig lehet fölállítani e 
két faj kölcsönös térfoglalására. Amint az egyik tömegesen fordúl elő, a 
másik rendszerint csak itt-ott bukkan fel, két szomszédos mellékvölgy

1 Kitaibel adata (Schultes Österr. Flora. I. 606. 1.)
2 A Godján-Szárkó hegységből eredő Bisztra folyón felfelé menet pl. Bisztra- 

cseres községtől 14 km.-re érintkezik a két égerfaj.
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egyikében kizárólag a mezgós-, másikában csupán a hamvas éger fordúl 
elő, (pl. a Túrja folyó balparti mellékvölgyei Ung vármegyében). Ez utóbbi 
esetet magyarázni is nehéz, ellenben érthető, hogy a hamvas éger nagyobb 
folyók alsó szakaszaira is lekerül a víz útján, de a középhegységből vagy 
dombvidékről eredő (bár magasabban fekvő) mellékvölgyeiben nem látjuk. 
Ez az oka, hogy a Magyar Középhegység és Szigethegyek területén A. 
incanát sehol sem találunk, de a Nagy- és Kis Magyar Alföld számos 
pontján, nemkülönben az Erdélyi Medence területén előfordul.

Az Alnus viridis-szel leggyakrabban a Fogarasi havasok zord völgyei
ben társul, ezek Yölgynyílásainál mindhárom égerfajt együtt is láthatjuk 
(Pozsorta völgy).

Földrajzi határai nincsenek.

Alnus viridis DC. —  Havasi éger.
IV. térkép.

Hazánk területén két határa fut át, egy nyugati és egy keleti. A 
Kárpátok flórájában a Keleti Beszkidek (az ung-zempléni határ) északon, 
a Vlascu mic. csúcs (40° 11', 45° 3') délen jelölik legnyugatibb lelőhelyeit, e 
vonaltól nyugatra eső hegyvidékeken: a Közép- és Északnyugati Kárpá
tokban,1 a Domugleden s a Szemeniken nem fordúl elő. Az Alpesek havasi 
égere a Dobrai hegyekbe és a Borostyánkői hegységbe is átszivárgott s 
ezek a termőhelyek az Alpok flórájában adják keleti elterjedési határát. A 
Dráva-Adria közti Alpokban (Horvátország) újra hiányzik.

Az Alpok hegyrendszeréhez tartozó termőhelyei a következők:
Sopron vármegyében: Lánzsér, Répczekároly, Kishársfalva, Császárfalu.
Vas vármegyében: Mészvölgy, Gedőudvar, Békató, Vasdobra, Árok

szállás, Pinkafő, Ujrétfalu, Pinkadombhát, Buglócz, Borhegy, Szépúr, Határfő,' 
Háromsátor, Hamvasd, Edeháza, Borostyánkő, Ujvörösvágás, Kúpfalva, Kő
patak határainak zord klimáju völgyei és patakai; Rohoncz (Borbás), 
Villámos (Márton); báró Ambrózy adatai: Gyimótfalva (Schelm és Birken- 
maiss e. r.), Tarcsa (Pfarrerwald, Kirchenackerl e. r.), Vágod (Zwickel- 
mass e. r.), Drumoly (Pfarrerwald).

A Kárpátok hegyrendszerében — ezek keleti és déli területeinek 
havasalji és alhavasi táján — kisebb-nagyobb mennyiségben mindenütt elő- 
fordúl, de a havasokról lefutó patakok mentén csak kivételesen (Borsava 
folyó) lelhető fel oly körülmények közt, mint a Duna-Dráva közti Alpokban; 
az erdőhatár alá leginkább a lavinajáratokkal kerül s a hamvas, vagy mezgés- 
éger társaságában a Fogarasi havasok területén kívül másutt nagyritkán 
látjuk. Fölötte érdekes lelőhelyét fedezte fel Bányai J. a Detonata flocosa-n 
(Abrudbányától K-re).2

1 Mint Oborny figyelemreméltó adatát említjük meg a Nyugati Beszkidek 
osztrák részéből a Roznau mellólit. (Ö. B. Z. LXI. (1911.) 231. 1.)

2 Bot. Közlemények 1912. évf. 121. 1.
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Juglans regia L. —  Diófa.

Neilreich és W agner János1 ázsiai eredetűnek mondja. Bégen2 a 
vadon tenyésző növények közt említi Herkulesfürdőről. Hogy Krassó-Szörény 
és Hunyad vármegye melegebb vidékein, valamint Horvátországban és 
Szlavóniában elvadúlt-e, vagy autochthon, erre határozott feleletet adni 
nehéz. A valóság az, hogy jelenleg úgy a Domugled-környéke erdőségeiben, 
valamint az Alduna és Néra vidékén is vadon termő. A Nagyvíz (Riu Maré, 
Retyezát) sziklás völgyoldalain sem ritka, a Velebiten, Nagy- és Kiskapellán, 
a Zrínyi hegységben s a szlavóniai szigethegyeken, mészsziklán, lösz, márga 
és homokkőtalajon s a völgyek és dolinák mélyebb agyagos talajain egy
aránt, főleg fénytkivánó fafajok társaságában (Ostrya, Carpinns duinensis, 
Quercus lanuginosa, Quercus Cerris, Quercus sessiliflora, Acer obtusatum, 
stb.) tenyészik. A Balkánországok tölgyrégiójában szórványosan mindenütt 
előfordúl s őshonosságát sem itt, sem Horvátországban nem vonja két
ségbe Beck.3

Az előfordúlás körülményei után Ítélve, a Biharhegységben csakis el- 
vadúltaknak lehet tekinteni; hasonló viszonyok közt látjuk pl. a Karánsebes— 
Almafa (Mörul) környéki előfordulásait is (kaszálók, elszórt házak, pajták 
közelében és környékén, utak mellett stb. egyszóval kultivált területeken s 
ezek szomszédságában), látszólag vadon nő a Pojana-Ruszka hegységben 
(Bégalankás, Tamásd, Zsupánfalva, Roskány). Teljesen vadon (erdőkben) 
tereon pl. Tuffás (Tuffier), Berszászka, Óasszonyrét, Dunaorbágy (Jeselnica), 
Csernabesenyő (Pecsenyeska), Csernahévíz (Toplec), Mehádia, Dunatölgyes 
(Kazán-szoros), Alsólupkó (Lyubkova), Néraszlatina, Nérasolymos, (Szoko- 
lovácz) határaiban és környékén.

Tilia tomentosa Mönch (T. argentea Desf.) — Eziisthárs.
V. térkép.

Nyugaton nem lépi át észak felé a Balatont: Lengyeltóti, Karád, 
Ságvár (35° 46', 46° 5') legészakibb termőhelyei Dunántúl. Horvátország 
területén a Sljeme hegységben még előfordúl, de a Zagorjéról már nem 
ismerjük. Az V. térképen megjelölt poláris határa általában DNy—ÉK-i irányú 
s a Balatont elhagyva, az Alföld területén megszakítódnak tekintendő. A 
határvonal irányába beleesik Alföldünk keleti peremén lévő bagaméri 
(Bihar vármegye) lelőhelye; e ponttól kezdve Szilágyságban4 s Szatmár 
vármegye előhegyein és dombvidékén gyakoribbá lesz, az Avas nyugati 
dombjain Sárköz és Avasújváros között s Kőszegremete határában nagy 
számban jő elő, észak felé újra látjuk az ugocsamegyei Nagytarna kör
nyékén, majd Bereg vármegyében,5 Beregszász vidékén egész a Munkácstól

1 Magyarország virágos növényei. 193. 1.
2 Die Flora von Herkulesbad. 1901. 17. 1.
3 Die Vegetationsverhältnisse der illyrischen Länder. 219., 438. 1.
4 Szilágysomlyó (Simonkai), Mosóbánya és Felsőszivágy (Blattny).
5 Kitaibel is említi e vármegyéből, Adler máramarosi adata is hitelt érdemel.
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É-ra fekvő Szerencsfalváig. A síkra itt sohasem száll le, kizárólag a sző
lőkkel érintkező dombvidéki erdők lakója. Elterjedésének kelet felé útjában 
áll a magashegység s határvonala Keleti Kárpátok láncolatát megkerü
lendő: Nagybányától Marosvásárhelyig délkeletnek, majd délnek tart s a 
Vöröstoronyszorosnál az Olt völgyén fut ki,1 hogy Romániában újra ke
letnek haladjon.

Tömeges előfordúlásának öve az említett határvonaltól jóval délebbre 
fekszik; a Délmagyarországi hegyvidék erdőségeiben nemcsak a hársak 
között a legközönségesebb, de néha nagy területen ezek egyedüli kép
viselője. Gyors növésű, nagy vastagsági és magassági méreteket elérő, erős 
visszaszerzési képességgel bíró, buja növésű erdei fa, mely a vágásokban 
gyakran épp oly kellemetlen, mint az északibb vidékeken a rezgőnyár. A 
Mecsekben és a szlavóniai Szigethegyek területén is közönségesnek mond
ható, Horvátországban már gyérebben jő elő, a horvát magashegységben 
hiányzik.

A Balkánon a karszterdőnek, a tölgyes és bükkös formációjának és 
a bokrosoknak egyaránt alkotó eleme.

Acer obtusatum W. et K. —  Tompalevelű juhar.
V. térkép.

Horvátország magashegységi területén általánosan elterjedt, őshonos 
erdei fa. A Velebiten, a Kis- és Nagy Kapellán és a Pljesevicán főleg száraz, 
verőfényes oldalakat kedvel, előszeretettel fényigényes fafajokkal elegyedve 
jő elő s néhol gyér záródású kisebb állományokat is képez. Itt az A. 
platanoidest többnyire ki is szorítja, néha az A. Pseudoplatanust is. Érdekes, 
hogy egyes területeken, pl. Vrziöelo—Kompolje—Brlog között (Velebit 
hegység) mintegy 40—50 km2 területen a bükkösökben egyetlen példány 
A. Pseudoplatanust seih talált P ászthy, csakis A. obtusatumot.

Elterjedésének északi, illetőleg északkeleti határát az V. térKép tün
teti föl. P ászthy Ferenc megfigyelése szerint a Kis- és Nagy Kapella északi 
dombvidékén, Sluin—Oguün környékén még mindériütt gyakori, átterjed 
az Uszkok2 területére is; Samoborig (a Száváig) több lelőhelyét közli. A 
Samobort Károly várossal összekötő vonaltól keletre nem fordúl elő. Horvát
országi elterjedési területét elhatároló vonal tehát Samobortól Kár oly vár ősig 
délnek tart, innen keletre kanyarodva a Petrova gorát délről megkerüli 
(Cvianovicbrdo környékén [33° 18', 45° 09'] még előfordúl) s Volinje és 
Zirovac közt átmetszi a Zrinyi hegységet, melynek északi lejtőiről meg
figyelésünk nincs. Érdekes,' hogy e határvonal az Ostrya carpinifolia el
terjedési határával meglehetősen parallel. Legészakibb, szigetszerű előfor- 
dúlása a fent leírt tenyészeti vonalba nehezen kapcsolható be: az Ivansöicán 
fekvő Lobor határa 33° 45', 46° 11', bükkállományban.

1 V. ö. S i m o n k a i , Hazánk és a földkerekség hársfáinak kiváló átnézete 1888. 
293. 1. — „. . . legkeletibb lelőhelye Talmács és Boicau.

2 V. ö. Simonkai, Magyarország és a vele délnyugaton kapcsolatos területek 
őshonos, valamint kultivált Acer-einek foglalata. — Növényt. Köziem. 1908. évf. 4. f.
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Magyarországon sehol sem találtuk meg, bár Neilreich felsorolásából 
ismert állítólagos lelőhelyeit is felkerestük.

Acer tataricum L. —  Feketegyűrű juhar.
V. térkép.

Dombvidékeink és lapályaink mindegyiken elterjedt — kivéve egy 
keskeny nyugati pásztát, ahová kelet e honosa el nem jutott. A Magyar 
Állam területén áthaladó nyugati elterjedési határát Simonkai Lajos álla
pította meg pontosan;1 az ő nyomán tüntettük fel az V. térképmellék
leten lévő tenyészeti vonalának nyugati részletét, mely északról dél felé 
haladva, a következő pontokat érinti: Modor, Bazin, Szentgyörgy, a Fertő tó 
nyugati széle,2 Kemenesalja déli síkja, a Zala és Kanizsavölgy mente, a 
Muraköz sajka, az Ivanscicán át a Krapina völgye a Száváig, Samobor, 
Károlyváros, Koránavölgy, Bosznia.

Előfordúlása e határ mentén már gyérnek mondható, jele annak az 
is, hogy a Kiskárpátok alján (Modor, Bazin, stb.) ahonnan Simonkai említi, 
mi nem találtuk, a Vág, Nyitra és Garam mentén a hegység belsejébe 
nem ér el (Nyitra, Zobor), amint azt pl. az Ipoly, Rima, Sajó és Hernád 
mellékén (Ipolyberzencze, Rimócza, Jólész, Kassa) megállapíthattuk.

ÉNy—É-i határa pozsonymegyei — már említett — határpontjától 
Nyitra megyéi} át (Zobor) keletnek tart s a következő pontokon halad át: 
Bát, Nógrádszenna, Gácsfalu, Patakalja, Ipolyberzencze, Rimócza, Rima- 
brézó, Szirk, Kúntapolcza, Rozsnyó, Debrőd, Kassa, Vinna (Simonkai), ahon
nan a határvonal Sambor irányában folytatható3 (Simonkai Szobránczon, 
Ugocsa vármegyén és Huszton, Visken át a kőrösmezői hágó irányában 
vonja meg). S imonkai Gömör vármegyéből nem közli egyetlen lelőhelyét 
sem, azért itt el is tértünk az ő határmegjelölésétől, épúgy Abaujban is, 
ahol csak Abaújszináról említi, mi azonban Debrőd és Kassa környékén 
is találtuk.

Gömör megyei lelőhelyei közül a legfontosabbak: Aggtelek, Kecső, 
Gömörhosszúszó, Pelsőczardó, Trizs, Özörény, Lekenye, Sajótiba, Beretke, 
Mellété. Deresk, Kisvisnyó, Felsőfalu, Felsővály, Felsőrás, Gesztes, Felső
balog, Perjése, Rimaszombat, Surány, Rimabánya—Rimócza közt, Rimabrézó 
alatt, Pelsőcz, Páskaháza, Kúntapolcza, Vígtelke, Szalócz, Berzetekőrös, Jó
lész, Várhosszúrét, Szilicze, Szirk, Szelei; Nógrád vármegyében: Losoncz, 
Vilke, Jelsőcz, Fülekpilis, Nemesfalva, Ipolyróna, Gácsfalu, Patakalja, Sós
liget, Nagylibercse, Nógrádszenna; Hont vármegyében: Bát; Bars vármegyé
ben: Csata. Garamsalló; Zemplén vármegyében: Monok, Sátoraljaújhely, 
Bányácska, Tokaj, Erdőbénye,. Erdőhorváti; Ung vármegyében: Ungvár, 
Szobráncz, Felső- és Alsódomonya, Czigányos, Darócz, Gerény, Hosszú

1 Bot. Közlemények 1908. évf. 141. 1.
2 Harka község határából ismerjük.
u V. ö. Herbich, Pflanzengeogr. Bemerkungen über die Wälder Galiziens. (Ver- 

handl. der zool.-bot. Gesellschaft 1860. 364. 1.)
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mező, Nagyláz, Radváncz, Jósza, Szuhapatak; Bereg vármegyében: Vári. 
Tarpa, Beregszász, Nagybereg, Kígyós, Alsóremete, Kissarkad, Munkács; 
Ugocsa vármegyében: Királyháza, Nagyszőllős, Csarnatő; Máramaros vár
megyében: Dolha, Szuhabaranka, Kovácsrét, Kereczke, Huszt, Visk s leg- 
északkeletibb hazai lelőhelye: Talaborfalu.

A Nagy- és Kis Alföld sok helyén előfordul, az Erdélyi Medencének 
mindenütt jelenlévő cserjéje.

Fényigényes faj. minden talajnemen megél, a tölgyzónán túl ritka, a 
berkek, bokrosok, sarjerdők alkotóeleme, mint aljafa csak tölgyesekben, 
(síkvidéki tölgyesek) s a dombvidéki, tölggyel elegyes lomberdőkben él, a 
zárt bükkösöket kerüli, legfeljebb a szélein húzódik meg, a fenyő zóná
jában soha.

Acer monspessulanum L. —  Háromujjú juhar. .
V. térkép.

Helyesebben ennek Acer Illyricum Jacq.fil. nevű alfaja.1 A mediterrán 
flóra tartozéka. Nálunk csak két helyre szorítkozik tenyészete: az Aldunára 
és az Adriai tenger partmellékére. A Karszt-erdő jellemző növénye; kazán- 
szorosi előfordúlása flóramaradványnak tekinthető.2

Bár Horvátországban a tengerpart cserjéseinek, a tipikus karszt- 
vegetációnak alkotó eleme, a szárazföld belseje felé még jó messzire — a 
Velebit-nek a szárazföld felé hajló lejtőin s a likai, sőt a krbavai fensíkon 
is — el van terjedve. Az V. térképen feltüntetett északi elterjedési határa 
a Risznyák és Nagykapella tenger felőli lejtőin fut Zengg-ig (tenyészete 
inkább a partmellékre szorítkozva), innen Otoöac-on és Kula határának 
E-i részén halad át, a Krbavai síkon a Pljesevica lábáig: Josane köze
iéig ér,3 érinti Rudopoljét, keletnek tart az Una forrásvidékéhez és Srb-nél 
lép át Boszniába.

Megállapított lelőhelyeinek felsorolását s ezek t. f. magasságait a 
vertikális elterjedés tárgyalásánál adjuk.

Fraxinus Ornus L. —  Virágos kőris.
V. térkép.

A Magyar Középhegység (I. térkép, VIII.) mészterületeinek egyik ka
rakterisztikus alkotó eleme. Horvátországban mindenütt előfordúl, ott látjuk 
a Szigethegyeken és a Balatonmelléki dombos vidéken is. A Maros mentén 
Gyulafehérvárig — Nagyenyedig igen elterjedt, Krassó-Szörény vármegye

1 V. ö. Simonkai L., Magyarországi Acer-einek foglalata. Növénytani Köziem. 
1908. évf. 4. füzet.

2 Pax F., Grundzüge der Pflanzenverbr. in den Karpathen. II. 28. 1.
3 Beck szerint még a Plitvicei tavaknál is nő (Die Vegetationsverhältnisse der 

illyrischen Länder. 219. 1.), Simonkai Varasd megyében, az Ivansőicán látta. E két 
elszigetelt lelőhelye közül az elsőt szigetként jelöltük meg, utóbbit a tág helymegha
tározás miatt a térképen nem tüntethettük ki.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



Vízszintes elterjedés 139

területén, különösen az Alduna, Néramelléke és Domugled mészszikláin 
mindenütt bőven fordul elő. A részletekről az egyes vidékeknél lesz szó.

Elterjedésének É-i határa meglehetősen a középhegységi mészterüle- 
tek északi kifutásaihoz igazodik. Tenyészete az Ipolyság—Salgótarján— 
Miskolcz közt meghúzott vonalig terjed, poláris határa: 480 6'-nál kulmi
nál (Diósgyőr).

Innen a határ úgy kelet, mint nyugati irányban távolodik a pólustól: 
délkeletnek, délnyugatnak tart.

A NEiLREicH-nál említett adatok (Tokaj és Telkibánya) aligha helyesek.
A nyugati részek termőhelyeinek a keletiekkel való összefüggését az 

Alföld — melynek csakis déli részein terjedt el — megszakítja.
A Bihar hegység magashegységi részeit félkör alakban futja körül a 

határvonal, a nyugati oldalról Nagyváradig, a keleti oldalról a túri hasa- 
dékig (Tordától ÉNy-ra) hatolva legészakabbra; a Gajna alatt Bulzesd kör
nyékének mészszigetein is látjuk.

Az Erdélyi Medencében nem nő, a Persányi hegyekben újra előfor- 
dúl, legészakabbra az Olt melléki Alsórákoson (mészterület); S chur és 
S imonkai után brassói lelőhelyét (Czenkhegy) is megemlítjük.

Ezeken a pontokon át meghúzott északi határvonala a Tömösi szo
roson fut ki.

Ilex aquifolium L. — Téli magyal.
V. térkép.

Tágabb értelemben a Varazsd—Kőrös—Belovár—Voöin—Nasice közt 
meghúzott vonalat nem lépi át észak felé. Adataink a Kálnik és Papuk 
közti területről nem említik ugyan (Neilreich is csak a Papuk környékét 
tartja szlavóniai lelőhelyének), az V. térképen ábrázolt pontosabb határ
vonalát mégis a kálniki és papuki lelőhelyek összeköttetése által jeleztük.

Inkább az alacsonyabb hegységet s a dombvidéki árnyas erdőket 
lakja, bükkösökben, de lúc- és jegenyefenyvesekben is gyakori mint aljafa, 
fává ritkán nő. Legészakibb horvátországi termőhelye a Macelj (Trakos- 
tyán hat., mész, 33° 34', 46° 16', bükk-jegenyefenyő állományban, 261 m, 
exp.: É), és a Kalnik (Kalnik község hat., mész, 34° 09', 46° 10', bükk- 
állományban, 396 m, exp.: K). Az JJszkok területén Samobor és Pljesivica 
község környékéről ismerjük, a Petrova Gorában Perna, Vrgin-most, Vojnic 
határaiban fordúl elő; Medenöani község határa: Zrínyi hegy ségi termőhe
lye; Szlavóniából megemlítjük N eilreichnál is közölt termőhelyeit: Dreno- 
vac, Orahovica és Feriöance a Papuk É-i lejtőin, ezenkívül Rogolje a Psunj 
északi oldalán s a Cerni vrh É-i lejtői Daruvártól keletre, Vukvoje telep 
közelében (Bund K.) Magyarországról csak két lelőhelye ismeretes, Bács-Bod- 
rog vármegyéből1 (Bogyán község határa) és Arad vármegyéből2 (Zombrád 1

1 Magyar Botanikai Lapok. 1910. évf. 376. 1.
3 Simonkai Lajos.- Arad vármegye és Arad szab. kir. város természetrajzi le

írása. 1893. évf. XXVI. és 203. lapokon.
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község határa). A papuki lelőhelyeknek az előbbiekkel való összeköttetése 
adja a hazánkon áthaladó északi határt.

A Horvát magashegység alacsonyabb tájain (főleg bükkösökben) te
nyészik.

Amelancliier ovalis Med. (Aronia rotundifolia Pers.) — Szirti fanyarka.

Az északnyugati hegyvidékek mészterületein, leginkább mészsziklá- 
kon. Elterjedéséről, — az irodalmat felhasználva — azt mondhatjuk, hogy 
legtömegesebben tenyészik a Nagy Tátrában (Lubochna völgy, Blatnica- 
völgy, Szentjakabfalva határában a Sturec alatt stb.), előfordul a Kis Fát- 
rában Rajeczen, a trencsénmegyei Bellus határában, Maleniczán, Szulyó- 
váralján, az árvamegyei Párnicza környékén, a Vág mellékén Liptó várme
gyében (Kocs) is, Szepességen a Bélái havasokig, túl a Dunán gyakori a 
Bakony mészsziklás területén (Veszprém és Fejér vármegye) s a tenger
parti hegyekben.

Az erdélyi részekből többen közlik, de innen biztos termőhelye nincs.

Celtis australis L. — Keleti celtisz.

Mint a mősiai flóravidék tagja, Magyarország területén dél felől csu
pán az Alduna s Herkulesfürdő mellékéig és a delibláti homokpusztáig 
terjedt el vadon.

Nagyobb mennyiségben Szinicze (Szvinicza) és Tiszócza (Tiszovicza) 
között s a Kazánszorosban DunatöJgyesnél (Dubova)1 nő, keskeny — alig 
néhány méteres — pásztában az országút felett (mészszikla).

A Domugled, illetve Herkulesfürdő mellől Jávorka S. említi,2 a de- 
liblati celtisz lelőhelye Fehérteleptől DK-re esik.

Horvátországban a karsztvegetációnak mediterrán eleme; csupán a 
Velebit és Nagykapella tengerparti lejtőin, jobbára a partmellékhez ragasz
kodik, apró ligetecskéket képez a Phyllireával, Pistaciával, Acer mons- 
pessulanummal, Juniperus Oxycedrus-sal s Quercus lanuginosa- és Ostrya- 
állományokban elszórva is találjuk. A Velebit-láncolatnak déli részein a 
tengerparttól távolabb eső termőhelyeken is előfordul, pl. a Zrmanje völ
gyén Palánka határában; Beck a dalmáciai Obrovazzó és Sveti Rok közti 
területről említi.3

Cotinus Coggygria Scop. — Sárga szömörce.

Holuby Trencsén vármegyében Alsómotesicz mellett, a timorházai 
mészhegyen látta (Österr. Bot. Zeitschr. 1883. évf. 308.1.); ez a termőhely 
poláris határának legészakibb pontja (48° 49' é. sz). A Bükk hegységben

1 Báziástól Orsóvá féle számítva a 107—108. km-jelzok közt.
2 Botanikai Közlemények. 1912. évf. 2 fűz. 96. lap.
3 Vegetationsverhältnisse der illyrischen Länder. — 111. 1.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



Vízszintes elterjedés 141

nemcsak a Bélkő hegyen,1 de valamivé! északabbra a Demeterkőn is elő- 
fordúl ("48° 04' é. sz.)

Délibb mészterületeken mindegyre gyakoribb lesz, N eilreich2 3 követ
kező lelőhelyeit sorolja fel: Mátra, Pilis—Vértes, Fejér vármegye, Veszprém, 
Zala, Somogy, Baranya, Szerémség, Arad keleti része, * Bánát, az északi vidé
keken csak elvadulva. S imonkai4 Vajdahunyadról s a Verestoronyszorős
ből, S chur Brassóból említi. Saját megfigyeléseink a következő helyekről 
valók: Eger,5 Felsőtárkány, Felnémet, Szarvaskő, Bélapátfalva; Fejér vár
megyében Csákvár, Iszkaszentgyörgy, Gúttamási, Isztimér, Bakonykúti, 
Bicske, Inota, Fejérvárcsurgó, Csóka; Veszprém vármegyében Hajmáskér, Tés, 
Csesznek, Sóly, Gyulafirátót; Zala vármegyében Balatonfüred, Balatonarács, 
Alsóőrs, Felsőőrs, Örvényes, Alsó- és Felsődörgicse, Lovas, Keszthely, Aszófő, 
Akaii, Balatonszőllős, Nagy-és Nemespécsely; a Balatontól délre eső hullám
vidéken sem ritka, nő a Mecsek előhegyein, Krassó-Szörény vármegyében 
Herkulesfürdő környékén, a Domugleden, az Alduna mentén, Bozovicsnál 
és Szakalár környékén, stb.

Szeréjm vármegyében a Fruska Gorán terem, horvátországi lelőhelyei 
Samobor, Sused (S chloss és Vukot. Syllabus 116.1.), Károly város és Bosanci 
közt, a plitvicei tavaknál és az innen délre eső területeken. A horvát 
Karszt közönséges cserjéje.

Syringa vulgaris L. — Közönséges orgona.
V. térkép.

Eredeti hazai termőhelyein a mészhez ragaszkodik. Csupán három 
hegyvidéken: a Déli Kárpátok, Délmagyarországi hegyvidék és Bihar hegy
ség egyes pontjain fordul elő s képez bokrosokat, cserjéseket. Termő
helyei külsőleg is azonos jellegeket mutatnak; a mésztörmelékes, kopár és 
meredek, napsütéses hegyoldalakat, völgykatlanokat, vagy a merészen ki
emelkedő sziklatömbök halmazát borítja, sziklák repedéseiben és padkáin 
terjeszkedik tovább. A Domugleden mint aljafa is előfordul a ritkás feke
tefenyő-, gyertyán- és tölgycsoportok közt, másutt ismét a cserjefajok 
sokasága lép a fatenyészet helyébe. A „Piaira Bulz“ szikláin pl. a követ
kező fajokkal együtt látjuk: Fraxinus Ornus (törpe), Corylus Avellana, 
Carpinus Betulus (törpe), Acer campestre (törpe), Cornus mas, Evonymus 
europaeus és verrucosus, Rhamnus cathartica, Crataegus monogyna, Vibur
num Lantana, Lonicera Xylosteum, — hűvös oldalak felé már egy-egy bükk, 
végre a cserjés bükkösbe s gyertyánosba megy át ott, ahol a sziklaterület 
megszűnik.

1 Imecs BÉLÁ-nak 1901-ben ide beküldött adatain kivül lásd Budai József: A 
bélapátfalvi Bélkőhegy flórája. — Magyar Botanikai Lapok 1912. évf. 68—71. 1.

2 Aufzählung . . . stb. 305. 1.
3 KÉRY-nek ez adata még beigazolásra szorul.
4 „Erdély edény es flórájának helyesbített foglalata“.
5 V. ö. Botanikai Közlemények 1909. 113. 1.
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Szigetszerű előfordulási helyeinek legészakabbika a „Piatra Bulz“ 
(40° 26', 46° 17' 30") Bulzesd határában, a Gajna déli lejtőjén. A 460 17' 
.90" északi szélesség tehát poláris határát jelöli. A Bihar hegységbe eső 
termőhelyei még: a „Piatra Heleneaska“ (40° 25', 46° 15') Bulzesd hatá
rában, a Vulkán melletti „Piatra Rudányi“ és „Szohodol“ (40° 37', 46° 15') 
Blezsény és Abrudfalva határaiban, végre Grohot, Tomnatek és Bucsesd 
határainak mészsziklái. — A Csáklyai kőről1 nem ismerjük.

A Pojána-Ruszka hegység északkeleti részén eredő Runk patak 
mellékén Vajdahunyad és Limpert közt igen gyakori, innen Nagyrunk-ig 
ritkább s itt megszűnik tenyészete.

Petrozsény közelében a Bolibarlangtól (Csetátyé Boli), a Piatra Rosi 
oldalain s a Piatra Lesulujon át, a Tájaszakadékig tömegesen terem; a 
Kárpátokban keletebbre nem fordúl elő. Mehádia (Strazsuö hegy), a Domug- 
led és környéke egész a Jenelec mare-ig s a Cserna mindkét partja, fel
felé haladva a Csezna erdőrészig (40° 10', 44° 59') a hazai termőhelyek 
legkiterjedtebbje.

Az Alduna mellékén Orsovától Lászlóváráig mindenütt közönséges
nek mondható, különösen a Kazán-szoros környékén. Ógerlistye, Mocsáros, 
Bozovics, Szakalár és Oraviczabánya közelében, főleg a Néra mellékének 
mészszikláin szintén gyakori.

Az irodalom Medgyesről és Csikszékről is említi —, kiemeljük azon
ban, hogy ez adatok tévesek.

Horvátországban (Dráva Adria közti Alpok) ‘ eredetileg sehol sem 
fordúl elő.

Syringa Josikaea Jacq. fii. — Jósika-orgona, vagy magyar orgona.
V. térkép.

N eilreich felsorolásában (1866. év) Magyarországról nem említi, mert 
még csak az akkori Erdélyből volt ismeretes. Elrejtett termőhelyeinek 
legtöbbjét a nyolcvanas években fedezték fel2 és ismertették a különböző 
folyóiratokban. Csató, Janka , S imonkai, Michalus, 3 F latt Károly4 buzgól
kodnak legjobban, hogy az Északkeleti Kárpátokra és a Bihar hegység terü
letére szorítkozó endemikus fa j elterjedését tisztázzák. De még nekik sem 
sikerült az, hogy valamennyi lelőhelyéről tudomást szerezzenek; saját meg
figyeléseink közt is több oly adat van, melyet csak 1912-ben ismertetett 
B lattny.5

1 Simonkai említi e lelőhelyet „Erdély edényes flórájának helyesbített foglalata“ 
című művében.

2 Ung vármegye három helyén Tomcsányi Gusztáv találta meg 1881-ben.
3 Erdészeti Lapok 1887. évf. 982. 1.
4 Erdészeti Lapok 1886. évf. 141. és 1887. évf. 568. 1.
5 Botanikai Közlemények. 1913. évf. 12. 1.
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Thaisz Lajos 1909-ben állította össze1 a magyar orgona addig ismert 
lelőhelyeinek listáját, később pótolta még négy latorcamenti termőhelylyel 
és a galiciai Stryj vízgyűjtőjén levőkkel,2 de ő is kihagyott kettőt Bihar 
vármegyéből, még pedig azokat, melyeket Michalus S. közölt volt az Er
dészeti Lapok 1887. évf. 982. lapján.

Lelőhelyei két teljesen elszigetelt területen feküsznek: egyrészt Ung, 
Bereg és Már amaros, másrészt Tor da-Aranyos, Kolozs, Bihar és Hunyad 
vármegyében.

Thaisz em líte tt  fe lsoro lását szem  e lő tt tartva, a  term őh elyek  cso 
p ortosításán á l az ő ren d szerét fogadjuk el; a le lőh e lyek  k ie g é sz íte tt  sora a 
k övetk ező :

A) Északi terület.

I. Az Ung folyó vízgyűjtőjén (Ung vármegye).
1. Lyutta folyó mentén a Sztaniczka patak és Lyutta összefolyásánál,

in n en  fel é s  le  egy -egy  k ilo m éteres  szak aszon  (Tomcsányi G. 1881. 
év i fe lfed ezése , k ie g é sz ítv e  P ásztor S ándor só h á ti erdőgondnok  
h ely m eg je lö lésév e l 1912).

[A Lyutta folyó mentén Sóhát és a Sztaniczkai hid közt, utóbbi
tól lV2 km-re, a Holodniszti nevű réten lévő csemetekert kerítése 
mellé és közelébe az erdészet ültette át a sztaniczkai termőhelyről].

2. A Lyutta folyó baloldali mellékvölgyét képező Bisztricska patak men
tén , b eö m lésé tő l (429 m ) felfelé 568 m  t. f. m a g a ssá g ig  b őven  
(Rochlitz erd ő tan ácsos 1907., K omán m érnök  1908.)

3. Kispásztély és Nagypásztély között, a Veliki patak mentének mind
két oldalán (Tomcsányi G. 1881.)

4. A Veliki patak mellékvölgyén Oroszmocsár községnél. (Mágocsy-Dietz S.)

II. A Latorca vízgyűjtőjén (Bereg vármegye).
1. Vezérszállás (Podpulócz) és Felsőgereben (Felső-Hrabonicza) közt a patak

m en tén  (Bulla-Kitaibel).
2. Szarvasházánál (Zsdenyova) Rátz és Thaisz L. 1908.
3. Szarvasháza felett a Kocsilyó patak mentén (Rát z -Thaisz.)
4. Izbonya (Zbun) és Hidegrét (Paskóc) közt, a Zsdenyanka patak völ

gyében (Rátz Pál felfedezése).
5. A Vicsa völgyön Almamezőnél (Rátz P ál.)
6. A Vicsa völgyön Zánykánál Rátz P ál.)
7. A pudholicskai őrház és Vereckei szoros között, közelebb Pudholics-

kához, a Latorca-meder szélén (Rátz-Thaisz).

1 A Syringa Josikaea Jacq. fii. mint növénygeografiai útmutató. Magyar Bota
nikai Lapok 1909. évf. 217. 1. — Ugyanott 1911. évf. 56. 1.

2 Magyar Botanikai Lapok 1912. (XI.) 236—237. 1.
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8. A pudholicskai őrház és vereckei-szoros között, közelebb a vereckei
szoroshoz, a Latorca baloldalán, de a pataktól kissé távolabb, egy 
mocsaras erdőszélen (Rátz-Thaisz).

9. Medvefalva (Medvedza) község közelében, mocsaras erdőszélen.
10. Latorczafőn (Laturka) (Rátz).

III. A Nagyág vízgyűjtőjén (Máramaros vármegye).
1. Janka Viktor Kelecsényről említi (1885.). P okorny István ökörmezői

erdőgondnok szerint (1912.) a Ricska patak jobb partján, ennek 
a Répinka patakba való beömlésétől (-f- 496 m) délkeletre fekvő 
vizenyős réteken.

2. A Répinka patak jobb partja és az út közötti réteken, a Gyilok dűlő
alján, Kelecsény határában (P okorny).

B) Déli terület.

I. A Sebeskőrös vízgyűjtőjén (1—2. Kolozs, 3—8. Bihar vármegye'.
1. Nagysebes (Janka  1854.). Nagysebes és Székelyjó közt.
2. Csúcsai völgy (J ósika b á r ó n ő ).

3. Kőrösfeketetó mellett (S imonkai 1880.)
4. Remetelórév határában, a Lunka Kotuni környékén, állítólag ennek

Valea Kaluluj nevű mellékvölgyében, körülbelül 4 km-re Jádreme- 
tétől délre (Flatt K. 1885.)

5. Remetelórév határában: Sipotye völgy a Magashegy lábánál, az úgyne
vezett Pareu Fregucár körül, igen sok (Flatt K. 1886.)

6. Remetelórév határában, a Piatra Bulz sziklái alatt a Jád völgyön (Flatt

K. 1886.)
7. A Jád völgy felső szakaszán 3 km hosszban a katonai térkép -<J>- 660 m

és 780 m magassági pontjai közt (40° 14', 46° 44'). Michalus 
Sándor főerdőmérnök.

II. A Feketekőrös vízgyűjtőjén (Bihar vármegye).
1. A Valea lu cale völgynek 620 m (40,} 17', 46° 38'), a katonai térkép 609

m -<J>~nál betorkolló Rumunyásza nevű völgyében, jobb part. Micha
lus Sándor 1887.

2. Vasaskőfalva (Petrósz) határában a Galbina völgy balpartján (440 m)
a katonai térkép 435 -f—ja közelében (Michalus S ándor 1887.)

3. Biharmező (Pojána) határában, az Izvoru Biharulujnak „Valea Csiresul“
nevű mellékvölgyében a községtől 1V2 órányira (658 m). Felfedezte 
Katona László m. kir. erdőmérnök 1901-ben.

III. A Fehérkőrös vízgyűjtőjén (Hunyad vármegye).
1. Obersia község határában, az Obersia völgy jobb partján, közvetlenül 

a patakparton (520 m, 40° 21', 46° 18') igen kevés számú példány. 
Michalus Sándor brádi főerdőmérnök felfedezése 1902.
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IV. Az Aranyos vízgyűjtőjén (Torda-Aranyos vármegye).
1. A Nagyaranyos völgyén Fehérvölgy (Albák) körül ( C s a t ó  1886.)
2. A Nagyaranyos völgyén nemcsak Fehérvölgytől Aranyosfőig (Szkeri-

sóráig), mely helyi elnevezés a nagy területen szétszórt házcso
portok miatt igen tág helymeghatározó — de a katonai térképen 
Lepus-nak jelölt házcsoport (templom 859) alatt a völgy 849 
m magasan fekvő pontján is, csillámpalahordalékon ( S i m o n k a i  1885. 
évi felfedezése, K a t o n a  LlszLó-éval 1900. kiegészítve.)

3. A Nagyaranyos baloldali mellékvölgyét képező — Lepus felett 2 km-re
ezzel egyesülő — Riu albu patakon 926 m magasságig szórványo
san, mészkőzeten. K a t o n a  L á s z l ó  felfedezése 1900.

V. A Szamos vízgyűjtőjén (Kolozs vármegye).
1. A Melegszamos mentén, a hasonnevű község alatt és környékén nem

fordul elő. A községtől fölfelé haladva, a folyó jobb oldali, Pareu 
Izvoruluj nevű mellékpatakának torkolatától (alsó határ 470 m) 
gyakori egész Jósikafalváig (Bélés) 934 m.

2. A Bélés völgyén Jósikafalvától a Pareu Móri torkolatáig (felső határ
955 m). K a t o n a  L á s z l ó  bejelentése 1912.

T h a i s z  az északi területről 16, a déliről 9 lelőhelyét közli; figyelembe 
véve azonban azt a körülményt, hogy az Ung folyó vízgyűjtőterületén 
ugyanazt a lelőhelyet külön-külön névvel kétszer említi — a lelőhelyek 
száma 15 —(— 9 =  24.

Az itt összeállított felsorolás szerint az északi területen1 16, a délin 
16, összesen 32 lelőhelyét ismerjük eddig s igen valószínűnek tartjuk, hogy 
az a szeretet, melyben e növényt a természetkedvelők részesítik, további 
kutatásokra fogja őket serkenteni. Joggal hisszük, hogy ha új hegyvidéken 
nem is, de eddig is ismert elterjedési körén belül még számos völgyből 
fog előkerülni.

Ericaceák — Hangafélék.
Dr. Jávorka SÁNDOR-tól.

Ebbe a családba nagyobbrészt magasabb hegyvidékeink erdős vagy 
sziklás lejtőin és lápos helyein növő, gyakran rövid-tűlevelű, örökzöld, törpe 
cserjék tartoznak. Erdőgazdasági jelentőségük a televényföld képzésében, 
a füves, szárazabb sziklás lejtők humusszá változtatásában áll. Az úgy
nevezett „hangaföldet“ a tömegesen előfordúló hangafélék elkorhadt gyö
kérzete közt levő televényföld és kvarchomok alkotja; ez a földnem külö
nösen a kertészetben nyer gyakorlati alkalmazást.

A hazánkban képviselt hangafélék nemei: a Rhododendron, a Ledum, 
a Vaccinium, a Loiseleuria, a Calluna, a Bruckenthalia, a horvátországi he
gyeken az Erica.

1 A galíciai termőhelyek (2) kivételével.
Fekete—B la ttn y: F á k  é s  c s e r j é k  e l t e r j e d é s e . 10
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Rhododendron L. — Havas szépe, havasi rózsa.

Az országban két faja honos. Az egyik a Máramaros vármegyétől 
kezdve keleti és déli határhavasainkon széltében növő Rh. Kotschyi Simk. 
(vagy Rh. myrtifolium Schott et Ky.) a másik a horvátországi magas mészkő
hegyeken honos Rh. hirsutum L. A Középkárpátoknak és Északnyugati 
Kárpátoknak tehát nincs havasi rózsája. A Rh. Kotschyi levelének fonáka 
apró odatapadó pikkelyektől rozsdavörös, levéléle kopasz. Közeli rokona 
az Alpesekben és itt-ott Déleurópa havasain növő Rh. ferrugineum L. A 
Rh. hirsutum levélfonáka zöld, levéléle hosszú pillás. Mindkét fajunknak 
virága élénk piros, csoportosan álló, levele hosszúkás vagy tojásalakú.

1. Rh. Kotschyi Simk. Előfordúlási helyei, Máramaros vármegyében: 
P ax  F erdinand breslaui egyetemi tanár, a Kárpátok növényzetének egyik 
legjobb ismerője szerint a Bereg vármegye és Máramaros vármegye határán 
levő Sztoj havason is terem. Ez a hely tehát elterjedésének legészakibb pontja. 
Ettől délre a Fekete-Tisza völgyéig húzódó hegyláncon, a Szvidovec cso
portban a Bliznicáról és a Kraciuneszkáról ismeretes 1460—1770 m ma
gasság közt. A Tisza völgyétől, Kőrösmezőtől lefelé húzódó hegyláncolaton 
a határszéli Czorna Hóra vonulatán előfordúl a Kozmieszka havason — 
Zapalowicz lengyel botanikus szerint, ki a már amar os-radnai határhegy
séget alaposan áttanulmányozta — 1485 m magasságtól fölfelé. A Hoverla 
északi lejtőjén 1505 m magasságtól kezdve egészen a csúcsig, körülbelül 
2050 m magasságig. A Turkul, Tomnatek, Pop Iván lejtőin már sokszor 
1300 m magasságtól, a Czorna Hóra alatti határszéli havasokon a 
Komanove-n 1700 m magasságtól kezdve. A Czorna Horától nyugatra, 
a Tér ebesfej érpatak melletti Fehérpatak forrás vidékén a Zerban-on 1450 
méterig ér le, a Pop Iván-on 1345—1940 m közt, a Farko-n 1875 m-től 
kezdve nő. A Visóvölgy forrásvidékén a Sztanuluj Vertiku-n és a Torojágán 
1815 m-től a csúcsig, a Csarkanu mészhegy keleti lejtőjén 1700 m-től; a 
Nagy Pietroszon 1550—2300 m között terem.

Besztercze-Naszód vármegyében: a Nagy Szamos folyótól északra eső 
magasabb csúcsokon, így az Ünőkőn (1676-tól 2255 m-ig DK-i oldalon, 
Blattny), a Gargaleu-on, a Batrinán, tovább keletre az Omuluj-on (1500-tól 
a tetőpontig, Blattny) stb. Besztercze-Naszód vármegye déli részén a 
Bisztricsora, Strunyior, Kelemen-Cserbuk és Kelemen-Izvor havasok tete
jén (1741—2031 m) K omán A. találta az ott végzett megfigyeléseknél. A 
Görgényi hegységből, a Gyergyói s Csiki hegycsoportból és a Berecki 
hegycsoportból nem ismeretes; a Hargitáról közölt régi adatok sem nyer
tek megerősítést. A Bodzái hegycsoportban a brassómegyei Csukás havastól, 
a Déli Kárpátok vonulatán végig a Krassó-Szörény vármegyei Godján- 
Szarkó hegycsoportig minden magasabb havason előfordúl. így a brassó
megyei Nagykőhavason, (1718 m-től a csúcsig, K omán A.), a Keresztény 
hegységben, a Bucsecsen, Fogaras vármegyében a Királykőtől kezdve 
nyugatra az összes csúcsokon, Szeben vármegyében a Szurulon, a Présbe, 
Besinou, Gyálu Sztirpu, Frumósza, Vurfu máre havasokon. Hunyad vármegyé

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



Vízszintes elterjedés 147

ben a szászváros-kudzsiri hegyekben a Vurfu lui negru-n 1700—1800 m 
közt, meg a Surján-on; a Pareng havasain igen bőven körülbelül 1650 m 
magasságtól, a Vulkán hegy vonulatban a Strázsa havadon körülbelül 1700 
métertől kezdve. A Retyezát havasainak összes 2000 m föle emelkedő 
csúcsain. Krassó-Szörény vármegyében a Retyezáttal határos Godján-Szarkó 
csoportban, a Gropa-bisztri völgy lejtőitől kezdve fölfelé.

A Bihar hegységben a havasi rózsa hiányzik. A Horvátország egyes 
pontjairól közölt adatok is tévesek. Hazánkon kívül ez a faj még a Balkán 
félsziget egy-két pontjáról ismeretes.

Mindenütt a törpefenyő övében és pedig rendesen a fekete áfonyával 
együtt sziklás lejtőkön, foltonkint terem, néhol, mint pl. a Bucsecs romá
niai lejtőjén vagy a Páreng hegycsoportban a Parengul előcsúcs észak
keleti, lapos lejtőjén 1700—2000 m magasságban több hektárnyi össze
függő területet borít, mely junius végén, virágzáskor gyönyörű rózsaszin- 
ben pompázik.

2. Rh. hirsutum L. Előfordúlása nálunk csupán a horvát Modrus-Fiume 
és Lika-Krbava vármegyékre szorítkozik. Terem az Ogulin melletti Klek 
hegyen 900—1100 m magasságban, a Fuzine feletti Risznyák hegyen, a 
Nagy Kapellában a Biela Lazicán; Korenica mellett a Pljesevica és a 
Mrzin hegyen; a Velebitről közölt adat nem nyert megerősítést. A Magas 
Tátra északi, már galiciai oldalán talált néhány szál Rh. hirsutumot P ax  
F. egykori tenyésztési kísérlet maradványának tartja. Hazánkon kívül még 
az Alpesekben terem.

Ledum L.

L. palustre L. — Moly űző. Hazánk egyik legritkább cserjéje. A haj
tások csúcsán ernyősen álló, hosszú kocsánu tiszta fehér virágairól és 
2—4 cin hosszú, keskenylándzsás, hátragöngyölt szélű, alul rozsdavörös 
leveléről ismerhető fel. Európa, Ázsia, Amerika északibb tájainak lakója, 
nálunk a Középkárpátok lápos helyein terem itt-ott. így legnagyobb tömeg
ben Árva vármegyében a Jablonka, Szucháhora és Szlanicza községek 
közt fekvő Bori mocsarak több pontján. A Magas Tátra vonulatában Liptó 
vármegyében, a Béla és Racskova patakok közt. Szepes vármegyében 
a Magas Tátra déli lejtőjén újabban a nagytarpataki völgyben szedte 
S cherffel A urél, más igen régi adat nem nyert megerősítést. A Magas 
Tátra északi lejtőjén elég bőven terem Javorina község mellett Podspadi 
felé (F ilarszky N ándor adata). Vágner Lajos szerint előfordúlt Máramaros 
vármegyében a Máramarossziget közelében levő Ciple domb posványában, 
azóta kipusztult.

Loiseleuria Desv.

L. procumbens (L .) Desv. Hibásan Azalea procumbens-nék is hivták. 
Szorosan a földre terülő törpe havasi cserje, apró pirosas virágokkal és 
keresztben átellenesen álló, apró, bőrnemű, kerülékes-lándzsás, teljesen

10*
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visszahajlott élű levelekkel. Szintén Európa nyugati és északi hegyvidékei
nek lakója. Biztos előfordúlási helyei hazánkban: Már amaros vármegyében 
a határszéli Czorna Hóra hegyvonulatnak Tomnatek, Brebenieszka, Pop Iván 
csúcsain 1750—2018 m magasságban. A borsai Nagy-Pietroszon, Besztercze- 
Naszód vámegyében az Ünőkőn s a többi környező magasabb havason; 
Csik vármegyében az Öcsém havason. Brassó vármegyében a Keresztény
havason, a Bucsecsen, Fogaras vármegye határszéli havasain. Szeben vár
megyében a Besinou havason. Hunyad vármegyében a Páreng és Retyezát 
havasokon 2000 m-en felül. Krassó-Szörény vármegyében a Szarkó hegy
csoportban. Horvátországban a Velebit-vonulat legmagasabb hegyén, a 
Monte Santo-n.

A Magas Tátrából régente a Krivánról és a Kőpataki tó mellől közöl
ték, itteni előfordulása azonban újabban nincs bebizonyítva.

A Loiseleuria procumbens-nek a honi Ericaceák között vertikális irány
ban a legmagasabban fekvő tenyészeti határa van, tehát egyike ama kevés 
havasi növénynek, mely a törpefenyő alsó tenyészeti határán jóvai felül 
csak a legmagasabb csúcsokat, azoknak csupán ormait lakja.

Andromeda L.

A . polifolia L. — Tőzeg-rozmaring. Kevéságú, törpe cserje a Kárpátok 
tőzeges, lápos helyein, igen keskeny, fonákán kékes-hamvas levelekkel 
és halvány rózsaszinű, hosszabb nyelű gömbös virágokkal. Terem Árva 
vármegyében a Bori mocsarak lápos helyein és Szlanicza község mellett. 
A Magas Tátrában a Csorba-tó melletti, fehérvízmenti és matlárházai lápon. 
Szatmár vármegyében a Rozsály és Dumitru hegy alján s általában a 
Guttin-on és a Kőháton. Máramaros vármegyében Máramarossziget mellett 
a runki úgynevezett tengerszemben. Besztercze-Naszód vármegyében a 
határszéli Kosna lápos helyein. Csik vármegye déli határán a Büdöshegy 
alatti lápokon. A Hargita nyugati lejtőjén Udvarhely vármegyében Szent- 
egyházasfalu és Szentkeresztbánya mellett Lövéte felett. A Bihar hegységben 
La Grope, Kalinyeásza lápján és a Batrina platóján a Valea isbucu-n 
1200 m-nél magasabban.

Régente előfordúlt Dunántúl Tapolcza közelében, a Vindornyalak és 
Vindornyaszőllős melletti lápon, több más, az Alpokból ideszakadt fellápi 
növénnyel együtt. Vertikális elterjedésének ez volt tehát a legalacsonyabb 
pontja. Hazánkon kívül Közép- és Északeurópában terem.

Arbutus L.

A. unedo L . A Földközi tenger mellékén honos alacsony fa, örök
zöld bőrszerű fürészeslevelű levelekkel, fürtben álló fehéres virágokkal és 
ragyás-bibircses, nagy piros gömbös bogyóterméssel. A magyar-horvát tenger
part mellékéről közölt termőhelyi adatokat eddig nem igazolták be.
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Arctostaphylos L. — Medvegerezd.
Többnyire magasabb mészkőhegyek sziklapárkányain termő, heverő 

kúszó, törpe cserje, gömbös bogyó terméssel.
A . uva ursi (L.) Spr. Örökzöld cserje a vörös áfonyáéhoz hasonló, 

ékalakú vállba keskenyedő, épszélű levelekkel. Az Északnyugati és Közép
kárpátokban, Erdélynek egy pontján és Horvátország hegyein terem. A 
Kis Fátrában a trencsénmegyei Szulyóváralja melletti sziklákon. A Nagy 
Fátrában Blatnicza mellett a Tiszta, Osztri vrch, Jaszienok s a Naklate he
gyeken. Az Alacsony Tátra mészszikláin. Gömör vármegyében a sztracenai 
völgy sziklám. Liptó vármegyében a Kocs hegy csúcsán, régi adatok szerint 
a Rohácson és Nagy Krivánon, az Alacsony Tátra alján pedig a demén- 
falui völgyben Liptószentmiklós alatt és az Ohniste hegyen Királylehota 
alatt, a Magas Tátra lejtőjén Újtátrafüred mellett, a Felkapatak mentén 
körülbelül 1000 m magasságban, gránithomokos és törmelékes talajon. Ugyan
csak Szepes vármegyében Lucsivna és Szepestapolcza közt, a Baba hegy 
mészszikláin s a káposztafalvi hegyeken. Régi adatok szerint Kassa mel
lett és Bereg vármegyében, de ezeket újabban nem erősítik meg, külön
ben is valószinűtlenek. Ugyanezt mondhatjuk az Erdélyből régente közölt 
adatokról; újabban azonban P éterfi Márton és P ápai J ózsef Torda-Aranyos 
vármegyében, a Skerica alhavason Felsőpodsága mellett szedték. Horvát
országban a Velebit hegyláncán több ponton; így a Plisivica hegyen, a 
Rasslje hegyen Carlopago mellett 1000 m magasságban, Ostaria mellett 
az Ura hágón 900 m, a Viserujna hegyen 1623 m, a Sadikovac, Visocica, 
Malovan, Badanj hegyeken körülbelül 1600 m, a Monte Santo-n (Sveto 
Brdo) 1700 m magasságban.

A. álpina (L.) Spr. Ősszel lombhullató, csipkés élű, később fekete- 
bogyójú, kúszó cserje. Csupán Horvátország hegyeiről ismeretes. Így a 
Velebit hegyláncán a Badanj, a Malovan hegyen körülbelül 1600 m magas
ságban, a Monte Santo-n 1750 m magasságban. Hirc D ragutin a Fiume 
felett Grobnik község mellett levő, 1377 m magas Obruö hegyről is közli.

Vaccinium L. — Áfonya.
Gömbös korsóforma, fehéres vagy pirosló virágjáról és ehető bogyó

járól ismerhető fel, mely virágjában a csúcsán viseli a csészeleveleket és 
a pártát. Hazai fajai a következők:

V. myrtillus L. — Fekete áfonya. Hegyes, csipkéséül, tojásforma 
levele és kékesfekete bogyója van. Szára dúsan elágazik, lombhullató. 
A leggyakoribb áfonya-faj, mely az Alföldet s a magyar Szigethegységet 
kivéve, összes hegyvidékeinken ritkás erdőkben, árnyékos helyeken, na
gyobb magasságokban pedig pl. a törpefenyő közt igen gyakori és észak
nak fekvő lejtőkön sokszor egész hegyoldalakat borít. Pozsonytól kezdve, 
a Kis Kárpátokban s a Kárpátok egész vonulatában mindenütt honos. 
A Középkárpátoknak Alföld felé lejtősödé részén még terem pl. a Sel
mecbányái hegységben, a Mátrában az északi oldalon 660 m magasság
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tói kezdve. A borsodi Blikkben Kisgyőr mellett. (Eperjes alatt, a Licsért 
község melletti Horka erdőrészben 280 m magasságban, Blattny). Az 
északkeleti Kárpátok nyugati szélén terem Szatmár vármegyében az Avas- 
felsőfalu melletti Köves hegyen. A Hargita hegységben, a Kelemenen 2008 
m-ig, a Ciblesz csúcsain (1842 m), a Nagykőhavason (1844 m). A fogarasi 
havasokban 2300 m magasságig honos. Krassó-Szörény vármegyében a 
határszéli magasabb hegyeken, a Ruszka hegységben s a Szemenik hegy 
tetején. A Bihar hegységben a nyugati oldalon a déli lejtőkön 610 m-től 
felfelé, az északi lejtőkön 330—1770 m magasság között. A kelet felé 
eső hegyekben Felsővidra mellett, a Detonata vidékén, a Mluha tónál, 
a Tordahasadéknál.

Dunántúl Sopron vármegyében, a soproni, Rozália, lánzséri és Lajta 
hegységben s kelet felé pl. Császárfalu, Újfalu, Derecske, Ostoros községe
kig. Vas vármegyében a Vütöm hegység erdeiben, főleg fenyvesekben min
denütt.

Horvátországban a Papuk hegységben s nyugat felé a határszéli 
hegyeken, Modrus-Fiume és Lika-Krbava megyékben mindenütt.

V. uliginosum L. — Hamvas áfonya. Levele épélű, többnyire tompa 
csúcsú, töve felé ékformán keskenyedő, alul kékeszöld. Bogyója kékes
hamvas fekete, leve szintelen. A fekete áfonyánál jóval ritkább. Magas 
fekvésű, tőzeges lápokon és havas-sziklás lejtőkön találni itt-ott. így 
Árva vármegyében a Bori lápos helyein és a Babia Gorán. A Magas 
Tátrában 1900 m magasságig. Az Alacsony Tátrában pl. a Gyömbéren. Az 
Erdős Kárpátokban, Ung- és Bereg vármegyében a Polonina rúna hegy
ségben, a Sztoj és Pikuj havason. Szatmár vármegyében a Guttin vonu
latában a Dumitru, Rozsály, Piatra lucsi hegyeken. Máramaros vármegyé
ben a Czorna Horán s a többi magasabb havason s a szomszédos Radnai 
havasokon 1400—2200 m magasságban, nyugatra a Cibleszen is. A Kele
menen 1700—2000 m közt (K omán A.), a Bisztricsórán 1700-tól a csúcsig. 
A Hargitán, Csik vármegyében az Öcsém és Nagy-Hagymás havason 
mésztalajon és a Büdös hegyen. Brassó vármegyében a Csukáson, a Kő
havason, a Bucsecs-en. A Fogarasi havasokon. Szeben vármegyében az 
összes magasabb havasokon, pl. a Frumószán. Hunyad vármegyében 
B aumgarten szerint a Vulkán hegységben, a Retyezát kúpján 2477 m ma
gasságban (Degen Á rpád adata). Krassó-Szörény vármegye magasabb hava
sain. A Bihar hegységben a Csepilor stb. havason. Kéry szerint Arad megye 
keleti szélein. Horvátországban Modrus-Fiume vármegyében a Sneznik-en, 
Brod, Cubar mellett, s a Fuzine melletti hegyeken. A Velebiten, a Palinovac 
hegyen 1600 m magasságban.

V. vitis idaea L . — Vörös áfonya. Örökzöld, alig elágazó törpe 
cserje, fényes, visszás-tojás alakú, kissé visszahajló élű levelekkel és piros 
bogyóval. Fenyvesek szélén, lápos, tőzeges helyeken, vagy a rénzuzmó 
szürke gyepjeiben terem mindenütt a magasabb hegyvidékeken; nagyobb 
tömegben csak ritkán látni. Terem a Kárpátok egész láncolatán, Nyitra vár
megye magasabb hegyeitől a Krassó-Szörény vármegyei előhavasokig.
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A Magas Tátrában 1850 m magasságig. A Kárpátok belső széleiről isme
retes pl. Rozsnyó mellől, a borsodi Bükk hegységből, Máramaros várme
gyében a máramarosszigeti Kőhát-, Runk-, Guttinról. Csik vármegye 
déli határán a Kukojszásról és környékéről. Háromszék vármegyében a 
„Rétyi nyir“-ről (Moesz Gusztáv  adata); a Hargitáról. Krassó-Szörény vár
megyében a Pojána-Ruszka hegységből és a Szemenik hegyről. A Bihar 
hegységből 580—1770 m magasságban; Verespatak mellett a Csetatyén, 
a Szkerisórán, Alsó-Fehér vármegyében Nagyponor mellett a Mluha tónál 
s tovább északkeletnek egész Kolozsvárig.

Dunántúl, Vas vármegyében Kőszeg mellett a Zeiger hegyen, Pinka
főnél és Felsőlövő mellett.

Horvátországban Modrus-Fiume és Lika-Krbava megyében a maga
sabb pontokon, így a Risznyákon, a Kapellán, Velebiten, utóbbi helyen a 
hűvös dolinákban 900 m, a csúcsokon egész 1700 m magasságban.

V. oxycoccos L. — Tőzeg áfonya. Igen nyúlánk, kúszó, vékony szárai 
vannak, levele apró, virágai pirosak, hosszú nyelűek, a párta cimpái 
visszahajlók. A bogyó vörös, apró. Tőzeges, lápos helyeken terem körül
belül ugyanott, ahol az Andromeda. Árva vármegyében a zázrivai Borek 
mocsárban, a Mincsol hegyen és a Bori lápon bőven. Liptó vármegyében a 
Kriván csoportban a Szvarina, Podbanszko lejtőkön. A Magas Tátra alján 
Rókus, Kisszalók, Késmárk, Csorba-tó mellett stb. egész 1300 m magas
ságig. Szatmár vármegyében a Dumitru, Piatra lucsi hegy lápos helyein, 
Máramaros vármegyében a Guttin, Kőhát vonulatán, továbbá Kőrösmező 
mellett a Szmerecsok nevű helyen. Besztercze-Naszód megyében a határszéli 
Kosna lápján. Csik vármegyében Borszék mellett, a Kukojszás, a Mohos-tó 
és Büdös lápján; a Hargita alján Lövéte, Szentegyházasfalu mellett. A 
Bihar hegységben Kalinyeásza és Valea Isbucu lápos helyein 1200 m magas
ságban. Alsó-Fehér vármegyében a Nagyponor melletti Mluha tónál. Kolozs 
vármegyében Magyarvalkónál.

Dunántúl egykor a Tapolcza melletti Vindornyalak fenyvesében és 
süppedő lápján tenyészett.

Calluna Salisfo.

C. vulgaris (L.) Hull. — Csarab. Többé-kevésbé heverő cserje, kicsiny, 
lilásvörös füzéres virágokkal és apró, pikkelyszerűen 4 sorban szárra 
nyomott levelekkel. A laikus közönség hibásan Erica-nak nevezi. A 
fekete áfonya mellett a legelterjedtebb hanga-félénk. A Kárpátok vonu
latában, Dunántúl a határszéli megyékben és Horvátországban, tehát az 
Alföldet, a magyar Szigethegységet és az Erdélyi Medencét kivéve, az 
egész országban terem s a hegylejtőket sokszor igen nagy foltokban 
takarja. Pozsony mellett a Zergehegy lejtőjéről és Szentgyörgy mellől 
ismeretes. Az Északnyugati és Középkárpátokban igen gyakori, helyen- 
kint, mint pl. Árva vármegyében Szuchahora és Jablonka községek közt 
a határszélen igen nagy, sík területeket teljesen beborít és tesz szántásra
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alkalmatlanná. A Magas Tátrában átlag 1750 magasságig terjed, maxi
mális megfigyelt magasság a bélai mészhegységben a Jagnence nevű 
havasrészen 2022 m (Fekete Z.) A Magas Tátra liptói részén Kokava és 
Pribilina határában, a Magúra nizná-n 1920 m. Az Északi Kárpátok déli 
lejtőin a legalsóbb megfigyelt előfordulások: Trencsén vármegyében Beczkó, 
Nagyszaniszló mellett, az Inovec hegyen, Nagyróna, Egbelény mellett, Nyitra 
vármegyében a Ghimes és Nyitra közti Zsére mellett 250—300 m (Moesz 
Gusztáv adata) és a Zobor hegyen. Bars vármegyében Velsécz mellett a 
Zengő hegyen és a Szvinecen, Hrussó váránál, Kicző és Nagyugrócz mellett. 
Gömör vármegyében Tiszolcz mellett a Lavoda hegyen, Nagyrőcze mellett. 
Abauj-Torna vármegyében: Baska község mellett és Stósz fürdőnél. Eperjes 
alatt Licsért községnél 280 m magasságban (Blattny).

Az Északkeleti Kárpátoktól lefelé már jóval ritkább. Ismert, vagy 
újabban följegyzett termőhelyei: Sáros vármegyében Kellemes község 
határa Ortási erdőrész 350 m magasságban (Komán A rtúr észlelése). 
Zemplén vármegyében Laborczfő (Habura) község Mezőlaborcz mellett, 
Szatmár vármegyében Láposbánya határában Páprád erdőrészben 229 m 
(Blattny T. észlelése) és a Mike hegyen Vámfalu mellett. Csik vármegyé
ben Borszék mellett, a Büdös hegyen, Háromszék vármegyében az Ojtozi 
szorosban Sósmezőnél, a Nemere alatt, a Veresvíz és Bardócza tetőkön 
és Baumgarten szerint más pontokon is.

Brassó vármegyében aBucsecsen. Szeben vármegyében Verestoronynál. 
Hunyadban Déva mellett. Fogaras vármegyétől kezdve a Déli Kárpátok vonu
latáról különben alig van adatunk, itt már a Bruckenthalia veszi át szerepét. 
Krassó-Szörény vármegyéből csak a Mehádia melletti Strazsuc hegyről, 
Ferenczfalva és Stájerlak közötti fenyves szélén ismeretes, s mint legérde
kesebb s egyúttal az országban a legmélyebben észlelt termőhely Orso- 
vánál, a hűvös Krivica völgyben 120—150 m magasságban. (Degen Á rpád 
adata.)

A Bihar hegységben a Valea Isbucu-n, La-grope, Kalinyeásza, Batrina 
hegyeken 1200 m körül, a Vlegyászán, a Piatra arsa-n, kelet felé a Pod- 
sága pataknál, Zalatna, Abrudbánya, Verespatak mellett, tovább északnak 
a Tordától és Kolozsvártól nyugatra eső asszonyfalvi hegyeken, Meregyó- 
nál Bánffyhunyad mellett.

Dunántúl, Sopron vármegyében a soproni és Rozália-hegységben min
denütt tömegesen, a Lajta hegységben már gyérebben, a fertőmelléki he
gyekben s a megye délnyugati dombvidékén Lánzsérújfalu, Vámos, Derecske, 
Horvátzsidány stb. mellett, a somfaival erdőben. Vas vármegyében a hegyes 
vidéken szintén mindenütt gyakori, seregesen nő, a legelőkön sokszor a 
jobb takarmány füvet kiszorítja. A megye kelet felé eső dombvidéke felé 
ritkul, még van a szelestei erdőben, Nagysitke mellett még töméntelen. 
Zala vármegyében a nyugati dombvidéken, legelőkön, kavicsos talajon 
szintén gyakori. Legkeletibb termőhelye itt Sümeg erdeje, sőt még Keszthely 
mellől is említi egy régi adat.

Horvátországban, Verőce megyében a Papuk hegyen 399 m magas-
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Ságban bükkösben s másutt is, így Drenovac, Selo, Duzluk mellett, Ribnik 
mellett Károlyvárosnál, Zágráb mellett s a nyugati határszéli hegyekben. 
Modrus-Fiume és Lika-Krbava megyékben megint elég gyakori, többek 
közt az Ogulini Klek hegy alatt, a Risnyák alhavason stb., a Velebiten 
Kaludjerovac község mellett a Marko vác nevű erdőrészben 702 m magas
ságban, a Sladikovac hegyen 920 m magasságtól kezdve. Fiume felett a 
Reöina völgyben ritka.

Bruckenthalia Reichb.

B. spiculi/olia (Salisb.) Rchb. Kúszó tövű törpe bokor, rövid, elálló 
tűlevelekkel s a szárak végén rövid, tömött fűzérbe összeszoruló, pirosló 
hússzinű apró virágokkal. Az egyes virágok rövid harangalakúak, nyitott 
karimával és hosszú kiálló bibeszállal. A Rhododendron Kotschyi-Y&l együtt 
Erdélynek egyik legjellemzőbb növénye, mely hazánkon kívül még a Bal
kán félszigeten és Kisázsiában honos. Terem a déli Kárpátok határ lánco
latán s a Bihar hegységben, innen kelet felé egész Kolozsvárig.

Régebbi, újabban meg nem erősített adatok szólnak a besztercze-naszód 
vármegyei Ünőkőről és Szerecsentetőről. Biztos az előfordúlása — főképen 
fenyvesek ritkás, tisztásos helyein, hegylejtőkön s föl a törpefenyő övében 
is — a háromszékmegyei Nemere hegyen (B ányai János adata), Brassónál 
a hegyekről leszállva, a Kisfüggőkövön, ültetett tölgyesben még 680 m, 
a noa-i fenyvesben szintén 680—700 m magasságban is található. A 
Bucsecsen 2000 m-nél még terem. A Fogarasi és Szebeni havasokon gya
kori 1000—2000 m magasságokban, de elszórva mélyebben is (Bráza völgye 
790 m, Blattny adata). Hunyad vármegyében a szászváros-kudzsiri széles 
hegyhátakon a fenyőövben mindenütt. A Páreng havasokon 1700 m körül, 
a határszéli Vulkán hegységben 1000 m körül, a Retyezát havasokon 
egész 2500 m magasságig, leszáll azonban a Borbátvíz alsó szakaszáig (625 
m, Blattny adata), Krassó-Szörény vármegyében a Ruszka hegy csúcsán.

A Bihar hegységben a Rézbánya melletti Tomnateku hegyen 1200— 
1300 m magasságban. Kelet felé a Skerica hegyen Felsőpodságánál, a 
Muntyele maré havason. Kolozsvárnál az Árpád csúcson 834 m magas
ságban Calluna vulgaris-szal együtt s innen nyugat felé a Gergelő, Buhujásze, 
Timpanye havasokon.

Erica L.
E. carnea L. Hasonlít a Bruckenthaliához, csakhogy virágai hosz- 

szabbak, hosszúkásak, a porzótokok kiállnak belőlük. Hazánkban csak 
Horvátországban: Zágráb, Modrus-Fiume és Lika-Krbava megyében terem, 
az Alacsony Tátrából, úgyszintén Erdélyből közölt régi adat nem nyert 
megerősítést; a laikusoknak a Felvidékről ismert „Ericája“ alatt a Calluna 
vulgaris értendő.

Horvátországban a meszes hegylejtőkön meglehetősen el van ter
jedve. Ismeretes a Zágráb alatti Samobor hegyeitől kezdve, nyugat felé az
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Ogulin melletti Klek hegyen 800—1000 m magasságban, a Crni pótoknál, 
a Biela Lazicán, Ostro-nál, Fiume felett Lopazza, Jelenje és Grobnik mellett. 
Zengg mellett a Sveti Kriz-en körülbelül 400 m magasságban, a boszniai 
határszélen a Korenica melletti Mrzin hegyen és a Pljesevicán 1500—1600 
m magasan. A Velebiten a Goli vrch hegyen Brusane mellett 1400 m, a 
Visocicán és Viserujná-n 1600 m, a Sladikovac hegyen 1200 m, Badanj 
hegyen 1600, a Sveto Brdo-n (Monte Santo) 1650 m magasságokban.

Az ország határain kívül az Alpokban és a Balkán nyugati részén terem.

A hanga-félék után még itt tárgyalható a

Daphne L. — Boroszlán.

A szabadszirmú Thymelaeaceák családjának törpe, mérges fájú cser
jéje. Csöves lepelvirágja 4 cimpájú. Levele épszélű, gyakran örökzöld. A 
termés vörös bogyó. A hazánkban képviselt fajok a következők:

D. mezereum L. Felálló szárú, lombhullató cserje. Kora tavasszal, levél
hajtás előtt virágzik. Virágai liláspirosak, kellemes illatúak, a kevés ágú 
szár oldalán sűrűn köröskörül ülők. Levelei nagyok, az ágak csúcsán 
állanak össze. Terem a Kárpátok egész láncolatán, Dunántúl, Horvát
országban, tehát az Alföldet s a Pilishegységet kivéve, az egész országban, 
erdők szélén, vágásokban, ritkás erdőkben, inkább szálonkint egészen a 
törpefenyő övéig. A Középkárpátok déli szélén lemegy Hont vármegyében 
Kemencze községig, a Börzsönyi hegységben a Szimpataki völgyig Nógrád- 
verőcze lelett és Vácz felett. A Mátrában a Kékesen és Párád mellett, a 
borsodi Bükkhegységben Kisgyőr felett és Hámornál.

A Máramaros vármegyében följegyzett magassági adatok a Kőrösmező 
alatti Hoverlán 1360 m-ig, a borsai Nagy Pietroszon 1830 m-ig szólnak. 
A Bihar hegységben főleg mészterületen 300—1285 m között, nyugat felé 
még az aradmegyei Kalodvánál, délkeleten Gyulafehérvár felett Toroczkó- 
nál stb. terem.

Dunántúl a Bakonyban Szentgálnál, Bakonybél-nél, Kerteskőn stb. és 
Sümeg mellett. Sopron vármegyében a Lajta hegységben, Kismarton mel
lett, Ágfalva mögött. Vas vármegye nyugati hegyvidékén mindenütt.

Horvátországban, Szlavóniában s a magasabb hegyvidékeken min
denütt, a Velebiten pl. a Kozjak hegyen 1500 m magasságban.

D. meorum L. Sokágú, rendesen terpedten heverő törpe cserje, örök
zöld kicsiny levelekkel s a hajtások csúcsán többesével álló piros, illatos 
virágokkal. Jóformán az egész országban, kopasz tetőkön, sziklás lejtőkön 
elszórtan terem. A Kis Kárpátokban a pozsonyi Hausbrunn mellett. A 
Nagy Fátrában a Drjenok hegyen s a blatniczai Osztri vrch csúcsán 1100 
m magasságban bőven terem (Textorisz B., Margittai A.).

Adat van Liptó vármegyéből; Szepes vármegyében Szepestapolcza 
mellett a Baba hegyen, Lucsivna mellett. Igló alatt a Hernád áttörésében, 
a galiciai határon a Pieninekben.
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Erdélyben Kolozsvár mellett, a Tordahasadéknál, Nagyszeben, Szász- 
fenes, Homoródbene, Medgyes, Csikszentdomokos, a háromszékmegyei 
Kraszna stb. mellett, Csik vármegyében Zsögöd mellett és a Gyilkos-tónál.

A Nagy Alföldön a hegyekről leszáll Szatmár vármegyében Kakszent- 
márton, Nagykároly és Ecsed mellé, Szabolcs vármegyében a Nyírségen 
Nyírbátornál nő. A Közép Dana-vidékén Budapest budai oldalán a Szép 
Juhászné mögött, a tétényi fensikon, a Kőérberek alatt és Budaörs felett 
a Csíki hegyeken 150—300 m magasságban. Nagykovácsi mellett a 
Kopasz hegyen. Pilisszentiván felett a Nagyszénás hegyen, a Piliscsaba 
feletti dombok tetején 140—450 m magasságokban. A Balatonnál Keszt
hely, Gyenesdiás mellett, Bakonyban Várpalota és Bakonyszentlászló mel
lett. Győr mellől még Clusius közli. Sopron vármegyében a Lajta hegységből 
van adat s a Vas vármegyével határos Klausen-erdőből Kéthely és Kőszeg 
közt. Vas vármegyében Zsida és Apátistvánfalva közt az apátsági erdőben, 
Felsőlövőn, Őriszentpéternél és Vaskörtvélyesen, Városszalónak mellett. 
Zágráb vármegyében Zágráb és Sv. Simun mellett; Samobor alatt az Oströ 
hegyen Rude mellett egy hosszabb levelű alakja nő. Modrus-Finme vár
megyében Mrzla-vodicza-nál találták.

D. arbuscula Celak. Hasonlít előbbihez, de levele hosszabb, vastagabb, 
ráncos, visszahajlott élű, rendesen kissé szőrös. A cserje felálló ágú. Csu
pán hazánkban terem, még pedig a gömörmegyei Murány-vár szikláin, az 
úgynevezett Sánc hegyen, a vár szikláin, a Teszná szkalán 938—1038 m 
magasságban. Az északi Kárpátoknak s vele az egész országnak egyik 
legérdekesebb endemikus növénye.

D. laureola L. Nagy, hegyes, örökzöld levele és sárgás-fehér virága van, 
szára kevéságu, felálló. Csak Dunántúl, az Aldunán és Horvátországban 
terem, igen ritka. A Lajta folyónál Brucknál, Veszprém vármegyében Gyula- 
firátótnál és Herendnél és a Vértes hegységben Vértessomló mellett terem. Az 
Aldunán Krassó-Szörény vármegyében Ujmoldova mellett, a Milán hegyen.

Horvátországban Verőce vármegyében Orahovicza-nál, a kalugyéri 
kolostornál az Iskrica forrásánál. Toplika és Teplicz mellett. Belovár-Kőrös 
vármegyében Kőrösnél és Kalnik mellett. Azután Zágráb mellett. Fiume 
felett a Recina völgyben Zakalj mellett. A krajnai határon Risznyák al- 
havason; Ogulin mellett a Klek hegyen és Tűk mellett, Lika-Krbava vár
megyében a plitvicai tavaknál, a Mrzin hegyen és Brusane mellett.

Hazánkon kívül még csak Déleurópában honos.
D. Blagayana Freyer. Az előbbi fajtól lekerekített hegyű levelével tél

éi elsősorban. Csak Erdélyből és Zágráb vármegyéből ismeretes. Erdélyben 
Brassó vármegyében a Nagykőhavason terem 1600—1840 m magasságban 
bőven s a Csukás havason. A Bucsecs és Páreng déli lejtőin, már a 
romániai oldalon. A Bihar hegységben Felsővidra felett a Bihar felé 
gyéren, 640 m magasságban. Zágráb vármegyében Samobor alatt az 
Oströ hegyen Rude mellett.

Hazánkon kívül még déli Stájerországtól délkelet felé és a Balkán 
félszigeten nő.
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D. alpina L. Szintén fehéres, kicsiny virágú, de kicsiny, ősszel le
hulló levelű és igen ágas, alacsony bokor. Csak Horvátországban terem 
sziklás helyeken. Modrus-Fiume vármegyében Mrzla vodica és Kamenjak 
mellett, Liö mellett a Medvedjakon; Zengg mellett a Senjska draga-ban 
70 m magasságra száll le; Grizane mellett 300 m magasságban, Fiume 
felett a Reöina völgyben Grohovo mellett nő. Lika-Krbava vármegyében 
a plitvicai tavaknál, Kor enica mellett a Mrzin hegyen, a Velebiten pl. a 
Peöarski kuk-on és a Sladovaca-n.

Hazánkon kívül még Déleurópában honos.
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MÁSODIK FEJEZET.

A magassági elterjedés határai.
A bevezető részben is rámutattunk néhány oly munkára, melyek a 

fatenyészet magassági határairól is megemlékeznek. Vizsgálati területünkre, 
vagy ennek némely részére vonatkozó — az 1865. évig közzétett — 
magassági elterjedési adatokat H únfalvy János gyűjtötte össze „A magyar 
birodalom természeti viszonyainak leírása, I. II. III. kötet (1865.)“ cimű 
művében.1 Ez adatokat főleg W ahlenberg, F uchs, Sydow , Tobias, Kerner 
A., S täche, S tur, Hauer, Reissenberger, Kreil nyomán közli. Miután 
Kerner nagy jelentőségű munkája „Die VegetationsVerhältnisse des mitt
leren und östlichen Ungarns und angrenzenden Siebenbürgens“ csak 1875- 
ben hagyta el a sajtót, a Húnfalvy művében idézett KERNER-féle bihar- 
hegységi adatok „Das Pflanzenleben der Donauländer“ (1863.) cimű műből 
vétettek. A FucHS-tól vett adatokat2 Húnfalvy igen sok esetben a Magas 
Tátrára vonatkoztatja, ez pedig helytelen, mert F uchs adatai „Szepességről“ 
valók. Természetes, hogy a lúcerdőhatárra, a havasifenyő felső határára, 
a törpefenyőre stb. vonatkozó szepesmegyei adatok kizárólag a Magas 
Tátrára vonatkoznak, mert Szepes vármegye egyéb hegyei nem elég magasak 
e fajok tenyészeti határának kifejlődéséhez, avagy csupán itt fordul elő 
az illető faj (pl. a Pinus Cembra). A cseresznyének, szilnek (valószinüleg 
Ulmus montana With.) s a kislevelű hársnak itt említett adata nem vo- 
natkozhatik a Magas Tátrára, legfeljebb a környékére. Húnfalvy azt a 
hibát is elkövette, hogy egyes — szűkebb termőhelyre értett — adatot 
átlagképen említ, pl. a lúcfenyőnek 1519 m-es felső tenyészeti határát a 
Magas Tátrára nézve átlagnak vette, holott ez csak a „Treppchen“ nevű 
részre értendő. Kerner adatait is sokszor összezavarja s ezért ajánlatos 
a szerzők eredeti műveiből meriteni.

1 I. kötet: 205., 268., 401., 402., 406-408; — II. kötet: 29-31., 62., 173—180., 577., 
580; — III. kötet: 619—622. lapokon.

2 A szepességi központi Kárpátok és azok környéke legjelesebb fanemeinek 
tenyészeti határairól az északi szélesség 48° 30' és 49° 30' között. — Erdészeti Lapok 
I. évf. (1862.) 35-42. és 76-82. 1.
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Húnfalvy munkájának megjelenéséig közzétett adatok részint átlag
értékek, részint egyes adatok. Ez utóbbiak- összehasonlításra alig alkal
masak, mert a felvétel helyének pontos megállapítása többnyire hiányos, 
de meg kell hogy bízzunk bennök, a kutató jóhiszeműségét feltételezve. 
Máskép állunk az átlagokkal, melyekről ritkán tudjuk, hogy hány eset, hány 
magasságmérés eredményének középértékei? A HűNFALVY-nál felsorolt átlagos 
tenyészeti határok megbízhatósága feló'l csak akkor dönthetnénk, ha tudnók, 
hogy hány észlelésen alapúinak ? Saját megfigyeléseink eredményét is csak 
akkor tartjuk elfogadhatónak, ha ezt igen sok adattal támogathatjuk; járulhat 
ezekhez azután bármily szélsőséges megfigyelési adat, az átlag mégis 
alig változik. Egy másik főkövetelménye az átlag megbízhatóságának 
az, hogy az a terület, hegycsoport, vagy vidék, amelyre az átlag vonat
kozik, elég egyenletesen legyen bejárva, Egy biharhegységi átlag ki
számításához a Vlegyásza, Gyalui havasok, Nagy Bihar, Gajna stb. adataihoz 
egyaránt szükség van, máskülönben a nyert átlagot nem is lehet az egész 
területre vonatkoztatni. Mindig óvatosaknak kell lennünk az átlagok ma
gasságából vont következtetéseknél, különösen akkor, ha az adatokat 
expozíciók szerint csoportosítjuk; 2—3 adatból álló csoport még nem ad 
konklúziók vonására alkalmas eredményt. Biharhegységi bükkadataink 
közt a faalak felső határának átlagsora nem megbízható, mert (összesen 
28 adatból) egy-egy expozícióra igen kevés jut.

Kerner volt az első, aki igen sok barometrikus magasságmérés 
helyét közelebbről meghatározta, expozíciók szerint csoportokat képezett 
s nemcsak egyetlen átlagos középértéket, de (pl. a bükknél, lucfenyőnél) 
minden expozícióra külön-külön átlagot is számított. De vájjon KERNER-nek 
a Bihar hegységre vonatkozó közismert átlagsorai nem változnak-e meg, 
ha a magasságmérések számát gyarapítjuk s egy-egy expozícióra nem 3—4, 
de. 10—15 adat jut? (Kerner tudvalevőleg a bükkhatár átlagsorát 28, a 
lúcfenyőét 37 adat alapján képezte.) Ha az egyes adatokat vesszük, egy- 
egy magas esetet többnyire bármily hajlású hegyoldalon találunk s éppen 
az most a fontos, melyik az a hajlás, ahol leggyakoribbak a nagy elevációk? 
Ennek eldöntéséhez ilyképen igen sok magasságmérésre van szükségünk!

Az aláb biakb an  F uchs és  Húnfalvy a d a ta it  párh uzam b a állítjuk  az  
erd észeti n ö v én y  földrajzi m eg fig y elések  ered m én yeive l, de csak  oly h elyek en , 
ahol átlagokról, m in im um okról, v a g y  m ax im u m ok ró l van  szó. M egjelölt 
term őh elyek re von atk ozó  eg y e s  ad atok n á l ö sszeh a so n lítá st n em  teszün k . 
Az ered etileg  b écs i láb akb an  m eg a d o tt t. f. m a g a ssá g o k a t m éterek b en  
fejezzü k  k i (á tsz á m ítá s i tén y ez ő  0'316), a k é tsé g e s  ad a to k a t m egk érd ő
jelezzü k . F o ly ta tó lag  F ekete LAJOS-nak1 2 és  Hajdú jÁNOs-nakJ m agasság-  
m érése it  közöljük.

Kerner ANTAL-nak em líte tt  k é t  m u n k ájáb an  k ö z z é te tt  ad ata ih oz fűzött 
m eg jeg y zése in k n ek  és  a m eg fig y elése in k  ered m én y év e l való  összeh ason-

1 Erdészeti Lapok 1875. évfolyam.
2 Erdészeti Lapok 1899. évfolyam.
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tításnak, nemkülönben P ax  F erdinand a Kárpátok növény földrajzi viszonyait 
tárgyaló értékes munkájához1 tett észrevételeinknek külön fejezetet szen
telünk. Beck von MANNAGETTA-nak Horvátországra érvényes magasság- 
méréseit2 a Dráva-Adria közti Alpok keretében ismertetjük.

A Szepességen és környékén található erdei fák 
tenyészeti határainak jegyzéke Fuchs Frigyes 

szerint (Erdészeti Lapok, I. évf. 39. és 40. 1.):

Az erdészeti növényföldrajzi 
megfigyeléseknek a Magas Tátrára 

vonatkozó eredményei:

Pinus montana Mill...........

a. h.

1165

f. h.

1923

a. h.
átlag min.

f. h.
átlag max.

1960(2140)
Pinus Cembra L........ ........

kivétel a Tarpatak völgy
1296
1200

17098 } 1376(1021) 1695(1821) fa
B etu la ............-.................. — 1576 — 1495(1610) cserje
Picea excelsa L k—............ 388 15194 — 1490(1696) fa
Larix decidua Mill. ------ 389 1469 — 1500 (1696) fa
Sorbus aucuparia L........... — 1462 — 1600 (1777) cserje
Acer Pseudoplatanus L— — 1271 — 1250 (1560) fa
Pinus silvestris L............... 311 1233 — 1270 (1465) fa
Populus tremula L............ — 1208 — - (1425) cserje
Fagus silvatica L............... — 1186 — 1220 (1356) fa
Abies alba Mill. — ....... - 322 1088 — 1260(1562) fa
Prunus avium L________ — 858 — —
Taxus baccata L.5 ------ 458 852 — — (1300)
Quercus sessiliflora Salisb. — 836 — —
Fraxinus excelsior L_____ — 805 — —
Tilia cordata Mill............... — 803 — —
Acer platanoides L. ------ — 803 — —
Alnus incana W illd.------- 324 786° — — (1350)
Pirus malus L.................... — 786 — —
Carpinus Betulus L . ......... — 440 — —

kivételesen7 ......... — 665 — —
Quercus Robur L .----------- — 580 — —
Alnus glutinosa Gärtn. — — 3818 1 _ — (1290)

— (703)
kivételesen-------

Acer campestre L. ____ —
7049

(?)318
J

1 Grundzüge der Pflanzenverbreitung in den Karpathen (I. kötet 1898., II. kötet 1908.)
2 Die Vegetationsverhältnisse der illyrischen Länder. 1901.
3 Tulajdonképen csak a Kistarpatak völgyre (Treppchen) vonatkozik.
4 Szintén a Treppchenre vonatkozik.
5 Káposztafalva vidékére vonatkozik.
6 H ú n f a l v y  szerint (I. k. 407. 1.) mint bokor 1079 m-ig megy fel.
7 A Lőcse melletti „Durst“ erdőrészre vonatkozik, ahol Fuchs idejében mint

egy 1*7 hektár területen fordúlt elő; a szomszédos lomberdőkben hiányzik.
8 Korompa környékén.
9 Szepesbéla környékén.
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F uchs adatai nem mindig átlagok, de mint ilyenek szoktak mégis 
tekintetbe vétetni (Hűnfalvy); jelenlegi megfigyeléseink eredményeit álta
lában födik s Szepes vármegye erdei fatenyészetének vertikális határairól 
elég hű képet adnak.

Megfigyeléseink
Hűnfalvy művében felsorolt határadatok összefoglalása: szerint:

átlag (max.)
Farabovec, tölgyerdő legmagasabb pontja 

Zimena (most: Újvíz) hat.-ban (Kis Fátra) 393
A pohorellai (jelenleg: Garamkohó) Prehiba 

nyergen az erdő határa (Alacsony Tátra) 1386
A fenyő f.h.-a a Béla völgyében (Magas Tátra) 1533
A törpefenyő a. h.-a a Tiha völgyben, a

Tomanova tövén .....................................  1146
A fenyő f. h.-a a koprovai völgyben......... 1533
A törpefenyő f. h-a Nagykriván csúcsán 1972
Zabtermesztés f. h.-a Zsgyár környékén — 1072

f. h.-a Poronin környékén 1083
Lopatna csúcsa, egyszersmind a fenyő f. h.-a 1593
Dealu Popi, a lomblevelű fák felső határa 1319
Koronjis, a fenyő felső határa sziklakapu

nál (Radnai havasok)................................ 1364
Koronjis, a fatenyészet felső h a tá ra ......... 1221
A fatenyészet felső határa az Anyes forrásai

mellett ......................................................  1578
A fenyő f. h.-a a Lala völgyben ..............  1590
Muncsel-Majorenilor, a gabona és zabföldek

f. h.-a a hegy D-i oldalán ....................  1240
VervuGropsilor, a gabonaföldek felső határa 954
Lakőcza, a bükk felső határa . 1785(?)
Bucsecs, az erdő felső h a tára ....................  1739 1770 (1848)
Vunetura-Butyanu É-i oldalán a lombfák

felső határa........................  1273
Albie hegy ÉNy-i lejtője, a lombfák f. h.-a 1273
Bulla hegy ÉK-i lejtője, a lombfák f. h.-a 1376
Kicsora Popi DNy-i lejtője, lombfák f. h.-a 1344
Tunszul hegy É-i lejtője, a lombfák f. h.-a 1332

K-i lejtője, a fenyőfa f. h.-a 1674
K-i lejtője, a törpefenyő a. h.-a 1579

Nagy Negoj, É-i lejtő, a lombfák f. h.-a — 1230
Bürkacs hegy É-i lejtő, a lombfák f. h.-a ... 1304

a lombfák felső határa ... 1270
Szurul, É-i oldal, a lombfák felső határa 1268

a fatenyésztés felső határa .........  1603
Girku, É-i lejtő, a fenyőfa felső h a tá ra_ 1784
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Dealu Sztirpu, É-i exp., fenyőfa f. h.-a _
Í1865
11801

Dealu Vojnaguluj, vagy Vojnagu-Kataniest
D-i oldala, a lombfák felső határa____ 1577

Repetele hegy, DK-i lejtő, lombfák f. h.-a 1572
Nedeju, K-i lejtő, a tűlevelű fák f. h.-a — 1873
Grositu, É-i lejtő, a tűlevelű fák f. h.-a — 1830

É-i lejtő, a lombfák felső határa 1408
Frumosa, É-i lejtő, a lombfák felső határa 1388

ÉNy-i lejtő, a fenyőfa felső határa 1839
Tomnatek, K-i lejtő, lombfák felső határa 1373
Sánta, É-i oldal, lombfák felső határa — 1288

É-i oldal, bükkfa felső határa------ 1316
Ivánvárhegy (Riu Szadulujtól D-re), a fe-

nyőfa alsó határa — -----------— -------- 1358
Ivánvárhegy ÉK-i lejtő, lömbfák f. h.-a — 1420
Purkerec hegy D-i oldala, lombfák f. h.-a— 1377
Plésa, a Nagy- és Kis Cód közt, a fenyő

alsó határa (D-i exp.) — ... ... — — 1185
Plésa, ÉK-i lejtő, a lombfák felső határa — 1349
Presba, É-i oldal, a lombfák felső határa 1281
Páreng, ÉNy-i oldal, a lombfák felső határa 1422
Páreng (Gura Plajuluj), a bükkfa f. h.-a— 1169(?)

a fenyőfa felső határa _ 1581
Retyezát, ÉNy-i oldal, a tűlevelű fák f. h.-a 1778
Zengg környéke, a tölgyfa felső határa — 568
Tengerparti hegység, a szelidgesztenye f. h.-a 665 5701 (740)

a füge felső határa ____ 390 308 (387)
a szőlő felső határa — — 492 462 (604)
az olajfa felső határa 300 — (325)

Az erdei fatenyészet felső határa lúcf. erdőhatár
a Magas Tátrán, átlag max.

Koprovai völgy ----------- 1533
Nagy Kriván __________ 1463
Koncsiszta___ _________ 1471
Lomnici csúcs K-i oldalán 1398
egyremásra --------------- 1422—1519 1490 (1696)

Máramaroshan — — — — — — 1327 1470 (1644)
a Badnai havasokban,

a Koronjis hegyen — — 1221
a Lopatna hegyen ____ 1593
az Anyes forrásainál------ 1578
a Lala völgyében-............ 1590

1 Dráva-Adria közti Alpok.
Fekete—B la ttn y: F á k  é s  c s e r j é k  e l t e r j e d é s e . 11
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az Ünőkőn------------------- 1580
Zólyom vármegyében- _ _ ......... 1400—1580 1440 (1568)
a Babia Gorán - . — — ___ 1360 1430 (1506)
a Bihar hegységben — — — 17381 1580 (1754)
az erdélyi Déli határláncolatban

a Bucsecsen __________ 1739 1770 (1848)
a Szurulon____ ________ 1600
a Tunszul keleti oldalán_ 1674
a Girku északi oldalán — 1784
a Sztirpu északi oldalán — 1802
a Nedeju keleti oldalán... 1873
a Grositu északi oldalán 1830
a Frumosza ÉNy-i oldalán 1840
a Gura—Plajuluj-on — — 1581
a Retyezát ÉNy-i oldalán 1778
egyremásra — — - _ _ 1833 1750 (1880)

A törpefenyő és törpeboróka felső határa
a Magas Tátrán} 

/
átlag max.

1923 ( I960 (2140)2 
12000 (2140)3egyremasra — — — ___

kivételesen a felkai völgy-
ben _______ — — 1773

Nagy Kriván-on — — — 1972
Nad-Paulován — — — — 1757

Máramarosban — — — _ — 1770 (1870 (2000)2 
11900 (2000)3

a Radnai havasokban;
a Busszijosz hegyen — — 1690
Erdélyben általán véve — 1900—2150

A lombos fák tenyészésének felső határa
a Magas Tátrán ____ - - 1273
a Radnai havasokban, a

Dealu Popi-n _______ 1320
a Bihar hegységben____ 1390
az érd. D.-i h-láncolatban 1230—1578

A tenyészés felső határai

a Bihar hegységben------ 1293 1310 (1422)
Lucfenyő,

a Bihar hegységben ------- 1454—1644 1603 (1754)
(8 m-es faalak f. h.)

Máramarosban ----------- 1327 1470 (1644)

1 KERNER-nek ez az adata az eltörpülés f. h.-ának átlagát jelenti s nem a fatenyé
szet felső határát, melyet HűNFALVY feltüntetni vél. 

a A törpefenyöre vonatkozik.
3 A törpeborókára vonatkozik.
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Magas Tátra — — — 1519 1510 (1696)
(8 m-es fák f. h.)

a Déli határláncolatban — 
Hegyi juhar,

1580— 1878 1760 (1900)
(8 m-es fák f. h.)

a Magas Tátrán ~......... . 1273 1250 (1560)
(faalak)

a Bihar hegységben------ 1293 1320 (1585)
Erdeifenyő',

a Magas Tátrán ____ — 1233 1270 (1465)
(faalak)

Máramarosban--------------- 1011 1140 (1220)
Bükk,

a Magas Tátrán — — — 1186

I

1220 (1356)
(sz. f. h. lúcosban)

( 1270 (1442)
az Alacsony Tátrán — — 

Erdélyben általán -------

1278

1265— 1420

1 (sz. f. h. lúcosban)
I 1290 (1376)
i (erdöhatár)

az erdélyi déli határlánco-
latban _______ _____  1169—1265(?) 1380 (1600)

(sz. f. h. lúcosban)
1 1365 (1617)

a Tengerparti hegységben 1420 '1 (faalakú áll. f. h.)
1510 (1699)

Jegenyefenyő, l (btikkcserjés f h.)

a Magas Tátrán — — — 1088 1260 (1562)
a Bihar hegységben — 1328 1330 (1560)

Közönséges szil,
a Magas Tátrán — — — 896 ?
a Bihar hegységben ___ — 948 940  (1262 )1

Cseresznyefa,
a Magas Tátrán ------  — 858 ?
a Bihar hegységben......... 12 8 0 — 12 9 4 2 84 0  (1169)

Török meggy,
a Pilis-Vértes hegységben 759 64 0  (7 8 4 )3

Kocsánytalan tölgy,
a Magas Tátra környékén 836
a Bihar hegységben------ 784— 822 858 (1106)
a Mátrán ................. — — 632 )

1 660  (939)3a Pilisi hegycsoportban — 759 J
Erdélyben------------- ------ 1106

Hársfa,
a Magas Tátrán ----------- 802 ?
a Biharban------------------- 948 750 (1030)4

1 Ulmus scabra Mill.-re vonatkozik.
2 Bizonyára kultivált példányokra vonatkozik.
3 A Magyar Középhegységre vonatkozik.
4 Tilia cordata Mill.

11*
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Cserfa,
a Bihar hegységben — — 379—721’ 628 (837)
a Pilis-Vértes hegységben 759 610 (756)
a Bakonyban____ — — 474 530 (601)

Diófa,
a Bihar hegységben------ 632
a tengerparti hegyeken — 568 560 (786)
Erdélyben.......................... 408
Szepes vármegyében2 ... 570

Kocsányos tölgy,
a Magas Tátra környékén 580
a Biharban ____ — — 285—315 725 (960)
a tengerparti hegyekben... 702 565 (709)

Gyertyán,
a Magas Tátra környékén 429—665
a Pilis-Vértes hegységben 759 700 (757)
a Biharban----------------- 948 836 (1115)

( fa a la k )
Erdélyben------ — 1106

Virágos kőris, •
ä Pilis-Vértes hegységben 759 540 1,756)

A tenyészés alsó határai
Törpefenyő, á t l a g  m in .

a Magas Tátrában ......... 1146—1330 1270 (752)8
Törpe boróka,

egyes bokrok a Biharban 632—1138 1040 (648)
tömegesen Biharban ____

az erdélyi déli határlánco

1410—1454
( 1180 (622)

1420—1580 ) e l s z ó r v a

latban -----------... __ 1596 (1454)l t ö m e g e s e n

Fenyves,
a Bihar magyar oldalán

egyremásra----------  ... 1005 1190 (770)
É-i lejtőn ------------------- 1166 P i c e a ,  á l l ,  a .  h .

D-i lejtön ------ ------------ 1118
Ny-i lejtőn....................... 1190
erdélyi oldalon _______ 695 { 980 (590)

P i c e a ,  á l l .  a .  h .

helyenkint4 — ............... 537
kirekesztőig ... — ... ... 727—1454(?)
Erdélyi déli határláncolat 1185—1580(?)

1 Kerner, eredeti munkájában: 695 m-re veszi.
* Lőcsére vonatkozik. i{
3 A Középkárpátok hegyvidékére vonatkozik.
4 Kerner eredeti művében ez az adat a sporadikus (kivételes) a. h.-t jelenti az 

Alföld felé eső részeken.
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általában Erdélyben------ 790(?)'
a Fogarasi hav. Burkács-

hegyén ------------------- 1285
Tiszafa,

felső Magyarországon 458 670 (426)
Vörös fenyő,

felső Magyarországon 390 650 (398)
Lucfenyő,

felső Magyarországon 388 520 (302)
Jegenyefenyő,

felső Magyarországon 322 410 (215)
a Biharban-............— — 1005 850 (620)

Erdeifenyő,
felső Magyarországon 311 410 (232)
a Biharban — ... ... ... 528

Bükk,
a Biharban1 — .... — ... 221 — (161)
kivételesen1 ............. ...... 474 360 —
a tengerparti hegységben 702{ 620 (256)

s z .  a .  h . t e n g e r  f e l é

Gyertyánfa,
Pola és Fiume k ö z t------ 543

Virágos kőris,
a Pilis-Vértes hegységben 158

F e k e t e  L a j o s  adatai 1875-ből. (Közlemények a magyarországi főfanemek
tenyészeti határairól és az erdőmívelés köréből. — Érd. Lapok 1875. évf.

49.. 115., 192., 213., 259. 1.)
Picea excelsa Lk. a .  h .  f . h .

Aranyosbánya felett aMuntyele maré felé mint erdő 1008
Görgény környékén mint erdő --------------- 783
Tiszaborkút és Kőrösmező közt cirka ... ... 569
A Maros völgye szűkületeiben ____ ... — 569
A Görgény völgyében, szórványosan — — 632
Abrudkerpenyes határán szórványosan------ 609

I( 1528
Muntyele maré, DK-i lejtő, mint e rd ő ------ ........ 1 1641
Kelemen havas, Maroshó víz felől, mint erdő 1503f
Csorna havas, DNy-i oldal, mint erdő......... :  i i 1500

1 1540
Ugyanott egyes csoportokban ____ _____ 1584
Muntyele maré DK-i lejtő, elcserjésedve ... —. — 1765
Csorna havas É-i lejtő, elcserjésedve ____ 1605

1 Kerner eredeti művében (1863. év) fordítva áll: a 221 m-es adat a kivétel, 
így is kell ennek lenni!
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Abies alba MUL
Aranyosbánya környéke — .................... ........ ........ 1004

„ felett, a Muntyele maré felé ------  1320
Maroshévízen felül — ...................- - ..........— — 840
A Kelemen havason — — ------------------ ---------  1300
Kőrösmezőn felül — ....... .....................................— 848

Fagus silvatim L.
Várfalvi határ, D-i oldal, mint erdő— ....... ............  546
Felek Kolozsvárnál, D-i oldal körülbelül mint erdő 632
Vargyas (Knvaszó pat.) körülbelül mint erdő------- 632
Aranyos völgy Várfalvánál, — szórványosan ------- 348
A Felek É-i oldalán szórványosan - ......... ........— 450
Várfalvi határ, Fogadás alja, szórványosan — — 404
Aranyosbánya és Abrudbánya környéke, tiszta

bükkös — A__________________ _________  1360
Kereszthegy, Görgény és Gyergyó közt, tiszta bükkös 1360
Tiszaborkúti Muncsel, É-i oldalon, tiszta bükkös — 1215

D-i oldalon, tiszta bükkös------  1234
Kereszthegy, szórványosan lúcosban ....................  1375
Kelemen havas, szórványosan lúcosban .............. 1444
Csorna havas, szórványosan lúcosban — ............. . 1263

Quercus Robur L .
Les-tető (vargyasi határ) .......................................... 984

Quercus sessiliflora Salisb.
Bedellői havas, Tilosfő — .... - .............................  1075
Aranyosbánya környéke ................. - ..................... 1025
A Maros völgye, Gödemesterházánál — — — ... 601
Aranyos völgye, Nagylupsánál ---------------------— 500

Carpinus Betulus L.
Aranyosbánya felett, Muntyele maré fe lé ..............  743
Tiszaborkúti Ménesül----------- — - .......................  664

Acer Pseudoplatanus L .
Kelemen havas .................... — — — — — — 1463

Csorna havas — ........................ ......... -..........-  —j
Acer platanoideé L .

Ménesül (Tiszaborkútnál) — ............. ............... ........ 913
Acer campestre L.

Bedellői havas, elcserjésedve ------------  — 1030
Aranyosbánya környékén, mint kis fa ------  ------  629
Hidegaszó pat. (Vargyas hat.) mint magas fa......... 720

Alnus glutinosa Gärtn.
Bedellői h avas....... ............... ........ ..............— ------ 705
Likat hegyhát, Vargyas — .........- ............— .........  812
Tiszaborkút, Tisza völgye ------ ------------  ------  474
Tarac völgyén körülbelül.........- ........... .................-  474
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Görgény völgye, szórványosan .......................   695
Ugyanott kizárólagosan ___ ____ _____________ 632
Aranyos völgye Aranyosbányánál ______   474

Alnus incana Willd.
Görgény völgyében, szórványosan ______ ______  632

kizárólagosan — .................. 695
A Tisza fővölgyén körülbelül ____ — ____  474
A Tarac völgyén körülbelül............ ...................... . 474
Az Aranyos völgyén körülbelül ______ _______— 474
Az Okula K-i oldalán (Máramaros) ... — — — 1068
Az Okula Ny-i oldalán (Máramaros) — —_ — — 1160
A Csorna D-i oldalán (Máramaros) — — _____ — 1087

Hajdú János adatai 1899-ből. (A magyar-román országos határvonal erdé
szeti jelentősége. — Erdészeti Lapok 1899. évf. 81., 220., 344. 1.)

Bucsecs, Loiseleuria procumbens.--_______ ___________ — 2500
„ (Gaura), Rhododendron Kotschyi f. h. — -------  2400
„ (Omu), Rhododendron Kotschyi f. h............................  2490
„ Bruckenthalia spiculifolia f. h.  ................ — 600—1900
„ Pinus montana, összefüggő áll........... . 1800—2176
„ foltokban..._____________ 1650—1800
„ (Greotis), Picea excelsa, eltörpülve f. h_____ _____  1880
„ Pinus montana f. h—____ ____________  2200
„ (Gaura), Pinus montana, szórványos f. h. __ — 2300
„ Picea excelsa a. h. Törcsvár környékén (völgy) — 800
„ Pinus montana alsó h. a Gucán-sztrungai vámúton 1550
„ Gucán, Abies alba f. h_______      1400
„ „ K-i lejtője (Kecskebak), Pinus montana össze

függő a. h. Románia felé-------------- -------- ------- - 1850
„ Jalomica tölgy baloldala (Románia) Pinus montana

összefüggő állományok _______ — ..................... 1900—2350
„ Strunga hegyfok romániai része (DK) törpe Picea

excelsa f. h. —--------- ---------- -----------------------  1950
„ Dudele alatti Zsigera patak balpartja, Picea excelsa

erdőhatár, körülbelül..................... 1_......................  1650
„ Dudele, Alnus viridis összefüggő áll. körülbelül 6

hektár kiterjedéssel — — —  --------------- ------ 1650—1715
„ Dudele, Alnus viridis szórványos a. h. (Zsigera patak

jobbpart) -------------- --------- -------------------------  1550
„ Dudele alatti Lák patak felső részén, Alnus viridis 1600—1700
„ Zsigera tető alatt, Picea (40—50 éves cserjék tőben

mért 2—3 cm vastagság mellett 30—40 cm ma
gasságúak) ................. - ............ ..............................  1800—1850

„ Vaccinium vitis idaea és Rhododendron a. h. — 1650
„ Vaccinium vitis idaea f. h. ------  1866

Magassági elterjedés 167
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168 Magassági elterjedés

Bucsecs, Rubus fruticosus f. h. ----------------------- ---------- --
„ Sambucus racemosa f. h . ------ --------  ---------------
„ Fagus sz. f. h -a (a brassó-fogarasi határon) — —
„ áll. f. h. (a brassó-fogarasi határon) —............
„ Pinus silvestris (a 192—193. határ oszlop tájékán)

egy darab törzs, mész — —......... ................... —
„ Pinus silvestris (Romániai részen) lucfenyő közt szór

ványosan a 189—191. határoszlopok közö tt------
„ Acer Pseudoplatanus f. h.
„ Ribes grossularia f. h.
„ A fundátai bükkösökben Acer platanoides, Pinus

silvestris és Ribes grossularia f. h__________ —
„ A krucsai régi vám felett, Betula verrucosa f. h. — 
„ Fundáta határában (kertekben) alma és szilva meg

terem — - .................................. ............................
„ Burgonya, len, zab és rozs-tenyésztés u. ott .........
„ Acer platanoides, Sorbus aucuparia, Lonicera Xylos- 

teum, Rubus, Rosa, Ribes grossularia, Prunus spi
nosa, Crataegus — ------ — ---------- ---------- —

Királyka (Brassó város birtokán) Sambucus racemosa f. h.
„ Picea excelsa, eltörpülve1 f. h. ------------------------

Kis Királykő Picea excelsa az erdő f. h . ------------------- —
Nagy Királykő Picea excelsa az erdő f. h.................. -............

„ „ „ „ „ „ „ „ (Románia) — —

Román rósz

Királykő

5?

Fogarasi

„ Juniperus nana f. h__________ —........... — —
(Krepatura), Taxus baccata — -----------------------
É-i old. Abies alba f. h. ------------------ -------------
Fagus silvatica szórv. f. h. lúcosban.........— --------
Ulmus montana f. h. ---- — ------------ -------------
205. határoszlopnál Betula verrucosa f. h. — '------
havasok (Tresnitacsúcs) Pinus montana tömeges f. h.

szórv. f. h.—
„ Alnus viridis..........................

a bükkerdők felső határa ..........................
rendes növésű lúcállományok f. h.-a .........

1580
1540
1440
1300

1300

1100—1250
1360
1360

1394
1350

1200
1200—1240

1200—1260
1550
2181
1600
1700
1630
2236

1000— 1100
1200
1500
900

1500
2050
2100

1900—2100
1200—1300

1600
H a j d ú  adatai pontos magasságmérések, megfigyelései lelkiismeretesek és 

teljesen megbízhatók. Még oly adatai is, melyek 1—2 mérés alapján nagyobb 
területekre vonatkoztatott átlagok, szintén helyesek, így pl. a rendes növésű 
lúcállományok f. h.-a a Fogarasi havasokban nála 1600, nálunk 1620 m. A 
Nagy-Királykőn az erdő f. h.-a HAJDu-nál 1700 m, nálunk 1730 m; a leg
felső 22 cm-es lúcbokrot e hegység DK-i lejtőjén H a j d ú  2181 m magasság
ban, K ö f a l u s i  2200 m-nél s 20 cm magasnak találta stb.

1 Kora 30 év, magassága 22 cm, átmérője 5B cm, elágazás 3 cm magasságban, 
utolsó évi hossznövekedés 1 cm, átlagos évi hossznövekedése 0 7 cm.
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I. Északnyugati Kárpátok.
Az I. térképen I-el jelzett hegyvidék a többihez viszonyítva kis 

tömegű és csekély kiterjedésű. Keleti határát a Vág képezi Zsolnáig, innen 
a Kiszuca és Beszterce pataka, majd a Fehér- és Fekete-Árva felső szakaszai. 
A Határkárpátoktól teljesen elkülönül a Kis Kárpátok, melynek nyugati 
lejtőiről a Morvalapályra, a keletiekről a Kis Magyar Alföldre látunk. 
Nyugati része leginkább mész, a keletieken gránit, mész, homokkő és 
kristályos palakőzetek váltakoznak.

Ez az alacsony hegység, melynek legmagasabb csúcsa 754 m (Viszoka) 
növény földrajzilag igen érdekes terület. Az összefüggő mészterületeken, 
Pozsonytól Jablánczig Quercus Cerris és Qu. lanuginosa-alkotta ritkás töl
gyesek borítják a kopárosodó sekély talajokat: ugyanazon földrajzi széles
ség alatt és ugyanazon t. f. magasságban fölséges bükkösök és jegenye
fenyvesek is díszlenek (Modor, Konyhá stb.) A nyugati oldalakon, a sovány 
mésztalajok benépesítői közt látjuk különösen a következőket: tömege
sebben Quercus Cerris7 Qu. lanuginosa} Carpinus Betulus, Acer campestrey 
Sorbus torminalis, Crataegus monogyna, Cornus mas, szórványosan: Ulmus 
scabra, U. glabra, Fraxinus excelsior, Corylus Avellana, Cornus sanguinea, 
Quercus sessiliflora, Qu. Robur, Tilia cordata, T. platyphylla, Sorbus Aria, 
Prunus Mahaleb: Pr. chamaecerasus, Evonymus europaeus, E. verrucosus, 
Juniperus communis, Rosa-fajok, Prunus avium, Salix Caprea, Ligustrum 
vulgare, Populus tremula, Rhamnus cathartica, Betula verrucosa, Fagus 
silvatica, Staphylea pinnata, Cytisus austriacus, Cotoneaster integerrima, 
Daphne mezereum. A Keleti részeken (Modor, Szentgyörgy) van az Acer 
tataricum legnyugatibb termőhelyén ( S i m o n k a i ) .  Kislosoncz környéke a 
Ruscus hypoglossum északi határállomása, rátalálunk Bazin és Szent
györgy vidékén is.1

A Határláncolat főleg homokkövekből áll, itt-ott mészszigetekkel. 
Legmagasabb pontja a Babia Gora, 1725 m. A láncolat déli részeit, a 
Magyar-Morva határhegységet a trencsénmegyei Vöröskő vidékéig bük
kösök födik, innen észak felé a jegenyefenyő, később már a lucfenyő 
jelenléte szabják meg az erdők jellemét. Az Osszuson és Babia Gorán a 
lucfenyő uralkodik. Flórája gazdagnak nem mondható.

Itt említjük fel az erdeifenyő és lucfenyő vágmenti, mesterséges úton 
létrejött állományait is, melyek a Vág-völgyön utazó előtt méltán lehetnek 
érdekesek, azonban erdészeti szempontból joggal eshetnek kritika alá.

Az erdők összetétele igen kevés helyen őrizte meg eredetiségét, a 
Babia Gora erdőhatárai is leszorúltak egyes pontokon.

Az erdők alkotó elemeinek változásai e kis hegyvidéken belül is 
lehetővé tesznek bizonyos területi elhatárolást; a következőkben kíséreljük 
meg ezt körvonalozni.

1 Verhandl. d. Ver. für Naturk. zu Pressburg 1857. II. 62—63.
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Délibb honosak is jelentőséggel bírnak: Trencsén környékéig; — közép
európai fajok, leginkább lombfák, később vegyes (kevert) erdők uralma: a 
Kiszuca völgyéig; — innen tovább keletre a lucfenyő és egyes havasalji 
elemek is előtérbe kerülnek az Osszusig, végre a lucfenyő teljes uralomra 
jut általános havasalji környezetben a Fehér- és Fekete-Árva északi víz
gyűjtőin (Pilszkó 1557 m, Babia Gora 1725 m). E hegyvidéken tehát igen 
változatos összetételű erdőségek terülnek el, melyeket azonban nem fog
lalhatunk a tölgy, bükk és fenyő zónái elnevezések alá.

A havasalji jelleg csak a jablunkai szorostól keletre eső hegyeken 
jut kifejezésre. A Juniperus nana-val az Osszus legnagyobb csúcsán, a 
Pilszkón találkozunk legelőször. A Babia Gora lábán ott látjuk a Vacciniu- 
mokat (myrtillus, vitis idaea, oxycoccos, uliginosum), Salix silesiaca-t és 
pentandra-t, Ribes alpinum-ot, Lonicera nigra-t, a lápos területek1 erdei- 
fenyőjét a Ledummal, Andromédával, Vacciniumokkal és itt-ott a Betula 
pubescens-szel; a Calluna vulgaris óriási területeket borít. Egyes lombfák, 
melyek az Osszustól nyugatra és délnyugatra mindenütt gyakoriak, innen 
keletre és északkeletre egyszerre eltűnnek, vagy igen gyéren jönnek elő. 
Kelet felé nem érik el e határjelzőt a Quercus és Carpinus, Acer cam
pestre és Ligustrum, igen ritka a Tilia, Acer platanoides, Fraxinus excel
sior, Ulmus scabra és Corylus, alig látunk Alnus glutinosa-t és bükköt, 
ellenben mindenütt jelenlévő a Picea excelsa és Alnus incana.

Picea excelsa Lk. — Lúcfenyő.
II. k. 1. lap.

A lúcfenyőtenyészet a Kárpátokban itt száll le legmélyebbre: állományt 
alkotva 510, szórványosan 410 m-ig. Legalacsonyabb termőhelye Trencsén- 
selmecz határában van a Stavnyík patak mentén: 302 m. Az állomány
képzés minimuma 332 m (Ricsóváralja). Egyebek közt pl. Árva vármegyé
ben, a Bori-mocsarak tőzegtalaján nem egy helyen (Jablonka 610 m), 
Nagybicscsén a kolaróczi völgyre hajló oldalon (mészkő) 363 m magas
ságnál is állományképző.

Trencsén környékén is sok helyütt látjuk (Drétoma, Kvassó, Felső- 
szernye stb.), sőt még Nyitra legészakibb részén a Javorina lejtőin is 
(Miava, Ótura, Lobonya hat.); ezek az előfordúlások azonban nem eredetiek, 
hanem — a legutóbbi 100 éven belüli — telepítések.

A felső tenyészeti határ csak a Nyugati Beszkidek-ben (Babia Gora 
1725 m) alakulhat ki, eszerint az Északnyugati Kárpátokból gyűjtött felső 
lúchatárok a Babia Gorára és közvetlen környékére, a Pilszkó-ra (Osszus) 
és Policá-ra vonatkoznak.

A zárt állományképzés felső határának átlaga itt kereken 1320 m, 
a szakadozott állományé 1420 m; a szakadozott erdő öve tehát 100 m 
magas. A határadatok javarésze déli oldalakról való; az északiak inkább 
Galicia területére esnek.

1 A Bori-lápok növényzetéről a Középkárpátoknál teszünk említést.
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A zárt állományképzés felső határa DNy-i expozíciónál a legmagasabb 
(1360 m), itt van a maximum is (Babia Gora 1459 m, igen védett helyen); 
a szakadozott állomány felső határa déli oldalakon éri el a legmagasabb 
értéket (átl. 1459 m) és a maximumot is (1506 m, Babia Gora).

Az általános elcserjésedés mintegy 1440 m magasságban kezdődik, 
ott, ahol az utolsó 8  méteres példányok tenyésznek. A „Lachova“ nevű 
részen 1540 m magasságban (Ny-i exp.) 1 — 2  m magas szakadozott lúcos 
végzi tenyészetét, egy más helyen 4— 6  m-es lúcok emelkednek ki a törpe
fenyvesből (1530 m); néhol 1590 m magasságban is 1 m nagyságra nő, de 
feljebb csak nyomorult bokrai láthatók, ezek is elvétve. A legmagasabban 
tenyésző bokros lúcot a Babia Gora csúcsa közelében (DNy-i old.) 1672 
m magasságban, törpeboróka közt találtuk. (Pax szerint1 az elcserjésedés 
felső határa a Babia Gorán 1689 m).

A lúcerdőhatár kifejlődéséhez ilyképen a Babia Gora magassága 
(1725 m) elegendő nagy, sőt a tőle nyugatra eső Pilszkó magaslata is, 
hiszen a Babia Gora szakadozott állományai maximálisan 1506 m-ig érnek, 
a Pilszkó magassága pedig 1557 m. A Babia Gorától ÉK-re fekvő Polica 
legmagasabb pontja csak 1367 m, a zárterdő öve itt mégis kialakul, sőt 
a csúcs közelében (1361 m-nél) már szakadozott és csak 8  m magas az 
állomány. A szakadozottságnak és a törpülésnek szemmel látható oka itt 
a tetőpont közelléte. Állítsuk most egymás mellé a Babia Gora, Pilszkó 
és Polica felső lúchatárait:

Babia Gora Pilszkó Polica
(1725 m) (1557 m) (1367 m)

zárt áll. f. h. 1330 (max. 1459) 1280 (max. 1305) 1265 (max. 1308)
szak. „ „ „ 1430 ( „ 1506) 1390 ( „ 1422) 1360 ( — )
a szakad, áll. öve 100 m 110 m 105 m

Ez összehasonlításból azt látjuk, hogy a Polica csúcsának alacsony 
volta nem a legfelső erdőalak: a szakadozott állomány övének keskenyedését 
eredményezi; ez itt teljes, mert akkora, mint a Pilszkón vagy akár a Babia 
Gorán, hanem a csúcsmagasságok csökkenésével a felső tenyészeti határok egy- 
értelmülegy ugyanazon mértékben sülyednek.

A Babia Gora és Pilszkó erdőhatára2 közt átlagosan 50 m a magas
sági különbség, a Pilszkó és Polica közt újra 30 m. Igen szép példa ez 
arra, hogy a hegység t. f. magassága hogyan képes depressziót vagy elevációt 
előidézni a felső határok helyzetében.

Abies pectinata DC. (A. alba Mill.) — Jegenyefenyő.
II. k. 2. lap.

A vízszintes elterjedésnél mondottak közt említettük, hogy a Kis 
Kárpátok jegenyefenyője e hegység legmagasabb pontjain (754 m) nem 
látható, ellenben igen szép állományai díszlenek a tölgy zónájában. A

1 Grundzüge der Pflanzenverbreitung in den Karpathen II. 157. 1.
2 Erdöhatár alatt mindig a szakadozott állomány felső határa értendő.
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jegenyefenyőtenyészet e rendkivüliségében gyönyörködhetünk Modoron, 
ahol a „Harmóniáin 232 m-ig hatol le s kisebb állományai még D-i olda
lakon is 330 m-től fölfelé, gránit és mésztalajokon egyaránt előfordulnak. 
A „Hideg“ nevű erdőrészben 536, a „Bariná“-n 525 méterig nem ritkán 
állományképző s az előbbi helyen 548 m-nél, a „Spie“ erdőrészben 540 m-nél 
teljesen megszűnik tenyészete (helyi felső határok).

A Kis Kárpátok nyugati lejtőin, Konyha és Vajár község határában 
mésztalajon látjuk 460—550 m közt (ÉK-i exp.)

A Határkárpátokban a modori előfordúláshoz hasonló alacsony termő
helyeken nem fordúl elő. Ez a fenyő itt nagyon pusztái s alsó tenyészeti 
határai természeteseknek jelenleg már alig tekinthetők. Állomány képzése 
— mint azt a II. kötet táblázata elénk tárja — az alsó határoknál is 
ritkaságszámba megy.

A lucfenyő tömeges előfordúlása területén csakis szórványosan terem. 
A Babia Gorán és a szomszédos Policán átlag 1 2 0 0  méter magasságig, a 
Pilszkó-nak nyugati oldalán 1170 m-ig található. Faalakú előfordulásának 
maximális t. f. magassága 1281 m (Babia Gora: Szmetanova erdőrész), 
eltörpülve azonban 1300 m magasságban is előfordul a Policá-n (elnyo
mott 4 m-es példány).

A Határláncolat egyéb részein az alacsonyabb gerincek tetejéig min
denütt tenyészik, a Raca 1236 m-es csúcsát azonban nem éri el; ennek 
ÉK-i oldalán 1168 m-ig, É-i oldalán 1102 m-ig, eltörpülve pedig 1190 m-ig 
(Ny-i exp.) hatol föl.

Az Osszusnak a Raca és Pilszkó közti részén nincs felső határa; 
előfordúl a Bukovina tetején (1226 m, 36° 45' 49° 25') s a Rácától É-ra 
fekvő Kikula csúcsán is (1076 m, 36° 38' 49° 27*5'). A Magyar-Morva 
határhegység Javornik gerincén (legmagasabb pont 1071 m) 1017 m s 
1053 m magasságban is (Cemerka csúcsa, 36° 6 ' 49° 2 0 ') látható. Állományt 
képez sok ponton, legmagasabban a Kanakova Szkalán (35° 59'5', 49° 17‘3') 
1016 m magasságban.

A Babia Gorán 812 m-nél, az országhatáron lép fel tömegesebben.

Pinus silvestris L. — Erdeifenyő.
II. k. 3. lap.

Tekintettel a trencsénmegyei előfordúlások kétes eredetére, az alsó 
határok megállapítása itt biztos tényeken nem nyugodhatik. A legalacso
nyabb, eredetieknek vélt termőhelyek 340 m t. f. magasság körül feküsz- 
nek, a minimum 312 m, Alsózboró (Zbora) határában a Drahi és Biela 
voda egyesülésénél, mésztörmeléken.

Az állományképzés felső határa aránylag alacsony. Mint fényigé
nyes faj, nagyobb magasságokban a bükk és lúcfenyő állományai közt 
érvényre jutni nehezen tud. Átlag 680 m-en fölül csak szórványosan for
dúl elő. Az állományképzés maximuma: 829 m. (Fehérhalomtól délre a „Nad 
vrh“ nevű csúcson, talaj: mész.)

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



J EGENYEFENYVES MODORON

9 3  2 M.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



Északnyugati Kárpátok 173

A szórványos előfordúlás felső határa átlag 890 m. Nevezetesebb lelő
helyei, főleg a legmagasabban fekvők:

1 . A Babia Gorán van a maximum: 950 m magasságban, a polhorai 
fürdőtől ÉK-re („Lachova“ 37° 1 0 ', 49° 33', talaj: homokkő).

2 . A Babia Gora keleti része, Felsőzubricza határa, „Glovniak“ (37° 
16', 49° 36'), lúcfenyvesben elszórva, 938 m-ig.

3. A polhorai fűrész feletti tőzegtalajon 760 m magasságban elszórva.
4. A Komlóhegy (Chmelova) csúcsán, Vöröskő mellett 926 m magas

ságban, mésztalajon.
5. A Javornik alatt, Trencsénselmecz (Styavnik) határában homok

kőtalajon 922 m-nél (DK), „Dühe“ erdőrész.
6 . Kiszuczaújhelytől ÉNy-ra, a Zsjár tetején (mész) 870 m.
7. Trencsénhosszúmezőtől ÉK-re, a Cerées csúcsán 857 m.
8 . A Javornik alatti „Oblez“-től É-ra (35° 58', 49" 17') homokkövön 

923 m (gerinc).
9. Nagyróná-tól (Rovne) ÉNy-ra, a „Vrh Celo“ csúcsán (mészkő) 

842 m.
A szórványos előfordúlás e határadatai többnyire sziklás csúcsokról, 

gerincekről s déli hegyoldalakról valók. (A t. f. magasság okozta eltörpü- 
lésre adataink nincsenek.)

E néhány adat felsorolásából is kivehető, hogy a Határláncolat arány
lag alacsony pontjait (pl. Javornik 1071 m) sem éri el, hanem leginkább 
azokhoz a területekhez ragaszkodik, ahol az emberi ténykedés a termé
szetes állapotokat megbolygatta, tehát főképen erdőket irtott; — az em
beri lakóhelyekhez közel fekvő területek kizsarolásával, elkopárosodásával, 
a sziklás területek napfényre jutásával s az árny tűrő fajok visszaszorulá
sával: mindegyre tágabb és elterjedésére alkalmasabb területet nyert 
az erdeifenyő. Ez az emberi ténykedés közvetett eredménye.

Árva vármegye tőzegterületein, valamint a Babia Gorán is, kétség
telenül őstermőhelyén van. E hegyvidék keretébe eső lápi erdeifenyők 
Polhora határában („Zatalagofka“ dűlő a polhorai fűrész közelében) és 
Felsőlipnicza tőzeges területein találhatók.

Pinus montana Mill. — Törpefenyő.
II. k. 3. lap.

Hét alsó határadat a Pilszkó és Babia Gora területén kereken 1400 
m átlagot adott, legmagasabb előfordúlási helye 1672 m magasságban a 
Babia Gora DNy-i lejtőjén van. P ax a törpefenyő övét itt 1300—1660 
m közé helyezi,1 de ez adata a hegység egész területére vonatkozik. A 
magyar (déli) lejtőkön a törpefenyő-öv alsó széle átlag 1400 m magas
ságban van, a minimum is magasabb 1300.m-nél (1335.m, ez is a Pilszkó 
keleti oldalán, magán a Babia Gorán a minimum 1384 m, D-i exp).

1 Grundzüge der Pflanzenverbreitung in den Karpathen II. 157. 1.
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Idevágó magasságméréseink:

Babia Gora <

Pilszkó

Brana

1411 m Ny nagy foltok a szakad, lúcosban, alsó határ 
1534 m DNy tömegesen fordúl elő 
1590 m DNy még elég tömeges 
1672 m DNy felső határ (maximum)
1664 m D a zárt cserjés felső határa 
1384 m D 3 m magas példányok, alsó határ.
1335 m K szórványos alsó határ (minimum)
1347 m K tömeges előfordúlás alsó határa 
1442 m DNy szórványos alsó határ 
1430 m ÉK csoportos előfordúlás alsó határa 
1557 m tető a legmagasabb ponton is.
1370 m Ny alsó határ,
1442 m Ny tömegesen, alsó határ
1517 m csúcs, tömegesen.

Larix europaea DC. (L. decidua Hill.) — Yorösfenyő.

A hegyvidék Trencsén vármegyébe eső részein semmi esetre sem 
őshonos. Árva vármegyében — nevezetesen a Babia Gorán fellelhető idő
sebb és középkorú egyedek nagy része is mesterséges eredetű. A közbir
tokosság! uradalom már régóta foglalkozik e fafaj megtelepítésével, nem
csak itt, de a megyének már nem ezen hegyvidékhez tartozó részein is 
(Árvái Magúra, Liptói Magúra, Magas Tátra nyugati részei).

Polhora határában — talán a Kiszelovka erdőrészben (7—800 m) 
lévőtől eltekintve — telepített.

Felsőzubricza Glovniák nevű erdőrészében (37° 17', 49° 36'), ennek 
DK-i oldalán 953 m magasságban szépen fejlett példány tenyészik.

Zakameneklin határában fekvő Zászihle erdőrészben (800—900 m, 
D-i exp.) szintén eredeti megtelepedésűnek vehető (36° 53', 49° 25').

Egyéb ide tartozó termőhelyein telepített. 1

Taxus baccata L. — Tiszafa.

A Vág jobbpartján ritka; két darab 4 m magas törzse él a trencsén- 
megyei Marikó község határában, lovag Hahn Javornik alatti birtokán 
(Galgov erdőrész 35° 58*, 49° 17'), 600 m t. f. magasságban. Oroszlánkőn 
és Rudas mellett nő még néhány bokoralakú példánya (74. 1.) A Nyugati 
Beszkidekből és a Babia Gorából bejelentés nem jött; valószínű, hogy 
eredeti termőhelyén jelenleg itt már nem is fordúl elő. Pax is azt jegyzi 
meg,2 hogy a tiszafa a Beszkidek flórájából kiveszőfélben van.

1 Nagyrészt az Árvái Közbirtokossági Uradalom erdőtiszti karának szives infor
mációja után.

2 Grundzüge der Pflanzenverbreitung in den Karpathen, II. 160. 1.
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Juniperus communis L. — Közönséges boróka.

A legalacsonyabb termőhelyeken is látjuk; nem kerüli el a tőzegtala
jokat sem. Ezer méter körüli magasságig mindenütt előfordul, de ezen
felül csak elvétve. Legmagasabban fekvő lelőhelye a Babia Gorán van 
I486 m-nél (D-i exp.)

Juniperus nana Willcl. — Törpeboróka.
II. k. 3. lap.

Csakis a Babia Gora és környékének havasalji és alhavasi területein. 
Térfoglalása ott kezdődik, ahol a zárt lúcállományok szakadozottakká 
lesznek. Az alsó határok átlaga Í850 m (a zárt lúcállományok felső határa 
1320 m); alsó határok:

Babia Gora,
DK-i oldal, 1329 m (a Juniperus communis-szal keveredik)

D-i oldal, 1299 m (minimum).
Pilszkó,

K-i oldal, 1371 m; más helyen, 1385 m
Polica,

D-i oldal, 1360 m.
Felső tenyészeti határát el nem éri: a legmagasabb csúcsokon min

denütt ott van.

Fagus silvatica L. — Bükk.
II. k. 4. lap.

Legmélyebb előfordúlási helyeit a Kis Kárpátok nyugati lejtőin lát
juk. Itt általában a Morvalapály széléig tenyészik (természetes határok):

Széleskút..................   2 2 2  (É)
Pernek -----------   285 (É)
Nádasfő ................  241 (ÉNy)
Pozsonyalmás --------  268 (ÉNy)

kivételesen a Búrföld homokján is látunk bükköt, pl. Detrekőszentpéternél 
(34° 56', 48° 32') 200 m t. f. magasságban (1 darab).

Pozsony erdejében 340 m, Modoron 390 m magasságig érnek le 
állományai. Ez utóbbi helyeken az elszórt előfordúlás pásztája hiányzik, 
tehát felszorított határral van dolgunk. A * trencsénmegyei részeken az 
alsó határok még magasabbra szorúltak: természetes határokat itt sem 
találunk.

Általánosságban 340—380 m közt szórványosan, innen felfelé már 
állományképzően lép fel. Az állományképzés minimuma 2 2 2  m (Széleskút).

A felső határoknál mesterséges befolyásról alig lehet szó. Valódi 
erdőhatárt tulajdonképen nem is képez, hacsak nem tekintjük erdőhatá
roknak az állományképzésnek alant felsorolt adatait. A Magyar-Morva 
határláncolat, Ny-i Beszkidek és Osszus nyugati részeinek legkimagaslóbb

Északnyugati Kárpátok 175

| átlag 254 m,
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pontjain a szelek törpítő hatása a bükkállományokon mindig meglátszik, 
a lucfenyőn is gyakran: az eltörpűlés azonban vagy csak magára a 
csúcsra, vagy pedig egy csúcs körüli keskeny gyűrűre szorítkozik.

jRaca (36° 38', 49° 25') 1236 m-es csúcsa alatt 1168 m-ig állomány- 
képző, a fölötte elterülő bükkcserjés az ÉK-i oldalon 1190 m-ig, a meleg 
oldalakon 1210 m-ig, tehát majdnem a csúcsig ér. A tetőn áfonya és lúc- 
bokrok.

Mala-Raca (mint fent) 1178 m-es csúcsán a bükk már törpe, de a lúc- 
fenyő sem éri el a 8  m. csúcsmagasságot.

Nagy Javorina (36° 42', 49° 24') 1173 m magas csúcsán törpe-bükk, 
a déli oldalról 1139 m-ig állományképző. Északról a csúcsig (alacsony) 
lúcos.

Bukovina (36° 46', 49° 25') 1226 m magas csúcsán a bükk törpe, a 
lúc- és jegenyefenyő még nem; a 8  m-nél magasabb bükkállomány felső 
határa 1223 m-ig ér (DNy-i exp.), benne Acer Pseudoplatanus.

Javornik (35° 59', 49° 18') 1017 m-es tetején is elbokrosodik, a ren
des állomány 1003 m-ig emelkedik (DNy), a lúc- és jegenyefenyő 8  m-nél 
még magasabb.

Ezek az esetek a bükkformáció kialakúlásának felső határértékét 
— átlag 1130 m — adják; maximum 1223 m a Bukovina DNy-i oldalán.

A fenti példákkal ismételten rámutatunk arra a nevezetes tény
körülményre, hogy a törpűlés alacsony és magasabb hegycsúcsokon és 
ezek közelében — elég tág határok közt — egyaránt bekövetkezhetik. 
Ily határt relatív határnak nevezhetünk, mely a hegység kis t. f. magas
sága folytán normálisan nem fejlődhetett ki, azonban egyéb tényezők 
(exponált fekvés, szelek) erdőalak-változást és depressziót eredményeztek.

A Pilszkó, Babia Gora és Polica környékén a bükk csakis lúcosban 
elszórva fordúl elő, uralkodó bükkös felett elterülő összefüggő lúcost tehát 
itt nem látunk.

A szórványos előfordúlás (faalak) felső határa lúcosban: 
a Babia Gorán átlag: 1160 m, max. 1265 m (DNy-i exp.); a határ a lúc 

erős nyomása alatt sokszor mélyen leszorúl, egyes esetekben pl. 
1030 m-re is;

a Pilszkón 1234 m; a Policán átlag 1220 m, max. 1242 m (Ny-i exp., 
Csernica erdőrész).

A Babia Gora „Brana“ nevű részén 1255 m magasságban van a leg
felső — törpe — példány, szintén lúcosban.

Quercus sessiliflora Salisb. — Kocsánytalan tölgy.
II. k. 4. lap.

Állományképzése átlag 540 méterig, maximálisan 646 m-ig terjed.
Szórványosan 670 m átlagos magasságig hatol föl, megjegyezve, hogy 

a nyugati Beszkidek, Osszus és Babia Gora környékén már nem fordúl 
elő. A magassági elterjedés határadatai ekként a Határláncolat magyar-
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morvái részéből s a Kis Kárpátokból valók. Faalakú előfordulásának 
maximuma 802 méter; cserjealakban 882 m magasságban is található.

Említésre méltók Nagyróna határában a „Vrh Celo“-n talált kocsány- 
talan tölgyek; termőhelyük eddig az egész északnyugati felföldön a leg
északibb (49° 18' É-i szél.) fekvésű.

Nevezetesebb termőhelyei:
(az aláhúzott számok: felső határok)

^  íRösslerberg-------
ozsony, \y|oosperg .........

Récse, Schweinskogl ------
Druhárovnina.........

, Hladki.................—Modor. <...' Wurzen ............ —
.Gr. Kogl — .........

Pernek, Csertov kopec
Széleskút-i völgy ...............
Szenicze...............................
Vágűjhely, Nad Rovenszke 
Lobonya (Lubina), Javorina 
Felsőbotfalu, Javorina.........

(Javornik 
Morvamogyoród, !

IMandlova
Bosácz, Spáni ....................

. \ ílvanoöka p..........Melcsicz, „  .’ tNad Barinu.........

Drétoma, Kosári ...............

Felsőszernye, Vláraszoros —

mint állomány szórványosan 
t. f. m. (méter).

34° 46 ' 48° 11 ' 300 DK
34° 46 ' 48° 11 ' 320 ÉK
34° 48 ' 48° 13 ' 373 D
34° 57 ' 48° 21 ' 420 D
34° 57 ' 48° 21 ' 490 Ny
34° 58 ' 48° 2 1 ' 548 DK
34° 56 ' 48° 22 ' 712 ÉNy
34° 53 ' 48° 2 3 ' 440 D 468 D (mész)
34° 5 7 ' 48° 27 ' 392 v. (mész)
35° 0 1 ' 48° 4 1 ' 192
35° 2 7 ' 48° 4 6 ' 554 É (mész)
35° 2 1 ' 48" 5 1 ' 882 D (törpe)
35° 22 ' 48° 5 1 ' 787 D
35°, 2 3 ' 

35° 2 5 '

48" 5 1 ' 

48° 53 '

646 D 

483 Ny

(719 D 
(528 ÉK 
557 ger.

35° 29 '5 ' 48° 53 5 ' 685 tető (mész)
35° 31 ' 48° 53 ' 504 K (mész)
35° 32 ' 48° 4 9 ' 641 DK (mész)

35° 3 6 ' 48° 5 7 ' )488 Ny 
(453 DNy 578 DNy (mész)

35° 4 4 ' 49° 0 1 '

Felsőszernye, Na Zelenim— 35° 47' 49° 03'

Széppatak, Na Zelenim 
Vöröskő, Chmelova 
Lednicz-i völgy..............

35° 47 ' 
35° 5 0 ' 
35° 50 '

49° 0 3 ' 
49° 0 5 ' 
49° 0 8 '

608 D

Donány, Tlusta hóra ...

Fehérhalom, Nad vrh ... 
Alsózboró, Hradistye — 
Felsőnyiresd, Zrnova — 
Vágváralja, Dubovec — 
Nagyróna, Vrh Őelo —

35° 55' 49° 08' 541 ger.

35° 32 ' 
35° 56 ' 
35° 53 ' 
36° 06 ' 
36° 13 '

49° 10-5' 
49° 12 ' 
49° 0 8 ' 
49° 09 ' 
49° 18 '

(max.) 
532 DK

670 tető 
426 ÉNy
777 csúcs 
541 D 
.612 Ny

656 É 
6 8 8  DNy

(610 É
(637 Ny
778 Ny 
789 ÉK
802 É
547 tető 
640 ger.

(mész)

(mész)
(mész)
(mész)
(mész)
(mész)
(mész)
(mész)

Fekete—B la ttn y: F á k  é s  c s e r j é k  e l t e r j e d é s e . 12
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178 Magassági elterjedés

Quercus pedunculata Ehrh. (Qu. Robur L.) — Kocsányos tölgy.
II. k. 5. lap.

Előfordúlása leginkább szórványos, a Kis Kárpátok és a határláncolat 
legdélibb (Nyitra vármegyébe eső) szakaszán állományokat is alkot (Szakol- 
czán 490 m-ig, Ótura határában 509 m-ig). A Kis Kárpátokban 380 m-nél 
magasabbra nem hatol. A síkvidéken természetesen mindenütt ott van.

Körülbelül ugyanazon a területen terjedt el, amelyen a Quercus 
sessiliflora, csupán magassági elterjedésében marad e mögött mintegy 2 2 0  

m-el vissza. Egyes vén — de ültetett — példányokat természetes tenyé
szeti területén jóval kívül eső helyeken is látunk, többek közt Kiszuca- 
újhely (515 m), Ócsad, Trencsénrákó, Kelebény (Besztercze völgye), Csacza, 
Láz stb. községek belterületén (kertekben, házak közt, utak mellett).

Nagyróna határában, a Rovne völgy mentén 512 m magasságban 
fordul elő legészakabbra (49° 2 1 '), eredete azonban kétes. Csak valamivel 
délebbre, ugyanezen községhatár „Zimove“ nevű dombjának nyugati oldalán 
kétségen felül eredeti termőhelyen van (454 m); földrajzi fekvése 36° 16', 
49° 18' (a kocsánytalan tölgy legészakibb lelőhelyével azonos északi szé
lesség).

Átlagosan 450 m magasságig tenyészik, magas fekvéseiben többnyire 
mészalapkőzeten fordul elő. A maximum: Ledniczhidas (előbb Mostyistye) 
határában, a „Djel“ északkeleti oldala (mésztalaj, 35° 59' 49° 11’5', vén 
példányok erdeifenyvesben) 618 m.

Quercus Cerris L. — Csertölgy.

A Kis Kárpátok egész területén előfordúl, 400 m-nél magasabbra azon
ban nem hatol (Lamacs 359 m, Modor 380 m, Detrekőváralja, Malaczka, 
Szomolány, Szentgyörgy, Cserfalu, Cseszte, Erdőháza). Szakolczán, a felső 
erdőben 430 m-ig, innen délre és keletre: Nagyúny, Vészka, Szenicze, Jab- 
láncz, Vittencz, Verbó környékén mindenütt látjuk, de a Vág jobbpartján 
tovább E-ra nem fordul elő; Trencsén és Vágújhely közt a Vág jelöli az 
északnyugati határt. Előfordúlása eképen az Északnyugati határláncolat
ban csupán Szakolcza környékére szorítkozik.

Carpinus Betulus L. — Közönséges gyertyán.
II. k. 5. lap.

A tölgy elterjedési területén mindenütt közönséges. Elterjedési köre 
alig lépi túl a kocsánytalan tölgyét; Trencsénhosszúmezőnél északabbra 
eső termőhelyét e hegyvidéken nem ismerjük (patak mellett, 500 m t. f. mag. 
36° 19', 49° 19').

Állományt képez a Kis Kárpátokban átlag 430 m, maximálisan 553 m 
magasságig (Pernek, a hármashatárnál), a Határláncolatban átlag 420 m, 
maximálisan 562 m magasságig (Felsőbotfalu, „Javorina“ D-i exp).
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Északnyugati Kárpátok 179

Szórványosan a Kis Kárpátok legmagasabb pontjai közelében is elő
fordul pl. Modor határában a Kogl-on 700 m magasságban (D-i exp., gránit), 
a széleskúti völgyben azonban csak 534 méterig emelkedik. A Határ
láncolat’ termőhelyein átlag 640 m magasságig hatol föl, maximálisan 867 
m-ig (Alsórétfalu hat. Stawka nevű dűlő, D, homokkő, 35° 56' 49° 13').

Nagyróna határában a Zimove erdőrészben (36° 16' 49° 18') 747 m 
magasságig, Trencsén környékén Drétoma határában 762 m-ig emelkedik.

A felső határ átlaga az egész hegyvidék területére 630 m.

Corylus Avellana L. — Közönséges mogyoró.

A maximum a Magyar-Morva határhegységben van (Felsőrétfalu hat.) 
a Stawka csúcsán 894 m-nél. A Babia Gora és az Osszus keleti részeinek 
(Pilszko) erdőségeiben nem fordúl elő, azonban ezek lábánál, a Fehér- és 
Fekete-Árva mellékén mindenütt közönséges; 800 m-nél magasabbra alig 
hatol. A mogyoró tehát az egész hegyvidéken elterjedt, de felső határai 
aránylag mélyen futnak.

Betula verrucosa Elirli. — Bibircses nyír.

A hegyvidék legalacsonyabb pontjaitól 1000 m körüli magasságokig 
mindenütt látható, többnyire szórványosan. Kisebb, gyér záródású állo
mányai, különösen legelőkön, sekély, kopárosodásnak induló hegyoldalakon 
— szintén gyakoriak. A Kis Kárpátokban (legmagasabb pont 754 m) felső 
tenyészeti határa nincs. Pernek határában („Lipi“ erdőrész, 460 m) ele- 
gyetlenül fordúl elő, a Búrföld homokján (150 m) s a berki erdőkben 
szórványosan.

A Határhegység „Kicera zarubana“ erdőrészében (Nagyróna határa? 
36° 15', 49° 2 0 ') 842 m magasságig tenyészik. A legmagasabb adat 
(maximum) a Babia Gorából való: 1 0 1 0  m („Szmetanova“ erdőrészben 
DK-i exp).

Alnus glutinosa Gärtn. — Mezgés éger.
II. k. 5. lap.

Nyiltabb völgyekben tömegesebben, a patakok eredetén és ezek felső 
folyásán igen gyéren, avagy egyáltalában nem. 590 m magasságon felül 
csak elvétve. A ledniczi völgy mentén 6 8 8  méterig (maximum), a Kiszucza 
völgyön 653 m-ig, az ösvényesi völgyön 531 m-ig, Felsőlipniczán 681 m 
magasságban látjuk; a Kis Kárpátokban 321 m-nél magasabbra nem emel
kedik (Almási völgy).

Alnus incana Willd. — Hamvas éger.
II. k. 6. lap.

Tömegesen csak a Beszkidek, Osszus és a Babia Gora alján eredő 
völgyekben. Alsó tenyészeti határa nincs, mert a vizzel a legmélyebb he

12*
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180 Magassági elterjedés

lyekre is lejut. Ez magyarázza meg, hogy a Vág mentén és szigetein 
mindenütt előfordul, de e folyó alsó szakaszának mellékvölgyeiben csakis 
az A. glutinosa tenyész. A völgy végekbe átlag 710 m magasságig hatol föl.

Felső határok:
Kiszucza völgy (Beszkidek) — 653 m 
Oscsadniczai- (ócsadi-) fővölgy 690 m 
Havrelka völgy (Osszus) — — 790 m
Fehér-Árva (Osszus) ----------- 693 m
Borsucje patak (Babia Gora) — 905 m (max.) 
Zimna voda (Babia Gora) — ~

talaj: homokkő 
(hordalék)

842 m
Felsőlipnicza — — — — — — 681 m 
Nevezetesebb lelőhelyei még: Nagyróna, Vágváralja, Vöröskő, Kola- 

rócz, Trencsénhosszúmező, Trencsénkutas, Nagybicscse, Trencsénselmecz, 
Marikó stb. s a Babia Goráról lefutó összes völgyek.

Salix Caprea L. — Kecskefűz.
Alsó tenyészeti határa nincsen, termőhelyben nem válogatós.
E hegyvidéken átlag 1200 m-ig emelkedik fel a hegységbe s így ter

mészetes, hogy sem a Kis Kárpátokban, sem a határláncolat alacsonyabb 
részein felső tenyészeti határát el nem éri.

A Babia Goráról lefutó Zimna voda völgyén 1047 m-ig hatol fel, e 
hegység délnyugati lejtőjén 1197 m-ig, a DK-in 1020 m-ig. A Brana nevű 
erdőrészből való a határadatok maximuma: 1388 m (ÉNy, homokkő; 37° 
10', 49° 35'). A Police-nek É-ra néző oldalán felső határa 1350 m.

Salix fragilis L. — Törékeny fűz.
Mindenütt közönséges a folyók és patakok mellékén. Mintegy 700 m 

magasságig hatol fel a völgyekben, 980 m a maximum (Trencsénselmecz 
hat. „Cemerka“ 36° 6 ', 49° 19*5') déli lankás hegyoldalon.

Álljon itt még néhány határadat:
Kohutovi pat. (Polhora) -----------  740 m
Kiszucza völgy------------   736 m
Kolaróczi völgy — — ----------- 631 m
Kelebényi völgy — —............  674 m
Trencsénhosszúmezői völgy------  786 m
Nagyrónai völgy -------------------  731 m

Salix pentandra L. — ütporzós fűz.
A magasabb hegyvidék hűvös völgyeiben és lápjain gyakori. Árva 

vármegye egész területén előfordúl; Trencsén vármegyének csak északi ré
szein. Ez utóbbi helyről való a legmélyebb adatunk: Újbesztercze határa, 
Beszterce patakmente, 624 m.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



Északnyugati Kárpátok 181

Előfordúlásának eddigi maximális magassága 842 m (Zakameneklin 
hat. „Zimna voda“ patak). Felsőzubriczán 819 m magasságban látjuk 
(„Police“ erdőrész).

Salix alba L. — Fehér fűz.
Gyakori a Vág mentén, a szűkebb mellékvölgyekben elvétve.
Magassági elterjedés tekintetében csekély jelentősége van, mert job

bára a hegyvidék legalacsonyabb pontjain fordúl elő. Említésre méltó azon
ban F ekete Zoltán adata Felsőzubriczáról: 823 m a Sihlec alatt.

\

Salix purpurea L. — Csigolyafűz.

Igen elterjedt; a patakpartokhoz ragaszkodik, a Vág és Árva mentén 
s ezek mellékvölgyeiben mindenütt előfordul.

Alsó határa nincs, átlagos felső határa 750 m (15 adat átlaga).
E hegyvidék egyes völgyeiben a következő magasságokig látható:

Brana völgy (Babia Gora)— — 1032 m (maximum)
Zimna voda ------ ---------- ------ 842 m
Bisztra völgy - .......................  832 m
Police patak --------------- — 819 m
Beszterce patak ------- ... .... 787 m
Kolaróczi völgy— - ....... ........ 631 m
Kiszucza völgy------ ------ ------ 736 m
Trencsénhosszúmezői völgy — 618 m

. Styavnik patak____ — — — 622 m

Salix viminalis L. — Kötőfűz.
Az előzővel együtt fordúl elő, de nem oly gyakori, mint amaz. Alsó 

tenyészeti határa nincsen. Felső határát nem állapíthattuk meg; a ren
delkezésre álló adatok azt mutatják, hogy a magas termőhelyeket nem 
igen keresi fel s így felső határa semmi esetre sem oly magas, mint a 
csigolyafűzé.

Salix aurita L. Fülesfűz.
Kis számú adataink közül csak a maximumot említjük meg: 939 

m (a Pilszkóra vivő utón, Námesztó II. hat. 37° 00', 49° 31')-

Populus tremula L. — Rezgő nyár.
II. k. 6. lap.

Mindenütt közönséges, azonban 1000 m-en felüli magasságokból nem 
ismerjük. Átlagos felső határa igen alacsony, csak 750 m (holott a szom
szédos Középkárpátokban már 1110 m), a maximum 922 m Ócsad hatá
rában, a Kikula délnyugati oldalán. A Babia Gorán 904 m magasságban
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még tenyészik, feljebb nem láttuk. Marikó határában (Kopsovec gerinc, 
35° 55' 49° 15*5') 881 m magasságot ér el.

Populus alba L. — Fehér nyár.
Szakolcza, Pozsony, Nádasfő (Rohrbach), Malaczka, Szentjános, Szent- 

györgy, Bazin, Szenicze, Verbó, Hohes, Egbell, Jókút(Kutti); Trencsén, Lédecz, 
Vágváralja, Beczkó. Trencsén északi részeiben és Árva vármegyében nem 
fordúl elő. A síkhoz és nyilt völgyek (Vág) árterületeihez ragaszkodik s 
így magassági határairól itt szó nem eshetik; előfordulása gyér.

Populus nigra L. — Fekete nyár.
Ritka; a Vág szigetein, kiöntésein, de ugyanitt ültetve is. Illává kör

nyékén még előfordúl.

Ulmus montana With. (U. scabra Mill.) Hegyi szil.
II. k. 6. lap.

. Átlag 250 m-ig közelíti meg a lapályt, leszáll a Kis Kárpátok lábához 
(minimum: 236 m, Nádasfő határa); viszont legmagasabb pontjain, vagy 
azok közelében is feltaláljuk (Modori Kogl 712 m, Szamárhegy 642 m) 
többnyire Acer Pseudoplatanus és Fraxinus excelsior társaságában, vagy 
bükkösben elszórva.

A határhegység Trencsén vármegyébe eső részén szórványosan min
denütt előfordúl, legmélyebben 273 m (Kebeles határa: Köblő hegy, 35° 
57' 49° 07', D-i exp.), legmagasabban 962 m-nél (Óbesztercze határa, a 
Kicera és Senkovo közti gerincen, 36° 38' 49° 22*5'). Széppatak (Krivoklát) 
határában a Na Zelenim gerincén (35° 46', 49° 3') Fagus-szal és Acer 
Pseudoplatanus-szal 723 m magasságig állományt képez, Neszlény határá
nak Jabukovszkij vrh nevű részén (36° 22', 49° 22') 808 m magasságban 
(DK-i exp.) van elszórt tenyészetének felső határa.

Feltűnő, hogy Trencsén vármegyében az elszórt házak és tanyák köze
lében igen gyakran látjuk (Trencsénhosszúmező, Berekfalu II.).

Ulmus campestris L. (U. glabra Mill.) — Mezei szil.
A Kis Kárpátok kopárosodó mészterületein gyakori; itt 485 m-nél 

magasabbra nem igen megy. Északabbra legfeljebb mesgyefa, illetve bokor.

Tilia parvifolia Ehrh. (T. cordata Mill.) — Kislevelű hars.
Alsó határa nincs. Felső határa átlag csak 700 m, a maximum 712 

m a modori Kogl-on. A Kis Kárpátokban igen gyakori (Rachsturm 677 m, 
Viszoka 700 m, Nádas 234 m stb.)

A határláncolaton az Osszusig mindenütt előfordúl, de csak alacso
nyabb termőhelyeken, legmagasabban a Na Zelenym nevű gerincen 694 
m-nél bükk között (35° 46', 49° 3').
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Kiszuczaujhely (638 m), Csacza (Osabité vrh 633 m), Ócsad (Kikula 
alján 640 m), Újbesztercze (591 m) határaiban még jelen van, az Árvái 
Magurában (1. a Középkárpátoknál) szintén, azonban a Babia Gora kör
nyékéről egyetlen előtördúlási helyét sem jegyezték fel a megfigyelők.

A Babia Gora alatti Lachova erdőőri laknál lévő ültetett hársakat is 
megemlítjük; ezek itt 887 m magasságban tenyésznek.

Tilia grandifolia Ehrh. (T. platyphylla Scop.) — Nagylevelű liárs.

Előbbinél sokkalta ritkább. A határláncolatnak legdélibb részeiből és 
a Kis Kárpátok területéről nem hiányzik (maximum 570 m, Szakolcza). 
Az a körülmény, hogy északibb területekről adataink nincsenek, még nem 
mondja azt, hogy itt nem fór dúl elő, legfeljebb azt, hogy igen ritka.

Acer platanoides L. Korai juhar.
II. k. 6. lap.

A Kis Kárpátokban nincs felső határa. A határhegységben (a Babia 
Gora és környékének kivételével, itt t. i. aligha fordúl már elő) átlag 820 
m magasságban végzi tenyészetét.

Az átlagképzéshez használt határadatok:
Durda és Javorina közt ■ 35° 20' 48° 51' 829 m (K)
Javorina — — — — — 35° 2 2 ' 48° 51' 855 m (D)
Nad Barinu-.. — — . - CMCO©8 48° 49' 806 m (csúcs)
Na Zelenim-- ... — ___ — 36° 47' 49’ 03' 773 m (D)
Bartosovec gerinc . . . ------ 35° 50' 49° 10' 779 m (Ny) [mésztalaj]
Kikula -----------— -------- [>-CO©8 49" 27' 878 m (DK) maximum.

Acer Pseudoplatanus L. — Hegyi juhar.
II. k. 7. lap.

A hegyvidék egész területén. Teljesen a bükk elterjedési viszonyaihoz 
alkalmazkodik. Magassági elterjedés tekintetében is ehhez áll közel. Alsó 
határáról alig eshetik szó, bár a hegységek lábáig kivételesen száll alá; a 
Kis Kárpátokban 242 m a minimum (Nádasfő határa, Bagyura völgy).

Felső tenyészeti határát csak azokon a helyeken éri el, ahol a csú
csok magassága az 1100 m-t már meghaladja. A három legmagasabb adat 
átlagúi 1150 m-t ád, a maximum 1223 m, Bukovina DNy, (36° 45', 49 
24') Újbesztercze határában. A Racza ÉK-i oldalán (36° 37', 49° 25') 1168 
m magasságban nő a legfelső példány.

A Babia Gorán igen le van szoritva a határ; 978 m-en felüli magas
ságból (Szmetanova erdőrész, DK) nem ismerjük, a Zimna voda patakon 
857 m, a Policza-n 900 m (ÉK) magasságban fordúl elő.
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Acer campestre L. — Mezei juhar.
II. k. 7. lap.

Alsó határa nincs. A Kis Kárpátok legmagasabb pontjain, így pl. a 
Rachsturm tetején is előfordúl (740 m, talajágy mész), felső tenyészeti ha
tárának kialakításához tehát ez a hegység nem elég magas.

A határkárpátokban átlag 750 méterig látjuk, többnyire cserje
alakban.

Trencsén vármegye legészakibb részéig el van terjedve, Ócsad (Oscsad- 
nicza) határában a Kikula DK-i lejtőjén (36° 37' 49° 27', talajágy: homokkő) 
még 768 m magasságig hatol föl. A Babia Gora és Osszus déli kifutásain 
már nem fordul elő; Árva vármegyében csak az Árva folyó alsó szakasza 
mentének mezei táján, körülbelül Árvaváralja vidékéig (1. Középkárpátok).

Legmagasabb előfordulási helyei az említetteken kívül:
Na Zelenym csúcsa (35° 47', 49° 03') a Vlára szorostól ÉK-re, 777 m 

(maximum) talajágy: mész.
Kotlina erdőrész (35° 58' 49° 12', DK) 750 m, talajágy: mész.

Fraxinus excelsior L. — Közönséges kőris.
II. k. 7. lap.

Amennyire kedveli a sík föld mély, nedves agyagtalaját, vagy agya
gos homokját, annyira a hegység köves meredek oldalain, vagy sziklás 
kúpjain is otthon van. Ezeken a helyeken fordúl elő tömegesebben, néha 
elegyetlen foltokban; máskülönben inkább csak elszórva tenyészik. A Morva
lapály homok-és agyagos talajain (Szakolcza, Károlyháza, 147—160 m) s a  
Kogl (708 m, köves gránit), Rachsturm (748 m, sziklás mész), Yiszoka (754 
m, mésztörmelék) tetőpontjain egyaránt előfordúl, de ez utóbbi termőhelyein 
a silány talajviszonyok folytán alacsony törzsnövekedést mutat.

Csupán a hegycsúcsok környékéhez való gyakori ragaszkodása miatt ez 
esetek közül a legmagasabbakat felső határokul vettük. Lássunk néhányat:

Javorina gerinc . . . .  35° 20' 48° 51/ 628 m K homokkő
Javorina...........................35° 217 48° 51' 923 m gerinc „
Polomj.............................35° 49' 49° 077 895 m csúcs „
Bartusovec gerinc . . .  35° 507 49° 107 780 m gerinc mész
Hradistye oldala . . . .  35° 577 49° 127 789 m ÉK
Cemerka a l a t t .............. 36° 06' 49° 197 980 m D homokkő, maximum
Kiszucza völgye . . .  36° 067 49° 217 736 m völgy „
Trojacskó völgye . . . .  36° 067 49° 237 722 m völgy „
Slatina és Cemerka közt 36 ’087 49° 207 960 m DK „
Kolaróczi völgy . . . .  36° 107 49° 20' 582 m völgy mész
Cubec oldala..................36° 187 49° 217 720 m K
Jabukovszki vrh . . . .  36° 22' 49° 21'5 808 m DK homokkő
Kiéera és Senkovo közt 36° 387 49° 237 962 m gerinc „
Besztercze völgye . . .  36° 457 49° 247 702 m völgy „

Az átlag 790 m. A táblázat átlagsora helyesen mutatja, hogy a kőris
nek a déli hegyoldalakkal egyenlően kedvező termőhelyei a csúcsok és
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gerincek; itt nagy határátlagot (857 m) ér el. a völgyekben viszont csak 
691 m-ig hatol, maximálisan 736 m magasságig a Kiszucza völgyén. A 
maximum déli expozíciónál van. Ez is amellett szól, hogy a verőfényes 
termőhelyeket kedveli; É-i és ÉNy-i expozícióval bíró hegyoldalakról nincs 
is határadatunk.

Mihelyt a Besztercze völgyéből a vízválasztón át a Fehér Árva mellé
kére lépünk, több középeurópai jellemű lombfával együtt a kőris is eltű
nik, különösen a Babia Goráról és környékéről. Egyelőre persze nem lehet 
e fajok hiányát teljes határozottsággal kimondani, ehhez a terület apró
lékosabb bejárása volna szükséges.

Pirus communis L. — Yadkörte.
Az egész területen, leginkább elbokrosodva. A mezei tájon a leggya

koribb, a zárt erdők közt elvétve íordúl elő. Vöröskő határában 894 m, a 
Babia Gora Lachova nevű részén 970 m magasságban van legfelső termő
helye.

Pirus malus L. — Vadalma.
Ritkább mint a vadkörte; a Babia Gorán nem fordul elő. Legmaga

sabban fekvő lelőhelye 722 m Lednicz határában a Zrnova alatt, elbok
rosodva.

Sorbus aucuparia L. — Vörösberkenye.
II. k. 7. lap.

Az egész hegyvidéken elterjedt, főleg azonban az Osszus és Babia 
Gora területén. Alsó határa nincs. Felső határa itt a szakadozott lúcos 
övében alakúi ki, ennek felső határát (1420 mj át nem lépve. Faalakban átlag 
1230 m-ig, maximálisan 1342 m magasságig (Babia Gora Ny-DNy-i exp.) 
látható, elcserjésedve átlag 1410 m-ig. Az eddigi maximum 1486 m a Babia 
Gora déli lejtőjén; a Brana erdőrészben 1388 m-ig (ÉNy), a Pilszkóra ve
zető út mentén 1335 m-ig emelkedik.

A déli expozíciójú oldalakon általában magasabbak a határok, ezt 
megerősítik a maximumok is.

Sorbus torminalis Crantz. llarkócafa.
Tenyészete kisebb térre szorítkozik, mint a kocsánytalan tölgyé.
A Kis Kárpátokban igen szép példányok tenyésznek, főképen a nyu

gati lejtőkön; a Rachsturm tetején (748 m, mész) van magassági elterje
désének maximuma. A határláncolaton csak Púhó vidékéig látjuk (Tlusta 
hóra, 35° 56' 49° 8 ', homokkő és mész; 533 m, gerinc).

Sorbus Ária Crantz. — Lisztes berkenye.
A Kis Kárpátok mészterületein igen közönséges; 280 m-től (Pozsonyi 

Rösslerwald) a Rachsturmig (736 m, DK-i sziklafal) mindenütt előfordúl. A
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Határkárpátokban oly annyira ritka, hogy felső határát meg sem álla
píthattuk. Felsőbotfalu, Berencsváralja, Morvamogyoród, Melcsicz, Alsószúcs 
határaiban 300—560 m közt fordúl elő s az oroszlánkői várromon (805 m, 
35° 49' 49° 4', mész) van eddig a legmagasabb termőhelyén.

Crataegus monogyna Jacq. és oxyacantlia L. Galagonya.
II. k. 8. lap.

Pozsonytól az Osszusig mindenütt, átlag 880 m magasságig, max. 
1022 m (Óbesztercze II. határrész, a Kikula DK-i oldala, homokkövön.)

Prunus avium L. — Madárcseresznye.
Elszórva az egész területen. Alsó határa nincs; a Javorina csúcsán 

(Felsőbotfalu határa) 891 m magasságban csoportosan nő (maximum), a 
Babia Gora nyugati részén (Kahuczári erdőrész, 37° 03' 49" 31') 841 m 
magasságban.

Prunus Mahaleb L. Török meggy.
A Kis Kárpátok mészterületein elég gyakori; 440 m-nél magasabban 

aligha fordúl elő. Gallyasról (Halusicz) említi H o l u b y ; eddigelé az Észak- 
nyugati határláncolatban ez a legészakibb lelőhelye.

Prunus padus L. — Zelnice meggy.
A Kis Kárpátok hűvösebb völgyein is megtaláljuk (Modor, 328 m), a 

határláncolatban elszórva pedig mindenütt, átlag 760 m magasságig. Ótura 
határában, a Javorinán emelkedik legmagasabbra (864 m, DNy), 821 mé
terig hatol föl a szomszédos Durdától délre húzódó gerincen. Az ócsadi 
völgyön 537 m, az Osabité vrh-en (Dombelve határában) 777 m magasság
ban van felső határa.

Prunus spinosa L. — Kökény.
Cserjésekben az egész hegyvidék mezei táján, mintegy 500 m ma

gasságig.
Berberis vulgaris L. Sóskafa.

Általában véve ritka, a Kis Kárpátokban gyakoribb (Szentgyörgy); 
feljegyzett termőhelyei: Vágzamárd, Kisudva (Velki Zsjár), Vágváralja (Vár
hegy, 421 m, DNy, mész).

Staphylea pinnata L. — Mogyorós hólyagfa.
Rachsturm 736 m, D, mészkő (Széleskút határában); Nad Salaskah 

580 m csúcs, homokkő és mész (Vágújhely határában).
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Evonymus europaeus L. — Csíkos kecskerágó.
Legmagasabban a Rachsturm tetején (Kis Kárpátok) 740 m magas

ságban, Trencsénhosszúmezőig a mezei tájon mindenütt, a Kiszucza mel
lékéről már nincs megfigyelésünk.

Evonymus verrucosus Scop. — Bibircses kecskerágó.
Igen ritka (Szentgyörgy, gyepűben a szolok felett.) A Vág mentén még 

Csejtén és Leszéte (ezelőtt Podola) környékén. 1

Bhamnus frangula L. — Kutyabenge.
Közönséges. Legmagasabban Felsőnyiresden (Cernakov dűlő) 679 m, 

a Besztercze patak völgyében 591 m, Dombelve határában: a Rakova völgy 
végén 651 m t. f. magasságban (utóbbi helyen faalakban) találtuk.

Bhamnus cathartica L. — Yarjútövis beuge.
A Kis Kárpátokban gyakori, egyebütt ritka. Nagyróna (464 m), Felső

botfalu (580 m), oroszlánkői várrom (805 m), Csejte.

Cornus mas L. — Húsos som.
A Babia Gorán és környékén hiányzik. A Kis Kárpátok napos mész- 

szikláin sokszor nagy mennyiségben (pl. Detrekőváralja). A legalsó pon
tokig tenyészik, felfelé azonban — a gyűjtött adatok alapján — alig ha
ladja meg az 500 métert. (Maximum: Alsószúcs határa, „Velka Cernatina“ 
erdőrész 512 m, gerinc; talaj: diluvialis homokos agyag).

E magasság körül található Melcsicz határában is („Ivanoőka“ 35° 
31' 48° 52' 504 m, K, homokkő és mésztalaj).

Cornus sanguinea L. — Yörösgyűrű som.
Előbbinél sokkal gyakoribb, az erdő árnyalását jobban tűri, a hegy

ség belsejébe inkább behatol. Alsó tenyészeti határa ennek sincs, felső ha
tára azonban a húsos soménál jóval nagyobb.

A Kis Kárpátokban a legmagasabb pontok közelében is előfordúl s 
így itt felső határát nem éri el („Rachsturm“ 34° 55' 48° 27', 740 m, ge
rinc, sziklás mész).

Magassági elterjedésének eddigi maximuma Trencsénselmecz határá
ban, 834 m magasságban van („Dühe“ 36° 05' 49° 19', DNy, homokkő)

Ribes alpinum L. — Havasi ribizke.
Alsó határát nem ismerjük. Eddigi legmélyebb előfordulását 1047 m. 

magasságban észleltük (Babia Gora: Zimna voda patak, Ny); ugyanitt

1 K e l l e r  E m i l , Vágújhely viránya. — Math: és Természettud. Köziem. IV. k .  2 1 2 .  1
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1414 m magasságig hatol föl (maximum). A Pilszkón 1380 m magasság
ban van felső határa (K-i exp).

Ribes petraeum Wulf. Kövi ribizke.
Babia Gora: Lachova erdőrész 1234 m (DNy); S i m o n k a i  is említi.1

Ribes grossularia L. — Közönséges egres*
Hiányos. Láz község határa, Krkostena gerinc (35° 52', 49° 17') 863 m.

Cotoneaster integerrima Med. — Közönséges kőnászpolya.

A lomberdők régiójában a napos, (főleg mész-) sziklás helyeken. Gya
korinak nem mondható. Rachsturm (748 m), oroszlánkői várrom (805 m).

Ligustrum vulgare L. — Fagyai.

Úgylátszik, hogy csakis a tölgy tenyészeti területén fordul elő. Észak 
felé Nagyróna környékén (Zimova erdőrész, 36" 15' 49° 18'; a legfelső 
példány 524 m, K) tűnik el. Magassági elterjedésének maximuma 753 m 
(Felsőrétfalu határában Okrugle erdőrész, 35° 55' 49° 13'5' homokkő).

Sambucus nigra L. — Fekete bodza.

Legmagasabban fekvő előfordulási helye a Javornik gerince alatt 
Marikó határában, a Kopsovec déli oldalán van (881 m, 35° 55' 49° 
17'). A hegyvidék északkeleti részeiben a S. racemosa helyettesiti.

Sambucus racemosa L. — Yörös bodza.

A Kiskárpátokban a Steinerne Tor mellett (34° 58', 48° 21') fordul 
elő 667 m magasságban, a magassági elterjedés eddigi minimuma 530 m 
Turzófalván, a Karnica völgyben, valószinű, hogy további kutatással ala
csonyabb termőhelyét is meg lehetne állapítani.

Felső határ: a Babia Gorán 1243 m D; a Policán (Napolku völgy) 
1102 m, átlag 1170 m.

Viburnum Lantana L. — Ostormén bangita.

Körülbelül Vágváralja vidékéig elég gyakori. Ledniczhidas határában 
(Kotlina, 35° 57' 49° 12') 768 m magasságban tenyészik (max.), elég 
magasan fordul elő Felsőnyíresden (Csernakov 679 m), Vöröskőn s a Vlára- 
szorostól ÉK-re fekvő Na Zelenym nevű hegyen (562 m).

1 Botanikai Közlemények. 1909. 13. 1.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



Északnyugati Kárpátok — Középkárpátok 189

Viburnum opulus L. — Kányabangita.
Pozsonytól a Kiszucza völgyéig mindenütt gyakori. Legmagasabb elő- 

fordúlási helyei: Javorina 887 m, maximum (Felsőbotfalu határa), Bartuso- 
vec gerinc 761 m (Fehérhalom határa), Kotlina 729 m (Ledniczhidas ha
tára), Jabukovszki vrh 711 m (Neszlény határa).

Lonicera nigra L. — Fekete ükörke.
A Kiszucza forrás vidékétől kelet felé mindegyre gyakoribb lesz. 

Dombelve (ezelőtt Zakopcse) határában, az Osobité vrh-en 778 m magas
ságban fordúl elő (alsó határ); a Babia Gora környékén (Brana erdőrész 
ÉNy-i lejtője) 1348 m magasságig, magán a Babia Gorán 1550 m-igl emel
kedik.

Lonicera Xylosteum L. — Közönséges ükörke.
Legfelső termőhelye 1047 m magasságban van a Babia Gorán (Zimna 

voda patak, DNy, homokkő).

II. Középkárpátok.

E nagy kiterjedésű hegyvidék változatos jellemű hegyláncolatok
ból és hegycsoportokból áll. Északról a Fekete- és Fehér-Árva, nyugat 
felől a Vág határolja a meddig az Alföldre nem lép, kelet felől egy darabig 
a Hernád, Eperjesig a Tarca, végre a Tapoly; dél felé egyrészt az Ipoly, 
másrészt a Rima és Sajó választják el a Magyar Középhegységtől. Az egyes 
hegycsoportokat és láncolatokat rendszerint mély völgyek szakítják el egy
mástól, így a Magas Tátrát az Alacsony Tátrától s a Kis Fátrát a Kriván- 
Fátrától a Vág, az Alacsony Tátrát a Polána-Vépor-Fabova csoporttól a 
Garam, a Nagy Fátrát a Kis Fátrától a Túróc stb; gyakran hágók is ké
pezik a határt, pl. a stureci hágó a Nagy Fátra és Alacsony Tátra közt, 
a tarnóci horpadás a Magas Tátra és liptói Magúra, a zsdjári hágó a 
Magas Tátra és a szepesi Magúra közt stb.

E hegyvidék legkimagaslóbb tömege a Magas Tátra, melynek keleti 
folytatását a szepesi-, a nyugatit a liptói Magúra képezi. E területeket a 
magassági határok tárgyalásánál néha külön-külön kell említeni, mert 
utóbbiak t. f. magassága a felső erdőhatárok kialakulásához nem elegendő 
nagy. Kivétel a liptói Magurában a. Kocs krétamésztömege, melynek 1613 
m-es tetőpontját a favegetáció nem őri el. A szepesi Magúra gerinceinek 
legmagasabb emelkedései csak 1100—1200 m-esek. A Magas Tátra főtömege 
a tarnóci és zsdjári hágók közt gránit, a bélai és javorinai részeken mész. 
Legalacsonyabb gerincei is meghaladják a lűcerdőhatárok magasságát s

Pax F. Grundzüge der Pflanzenverbreitung in den Karpathen II. 157. 1.
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kimagasló ormai1 alatt a havasalji vegetáció teljes kialakításához minden 
előföltótel megvan. A liptói és szepesi Magúra jó része kárpáti homok
kőből van felépítve. A Magas Tátra nemcsak t. f. magasságra, de töme
gességre is első helyen áll e vidék hegycsoportjai között: északi fekvése 
dacára magashegységi fáink felső tenyészeti határai rendesen itt érik el 
legnagyobb elevációjukat (lúcfenyő, vörösfenyő, erdeifenyő, vörösberkenye, 
hegyi juhar). Lábánál (Gerlahfalva) 850 m-ig rozsot és árpát termesztenek; 
Batizfalván (766 m) már nem fejleszt termést a dió. 2

Az Alacsony Tátra főgerince a Vág és Garam völgyei közt vonul 
nyugatról keletre. Középen a Gyömbér (2045 m), keleti végén a Királyhegy 
(1943 m). Nyugati területén gránit és gneisz a túlnyomó, a keletin a 
kristályos palák, melafir és mész az uralkodók. Ez a hegység képezi azt 
a természetes akadályt, mely a Tátra és a délibb előhegyek erdei vegetációja 
keveredésének útjában áll. Úgy a vörös-, mint az erdeifenyő a Vág völgy
mellékéről csak az Alacsony Tátra keleti szárnyának megkerülésével (a 
Királyhegy keléti lejtőin át) jutott e hegység déli oldalaira és nyúlványaik 
egyrészt a stureci hágón, másrészt Vernáron át húzódnak délre (1. a III. 
térképmellékletet).

A Nagy Fáira keleten az Alacsony Tátrához illeszkedik s egyrészt a 
Vág és Túróc völgye, másrészt a Garam völgye és a Körmöczbánya— 
Zólyom vasúti vonal közt foglal helyet. Főtömege mész, melybe északon 
gránitsziget, délen (Körmöczbánya vidékén) andezitterület ékelődik. Leg
magasabb emelkedései: Osztredok 1591 m, Krizsna 1575 m, Rakitov 
1568 m, Ploska 1533 m. Endemizmusa e hegyvidék tagjai közt a legere
detibb. 3 Mészterületein tömegesen nő a tiszafa ős a szirtifanyarka (Ame- 
lanchier), erdőségeiben jellegzetes a vörösfenyő; a csodaszép Telekia, mely 
keleti hegységeinknek jellemző növénye, szintén eredeti termőhelyén van 
itt (Lubochna völgye). E hegycsoport általános jelleme a szomszédos 
Alacsony Tátráéhoz hasonló, az erdőt alkotó fák felső tenyészeti határa 
itt többnyire a hegyvidéki átlag fölé kerül.

A Kis Fáira a Vág, Túróc és Nyitra völgyei közt terül el, magába 
zárja az ú. n. Rajeci havasokat (Veterna Hola), mely gránitból és kris
tályos palákból áll, ennek déli folytatását képező Sztrazsó-t, melynek fő
tömege juramész, a mészből felépített Manin-hegységet (legmagasabb 
pontja a Nagy-Manin 891 m) és e hegycsoport legdélibb tagját, a Kis 
Alföldre lejtő Inovecet (1042 m). Magashegységi jelleme csak a Rajeci 
havasoknak van, a földemelkedések azonban aránylag itt is alacsonyak, 
legmagasabb pontja a Velka luka 1477 m, a Mincsol 1364 m és az 
Orrkő (Klak) 1353 m. E hegycsoportot a magassági határok általános 
depressziója jellemzi, épúgy, mint a Vágtól északra elterülő Kriván Fátrát

1 Ferenc Jézsef-csúcs 2663 m, ettől keletre a Jégvölgyi 2629 m és a Lomnici- 
csúcs 2634 m, nyugatra a Tátra-csúcs 2555 m és Liptó vármegyében a Kriván 2496 m 
stb. A bélai és javorinai mészhegység legkiemelkedőbb pontja a Greiner 2158 m.

2 Növényt. Köziem. II. köt. (1903.) 117. 1.
3 Pax F. Pflanzenverbreitung in den Karpathen II. 152. 1.
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is, melynek északi szakasza az ú. n. Árvái Magúra (legmagasabb csúcsa 
1345 m). A Kriván Fátrát (Koncsita-Kriván 1711 m, Fátra-Kriván 1669 
m, Nagy Roszudec 1606 m) főleg gránit és mész, a Magurát mész és 
homokkövek alkotják. E hegycsoport alacsonyabb pontjain még itt-ott 
feltűnik a tölgy és gyertyán, de az erdőkben jelentősége elsősorban a 
bükknek, másodsorban a lucfenyőnek van. A vörösfenyőt eredeti termő
helyén már alig-alig látni, az erdeifenyő is csak a mészsziklák padkáin 
lép fel szórványosan.

A Madaras hegység tulajdonképen a Nagy Fátra déli andezitterüle
tének folytatása; a hasonnevű 1346 m magas csúcsa tetejéig a bükkerdők 
dominálnak, a jegenyefenyő formációja a bükkösök alatt foglal helyet. A 
Garam és Nyitra völgyei közt terjed délre s a Tribecs és Zobor képezi 
utolsó emelkedését az Alföld felé.

A Selmecbányái hegységbe az Osztrovszki hegységet is belefoglaltuk, nem
csak azért, mert szomszédosak, de mert hasonló emelkedéseik (Szitnya 
1011 m, Jávorja 1044 m) lehetővé teszik a magassági határok össze
hasonlító tárgyalását.

A Fabovát, klenóci Véport és a Polánát hasonló okok miatt vettük 
egy kalap alá, annak dacára, hogy a Fabova főgerincei hatalmas mész- 
tömegekből, a Vépor és környéke kristályos palából, a Polána andezitből 
és andezittufából áll. Legmagasabb a Polána (1459 m), kissé alacsonyabb 
a Fabova (1441 m), legkisebb a Vépor (1341 m). Legérdekesebb erdei 
vege tátiója a Fabova-csoportnak van, melyben a híres murányi fensík 
rejti a felvidék egyik legszebb kis cserjefaját, a Daphne arbuscula-t. Mész- 
talajain tömegesen nő a Larix és Taxus, nem hiányzik a törpefenyő sem.

A Szepes-Gömöri Érchegység a Királyhegytől keletre a Hernád, Sajó 
és Rima völgyei közt terül el. Déli pereme főleg mészkövekből áll (Rőczei 
hegycsoport, ratkói hegycsoport, tornai hegység); keleti része (Szomolnok, 
Gölniczbánya vidéke) kristályos palákból, a Hernád és Gölnic felső folyása 
közti szakasza újra mészből van felépítve. Déli mészterületein a magas
hegységi és termoíil elemek ölelkeznek, a lúcfenyő régiója közvetlen köze
lébe kerül oly vidékeknek, ahol még a Quercus lanuginosay Prunus Mahaleb 
és Cornus mas borítja a verőoldalakat. E hegység legmagasabb emelke
déseinek csupán a csúcsok körüli kis területét hagyja szabadon a lúc
fenyő vegetációja (Sztolica 1480 m, Kakas 1411 m, Goldener Tisch 1318 
m, Pipítka 1226 m, Kojsói havas 1248 m). E hegycsoport belsejében a 
lúcfenyő állományai uralkodnak s az erdeifenyő eredeti és mesterséges elő
fordulása itt valóban számottevő.

A Lőcse-lublói hegység és a Branyiszkó hegység a Hernád-Poprád és 
Tarca folyó között fekszik, főtömege homokkő, itt-ott mészszigetekkel 
(pl. Szepesváralja, Radács). Aránylag alacsony gerinceinek legmagasabb 
pontjait is erdő, vagy mesterséges rét födi (Ihlü 1284 m, Viszoka hola 
1172 m). E homokkőzónának keleti folytatását képezi a Tarca balpartján 
a Mincsol-Csergo hegység, egész a Tapolya felső szakaszáig; kiemelkedő 
pontjai a Mincsol 1157 m és a Szoliszkó 1 1 0 1  m. Míg a Lőcse-lublói hegy
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ségben az erdők zöme lúcos és a bükk alárendelt fafaj, a Mincsol-Csergő 
hg-et bükkösök borítják, a lucfenyő majdnem teljesen eltűnik s a jege
nyefenyő jut itt-ott előtérbe.

Ha a bükktenyészet kialakúlását — az egész hegyvidékre értve — 
az alsó határoktól felfelé figyelemmel kisérjük, azt tapasztaljuk, hogy 
egyideig a bükk és más lombfák, sőt a fenyők térfoglalása a legkülön
félébb összevisszaságot mutatja; eleinte tölgyesek, gyertyánosok szaggatják 
meg a bükkösöket, felfelé s a tömegesebb hegycsoportok felé haladva: 
jegenye- és lúcfenyvesek. Megesik, hogy mielőtt még a bükktenyészet jel
legzetessé válhatna, a fenyő ragadja el végérvényesen az uralmat. E hegy
vidék délnyugati és nyugati hegycsoportjaiban a bükk nemcsak a fenyő 
és a tölgy között képez hatalmas tenyészeti övét, de egész a havasi tér
ségig önálló formációja is gyakori. Általában véve jellemző, hogy magas 
termőhelyeken a bükk jobban érvényesül nyugaton, mint keleten, ellen
kezőt látunk a lucfenyőnél. A bükkformáció legtöbb fás növényének 
(Acer platanoides, Ulmus scabra, Tilia cordata) az Alacsony Tátrában és 
Nagy Fátrában — mint e hegyvidék középpontjában — van legmagasabb 
felső határa. Itt a fenyves még nem egyedül uralkodó, a törpefenyő- és 
törpeboróka-formáció sem mondható kifejlettnek, ezt csak a Magas Tátra 
tünteti elénk impozánsan.

Az előhegységnek vehető Kis Fátra, Madaras, Selmecbányái és az 
Osztrovszki hegység területén s a Szepes-Gömöri Érchegység déli perifériáin 
a tölgy formációja a gyakori, elenyészik az Alacsony Tátra alján és a Szepes- 
Gömöri Érchegység belsejében.

A magashegységben a felső erdőhatárok megoszlása:
Magas Tátra 1 0 0  7 » lúcerdőhatár, 0  7. bükkerdőhatár
Alacsony Tátra 80% 2 0  7.
Nagy Fátra j
Kis Fátra > 50% 507„
Kriván Fátra
Az egyes hegycsoportok átlagos felső határainak eltérése a hegy

vidéki átlagtól sokszor tetemes. Az átlag fölé emelkedik (a főbb erdőt alkotó 
fájok közül)
a Magas Tátrában: Picea excelsa, Pinus silvestris, Larix decidua, Acer 

Pseudoplatanus (10—50 m-el), alul marad a bükk, hiányzik a tölgy; 
az Alacsony Tátrában: Abies alba, Fagus silvatica és Quercus sessiliflora 

(10—40 m-el), alul marad a lucfenyő, vörösfenyő és erdeifenyő; 
a Nagy Fátrában: Fagus silvatica, Acer Pseudoplatanus (10—30 m-el), a 

többi elmarad;
a Polana-Vépor-Fabován: Abies alba (10 m-el), a többi visszamarad; 
a Szepes-Gömöri Érchegységben: Quercus sessiliflora (20 m-el), a többi messze 

(40—280 m-el) elmarad;
a Kriván Fátrában: minden tenyészeti határ az átlagon alul marad.

Az alacsonyabb hegységek mészterületein normálisan mindig jelen 
van a Quercus lanuginosa, a magashegység mészkőzetein pedig a Taxus és
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Larix. A termofil-elemek közül a Quercus lanuginosa és Quercus Cerris 
északi határukon a hegytömegek közé sehol sem jutottak oly mélyen be, 
mint e hegyvidéken. A Ruscus hypoglossum, mely a Kis Kárpátokban még 
előfordul, itt nem terem vadon, a Lonicera capri/olium-ot déli Nyitrában 
látjuk — észak felé haladva — utoljára.

A Magas Tátra északi lábán, a Fekete Árva forrásvidékén terül el 
hazánk legnevezetesebb fellápja, a Bori-mocsár. Árva vármegye ezen területére 
a havasalji tipusú növények szinte a legmélyebb pontokra szállanak le. 
A Bori-lápok fás növényei közül csak a minket érdeklőket említjük itt meg1: 
Pinus pseudopumilio (Willk). Empetrum nigrum L. Ledum palustre L. Andro
meda polifolia L. Calluna vulgaris Salisb. Vaccinium uliginosum L. V. vitis 
idaea L. V. oxycoccos L. V. myrtillus L. — Kevéssé lápos, vagy mívelt (illetve 
felhagyott mezőgazdasági) területeken rengeteg a Calluna, igen sok a Juni
perus communis és Pinus silvestris, melyhez a szárazabb helyeken a Picea 
is társúl; gyakori a Salix silesiaca, emellett a S. pentandra, S. purpurea, S. 
cinerea is, a folyóvizek mellett az Alnus incana (az A. glutinosa nem for- 
dúl elő).

Picea excelsa Lk. — Lúcfenyő.
II. k. 9. lap.

E terület magashegységeiben a legfontosabb fafajunk. Összefüggő, nagy 
kiterjedésű elegyetlen állományait a Magas és Alacsony Tátrában, a Fát- 
rákban, a Szepes-Gömöri Érchegységben s a Lőcse-lublói hegységben látjuk. 
A telepített állományok is igen gyakoriak, de eredetük majd mindig meg
állapítható.

A tenyészeti határok a hegyvidék különböző hegycsoportjaiban nem 
egyformák, sőt ily kisebb területen belül is nagyon ingadoznak. Ez inga
dozás az alsó határoknál feltűnő nagy, a felsőknél kisebb; ebből követ
kezik, hogy a t. f. magasság nagysága mint klimai tényező főleg a ma
gas felső határoknál jut érvényre. Természetesíiek fogjuk találni, hogy 
a Magas Tátra lúctenyészetének határai máskép alakultak ki, mint 
pl. az Alacsony Tátrában, vagy a Kis Fátrában. Az erdőhatárok magassá
gára rendkívül sok tényező lévén befolyással, két szomszédos hegyoldal 
erdőhatára közt is gyakran tetemes különbséget állapít meg magasság- 
mérőnk, még oly esetekben is, ha a tenyészeti viszonyok szemre egyfor
máknak látszanak. A szélsőséges eseteket irányadókul elfogadni nem sza
bad, erre csak átlagok alkalmasak, melyek annál megbízhatóbbak, minél 
több adatból kaptuk őket. •

Ha a határadatokat hegycsoportok szerint különítjük el, a lúctenyé- 
szet magassági határairól — a ll. k. táblázataiba foglalt átlagos eredménye
ken kívül — a következő részletesebb képet kapjuk:

1 V .  ö. N y á r á d y  E. G y u l a , A Bori-mocsarak flórájáról. — Botanikai Közlemé
nyek 1911. évfolyam 1. lap.
Fekete—B la ttn y: F á k  é s  c s e r j é k  e l t e r j e d é s e . 13
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A lucfenyő magassági határai a Középkárpátok hegycsoportjaiban.
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A K-i és Ny-i rész közti határ: a Mlinica völgy Csorbató közelében. 
Lúc-sziget.
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Az alsó határok legkisebb átlaga a hegyvidéki minimummal együtt 
a Kis Fátrában van, a felső határok legmagasabbjai a Magas Tátrában, 
mégpedig keleti területén foglalnak helyet, a maximumok szintén. Leg
alacsonyabb felső határokat szolgáltattak a hegyvidék nyugati perifériájára 
eső Kis Fátra és Kriván-Fátra. Megállapíthatjuk azt a tényt, hogy a felső 
határok depressziót szenvednek nemcsak az egész hegyvidék nyugati ré
szein, de egyes hegycsoportok nyugati felén is. Ily összehasonlításra a Magas 
Tátra hegytömegei a legalkalmasabbak; a Szepes-Gömöri Érchegységben a 
szakadozott erdőalak — mint természetes erdőhatár — nem fejlődhetik 
ki s a Branyiszkó, Lőcse-lublói hegység, szepesi Magúra és Mincsol-Csergő 
hegység csak az alsó határok megállapítására alkalmasak.

Az a magasság, ameddig ágtiszta és magastörzsű egyedekkel, össze
függő területen zárt állományokat képez, (377 adat alapján) 1350 m-re 
tehető. E magasságon felül a lúcosok havasalji jellegűek, szakadozottak. 
Ez a szakadozottság nem éppen abban nyilvánul, hogy a havasokról lefutó 
lavinajárta völgyek nyelvekre, táblákra szakítják ezen (gyakran még zárt) 
állományokat, hanem a sudarlós, földig ágas habitussal biró törzsek téresebb 
állásában s ebből kifolyólag más havasalji fa- és cserjefajok tömegesebb tér- 
foglalásában. A havasalji lúcosok hézagai közt a Középkárpátok területén 
az áfonyákon és hangán kívül főleg a Sorbus aucuparia és Salix silesiaca 
dominál. Előbbi tömeges és a törpefenyvesre is kiterjedő előfordúlása jel
legzetes erre a hegyvidékre. A törpefenyő teljesen előtérbe jut a törpe
borókával szemben. A Magas Tátrában ezeken kívül a vörös- és havasi
fenyő s a kárpáti nyír jelenléte adja meg a szakadozott lúcos összetéte
lének a jellemét.

A Magas Tátra egész területére kiszámított átlagok:
a zárt állomány felső határánál ..............  1380 m
a szakadozott állományok felső határánál 1490 m 
tehát a szakadozott erdőöv magassága — 110 m.

Összehasonlítva ezt az értéket a többi — számításba vehető — hegy
csoport szakadozott lúcállományainak pásztamagasságaival, azt találjuk, 
hogy ez:

az Alacsony Tátrában (1340—1450 m közt) 1 1 0

a Kis Fátrában------ (1250—1360 m „ ) 1 1 0

a Kriván-Fátrában — (1220—1350 m „ ) 130
a Nagy Fátrában — (1340—1380 m „ ) 40

középérték 100 m.
A Kriván-Fátrában a pásztamagasság az átlagnál jóval nagyobb. A 

zárt állományképzés felső határa ( 1 2 2 0  m) itt az összes ilynemű átlag közt 
a legalacsonyabb s ennek oka a bükktenyészet előtérbe jutásán kívül, a 
köves, erősen sziklás, meredek lejtők, melyeken a lúcállomány igen korán 
szakadozottá lesz. Hogy a Nagy Fátra miért mutat fel oly kis szaka
dozott pásztát, ez alig érthető, de feltűnő, hogy a többi hegycsoport átlaga 
mellett a zárt állományképzés felső határa itt rendkívül magas (1340 m). 
A zárt erdőalak határának ez az elevációja (a szakadozott hátrányára) e

13*
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hegység szerencsés kialakulásában lelheti magyarázatát (silány talajok és 
lavinajáratok ritkasága, gyakori mészalapkőzet; az Alacsony Tátrában a 
sovány, áfonyával, zuzmó és mohával párnázott csillámpala-sziklás terü
letek a lúcállományok szakadozottságát alacsonyabb szintekben is gyakran 
idézik elő, ily helyeken az erdősítés is rendkívül nehéz s az esztendők 
során át végzett pótlások nyomán is alig mutatkozik eredmény).

A II. kötetbe felvett táblázatok alapján számítva: a zárt állomány
képzés övének átlagos magassága 710 m, a szakadozotté 100 m, együtt
véve 810 m; a faalakú előfordúlás pásztája 960 m magas.

Legmélyebb előfordulásai általában az É-i expozicíójú hegyoldalakon 
vannak. Az alsó határoknál szabályos menetű átlagsorokat nem kapunk; 
itt az esetlegességnek és a mesterséges tényezőknek nagy szerepük 
van. Déli és délkeleti oldalakon úgy az állományképzés, mint a szórvá
nyos előfordúlás alsó határa legjobban szorúlt fel s így normálisan is 
alakúit ki.

A 8  m-es faalak felső határa és a szakadozott (8  m-es és ennél 
magasabb) állományok felső határa közt az egész hegyvidékre vonatkoz
tatva: 26 m a különbség, a maximum mindkettőnél ugyanaz: 1696 m a 
Magas Tátrában (Oszterva, DNy-i oldala). Ebben a kis övben tenyésznek 
az utolsó faalakú lúcok. Miután a 8  m magasságnak becslése az egyéni 
felfogástól eléggé független és egyöntetű, az eképen nyert átlagok össze
hasonlításra sokkal alkalmasabbak, mint pl. a zárt és szakadozott állo
mányok határai, melyek megállapításánál az egyéni felfogásnak tágabb 
tere nyílik. Az is igaz, hogy szűkebb területen (sziklák védelmében, 
töbrökben stb.) 8  m magasságra, sőt magasabbra is nőhetnek egyes pél
dányok oly szintekben, melyeknél a közvetlen közelben is cserjévé törpül 
már a lúc; ily szélsőséges esetek azonban kiegyenlítődnek, mert a mélyebb 
termőhelyeken megállapított szélsőségek (eltörpülés alacsonyabb gerinceken^ 
éleken stb.) ezeket ellensúlyozzák. Ha pl. az idevonatkozó 494 adat két 
szélsőséges adatát [1696 m (max.) és 1265 m (min.)] kiküszöböljük, újra 
csak az előbbi átlagot (1481 m) kapjuk.

Azokban a hegycsoportokban, ahol elegendő számú adat állott ren
delkezésre, a 8  m-esek pásztamagassága, épúgy mint az egész hegyvidéken, 
szintén 26 méter körüli (Magas Tátra 29, Alacsony Tátra 25 m). Azt 
mondhatni ez alapon, hogy a 8  m-esek pásztája e hegyvidék legkülön
bözőbb hegycsoportjaiban is közel állandó, a mesterséges beavatkozások 
dacára is megállapítható s ekként belőle, adott esetekben, az egykori erdő
határ helyzetére is következtethetünk. Hogy egy kétségen felül régebbi 
irtás nyomait feltüntető havasalji területen, melyen a néhai szakadozott 
erdő maradékai: egy-egy elárvult, vagy száraz törzs, vagy a lenyúló törpe
fenyvesből kiemelkedő lúc küzdenek az enyészettel, az erdőhatár meg
közelítő pontossággal a legfelső 8  m-es fák tenyészeti határánál mintegy 
26 m-el mélyebben fekhetett.

A különböző expozícióknál a szakadozott erdő és a 8  m-es fák felső 
határa parallel-futású (a következő ábra II. és I. vonala).
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IV. Fagus silvatica L. állományainak felső határa (felettök lűcfenyves)

E grafikonon a lucfenyő tenyészeti határain kívül — összehasonlítás 
céljából — a lúcos alatt tértfoglaló bükkállomány’ok felső határa is be van 
rajzolva (IV). Semmiesetre sem lehet véletlen, hogy DK-en konzekvens 
depresszió jelentkezik.

A hegyoldalak átlagos tenyészeti határai mellett a völgyek a követ
kező leszorítást tüntetik fel:

h e g y o ld a lo k o n  v ö l g y e k b e n  k ü l ö n b s é g

a zárt állómányképzés felső határánál------  1354 1290 64
a szakadozott állományképzés felső határánál 1457 1439 18
a 8  m-es faalak felső határánál-...............-  1483 1459 24

A völgyekben konstatált depresszió okai természetes okok. (A völgyek 
zordabbak, fagyoktól látogatottabbak, mint a hegyoldalak, a nagy hó
mennyiség itt torlódik össze, okozza a hó- és lavinatöréseket s legkésőbb 
olvad el stb).

Az eltörpülés övének erdészeti jelentősége nincs. Igazában csak a 
Magas Tátra hozzáférhetetlen sziklatornyai közt látjuk oly magasságokban, 
melyeket abszolút határoknak vehetünk. A lankás, legeltetésre alkalmas 
havasi területeken elszórt törpe lúcok, ember és állat károsításának egy
aránt ki lévén téve, ily helyeken a felső határokat aránylag alacsonyan 
találjuk, így lehetséges az, hogy az Alacsony Tátrában 1770 m az eltör
pülés maximuma, viszont a Magas Tátrában 2057 m (Bástya).

A lucfenyő magassági határainak megállapításához csupán ezen hegy
vidéken több mint 1400 adatot használtunk fel. Ezek közül a következő
ket említjük meg:

a) Alsó határok.
s z ó r v .  e lö f o r d .  á l l .  k é p z é s

(m ) (m )

Kriván-Fátra í Zázrivai vö lgy ................. -.................. 466 489
és Árvái < Besztercze völgye...............................  465 465
Magúra ( Csernatin patak ................................ 510
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Kis Fátra <

Szepes-
Gömöri

Érchegység

Nagy Fátra

Fabova

s z ó r v .  e lö f o r d .  á l l .  k é p z é s
(m ) (m )

Alsómogyoród határa — ------ ------- - 302 (min.)
Vágbesztercze határa (Domaniska) ... 315 (min.)
Per edmér határa (Hradnó patak) — 311
Ruttka ------ — -  — ----------------- 442 471
Turóczszentmárton (Mlinszki patak)— 446 468
Vághéve--------------- ------------------- 320
Gölniczbánya hat. (Zauderschlösschen) 380

(Cenderling) ------ 393
(Zimmerplatz) 747

Svedlér határa (Busch) ____  — — 440 440
Poprád folyó (jobbpart) __________ 492 492
Felsőstubnya (Síkerdő) ------ -------- 500 500
Tiszolcz határa (Teplica)...... ............ - 540
Helpa határa (Hajnica) — - ......... . 680
Murányalja határa (Zárubi) — — ... 560

b) Felső határok.

I. Magas Tátra.

Egységesebb területén a felső tenyészeti határok oly szabályszerű
séggel helyezkednek el a különböző napkitettségű hegyoldalakon, hogy a 
8  expozíció közül a minimum É—ÉK-en, a maximum DNy-on jelentkezik. 
A hegyoldalok fekvése okozta határeltérés legnagyobb foka itt 60 méter 
körüli (1. az átlagsort és a grafikont).

Szakadozott állományok felső határa (erdőhatár): 
völgy tető, gerinc É ÉK K DK D DNy Ny ÉNy 
1439 1470 1467 1470 1485 1483 1524 1527 1502 1463

1492

1486 (kereken 1490) 
A 8  m-es faalak felső határa:

völgy tető, gerinc 
1458 1451

E EK K DK D DNy Ny ENy 
1498 1484 1500 1533 1536 1557 1530 1508

1522
^ " -------------------------V--------------------------------------- '

15151 (kereken 1520)
A túloldali grafikon szemléltetőbben tünteti fel a tenyészeti határok 

változásait expozíciók szerint:

1 V. ö. Pax, Grundzüge der Pflanzenverbreitung in den Karpathen. II. 162.1. fent.
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Picea excelsa Lh. — I. 8 m-es faalakjának felső határa, II. szakadozott állományainak felső
határa a Magas Tátrában.

Az oldalak átlagos tenyészeti határánál a völgyek erdőhatára 53 m-el, 
a 8  m-es fák felső határa 64 m-el alacsonyabb. Az egész hegyvidékre vonat
koztatva ezek a differenciák jobban elsimulnak (18, illetve 24 m a 197. 
lapon), mint e hegységben, ahol a lavinajárta, meredek völgyek oly gya
koriak.

Az Erdészeti Kísérletek 1904. évi 1., 2 . füzetében F e k e t e  Z o l t á n  ér
tekezik a Magas Tátra tenyészeti határairól. E hegység Közép Tátrának és 
Liptói havasoknak nevezett két részét összehasonlítva egymással, hasonló 
eredményt kap ahhoz, mint a minőt itt, a K—Ny-i részek szembeállí
tásánál kaptunk: a Magas Tátra nyugati részeiben a szakadozott erdő 
öve jóval szélesebb (1. a 194. lapon lévő táblázatot), mint a keletieken.

Az erdőhatár 20, a zárt erdő határa 80 m-el magasabb K-en, mint 
Ny-on. Ennek okát F e k e t e  Z o l t á n  is a legeltetésben és a régebbi rend- 
szertelen erdőgazdaságban s abban a körülményben keresi, hogy a keleti 
ele vációnál jelentékeny szerepe van a keleti részek nagyobb tömegének. 
A liptói részen az emberi beavatkozás még a megfigyelések rendszeres
ségét is zavarta, mert a normálisan egymás fölé illeszkedő erdőalakok 
határait felismérhetetlenekké, bizonytalanokká tette. Ily esetek más hegy
csoportokban is gyakoriak voltak, különösen állt ez a szakadozott erdő
alakra. A 8  m-es fák felső határa majdnem mindig meg volt állapítható. 
(Ez az oka, hogy utóbbinál az adatszám is nagyobb, mint a szakadozott erdő
alak felső határánál). A kapott eredmények a tényleges állapot kifejezői; 
emellett a megfigyelők egyértelműig oda nyilatkoznak, hogy a Magas 
Tátra nyugati (liptói) részének tenyészeti határait, jellemző esetek után 
Ítélve, mesterséges befolyások szorították le.

a) Nyugati rész?
(Az aláhúzott számok: maximumok.)

t .  f . m a g a s s á g ,  m é t e r

1593
1451 1533 1537 

1639

Legmagasabb pontja: Krivdn 2496 m.
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«cSN

S :0 J< £  m
'Ö  O  O ®»S« g a

( D, gránit 
Furkota | DNy,

Grunik

t. f. magasság, méter
.............................................    1579 1579
.............................................................  1573 1621

Skaredi zsleb, Ny, gránit .......................... .. ...................  1495 1577
Nizsna Prehiba, Ny, gránit............. . ......... ......................  1563 1582

D, gránit............................................................ 1279
DK, „ ................. - ......... — ......................  1565 1565

í Ny, ÉNy, g rán it............. .............................  1611
Szuhi zsleb \ D> » ..........................................  1 ^ 8 1

[DK, „ ........................................... 1345 1522 1522
| DNy, gránit ................................................. 1580

Nefcerka j Nyj  ̂ _.........................................    1 4 7 8

Kotling, ÉNy, gránit..............................................— — — 1353 1528
[Ny, gránit............................ ........ ................. 1560 1598

, völgy, „ ......................................................  1542

....................... .............................  1449
EK,
völgy

Handel, DK, gránit 1562 1601
völgy, gránit — — ... — .......................... 1188

D, völgyfark, grán it----------------- ---------- {15241
1 5 5 5 2

| Ny, ÉNy, gránit .......................... ................. 1410 1540
Tiha és Koprova közt, Ny, gránit....... .............................  1528 1550
Koprovica, ÉNy, gránit_________ _ —............................. 1357 1590 1637
Krizsna patak, É, gránit — - ......... ..... —---------------  1376

ID, „ ....................... ...................... -  * 1521 1521
Krizsnahegy j Kj  ̂ ... ... .............. ..................... . 1 5 4 3  1 5 8 9

I DNy, gránit ................................................... — 1381 1536
Spanya { Ny, „ -.....................................................  1358 1492 154D

D,
DK, gránit ............................................................ 1416
K, „ ....... - ........................-........................

I Ny, „ ............. - - - - - - - - - - - - ...............
[DNy, „ ............................................................

Kotlova, DNy, gránit _______ ______ ___ _____ ___

{D, gránit ... —.---------------- ------- ------
DNy, „ ..................................... -.......... 1429

Jezsova, DNy, gránit ......................................................
Magúra nizsna, K, gránit .................................................

Hlina

1509 1509

1548 1548 
1552 

1569 1569 
1518 1581 
1529 1595

1510 1539 
1560 1620

1 Élő lúcfenyő.
2 Kiszáradt példány.
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5N
'3  'Ö  O  
S? *8 ** t> Ö

t .  f .  m a g a s s á g ,  m é t e r

Szuhi hradok, DNy, gránit................................................. 1264 1562 1562
Vrch hola, DNy, g rán it.................................................... 1523 1523

(völgy, gránit................................................ — 1200
DNy, „ .............................................. -  ... 1373 1490 1506

É, g rán it............-............................................. . 1450 1450
Velki vrh, K, gránit......................................................... . 1604
Hrubi vrh, É, mészkő ......................................................  1223 1486 1578
Roh alatt, É, „ ....... ..............................................  1476 1476

f É, gránit.................... 1300 1322
Velki Kiin és Styc közti völgy | Ny>  ̂ ....................  1295 1 4 3 4  1450
Velki Kiin, É, gránit............................................... ...........r 1469
Prednij Szalatin, ÉNy, gránit ........................................... 1309 1462 1480

í É, gránit ......................................................  1351 1418 1426
Szmdlovec | g Ny,  ̂ ......................................................  1444 1459
í völgyhomlok, gránit ............—------- 1442Spolani patak | Ny, gránit ..................—__— — — 1240 1413

Oszabita

í Ny, mész 
Jámbor hegy { ^

I gerinc, mész 
JÉNy,

ÍÉ, mész .........
ßabki j DK> m ........
Liliowe D—DNy, mész ...

1370

1395

1435 1435

1466 1466 
1482 1482 
1538 1538 

1470 
1580 1661

ß) Keleti rész.1
(Az aláhúzott számok: maximumok.)

(D, gránit...................................................... ..
Bástya | Nyj n ......................................................
Menguszfalvi völgy, D, g rá n it..................................... ..

í völgy, gránit.........................
Poprádi tó környéke j jjy
Hinszkó patak (sziklafalak védelmében), Ny, gránit

Ny, gránit................................................
DNy, „ ...................................................
D, „ .................................................
DK, „ .................................................

Oszterva

Riegel, DNy, gránit

1547
1414

1560 1560
1574
1584
1611 1611 
1603 1603 
1696 1696

1662
(1419 1570 1570 
\  1645 1645

1600

1 Legmagasabb pontja: Ferenc József csúcs 2663 m.
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<2N
N <D %m ©

Kleiner Kreutzhübl

Felkai völgy

| D’
1K>

Nagy Tarpatak

t .  f. m a g a s s á g ,  m é t e r

Grosser Kreutzhübl, gerinc, gránit.......................................  1481 1529
DNy, ÉK, gránit......................  1520
gránit.............................................  1520 1570 1570

völgy, gránit ................... - ....................  1460 1520 1520
DNy, „ ....................... -  - ............  1446
DK, „ ...........................................  1371 1455
K, „ ...........................................  1563

I DNy, gránit ...................................................  1459
Stösschen |  ÉNy, „ ......... ...................... ................. 1528
Drei Brünn, DK, gránit............ - .....................................  1397 1437 1437
Trockener Fluss, D, gránit...........................................     1546 1575 1582
Rauschbach, D, „ — .............................................  1355
Himbeerwiesen, DK, ,, — - ..........................................   1310 1435
Schartiger Kamm, DK, gránit.................................    1328 1445 1493
Kámmchen alatt, DK, „ ................. ......................... 1244

völgy, gránit .....................................  1465 1465
D, „ ............- ......... ...........  1480 1480
DNy, „ ....................... .............  1470 1470
Ny, ÉNy, gránit ................................ 1400 1400

lÉK, gránit .............................................  1360 1439 1439
Zöldtó * és Fehértó közt D, DK, gránit, ....... .................. 1503 1503

j ÉNy, gránit ........................................... 1444 1444
Zöldtó patak j ÉK,  ̂ ........................................... 1395 1505 152i
Fehérvíz (balpart) a Zöldtó alatt, D, gránit— ............... 1503
Kis Morgás gerinc, K, gránit .................................. ........ 1390 1419 1419
Morgás, ÉK, gránit ............................................................  1555 1579 1579

rD, mészkő .............. ............... ............  1560 1560
DK, „ ...........................................  1397 1463

Feixblösse alatt •{ K, „ ...........................................  1470
ÉK, „ ...........................................  1562
É, „ - ...................... .................. 1460

Rotbaumgrund, É, mészkő...... ...................... .. ..............  1405
Roter Lehm, DK, m észkő....... ......................................... 1485

í DK, mészkő ..........................................  1421
Gaffelsturm j ^  ÉK, mészkö .......................................... 1513 1513
Jagnence, É, mészkő.................................................    1406 1518 1560

í É, gránit.............................. .............................  1534 1534
ÉK, „ ...................................................... — 1491
K, „        1451 1530 1553

í K, mész ..............................................................  1464
J dK, „   1449

DNy, „ ...................................................... -  1546

Holica

Siroka
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Javorinka völgy (É-nak nyíló), gránit 
Feketetó, É, gránit ----------------------

í DK, gránit — . 
Poduplazki völgy \ at

II. Liptói Magúra?
________________________  1452 1460
________________________  1308 1356

____ __________ _____1421
............................................... . 1312 1405 1405

III. Alacsony TátraA
Az elől lévő összehasonlító táblázat szerint a zárt állományképzés 

felső határa átlag 40 m-el alacsonyabb, mint a Magas Tátrában. E hegy
ség főgerince Ny—K-i irányú és kiválóan alkalmas egy É-i (liptói) és egy 
D-i (zólyom-gömöri) terület elhatárolására. Az északi rész völgyei a Vágba 
futnak, a déli terület vizeit a Garam gyűjti össze. Állítsuk szembe egy
mással e területek lúchatárait s azt találjuk, hogy 

a zárt erdő felső határa:
a liptói (É-i) részen___„___  átl. 1320, max. 1527 m (35 adat)
a zólyom-gömöri (D-i) részen átl. 1350, max. 1475 m (177 adat)

s ekként 30 m eleváció a déli rész javára esik. Előbb említettük, hogy a 
zárt állományok felső határának megállapítása az egyéni felfogástól nem 
függetleníthető s a kapott különbséget csak azon esetben lehetne tény
állapotnak venni, ha a magasságméréseket mindkét részen ugyanazon 
személy végezte volna. Igen valószínű, hogy a fenti eredmény e kétségek 
dacára is eléggé födi a tényeket, ez azonban egyelőre alig igazolható be. 
Az erdőhatár és az utolsó 8 m-es fák t. f. magasságának megállapítása 
egyöntetű lévén, lássuk, mekkorák itt a differenciák?

A szakadozott erdő felső határa (erdőhatár):
Liptói (É-i) rész__________  átl. 1450, max. 1569 m (104 adat)
Zólyom-gömöri (D-i) rész ___ átl. 1440, max. 1568 m (69 adat)
A 8 m-es faalak felső határa:

Liptói (É-i) rósz............   átl. 1480, max. 1640 m (68 adat)
Zólyom-gömöri (D-i) rész — átl. 1470, max. 1582 m (188 adat)
A csekély — 10 m-es — eleváció itt már konzekvensen a liptói rész 

javára esik. A 8 m-esek átlagai is megerősítik azt az eredményt, hogy 
t. i. az Alacsony Tátra liptói részén a lúcerdőhatárok valamivel eleváltabbak, 
mint a zólyom-gömöri részen.

1 Legmagasabb pontja: Choő 1613 m.
2 Legmagasabb pontjai: Gyömbér 2045 m, Király hegy 1934 m.

D, mész 
DK, „ 

C h° ő |K, „
IÉ, „

u'CŐ
N

P Soo
t .  f .  m a g a s s á g ,  m é t e r

1307
1457
1437
1431
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a) Északi rész.

IDNy, quarcit és gránit -------------------
Ny, n ------ ------------

% ,  „ ............-............
í É, quarcit .............. ............................

Yámbéryvölgy | DNy, quarc, homokkő------------------
Pusztóvölgy, homokkő —......... — —-------- -----------------

(K, gránit — —......... ............. — —......... — —
ÉK

[ÉK, gneisz ------------------ ----------- ------
Chabanec I D, „ ..................................— -------

(Ny, gránit ...................- ................. ........
Latiborska hola, É, „ ............................ ...................... -
Velka hola, ÉNy, gránit-.......... ...... ...........— ...........—
Kralova hola, D, gránit, (Szentiván határa)— —......... —
Borhalmi, ÉK, gránit, (Kispalugya h a tá ra )------ --------

(ÉK, gránit, (Kispalugyahatára)..............
Rovna hola \ ^ » jí — — —

(D, gránit — ....... ............ .... ...................... -
Nemecka j  ÉNy, gránit .................................................

ÍÉNy, gránit (Teplicska határa) ------ —
ÉK, „ „ „ — — -------

K, „ „ „ — — — —
í É, mészkő (Németlipcse h a tá ra )....................

Szalatin \ N, ,, ,, „ — — — —
(Ny, „ „ „ - .......... ........
( É, andezit (Vichodna határa)..........................

Holica I k, „ ,, ,, — — — — ---
I T)KI l - J  I V .  M •« M ------ -------------  ------------

N
 ̂o rSn v, P B

t .  f . m a g a s s á g ,  m é t e r

1218
1288 1400 1483 
1240 1380 
1200 1263 
1263 1312 
1176 
1300

1429
1362 1430 1442 
1368 1420

1530 1640 
1400 1423 
1436 1436 
1569 1590

1383
1458 1481 
1555 1562 

1295 1430 1451 
1471 
1510

1326
1495
1362 1362 
1422 1422 
1381 1381
1531 

1322 1524
1543 1543

ß) Déli rész.

Prasiva gerince, gránit — . 
Prasiva-Potok völgy, gránit.

IK, gránit . 
DK, gránit- 
DNy, gránit 

' ÉNy, gránit .

Chabanec
Ny, 

■ K, 
DK, 
D, v

1224 1431
1236 1356

1337 1365 
1417 1417 

1429 
1482 
1510 
1479 

1380 1380
1320
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í DK, gneisz 
Sztruhár-Gyurkova >l IV? 5?

Lomniszta (hátsó rész)
Kopek-Mochnatá, DNy, gránit 

[DNy, gneisz...... ........

JDNy, gneisz és csillámpala.— 
1 ÉNy,

Baba <
D,
DK,
K, „ ........- ............ .. -

kÉNy, „ ............-  ---------
Trangoska völgy, csillámpala, gránit .
Kriva völgy, Ny, gránit------  ---------
Nagy Gápel, DNy, D, DK, csillámpala
Kis Gápel, K, Ny, csillámpala---------
Zelena Miina völgy, gneisz_______ _
Velka Trojica, D, „ — — -
Királyhegy, D, „ — -...........

: o
T 3 'Ú t f

X
o £FhOJ g  O  j n

^  ' S :° “  a  
o  <v

' S
Cö S-t rrt
m  © S á

N 0 0
t. f. magasság, méter

1275
1424

1451

1224
1255 1312 1312
1338 1486 1523

1447 1447
1459

1421
1345
1346
1271 1476 1476 

1568 1568 
1382 1486
1394 1525
1283 1425 1425 

1582
1475 1550

IV. Nagy
Főleg mészalapkőzeten tenyésző lúcállományai zártan oly magasra 

hatolnak, mint az Alacsony Tátrában; a hegység kisebb emelkedései azon
ban a szakadozott erdőalak zavartalan kifejlődését gátolják s a felső erdő- 
határ ilyképen depressziót szenved, de nem annyira, mint a Kis-Fátrá- 
ban vagy a Kriván-Fátrában (1. a 194. lapon lévő táblázatot).
Szmrekovica, DK, DNy, mészkő ........................... ... ... 1410 1441 1441
Necpáli völgy, I), mészkő ........................................... ... 1310 1310

í Ny, „ .................... ...................... — 1320 1320
Ploska j b ...... ..........................................  1341 1341
Mocsidló völgyvég (ÉNy), mészkő
Javorina, Ny, ÉNy, mészkő____
Szuhi vrh, ÉK, „ ------

JÉ, mészkő -----------
Rakitov |ÉNy, mészk8......... _
Klak, K, mészkő..........................

1267
1330 1370 1370 

1382 1391 
1366 1411 1421 
1366 1453 1453 

1362

V. Kis Fáira.2
A legmagasabb pontra (1477 m) eltörpülve hatol föl, a Veternye csú

csán még fává nő s ez a maximum. 1

1 Legmagasabb pontja: Osztredok 1591 m, Krizsna m, Rakitov 1568 m. 
s Legmagasabb pontja:. Velka Lúka: 1477 m.
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ÉK, gránit 
K,

Mincsol i
D, ’ I

Ny, gránit
J ÉK, „ 

Velka Lúka KI ^3 »
|DK, „

Veternye tető, gránit

tOTS 'ö  ?s

S
za

k
a

er
d

ő
(e

rd
őh

! 03rí ao O <x>
t'CtfN S á 00

t .  f . m a g a s s á g ,  m é t e r

1236
1314
1219 1397

1323 1323 
1418

1389
1236 1412

1392 1413 
1427 1427

VI. Kriván-Fátra1 és Árvái Magúra.
A Középkárpátok hegycsoportjai közt az erdőhatár itt a legalacsonyabb. 

A bükk és lucfenyő tenyészete igen gyakran ugyanazon ponton szűnik 
meg, hogy feljebb a törpefenyves közt bokros szigetek alakjában tűnjék 
fel újra, a hegyi juhar és berkenye társaságában. A legfelső törpe példány 
1708 m magasságban fordul elő, a Koncsita Krivánon (K-i exp.)
Kokotova, Ny, quarcit -----------------------------------------  1420 1420
Fátra Kriván, D, gránit— ------------------------------------  1378 1378
Szuhi (Szucsány határa), Ny, gránit —......... . — ------  1309
Nagy Rosudec, D, mész------------------- -------- ------------  1348
Koncsita-Kriván, ÉK, mész — ..................-........... ......  1338

VII. Vépor—Polána1 2—Fahova3 csoport.
Felső határát a Véporon (1341 m) nem éri el, tetejéig zárt állományt 

alkot. A Polána csúcsán a lúcos szakadozott, de a 8 m csúcsmagasságot 
még eléri, a Fabován az észlelés hiányos.

É, andezit - ------- --------- --------- --------  1411
Ny, s, - -----------------------------------  1420

Polána < tető, „ ................................................. 1459 1459
K, „   1427
D, „   1446

Fabova („Klak“), ÉNy, mész ...............................  1391

VIII. Szepes-Gömöri ,4
Kakas, Ny, gneisz ......................................................

{D. gneisz....... - ......................................
Ny

1380
1370 1462 

1460

1 Legmagasabb pontja: Koncsita-Kriván 1711 m.
2 Legmagasabb pontja: 1459 m.
3 Legmagasabb pontja: 1441 m.
4 Legmagasabb pontja: Sztolica 1480 m.
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Abies pectinata DC. (Abies alba Mill). — Jegenyefenyő.
II. k. 10. lap.

Mindegyre általánosabb lesz az a törekvés, hogy az erdőgazdaságban 
a jegenyefenyő jelentősebb szerephez jusson s főleg ez a hegyvidék az? 
melyen felkarolásának sikerét a természetes és mesterséges tényezők egy
aránt biztosítják.

Akár előfordúlása tömegességét, akár regionális tenyészeti övének 
szélességét tekintjük, a Középkárpátokhoz e tekintetben csak a Horvát 
Alpok jegenyefenyőtenyészete hasonlítható: Horvátország karakterisztikus 
fenyője a jegenyefenyő lévén. A Kárpátok határhegységeiben alárendelt 
szerepe van, jórészt szórványosan fordul elő, a Középkárpátok területének 
főleg középső zónájában jut érvényre. A rendelkezésre álló adatokból 
megállapítható az is, hogy mely szükebb területen van itt legkiválóbb 
termőhelyén. Ha a tenyészeti pásztákat hasonlítjuk egymással össze, a 
Garamba hajló Alacsony Tátra, Vépor-Fabova, Szepes-Gömöri Érchegység 
Nagy Fátra és Selmecbányái hegyek szolgáltatják a legmagasabb tenyé
szeti pásztákat, egyúttal a legtöbb adatot a tömeges előfordúlásra.

Ez aránylag elég északon fekvő hegyvidéken a tenyészeti öv olyan 
magas, mint a Déli Alpok keleti lejtőin, azzal a különbséggel, hogy itt a 
tenyészeti határok 590 m-el magasabb szintekben helyeződtek el: a Közép- 
kárpátokban 410—1260 m, a Déli Alpok K-i lejtőin 1000-—1850 m közt.1

A Garamvölgyön átlagosan 410 m-től 1300 m-ig s ha a minimum
maximummal számolunk: 215 m-től 1472 m-ig tenyészik a jegenyefenyő; 
ez oly magas tenyészeti pásztát ad, melyhez hasonlót a Magyar Állam te
rületén másutt nem ér el.

Az alsó tenyészeti határok a völgyekben érik el rendesen szélső
séges értéküket. Összehasonlítólag:

Alsó tenyészeti 
határok (méterekben) K

riv
án

-
Fá

tra

K
is 

Fá
tra

l
M

ad
ar

as
he

gy
sé

g

Se
lm

ec


bá
ny

ái
he

gy
ek

Po
lá

na
,

V
ép

or
,

Fa
bo

va

Sz
ep

es
- 

,G
öm

ör
i 

! 
Ér

ch
eg

ys
.

A
 K

öz
ép

- 
ká

rp
á

to
kb

an

előfordulás j átlag — 430 410 330 440 — 405
365 387 215 250 320 287 215a. h. \ mmim- (Vág) (Vág) (Garam) (Garam) (Rima) (Hernád) (Garam)

Állomány- ( átlag — 475 410 330 540 480 460
képzés \ • ■ 365 412 215 400 483 287 2151 i minim, 
a. h. 1 (Vág) (Vág) (Garam) (Garam) (Szlatina) (Hernád) (Garam)

Ez összehasonlításból az a tény világlik ki, hogy a jegenyefenyő a 
Garamvölgyből kiemelkedő hegycsoportokban úgyszólván ezek lábáig tenyé
szik, különösen a völgyek mentén, melyeket ily alacsony szintekben leg
kedvezőbb termőhelyeinek kell tartanunk. A Garamvölgyön közelíti meg

1 K o c h , Beiträge zur Kenntnis der Höhengr. der Veget, im Mittelmeergebiete. 
1910. -  249. 1.
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208 Magassági elterjedés

leginkább a síkot s itt éri el e hegyvidéki elterjedési területének legdélibb 
pontját. Könnyen terjeszkedő és árnyékoló tulajdonságai miatt tömeges 
előfordulása majdnem oly magasságban kezdődik, mint szórványos jelenléte. A 
fenti táblázatból kivehető, hogy csak azon hegycsoportokban alakúi ki termé
szetes alsó határa, melyek a síksággal vagy középhegységgel és dombvidékkel 
határosak.

Amint a későbbi összehasonlításokból látni fogjuk, e hegycsopor
tokban a felső tenyészeti határok kialakulása is igen kedvező; nemcsak 
az alsók futnak igen mélyen, de a felsők is — az északi fekvés dacára 
(48° 5 0 'É-i szél.) — elég magasan. Mindezek a külső körülmények is azt 
látszanak igazolni, hogy az Alacsony Tátrától délre eső hegycsoportokat elter
jedési központul kell tekintenünk, ahonnan a környéknek jegenyefenyővel való 
benépesítése kiindúlt. Minél távolabbra kerülünk e középponttól, területben 
s így erdészeti jelentőségben is mindinkább veszít e faj, különösen kelet 
és északkelet felé; a Vág, Hernád és Poprád felső szakaszainak vízkör
nyékét, az alacsony és magasabb termőhelyeken egyaránt a lúcfenyő for
mációja jellemzi. Viszont a Garamvölgy a jegenyefenyő igazi hazája s ha 
beszélhetünk sajátos formációjáról, úgy ezzel itt találkozunk leggyakrabban. 
E formációnak az kölcsönöz különös érdekességet, hogy a lúcmentes terü
leteken nemcsak a bükkel, de a kocsánytalan tölggyel is állományokat képez, 
erős árnyaló képessége és az északi lejtőkhöz való nagy ragaszkodása folytán 
kiküszöböl maga körül minden egyébb erdei fá t s így a tölgyrégióban is elegyetlen 
jegenyefenyveseket láthatunk.

A Selmecbányái hegységnek és a Madaras hegység déli részeinek 
garami lejtőit a jegenyefenyő formációja jellemzi. E fenyőfaj egyedüli 
konkurrense itt a bükk, mely különösen érdekes érvényesülést nyer a 
Madarason (Ptácsnik); ennek 1346 m-es tetejéig a jegenyefenyő nem hatol 
föl, egyedül a felfelé fokozatosan törpülő bükkállomány, melyet a csúcs 
környékén bükkcserjéssé sorvaszt a szél.

A fenyők általános érvényű visszavonulását e hegyvidéken alig tapasz
taljuk, sőt éppen az Északnyugati Felföld sűrű népessége gyarapodásával 
s az egymáshoz közel fekvő városok kulturális hatásával együtt járó irtások 
a jegenyefenyőt visszaszorítani nem igen tudták, sőt ott, ahol pl. a tölgy 
a bányászat céljaira igen keresett volt, amaz terjeszkedett ennek rová
sára. Így keletkeztek Selmecbánya környékén is az elegyetlen jegenye
fenyvesek (Hodrusi erdők).

E hegyvidék legmélyebben fekvő jegenyefenyőállománya a Garamvölgy 
jobb partján van, még pedig a garamrévi erdőgondnokság Sarvisz nevű 
erdőrészében. Az elegyetlen állomány 215 m-ig — majdnem a folyó part
jáig -— hatol le.

A Magas és Alacsony Tátra legmélyebb pontjain is tenyészik (mini
mum 480 m), itt tehát alsó tenyészeti határa nincs. A Vépor, Polána és 
Fabova csupán déli részeiken szolgáltatnak az alsó határokra adatokat, 
miután az északi oldalak a Garam felső szakaszába lejtenek, ahol tenyé
szete a legalsó pontokig ér.
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Oly helyeket, ahol a jegenyefenyő, mint önálló formáció az erdei fa
tenyészet felső határát képezné, nem találunk. A havasalji lúcosokban és 
bükkösökben csak elszórva látjuk. A lúcállományok felső határáig leg
feljebb mint apró, törpe fácska hatol fel, rendszerint azonban a faalakká 
nőtt példányok egyenkint maradoznak el a zárt lúcosban. Ahol bükkös 
képezi az erdőhatárt, ott néha a havasi térség szélén is megjelenik, de 
nem lépi át a bükkös határát. Ezek után természetes, hogy a lúcosban 
elszórt jegenyefenyő tenyészeti határa magasabb lesz, mint a bükkösben 
lévőé. Az alkalmas termőhelyeken eredménnyel veszi fel a versenyt a 
lúccal is, pl. a Szepes-Gömöri Érchegységben a Jászói domb környékén, 
ahol még az exponáltabb helyeken, 1080 m magasságon fölül is tömött 
állományt képez, a törpülés jeleivel; a Kloptanja (1155 m) É-i oldalán 
majdnem a csúcsig (1134 m) elegyetlen szép jegenyefenyves díszlik a leg
kitűnőbb homokkőtalajon, ellenben a déli lejtőkön csak 800 m-nél kez
dődik uralma (Alte Schogel erdőrészben) s egyes helyeken 930 m magas
ságig kocsánytalan tölgy kiséri fel.

Ily kivételes esetektől eltekintve, felső tenyészeti határa mindig 
lúcosban vagy bükkösben van.

Azokon a területeken, melyeket a jegenyefenyő legkedvezőbb termő
helyeinek jeleztünk, a felső határok kialakúlása igen kedvező.

Az állományképzés felső határa az 1100 m átlagos magasságot nem 
éri el (1. a táblázatot); 1335 m a maximum a Gyömbértől délre nyúló 
„Gápel“ hegyhát alatti Zálom dűlőn (gránittalaj, DK-i exp.) Ugyanitt 1369 
m magasságig szórványosan faalakban, 1464 m-ig eltörpülve fordúl elő.

A faalakú előfordúlás felső határa az 
következő:

á t l a g

egyes hegycsoportokban

m a x .  a d a t s z á m

Alacsony T á t r a ..................... 1300 (1472) m 147
Polana, Vépor, Fabova . . . 1270 (1400) m 12
Magas Tátra . . . . • • 1260 (1662) m 49
Nagy Fátra................................ 1220 (1311) m 9
Szepes-Gömöri Érchegység. 1160 (1240) m 15
Madaras hegység..................... 1150 (1266) m 9
Kriván-Fátra és Árvái Magúra 1130 (1282) m 17
Kis Fátra (Veterna hola) . . 1120 (1179) m 4
K özépkárpá tok ..................... 1260 (1562) m 262

Az Alacsony Tátrát középpontúi véve, az itt talált legmagasabb határ 
— 1300 m — a perifériák felé mindinkább csökken, míg a legnyugatabbra 
eső Kis Fátrán 1120 m-re sülyed.

A jegenyefenyő tehát az Alacsony Tátrában nagy jelentőséggel bír 
a lúcfenyő mellett. A gyűjtött adatok sokasága közül álljon itt a legma
gasabb lelőhelyek néhánya (faalak):

a) Déli rész.
Óhegy „Zwolen“ g e rin c ........................................................... 1260 m D
Hédel „Prasivá“ „ ...........................................................  1250 m Ny

„ „Holica“ „ ................................................ ..... . 1364 m D
fekete—B la ttn y: F á k  é s  c s e r j é k  e l t e r j e d é s e . 14
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Garamszentandrás „Chabanec“ .....................................
Rásztó „Rásztói havas“ ...........................................................
Jeczenye „Pejkov grún“ ...........................................................

„ „Proszredni grúnu ................................................
„ „Cseremosno és Lopusno“ közötti gerinc . . .

Alsószabadi „Zsgyár“................................................................
„ „Kopek (Mochnátá)“ ...........................................

Rezsőparti e. g. „Krupova“ völgy...........................................
„ „ „ „Krupova és Trangoska“ közötti gerinc .
„ „ „ „Volovec és Hlboka“ közötti gerinc
„ „ „ „Kriva“ völgy...............................................

Breznóbánya „Osusztka“ ...........................................................
„ „Benyuszka“ .....................................................

Ágostonlak „Bartkov grúnu..................... . . . ..........................
Garamkohó „Orlova“ ................................................................
Garamszécs „Zsgyárszkó“ .....................................................

„ „Szerenkó“ ...........................................................

1412 m D 
1337 m K
1332 m DK 
1339 m K 
1396 m ÉK 
1450 m D 
1443 m D 
1279 m K 
1355 m D 
1423 m K 
1362 m Ny 
1472 m K 
1465 m Ny 
1303 m D 
1400 m D 
1423 m D 
1350 m DNy

(maximum)

b) Északi rész.
Oszadai e. g. „Prasiva“ ......................................................... 1258 m Ny

„ „ „ „Vámbéry“ v ö l g y ......................................... 1263 m DNy
Németporuba „Poludnica“ .....................................................  1290 m ÉK
Feketevági e. g. „Holica“ ....................................................  1284 m ÉK

„ „ „ „Mala Yapenica“ ..........................................  1340 m DNy
Tenyészetéhez a déli rész aránytalanúl kedvezőbb.
APolána, Vépor, Fabova csoportjában a legmagasabb jegenyefenyőelő- 

fordúlás 1400 m magasságban van a Polána hasonnevű, 1459 m magas 
csúcsa alatt (D-i exp.), lúcosban. Máskülönben a Polánát lúcos fedi a 
tetőig. Az É-i oldalon 1412 m magasságban van a legfelső csúcstörött 4 
m-es jegenyefenyő. Lefelé haladva a „Pod Prjehibu“ erdőrész 1213 m 
magas pontján (exp. É, ÉNy) akadunk a legfelső jegenyeállományra. A 
Polána-csoportba tartozó libetbányai Vépor egyik — 1255 m-es sziklás 
csúcsára — a jegenyefenyő állományt képezve hatol fel, a másikon — 
1302 m — szórványosan tenyészik; határt tehát itt nem képez. A „dobrócsi“ 
vagy máskép a „klenóci“ Vépor lúccal födött 1341 m magas csúcsán 
magán jegenyefenyőt nem találunk, szórványos felső határa itt a Ny-i 
oldal felől 1297 m, a D—DNy-i oldalon 1210 m, egy másik helyén 1290 
m, a DK-i oldalon 1262 m. A Fabova hegységből bejelentett jegenye
fenyő élőfordúlások legmagasabbika 1242 m Murány határában (Kadova 
erdőrész).

Mint már említettük, a Magas Tátrában nagy mennyiségben nem 
látjuk, összefüggő állományokat itt nem alkot, kisebb állománycsopor
tokat is ritkán. Stóla határában, a Rauschbach mentén 1125 m-ig látjuk 
igen szórványosan, a szepesbélai Drechselhäuschen-en 1281 m-ig, a Tokarna 
erdőrészben 1220 m-ig (utóbbi kettő mésztalajon). Késmárk város birto
kának Stösschen nevű részén 1131 m-ig lúcosban képez állományt, feljebb 
elszórtan 1303 m-ig láttuk. Izsákfalu határában, a „Dürre Lager“ erdő- 
részben (996 m) van e környéken az egyetlen jegenyefenyő-állomány.
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Javorina határában igen ritka; koros vén fák állanak a „Bjela voda“ 
vadászlak feletti hegygerinc alatt 1080 m magasságban (DNy-i exp.) feljebb 
nem fordul elő. A nyugati részen (vichodnai erdőgondnokság „Grunyik“) 
1562 m magasságból is jelentettek be jegenyefenyőt; ez volna nemcsak itt, 
de az egész hegyvidéken legmagasabban fekvő előfordúlási helye (faalakban), 
de megerősítésre szőrűi, mert rendszeres észleletek ehhez hasonló magas
ságból adatot nem közölnek. Legközelebb áll ehhez egy, 1374 m magas
ságban való előfordulását jelző és egy 1395 m magasságból való adat, 
melyek teljesen megbízhatók.

A Nagy Fátrában a jegenyefenyő még 1248 m magasságban is állo
mányt képez (Körmöczbánya: „Szmrecsnik“ erdőrész) s szórványosan 
1266 m-nél a Goldbrunn tetején is látjuk. A Turóc felé eső lejtőkön elő
fordulása szórványos; néha 1267 m-ig is felhatol (Blatnica: „Prjezorje“ 
erdőrész). A stureci hágó felé a töröki völgy jobb partján 1045 m-nél 
van állományképzésének felső határa. Az állományképzés maximuma e 
hegység területén Felsőturcsek határában a „Hocher Fichtenwald“ nevű 
erdőrész D, DK-i enyhe hajlású lejtőin (1261 m) van; felette a szórványos 
előfordulás maximuma egy 1311 m-es gerincen, ahol a fák csúcsmagas
sága a 8 m-t alig haladja meg. A Vág felé hajló oldalakon leginkább lúc 
közé elegyedve fordúl elő; a legmagasabb adat ezen a részen 1147 m, 
Gombás község határának „Velká rakitová“ nevű erdőrészében. Itt álta
lában 1000 méteren alul a völgyek mentén néha 0'5 elegyarányban fordúl 
elő a lúccal; felfelé emelkedve, lassan-lassan eltűnik.

A Szepes-Gömöri Érchegységben felső tenyészeti határa elég alacsony, 
de elterjedési övében pompásan tenyészik; az Aranyidai hegyen (Gölnicz- 
bánya határa) 1235 m-ig emelkedik, a Pipitkán (Szomolnok határa) 1120 
m-ig állományképző, 1180 m-ig szórványos, a Malinak-on (Svedlér határa) 
1125 m-ig tömegesen, 1230 m magasságig elszórva tenyészik, a dobsinai 
Babinán 1240 m-ig hatol fel stb.

A Madaras hegységnek magasabb tájait (Madaras vagy Ptácsnik 1346 
m), jórészt bükkös fedi a csúcsig. A jegenyefenyő 940 m magasságon 
felül tömegesen már nem fordúl elő, szórványosan is csak 1150 m-ig, 
kivételesen a „Homolka“ nevű hegyen 1225 m-ig, a DNy-i lejtőn. Egyetlen 
— faalakká nem nőtt — példány van még 1325 m magasságban (ÉK) 
közvetlen a Madaras csúcsa alatt.

A Kriván-Fátrában 1000 m-en felül jegenyefenyőállományok nincsenek ; 
szórványosan sok helyen jő elő, így pl. a „Velka Kralová“ bükkösében 
1282 m magasságig faalakban (maximum), az 1300 m-t azonban eltörpült 
alakja sem éri el itt.

A Kis Fátrában más fafaj felső tenyészeti határa is depressziót szen
ved, melynek oka a periferikus nyugati fekvés mellett a hegységnek 
aránylag véve alacsony s a nyugati szeleknek erősen kitett gerincei. Ruttka 
határában a „Grunj“-on 1179 m magasságig faalakban fordúl elő, 1249 m 
magasságban már nem üti meg a fanagyságot, a Veternyén 1134 m a 
faalakú előfordúlás felső határa.

14*
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A Lőcse-lublói hegységben magasra nem hatol; felső határa itt alig 
alakulhat ki, részint a lúc nyomása, részint a hegység emelkedéseinek 
alacsony volta miatt. Néha nagy területen alig fordúl elő (pl. Lőcse város 
tarcafői pagonya), másutt is csak alárendelt szerepe van; Lőcse közelében 
lévő magasabb lelőhelye az Osztrahura (927 m).

A Selmecbányái hegység legmagasabb pontjain is tenyészik (Szitnya 
1000 m).

Amennyire kedveli alsó tenyészeti határai közelében a völgyeket, 
különösen az É-nak nyilókat, felső határa a völgyekben leszorítást mutat 
(1. a táblázatokat), faalakú tenyészete a hegyoldalakon átlag 1260, a völ
gyekben 1110 m-ig ér.

Az eltörpülés felső határára e hegyvidéken igen sok esetünk van (81) 
s ami a keleti hegyvidékeken föltűnő ritkaság, a Középkárpátokban (főleg 
az Alacsony Tátrában) a fatenyészet határánál törpefenyvesben is gyakran 
látjuk fává nem nőtt példányait. Az átlagsor azt mutatja, hogy a 
D-i oldalakon képes legnagyobb magasságig emelkedni, az 1370 m-es 
átlaggal szemben 1409 méterig. A maximum az Alacsony Tátra déli részé
ből való s bár gyakorlati jelentősége nincs, érdekességénél fogva feljegy
zésre méltó, hogy a Lajsztroh gerincen, a jarabói hágótól nyugatra (37° 23', 
48° 55') 1V2 m magas jegenyefenyő húzódik meg egy 2 m-es lúcbokor 
mellett törpefenyvesben, 1600 m t. f. magasságnál.

Pinus silvestris L. —  Erdeifenyő.
II. k. 11. lap.

A Nyitravölgy mentére úgy látszik a túróci hegyek felől hozza le 
magját a szél s így mély termőhelyeken is gyakran látjuk azzal az ismer
tetett jelenséggel kapcsolatosan, hogy tarra vágott tölgyesek helyén szem
látomást tért foglal. Nyitranádason, a „Mikudini Zsrebiki“ erdőrész már
ványán 263 m magasságban (exp. DNy) látunk erre szép példát.

A Kis Fátrának a túróci sík felé eső lejtőin 465 m-ig is leszáll (Tú- 
róczszentmárton határa), Volcsa környékén 480, Túróczbeszterczén („Bist- 
ricki potok“) 512 m-ig, a< hegységnek a Vág balpartja felé hajló részein 
átlag 250 m-ig. A minimum 232 m (Bercsény közelében, Zayugrócztól 
nyugatra), Zayugróczon tenyészetének alsó határa 250 méter.

A Szepes-Gömöri Érchegység egyes helyein, pl. Szomolnokon 440 in
tői, Svedléren („Stoffsgrund“) 460 m-től fölfelé, hol kisebb állományokban, 
hol szórványosan mindenütt látjuk.

Igló és Lőcse közt (Pálmafalva) 550 m-nél, a „Kienwald“ és „Kacse- 
lag“ nevű erdőkben 500, illetve 664 m magasságban kiterjedt, elegyetlen 
— azonban aligha őstermőhelyen lévő — állományai nőnek. Feltűnő, hogy 
tenyészete Lőcsétől É—ÉK-re, Felsőmajornál hirtelen megszűnik s Tarczafő 
környékén egyetlen példányt sem látni többé; különben a szász eredetű 
helységek közelében feltűnő sok az elegyetlen állomány, a tótajkú lakos
ság területén ellenben nem; a Szepesi Magurán pl. alig látunk erdeifenyőt, 
sőt még a Pieninek mészszikláin sem.
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Az alsó határok helyzete a nyugati részeken (Trencsén, Túrócz, Nyitra) 
az átlagnál [410 m] alacsonyabb s itt van a minimum is; a keleti része
ken (Gömör, Szepes) az átlagnál valamivel magasabbra tehető.

A Magas Tátra északi lábán elterülő Bori-mocsarak területén és köz
vetlen környékén a legelterjedtebb fa.

Magas termőhelyeken is uralkodó állományai csak a Magas Tátrában 
találhatók. A Tarajka (Kámmchen) alatt, DNy oldalon 1156 m-ig állomány
képző (hegyvidéki maximum), felfelé 1250 m-ig csak elszórva lép fel; 
Izsákfalva II. határrészében, a „Kleiner Kreutzhübl“-on 1109 m magasság
ban még igen szép, magas növésű állomány díszlik. E két legmagasabb 
adat középszáma: 1130 m s ez az állományképzés átlagos felső határa a 
a Magas Tátrában.

Állományképzése az alsó határok közelében gyakoribb, sőt az ele
gyesen állományok — majdnem következetesen — tenyészete alsó határá
nál vannak. íme, újra találkozunk azzal a tünettel, hogy az alsóbb régiók
ban, ahol az erdők kultúrterületekkel határosak, egyes, eredetileg kisebb 
mértékben (sporadikusan) fellépő fajok uralmát az emberi ténykedés indi
rekte elősegítette. Az erdeifenyö állományképzése az alsó határokhoz húzódik.

Csötörtökhelyen (Szepes vármegye) 700 m-ig állományképző („Dluhi 
grün“). A Kis Fátra egyes helyein 480 m alsó határtól 660 m-ig fordúl 
elő tömegesebben, Szomolnokon („Höllenhöhe“) 440 m-től 940 m-ig ural
kodó, feljebb szórványos.

Liptó- és Gömör vármegyékből csak szórványos jelenlétét említik a 
megfigyelők.

E tények azt igazolják, hogy az alsó határok közelében sok helyen 
felette nehéz a természetes megtelepedéseket a kultúra eredményeitől kü
lönválasztani. A felső tenyészeti határoknál már sokkal tisztábban látunk.

E hegyvidéken a faalakú előfordulás felső határát nagyobbára lúc- 
fenyő állományokban látjuk; a Magas Tátra egyes helyein néha már a 
törpefenyvesből emelkednek ki a legfelső példányok (1. a maximumot).

A gyűjtött határadatok az egyes hegycsoportokban a következő át
lagokat adják: a d a t s z á m

Magas Tátra1 és Liptói Magúra 1270 m max. 1465 m (13)
Alacsony T á tra ....... ...... ... — 1200 m max. 1340 m ( 7)
Kriván-Fátra és Árvái Magúra 1160 m — (1 )
Kis-Fátra----------------------------  1040 m — (1 )
Nagy Fátra ...............................  1210 m — (1 )
Szepes-Gömöri Érchegység— — 1180 m max. 1200 m ( 4) 

Középkárpátok: 1220 m max. 1465 m (27)
Hogy a Magas Tátrában az erdeifenyő mégsem annyira ritka, mint 

azt általában mondják, igazolja a felső tenyészeti határadatok elég nagy 
száma. Sok oly termőhelyéről is van feljegyzésünk, melyek tenyészeti ha

1 F u c h s  szerint felső határa a Központi Kárpátokban és környékén 3902 bécsi 
láb =  1233 méter.
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49° 11—12' 

49° 09-10'

09'

37° 55', 49° 11'

tá r t  nem  képeznek. A nyugati részen a  havasalji területekről m ajdnem  
teljesen hiányzik.

Nevezetesebb termőhelyei a Magas Tátrában} 1 a  felső tenyészeti határon, 
vagy ennek közelében (az aláhúzott szám ok felső határadatok):
Tarajka v. K äm m chen.................. 1250 m
R auschbach........................................1125 m
Grosser Kreutzhübl.............................1114 m
Kleiner Kreutzhübl............................. 1261 m
Drei Brünn........................................... 1281 m
Flossblösse........................................... 1212 m
Trockener F lu s s ............................. 1427 m
Ziegenstein.......................................  1465 m
B ierbrunn........................................... 1179 m
Himbeerwiese felett............................. 1310 m
Tiefer Graben.................................... 1296 m
Leitbach fe le tt .................................... 1196 m
Roter L eh m ....................................  1288 m
Schwarzwasser.................................... 1121 m
Rotbaumgrund.................................... 1041 m
Wasser schlicht................................  853 m „ völgy, > 370 56-59', 49° 13-15'
Rauschkeller............................
Hohe E b e n e ........................................1109 m
Hohe Ebene f e l e t t ......................... 1268 m
Szmerekovec........................................1298
Lisovec p a ta k .................................... 1100 m
Bori (Szuhahora—Jablonka) .
Choő (Liptói Magúra)..............  700—1200 m
B a b k i..............................................  965 m

Az Alacsony Tátra  liptói és gömöri részén:
Teplicska h a tá ra  (Prasiíkó e. r.) .......................
Feketevági erdőgondnokság (Murányik) — —
Prasiva É-i lejtője (Nemcova) _____ _____—.
Szvarini erdőgondnokság (Turkova) ............... .

„ „ (Prepadia) — —
Kispalugya h a tá ra  (Sinja) .................... ...............  1190— 1260 m
N ém etporuba h a tá ra  (P o lu d n ica).................—
Ágostonlak ( =  Závadka) h a tá ra  (M ochnatá e. r.)
K irályhegyalja ( =  Sumjác) h a tá ra  (Gindura e.r.)
Vernár h a tá ra  (Mokra e. r.) — — — ...  —

A Szepes-Gömöri Érchegységben:
Szomolnok h a tá ra  (R au b en ste in )-- — — .
Svedlér h a tá ra  (M alinak)____ _______ _____________ 1160 m

„ „ (Szuhi vrh) — .................... ................ 1200 m
Dobsina h a tá ra  (Szpiszká)------------ --- -------- ------------ 1200 m

„ „ (Kriván) ----------- ------------- -------. . .  830 m „ É.

1250 m gránit, DK, 37° 53', 49
1125 m 11 DNy, 37° 47', 49
1114 m DK, \
1261 m 11 D, / 37° 51', 49
1281 m 11 DK, 37° 64-66
1212 m DK, \
1427 m H D, / 37° 52-65
1465 m 11 D, 37° 52', 4!
1179 m D. DK. )
1310 m 11 DK, f 37° 53'—5
1296 m « DK, (lúcosban)
1196 m 11 völgy, (2 darab) /
1288 m mész D, '\
1121 m 11 D,
1041 m 11 K, DK,
853 m 11 völgy, ► 37° 56-5'
971 m 11 DK,

1109 m n sík,
1268 m 11 DK, .
1298 m diorit DNy, 1\ 0 7 ° I Q '  A
1100 m pala Ny, ,í O í L , ‘i

750 m tőzeg sík
-1200 m mész K. 37° 01', ■

965 m pala D, 37° 18', ■

49° 10'

1335 m gránit ÉNy, 
996 m vaskő DNy,
763 m mész D,

1160 m 11 D,
1138 m 11 ÉNy,

1190—1260 m >1 Ny,
1340 m 11 É,
1100 m K,
1049 m >1 K,
1088 m 11 ÉNy.

— 1147 m agyagpala Ny?
— 1160 m >1 Ny,
— 1200 m 11 ÉNy,
— 1200 m mész DNy,

1 A tarpataki völgy környékén lévő legfelső erdeifenyőelőfordúlások eredetisé
gében Pax (Pflanzenverbreitung in den Karpathen I. 115. 1.) kételkedik; az erdeifenyö 
spontán előfordulása éppen itt áll minden kétségen fölül.
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A Nagy Fátrán:
Gombás határa (Blatna) ............. - --------- ----------  1215 m mész Ny,
Körmöczbánya (Stósz) - ......... -.....................— — 900 m andezit DNy,
Felsőturcsek (Magyar Kohlung)1 ----------------- — 952 m „ DNy.

A Kis Fátrán:
Lazány határa, Pod Jankovom — -...........-.............. 900 m mész D, DK
Valósa határa, Macúrová------  ----- ------------- — 800 m homokkő D, DK
Turóczbesztercze (Bisztricska) hat. Bisztricska völgy 1042 m mész ÉK, 
Kányahegy (Kanyánka) határa, Kaniansky lázi — 898 m „ tető.

A Kriván-Fátrában itt-ott mészsziklákon látjuk, nagyon ritka; felső 
tenyészeti határokat a kedvezőtlen terepviszonyok miatt nem sikerült 
kapnunk.

Az Árvái Magurán, Párnica határában („Kecska“) 1160 m magas
ságban (D-i exp.) van felső tenyészeti határa.

A II. k. 11. lapján lévő táblázat azt mutatja, hogy az erdeifenyő ki
válóan ragaszkodik a napos oldalakhoz. Nemcsak az adatszám a legtöbb 
ezen expozíciónál, de a felső tenyészeti határ is legmagasabbra emelke
dik, ugyancsak itt van a maximum is (1465 m).

Az eltörpülés felső határának — az előbbi mellett — jelentősége 
alig van.

Az eltörpülés itt kivételesen fordúl elő; okai talán ritkán a nagy t. 
f. magasság, hanem inkább a termőhely kedvezőtlen volta, a szeleknek 
való kitettség (csúcsok, gerincek).

A Magas Tátra területén igen nagy magasságban tenyésznek a leg
felső — törpe — példányok s történetesen nem mindig a faalakú tenyé
szete felett, de el-elvétve akadunk rájuk. (A faalak maximális felső hatá
rát egy sem éri el):
Felsőhágitól É-ra „Szuha voda“ erdőrész 1431 m gránit DK,
Mlinica völgy (a Csorbató fölött) ------  1450 m „ D, DK, (2 m-es)
Nagybobrócz határa (Spolani potok) ... 1358 m „ Ny, (3 m-es).

Az Alacsony Tátra lejtőin, Németporuba határában (a „Poludnica“ 
csúcsán 4 m-es példány) egy 1406 m magasságból való adat az általános 
előfordúlás itteni maximumát adja.

A Kis Fátra magas termőhelyein gyakori az eltörpülés, a Bisztricski 
potok-on az erdeifenyőtenyészetet 1352 m, a Veternjén 1356 m (DK) ma
gasságban törpe példány zárja le.

Ahol faalakú és törpe egyedek vegyest fordúlnak elő, az eltörpülés- 
nek jelentősége nincsen.

Az eltörpülés, illetőleg az általános elterjedés felső határa mintegy 
160 m-el magasabb (1380 m) a faalak átlagos felső határánál (1220 m). 
ebből azonban nem következik az, hogy az eltörpülés pásztája mindenütt

1 Itt, 1003 m magasságban svéd származású erdeifenyővel 1896-ban kisérlet té
tetett.
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fellelhető. A Szepes-Gömöri Érchegységben pl. eltörpüléséről adatot nem 
kaptunk. A felső határoknál többnyire elvétve fellelhető példányok növeke
dése teljesen a közvetlen környezettől és a termőhelytől függő. Ezért jött 
létre az a csekély anomália is, hogy az eltörpülés legmagasabb adata vala
mivel alacsonyabb (1450 m), mint a faalakú előfordúlás maximuma 
(1465 m).

Pinus Cembra L. — Havasi* vagy cirbolyafenyő.
II. k. 12. lap.

Csak a Magas Tátrában honos. E hegység nyugati területének csupán 
déli részein fordúl elő, az Árva vármegyébe eső északiakon hiányzik. Magas
tátrai elterjedésének nyugati határát a Rohács—Velki vrh—Holi gerinc jelöli 
(37° 24' keleti hossz, Ferro). Innen kelet felé 40 km hosszú vonalban legszebb 
ékessége a felső erdőrégiónak. Hogy a bélai mészhegyeken nem fordúlna 
elő, amint ezt P a x 1 határozottan kijelenti, nem födi a tényeket, amennyi
ben F e k e t e  Z o l t á n  a „Rotbaumgrund-“ban észlelte (1901-ik évben) s 
G y ö r f f y  J. egész sorát adja a bélai és javorinai mészhegyekben konsta
tált lelőhelyeinek (Magyar Botanikai Lapok 1912. 1—4.).

Kiváló szeretettel telepedik meg morénatalajokon, kőtuskós gránit
sziklák közt, összefüggő zárt állományt azonban sehol sem alkot.

Tenyészeti öve P a x 2 szerint 3 0 0  m magas. Ez adat nagy általános
ságban helyes, azonban nem tudjuk, vájjon ezt az egész tenyészeti övre, 
vagy csupán a faalakú előfordúlásra vonatkoztatja-e ?

Lássuk, mily eredményt adnak megfigyeléseink?
Alsó határ3 ------------------------ 1380 m4
faalak felső határa3....................  1610 m

a faalakú előfordúlás öve 230 m
Alsó határ3 — — -----------— 1380 m4
eltörpülés felső határa3— — 1700 m

a tenyészeti öv 320 m
Ha az alsó tenyészeti határt összehasonlítjuk a lúctenyészet felső 

határaival, azt találjuk, hogy az előbbi a szakadozott lúcos alsó (a zárt 
állományképzés felső) határával esik össze, mindkettő 1380 m (194. lap). 
Ebből azt is megtudjuk, hogy a havasifenyő faalakú előfordúlása keskeny 
övének (230 m) kisebbik fele: 110 m a faalakú lúctenyészet-, a nagyobbik 
fele: 120 m, az eltörpülés övével (90 m) együtt, a törpefenyő régiójába 
esik. Mint általános tételt állíthatjuk ide, hogy a Magas Tátra cirbolya
fenyőtenyészete a szakadozott lúcosban kezdődik s a törpefenyvesben ér 
véget. Miután már tudjuk, hogy a szakadozott lúcállományok a völgyek
ben jó mélyre lenyúlnak, érthető lesz, hogy a havasifenyő legmélyebb 
előfordúlásai is a völgyekben vannak; minimum a Bialka völgyén.

1 Grundzüge der Pflanzenverbreitung in den Karpathen II. 162. 1.
3 I. m. I. 126. 1.
3 Ovra kikerekítve.
4 Fuchs szerint 4100'= 1296 m.
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A II. kötet táblázata azt mutatja, hogy az alsó határoknál a völ
gyeken kívül az északi expozíciók is mély átlagokat adnak, magasakat a 
déli és délnyugati hegyoldalak. A felső határoknál leszorítás jelentkezik a 
völgyekben és az északi oldalakon, legnagyobb eleváció K-i, D-i és DNy-i 
expozíciónál. A határoknak — termőhelyi fekvés okozta — változásai tel
jesen indokoltak s bővebb magyarázatot nem kivánnak.

Az alábbiakban a magastátrai termőhelyek javarészét s főleg azokat 
soroljuk fel, melyek az alsó, vagy felső határon feküsznek (a maximumok, 
illetve az alsó határnál a minimum, alá vannak húzva).

A termőhelyi adatok ily részletes felsorolását (a havasifenyőnek más 
hegyvidékbe tartozó tárgyalásánál is) azért tartottuk szükségesnek, mert 
ez a szép fa mindegyre pusztái s nem tudhatni, hogy csak a közel jövő
ben is mind feltalálhatók-e az itt felsorolt termőhelyek s ha igen, mily 
határ-változásokkal (leszorításokkal) kapcsolatban? Ezt tartva szem előtt, 
a megfigyelés éveiben (1898—1902.) talált legfelső, de már elszáradt pél
dányok t. f. magasságát is idejegyezzük, hangsúlyozva, hogy ez adatok a 
tenyészeti határadatok közt helyet nem kaptak. Az alapkőzet túlnyomó 
részben gránit; ahol más kőzeten fordúl elő, azt kitüntetjük.

(Sorrend: nyugatról kelet felé.)
Trnovec (1568, gerinc)
Mali bjeli potok (1668 K, elszáradt, legfelső 9 m-es)
Magúra nizsna, K, (1692) ______________ _______
Plesna voda, N y ____ _________________________
Kotlová, DK - ................................. . ....................  ...
Jezsová, D N y_____ _____________ ____________
Bisztra (1657, Ny, száraz 8 m-es f. h.) Utolsó élő, Ny

DNy ------------- ------- ---------------------------
Bisztra balpart, D, 8 m -e s_________ _ __________
Hlina (1597, DNy, 4 m-es; 1563, DK, 3 m-es, lúcosban)
Javorova, D, mészkő ....... - -........-.............-............ —

DNy, mészkő, utolsó 8. m-es — — — — —
Ticha balpart, ÉNy, 8 m-es — ....................... ...........—
Spanya völgy, (1572—1619), Ny__________________.
Spanya—Koprovica völgyek közt, D, 8 m-es ------
Krizsna patak, (É) --------------- -------- ------- . ____

(D, 1527, 3*5 m-es)
Ny, 8 m-es ........................................—

Krizsna és Koprovica közt, ÉNy —...............—-------
Koprova: Ny, (1563, 1617) ----- -------- -------- ---------

ÉNy, (1580 sok, 1617) ________________
völgy (DNy) moréna------------------- --------
D _______________________ _________
K, 8 m -es....... .............................—........... ..
DK, (1599 m-nél, 8 m-es, száraz) ............. -

e l t ö r -
f a a la k  p ü l v e

a .^ h ^  f . h .

1701
1545
1596
1637
1620

1538
1605

1523
1632
1616
1619
1680

1383

1705
1620 1637

1276 1672 1713
1120 1710
1080

1600
1658

1512 1589
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(Sorrend: nyugatról kelet felé.)

Brdarova zvonica, Ny ------ — ........... ..............— —
Szuhi zsleb (3 m-es, 1578, DK).
Grúnik (1575, ÉNy), ÉNy, D ____ ______________
Kotling szűk völgy (10—12 m-esek) — — ... — —
Nefcerka völgy - ----------------------------- -------------

(1478 Ny, igen szép fák; 1552 K, elszáradva) 
Hrnbo (gerinc, 1553—1570, sok szép fa)

Koprova felé hajló Ny-i oldalon, 9 m -es____
Nefcerka felé hajló gerinc, 8 m-es____ — —

Sivaki, K — —............... ........— -------- ----------------
Hlinszka, Ny, (utolsó 12 m-es száraz 1618); 13 m-es élő

DNy, 14 m-es ------ ------- - -...........—-------
(hegycsúcson 10 m-es száraz, 1630)
völgy, 12 m-es.................... ..........................

Szmerecsini, 1592 DNy, feljebb szárazak

Ny, (1595; 1640-nél 8—12 m-es szárazak)
Handel völgy (D) 8 m-es ....................... ...................
Paulovo, D................. ................ ................... .................
Furkota (1609 D, sok; 1630 Ny, sok).
Mlinica (1451 völgyfenék, fiatal; 1639 D, sok)

DNy .............................................................
Bástya lapos gerinc, 1443

D, (1547, faalak)— — . . . ____ ______ —
Poprádi tó, 1513

völgye az Oszterva alatt: (1584, Ny, törpe)
környéke, ÉK ................................................
felett, D —......... ............................................ —
DNy ............ -  - -------- -------- -------- ---------
ÉNy_________ ___________ ____________

Menguszfalvi völgy, N y ......... — — ... —
Hinszkó patak, K ------ ... .... ............... ........— —

DNy---------------------- ----------- ...
Oszterva D ----- --------------------- ------- -  — — —-

É, ÉNy (törpefenyő közt) — — — ------
Felka völgy (K, ÉK, 1542—1583).
Kleiner Kreutzhübl, K, ÉK ....... ............ ... —......... —
Tarajka (Kámmchen) és Schartiger Kamm közt, DK
Nagy Tarpatak, K, É K ------------- -----------------------

(1309 ÉK, 1347 D—DNy, 1400 Ny—ÉNy, 
1480 D, 1519 ÉK, D, DNy).

faalak
a.̂ h.

1492 1622

1556
1353

1600
1580
1705
1610
1620

1578

1605
1630
1670

1571

1762

1416
1762
1752
1578

1411

1635
1729

1538
1414
1256’

eltör
pülve

h.___

1775

1757

1821

1751

1663

1709

FüCHS szerint 1200 m (3800')-
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(Sorrend: nyugatról kelet felé.)
eltör-

faalak pülve

a. h. f. h.

Kőpatak. D K ............. — ........... ...................... ............ 1204
Kis Morgás (DK, 1374, sok).
Fehérvíz (Weisswasser) balpart a Stösschen mögött, É 1375 
Zöldtó (1551).
Zöldtópatak, É ------  ---------- -------- ---------------  1396
(1428 É és 1548 D, igen szép fák; völgy 1382 fiatalok.)
Bialka, K __________  ___ _____ ________ ____ 1273

völgy (É)......................... ........ .— ............... -  1021
Tengerszem mellett, gerinc.................................. ........ 1584

alatt, É ................. - ............................... 1570
Poduplazki völgy. ÉNy, 2 m-es............—. - ................~ 1583

' Ny, 12 m -es__________________  1423
ÉNy ----- ------- -  --------------- — 1411
É ,  5 m-es— —  . . .  — • —  . . .  —  . . .  1548

Uplaz, É, ÉNy, 10 m -es...... ............................— ... — 1560
Stefan (Ny, ÉNy, 1543) mészkő
Zeleni staw közelében, gerinc — — — — — — — 1628
Feketetó (1490).
Javorova, ÉNy -  -..................................................... 1425

völgyfenék— ....................... ........ ................  1495
Bortki, Ny, ÉNy . —.......................... ......................... 1354

(Ny, 1495, igen sok; É, ÉK, 1529, szépek; K,
1612, l l[, méteres)

Ny, DNy, 10 m-es ------ — -----------------— 1560
Kolove patak, ÉNy, mészkő - ............... ......................-  1479

(Ny, 1506, sok).
Svistovka (É, 1521—1603, 1—1 példány).
Rotbaumgrund, K, 1320 (1 darab), mészkő.

GYöRFFY-nek elől említett felsorolását, mely teljesen tisztázza a Ma
gas Tátra keleti m észterü lete in ek  havasifenyőtenyészetét, itt közöljük:

be'<Difi>-5bß(D
SÍIfiVD

PQ

Helyi elnevezés t. f. m. (méter)
Lange Wand .........-.......... 1100—1400
Alabasterhöhle-----------— 1400—1420
Jähe Leit —......... -..........-  1230—1350
Kurza Dolinka felső része 1500
Kurza Dolinka és ) ,0 r  , , < > 1500-tol leBabia Dohna also reszej
Jagnieca Dolina — -------  1500-tól le

f 1300Rakuszka Túrnia------  ... <

Velki Kosár ---------------  1300—1600
Gaffelsturm................. ........ 1370—1610
Kömpental------------- ------ 1360—1500
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Helyi elnevezés t. f. m. (méter)
Kis Murán------  -.. -------

bű
'CDm
bD
CD

Nm'<D
a

.3*Ího

Nagy Murán É-i kifutása —

Nagy-Nowy.------------------

Kaschmirschlepp — —
Hawranvölgy — -------- —
Kis Hawran ------------ —
Javorinka-fal — ~............
Schredni Rigel— — — — 
Kosciolek - ............... — —

1450 
1600 

Í1340—1515 
\1440—1500 
1200—1400 
1600—1650 
1500—1550 
1240—1390 
1300—1400 

1440
Glosna Skala — — — — 1350—1500
Opalona Túrnia — —. ... 1260—1500

E magassági adatok legkisebbike 1100 m, legmagasabbika 1650 m, 
s így a Magas Tátra egyéb részeiből vett esetek szélsőségeit (minimum 
1021, maximum 1762, illetve 1821) nem érik el.

Pinus montana Mill. — Törpefenyő.
II. k. 12. lap.

Azokban a hegycsoportokban, melyek elég magasak ahhoz, hogy a 
lúcfényő felső erdőhatára kialakulhasson, a törpe vagy henyefenyő is tért 
foglal. Feljegyzésre méltó, hogy a Szepes-Gömöri Érchegységhez tartozó 
Kojsói havason, szorosabban véve: a Gölniczbánya határába eső Fehérkö- 
vön (38° 37', 48° 46') 1118 m magasságban egyetlen példánya fordűl elő; 
ehhez hasonló lelőhelye még a Lőcse-lublói hegységben a „Gehol“, Kés
márk mellett a „Dürrer Berg“ ( F i l á r s z k y ) .

Kifejlett tenyészeti övét csupán a Magas és Alacsony Tátrában s 
némileg a Kriván-Fátrában képez, a Kis- és Nagy Fátrában ez az öv 
nem teljes, mert ahol a legeltetésnek útjában nem állott, többnyire a leg
magasabb pontokig összefüggően, vagy nagyobb foltokban tenyészik.

A Magas Tátrában a lúcerdőhatár (1490 m) magasságában teljesen 
zárt cserjéssé tömörül s már a szakadozott lúcállomány legfelső pásztá- 
jának aljafáját szolgáltatja. A számeredmények azt mutatják, hogy az 
Alacsony Tátrában a törpefenyő zárt pásztája az erdőhatárhoz illeszkedik, 
a Magas Tátra területén pedig mintegy 40 m magas övben a szakado
zott lúcosba is benyomul. Tömeges előfordulása átlag: 

a Magas Tátrában — 1450—1780 m1
az Alacsony Tátrában 1450—1660 m 
a Kriván-Fátrában — 1340—1600 m közt fekszik.

Természetes, hogy az alhavasi régión alul is, fölül is előfordúl, de

1 P a x , Grundzüge der Pflanzenverbreitung in den Karpathen I. 145. lapja szerint: 
1500-1800 m.
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csak elvétve, kis foltokba tömörülve, sziklapadkákon, görgetegen, vagy 
lavinákkal a völgyekbe kerülve, lapos, zsombos területen stb.

Legfelső előfordúlási pontjainak átlaga:
a Magas Tátrában — 1960 m (max. 2140 m Velki vrh, DK)
az Alacsony Tátrában 1810 m (max. 2004 m Kopek, tető)

Eszerint a zárt cserjés fölött csak 180, illetve 150 m-en túl tűnik el végleg, 
hogy teljesen átengedje a területet a havasi vegetációnak.

A Magas Tátra északi lejtőin elterülő Bori-mocsarakon (Szuhahora) 
is feltaláljuk1 752 m magasságban (minimum), az árvái lejtőkön kivételesen 
a szántók szélén is megjelenik ("Zadni Kozaliszko 903 m); az Oszabitán 
1253 m-ig ereszkedik le. A javorinai részen, pl. a Bialka völgyén feltűnően 
mélyre kerül s tömegesen fordul elő 980 m magasságban. A Koprova 
völgyén fölfelé menet 1110 m, a Ticha völgyén 1057 m magasságban 
találjuk a legelső példányokat, a Spolani patakban 1002 m az alsó határ, 
a Kámmchen alatt 1181 m; az irodalomból említett minimum 690 m a 
Dürrer Berg-en. A Choö keleti oldalán 1284, az északin 1184 m-ig hatol le.

Az Alacsony Tátra legmélyebb törpefenyő-termőhelye a feketevági 
erdőgondnokság „Strungi“ nevű erdőrésze (906 m). A Gyömbér alatt 1415 
m-nél érjük el a legalsó példányt.

Tenyészeti övének alsó széle a Nagy Fátra egyes pontjain 1480 m, 
felső határa itt nincs. Legalsó előfordúlásai: a Cserni Kamen-en 1294 s 
Blatnicza határában a „Krahulcsja“ nevű erdőrészben 1095 m, ahol a 
dolomit- és mészkő-tömbök tetején s padkáin és hasadékaiban tenyészve, 
ezeket festőiesen érdekessé teszi. A Krizsna tetejéről hiányzik, itt a bükk 
képez cserjést.

A Kis Fátrában 1440 m-től a legmagasabb pontokig (Velka Luka 
1477 m) elég tömegesen látjuk.

A Kriván-Fátrán a legmélyebb alsó határadat 1203 m (Sutó határa, 
Hieb erdőrész); Terhelyen (Kravarszko erdőrész) 1112 m-ig száll le, a leg
magasabb ponton (1711 m) is előfordul.

A Fabova mészszikláin elszórva 1230 m (Mochnatá) magasságon felül 
a legmagasabb pontig (1441 m) tenyészik.

Larix europaea DC. (L. decidua Hill.) — Yörösfenyő.
II. k. 13 lap.

Alsó tenyészeti határa magasabban fekszik, mint a lúcfenyőé, felső 
határa megközelíti, sőt a Magas Tátra egyes helyein meg is haladja a 
lúcét. Mégis azt lehet mondani, hogy a vörösfenyőtenyészet a lucfenyő 
övében alakúi ki.

Az alsó határ átlaga 15 adat alapján: 650 m. Közelebbről:
Magas Tátra. A legalsó pontokig előfordúl; alsó határa a szomszédos 

Szepesi Magurában, Lőcse-lublói hegységben és a Szepes-Gömöri Érchegy
ségben fejlődik ki.

1 Pinus pseudopumilio (Willk.)
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Alacsony Tátra. Királyhegy 937 m (Királyhegyalja határa, Sztariban 
erdőrészben, D, gneisztalajon nem vehető határadatnak).

Nagy Fátra. Blatnica határa Krahulcsj a erdőrészében, D—DNy, 680 m 
mésztalaj; Körmöczbánya 630 m.

Kis Fátra. Tótpróna hat. Viszokí hodník erdőrészben, 680 m, 
agyagtalaj.

Árvái Magúra. Árvaváralja hat. Drviszko erdőrészben, 550 m.
Fabova csoport. Ágostonlak határa, Jaszenov vrh erdőrészben K, 650 

m, gneisz; Murányalja hat. Sajba hegy, D, 866 m, mész, — Na Djelu erdő
részben ÉNy, 550 m mész; Tiszolcz, É, 435 m mész. Átlag 625 m, min. 435 m.

Szepes-Gömöri Erchegység? Szomolnok határa, Golec erdőrész, ÉNy, 
agyagpala, 470 m; Svedlér határa, Hőhal erdőrész, ÉNy, agyagpala, 720 
m; Stósz határa, Rablóvölgy, D, 700 m; Dobsina határa, Eng erdőrész, 
D, mész, 800 m; Gölniczbánya, Gölnic völgy, Ny, pala, 398 m. Átlag 640 
m, minimum 398 m.

Szepesi Magúra. Poprádvölgyi országhatár (Kurcsin) 520 m.
Lőcse-lublói hegység. Lőcse határa, Zitterberg, K, 690 m, homokkő, 

állományképző (aligha határadat).
Előfordulása ezen magasságokban majdnem mindég szórványos; a 

magasabb szintekben lesz csak hellyel-közzel állományképző, vagy ural
kodó, de a legritkább esetekben elegyetlen.

A Magas Tátrában 1200 m magasságon felül zárt állományokba 
ritkán seregük (Rauschbach 1192 m DK; Kleiner Kreutzhübl 1261 m D, 
gránit; Szmrecsanka, Velki Vrh Ny-i oldala stb). Ezen szintekben a legszebb 
törzsfejlődéssel kapcsolatban igen értékes és tartós műfát szolgáltat.

A Nagy Fátrában (a fenyőházai erdőgondnokságnak főleg Blatna, 
Perusin, Szmrkovica erdőrészei) mészalapkőzeten 1260 m maximális magas
ságig gyakori, a Fabova csoportban: a Velka Sztoska (mész-) sziklái alatt 
több kilométer hosszban 2—300 m magas pásztában tenyészik, melynek 
egyrésze — 1000—1150 m között — az állományképzésre esik, elvétve 
1—1 erdeifenyővel; ugyanitt a Mochnáta erdőrészben van szórványos elő
fordulásának felső határa 1338 m magasságban (DK). Gyönyörű vörös
fenyves borítja a Tiszolcz és Murányalja között fekvő Sajba hegy mész- 
szikláit is, mely az északmagyarországi vörösfenyőtenyészetnek legdélibb 
kifutása.

A Szepes-Gömöri Érchegység vörösfenyője mindég az erdeifenyő és 
lucfenyő társaságában van. Aki a sztraczenai völgyben valaha járt, az előtt 
felejthetetlen lesz az erdei fatenyészetnek az a fölséges kialakúlása, mely 
Vernártól Dobsináig kiséri az embert. Éppen a vörösfenyő jelenléte adja 
meg e környék mésztömegeinek azt a sajátos jelleget, aminővel hazánk 
más vidéke még kisebb területen sem büszkélkedhetik. Dobsina és a 
Magas Tátra között, ez utóbbinak főleg liptói részén, van a vörösfenyő- 
tenyészet magva, melyből a nyúlványok a perifériák felé már elmosódot
tabbak s leginkább mészalapkőzeten tűnnek fel újra jellegzetesebben (Nagy 
Fátra, bélai mészhegyek, Fabova).
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A Szepes-Gömöri Érchegységben a felső határok nem alakúinak ki nor
málisan. A vörösfenyő szakadozott erdőalakját csakis a Magas Tátrában 
leljük fel. Itt hasonlít némileg a vörösfenyőtenyészet vertikális határainak 
elhelyezkedése az Alpokéhoz. A lúcerdőhatárt, mely a Magas Tátrában 
átlag 1490 m-re tehető (194. lap), a zárt erdőalakból a szakadozottba átmenő 
vörösfenyves már maga alatt hagyja: átlag 1510, maximálisan 1570 m-ig 
emelkedve.

A ritkás állomány hézagait, éppen úgy mint a szakadozott lúcosnál, 
főleg törpefenyő, törpeboróka, Sorbus aucuparia és Salix silesiaca tölti ki. 
A fák a hónyomástól kardalakúlag hajlottak s kissé a völgy felé dűlnek.

A szakadozott állomány felső határa felett, mely:
a Kleiner Kreutzhübl-en— -----...   1570 m K, gránit (max.)
a Nagyszalóki csúcs alatt — . — — — 1520 m DK, „
a Szuha voda-n (Batizfalva határa) ---- 1511 m D, „
a tarpatak-tátralomniczi felső ösvényen ... 1421 m DK, „
a Trnovecen (37° 25', 49° 9') — — - 1524 m Ny, * „

tehát átlag: 1510 m magas,
még a törpefenyvesben elszórt, itt-ott fává (legalább 8 m magasra) növő 
példányok is tenyésznek.

A faalakú vörösfenyőtenyészet felső határa, az egész hegyvidékre 
értve: 1470 m, a Magas Tátrában azonban még mintegy 50 m-el maga
sabb.

Lássuk, mekkora e határérték az egyes hegycsoportoKban külön-kü- 
lön s ezzel párhuzamban mekkora az eltörpülés felső határa?

Felső határok.

Magas Tátra.
a) Nyugati rész (a Csorbatóig, illetve a Bástyáig).

C s e r j e a la k

1451 m ÉNy

r  a a ia K

Zadni Kozeliszko, 37° 19' 49° 14' ......... 1372 m Ny
(1442 m D

Spolani potok, 37° 20' 49° 12' ..............  \  1470 m Ny
Szmrecsanka, 37° 24' 49° 11' ..............  1424 m ÉNy
Holy, 37° 24' 49° 9' —' ..........................  1515 m D
Grunj Trstjan i A7„ , AQ01ft, 1524 m gerinc
Szmrekovec /  ’ ......... 1392 m D
Javorova patak felett ... .................... 1523 m DNy
Spodani .............  ... ....... ............  1395 m ÉK
Krizsno......................................................  1590 m DNy
Klinovato, 37" 27' 49 ’ 9'    1598 m ÉK
Trnovec, 37° 25' 49° 9' ........  1590 m DNy
Lanovi zsleb ..................................   1551 m D

Í T r ,  } 37 * 30-, 49*9'....................Nad holu ) 1566 m DNy
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Plesna voda 
Sirokí uplaz / 37° 32', 49° 10'

Koprovica és Tiha völgy közt -----------

Stity, 37° 36' 49° 10'

Krizsna —
Vichodnai m. kir. erdőg. 
(Vichodna község határa)

l

Grunyik — 
Hrabo 
Sivaki — 
Koprovica

Koprova völgy.

Furkota.---------------------  — ............—

Handel__________ _______— ...............
Jami ----- ------------- —---------—.........
Szuhi zsleb (Vichodna határa)-----------

Mlinica — — — — ....... ............... ........

F a a l a k

1543 m DK
1517 m DK
1285 m Ny

, 1595 m D
1480 m D

11618 m ÉNy
1521 m D

.1585 m D, ÉNy
1559 m D, ÉNy
1456 m ÉNy
1600 m K
1460 m DNy
1582 m Ny
1618 m Ny, ÉNy
1593 m Ny
1630 m Ny
1621 m DNy
1562 m völgy
1560 m DK
1581 m D
1660 m DNy
1581 m K, ÉK

b) Keleti (a Bástyától keletre esd) rész.

Bástya

Oszterva

F a a l a k

1666 m D 
1696 m DNy 
1662 m D

Kiin___________________  -
Stosswasser ..........................................

Felka völgy-.....................    -
Drei Brünn-----------------------------------
Grosser Kreutzhübl .......................  —
Kleiner Kreutzhübl ---------------  — —
Riegel ....... - —-----------------  -----------
Oszterva nyerge és Poprádi tó közt —

Nagy Tarpatak —----------------- *..........

Poprádi tó felett ------ — ....................—

r 1506 m DK 
i 1498 m Ny, DNy 

1461 m DK 
(1563 m K 
11520 m DK 
1437 m DK 
1535 m gerinc 
1570 m K 
1600 m DNy

í 1400 m Ny, ÉNy 
| 1465 m DK 
11424 m DNy 
1557 m DNy

C s e r j e a la k

1594 m gerinc 
1649 mD, ÉNy 
1775 m D, ÉNy

1649 m DNy 
1617 m Ny

C s e r j e a la k

1671 m DNy 
1662 m ÉNy 
1619 mD

1627 m D 
1616 m Ny, ÉNy

1618 m Ny
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Batizfalvi tó m elle tt-------------------
Szuha voda (Batizfalva határa) 
Morgás alatt (Húnfalva határa) 
Tarpatak-tátralomniczi felső ösvény
Kleiner Ratzenberg —................ .......
Poduplaski völgy (Javorina határa)— 

Roter Lehm —Szepesbélai mész- 
hegyek Feixblösse .........

Hohe Ebene fölött
Átlagok: a) Nyugati részen —

b) Keleti részen.- —
A Magas Tátra egész területén

F a a l a k

1511 m D 
1425 m K 
1446 m K, DK 
1511 m D 
1551 m É 
1321 m D, DK 
1560 m D 
1365 m tető
1540 m 
1500 m 
1520 m

C s e r j e a la k

1667 m DNy

1541 m K, DK 

1508 m ÉNy

max. 1696 m

1650 m 
1610 m 
1630 m 

max. 1775 m

Oszadai erdőgondnoks.

Alacsony Tátra.
F a a l a k

( Szkorusovo —..............1138 m DNy
\  Fonguszavi virabiszko 1078 m ÉK

Krizsjanszki patak a Borhalmi alatt (37° 12',
48° 58')......................................................  1504 m

Sinja (Kispalugya határa, 37° 13'5', 49°—')
Poludnica (Németporuba, 37° 18', 49° 01') — 1340 m 
Kralova Javornika (szvarini erdögondnokság) 1366 m
Sztrungi (feketevági erdőgondnokság) _
Prasifkó (Teplicska határa)................................ 1403 m
Feketevág (Teplicska h a tá ra ).............. -.........  1459 m
Holica (37° 45', 48° 55') ..................-............  1423 m

C s e r j e a la k

1504 m ÉNy 1579 m ÉNy
1500 m D
1340 m ÉK
1366 m É
1184 m É
1403 m ÉNy 1570 m ÉNy
1459 m Ny
1423 m É

(1419 m D
1489 m Ny

(I486 m DNy
Í1518 m Ny
11401 m K
11450 m D 1550 m D
1538 m DNy 1550 m DNy
1390 m 1560 m

Uplaz alatt (37° 50', 48° 55') _____________< 1489 m
11486 m 
rl518m

Királyhegy (Királyhegyalja hat.)

Királyszikla (Garamfő határa)....................— 1538 m
átlag:

max. 1538 m max. 1579 m 
Szepes-Gömöri Érchegység.

p . . f  (Dobsina határa)..................  1200 m
amnica \  (Vernár határa) ............................ 1 2 0 6  m

Szuhi vrh (Svedlér határa)................................ 1160 m
Pipitka (Szomolnok határa) ...... ..............— 1178 m_____

átlag: 1190 m
max. 1206 m

Fekete—B la ttn y : F á k  é s  c s e r j é k  e l t e r j e d é s e .  1 5
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Fahova csoport.
F a a l a k

Mochnatá (Ágostonlak határa) "" 1338 m DK

Nagy Fátra.
Krahulcsje (Blatnica határa) ......... . 1125 m DNy, D
Perusin és Szmrkovica közt (Gombás határa) 1260 m DNy_

átlag: 1170 m
max. 1260 m

A Liptói Magurában, nevezetesen a Choc és a Magas Tátra árvái 
részén (É-i oldalak) eredetileg nagyon gyéren fordul elő (Oláhdubova köz
ség határában fekvő Sztari Háj erdőrészben pl. 900—1000 m t. f. magas
ságban). A Kis Fátra és Árvái Magúra területén szintén igen elvétve látjuk 
(500—800 m között). A felső tenyészeti határ ily körülmények közt itt 
nem is alakulhat ki. A Kis Fátrában 983 m-nél magasabb termőhelyét 
(Blato erdőrész a Veternye alatt, 36° 31' 49° 5') nem ismerjük.

A felső tenyészeti határvonal a délnyugati és nyugati oldalakon kul
minál, az É—ÉK-ieken legalacsonyabb. A mésztalajok itt egyáltalában

Larix decidua Mill. — Vörösfenyő. — Faalakú előfordulásának felső határa a Közép-
kárpátokkan.

nem idéztek elő elevációt, hiszen a Magas Tátra nyugati részeiből vett 
esetek sem mésztalajokról valók s mégis mintegy 40 m-el nagyobb átla
got eredményeztek, mint a keleti rész adatai, melyek közt a bélai mész- 
hegyek vörösfenyő-határai is helyet foglalnak.

Taxus baccata L. — Tiszafa.
II. k. 14. lap.

Összes termőhelyeinek felsorolását lásd a 60. lapon. Itt csak azokra 
a tényekre terjeszkedünk ki, melyek a magassági elterjedés szempontjából 
figyelemre méltók.

Alsó határa magasabb, mint a lúcé s 13 adat átlaga alapján 670 
m-re tehető; legalacsonyabb termőhelye a Garamvölgyön van 426 m ma
gasságban (Madaras hegység, Zsarnócza határának „Pod Ihanovo“ erdő
része, 36° 21' 15" 48° 28' 34").

E hegyvidék majdnem összes hegycsoportjaiban előfordúl, azonban 
a magashegység havasalji erdőségeiben már ritka, hiszen a szerzett felső
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tenyészeti határadatok kivételes esetben 1000 m-en felüliek, átlaguk 
1000 méter. Tudomásunk szerint a Magas Tátrának csak Árva vármegyébe 
hajló lejtőin és a javorinai mészhegységben (2 helyen) fordúl elő, délnek 
eső részeiből egyetlen bejelentés sem történt.1 Nevezetes és azért hang
súlyozzuk is, hogy hazánk területén sehol sem oly gyakori, mint a Nagy 
Fátra és az Alacsony Tátra vele szomszédos részeinek mészterületein. 
Általában devasztált állapotban, a leghozzáférhetetlenebb helyekre szorulva 
látjuk erdőségeink e népszerű, itt-ott már teljesen kiveszett, vagy kivesző
félben lévő őslakóját. Lelőhelyeinek legmagasabbika 1300 m, 1. a Fabova 
Mochnatanevű mészszikláin s2. Habovka árvamegyei község Kremena erdő
részében az Oszabita alatt.

Tenyészeti öve átlag 670—1000 m közt fekszik s termőhelyeinek leg
többjét e magasságokból ismerjük.

Juniperus communis L. — Közönséges boróka.
II. k. 14. lap.

Ezen a hegyvidéken terjedt el a legnagyobb mértékben, tért foglal 
mindenütt, még az összefüggő lúcos között is, főleg azonban a szabaddá 
tett területeken. Innen magyarázható az, hogy a gerinceken és csúcsokon, 
ahol — természetes és mesterséges okoknál fogva — leghamarább tért 
veszít, vagy gyérül az erdő, felső tenyészeti határát magasabbnak találtuk, 
mint átlag a hegyoldalakon (1. a táblázatot).

A megfigyelés kissé hézagos, mert a Nagy Fátráról és Fabováról 
adatunk nincs, az Alacsony Tátrára vonatkozó adatok pedig az északi 
(liptói) részről valók.

A felső tenyészeti határ hegyvidéki átlaga: 1260 m, maximum 1405 
m a Szepes-Gömöri Érchegységben. Külön-külön:

Magas Tátra: átlag 1280 m, maximum 1356 m Nagyszalóki csúcs 
(Ziegenlager); további határadatok: 1312 m Scorusina (Vitanova határa); 
1192 m Rauschbach (keveredve a Juniperus nanával); 1210 m Rechen 
(37u 52', 49° 9').

Liptói Magúra: 1335 m Choc.
Alacsony Tátra: átlag 1290 m, maximum 1358 m, Deménfalu határa; 

határadatok: 1275 m Szoliszko (Szentivánbocza hat.), 1353 m Sinja (Kispalu- 
gya határa), 1323 m Poludnica (Németporuba határa) stb.

Kis Fátra: átlag 1240 m, maximum 1308 m Mincsol (Ruttka határa); 
határadatok: 1249 m Veternye (Turóczszentmárton határa) stb.

Kriván-Fátra: átlag 1200 m, maximum 1270 m Velka Kralova (Nagy- 
turány határa); határadatok: 1210m Sztoh (Párniczahatára), 1260 m Mincsol 
(Árvái Magúra) stb.

Szepes-Gömöri Érchegység: maximum 1405 m a Kakason (Kisrőcze 
határa).

1 Csak K i t a i b e l  említi Szepesbéláról.

22?

15*
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Juniperus nana Willd. — Törpe boróka.
II. k. 14. lap.

Tömegesen csak a havasalji lúcosok hézagaiban és az erdőhatár fö
lött a törpeíenyő társaságában, elszórva azonban jóval alacsonyabban is; 
1000 m-en alul nem fordul elő. Gyakran a J. communis-szal együtt is 
látjuk.

Alsó határa a Magas Tátrában 1290 m (minimum 1090 m Tátrafüred), 
az Alacsony Tátrában 1400 m (minimum 1288 m Németlipcse: Szalatin), a 
Nagy Tátrában 1450 m (Rakitov), a Kriván-Fátrában 1150 m, a Kis Fát- 
rán 1200 m; a Szepes-Gömöri Érchegységben a Kakas (Kohút) gerincén a 
Juniperus communis-szal együtt fordúl elő, a Fabova (1441 m-es) csúcsán 
is nő.

Miután felső tenyészeti határának kialakulásához csupán a Magas 
Tátra 2000 m-t tetemesen meghaladó magaslatai alkalmasak, a 2000 in
nék vehető átlag is egyedül ide vonatkozik; maximum 2140 m a Velki 
Vrch gerincén (földhöz lapuló apró bokor).

Felső határok a ■ turisztikailag is ismertebb helyeken:
Bisztra .............. .................................. 2129 m
Krizsna ........................ ..... ............— 2002 m
Bástya — -------------------  ----------- 2136 m
Jégtó-------------------------------------- -  2066 m
Kriván ----------------- ------------- ----- 2061 m
Nagy Hinckó tó a la tt.......................— 1843 m.

Említésre méltó, hogy az Alacsony Tátrán, Nagy bátrán és Kriván- 
Fátrán a havasi térség beborításában a Pinus montana mellett vajmi ke
vés része van. Tenyészeti övéről itt szó nem eshetik. A Gyömbér (2045 
m) lejtőin a megfigyelők nem állapították meg jelenlétét; az Alacsony Tátra 
főgerincének jobbára alacsonyabb pontjain hellyel-közzel jelenik meg (Rász- 
tói havas 1423 m, Lucatői havas 1535 m, Sztruhár-Gyurkova 1435 m, Cho- 
pek [MochnatáJ 1467 m, Rovna Hola [Szentiván hat.] 1723 m, Velki Bök 
[Vichodna hat.] 1728 m mint maximum, Prasiva gerince 1673 m, Benyuszka 
1515 m).

Fagus silvatica L. — Bükk.
II. k. 15. lap.

A szórványos előfordúlás és állományképzés alsó határai közt különb
ség nincsen: ezek összeesnek. A bükktenyészet e hegyvidék azon részein, 
ahol ez dombvidékbe vagy síkságba megy át, mintegy 330 méterig (200 
m minimummal) terjed lefelé. Önként értetődik, hogy a Magas és Alacsony 
Tátrában, Nagy Fátrában stb. alsó tenyészeti határokról nem lehet szó; 
a másutt megállapított határérték sem a természetes, csupán a jelenlegi 
állapot kifejezője.

Az alsó határok minimuma (200 m) Rimaszécsnél van. A bükkállo- 
mányok a Szepes-Gömöri Érchegység déli kifutásain mintegy 300 m ma
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gasságig ereszkednek le, (pl. Balogpádár határa: Pinkhegy) s itt főleg az 
északi oldalakat foglalják el. A Kis Fátra déli nyúlványain (Inovec, Gal- 
góczi hegység) a Vág és Nyitra völgyébe mélyen lenyúlnak, Vágapátfalván 
pl. 240, Illaván (Porubavölgye) 290 m-ig s a Madaras hegység legdélibb 
részein (Tribecs, Zobor, Újbányái hegyek) és a Szitnya déli oldalain 2—300 
méterig.

A bükktenyészet kialakúlása e hegyvidék hegycsoportjaiban nem 
egyforma. Egyeseken a bükkös öve megszakítás nélkül a fatenyészet felső 
határáig ér, másokon lúcosba megy át. Ugyanazon hegycsoport szomszé
dos részeiben is, egyrészt a bükk, másrészt a lúc képezhet erdőhatárt.

Ezeknek mintegy 13 %-a bükkerdőhatár és figyelemre méltó, hogy 
ezek majdnem kizárólag a nyugati hegycsoportokra szorítkoznak. A Kri- 
ván-Fátrában, Árvái Magurán, Kis- és Nagy Fátrában a bükkerdőhatárok 
elég gyakoriak; a Nagy Fátrával kapcsolatos Alacsony Tátrának középső 
szakaszáig (körülbelül a Lomniszta völgyig) találkozunk még itt-ott, külö
nösen a szelidebb lejtőjű D, DNy-i oldalakon e formációval, tovább keletre 
nem. Egyetlen oly esetről van még tudomásunk, minőt e hegyvidéken 
aligha látunk másutt, t. i. Ágostonlak határában, az Alacsony Tátrának 
Sárniszko és Szerenkovo nevű részei közt (37° 33', 48° 54'), a zárt lúcos 
fölött 1—2 hektárnyi zárt cserjést képez 1400—1430 m magasságban, 
felette legelő.

A bükktenyészet felső határairól áttekintést ad a következő össze
hasonlítás (az első szám: átlagot, a zárójelben lévő: maximumot jelent mé
terekben, az utolsó szám: az esetek száma).

Á l lo m á n y k é p z é s  Á l lo m á n y k é p z .
H e g y c s o p o r t  f .  h . - a  f . h .  S z ó r v .  f. h .  C s e r j e a la k

m i n t  e r d ö h a t á r  f e l e t t e  l ú c o s  lú c o s b a n  f . h . - a

Magas Tátra és Liptói
Magúra..................... — 1140(1308) 3 1220(1356) 17

Kriván-Fátra és Árvái
Magúra.....................  1260 (1320) 20 1180 (1282) 8 1190(1367) 18 1310(1373)23

Kis F á t r a ...............  1240 (1295) 4 1230 (1318) 12 1280 (1326) 13 1310 (1386) 14
Nagy Fátra.................. 1300 (1366) 17 1260 (1370) 17 1290(1347) 21 1340(1404) 18

Alacsony Tátra. . . .  1290 (1376) 16 1250 (1410) 78 1270 (1442) 137 1390 (1484) 58

Madaras hegység. . . 1280 (1330) 4 — — (1346) 2
Selmecbányái és Oszt-

rovszki hegység . . —  — — —
Polana, Vépor, Fabova — 1180(1305) 13 1260(1393) 17 1360(1388)3
Szepes-Gömöri Érch. . —  1110 (1240) 7 1120(1187) 7 (1157) 1
Mincsol-Csergő hegység (1147) 1 —  —  —
Középkárpátok . . . .  1280 (1376) 62 1230 (1410) 138 1260 (1442) 230 1350 (1484) 119

Ahol a bükkformáció kialakulásának a lúcfenyö nem állotta útját, a 
felső tenyészeti határt átlag 50 méterrel magassabban találjuk. Mig tehát 
a bükkerdőhatár átlaga — 1280 m — klimai határértéket jelent, addig 
ezzel szemben a lúcos alatt lévő bükkállományoké — 1230 m — a fa
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jók harcából folyó leszorulás mértékének a kifejezője. Még a lúcosban 
elszórt példányok felső határa sem éri el a bükkerdőhatár magasságát.

A faalakú előfordulás felső határának legmagasabb értéke a Nagy 
Fátrában van, a bükkcserjések az Alacsony Tátrában jóval a hegyvidéki 
átlag fölé emelkednek. A Magas Tátra alacsony határai szépen mutatják, 
mily alárendelt jelentőségű itt a bükk; még csak a Szepes-Gömöri Érc
hegységben szorultak le ilyen mélyre a határai.

A Magas Tátrá-nak csak nyugati (Árva vármegyébe eső részein) lép 
fel tömegesebben, lúccal keverve elég magasan, 1308 m-ig látjuk a Lip
tói Magurában (Choö) is. Javorina környékén az egyedüli kis terjedelmű 
0*2 ha tiszta bükkös a Pod Skalku nevű erdőrészben 1050 m magas
ságban van. Elszórva, egyenkint a lúcosok alsóbb régióiban másutt is lát
juk, a következő magasságokig (felső határok lúcosban):

( Drechselhäuschen (m ész)-----------
Szepesbéla határa < Tokarna (mész)..................-..........-

l Rotbaumgrund (mész)-......... -  —
Javorina határa: Bialkavölgy (néhány példány, mész) —
Izsákfalva II. h. r. Obere Sumpf (gránit, az egész kör

nyéken egyedüli 6 méteres példány)— ------ --------
Vitanova határa: Oszabita (mész)____ — — — --------

( Velki Kiin és Styc közt 37° 20', 49°
Zuberecz határa < 14', (gránit)------ ---------- -------- -

l Zadni Kozaliszko (mész)— ..............
Oraviczapuszta határa: Scorusina (homokkő) ............—
T . , , . , ,  x (D-i lejtő, lúc.-ban utolsó 8 m-es (mész)Liptói Magúra, Choö < ^  . J 5 v

A többi hegycsoport határadatainak felsorolására nem terjeszkedünk 
ki, csupán a szélsőséges eseteket említjük meg.

Alacsony Tátra. 1. Erdőhatár 1376 m, Garamszentandrás határa Sztude- 
nec gerinc (DK-i exp.) 2. Állományképzés felső határa, felette lúcos 1410 
m, Garamszécs határa Tyemna (D-i exp.) 3. Szórványos előfordúlás lúcos 
bán 1442 m, Vámos hat. Osusztka gerinc (K-i exp.) 4. Eltörpülve 1484 m.

Nagy Fátra. 1. Erdőhatár 1366 m, Velka Rakitova. 2. Állománykép
zés felső határa felette lúcos 1370 m, Turóczbóla határa Javorina gerinc 
(DK-i exp.) 3. Szórványos előfordúlás lúcosban 1347 m, Gombás határa 
Cserni Kamen (ÉNyd exp.) 4. Eltörpülés 1404 m, Szleho vrh (DK-i exp.) — 
valamennyi mészalapkőzeten.

Kriván-Fátra és Árvái Magara. 1. Erdőhatár 1320 m (Belska dolina, 
D-i exp.) 2. Állományképzés f. h. felette lúcos 1282 m (Velka Kralova). 3. Szór
ványos előfordúlás lúcosban 1367 m, Lamosfalva (Lipócz) határa, Magúra 
(D, DK). 4. Eltörpülés 1373 m, Szucsán határa, Szuhy (K-i exp.)

Kis Fátra. 1. Erdőhatár 1295 m Túróczremete határa, Klak (DK). 2. 
Állományképzés felette lúcos 1318 m Túróczbesztercze (Bisztricska) határa, 
Veternye (D, Ny). 3. Szórványos előfordúlás lúcosban 1326 m, Bisztricska 
patak (D, Ny). 4. Eltörpülés 1386 m, Velka Luka (DNy).

1265 m 
1220 m 
1005 m 
1008 m

1031 m 
1196 m

1295 m 
1188 m 
1152 m 
1356 m 
1092 m.
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Madaras hegység. 1 . Állományképzés 1330 m K, DK, D a Madaras 
csúcsa alatt. 2. Eltörpülés 1346 m, Madaras csúcs. A jegenyefenyő csak 
alantabb jut előtérbe.

Polana, Vépor; Fabova. 1 . Erdőhatárt nem képez. 2. Állományképzés 
felette lúcos 1305 m Polana (gerinc), 1280 m (Klenóczi Vépor). 3. Szórványos 
előfordúlás lúcosban 1393 m (Polana D-i exp.), 1331 m (Klenóczi Vépor). 4. 
Eltörpülés (1388 m, jelentősége nincs).

Szepes-Gömöri Érchegység. Erdőhatárt nem képez. Állományképzés 
felette lúcos 1240 m, Svedlér határa, Malinák (Ny).

Amint a Magas Tátra példájából láttuk, hogy a lúcfenyő uralmának 
mily visszaszorító hatása van a bükktenyészetre, feltűnő, hogy a Magas 
Tátrának legkeletibb és legnyugatibb részem (főleg mészalapkőzeten) 
némileg érvényre jut (lásd előző lapon a M. T. felső tenyészeti határadatait). 
Miként a jegenyefenyő, a bükk is az Alacsony Tátrában hatol legmaga
sabbra, viszont a lúcfenyő a Magas Tátrában vezet. A Középkárpátok 
erdőterülete oly két részre osztható, melynek egyikén (keleti rész) a lúc
fenyő a bükk előre- vagy felnyomulásának útját állja, másikán (Ny-i rész), 
már itt-ott tért nyit, vagy teljesen szabad utat enged neki. A termőhely 
fekvése is észrevehető befolyást gyakorol a felső határ nagyságára. Álta
lában úgy tudjuk, hogy ahol a lúcfenyővel osztja meg a területet, amaz 
inkább a déli oldalakra (D, DNy, DK), a lúc az északiakra húzódik. Az 
alábbi grafikon görbéinek futása ezt a nézetet erősíti. Mindhárom bükk- 
határ D, DK, vagy K-i expoziciónál fut legmagasabban, É-on és ÉNy-on 
legmélyebben.1 Az idegen befolyásoktól legkevésbbé szenvedő bükkcserjés 
határa (II.) az inszoláció görbéjéhez legközelebb áll (déli maximum, északi 
minimum). A II. kötet 15. lapjának táblázatából megtudjuk, hogy bükk-

A bükk felső tenyészeti határai a Középkárpátokban. I/t állományképzés felső határa 
felette lúcos, I/2 állományképzés felső határa, mint erdőhatár, II. eltörpülés (bükk

cserjés) felső határa.

erdöhatárt É-i expozíciónál'nem találtunk, az adatok száma a déli oldalakon 
a legnagyobb, a maximumok D, DK és K-i oldalakról valók s a lúcosban 
elszórt bükk a völgyek mentéről hamarább eltűnik, mint a hegyoldalakról

1 Ez az eredmény feltűnően egyezik KERNER-nek az északi Mészalpokban vég
zett megfigyeléseivel; arra az eredményre jut, hogy a DK—D-i lejtők a bükkre legked
vezőbbek, az ÉNy-iak és Ny-iak kevésbbé azok (Der Wald u. die Alpenwirtschaft 
etc. 26. 1).
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Quercus sessiliflora Salisb. — Kocsánytalan tölgy.
II. k. 16. lap.

A Magas Tátra kivételével, e hegyvidék összes hegycsoportjaiban 
előfordul. Alsó határa nincs, felső határa 800 méter körüli, 700 méterig 
állományképző.

A szórványos előfordulás (faalak) felső határa— amint a következő 
összehasonlítás mutatja — az Alacsony Tátrában, Szepes-Gömöri Érchegy
ségben és a Selmecbányái hegységben a legmagasabb.

á t l a g  (m ) m a x im u m  (m )

Alacsony Tátra -----   820 1001
Nagy Fátra ------------------ ------- —.........  800 1110
Kis Fátra - __________________ -______  720 955
Kriván-Fátra----------- - ............... .............. 780
Szepes-Gömöri Érchegység-..................- — 820 1060
Vépor—Polana—Fabova --------   770 1145
Madaras hegység---- ---------------------------  740 829
Selmecbányái és Osztrovszki hegység ___ 830 980
Lőcse-lublói hegység....... ...........- ............ — 781
Mincsol-Csergő hegység......................... ....  822

Alacsony Tátra. Bár jelenleg terjedelmes erdőket sehol sem képez, 
elszórva található példányai a Garam menti erdőkben Zólyombrezó—Breznó- 
bánya környékéig kisérik az embert; Felsőszabadi határában a Hnusznó 
patak jobb lejtőjén 519 m magasságban fordúl elő, Olaszkán a Brezinki 
hegytetőn 704 m, a Nad Vrh-en 735 m magasságig látjuk, Breznóbánya 
város birtokának a Dubravka dűlő feletti részén (mésztalaj) 788 m-ig 
terjed tenyészete. A rezsőparti erdőgondnokság Horni Djel, Styépanka és 
Kupcsocska dűlőin (592—831 m) néhány évtized előtt még tölgyállományok 
lehettek, erre mutatnak a mesgyéken mindenütt előforduló tősarjak és 
idős példányok.

Legmagasabb termőhelyén (1001 m) Hédel község határában, a luca- 
tői erdőgondnokság Privalec erdőrészében fordúl elő csillámpalán (exp. 
DNy, Ny), Mosód határának Hradistya nevű részén (tető) 958 m magas
ságban tenyészik, a mezőközi Borovo-Mocsár völgyön 738 m-ig hatol fel. 
Garamszentandráson a Litofova (958 m) teteje adja legmagasabb termő
helyét; a rásztói Szecse irtott bokros területén (mész) 935 méternél is elő
fordul. A jeczenyei Hácske erdőrészben (682 m), melyet jelenleg erdeifenyő 
borít, azelőtt tiszta tölgyes lehetett. (Helpa község rétjén levő egyetlen 
példány bizonyára nincs eredeti termőhelyén, 800 m).

Nagy Fátra. Míg az Alacsony Tátrában a tölgynek erdőgazdasági je
lentősége nincsen, itt már terjedelmesebb állományai teremnek, az ala
csonyabb fekvésű meleg oldalakon a cserrel is társul. A körmöczbányai 
kincstári erdőgondnokságban éri el (Eisernes Tor) az 1110 m maximális 
magassági elevációt (egyetlen, 15 m magas vén törzs), a Weissbach erdő
részben 900 m magasságban több vén fa áll; egyebek közt a városi birtok 
Taubengrund nevű részén zárt jegenyefenyőállományban is előfordúl
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(795 m, DK), s egy 830 m-es sziklatetőre is felhatol. Ternyén (Bukovina 
erdőrész) 595 m-ig állományképző, a Huorka tetőn 800 m magasságban 
is előfordul, Erdőbádony határában (Kosztolni láz) 954 m-ig emelkedik, 
Tájén (Zadne lázi erdőrész) 758 m-ig íordúl elő szórványosan, főleg erdő
széleken ; a szélnyei völgy Bresztova nevű részén 882 m, a szelesei Tiszovo- 
gerincen pedig 761 m a megállapított felső határ; Alsóstubnyán főleg a 
Ptácsnik és Cseremosno dűlőkben 653—758 m magasságok közt találunk 
elszórt tölgyeket, a Sztránye erdőrészben (514 m) még ma is állományt alkot 
s a lúcosba zárt hatalmas tölgytuskók a turóczi lapály tölgyerdőinek 
utolsó hirmondói.

Kis Fátra. Az Inovec alatt 955 m magasságig hatol fel bükkösben 
elszórva, ugyanott (szeleczi völgy) 680 m-ig, a kalánosi völgyben 678 m-ig 
állományképző. A Manin alatt csak 586 m-re emelkedik, ellenben a felső
tölgyesi Vapecen már 684 m-ig, a hegység északi kifutásán: a Ruttka 
melletti Dubjenki dűlőn 700 m-ig, főleg bükk közé kevertem A nyitra- 
megyei Kányahegy irtványain (Kanianszki lázi) 640 m-ig állományt alkot 
(D-i expozició).

Kriván-Fátra. Mint e hegyvidék legészakabbra eső csoportjában, je
lentősége nincs, igen ritka. Tudtunkkal Szucsány határában: a Gallikov és 
Jarolim erdőrészekben (700 m D, DK, DNy grániton és mészkövön), s a 
Sucsanka dűlőben (723 m magasságig) fordul elő; a Trencsén vármegyébe 
eső lejtőkön, nevezetesen Ó váralj a határának Hoskova részében 748 m-nél 
a tölgyállományt jegenyefenyves váltja fel, a Plesul nevű erdőrészben 
(36° 34' 49° 11') pedig 780 m az a magasság, mely itt nemcsak állo
mányképzésnek felső határát jelöli, de a tölgyelőfordúlás magassági maxi
muma a Kriván-Fátrában.

Liptói Magúra. Mint érdekes lelőhelye érdemel említést: Medzibrogy 
vasúti megálló közelében levő kőbánya környéke (Árva vm).

Szepes-Gömöri Érchegység. Tenyészete a többi hegyvidékeké mellett 
azért érdekes, mert a magashegység közepébe talán itt hatol be legjobban. 
A Sajó folyását felfelé követve még Dobsinán is találunk tölgyet, a Gölnicz 
völgyön nemcsak Gölniczbánya, Prakfalva környékén, de a lúcosok tipikus 
hazájában: Szomolnokon, Óvizen és Svedléren 1000 m-en felüli magassá
gokig is emelkedik; az országnak talán legnevezetesebb tölgy-termőhelye 
is e hegycsoportban van: a hernádfalui (Kubach) a Hernád legfelső sza
kaszán. A tölgyeseknek felső Szepes vármegyében jelenleg alig van jelen
tőségük, holott — amint a hernádfalui tölgyeshez közel eső gánóczi ma
radványok igazolják — valaha számottevő volt a Magas Tátra lábánál. 
Ezzel kapcsolatban kell reámutatni a Magas Tátrához e legközelebb eső 
kocsánytalan-tölgy termőhelyre, mely még a gánóczi leleteknél is kézzel
foghatóbban bizonyítja a tölgyuralom letűnt korszakának létezését. A 
Virágvölgytől alig fél órai járást téve, a Hernádba hajló déli oldalra 
kerülünk (Dubina erdőrész, 37° 56—59', 49° 01') s itt a fenyvest majd 
minden átmenet nélkül tölgyes váltja fel. Ámulvajáraz ember e fenyves
övezte, jórészt elegyetlen, kivénhedt sarjakból álló, mintegy 190 ha ki
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terjedésű tölgyállományban, mely 880 m t. f. magasságig ér, a legfelső 
— már lúc közt levő — példányok pedig 917 m-ig. Csupán három kitett
ségre, a D, DK, és DNy-ira szorítkozik, egyebütt előtérbe jut a lucfenyő s 
a tölgy teljesen eltűnik. A termőtalaj: sekély, köves, kárpáti homokkövön. 
Említésre méltó, hogy a fajfentartás itt jórészt csak sarjadzás útján törté
nik,1 ennek megállapítása után méltán hihetjük, hogy a kiima a tölgy- 
vegetációra mindegyre alkalmatlanabbá vált s ezzel kapcsolatban mind 
kisebb térre — a legforróbb déli meredek oldalra — szorúlva, a néhai 
tölgyuralom reliktumává lett.

E hegycsoport legmagasabban fekvő tölgy-termőhelyei a következők:
(Eicheneleit (K )_____   819 m

Gölniczbánya < Jászói domb alatt (Ny, DNy)— — — — 956 m
1 Raubersteig (gerinc) __________— — 813

Szomolnok, Rauberstein (N y)______________ ... — — 1060 m max.
~ , (Kremerwiese (DNy) -------— —................. .............. 1030 m

0SZ l Bodóka (állományképző) — ...... ........ ....................... 720 m
Svedlér, Lachersgad (DK)____ _________________ — ... 850 m
Kisrőcze, Stanova (Ny)------------------- ------------ -------- — 958 m
Felsőmetzenzéf, Alte Schogel (D)_______ ______________ 930 m
p.-vf-i,. /  Hralikov patak Ny-i lejtő (egyetlen, jegenye-

V fenyvesben)___________________   1000 m
Dobsina,2 Peckenberg (DK)----- ------------ --------------------- _ 652 m

Vépor—Polana—Fabova hegység. A Vépor alatti Szinyec-tetőn (916 m) 
még előfordúl, jóllehet e környéken csak körülbelül Rimóczáig terjed a 
tölgyes öve. A Polana hegycsoport adja a tölgyelőfordúlás hegyvidéki maxi
mumát, az 1145 m-t (Borosznó határa, Palenice-Uplaz erdőrész, D-i exp., mész- 
talaj, 37° 6' 48° 46'; a Holy véderdőhatár gerincén 1017 m magasságig 
látjuk.) Libetbánya határa Viszoka erdőrészének 994 m magas pontjáig 
emelkedik (gérinc, 33° 7' 48° 44'). Nagyócsán (véglesi uradalom) mint állo

819 m
956 m
813 m

1060 m max.
1030 m
720 m
850 m
958 m
930 m

1000 m
652 m

1 J a n o v i c z k y  B é l a  szepesvéghelyi püspöki uradalmi főerdész a következőket 
közli még e tölgyesről. Ez állomány a középső pásztában elegyetlen, alsó és felső 
részében, a hajlatokban és türemlésekben (melyek nyugat felé néznek) lúc, erdei és 
jegenyefenyővel elegyes erdőt képez. Kiterjedése K—Ny-i irányban 5—6 km, csakis a 
meredek 20—30°-os lejtőkön tenyészik. Valamennyi korfokozata képviselve van, az 
állomány nagyrészt sarjból keletkezett s ez utón tartja fenn magát. Az üzemterv 
szerint a tölgyes — mely itt keveset jövedelmez — erdei- és lucfenyő ültetéssel átala
kítandó volna, ez azonban nem sikerül, mivel e napos oldalakon a lúcfenyő nem 
tenyészik, az erdeifenyő igen, de a tölgysarjak ebben gátolják. Bár a tölgyes hova
tovább területet veszít, több évszázadon át tarthatja még fenn magát. A vágásforduló 
száz év. Minden 4—8 évben van makktermés, a gyűjtött makkot (apró borsó és mogyoró 
nagyságú) csemetenevelésre használjuk fel s 1909-ben nagy mennyiségű csemetét 
ültettem el a Dubinán, ahol önvetényülés utján  is (persze ez alig számottevő!) tenyész. 
Másutt e környéken tölgy nem fordúl elő. Érdekes jelenség, hogy ahol a tölgy tenyé
szete megszűnik, tőle Ny-ra (alig 2—300 méterre) szép vörösfenyő-szálerdő díszük, 
mely itt éppen oly eredeti, mint az egykori melegebb korszak létezését hirdető tölgyes.

2 A Stempelschaueren (733 m) látható nehány darab telepítésből származik.
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mány 754 (Kochulka erdőrész, 36° 58' 48° 39°), illetve 747 méter magas
ságig (Kopec erdőrész) terjed, Gyetván 803 m az állományképzés felső' 
határa (Proszredno erdőrész, DNy).

A Fabova csoportban 900 m a legnagyobb emelkedése (a murányi 
vár alatti D-i mészsziklákon).

Madaras hegység. A bükk előtérbe jutása folytán nemcsak területben 
szőrűit hátra, de felső határai is alacsonyak. A Tribecs tetején (829 m) lát
juk legmagasabban, a Madaras alján a felsőhámori Zbojno-n és a Donner- 
steinon felső tenyészeti határa csak 710 méter.

Selmecbányái és Osztrovszki hegység. A jegenyefenyővel és bükkel osztja 
meg itt az uralmat s a meleg oldalakon majdnem hogy a legmagasabb 
pontokig (Szitnya 1011 m) ér. A Szitnya déli lejtőin gyönyörű elegyetlen 
állományokat alkot 949 méter magasságig, de valószínű, hogy egykor (a 
jelenlegi tisztás helyén) feljebb is hatolt, a szitnyai legelő közepén 974 m 
magasságban (K, DK) még kis tölgyligetet találunk. A tető közelében lévő 
utolsó példány 980 m magasságban van. Az Osztrovszkin (Lomno) állo
mányt képezve maximálisan 854 m-ig, elszórtan pedig 890 m-ig emelkedik.

Lőcse-lublói hegység. Említésre méltó a lőcsei Máriahegy tölgyállomá
nya, mely 781 m magasságig ér; idejegyezzük még, hogy a Szepesség 
északi területe felé a Gehol alatt találjuk az utolsó példányokat (Zwan
ziger Grund 725 m-ig, DK), hogy azután az összefüggő lúcos uralma vegye 
kezdetét.

Mincsol-Csergö hegység. Itt igen. alárendelt szerepe van; legmaga
sabb lelőhelye 822 m, a Csergő gerincén.

Quercus pedunculata Ehrh. (Quercus Robur L.) — Kocsányos tölgy.
II. k. 16. lap.

Bár a sík vidék tölgye — a zord magashegység ölén is fentartja ma
gát itt-ott s testvére, a Quercus sessiliflora éppen ezen termőhelyek néme
lyikére nem kiséri el. Egyebütt mindig kocsánytalan tölgyesben fordul elő? 
avagy ezzel osztja meg a területet.

Felső határa 650 m s a táblázat átlagsora szerint déli expozíciónál 
éri el a legnagyobb átlagértéket (780 m). Természetes, hogy magashegy
ségi termőhelyeiül déli oldalakat választ ki. A liptóvármegyei Turapatak 
határában a Choc alatti DK lejtőkön (Zobracskó erdőrész) körülbelül 17 
hektár területen 620—710 m magasságok közt 0*4 elegyarányban fordul 
elő lucfenyővel (01), nyírrel és rezgőnyárral (0*6) keverve; a sarjerdő kora 
40 év körüli, az alapkőzet mész. Itt Quercus sessiliflora állítólag! nem 
fordúl elő. E termőhelytől délre, a Vág balpartján (Alacsony Tátra) Három- 
malatin község határában is előfordúl még néhány példány. E szigetszerű 
lelőhelyeknek történeti növény földrajzi fontossága jelentős lehet. A Ka- 
rasznyán trencsénvármegyei község körüli állomány bizonyára ültetésből 
származik. Körmöczbányán a zólyomvölgyi pagony Kesselwald* (740 m, D-i 
expozíció) és Taubengrund erdőrészében (800 m, D-i expozíció) áll még 1—1
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darab andeziten. E termőhelyek közelében (830—840 m magasság) három 
darabot már levágtak. Elterjedési viszonyairól elég tiszta képet kapunk, 
ha néhány termőhelyét közöljük. Garamrév (Ruszkova erdőrész 250 m), 
Ghymes (Zsidóvágás 330 m), Garamkürtös (Úrbéres erdő 330 m lapály, 
Quercus sessilifiora-állományban), Garamszentkereszt (Úrbéres erdő 409 m), 
Lutilla 450 m, Ókörmöcske 405 m, Dobó 420 m, Dallos (Bukovina 560 m), 
Erdőbádony (Dalkovó gerinc 620 m), Kovácsfalva (Sipke gerinc 460 m), 
Garamszentandrás (Bukovi Djel-Dubini erdőrósz 814 m, egyedüli példány 
mószkövön és Litofova1 951 m tető, maximum grániton), Rásztó (rásztói 
Szecse2 935 m, irtott bokros területen, mészkő), Mezőköz, (Borovo-Mocsár 
völgy 842 m, erdőszélen), Luczatő (Dubrava 636 m, mészkő), Murányalja (Pod 
Zámok 900m, D, mészkő; Osztri vrh 744 m, ÉK, gneisz), Rimabánya (Kánya- 
íészek452 m, Ny), Rimócza (Bodnárka 762 m, Ny, szórványosan; Tátra 720 m, 
DK, állományképzőn), Szirk (Krehulcse 795 m, DNy), Libetbánya (Zeleznó- 
völgy 673 m, Ny), Nagyócsa (Kochulka tető 754 m szórványosan; Bugarovo 
710 m D, DK, állományt képez).

Quercus lanuginosa Lám. — Molylios tölgy.
II. k. 17. lap.

Nyitravölgyi termőhelyein éri el magassági elterjedésének maximu
mait: állományképzően 580 m-ig (Bajmócz „Osiöina vrch“ D, DNy) s a felette 
elterülő gyertyánosban, a gerinc 609 m magas pontjáig elvétve fordul eLő. 
Nyitrarudnó határában, a „Proszredna“ bükkösében is terem (491 m, exp. 
D, DNy).

Felső tenyészeti határának átlagát 540 m-nek találtuk e hegyvidé
ken. A tömegesebb előfordúlás mindig a verőfényes oldalakra szorítkozik 
(1. a II. k. táblázatát).

Előfordulási adatok (valamennyi mész, vagy mésztartalmú talajon):
Nyitva vármegye. Nagykolos, Divékrudnó (Nyitrarudnó), Bajmócz, Alsó- 

sujtó (Alsósutócz), Nyitra.
Bars vármegye. Vihnyepeszerény ( T u z s o n ) .

Hont vármegye. Csábr ág varbók, Alsóalmás, Szúd, Tergenye, Alsósze- 
meréd (1. még a Magyar Középhegységnél).

Gömör vármegye. Özörény, Hárskút3 Gömörhosszúszó, Pelsőcz, Pelsőcz- 
ardó, Kecső, Gömörszőllős, Hubó, Kövi, Miglészpataka, Szútor, Vigtelke.

Abauj vármegye. Kassa és Torna ( T h a i s z ) ,  Árka ( H a z s l i n s z k y ) .

Quercus Cerris L. — Csertölgy.
II. k. 17. lap.

Míg a kocsánytalan tölgy a Magas Tátra kivételével e hegyvidék 
összes hegycsoportjaiban — ha elenyésző számban is — előfordúl, a cser

1 Fölülvizsgálva, (a gyertyán 100 m-el alantabb elmarad).
2 Ugyanaz.
3 E vármegyében legészakibb lelőhelye.
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északi elterjedési határán kívül esnek: a Kriván-Fátra,’ Árvái és Liptói 
Magúra, Magas és Alacsony Tátra s Fabova.

Felső tenyészeti határainak magassága tekintetében a Quercus sessili- 
flora után következik, Magyarországon sehol másutt nem terjed fel oly 
tetemes magasságokig, mint a Középkárpátok déli hegycsoportjaiban, külö
nösképen a Selmecbányái és Osztrovszki hegységben, ahol tölgyállományok
ban elszórva majdnem oly szintekben végzi tenyészetét, mint a tölgy.

Állományt alkot átlag 630 m magasságig, szórványosan fordúl elő 720 
m-ig. Magassági elterjedésének maximuma: 981 m a Szitnya nyugati ol
dalán, a délin 941 m-ig emelkedik. Az Osztrovszki hegységben a Lomno 
erdőrész 897 m, Klenócz határában a Vépor lejtői (Háj) 632 m, Likéren 
a Burián erdőrész 640 m, Rimabányán a Szinyec-tető 916 m, Rimóczán a 
Sztudenó 750 m, Rimakokován a Lesnica erdőrész 730 m, Zólyombúcson 
a Bukovina gerinc 575 m, Nagyócsán a Rakitini erdőrész a Polana alatt 
maximálisan 883 m, az Tnovec (Szelecz határa) 589 m — jelölik legele- 
váltabb termőhelyeit.

Carpinus lietulus L. — Közönséges gyertyán.
II. k. 18. lap.

Főleg a hegyvidéket délről övező hegycsoportokban képez ármányo
kat, a magasabb hegyvidékeken, mint amilyen az Alacsony Tátra és Kri- 
ván-Fátra, jelentősége csekély s a legészakibb területeken: a Magas Tátrá
ban és a Lőcse-lublói hegység legnagyobb részén teljesen hiányzik 
(130. lap). A tölgyterületeken, a völgyek mentén és a hűvös oldalakon 
tenyészik nagyobb mennyiségben, leszáll a síkra. Igénytelensége és nagy 
reprodukcionális képessége folytán mindegyre nagyobb területeket foglal 
s a bokrosok, benőtt legelők alkotó elemei közül ez a legelső, mely ki
nőve a marha szája alól, félig erdő, félig legelő képet ád a marhatiprott 
hegyoldalnak. A szántókkal vagy kaszálókkal határos és ezekkel szakga- 
tott gyertyánosoknak többnyire ilyen az eredete, mert az egykori mér
téktelen legeltetés dacára a legelő lassankint mégis erdővé alakúit át. A 
nép még manapság is igen nehezen vehető rá, hogy legelőit gondozza, 
gaztól, borókától, mogyorótól stb. megtisztítsa. Az a régi szokása, hogy 
ha egy erdőt kiirtott vagy letarolt s ezzel új legelőterületet nyert s a már 
használhatatlanná tett legelőt elhagyta, — most oly formában jelentkezik, 
hogy ily elértéktelenedett legelők helyébe értékesebb erdőtalajokat sze
retne legelőül kapni; most is az a törekvése, hogy az ősidőktől fennálló 
váltakozó erdő- és legelőgazdasághoz térjen vissza.

Mint állományképző faj legmagasabbra a kisrőczei „Piszácská“-n (920 
m ÉNy, gneisz) emelkedik; 839 m-ig hatol fel a rásztói Szecsén (Alacsony 
Tátra), de inkább bokrosokat képez, mint magas törzsű állományt; hasonló 
körülmények közt fordúl elő a garamszentandrási Litofován (827 m-ig), 
de még mindig elmarad a kocsányos és kocsánytalan tölgy felső határai 
(951 m) mögött; Breznóbányán 716 m-ig gyakoribb s 788 m-nél van szór
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ványos felső határa (Dubravka dűlő feletti hegyoldal); a Selmecbányái 
hegységben 600 m-nél magasabban csak szórványosan jő elő. Húsz adat 
alapján az állományképzés kikerekített hegyvidéki átlaga 640 méter.

Szórványosan átlag 730 m-ig terjed; a különböző hegycsoportok át
lagai közt — á Selmecbányái hegység kivételével, ahol igen nagy elevációt 
ér el, az eltérés igen csekély:

á t la g ,  ( m a x .)  
m é t e r

Alacsony Tátra — - ................................... 710 (958)
Nagy Fátra ........................................ ........ 700 (786)
Kis F á tra ------ --------- ........... ...................  690 (760)
Szepes-Gömöri Érchegység______ ______  690 (950)
Vépor—Polana—Fabova-.............. - ........ . 730 (1017)
Selmecbányái és Osztrovszki hegység------  830 (988)
Madaras hegység-------------------------------------  (829)

Jelentősebb előfordúlási helyei (szórványosan):

Alacsony Tátra. t. f. mag., méter
Garamolaszka, Nad Vrh dolina (DNy) — 732
Breznóbánya, Dubravka (DK)....................  788
Felsőszabadi, Bisztravölgy — ------------ — 654
Alsószabadi, Okosena (D) --------------  -  659
Jeczenye, Kossutovo (D) — — — ------  864
Mosód, Hradistya (gerinc) — ....................  958 (max.)
Űrvölgy, Okosena (D) — --------    425
Óhegy, Homokhegyivölgy ------------------------ 636
Kisporuba (Liptó vármegye), kb. -----------  650

Nagy Fátra.
Felsőtóti, Gránzbusch (ÉNy) ---------------  720
Hermánd, Bisztrica (völgy) ----------------   462
Dallos, Bukovina (Ny) — — .............. - — 730
Ternye, Martalovszke (gerinc)------ — — 786 (max.)

Kis Fátra.
Ruttka, Ferhászova---------------  — — — 600
Ruttka, Hőre Ihlicski (ÉK)------------    680
Ricsóváralja, Rohács (gerinc) — ............. 760 (max.)
Szelecz, Inovec (DK)— — --------- ----------  680

Szepes-Gömöri Érchegység.
Gölniczbánya, Brezinka (Ny) -------- ... — 922
Szomolnok, Landstrasse (N y)---------------  620
Dobsina, Stempelschauer (D, DNy) -----------  915
Vizesrét, Szkalniszta (ÉNy)------------------------ 950 (max.)
Kassa, Pokriva (Ny)----------------   -  880
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Polana—Véjpor—Fabova. t. f. mag., méter
Murányalja, Kostelec (D)  ~ 932
Lopér, Belehrad (gerinc) — ----- ---------  704
Borosznó, Holi vrch (Ny, É) ------ --------  1017 (max.)
Libetbánya, Cseljenec (D, DNy) — — — 847
Rimabrézó, Szinyec (D, DNy)....................  908

Selmecbányái hegység.
Illés, Szitnya (ÉK) ------ — ------- ------- — 988 (max.)
Tópatak, Szkalka (gerinc) ~-----------------  883
Selmecbánya, Tanád (N y)......... ..............-  918 \

Paradicsomhegy (D) — — 901 /  ür^e
Osztrovszki hegység.

Dobronya hat. Lomno (D, DNy) -------  — 887
Madaras hegység.

Ghymes, Tribecs--------------------------------  829
Kriván-Fátra.

Óváralja hat. Lipovec — — ....... ............ 469
Árvái Magúra.

Árvaváralja ----------------- — — — ------- 530
Liptói Magúra.

Hrboltó hat. Bukovec (régi szántók közötti 
mesgyéken elnyomorodva)------ — — — 540—620

Corylus Avellana L. — Közönséges mogyoró.
II. k. 18. lap.

A Magas Tátrában korántsem oly közönséges, mint e hegyvidék többi 
hegycsoportjaiban. A bélai mészhegyeken (Schwarzwasser) 1000 m-ig, a 
Magas Tátra nyugati részein (Javorova patak) 1027 m-ig, a Chocon 1200 
méterig hatol. A határadatok legmagasabbjai az Alacsony Tátrából s a
Vépor—Fabovárói valók.
Alacsony Tátra. t. f. mag., méter

Kispalugya, Sinja ------------    1279 (mész)
Luczatői erdőgondnokság, Holica................  1135
Jeczenyei „ Oberstin ..........  1043
Rezsőparti „ Kriva völgy — 1322
Breznóbánya, Konstjak------------  — 1135
Királyhegyalja, Gindura— —.............   860 (mész)

Polana—Vépor—Fabova hegység.
Murányalja, Povelkovo ...............................  1080
Helpa, Nyihovo ........................  -  1220
Libetbánya, Vépor (teteje)  ...............  1255
Klenóczi Vépor (m ax.)----------------  — 1341
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Nagy Fátra.
TT-.. . . i ,  ( Bettelgrund____Kormoczbanya < T , ö #l Labusen-----------
Gombás, Cserni Kamen (mész)____

Kis Fátra.
Turóczszentmárton, Valaszkabérc_

Kriván-Fátra.
Nagytúrán, Kokotova __________
f , ,. / Priszlop__________

t Javorova — — —
Szepes-Gömöri Érchegység.

Kisrőcze, K akas------------- ----
Csötörtökhely, Vahan erdőrész.
Szomolnok, P ip itk a_______ -
Prakfalva, Kloptanya ______
Stósz, Csikerész.................... -
Svedlér, Malinak---- -------------
Dobsina, K riván---- ------------

Madaras hegység.
Gyertyánfa hat. Ptacsnik

Locse-lublói hegység.
Szepesudvard, Gehol.

Mincsol-Csergö hegység.
Tarkő, Poloninki —

t. f. mag., méter 
—  1000 
— 1260
— 919

—  1000

— 1205
— 1013
— 1029

— 1250
— 1141
—  1110
— 1032
— 1187
— 1180 
—  1100

— 1260

— 1045

... 1072

Betula verrucosa Ehrh. — Bibircses nyír.
II. k. 18. lap.

Mindenütt tért foglal, különösen pedig szilikáttalajokon. Legelőkön, 
tarvágások nyomán igen gyakran úgy elszaporodik, hogy költséges be
avatkozással lehet csak eltávolítani, illetve értékesebb fanemek előtérbe 
jutását biztosítani. Az elszórt egyedek a középkorú lúc és bükkállomá- 
nyokból lassankint kivesznek s ez az oka, hogy főleg fiatalosokban és de- 
vasztált, kiritkított erdőkben állományképző. Térfoglalását eképpen mester
séges tényezők segítik elő.

'Felső tenyészeti határa átlag 1150 m. Az egyes hegycsoportokban a 
következő magasságokig észleltük (csak egyes példákra szorítkozva):
Magas Tátra. x t. f. mag., méter

Vitanova hat. Hrubi vrch - -----------------  1370
Rohácspatak, — ....... — ----------------------  1248
Nefcerka (m ax.)----- ------- ------------------  1478
Himbeerwiesen fölött ------------------- — 1435
Tarpataki völgy — ----------------------------  1212
Roter Lehm (bélai mészhegység)-------— 1375
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Alacsony Tátra. t. f. mag., méter
Feketevág, Medvedze ------ . . . -------- — 1220
Oszada, Prasiva (Skorusovo) — — — — 1250
Szvarin, Prepadia — — ------  — ... — 1038
Királyhegyalja, Zsupkovo —.------  — — 1084
Garamkohó (Pohorelía) hat. Lukácsikova 1300
Jeczenye, Oberstin   -  1139
Alsószabadi, Fehérvíz felső folyása (balpart) 1354
Hédel, Pod Priszlop____  — ---------------  1013

Nagy Fáira.
Körmöczbánya, Stósz e. r. — — — ___ 1042

Kriván-Fátra és Árvái Magúra.
Nagytúrán, Velka Kralova------  ------  ... 1007
Árvaváralja, Priszlop — — -------  ... — 1013

Kis Fáira.
Háromudvar, Turszka dolina — ----------- 992

Szepes-Gömöri Érchegység.
Aranyidai hegy, Gölniczbánya felől ------  1235
Szomolnok, Grosse Kohlung ......  — 1100
Svedlér, Malinak — — — — — — .........  1220
Dobsina, Scheibe— — ........- — — — — 970
Prakfalva, Kloptanja— ....... - ... — ___ 1147

Polana—Vépor—Fahova hegység.
Klenóczi Vépor — — — — ... 1045
Garamkohó (Pohorella\ Nyihovó — — 1200
Libetbányai Vépor — — ------ ---------- 1215

Madaras hegység.
Gyertyánfa, Madaras (Ptácsnik) — ... 1260

Mincsol-Csergő hegység.
Szoliszko, tető ......... —............ -  ... 1101

A Selmecbányái hegységben a Szitnya (1011 m) tetőpontja közelében 
(É-i oldalon 1000 m) is előfordul, tehát felső határát itt nem éri el.

Betula pubescens Elirh. — Szőrös nyír.
II. k. 18. lap.

Csak a Magas Tátra területéről vannak adataink. A szőrös nyírnek 
itt előfordúló alakja a B. carpathica Willd. s így a megállapított magas
sági elterjedési határok erre vonatkoznak. Szórványosan a Magas Tátra 
lábáig — mintegy 720 m magasságig — ereszkedik le, társúl a B. verru- 
cosával is, feljebb azonban ez utóbbit helyettesíti s 1400—1500 m között 
látjuk tömegesen. Legmélyebben észlelt előfordúlása 700 m a Szuhi patak-
Fekete—B la ttn y: F á k  é s  c s e r j é k  e l t e r j e d é s e . 16
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bán (a Magas Tátra nyugati részén) mésztalajon. Megemlítjük a lucsivnai 
lelőhelyet is (a Nemzeti Muzeum herbáriuma), B a r t a l  a Szepes-Gömöri 
Érchegység északi területén (Baba hegy környéke), T h a i s z  a Monokpatak 
völgyében szedte.1

A felső erdőhatár magasságáig, kereken 1500 m-ig emelkedik s a 
szakadozott lúcos hézagai között a Sorbus aucupariával és Salix silesi- 
acaval együtt látjuk, éppúgy a lenyúló törpefenyvesben s a köves patak
partok sziklatömbjei között is oly magasságnál, ahová a hamvaséger már 
nem ér fel. A Magas Tátra keleti részén a Tarajkától (Kámmchen) a Mor
gásig egy keskeny lombfapászta húzódik végig, mely B. carpathicaból és
Sorbus aucupariaból áll.

Ez a pászta:
a Morgás alatti K-i lejtőn — -----------— --------  1425—1524 m
a Lomniczi csúcs alatti DK-i lejtőn . . . . ------ — 1487—1579 m
a Nagy Tarpatakvölgy balpartján, DNy-i lejtőn— 1418—1548 m 
a „ „ jobbpartján, ÉK-i „ — 1374— ? m

átlagosan: 1426—1550 m
között fekszik s ekként kereken 120 m magasra tehető.

A Magas Tátra más részein a következő magasságokig fordúl elő:
Zöldtópatak < ?

V ili

Gaffelsthurm (ÉK), a bélai havasokon— — 1480 m
Poduplazkivölgy, ÉNy, Javorina határában 1583 m 
Nefcerkavölgy  ̂ 1353 m
Kotling, ÉNy [ 37° 39'-41', 49° 10-12' 1556 m
Hlinszka, Ny ) 1610 m (max.)
Krizsna, DNy, 37° 37' 49° 1 0 '__________ 1575 m
Jezsova, DNy, 37° 30' 49" 10' — ____ ... 1510 m

Alnus glutinosa Gärtn. — Mezgés éger.
II. k. 19. lap.

A lapálytól a magas hegyvidéki völgyekig az egész területen közön
séges, igazi hazája mégis a mélyebben fekvő folyók és patakok melléke. 
A havasalji völgyekben az Alnus incana dominál, viszont azonban a víz
zel a nagyobb folyók partmellékére ez is eljut.

A mezgés éger a Selmecbányái és Osztrovszki hegységben az egye
düli éger faj.

Kisebb állományokba (égeresekbe) gyakran tömörül, kivételesen hegy
oldalakon (nedvesebb kaszálók) és gerinceken is megjelenik. Felső határai 
kialakúlásában valami szabályszerűséget nem igen látunk. Alacsonyabb 
hegycsoportok patakjaiban nem emelkedik magasra, a rövid, hirtelen eső

1 Botanikai Közlemények. IX. (1912.) 227. lap.
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szűk völgyekben sem. A legnagyobb elevációt a magashegységben eredő sza
badabb folyóvizek vizenyős partmellékén éri el. Hasonló magasságokban 
a sziklás, kőtörmelékes vagy beerdősült patakpartok fái közt alig látjuk; 
itt elbokrosodik.

Az alábbi felsorolásból a Magas Tátra nagy határadatai tűnnek fel, 
melyek az itt fel nem soroltakkal együtt átlagúi mintegy 1000 m-t adnak.

Magas Tátra. t. f. mag., méter
Kakaslomnicz (Nagylomnicz), Klebrich — 1154
Izsákfalva IL, Oberer Sumpf — ------  — 1046
Gerlahfalva, Pod limbu alatt ---- :-----... 1290 (max.)
Javorina, Javorinka patak — ... . . . _ 1092

Pod Viszoku............................. -  1141
Nagybobrócz, Spolani patak — -------------  890
Oraviczapuszta, Tiche -----------— ... ... 843

A Bialkavölgyön 980 m. Barlangligeten 752 m magasan tenyészik.

Alacsony Tátra.
Szvarin, Szvarinka patak — — — - 1040
Felsőszabadi, Bruhácska patak — — 954
Alsószabadi, Krpacsovo patak------ ... 898
Garamszentandrás, Szopotnica patak-- — 735
Mezőköz, Borovo-Mocsár völgy — ----- 663

Nagy Fátra.
Goldbrunn-----------------  1000
Lubochna patak ------------------------   525
Zsarnovica patak---------- — —. - ........... — 630

Madaras hegység.
Gyertyánfa, Hlboka — .— 1050

Kis Fátra.
Ruttka, Hőre Ihlicki------ ---------------------  698
Bisztricska völgye ...................    646
Velka Luka—Mincsol gerinc ........   692

Kriván-Fátra.
Szucsány, Szucsánka patak ---------------  674

Polána—Vépor—Fabova.
Rimabánya, Vargakút — — — — ------  785
Rimabrézó, Szinyec — ..............   825
Nagyócsa Kochulka— .......................   728
Gyetva, Proszredni grun — ....... . ......... 778
Libetbánya, Peklo — . . . ------------   661

16*
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Szép es- Gömöri Érchegység.
Gölniczbánya, NikalaigruncL--------... 1010

Hmelova — — .................. . 920
Stósz, Csikerész — -----------------------  650
Dobsina, Franzensgrep ... — ~..........._ — 990

Selmecbányái hegység.
Reichaui tó.. . — — — —......... —------ 726

Alnus incana Willd. — Hamvas éger.
II. k. 19. lap.

A zordabb klímával bíró hegyvidéken igen elterjedt s itt nemcsak a pa
takok partján, de igen gyakran a hegyoldalakon, laposabb dombhátakon (le
gelőterületek) igen gyorsan terjeszkedő gyomfa. Gölniczbánya közelében a vá
gásokban is alkalmatlankodik. A Magas és Alacsony Tátrában, Szepesi Ma
gurában, Liptói Magurában mindenütt nagy mennyiségben látható, a Lőcse- 
lublói hegységben és a Branyiszkón szintén. A Kriván-Fátra és Árvái Ma
gúra környékén nagy területeket foglal el, pl. Nagytúrán, Szucsány, Suttó 
legelőin. E hegycsoportoktól délebbre eső vidékeken már itt-ott hiányzik, 
egyes mellékvölgyekben hiába keressük, más szomszédos völgyben ismét 
nagyon elterjedt s tenyészete itt főleg oly vizek mellékére szorítkozik 
már, melyek a hűvösebb klimájú részeken erednek; innen a víz segítsé
gével származik le. A Rima mellékvölgyén, Nyústya—Rimabrézó környé
kén kis zugokban lelhető csak fel, pl. a Kamenisztavölgyben. Ügy véljük, 
hogy a Madaras hegység Garamba hajló lejtőin s a Selmeci és Osztrovszki 
hegységben nem fordúl elö7 a Kis Fátra túróczi és trencséni részein gyakori, 
de 600 méternél magasabbra itt alig hatol.

Az elmondottakból folyólag természetes, hogy felső tenyészeti határ
vonala (majdnem 200 méterrel) magasabban fut, mint az A. glutinosa-é. 
Legmagasabb előfordúlási helyei:
Magas Tátra. t. f. mag., méter

Trnovecz (a Magas Tátra liptói részén) 1220
Ticha völgy — ..........................................  1123
Koprova völgy — — — — ---------------  1284
Csorbató ...............................    1350 (max.)
Klebrich (Kakaslomnicz hat.) — — -------  1054

Alacsony Tátra.
Feketevagi erdogondnoksag, \ Fetetev<g 1132
Helpa község. Krivulavölgy___ _____— .... 940
Ágostonlak, Mesjarkina...............................  950
Felsőszabadi, Vidrovo patak — _________  812
Jeczenye, Nad Lomnisztu ------ — — — 1319
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Kriván-Fátra és Árvái Magúra.  ̂ f mag., méter

Zázriva, Plesiva p a ta k ............-..........-  — 642
Zázriva patak —................. .... — 774

Árvavár alj a, Racsova ...............................  800

Szepes- Gömöri Érchegység.
Gölniczbánya, Hmelova— ____  . . . ____  942
Szomolnok, Beckengrund ... ... ~ ..........-  820
Stósz, Csikerész — --------------- ----------  950
Svedlér, Sonntagsberg ............   -- 990
Prakfalva, Hralikov — ..........................  — 931
Csötörtökhely, K v a c s a k — — ____ _ 990

Fabova hegység.
Tiszolcz, Kicsera............~ .........................  869

Salix Caprea L. — Kecskefűz.
II. k. 19. lap.

A gyakorlatban a tömegesen előforduló vágási fűzeket (S. Caprea. S. 
silesiaca) együttesen szokták kecskefűz elnevezéssel illetni. Ezek közül a 
S. Caprea a gyakoribb s általánosabban elterjedt, mert a S. silesiaca 
főleg a havasalji vágásterületeken jöhet csak tekintetbe.

A sziléziai fűzzel gyakran együtt is látható, többnyire azonban az 
alsó erdőtájon válik az erdőgazdára alkalmatlanná. Felső tenyészeti ha
tára nem éri el itt az 1300 métert, alsó határa nincs. Legmagasabban 
fekvő termőhelye a Magas Tátrában 1451 m magasságban van (Hlina, a 
Magas Tátra nyugati részén). A Choéon 1320 m-ig, az Alacsony Tátrában 
a Vapenicán 1331 m-ig, a Madaras hegységben csak 1120 m magasságig 
hatol föl.

Salix fragilis L. — Törékeny fűz.

Legmagasabb termőhelye Rásztó határának „Pod Poljanka“ völgye 
945 m magasságban; a Weiszkova völgyön 892 m magasságig, a Király
hegy alatti lejtőkön, pl. a helpai határ Krivula völgyében 940 m-ig fordúl 
elő. Az Árvái Magúra területén: 672 m magasságban tenyészik a Racibor: 
720 m-ig a Rostoki patakban, 811 m-ig a rjecsnicai völgyben.

Alsó tenyészeti határa nincs; a mélyebben fekvő és nyiltabb völgyek 
mentén mindenütt közönséges. A tótajkú lakosság gyakran telepíti rétekre 
határfákúl, s juhaklok, kaszálókon elszórt szénapajták mellé 1000 m-en fe
lüli magasságokban is. A magas hegyvidék falvaiban, ahol a gyümölcs már 
nem terem meg, a házak közt és útszéleken lépten-nyomon szemünk elé 
kerül.
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Salix pentandra L. — Ötkimű fűz.

Megfigyeléseink hiányosak. Az alább felsorolt adatok az Alacsony 
Tátra északi részeiből valók:

Teplicska hat. „Róna“ .................... ........... 1132 m (max.)
„Zsdjár“ ------ -------- -------- ---- 1039 m

Vichodna, „Rásztoka“

Maluzsina, „Kiszla“

A Magas Tátra lábán a vad vizes, ingoványos helyeken1 igen gyakori, 
ott látjuk a Klotild-út mentén is 900 m körüli magasságban, nemkülön
ben a Bori-Lápok területén és szomszédságában, a Szepes-Gömöri Érchegy
ség északi területén (Babahegy alatt Szepestapolcza mellett).

í 851 m (min.) 
1 1003 m 
I 968 m 
1 1100 m

Salix alba L. — Fehér fűz.

Mélyen futó, melegebb völgyekben a leggyakoribb (pl. a Vág és Ga- 
ram középső és alsó szakaszán stb.), magasra nem emelkedik. Állítólag a 
Magas Tátra északi lejtőin, az árvamegyei Oraviczapusztán (Tiche patak) 
843 m magasságban fordul elő (?)

Salix purpurea L. — Csigolyafűz.

Öt felső határadat átlagúi 1027 m-t adott. A síkvidék és alacsonyabb 
hegységek völgyeiben mindenütt. A maximum: 1111 m az Alacsony Tátra 
északi lejtőin (Vichodna hat. „Rásztoka“); a Nagy Fátra egyes helyein (Három- 
revuca, Velki Rakitov) 958 m-ig hatol föl, a Kriván-Fátra és Árvái Ma
gúra területén: Terhely (Tyerhova) határában (Vratna erdőrész) 742 m, 
Zázriván 752 m, Alsószabadin (Lopusnó patak) 800 m magasságban fordul 
elő. A Magas Tátra északi részein eredő Tiche patakban (Oraviczapuszta 
hat.) 843 m magasságban látjuk.

Salix viminalis L. — Kötőfűz.

Épúgy, mint az ÉNy-i Kárpátokban, itt sem hatol oly magasra, mint 
a csigolyafűz. Átlagos felső határa (16 adatból) 846 m, a maximum: 1082 
m (Feketevág). A Magas Tátra árvái részén (Oraviczapuszta hat.) a Mi- 
hulce-patakon 807 m-ig még faalakban, az Alacsony Tátra déli részein a 
Weiszkova völgyben 892 m-ig, a Nagy Fátrában (Zelena dolina) 862 m-ig, 
alacsonyabb szintekben pedig -a hegyvidék völgyeiben mindenütt elő- 
fordúl.

Magyar Botanikai Lapok. 1911. évf. 75. 1.
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Salix silesiaca Willd. — Sziléziai fűz.
II. k. 19. lap.

A magashegység havasalji területein átveszi a S. Caprea szerepét, 
különösen a köves patakpartokon, lavinajáratokon s ritka állományok 
hézagaiban és a törpefenyvesben foglalva helyet. Legközönségesebb a Ma
gas Tátrában. Kár, hogy e hegyvidék egyes hegycsoportjaiból pl. az Ala
csony Tátra déli részéből, a Kis Fátrából és Fabováról határadataink nin
csenek. Kivételesen 1000 m-en alul is látjuk; az alsó határ átlaga 920 m.

Alsó határok.

Magas Tátra. A déli lejtők lábáig rendszerint mindenütt leereszkedik (Kis- 
szalóki patak, N yárády) Szuchahora—Jablcnka közt (Bori-mocsár) 
670 m-ig.

Pieninek. Dunajec völgyszorosa 460 m, egyúttal hegyvidéki minimum. 
Alacsony Tátra. Szentiván határa „Stjavnica“ 1020 m, Németlipcse határa 

„Teichova“ 1072 m.
Nagy Fátra. Velki Rakitov 928 m, Cerni Kamen 1052 m, Blatna 970 m 

Velki Rakitov 860 m.
Kriván-Fátra. Terhely (Tyerhova) határa „Vrátna“ 778 m (ÉNy). 
Szepes-Gömöri Érchegység. Kakas (Kisrőcze határa) 970 m, Szádelői völgy 

(Thaisz). Szepestapolczán a Babahegy és környéke (Baktal K.)
• Löcse-lublói hegység. Tarczafő határa „Borisanki“ 900 m.
Selmecbányái hegység. A felső hodrusi tó és Gedeon-táró közti árnyas völgy 

570 m, erre a területre új (Nemzeti Muzeum herbáriuma, Blattny).

Felső határok.

Felső tenyészeti határa jóval az erdőhatár' fölé emelkedik s átlag 
1650 m-re tehető; egyes termőhelyei közel érik a 2000 m-t, de csak a 
Magas Tátrában. *
Magas Tátra. Krizna 1721 m, Roháó patak 1646 m, Hinckó patak 1643 

m, Nagy Hinckó tó alatti domb 1978 m (max.), Koprova 1710 m, 
Mlinica 1713 m, Oszterva 1695 m, Kleiner Ratzenberg 1560 m, 
Feixblösse 1562 m, Poduplaszki völgy 1583 m, Svistafka 1679 m, 
Magúra nizna 1780 m, Jezova 1620 m, Velki vrh 1946 m, Ticha 
1671 m, Jalovecka hóra 1671 m, Babki 1517 m, Hrubi vrh 1620 m. 

Liptói Magúra. Choc 1488 in.
Alacsony Tátra. Kispalugya határa: Sinja 1562 m, Németlipcse határa: Ja- 

vorina 1699 m, Luzsna határa Szalatin 1608 m, Prasiva 1547 m. 
Nagy Fátra. Rakitov 1558 m, Szkalna csúcs 1463 m.
Kriván-Fátra. Fátra-Kriván csúcs 1550 m, Szucsány határa: Osztredok 1504 

m. A Koncsita Kriván (1711 m) havasi területein a törpefenyvesben 
1283—1442 m közt bőven fordúl elő, a Szuchi csúcsán (1468 m) 
már csak 30—50 cm magasra nő. A Nagy Roszugyec-en, törpefenyő 
közt 1497 m magasságig.
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A Lőcse-lublói hegységben és Szepes-Gömöri Érchegységben felső 
tenyészeti határát bizonyára nem éri el; P ax  a  Véporról és a  
„Goldener Tisch“-ről említi (1318 mV Thaisz L. a szádelői völgyből.1 2

Salix Lapponum L. — Lapp fűz.
Állítólag csak a Magas Tátra egyes pontjain lelhető fel. P ax  után3 

megemlítjük következő lelőhelyeit: Omladékvölgy (Trümmertal) 1700 rm 
Mlinica és Nagy Tarpataki völgy. F ekete Zoltán az Alacsony Tátra északi 
részén a Gyömbérről eredő Ludarova patak partján észlelte 1588 m ma
gasságban.

Salix aurita L. — Füles fűz.
Az egész hegyvidéken előfordúl; főleg vizenyős, lápos helyeken (sze- 

pestapolczai láp, Bori mocsarak).
Legmagasabbaknak talált termőhelyei a következők:

Feketevág (Alacsony Tátra) -----------— 1183 m (max.)
Rapikova (Kriván-Fátra) ~. — - ............ 960 m
Kloptanja (Szepes-Gömöri Érchegység) — 931 m
Szoliszko (Mincsol-Csergő hegység) ------  1101 m
Blato felett (Klenóci Vépor) .................. 1092 m
Borisanki (Lőcse-lublói hegység) — ------  900 m

Salix retusa L.
Magas Tátra. Kriván 2040 m, Mlinica 1713 m, Poduplazki völgy 1583 m, 

Uplaz 1634 m, Velka Kamenista 2032 m, Velki vrch 1946 m, Sivi 
vrch 1806 m, Salatinszki vrch 1793 m.

Alacsony Tátra. Gyömbér 1880 m.
Kriván Fátra. Hieb 1594 m, Koncita Kriván 1400 m.

Hiányzik a Liptói Magurában és Nagy Fátrában.4 .

Salix reticulata L.
Az Alacsony Tátrában és Nagy Fátrában hiányzik.5

Populus tremula L. Rezgőnyár.
II. k. 20. lap.

E hegyvidék magashegységi területén, kivételesen a havasalji lúco- 
sokban, sőt ezek felett az alhavasi régióban is mindenütt előfordúl. Zárt 
erdőkben ritkább, mint vágási gyomfa azonban igen gyakori.

1 Grundzüge der Pflanzenverbreitung in den Karpathen. II. kötet 180. és 183 lap.
2 Botanikai Közlemények IX. (1910.) 227. lap.
3 Grundzüge der Pflanz enverbreitung in den Karpathen. II. 165. lap.
4 Pa x : i. m. II. 149. lap.
5 Pa x : i. m. II. 148. lap.
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Alsó határa nincs. Átlagos felső tenyészeti határa { faalak
cserjealak

1110 m 
1250 m

Legmagasabban fekvő termőhelyei a következők:
1425 m Magas Tátra (Nagyszalóki csúcs alatti Ziegenstein)
1384 m Alacsony Tátra (Garamfő határa, Kirpa)
1370 m „ „ (Vámos határa, Konstyak)
1304 m „ „ (Sebesér határa, Zadne Komorke) törpe
1266 m „ „ (Jeczenye határa, Sztruhár) törpe
1260 m Madaras hegység (Gyertyánfa határa, Madaras)
1255 m Alacsony Tátra (Sebesé? határa, Malovölgy)
1248 m Nagy Fátra (Körmöczbánya határa, Szmrecsnik)
1215 m Alacsony Tátra (Feketevági erdőgondnokság, Medvedze) 
1200 m Szepes-Gömöri Érchegység (Dobsina határa, Buchwald) 
1191 m Magas Tátra (Javorina határa, Bialka) 13 m-es 
1190 m Nagy Fátra (Királyka határa, Szucha hóra)
1180 m Szepes-Gömöri Érchegység (Svedlér határa, Szuchi vrch) 
1152 m Alacsony Tátra (Alsószabadi határa, Szmerecsini) törpe 
1148 m Polana (Nagyócsa határa, Dudás)
1072 m Kriván-Fátra (Párnicza határa, Kecska).

Populus alba L. — Fehér nyár.

E hegyvidéken ritka; itt-ott, a déli perifériákon kifutó nagyobb völ
gyek mentére szivárgott fel, a Rima völgyön pl. Nyústya környékéig; itt 
a Kamenisztó erdőrész fiatalosában nő néhány példány (588 m). A Vág 
mentén Peredméren felül aligha fordúl elő, a Garamon még Zólyom mel
lett is tenyészik, a Hernád mellékén Kassa vidékéig hatol fel. Érdekes 
ezek után, hogy Szepes vármegyéből, Szomolnokról és Maldúrról s Liptó- 
ból: Feketevágról küldték be leveles gallyait. Bizonyára messze szálló 
magjának köszönheti, hogy a zordabb vidékek egyes pontjain megtele
pedve, legalább ideig-óráig — ha tengődve is — létezni képes. B artal 
Kornél említi,1 hogy a Poprád partján talált P. albát, mely növényt mint 
vadon termőt ez ideig a Szepességről senki sem közölte.

Populus nigra L. — Fekete nyár.

Ha a melegebb völgyek mentén, ezek árterületein, avagy a vasúti 
vonalak anyagárkaiban itt-ott fellelhető, nagyon valószínű, hogy e helye
ken aligha eredeti megtelepedés. Jelentősége ilyenformán nincs, mint erdei 
fa sehol sem fordúl elő ezen a hegyvidéken.

1 Adatok a Baba hegycsoport és környéke növényzetének ismeretéhez. — Növény
tani Közlemények. 1903. (II. k.) 112. lap.
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Ulmus montana With. (U. scabra Mill.) — Hegyi .szil.
II. k. 20. lap.

Bár a mély völgyekbe is leszáll, a hegyvidéket környező dombos 
vidéket mégis elkerüli s ekként e területek felé alsó tenyészeti határáról 
is szó eshetik, mely itt mintegy 350 m átlagos magasságban van; a mini
mum 280 m a sárosmegyei Licsérden (Svinka patak).

A hegyvidék bükkzónájában leljük fel leggyakrabban, ahol a kőris 
és juharok társaságában néha kisebb állománycsoportokat is képez, el
szórva pedig 1040 m átlagos magasságig a magashegységi területeken is 
előfordul. Az Alacsony Tátra nem égy helyén tetemesen magasabbra is 
emelkedik, így pl. Garamszécsen (Petrikovó erdőrész) 1280 m-ig — maxi
mum —, a Gyömbér alatti Trangoska völgyön 1175 m-ig. a Kriva völgyön 
1184 m-ig, a garamhidvégi Cserni Djel tetőn 1145 m-ig, a garamszent- 
andrási Javorinka völgyön 1134 m-ig, a Spiglova és Gelfuszova közti ge
rincen (Jeczenye határa) 1173 m-ig, az alsószabadi-i Sznoská-n 1127 m-ig, 
Németlipcsén (Salatin, mész) 1211 m-ig, stb. A Nagy Fátrában is szép 
magasságig látjuk tenyészni, a Kriznán 1054 m-ig, az Uplaz gerincén 
1240 m-ig (törpe), a királykái Szucha horán 1227 m-ig, Körmöczbányán a 
Szmrecsnik-en 1143 m-ig, Turóczbéla határának Styépa völgyén 1235 m-ig 
stb. A Magas Tátra nyugati részén (Babki erdőrósz, mész, 37° 17' 49° 10', 
D-i exp.) 1110 m maximális magasságra emelkedik, megjegyezve, hogy 
központi és keleti részeinek legfeljebb a mezei táján lelhető fel, mint erdei 
iát ugyanis megfigyelőink nem említik.

A Kriván-Fátra -Dőlni Cernik nevű bükkösében 960 m, a Kecskán 
íPárnicza hat.) 1063 m felső tenyészeti határt ér el, az Árvái Magurán 
982 m-t. A libetbányai Vépor nyugati oldalán 1063, a Kis Fátrában (Ve- 
ternye) 1024, a Szepes-Gömöri Érchegységben (Jászói domb) 956, a Min- 
csol-Csergő hegységben (Szoliszko) 1044 m a megállapított maximális felső 
határ.’

Ulinus campestris L. (U. glabra Hill.) — Mezei szil.

E hegyvidéken főleg a déli területek bokrosainak, mesgyéinek lakója, 
fává igen ritkán nő, a zárt erdők állományaiban nem fordúl elő. Az Ala
csony és Magas Tátra, valamint a Lőcse-lublói hegység területét úgy lát
szik már teljesen elkerüli.

A Selmecbányái hegységben és a Nagy Fátra déli lejtőin, valamint 
a Madaras hegységben és a Kis Fátra déli nyúlványain s a Szepes-Gömöri 
Érchegység dombos kifutásain — aránylag nagy t. f. magasságokban — 
is látjuk, de csak mint csenevész bokrot. E fajnak erdészeti jelentősége itt 
egyáltalában nincs.

Legmagasabb lelőhelye a Selmecbánya melletti Tanád déli oldalán van 
(3—4 bokor) 892 m magasságban; ez az előfordúlása kétségen felüli — de 
vájjon az Árvaváralja melletti Racibor patakban (635 m, 37° 00' 49° 17') 
s Ruttkán a Zslyebok-ban (36° 31' 49° 07', 652 m), nem-e az Ulmus
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montanával cserélte-e fel a bejelentő. — egyelőre eldöntetlennek tartjuk. 
Átlagos felső határa 660 méter.

Tilia parvifolia Ehrli. (T. cordata Hill.) —  Kislevelű liárs.

II. k. 21. lap.

A Magas Tátrából adatunk nincs. Lőcse határában a Jagenknecht-en 
(700 m), Gölniczbányán a Raubersteigon láttuk legmagasabban (809 m).1 
A Kis Fátrában elég ritka s 647 m-en felüli magasságokból (Párnicza hat. 
Hlubaki erdőrész, mész) nincs adatunk. Az Alacsony Tátrában a T. grandi- 
fólia társaságában mindég előfordúl, maximális elevációja 1130 m a Nagy 
Fátrában (Körmöczbánya: Weissbach erdőrész); Csötörtökhely Vahan nevű 
erdőrészében (Szepes-Gömöri Érchegység) 1050 m magasságig, a dobsinai 
Eltersteinon 910 m-ig, a Polana hegységben lévő Szivákován (Murányalja 
hat.) 900 m-ig, az alacsonytátrai Ágostonlakon (Siroká erdőrész) 967 
m-ig (gneisz) emelkedik, a hegyvidéki átlag 930 m-t tesz ki. Igen közön
séges a Pieninek-ben s pl. Vörösklastrom környékén a lúcosok közt az 
egyedüli lombfa. A Babahegy környékén (Szepestapolcza közelében) Bartal 
szerint2 850 m-en felül alig fordúl elő.

Tilia grandifolia Ehrh. (T. platyphylla Scop.) —  Nagyleveltí hárs.

Mint szórványt a legtöbb hegycsoport erdőségeiben feltaláljuk. A leg
alacsonyabb pontokból mintegy 880 m átlagos magasságig tenyészve, el
marad a kislevelű hárs felső határa mögött. Ritka eset, ha oly magassá
gokban találjuk, mint pl. Körmöczbányán a „Beim guten Hirten“ erdőrész
ben 1038 m, vagy az Alacsony Tátra déli részén a jeczenyei határ „Cerni 
Djel“ mésztalaján 1053 m (max.) magasságban. A Szitnyatető alatt 955 
m-ig hatol, a Nagy Fátrában 900 m-en felüli magasságokból nem ismer
jük (Gombás hat. Stefanova erdőrész) s itt állítólag a kislevelű hárs igen 
ritka. Koritnyicza felett 865 m-ig, a Klenóczi Vépor alatt (Javorova) 964 
m-ig, a dobsinai Scheibe-n 800 m-ig, a rásztói Szecse-n 935 m-ig emelke
dik, Ágostonlakon (Letava erdőrósz) körülbelül 800 m magasságban nő egy 
példány.

Nem találtuk a Magas Tátrában s a szepesi és árvái Magurában.

Acer platanoides L. —  Korai juhar.

II. k. 21. lap.

Az A. Pseudoplatanus mellett sem a Magas Tátrában, sem a Kriván- 
Fátrában nem tesz jelentőségre szert; gyakori az Alacsony Tátra zólyomi 
lejtőin, a Nagy Fátrában s a délebbre eső előhegységekben. Ahol elvétve

1 Fuchs szerint (Hunfalvy: A Magyar Birodalom term. visz. leírása. I. 407. 1.) 
Szepes vármegyében 802 m-ig emelkedik.

2 Növénytani Közlemények. II. k. (1903.) 118. lap.
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jelenik meg. ott keresett szerszámfája miatt a fatolvaj fejszéje alatt fiata
lon pusztul el. A bükk zónájában a mindenütt gyakoribb hegyi juharral 
szórványosan fordúl elő, — 1000 m magasságon fölül ritka. Átlagos 
felső határa: faalak 1050 m, eltörpülve 1200 m, alsó határa nincs. A ma
gas határadatokat az Alacsony Tátra szolgáltatta.

Legmagasabb lelőhelyei:

Alacsony Tátra. Garamhidvég (Cerni Djel 1145); Garamszentandrás (Mli- 
narova völgy 1074); Jeczenye (Proszredni grün 1127, Cseremosno- 
völgy 1002. Pejkov grün 1073); Alsószabadi (Sznoska 1200, Lom- 
Baba 1243), Rezsőpart (Gápel-Zálom 1115 faalak, 1464 törpe max.) 
Garamszécs (Petrikovó 1286 faalak max.), Vámos (Spitalik-Cserto- 
vicza 1211 törpe, Jaszenok 1160).

Nagy Fátra. Óhegy (Krizna 964 faalak, 1054 törpe), Királyka (Schranzen- 
stein 1162).

Kis Fátra. Inovec 1032.
Árvái Magúra. Párnicza (Kecska 1073 törpe).
Szepes-Gömöri Erchegység. Dobsina (Scheibe 980), Szomolnok (Rosswiesen 

1040), Gölniczbánya (Dicke Tanne 933).
Vépor. Klenócz (Javorova 1032).
Főtana. Libetbánya (Vépor 1255), Nagyócsa (Dudás 1136).
Selmeci hegység. Szitnya ÉK-i oldala 961.
Mincsol-Csergő hegység. Csergő 937.

Acer Pseudoplatanus L. — Hegyi juhar.

II. k. 21. lap.

Felső határa és a bükkösök átlagos felső határa közt lényeges elté
rés nem igen van, de a hegyi juharnál a magas szélsőségek (könnyen 
szálló magja miatt) gyakoribbak, mint a bükknél. Ahol ez erdőhatárt ké~ 
pez, a szélső fák közt többnyire ott találjuk e juhart is, a fokozatosan tör- 
pülő bükköst a bükkcserjésbe is követi; igen gyakran a törpefenyves 
haragoszöldje közt képez világosabb foltokat, messziről azt a benyomást 
keltve, mint a keleti hegyvidékek alhavasi tájának Alnus viridis-e. A Ma
gas Tátra oly részein is feltaláljuk, ahol a bükk teljesen hiányzik s oly 
tekintélyes t. f. magasságokban, melyek a bükk szélsőséges termőhelyeinek 
magasságait (max. 1356 m) jóval meghaladják (max. 1560 m).

Felső tenyészeti határai1 az egyes hegycsoportokban:
Magas Tátra és Liptói Magúra. Faalak 1250 (1560); eltörpülve 1370 (1562). — 

Vitanova határa. Oszabita 1560 K, mész; Feixblösse 1562 ÉK, 
mész, törpe; Nagy Tarpatak völgy 1294, Rózaszálló 1290, Kis Mor
gás 1219, Bialkavölgy 1039, Javorinka völgy 1266, Biela voda 1248 
törpe, Tiha völgy 1272, Javorova 1479 mész, Osztri vrch 1345 stb. 
Choc 1320 DK, mész.

1 A dőlt szám: átlag, a zárójelbe foglalt mellette lévő: maximum.
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Alacsony Tátra. Faalak 1240 (140$); eltörpülve 1330 (1487). — Nemeczka 1405 
DK; Salatin 1308 faalak, 1389 törpe; Poludnica 1340 ÉK; Sinja 1458 
ÉNy, törpe; Chabanec 1380 törpe; Zvolen gerinc 1260 faalak, 
1310 törpe; Rásztói havas 1313; Sztruhár-Gyurkova 1348; Csere- 
mosno völgy 1232; Rezsőparti erdőgondnokság: Volovec 1344 fa
alak, 1487 törpe, Krupova 1359, Kriva 1368; Benesháza: Buko- 
vinka 1273 stb.

Nagy Fátra. Faalak 1250 (1383); eltörpülve 1280 (1463). — Szkalna havas 
1463 törpe; Tanesn;cza 1314; Töröki völgy 1245 faalak, 1280 törpe; 
Rakitov 1347; Klak 1348; Krizna 1261; Sucha Rieka 1383 stb.

Kis Fátra. Faalak 1140 (1186); eltörpülve (1355). — Inovec 1042; Ruttka hat. 
Grúnj 1186.

Kriván-Fátra és Árvái Magúra. Faalak 1160 (1229); eltörpülve 1310 (1412). 
— Karasznyán hat. Szuhi 1229; Isztebne: Kecska 1198; Szucsány: 
Osztredok 1412 törpe, Nagy Rosugyec 1338 törpe, Koncsita-Kriván 
1308 törpe stb.

Szepes-Gömöri Érchegység. Faalak 1140 (1240). — Svedlér hat. Malinak 1240; 
Szomolnok hat. Pipitka 1179.

Madaras hegység. Faalak 1330; eltörpülve (1346). — Ptacsnik csúcs alatt 1330 
faalak, 1346 törpe.

Polana—Vépor—Fabova. Faalak 1210 (1388). — Polana 1388, Libetbányai Vé- 
por 1302, Klenóczi Vépor 1297, 1270, 1165, Fabova 1150 stb.

Acer campestre L. —  Mezei juhar.

II. k. 22. lap.

Felső tenyészeti határa az alaki kifejlődésre való tekintet nélkül át
lagosan 700 m; alsó határa nincs. Fényigényessége miatt legnagyobb ele- 
vációja a csúcsokon és gerinceken s a déli expozícióval bíró oldalakon 
van, az adatok javarésze is ezen termőhelyekről való (1. a táblázatot).

A Magas Tátra alján, ennek keleti részén alig látható, 700 m-nél nem 
igen hatol magasabbra, a nyugati területen már gyakoribb pl. Nagybobró- 
czon 703 m magasságban. Az Árvái Magurából feljegyzett lelőhelyei:

, f Árvaváralja, Racsova patak— 612 m felső határok < . V  ßAn , . xl Parmcza, Lazy ____ _____  609 m (mész)
Az Árva mentén Árvaváralja felett, Dluha és Kriva községek közt tűnik el.

Alább azokat az adatokat soroljuk fel, melyek a magashegység felé 
nemcsak legmagasabb, de körülbelül a legmesszebb benyúló termőhelyek:

Fenyőházai erdőgondnokság, Rudno — .........   480 m (csak 2 példány)
Ruttka, Hőre Ihlicski _______  — --------   676 m
Körmöczbánya, Zólyom völgy — — — — — 960 m
Luczatő, Dubrava — .............. ....................-  — 676 m
Hédel, Blboták................. ............. — —.............  970 m (maximum)
Mezőköz, Dzlnike tető — — — — — ----------  920 m
Mosód, Hradistya (tető) ---------    958 m

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



254 Magassági elterjedés

Rásztó, rásztói Szecse — _______ — 910 m
Garamszentandrás, bukóéi Djel-Dubini — ------ 777 m
Jeczenye, pod Oberstin --------------- — --------  886 m
Garamhidvég, Cerni Djel alatt ------------------  860 m
Alsószabadi, Za Tiszovo — ------------------------ 754 m
Felsőszabadi (rezsőparti erdőgondnokság), Szuha 854 m
Borosznó, Zuzovó — ----------- — --------  800 m
Garamrév, Drastvica — ------ --- — — ... ... 800 m
Selmecbánya, Felsőróna ----------------------— 805 m
Hegybánya, Krizna — — — ----------- --------  770 m
Rimabánya, Farkaska — --------------- -------  — 646 m
Litinye (Sáros vármegye), Hradszkó — ------ 554 m

A határadatok nagyrésze az Alacsony Tátra zólyomi lejtőiről való, 
átlaguk a hegyvidéki átlagnál (700 m) jóval magasabb, átlag 785 m 
max. 970 m.

Acer tataricum L. —  Feketegyűrű juhar.

Csupán e hegyvidék déli és keleti peremén, verőfényes dombokon s 
védett völgyekben. Legmélyebbre hatol be a hegységbe a Rima és Sajó 
völgyén. Rimócza közelében 300 m magasságban találtuk, a Sajó mellé
kén felfelé majdnem Rozsnyóig: Jólész, az Anya völgyén Kúntapolczáig, a 
Turócz völgyön Szirkig (Straz erdőrész 430 m) ér.

Nógrád vármegyében az Ipoly völgyén Ipolyberzenczéig követhetjük.
A Szitnya alján Bát környéke, a Madaras alatt Kistapolcsány a hegy

vidék felé eső utolsó lelőhelyei; Kassa környékén a katonai gyakorlótér 
és a bankói erdő közötti bokrosok közt, Miszlókán és Alsótőkésen itt-ott 
tűnik fel, a Hernád völgyén északabbra aligha. Abaujvármegyei lelőhelye 
még: Debrőd (Jászó közelében), Abaujszántó (Thaisz, Magyar Botanikai
Lapok, IX. 1910. évf. 229.1.), Abaujszina (Simonkai), Szendrőlád és Edelény 
környéke.

E hegyvidéken magassági elterjedésének jelentősége alig van (a maxi
mum 430 m Szirken); felsorolt termőhelyei a vízszintes elterjedés tekin
tetében figyelemre méltók, miután a tenyészeti terület északnyugati ha
táraira esnek.

Fraxinus excelsior L. —  Közönséges kőris.

II. k. 22. lap.

Felső tenyészeti határa átlag 1010 m. A következő összeállítás részle
tesebb képet ád a felső határok helyzetéről:

Alacsony Tátra. Átlag 1040 m, maximum 1195 m a Királyhegy alatt.
Nagy Fáira. Átlag 1080 m, maximum 1227 m Királyka hat. (Szucha hóra)
Kriván-Fátra és  ̂ ^ x/ . , ,  > Átlag 990 m, maximum 1069 m Parmcza hat. (Magúra).Árvát Magúra. )
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Kis Fáira. Átlag 860 m, maximum 942 m Alsószalatna (Baska).
Szepes-Gömöri Érchegység. Átlag 930 m, maximum 980 m Svedlér 

hat. (Óvízi erdőgondnokság.)
Locse-lublói hegység. Maximum (?) 830 m Gehol lejtője.
Vépor—Polana—Fabova. Átlag 1010 m, maximum 1136 m Nagyócsa 

hat. (Polana.)
Selmecbányái hegység. Átlag 900 m, maximum 981 m Illés hat. (Szitnya).
Mint fontos körülményt kell idejegyeznünk, hogy a Magas Tátra 

részletes bejárása alkalmával a megfigyelők nem találtak kőrist. Ebből 
azt kell következtetni, hogy ha e területen nem is hiányzik, de legalább 
igen nagyon ritka s csak a hegység lábán fordulhat elő. Legnagyobb ele- 
vációját a Nagy Fátrában találjuk, itt van a hegyvidéki maximum is 
(1227 m.) Többnyire a hegyi és korai juhar társaságát keresi, az alacso
nyabb vidékek sziklás hegykúpjai s a páradús völgyeletek egyaránt ked
vező termőhelyei; felkeresi a hegyvidék legalacsonyabb pontjait is.

Pirus communis L. —  Yadkörte.

Legmagasabb termőhelyei: Párnicza határában 1063 m (Kecska
erdőrész, mészkövén.) A Szitnya alatt a Tatárréten 815 m magasságig 
hatol fel, a stureczi hágó közelében (Zvolen) 772 m magasságban látjuk, 
Prakfalu és Meczenzéf közt a Kloptanya gerincén 1030 m magasságban 
elbokrosodva. A magas hegyvidéken ritka, a, tölgy övében mindenütt elő- 
fordúl, különösen a száraz legelőterületeken, erdők szélein és a mezei 
táj gyepűiben.

Pirus malus L. —  Yadalma.

Ezer méteren fölül ritka, felső tenyészeti határa 900 m körüli. Nem 
oly gyakori mint a P. communis, de azt lehet mondani, hogy tenyészeti 
körülményeik egyformák. Eltekintve e hegyvidék déli hegycsoportjaiban 
való jelenlététől, előfordúl a Kriván-Fátrában is (Nagytúrán, Szucsány 
határa 760 m) legnagyobb elevációját a párniczai Kecskán (1063 m) éri 
el, az Árvái Magurában 798 m-ig tenyészik (Árvaváralja: Homolka e. r.), 
a Kis Fátrában 873 m-ig (Turóczszentmárton hat. Blato e. r.), 978 m-ig 
(Alsóosztorány hat.) és 870 m-ig (Veternye e. r.); a Kloptanyán (Felsőme- 
czenzéf hat.) 969 m-ig megy fel, a P. communis-szal együtt Szepestapolcza 
vidékén (Baba hegy) is nő.

Sorbus aucuparia L. —  Yörösberkenye.
II. k. 22 lap.

Ha csupán faalakú előfordúlására vagyunk tekintettel, úgy felső te
nyészeti határa átlag 1320 m, 1581 m-es maximummal. Ha most azt néz
zük, mekkora a hegyvidéken a lúcerdőhatár, azt találjuk, hogy a zárt 
lúcállományok 1350 m átlagos magasságban válnak szakadozottakká s
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emezek 1460 m-nél szűnnek meg, vagy törpülnek el. E számadathoz 
csatolva most a berkenye általános előfordulásának felső határát: 1530 
m-t, meg kell állapítanunk, hogy a Középkárpátok magashegységi régió
jának e legközönségesebb gyomfája a szakadozott lúcos és az alhavasi 
zóna területén is elterjedt, itt azonban ritka esetben nő már fává. Alkotó 
eleme eképpen a havasalji lúcosnak, a törpefenyvesnek és törpeboró
kásnak; első telepese a friss lavinajárásoknak. Ily jellemző szerepet, mint 
ezen formációkban, más hegyvidéken nem tölt be. A havasalji véd
erdők alatti vágások területét hihetetlen rövid* idő alatt lepi be s néha 
nagyobb bajt és gondot okoz az erdősítőnek, mint az alantabb fekvő vá
gások mogyorója, bodzája és kecskefűze.

Alsó tenyészeti határa természetesen nincs, bár — mint a mondot
takból kivehető — a magashegységet övező előhegyek vagy dombvidék 
erdőségeiben alig számottevő, de mindenütt jelen van.

A Magas Tátrából valók a felső határadatok legmagasabbjai, pl. a 
faalakú előfordúlás maximuma: 1581 m (a Ticha völgy jobbpartja, mész), 
az eltörpűlés maximuma: 1777 m ( l1/® méteres bokor a Svistovkán, jávo
rinál rész.) Átlag a Magas Tátrára 1600 m. Az Alacsony Tátrán 1756 m a 
maximum (Borhalmi) s azokban a hegycsoportokban, ahol a legmagasabb 
pontok az 1500 m-t el nem érik (Kis Fátra, Madaras hegység, Selmecbányái 
hegység, Vépor—Polana—Fabova, Szepes-Gömöri Érchegység, Liptói és 
Árvái Magúra, Lőcse-lublói hegység, Mincsol-Csergő hegység) — tenyészeti 
határa nem is alakúihat ki.

Sorbus torminalis Crantz. —  Barkócafa.

A magashegységekben nem fordúl elő, az előhegységben még min
denütt. Oly magasságokig, mint a kocsánytalan tölgy, nem emelkedik,1 
átlagos felső határa csak 660 m.

Felső határok:
A Strazsó lejtői Divékrudnónál — — — — 625 m

„ „ Felsősujtónál_____________ 628 m
Galgóczi hegység (Rozsonyneprőd: Ostri vrch.) 708 m 
Madaras hegység (Felsőzsadány: Uhliszko) — 780 m 
0 , , . , f Repistye-Óantaltáró közt 560 m \ csak csenevész
Selmecbányái hgy. { a ü d m s i  tótól DNy-ra 740 m ) példányok.
Szepes-Gömöri Érch. (Ratkósebes: Mláki e. r.) 800 m maximum. 
További lelőhelyei: Kisladna (a Hernád mentén feljebb aligha), Kapi- 

vár (bokoralakú példányok), Kassa, Jászó, Áj, Dernő, Csúcsom, Szilicze, 
Hárskút, Krasznahorka, Rimabánya, Korpona, Csábrágváralja, Berencsfalu, 
Zólyom; Bars vármegyében: Nagyugrócz, Kalacsna, Nyitrában: Szkacsány, 
Bajmócz, Nyitra (Zobor), Trencsénben: Zayugróc, Máriatölgyes, Illává, 
Trencsénteplicz, Barátszabadi, Tornyós, Czobolyfalu, Szelecz, Nagyszaniszló.

1 A Quercus sessiliflora Salisb. szórv. felső határa a Középkárpátokhan 800 m.
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Sorbus Ária Crantz. —  Lisztes berkenye.

II. k. 22 lap.

Mindenütt előfordúl, de korántsem oly bőven, mint a S. aucuparia. 
Miután a síkra le nem száll, alsó határát is megállapítottuk s ez kb. 430 
m. Szereti a köves, verőfényes, sziklás helyeket; a gyűjtött adatok 76%“& 
mésztalajokról való, különösen a magas felső határadatok. A Magas 
Tátrában ritka: javorinai Lange Wand, Poprader Schlösschen, Lucsivna-

Legmélyebben találtuk 265 m magasságban a Hernádvölgyön Abos- 
nál (mész), legmagasabban 1395 m magasságban a Klak csúcsán a Nagy 
Fátrában (mész, 36° 47' 49° 03'.) A Polana hegységben (Klak) 1391 m a 
legnagyobb elevációja szintén mésztörmeléken, az Alacsony Tátra déli 
lejtőin 1330 m (Hédel határa: Közi hrbát, mész), 1389 m az északiakon 
(Salatin); a Kriván-Fátrában 1320 (Szuhi), a Kis Fátrában 1224 m-ig 
(Facskó hat.: Klak) emelkedik. A Szitnya sziklái közt szép csoportokat 
képez, az egész hegységben bővén fordúl elő, de felső határát itt nem éri 
el; a Madaras bükkösében 920 m magasságon felül nem észleltük, a 
Szepes-Gömöri Érchegységben 1056 m magasságban (Popova e. r., dolo
miton) még faalakban jön elő; a Choő-on 1200 m-ig tenyészik.

Crataegus monogyna Jacq. és C. oxyacantlia L. —  Galagonya.

II. k. 23 lap.

Mindenütt gyakori, főleg állandósított irtások nyomán s a lombfa- 
régió sziklás területein és legelőm egész a Magas Tátra aljáig. Alsó határa 
nincs, felső határa átlag 1030 m.

Legmagasabban fekvő lelőhelyei: Choö (É) 898 m a Liptói Magurá
ban, Sinja (ÉK) 827 m az Alacsony Tátrában; Cerni Kamen 919 m s Ja- 
vorina 1305 m (max.) a Nagy Fátrában; Osnicza 1270 m a Kriván-Fátrá
ban; Budin (Lokcza hat.) 1178 m az Árvái Magurában; Javorina 1012 m 
a Kis Fátrában; kloptanyai gerinc 978 m a Szepes-Gömöri Érchegység
ben; Csergő 935 m a Mincsol-Csergő hegységben; Gehol 1045 m a Lőcse- 
lublói hegységben; Tatárrét (Szitnya) 900 m a Selmecbányái hegységben.

Prunus avium L. —  Madárcseresznye.

A Magas Tátrában járt megfigyelők nem említik innen, valószinűleg 
nem is fordúl itt elő. A Kriván-Fátrából bejelentették (Párnicza határa). 
A Kis Fátrában s innen keletre, e hegyvidéket délről és keletről övező 
hegycsoportok erdőségeiben szórványosan mindenütt feltaláljuk, 1000 m-en 
felüli magasságokból azonban egyetlen adatunk sincs.

Felső határa 870 m; maximum 951 m a sárosmegyei Csergő-n. A 
Szitnyának Ny-i meredek sziklatalaján 950 m magasságban nő a legfelső 
példány, a Fabova déli kifutásain (Fillér hat.) 808 m-ig emelkedik.
Fekete—B la ttn y : Fák és cserjék elterjedése. 17
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Prunus Mahalel) L. —  Török meggy.

E hegyvidéken ritka. Szinte bizonyosra vehető, hogy sem a Magas 
Tátrában és közvetlen környékén, sem az Alacsony Tátrában és a Lőcse- 
]ublói hegységben nem terem. Előfordul a Kis Fátra és a Madaras déli domb
vidékén, Temetvény várán az Ivánbérc (Inovec) alatt 35° 35' 48° 41' (Holuby) 
napsütötte, bokros, köves helyeken, a Szepes-Gömöri Érchegység alacsony 
fekvésű mésztalajain (Rozsnyó, Pelsőcz, Özörény vidékén); a Nagy Fátra lábán 
Szentjakabfalván (Baranovo dűlő) szedte Varecka Neilreich után; Kassa, 
Kisida, Torna, Áj határaiban is gyakori, sőt a Hernád áttörésénél (mész) 
Igló környékén is előfordul (Filarszky.) A Garamvölgyön Garamberzencze 
és Jalna közt is láttuk (Blattny), e termőhely közeléből, Saskő vár alj ár ól 
említi P ax is.1 Nyárády E. Gy . a Drevenik mészszikláin (Szepesváralja 
mellett) találta.2

A párniczai (Árva vármegye) adat3 vizsgálataink területén a legésza
kibb.

Prunus padus L. — Zelnice meggy.

Szórványosan mindenütt előfordúl, kedveli a nedves völgyeket, tö
megesen főleg a Garam és Hernád mentén. Alsó határa nincs, átlagos 
telső határa 840 m. — Párnicza: Magúra 982 m, Siroka dolina a Vápenica 
alatt az Alacsony Tátrában: 1020 m, Soliska erdőrósz Szentivánbocza 
határában 1061 m (max.), Zázriva: Petrova patak 657 m és Rostoki 
patak: 720 m az Árvái Magurában, Gölniczbánya: N.-Grellenseifen 654 m, 
Selmecbánya: Vöröskút 800 m, Nagybobrócz: Lisovec patak a Magas Tátrá
ban 800—1000 m közt, Stóla községtől felfelé kb. 900 m-ig hatol fel.4

Prunus spinosa L. —  Kökény.

Mindenütt gyakori a mezei tájon. Zárt erdőkben ritka, magas termő
helyei többnyire erdei legelőterületeken vannak. Megtelepedését ily helye
ken főleg emberi ténykedésnek köszönheti.

Ezek közül példaképen felsoroljuk a következőket:
Nagy Fátra. Cerni Kamen: 919 m legelőn.
Kriván-Fátra. Párnicza hat.: Bisztricska 699 m.
Árvái Magúra. Racibor patak 696 m, Javorova 933 m.
Kis Fátra. Ruttka: Hőre lhlicski 724 m, Velka Luka alatt 728 m. 
Szepes-Gömöri Érchegység. Kloptanyai gerinc 969 m (legelő) max. 
Selmecbányái hegység. Selmecbánya: Tanád 918 m (erdősített legelő).

1 Grundzüge der Pflanzenverbreitung in den Karpathen. II. 179. lap.
* Magyar Bot. Lapok 1912. évf. 62. lap.
3 Hazslinszky, Északmagyarhon viránya 79. lap.
4 Magy. Bot. Lapok. 1910. évf. 290. lap.
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Berberis vulgaris L. —  Sóskafa.

Vízszintes elterjedéséről sajnos keveset mondhatunk, megfigyeléseink 
ez irányban hiányosak. Legmagasabb termőhelyén van a Kis Fátra 
Rohács nevű erdőrészében (Ricsóváralj a hat.) 768 m magasságban mész- 
kövön. A Garamvölgyön, a libetbányai vasúti állomás közelében is elő- 
fordúl (420 m, legelőn). Gömörben a pelsőczi Na.gyhegyen és környékén 
igen közönséges. Gyakran el is vadúl, pl. Selmecbányán az Óváros alatt 
715 m magasságban; bizonyára az erdészeti főiskola botanikus kertjéből 
származott el. A Nemzeti Muzeum herbáriumában van a sárosi várról és 
Blatnicza határából (Turócz vármegye) szedett példány; Szepes vármegyé
ből (Batizfalva keleti vége, az állomáshoz vezető út mellett)1, Lányi Béla 
a Kralován melletti Síphegyről (700 m) említi2.

Evonymus europaeus L. —  Csíkos kecskerágó.

Mindenütt előfordúl. Felső tenyészeti határát hiányos adatainkból 
nem állapíthatjuk meg. Árvaváralja: Racibor patak 524 m, Párnicza: 
450 m, Virágvölgy környéke a Magas Tátra alján: 670 m, Lőcse (Zwan
ziger Grund) 690 m, Selmecbánya (Szentháromsághegy) 685 m, Szepes- 
tapolcza (Bartal).

Evonymus verrucosus Scop. —  Bibircses kecskerágó.
Sokkal ritkább mint az előbbi. Csábrágváralja 340—400 m az Osztrovszki 

hegységben (Blattny), Drevenik a Branyiszkó alatt (Nyárády); Zobor 
(Pax) 3, Rimaszombat, Szinyelipócz (Nemzeti Muzeum herbáriuma); Temet- 
vény és Inovec (Keller), a Szitnya DNy-i szikláin (970 m)4, s a Kojatin 
vrch sziklái közt Garamrév felett (Blattny).

Staphylea pinnata L. —  Mogyorós hólyagfa.

Legmagasabb termőhelyén (510 m) a Kapi-váron és innen a Strázs 
felé húzódó gerinc mentén találtuk (Mincsol-Csergő hegység 38° 59', 49° 3'). 
Meglepő, hogy a Drevenyiken (Szepesváralja mellett) is nő (Nyárády) 5; 
gyakoribb a Kis Fátra déli nyúlványain6: Temetvény-vára, Inovec.

Rhamnus frangula L. —  Kutyabenge.

Az egész hegyvidéken közönséges. Alsó határa nincs, eddigi legma- 
gassabban fekvő lelőhelye a Kloptanja gerince 1030 m Felsőmeczenzéf 
határában.

1 Növényt. Köziem. II. k. (1903.) 148 1.
2 Magy. Bot. Lapok 1912. évf. 339 1.
8 Grundzüge der Pflanzenverbreitung in den Karpathen II. 179. 1.
4 Ez utólag megállapított termőhely, mint magassági maximum a II. k. táblá

zatai közé (143. 1.) már nem kerülhetett be.
5 Magy. Bot. Lapok 1912. évf. 62. 1.
6 K e l l e r  E. Vágujhely viránya. — Math, és Természettud. Köziem. IV. k. 213. 1.

17*
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Rhamnus cathartica L. — Varjútövis beuge.

Előbbinél — e hegyvidéken — ritkább, a magas hegyvidéket kerülni 
látszik. Igen elterjedt a dombos vidék mezei táján, legelőin, gyepűiben. 
Legnagyobb elevációja 820 m (Felsőtölgyes határa: Vapec, mészkő). Át
lagos felső határa (4 adat alapján) 735 m. A Vág mentén Nagyturánnál 
(581 m) és Sztrecsénynél (383 m) is látjuk, a Fabova csoportban Murány- 
alján (425 m), a Lőcse-lublói hegységben a Lőcse patak mentén (555 m), 
Selmecbánya környékén a Szentháromsághegyen (705 m); közönséges a 
Dunajec völgy szorosában a Pieninek mészsziklái közt, Körmöczbánya- 
Nyitrabánya környékén (Schusterberg 740, Sandhübl 775 m), a Poprád felső 
folyásán Szepestapolczánál.

Cornus mas L. — Húsos som.

Hiányos. Legmagasabb lelőhelyei: Selmecbánya (Szentháromsághegy 
705 mD, a Humeláj völgyben 50 cm átmérőjű példányok is vannak), Kassa 
(Pokriva, 38° 48' 48° 50', 880 m Ny), Trencsénteplicz 576 m D, rásztói 
Szecse az Alacsony Tátrában 840 m (D-i exp. mész, tömegesen a Vibur
num Lantanával). Árvavár alj ától északabbra nem találtuk.

Cornus sanguinea L. — Vörösgyűrű som.

Sucha dolina (36° 49' 48° 54') a Nagy Fátrában 820 m, Hőre Ihlicski 
(36° 32' 49° 9') a Kis Fátrában 575 m, Árvái Magúra (Racibor patak) 
577 m, Árva völgye (Alsólehota hat.) 553 m, Mincsol-Csergő hegység (Hönig- 
steini vár) 791 m, Nagy Baba, a Poprád mentén ritka ( B a r t a l  K.)

Ribes alpinum L. — Havasi ribizke.

Legmélyebb előfordulása a Dunajec völgy szorosán, a Pieninekben 
van: 450 m. Az Alacsony Tátra Lomniszta völgyén: 630 m-ig (Borovo 
e. r.), a Szepes-Gömöri Érchegységben 670 m-ig ereszkedik le (Vernár p.), 
a Madarason 635 m-en alúl (Donnerstein) nem láttuk. Az alsó határadatok 
átlaga 750 m.

Igazi hazája a magashegység lévén, a hegyvidéket szegélyező ala
csonyabb hegycsoportokban nem lelhető föl. A felső határadatok maxi
muma 1780 m (Magas Tátra: Pribilina határa, Magúra nizna erdőrész, 
gránit-talaj). Felső tenyészeti határa a Magas Tátra javorinai részén 1620 
m (Jagnence erdőrész, mész), az Alacsony Tátra liptói részén (Szentiván 
határa: Ludarova erdőrész) 1572 m, a Nagy Fátrában (Rakitov erdőrész, 
mész) 1405 m. Előfordúl a Kis Fátrában (Klak 1321 m, Strazsó 1127 m), 
a Kriván-Fátrában (Kecska 1063—1209 m), a Hernád völgyszorosában 
Kassahámornál ( T h a i s z ) ,  a Véporon ( P a x )  stb.
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Ribes petraeum Wulf. — Kövi ribizke.
Az előhegyek erdőségeiben nem láttuk, a magashegység lúcosaiban 

többnyire köves, görgeteges helyeken, a völgyek havasalji szakaszain 
elszórtan tenyészik. Itt feljegyzett termőhelyei közt nincsen 1000 m-en 
alúli. Magastátrai előfordúlásairól határadataink nincsenek, az Alacsony 
Tátrában 1039—1350 m közt terem grániton (Teplicska, Andresovo erdőrész). 
Nagy Fátra: Rakitov 1088 m (mész), Kriván-Fátra: Stochovy 1192 m 
(mész), Szepes-Gömöri Érchegység: Redrichsbrunn (Gölniczbánya határa) 
1020 m (É-i exp. 38° 37' 48° 47', pala), Stracenai völgy ( S i m o n k a i ) ,  Szto- 
lica (Kakasaljahatára) 1125 m(DNy-i exp., gneisz); Zsdjar hegy ( B a r t a l  K.)1; 
Lőcse-lublói hegység: Vinna (Tarczafő határa) 1130 m, homokkő vön.

Ribes grossularia L. — Egres.
Alsó határa nincs, mindenütt — főleg köves helyeken — közönsé

ges. Felső határa átlag 1180 m, maximálisan 1252 m (Alacsony Tátra: 
Soliska). A sztureci hágótól keletre fekvő „Predni Zvolen“ mésztalaján 
1229 m-ig, a Nagy Fátrához tartozó Krizsnán 1232 m-ig emelkedik. Árva
váralja határában a Priszlop gerincén (1176 m), a Selmecbányái hegységben a 
legmagasabb ponton (Szitnya 1011 m) tenyészik, a Mincsol-Csergő hegy
ség gerincén 1079 m magasságban látjuk, a Klenóczi Vépor alatt 1092 
m-ig sehol sem ritka, Szepes vármegyében a Gehol déli oldalán 1045 m 
magasságban táláltuk a legfelső példányt, a Kakas oldalán (Szepes-Gömöri 
Érchegység) 1245 m-ig igen gyakori, a Poprád és a Hernád felső folyá
sán is.

Daphne mezereum L. — Farkas boroszlán.

Elszórva mindenütt. Átlagos felső határa 1410 m, maximum 1590 
m. Legmagasabb termőhelyei: Magas Tátra (árvái rész: Blatna) 1300 m, 
Alacsony Tátra (Szentiván határa: Javorova) 1590 m maximum, (Prasiva) 
1528 m, Nagy Fátra (Rakitov) 1449 m. (Klak) 1370 m, Kriván-Fátra 
iNagy Roszugyec) 1497 m, Kis Fátra (Klak) 1250 m.

Cotoneaster integerrima Med. — Közönséges kőnaszpolya.
Sinja 1190 m (Alacsony Tátra, Kispalugya határa) mészkövön, Stra- 

zsó 1214 m max., mészkövön; Hönigsteini vár 791 m (Mincsol-Csergő hegy
ség) meszes törmeléken, Tanád 910 m és Szitnya 1000 m (Selmecbányái 
hegység) andeziten; Gölnicvölgye, Sztracena és a dobsinai jégbarlang közt 
(mészkövön) 820 m; Stószfürdő és az Ájfalucska melletti Szarvashegy 
( T h a i s z ) ,  Branyiszkó hegységben a Drevenyik ( N y á r á d y ) ,  a Magas Tát
rában Podspadi ( H a z s l i n s z k y ) ,  a Krizovahegy ( B e r n á t s k y ) ,  a Kis Fát- 
rában Temetvény ( K e l l e r ) ,  a Babahegyen és a Stokován ( B a r t a l ) .

1 Növénytani Közlemények II. kötet (1903.) 149 lap.
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Cotoneaster tomentosa Lindl. — Molyhos kőnaszpolya.
Legmagasabban észlelt lelőhelye: a Sinja gerince 1253 m az Alacsony 

Tátrában (Kispalugya határa, mészkő); az irodalom említi a murányi fensík- 
ról, Túrócz vármegyéből (Drejnok hegy Blatnica határában), a Síp-ról 
( H a z s l i n s z k y ) ,  a Babahegy keleti részéből Szepestapolcza közelében ( B a r t a l  

K.), a Hernád áttöréséből ( F i l á r s z k y ) .

Calluna vulgaris Salisb. — Közönséges csarab v. avarlianga.
Hazánk egyetlen hegyvidékén sem fordúl elő oly bőven, mint itt. 

Eltekintve talán a Madaras hegység andezitjeitől1, s a Selmecbányái és 
Osztrovszki hegységtől, a többi hegycsoportban mély és magas termő
helyen egyaránt tenyészik, igen szereti a kvarcos talajokat, de nem kerüli 
el a mészsziklát sem (1. a maximumot).

Legmélyebb termőhelyei:
a Kis Fátrában 350 m a sztrecsényi vár alatt,
a Szepes-Gömöri Érchegységben 413 m Hutatelepnél Gölniczbányán,
a Kriván-Fátrában 492 m a Hradszkán, Várna határában,
a Branyiszkó csoportban 280 m a Horka dűlőn, Licsérd hat. (Sáros 

vármegye.)
A Magas Tátra aljától az erdőhatár fölé emelkedve, mindenütt töme

gesen van jelen s az áfonyákkal összefonódva sűrű aljnövényzete a feny
veseknek, ékessége a patakpartoknak, zsombos legelőknek. A Bástyán 1851 
m magasságban gyakori, az Oszterván 1884 m magasságban is nő, leg
nagyobb emelkedését azonban a javornai részen (Jagnence) egy 2022 
m-es csúcson konstatáltuk (mészkőszikla). A Tátra liptói részén 1920 m 
maximális magasságig fordúl elő (Magúra nizna, gránit).

Vaccinium myrtillus L. — Fekete áfonya.
Minimum 280 m, Radács határa (Svinka patak) Branyiszkó hegység.

Ligustrum vulgare L. — Fagyai.
Eddigi maximum: 784 m a Kis Fátrában. Alsó határa nincs.

Sambucus nigra L. — Fekete bodza.

Általánosan elterjedt, főképen az alsó erdőtájon. Alsó határa nincs. 
Felső határa 860 m (Kriván-Fátra: Karasznyán határa, „Kúr“ erdőrósz 
983 m; Kis Fátra: Ruttka határa „Holi grún“ 792 m, Kővágás hat. Frivaldi 
völgy 865 m; Nagy Fátra: Klak dolina 823 m, Klenóczi Vépor: „Javorova“ 
1040 m [maximum], Lőcse-lublói hegység: Gehol 870 m stb.).

1 Kiczo község melletti kvarctalajokon, Kicző és Nagyugrócz közt s Velsécz mel
lett a Zengőhegyen fordúl elő ( M o e s z  G. Adatok Bars vármegye flórájához. —- Bot. Köz
lemények 1911. 172. 1.)
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Sambucus racemosa L. — Yörös bodza.
II. k. 23. lap.

E hegyvidék összes hegycsoportjaiban előfordul, a dombvidékre 
azonban ritkán ereszkedik le. Alsó tenyészeti határa mintegy 500 m, az 
észlelt minimum 292 m a Branyiszkó hegység legkeletibb részén a 
Svinka patakban (Radács határa), a Dunajec völgyén 460 m, a vashegyi 
Lászlótelep (Gömör vármegye) közelében 510 m, Sztrecsénynél 370 m-ig 
száll le.

Átlagos felső tenyészeti határa az egész hegyvidékre vonatkoztatva 
1300 m, a maximum a Magas Tátrában van (Kolove patak, mészkő, 1506 
m). A tarpataki völgyben 1347 m, a Roter Lehm erdőrészben 1278 m, 
a nagyszalóki csúcs alatt 1425 m magasságban terem a legfelső példány. 
Határadatok az Alacsony Tátrában: Vapenica 1239 m, a szentiváni határ
ban lévő Javorova 1420 m, németlipcsei Sedliszkó 1405 m. A Nagy Bátrá
ban: Ploska 1321 m a legmagasabb észlelés, a Kriván-Fátrában: Nagy 
Roszugyec 1230 m, a Kis Fátrában Weiter Grund (Vriczkó határa) 1200 
m, a Szepes-Gömöri Érchegységben Sztolica 1398 m a legfelső adatok.

Sambucus Ebulus L. — Földi bodza.

Legmagasabb termőhelyei: Kubinszka Hola 1050 m, Vriczkó (Weiter 
Grund) 1155 m (max).

Viburnum Lantana L. — Ostormén bangita.

Figyelemreméltó magasságban — 1320,m-nél (DK) — fordul elő a 
Choő mésztalaján; ez a hegyvidéki maximum is. Nagy átlagban csak 
820 m-ig emelkedik s gyakorinak leginkább a melegebb előhegységben 
és dombos vidéken mondható. Kispalugya határában a Sinján 1005 m 
magasságban, az árvamegyei Párniczán, a Nagy Fátrában (Szucha dolina 
819 m) — csak mésztalajokon tenyészik; a Polanához tartozó libetbányai 
Vépor alatt (Borosznó hat.: Zuzovo) 800 m, a rásztói Szecsén 840 m 
(mész) magasságig találtuk (utóbbi helyen és környékén igen nagy meny- 
nyiségben). Árva vármegyében Árvaváralján még gyakori, a Síphegységben 
Oláhdubovánál.

Viburnum opulus L. — Kányabangita.

A hegyvidéken gyakoribb és magasabbra emelkedik, mint a V. Lan
tana; átlagos felső határa 940 m, az 1158 m-es maximum (Nagy Fátra: 
Stefanova) azonban messze elmarad a V. Lantana maximumától. Selmec
bánya környékén legmagasabban fordúl elő a Tanádon (913 m); a Lőcse- 
lublói hegységben 830 m-nél magasabban nem találtuk (Gehol), a Szepes- 
Gömöri Érchegységben 969 m a legnagyobb elevációja. Kisfátrai termő
helyeinek legmagasabbika 886 m magasan fekszik (Facskó határa); ma
gas termőhelyei vannak még Sturecen (1005 m) és a kispalugyai Sinján
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(1033 m). A Magas Tátrában sem ritka, főleg a bélai mészhegyeken, ahol 
1000 m magasságig mindenütt előfordul.

Lónkéra nigra L. — Fekete ükörke.

Alsó határa (7 adat alapján) 585 m. Felső határa (8 adat alapján) 1440 
m. Minimum: 450 m É, a Dunajec völgyszorosán a Pieninekben, maximum: 
1498 m ÉK, az alacsonytátrai Poludnicán.

A Koncsita-Krivánon 1442, a Rakitovon 1449 m-ig, a gömörmegyei 
Sztolicán 540-től 1398 m-ig emelkedik, előfordul a Madaras csúcsán 1346 
m magasságban; a Selmecbányái hegységben egyedül a Szitnyán; Körmöcz- 
bánya s Nyitrabánya vidékén, a Véporon és Polanán s végre a magas 
hegységekben mindenütt.

Lonicera Xylosteum L. — Közönséges ükörke.

Mindenütt közönséges. Alsó határa nincs, felső határa átlag 1320 m. 
A Magas Tátrában 1250 m-en felül nem észleltük; a Poludnicán (Alacsony 
Tátra) 1480 m maximális határt ér el, a Klak mésztalaján 1395 m-ig 
emelkedik.

III. Északkeleti Kárpátok.

E hegyvidék hosszú keskeny szalagban köti össze a Középkárpáto
kat a Radnai Havasokkal, dél-délnyugat felől a Magyar Alföld, északkelet 
felől a Dnjeszter és Pruth vízkörnyékének óriási kiterjedésű (3—400 m 
t. f. magasan fekvő) felföldje s tovább az orosz síkság közé illeszkedve, 
két nagy lapály között foglal helyet. Egyrészt Alföldünk, másrészt az 
orosz síkság érvényesítik is ellentétes, szélsőségekkel bővelkedő kiimájuk 
hatását, főleg az Alföld, melynek lehellete egész közelről éri e hegyvidék 
nyugatibb területét, nyúlványait a hegység lábáig bocsátja be (Ungvár? 
Munkács); az orosz síkság hatása nem oly közvetetten, de nagy kiter
jedése miatt föltételezhető.

Az előhegyeit főleg andezittömegek alkotják, a határhegység hatal
masan kifejlett homokkőzónákból áll, melyet csupán a Tisza—Visó közötti 
csillámpalakőzetek szakítanak meg. E hegyvidék mészben szegény, figye
lemreméltó mészsziget van a Vihorláton Homonna közelében, ahol meg
találtuk a Quercus lanuginosát. A határláncolat Erdős Kárpátoknak neve
zett nyugati része erősen behorpadt, a biharói átjáró Zborótól északra 
559 m, a Dukla-szoros 502 m magas. Itt a határgerinc legnagyobb emel
kedései nem érik el az 1000 m-t, legmagasabb csúcsa a határtól délre
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eső Buszov (1010 m) Sáros vármegyében. A földemelkedések e depressziója 
a főoka annak, hogy a Középkárpátok és az Északkeleti Kárpátok 
fenyőöve itt megszakad (II. térkép), a határgerinc közelében tölgy tenyé
szik (Zboró).

A hegytömegek leghatalmasabb emelkedése a keleti periférián van 
a Visó és a Tisza völgye közt, legmagasabb pontja a Hoverla 2058 m, 
mellette emelkedik ki a Pietrosz 2022 m, kissé délkeletre a Csorna hóra 
2026 m, a Visó és Vasér közt a Torojaga 1939 m, Terebesfejérpatak és 
Havasmező közt a Pop Iván 1940 m. A Fekete-Tisza és Tarac völgyei 
közti Szvidovec hegység tetőpontja már csak 1883 m-es (Blisznica) és 
főjellege, hogy gerince éles határt képez a bükk és lúcfenyő területi 
uralma közt, havasának déli szélein a bükk, az északiakon a lúc képez 
felső erdőhatárt.1 Ez az éles különválás a legalacsonyabb pontjain is 
1600—1700 m magas főgerinc Ny—K-i kiterjedésének tudható be; mihelyt 
a gerinc a lúcerdőhatár átlagmagassága alá száll, a lúcfenyő nyúlványai 
akadály híjján délkeletre vonúlnak le, egyrészt a Tarac, másrészt a Fekete- 
Tisza mentén (II. térkép).

Nyugatra haladva, a földemelkedések mindegyre alacsonyabbak lesz
nek (Nyegrovec 1712 m, Sztoj 1679 m, Rúna 1482 m), ezzel arányosan 
csökken nemcsak a felső erdőhatárok magassága, de oly fajok felső 
határa is, melyek jóval mélyebben zárják le tenyészetüket (tölgy, gyer
tyán, kőris, szil stb.)

Geológiailag ehhez a hegyvidékhez tartozik az Avas és a Guttin 
(1447 m) hegycsoport is a Lápos völgyéig. Az Eperjes-tokaji hegysor 
andezitjeinek legkimagaslóbb hegye a Simonka (1092 m), erdőségéinek 
főalkotója a tölgy és a bükk.

A Középkárpátokban előfordúló fás növényeket ezen a hegyvidéken 
is megtaláljuk. Mint a régibb flóra maradványa, elsősorban a Syringa 
Josikaea említendő, melynek endemizmusa az Ung, Latorca és Nagyág 
vízgyűjtőterületére terjed ki. A Tilia tomentosa beregi lelőhelyei legésza
kibbak Európában, a Rhododendron Kotschyi a Kárpátokban nem ju
tott nyugatabbra, csak a Sztoj-ig (egyúttal a legészakibb termőhelye), az 
Alnus viridis jóval tovább: az ung-zempléni határig2 (Keleti Beszkidek). 
Feltűnő a cser hiánya e hegyvidék dombjairól (csupán Máramarossziget 
környéke és az Avas nyugati dombjai), melyek északi elterjedési határát 
délre hagyják. A Beszkidek vonulatára jellemző, hogy a bükkösök feletti 
szabad területeket szórványosan a lúc törpülő példányai lepik be'; ezt a 
jelenséget sem a Polonina Rúnán, sem a Sztojon nem tapasztaltuk.

A magas hegyvidék karakterisztikus fája nyugaton (a Nagyág folyóig) 
a bükk, keleten a lúcfenyő. A felső tenyészeti határoknál nem mutatko

1 V. ö. Pax F. Grundzüge der Pflanzenverbreitung in den Karpathen. II. 209. 1.
3 Pax: Grundzüge der Pflanz enverbreitung in den Karpathen II. k. 210. lapján 

lévő áttekintés az I. szakaszban (a hegyvidék nyugati része az uzsoki hágóig) hiány
zónak tünteti fel az Alnus viridist. Ez a megállapítás a valóságot nem födi, jelenlétét 
megállapítottuk.
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zik ugyan visszaesés a Középkárpátokhoz viszonyítva, de a keletibb 
fekvés nem idéz elő oly határemelkedést, mint amilyet várni lehetne. 
Ha a hegyvidéket apróbb részekre — hegycsoportokra — osztjuk, a nyu
gatibb területrészeken jóval alacsonyabbak a felső határok, mint a Közép
kárpátoknak bármely hegycsoportjánál; a Máramarosi havasok magas 
határadatai emelik a hegyvidéki átlaghatárokat valamivel a Középkárpátoké 
fölé. A Magas Tátra lúcerdőhatára pl. nem éri el ugyan azt a magasságot, 
mint a Máramarosi havasoknak a Fekete-Tiszától keletre eső lúcosai, de 
magasabb, mint a Máramarosi havasok nyugati területén. E hegyvidék 
legeleváltabb bükkerdőhatára (a Máramarosi havasok nyugati részén) oly 
magas, mint az Alacsony Tátráé, de mélyebben fekszik, mint a Nagy 
Fátráé; a Rúna és a-Keleti Beszkidek bükkerdeje 50—100 m-el alacso
nyabb szintekben végzi tenyészetét, mint a Kis Fátra bükköse (a Közép- 
kárpátok legalacsonyabb bükkerdőhatára). A jegenyefenyő 1300 m-es 
alacsony-tátrai felső határát a Máramarosi havasok csak 1260 m-re köze
lítik meg, a Kis Fátra 1120 m-es — feltűnő alacsony — átlaghatára az 
Ungi havasok jegenyefenyő határa — 1040 m — mellett magasnak tűnik 
fel stb.

E hegyvidék keleti és nyugati területei közti nagy ellentét legjobban úgy 
domborodik ki, ha a Nagyág folyót véve elválasztóvonalúl, két részre — 
egy nyugatira és egy keletire — osztjuk ezt a nagy vidéket s külön-külön 
állapítjuk meg a felső határokat. Természetes, hogy ily összehasonlítás 
céljaira csak oly fajok vehetők fel, melyek mindkét területrészen gyako
riak (a lucfenyő, törpefenyő, havasifenyő itt számításba nem vehető). 
A határadatok ily csoportosítása azt a meglepő eredményt adja, hogy a 
keleti részen a felső határok átlag 110 méterrel magasabbak, mint a nyugatin. 
A maximumok 150 m átlageltérést mutatnak.

% Nyugati rész
(m)

Keleti rész Különbség 
(m) (m)

Abies alba faalak felső határa — — — — 1070 1 2 0 0 130
Quercus sessiliflora faalak felső határa ... 690 850 160
Fagus silvatica J f dohatar, ------  7  -

[ felső hat., felette lucfenyő
1190 1280 90
1250 1360 110

Carpinus Betulus faalak felső h a tá ra ....... . 660 710 50
Ulmus scabra „ „ „ ___ 930 1090 160
Acer Pseudoplatanus„ „ „ ......... 1160 1270 110
Acer platanoides „ „ „ — — 1000 1050 50
Fraxinus excelsior „ „ „ ......... 900 1060 160

E számok igazolják legszebben, mekkora a befolyása a felső határok
emelkedésére a hegyek nagy tömegeinek, főleg ha a kisebb tömegű és
alacsonyabb hegyvidék (nyugati rész) kiterjedt síkvidékek közé ékelődik.

Nyugatibb fekvésű hegyeinek erdei vegetációja korántsem oly gaz
dag, mint a keletieké. Ung—Bereg havasainak sem Rhododendrona, sem 
törpefenyője, igen kevés fűze, gyér a törpeboróka tenyészete. Keletebbre 
a természetkedvelők előtt annyira népszerű Telekia speciosa és Clematis
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alpina is mindegyre gyakoribb lesz, megjelenik a havasifenyő is a Tarac 
forrásvidékén, mindegyre hatalmasabb kifejlődöttséget mutat a havasalji 
vegetáció);1 a tiszafa, melynek egyetlen termőhelyét sem ismerjük Zemplén
ből és Ung vármegyéből, a Beregi havasokban tűnik fel először, de gyakorivá 
csak Máramaros keleti területén lesz. A Középkárpátokban igen közön
séges Salix incana e hegyvidéken is gyakori s a Visó völgye képezi keleti 
határát. A Magas Tátrában oly gyakori szőrösnyírnek biztos termőhelye 
alig van e vidéken; állítólag a bustyaházai Cserében az ott tömegesen 
tenyésző Spiraea salicifolia L. közt fordúl elő, mi itt nem találtuk.

Picea excelsa Lk. — Lucfenyő.
II. k. 24. lap.

E hegyvidék középső és keleti részén jut uralomra; a Beregi-havasok 
és Beszkidek. valamint a Polonina Rúna területén sem felső erdőhatárt 
nem képez, de még mint szórvány sem tesz jelentőségre szert. Erről a 
területről következő lelőhelyeit ismerjük (ezeknek felsorolását azért tart
juk szükségesnek, mert főkép Ung vármegyében a mesterséges lúcállomá- 
nyok közűi csak néhány évtized múlva is nem egy fogja az eredetiség 
benyomását kelteni):

Asóháti erdőgondnokságban a Bisztrica-völgy környéke (420—680 m, na
gyon kevés); Havasköz határában Terehanya erdőrész (800 m) jegenyefenyő és 
bükk között 0*3-0’5 elegy arányban; a fenyvesvölgyi erdőgondnokság Ve- 
zsa és Cseremka erdőrészeiben elvétve (Galíciából átszivárgott) néhány 
példány, hasonlóképen az Obocsi és Zsolub erdőrészekben s a Bércé he
gyen 660—1020 m magasságok közt egyes példányok; Kisturjaszög hatá
rában, a Kulica havas Priszlop nevű részén (820 ml egyetlen darab; a 
Beszkideken (országhatár) a galíciai fenyvesek beszivárgásaképen már 
kisebb csoportokat, állományokat is képez (1100 m, Kincik Kulski), a 
gerinceken 1200 m körűi eltörpülve jő elő; a Beszkidek vonulatának Ha- 
jasd feletti részein (Zakoroda, Sztinszka és Cserbina-potok erdőrész) 700 
m körűi állományt képez; a Kincik-Bukovinski havasi térségén elszórva. 
A régibb Idetelepítések igen szépek (Fenyvesvölgy). Beregben már több 
a lúc, mint Ungban, így Volócz, Beregsziklás (Pikuly havas), Verebes, Alsó
határszeg, Kisszolyva, Szarvasháza, Zúgó határaiban, Felsősebes felett, 
Latorcafőn, többnyire az országhatárhoz közel eső területeken.

A Guttin (Kakastaréj erdőrész) sziklahasadékaiban a bükkerdőhatár 
magasságában csoportosan s a havasi legelőterületen itt-ott (pl. Petrósza 
havas) egy-egy példány tenyészik; ezek a Guttin környékének legszélső 
nyugati lúctermőhelyei.

1 Főalkotói: Pinus montana, Salix silesiaca (a Sztojon is), Alnus viridis, Juni
perus nana, Vaccinium uliginosum, myrtillus, vitis-idaea, Rhododendron" Kotschyi, 
Empetrum nigrum. A havasi vegetáció jellemző növényei közűi minket a Salix her
bacea, S. bicolor. S. retusa, Rhododendron, Loiseleuria és Vaccinium érdekel.
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Ekként csupán a Máramarosi havasokban lehet szó tenyészeti övé
nek s természetes magassági határának kialakúlásáról. A Keleti Beszki- 
dekben, Polonina Rúnán és a Beregi havasokban előfordulási helyeinek 
t. f. magasságaiból csak az alsó tenyészeti határt lehet megállapítani 
s ez az egyes hegycsoportokban a következő.

Alsó határok:

Eperjes-tokaji hegysor — — ............. ......
Erdős Kárpátok— ------ -- — _______
Keleti Beszkidek _____________... —
Polonina Rúna - ____ _______________
Beregi havasok ------------------------ --------
Máramarosi havasok nyugati része —
Máramarosi havasok keleti része ____

az egész hegyvidékre:

Állományképzés Szórv. elöfordúlás 
átlag,  min. adatsz, átlag, min. adatsz. 

Nem fordúl elő

Nem fordúl elő

— (700) 2
— (580) 3 
640 (500) 9 
740 (529) 22 
730 (400) 78 
720 (400)114

630 (530) 5 
540 (420) 7 
— (492) 1 
660 (370) 15 
630 (400)36 
630 (370)64

A legalacsonyabban fekvő összefüggő lúcíenyves (400 m minimum) 
a Fejérpatak mentén, Terebespatak határában tenyészik; szórványos elter
jedésének minimuma (370 m) a Nagyág folyó mentén Vucskómezőnél van. 
A Máramarosi havasok K—Ny-i részeinek átlagos alsó határai közt lénye
ges eltérést alig találunk, mindössze 10—30 m emelkedés mutatkozik 
nyugaton. A nyugatibb rész bükkösének erősebb térfoglalása s az ezekben 
esetleg szétszórt és mindegyre elenyészőbb lucfenyőnek a községekhez 
közeleső, többnyire alacsony termőhelyekről való fokozottabb mértékű 
kipusztítása — ezt eléggé magyarázza. Ökörmező környékén pl. a mester
ségesen felszorított alsó határok igen magasan feküsznek (Majdánka: 
Hrabova Ny-i oldala 940 m, alatta bükkös; Iszka: Gemba ÉK-i oldala 
797 m; Fülöpfalva: Veliki Vrch ÉK-i oldala 720 m; Iszka községtől 
észak, kelet és nyugat felé lévő dombokon a rétek közti kisebb-nagyobb 
lúccsoportok az egykori lúcos maradékai).

A lúctenyészet alsó határairól szóló megfigyeléseinkből a következő
adatokat közöljük:

Volócz határa ....................  Kakovec e. r.............  500 áll.
Ökörmező határa............... Volovec pat.-.............  529 áll.

Mersa old. — -........ 492 sz.
Nagyág folyó..............  530 áll.

Vucskómező határa ......... „ „ ..............  370 sz.
Felsőkalocsa .............. ... Nyegrovec pat...........  767 sz.

Kvaszni ger...............  612 sz.
Alsószinevér .................... Csornarika pat..........  810 áll.

Ozera pat................... 754 áll.
Yelki zvúr ...........  763 áll.

Felsőszinevér....................  Szloboda pat.............. 791 sz.
Talabor folyó ......... 773 áll.
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Oroszmokra

Királymező. 
Brusztura - 
Kőrösmező.

Tiszabogdány — ... —

Tiszaborkút ------ --------
Rahó -----------------------

Terebesfejérpatak... ------

Visóoroszi ....... ..................

Havasmező---------- ... ...

Felsővisó

Majszin
Borsa

Mokránka pat. ... — 1676
Janovec pat............. -  701
Tarac folyó ... ... ... 528 
Bruszturánka pat. ... 584
Fekete-Tisza----------  719
Dosina pat. -----------  748
Poharcsek ............   897
Kusicsen - ..........  ... 745
Lazeszcsina pat. ... 740
Szerdok............   ... 660
Svidovec pat. — — 640 
Kevele pat.......... . ... 600

Bogdán pat.-...............{g™
Sciavul p a t._______  569
Paulik pat. _______  552
Voucski gron ____  570
Nagy Trosztinec — 670
Bielani ---------------  399
Berlebaszka pat. — 451
Fejérpatak ----------- 400
Bredocel....... ............  410
Podu re i---------------  512
Jaszenova ----------- 734
Ruszkova rika ------  460

Kvaszni pat............ -  j  ̂

Bárgyi pat.................. 570
Luhi ............—.........  605
Paulik pat.................. 638
Tomnatek pat............  571
Kirva pat...................  600

Novetiu p a t . . . . .......... { 5 4 2

Lozdun pat.—............  775
Botizul pat........... — 799
Barto.......................... 674
Yasér pat...................  674
V. Vaskóié ............... 640
Ciarkanul és Borsa

összefolyása ------- 794
Székül ger.................  810

sz.
áll.
áll.
sz.
áll.
áll.
áll.
áll.
áll.
áll.
áll.
áll.
áll.
sz.
áll.
áll.
sz.
áll.
sz.
sz.
áll.
áll.
áll.
áll.
áll.
sz.
sz.
áll.
sz.
sz.
sz.
sz.
sz.
áll.
sz.
áll.
áll.
áll.
áll.
áll.

áll.
áll.

Az állományképzés és szórványos előfordúlás átlagos határai közt 
kereken 100 m a különbség, azonban úgy véljük kisebb lenne, ha a tér-
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270 Magassági elterjedés

mészetes állapotok nem lennének annyira megbolygatva. Ennek a körül
ménynek tudható be az is, hogy az állományképzés alsó határának kitett
ségek szerinti átlagsora szabálytalan. Helyzete teljesen a bükk uralmától 
függő'; ahol ez uralkodik, ott a lúcállomány képzésének alsó határa magas, 
egyebütt ismét alacsony és így összefüggés sem lehet a tenyészeti határ 
magassága s az expoziciók között. A legalsó lúcállomány ok korántsem — 
legalább ritkán — terjedelmes lúcosok alsó szélei, inkább kisebb-nagyobb 
foltok, (különösen a hűvösebb égtájak fölé tartó) völgyek mentén lehúzódó 
nyelvek és pászták stb.

A szórványos előfordúlás a. h.-ának átlagsora elég szép grafikont ád, 
az ÉNy-i, majd az É—ÉK-i hegyoldalak mutatkoznak legmélyebb termőhelyei-

Picea excelsa LJc. — A szórványos előfordulás alsó határa az Északkeleti Kárpátokban.

képen, D—DNy-on legkevésbé ereszkedik le. A legnagyobb (D—ÉNy-i exp. 
közti) kitérés nagysága 121 m.

Míg az alsó határok helyzetében a Máramarosi havasok K—Ny-i 
részei közt lényeges eltérés alig mutatkozott, a felső határoknál e differen
ciák már jelentékenyebbek:

Zárt állomány f. h. Szakad, áll. f. h. (e. h.)
átlag max. adatsz. átlag max. adatsz.

Máramarosi havasok Ny-i része 1310 (1473) 157 1420 (1544) 141
Máramarosi havasok K-i része 1410 (1589) 265 1500 (1644) 190
Guttin—Ciblesz1_____________— 1520 (1588) 3 1550 (1600) 4

Északkeleti Kárpátok: 1370 (1589) 425 1470 (1644) 335
A Máramarosi havasok a Fekete-Tiszától nyugatra és keletre fekvő 

két részének erdőhatára közt 80 m magassági különbség (-)-) van a keleti 
rész javára. Ha tekintetbe vesszük, hogy a magasabb erdőhatárral biró keleti 
hegycsoportok a nyugatiaknál kisebb északi szélesség alatt feküsznek és 
nagyobb tömegüek is, hogy a nyugati részeknek nagy területén (pl. a 
Szvidovec déli lejtőin is) még mindig a bükk van túlsúlyban a lúc fölött 
s csak a Fekete-Tisza—Vissó vízkörnyékén lesz egyedül uralkodóvá a

1 Tekintettel arra, hogy a G-uttinon lúchatárok nincsenek s felosztásunk szerint a 
Ciblesznek csak É-i és Ny-i részei esnek e hegyvidékbe, az itt kapott felső határokat 
— különösképen a zárt állományképzés felső határát — a kis adatszám miatt össze
hasonlításra alkalmas átlagértékül vennünk alig szabad; itt (3 adat alapján) túl ma
gas az átlag, az erdőhatár azonban már reálisnak vehető, amennyiben aCiblesz-szel 
összefüggő Radnai havasok átlagos erdőhatárához (1560 m) közel áll.
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Északkeleti Kárpátok 271

lúcfenyő1 * s hogy végre: tovább délkeletre haladva az erdőhatárok is mind
egyre emelkednek (pl. Radnai havasok 1560, Kelemen csoport 1660 m) 
e körülmények alapján az erdőhatárok vázolt helyzetét természetes oko
kon nyugvóknak kell tartanunk.

A maximumnak helyzete is eleváltabb a keleti, mint a nyugati 
részeken.

Maximumok

1. a zárt erdő felső határánál:

Nyugaton 1473 m Keleten 1589 m
Felsőkalocsahat. Jaszenovec e. r. Ny— Borsa hat. La fontana Stankuluj e. r.
DNy-i exp. 41° 26' 48° 29'; homokkő. ÉK-i exp. 42° 32' 47° 41'; csillámpala.

2. a szakadozott erdő felső határánál (erdőhatárnál):
Nyugaton 1544 m Keleten 1644 m

a) Alsószinevér hat. Zadnyae. r. DNy-i Borsa hat. La fontana Stankuluj e. r.
exp. 41° 317 48° 327. ÉNy-i exp. 42° 327 47° 417; csillámpala.

b) Brusztúra hat. Csorna e. r. DNy-i 
exp. 41° 507 48° 227.

A legmagasabban tenyésző faalakú (8 m-es) lúc szintén a keleti 
részen van (Tiszabogdány hat. a Vrf. Sciavul alatt 1675 m, DNy, 42° 10' 
47° 57').

Az erdőhatárnak az egész hegyvidékre vonatkozó ki nem kerekített 
átlaga 1469 m s ezzel szemben a 8 m-es faalak felső határa 1485 m; a 
8 m-es fák tenyészeti pásztamagassága ilyképen 16 m. Miután gyakor
latilag ez a különbség nem nagy fontosságú, a gyűjtött felső határadatok 
egy kis töredékének alantabb közölt felsorolásából a 8 m-es faalak felső 
határadatait helyszűke miatt teljesen elhagytuk; elég, ha azt tudjuk, hogy 
e határ valamivel az erdőhatár fölött van s igen gyakran össze is esik ezzel.

Hogy mekkora tenyészeti övvel borítja e hegyvidéket a lúcfenyő, 
azt a következő összehasonlítás mutatja:

1

a szórványos előfordúlás öve 
a zárt állományképzés öve 
a szakadozott állomány öve f 1
8 m-es fák övmagassága ----- ------- ----------

A faalakú előfordúlás öve:

i állományképzés 680

Ny-i rész 

80 
570 
110 
16

{SS ™{
K-i rész 

100 
680 
90 
16

886 m,776 m
tehát a Máramarosi havasok keleti területén 110 m-rel magasabb tenyészeti 
övét alkot, mint a nyugatin. Az egész hegyvidékre vonatkozó tenyészeti 
pászta azonban nem e két pásztamagasság közepese, mert összhangban a 
keleti lúcosok területi uralmával, itt nagyobb a gyűjtött adatok száma is, 
úgy hogy a hegyvidéki átlag — a faalakú előfordúlás átlagos öve 856 m — a 
keleti átlaghoz áll közelebb.

1 Legkeletebbre Havasmezőnél a Rika és Kirva patakok vízgyűjtőjén alkot ki
terjedt állományokat és képez erdőhatárt a bükk.
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272 Magassági elterjedés

Az expozíciók átlagsora alig mutat nagyobb eltérést a főátlagtól. 
A zárt állományképzés és a szakad, áll. felső határa (I. és II.) nagyjában

Picea excelsa Lk. —  I. zárt állományképzés f. h.-a, II. a szakadozott állományok f. h.-a 
(erdőhatár), III. az eltörpülés felső határa az Északkeleti Kárpátokban.

mindenütt parallelek s közös jellegzőjük a DNy-i depresszió. A kevés 
jelentőséggel bíró eltörpűlésnek legfelső esetei legmagasabb átlagot Ny-on 
adnak, ellenben az É-i oldalak azok, ahol a cserjésekbe (eltörpült állomá
nyokba) sereglett lúcok a legmagasabbra emelkednek (L a II. k. tábláza
tát: 1606 m ÉNy-on, 1595 m É-on, maximum 1673 m Ny-on). A legfelső 
lúcbokrot 1930 m magasságban találta Erösdi Felsővisó határában, a 
Makerló patak feletti „Torojaga Miraga“-n (ÉK-i exp.). Az eltörpülés öv
magassága mintegy 280 m se  hegyvidék alhavasi tájára szorítkozik. A törpe
fenyves felett elterülő havasi térségeken mindenütt havasi legelőgazdaság 
dívik s így az eltörpülés átlagos felső határa (1770 m) aránylag alacsony, 
hozzáférhetetlen, kiterjedtebb sziklaterület pedig — ahol egyes példá
nyok meghúzódhatnának — e hegyvidéken igen kevés van.

Községhatár

Toronya - ......... -

Ökörmező....... - —

Felsősebes_______

Alsókalocsa — —

Alsószinevér ------

Felső határok: 
Máramarosi havasok. 

a) Nyugati rész.

Erdőrész
Zárt állomány- p 

képzés f. h. Erdóhat.
t. f. magasság, méter

Szmerek e. r. I : ......... 1281 1385
l  D ____ 1401

Mersa havas, É --------------- _____  1201 1311
Kamjonka havas, Ny — — .......... 1178 1338
Ozirnya gerinc, ÉNy ____ _____  1229 1374
Ozirnya oldal, ÉNy — ... ..........  1308 1353
Sztrimba havas, DNy~. — 1396
Sztreminosz havas, Ny _ _ ' 1451
Zanoga havas, DK----------- _____ 1393 1472
Dodina gerinc, D ----------- _____  1315 1358
Dodina lejtője, ÉNy ------ ..........  1362 1439
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Községhatár 
Alsószinevér — --

Németmokra.......

Brusztura — — -

Kőrösmező ........

Buxul

Erdőrész
Terebelecs pat., völgy------
Javorovec ger., É — ------
Velika Gropa pat., É ------
Mala Gropa ger., É K -----~
Csórni vrch, DNy ------  —
Velki zvir pat., Ny— .........
Sztenyák, DK -  — — —

íNy ------ --------
I DNy - .................-  .

Zadnya, DK..... - .................
Popadja, D, DNy ..............

ÉNy....................
Ny -...................
D — ..............
DK ....................

Molocspó, DK — —
Oszeredok, D — ...............
Velika, Ny ----— ----- —
Velika (védett helyen), ÉNy

Andrujszke, DK-......... ........

Pribuj

p , /  ÉK - ..............
,BertyU N y ..............
Berty, ÉK ------ u —
Bertyánek pat., völgy

Kis Gorgán ( ""
l iJK —

Talpes { j?Ny

Csorna
I  Ny
\  DNy -  .

Tataruka, É - ---- --
Turbát, völgy ----

Latundu /

Szvidova, É — j.—  
Pobita, D, D K -----

Czarni gron |  ^

Czarni gron, DK .
Bratkovszka, D-----
Menőül velki, É, D.

képzés f. h. Erdohat* 
t. f. magasság, méter

1305 1417
1337 1397
1268 1382
1290 1353
1285 1349
1219 1348

1405
1385 1455

1497
1275 1510
1428 1500
1234

1386
1349
1412
1376

1334 1440
1267

1512
Í1477
\  1494

1249 1430
1223
1309 1471
1304 1465

1407
1432

1092 1434
1356 1442
1372 1505
1283 (1436 

11544
1327 1430
1268 1305
1288 1340

1390
1315
1324 1418
1382
1379

1430
1418 1510
1374 1405

18Iekete—B la ttn y : Fák és cserjék elterjedése.
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270 Magassági elterjedés

mészetes állapotok nem lennének annyira megbolygatva. Ennek a körül
ménynek tudható be az is, hogy az állományképzés alsó határának kitett
ségek szerinti átlagsora szabálytalan. Helyzete teljesen a bükk uralmától 
függő'; ahol ez uralkodik, ott a lúcállomány képzésének alsó határa magas, 
egyebütt ismét alacsony és így összefüggés sem lehet a tenyészeti határ 
magassága s az expoziciók között. A legalsó lúcállomány ok korántsem — 
legalább ritkán — terjedelmes lúcosok alsó szélei, inkább kisebb-nagyobb 
foltok, (különösen a hűvösebb égtájak fölé tartó) völgyek mentén lehúzódó 
nyelvek és pászták stb.

A szórványos előfordúlás a. h.-ának átlagsora elég szép grafikont ád, 
az ÉNy-i, majd az É —ÉK -i hegyoldalak mutatkoznak legmélyebb termőhelyei-

Picea excelsa LJc. — A  szórványos előfordulás alsó határa az Északkeleti Kárpátokban.

képen, D—DNy-on legkevésbé ereszkedik le. A legnagyobb (D—ÉNy-i exp. 
közti) kitérés nagysága 121 m.

Míg az alsó határok helyzetében a Máramarosi havasok K —Ny-i 
részei közt lényeges eltérés alig mutatkozott, a felső határoknál e differen
ciák már jelentékenyebbek:

Zárt állomány f. h. Szakad, áll. f. h. (e. h.)
átlag max. adatsz. átlag max. adatsz.

Máramarosi havasok Ny-i része 1310 (1473) 157 1420 (1544) 141

Máramarosi havasok K-i része 1410 (1589) 265 1500 (1644) 190
Guttin— Ciblesz1________________— 1520 (1588) 3 1550 (1600) 4

Északkeleti Kárpátok: 1370 (1589) 425 1470 (1644) 335

A Máramarosi havasok a Fekete-Tiszától nyugatra és keletre fekvő 
két részének erdőhatára közt 80 m magassági különbség (-)-) van a keleti 
rész javára. Ha tekintetbe vesszük, hogy a magasabb erdőhatárral biró keleti 
hegycsoportok a nyugatiaknál kisebb északi szélesség alatt feküsznek és 
nagyobb tömegüek is, hogy a nyugati részeknek nagy területén (pl. a 
Szvidovec déli lejtőin is) még mindig a bükk van túlsúlyban a lúc fölött 
s csak a Fekete-Tisza— Vissó vízkörnyékén lesz egyedül uralkodóvá a

1 Tekintettel arra, hogy a G-uttinon lúchatárok nincsenek s felosztásunk szerint a 
Ciblesznek csak É-i és Ny-i részei esnek e hegyvidékbe, az itt kapott felső határokat 
— különösképen a zárt állományképzés felső határát — a kis adatszám miatt össze
hasonlításra alkalmas átlagértékül vennünk alig szabad; itt (3 adat alapján) túl ma
gas az átlag, az erdőhatár azonban már reálisnak vehető, amennyiben aCiblesz-szel 
összefüggő Radnai havasok átlagos erdőhatárához (1560 m) közel áll.
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lúcfenyő1 s hogy végre: tovább délkeletre haladva az erdőhatárok is mind
egyre emelkednek (pl. Radnai havasok 1560, Kelemen csoport 1660 m) 
e körülmények alapján az erdőhatárok vázolt helyzetét természetes oko
kon nyugvóknak kell tartanunk.

A maximumnak helyzete is eleváltabb a keleti, mint a nyugati 
részeken.

Maximumok

1. a zárt erdő felső határánál:

Nyugaton 1473 m Keleten 1589 m
Felsőkalocsahat. Jaszenovec e. r. N y— Borsa hat. La fontana Stankuluj e. r.
DNy-i exp. 41° 26' 48° 29'; homokkő. ÉK-i exp. 42° 32' 47° 41'; csillámpala.

2. a szakadozott erdő felső határánál (erdőhatárnál):

Nyugaton 1544 m Keleten 1644 m
a) Alsószinevér hat. Zadnyae. r. DNy-i Borsa hat. La fontana Stankuluj e. r.

exp. 41° 317 48° 327. ÉNy-i exp. 42° 327 47° 417; csillámpala.

b) Brusztúra hat. Csorna e. r. DNy-i 
exp. 41° 507 48° 227.

A legmagasabban tenyésző faalakú (8 m-es) lúc szintén a keleti 
részen van (Tiszabogdány hat. a Vrf. Sciavul alatt 1675 m, DNy, 42° 10' 
47° 57').

Az erdőhatárnak az egész hegyvidékre vonatkozó ki nem kerekített 
átlaga 1469 m s ezzel szemben a 8 m-es faalak felső határa 1485 m; a 
8 m-es fák tenyészeti pásztamagassága ilyképen 16 m. Miután gyakor
latilag ez a különbség nem nagy fontosságú, a gyűjtött felső határadatok 
egy kis töredékének alantabb közölt felsorolásából a 8 m-es faalak felső 
határadatait helyszűke miatt teljesen elhagytuk; elég, ha azt tudjuk, hogy 
e határ valamivel az erdőhatár fölött van s igen gyakran össze is esik ezzel.

Hogy mekkora tenyészeti övvel borítja e hegyvidéket a lúcfenyő, 
azt a következő összehasonlítás mutatja:

1

a szórványos előfordúlás öve 
a zárt állományképzés öve 
a szakadozott állomány öve f 1
8 m-es fák övmagassága ------------- ----------

A faalakú előfordúlás öve:

i állományképzés 680

Ny-i rész 

80 
570 
110 
16

{SS ™{
K-i rész 

100 
680 
90 
16

886 m,776 m
tehát a Máramarosi havasok keleti területén 110 m-rel magasabb tenyészeti 
övét alkot, mint a nyugatin. Az egész hegyvidékre vonatkozó tenyészeti 
pászta azonban nem e két pásztamagasság közepese, mert összhangban a 
keleti lúcosok területi uralmával, itt nagyobb a gyűjtött adatok száma is, 
úgy hogy a hegyvidéki átlag — a faalakú előfordúlás átlagos öve 856 m — a 
keleti átlaghoz áll közelebb.

1 Legkeletebbre Havasmezőnél a Rika és Kirva patakok vízgyűjtőjén alkot ki
terjedt állományokat és képez erdőhatárt a bükk.
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Az expozíciók átlagsora alig mutat nagyobb eltérést a főátlagtól. 
A zárt állományképzés és a szakad, áll. felső határa (I. és II.) nagyjában

Picea excelsa Lk. — I. zárt állományképzés f. h.-a, II. a szakadozott állományok f. h.-a 
(erdőhatár), III. az eltörpülés felső határa az Északkeleti Kárpátokban.

mindenütt parallelek s közös jellegzőjük a DNy-i depresszió. A kevés 
jelentőséggel bíró eltörpűlésnek legfelső esetei legmagasabb átlagot Ny-on 
adnak, ellenben az É-i oldalak azok, ahol a cserjésekbe (eltörpült állomá
nyokba) sereglett lúcok a legmagasabbra emelkednek (L a II. k. tábláza
tát: 1606 m ÉNy-on, 1595 m É-on, maximum 1673 m Ny-on). A legfelső 
lúcbokrot 1930 m magasságban találta E rösdi Felsővisó határában, a 
Makerló patak feletti „Torojaga Miraga“-n (ÉK-i exp.). Az eltörpülés öv
magassága mintegy 280 m se  hegyvidék alhavasi tájára szorítkozik. A törpe
fenyves felett elterülő havasi térségeken mindenütt havasi legelőgazdaság 
dívik s így az eltörpülés átlagos felső határa (1770 m) aránylag alacsony, 
hozzáférhetetlen, kiterjedtebb sziklaterület pedig —  ahol egyes példá
nyok meghúzódhatnának — e hegyvidéken igen kevés van.

Községhatár

Toronya - .........-

Ökörmező....... - —

Felsősebes_________

Alsókalocsa — —

Alsószinevér -------

Felső határok: 
Máramarosi havasok. 

a) Nyugati rész.

Erdőrész
Zárt állomány- p 

képzés f. h. Erdóhat.
t. f. magasság, méter

Szmerek e. r. I
:....... 1281 1385

l D _____ 1401
Mersa havas, É --------------- _____  1201 1311
Kamjonka havas, Ny — — ........ 1178 1338
Ozirnya gerinc, ÉNy _____ _____  1229 1374
Ozirnya oldal, ÉNy — ... ........ 1308 1353
Sztrimba havas, D N y~ . — 1396
Sztreminosz havas, Ny _ _ ' 1451
Zanoga havas, D K ----------- _____  1393 1472
Dodina gerinc, D ----------- _____  1315 1358
Dodina lejtője, ÉNy ------- ........ 1362 1439
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Községhatár 

Alsószinevér — --

Németmokra.......

Brusztura — — -

Kőrösmező .......

Buxul

Erdőrész
Terebelecs pat., vö lgy-------
Javorovec ger., É — ------
Velika Gropa pat., É -------
Mala Gropa ger., É K -----~
Csórni vrch, DNy ------- —
Velki zvir pat., Ny— ........
Sztenyák, DK -  — — —

íNy ---------------
I DNy - ................ -  .

Zadnya, DK..... - ................
Popadja, D, DNy ..............

É N y ...................
Ny -..................
D — ..............
DK ...................

Molocspó, DK — —
Oszeredok, D — ..............
Velika, Ny ----— ------—
Velika (védett helyen), ÉNy

Andrujszke, D K -.................

Pribuj

p  , / ÉK - ........... ..
,B ertyU N y ..............
Berty, ÉK -------u—
Bertyánek pat., völgy

Kis Gorgán (  ""l iJK —

Talpes {  j?Ny

Csorna
I  Ny

\ DNy -  .

Tataruka, É - -------
Turbát, völgy ----

Latundu /

Szvidova, É — j.—  
Pobita, D, D K -----

Czarni gron | ^

Czarni gron, DK .
Bratkovszka, D-----
Menőül velki, É, D.

képzés f. h. Erdohat* 
t. f. magasság, méter

1305 1417
1337 1397
1268 1382
1290 1353
1285 1349
1219 1348

1405
1385 1455

1497
1275 1510
1428 1500
1234

1386
1349
1412
1376

1334 1440
1267

1512
Í1477
\ 1494

1249 1430
1223
1309 1471
1304 1465

1407
1432

1092 1434
1356 1442
1372 1505

1283 (1436 
11544

1327 1430
1268 1305
1288 1340

1390
1315
1324 1418
1382
1379

1430
1418 1510
1374 1405

18Iekete— B la ttn y : Fák és cserjék elterjedése.
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Községhatár 

Kőrösmező — —

Kőrösmező -------

Rahó ........ ..........

Tiszabogdány-------

Tér ebesfej érpatak 

Petrova -----— .

Erdőrész
Ripta, ÉK -----------
Steresora, É_________

Sztich havas {  ®er

Sztich havas, É

Zártállomány. Erdöhat
képzés f. h.
t. f. magasság, méter

1402
1255
1409

1437
1358

1478
1411

b) Keleti rész.

Pietros, ÉK —.................................
Kukul, gerinc ..............................
Lopusankai pláj, É ..................- ...
Szésa, Ny ....... ......... ..................
Kevele pat. feje, Ny ....................'
Berlebaszka pat. feje, Ny-ÉNy — 
Berlebaszka-tól Ny-ra futó ger. ...
Berlebaszka alatt, É ........ — —
Brescul, N y ....................................
Hoverla, DK....................................
Mencul, K ........................   —
Polonina turkulszka, D ..............

Brebenjeszkul

Klefa, gerinc 
Pol. Lemszka, N y .........................

Pol. Balzatul / "7 ~v DK, ENy ..............
Gora Wascul, Ny ..................... —
Ohlan, K, Ny — .........................
Pol. Rohoniesca, K ...................
Pol. Harmanieszka, D N y ..............

Vrf. Sciavul {  ^

/ Ny 
\ K

Schien, K, Ny ..............
Kvasznincsek, K ........
Gropsora, É, ÉNy — —
Radomir gron, K .........

ÉK 
ÉNy{E 

K,

Leszecsen {
Ny
D

Strunzsen gron, Ny ...................
Zerbanra menet, K
Poloninka, D ..............................
Poloninka (leszorított), K ..............

1423

1410
1390
1432
1344

1431

1445
1310

1369
1442

1458

1408

1408

1434

1344

1340

1538
1455
1435
1409
1467

1431 
1476
1493 
1489 
1568 
1409 
1473 
1422 
1462 
1528 
1554

1500
1577
1355
1520
1489

1437
1522
1442
1441
1494 
1534 
1402 
1444 
1520 
1520 
1478
1432
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Községhatár 

Havasmező .......

Felsővisó ------- -

Borsa

Erdőrész

^rtállcmány- Er(Jöhat
képzés f. h.
t. f. magasság, méter

_ Krisztina hav. nyúlványa, D-DNy
Copilasul, Ny — --------------------
Rekitni, K --------   —
Repega, D K ------ ----------------------
Kis Ver top, ÉK___________________
Stanisora és Julina közt, K, DK—

Berscanescu {
I N y --------------------

Jurczeszkul, DK .............  —
Stog és Jurczeszkul közti nyereg, DK
Stog alatt, D — — —.................
Capul Grossilor, nyereg -------- —
Preluca Re, DNy ________________
Piciorul Doncu, Ny (völgyvég) —
Tomnatekre vezető gerinc, É, ÉK
Tomnatecul, DNy — --------— —

. Picioru graduluj, É _____ — —
Fagetul, É, D ------------------------
Greben, D, DK - -------  —
Borkút, D --------------------— —
Peatra Arsa, D -----------------— —
Lozdun, K, N y ........... — ....... ......
Pelesata, DK ------------------------
Botizul p. eredete felett, D -------
Alsósuligul p. fejében, D ..............
Comanul, D --------------------------- -

( É
Miraga DK"  '

Mihói p. fejében, É.........................
Mihói ger., É ................. .............

Magúra Catarama j  ^

Baita alatt, D ..............................
Vinisora p. eredete felett, homlok, É 
Vrf. Magúra alatt, É ........... ........

Seoul gerinc
DK.
ÉNy

La fontana Stankuluj / ÉNy-------
\ ÉK ........

Crecela alatt, D, DNy

1452

1434

1480

1358
1485
1500
1420
1459
1418

1456
1510

1429

1461
1404
1404

1589

1549
1564
1446
1443
1400
1530
1533
1488 
1548 
1492

1500
1536
1476
1490
1476
1511
1452
1510
1492
1410
1436
1551
1558
1460
1489

1430
1500

(1456)

1580
1516
1543
1532
1573
1597
1644
1612
1602

Ma* ura {  ÉNy, DK
1530

1580

18*
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Községhatár 

Borsa -----------

Erdőrész

Z4rtáll°mány. Erdöhat
képzés f. h.
t. f. magasság, méter

Cimbroslavavielkára menet / ?
ENy

Cimbroslava mala (  .........
I E N y ........... -

1450
1485
1495

1545
1605
1558
1580

Ciblesz—  Guttin.

I Ny ..............................
D N y ..............................

Tőkésfalu -............. Hugyin (

U -  - - - - -  --
a czibleszi gúla alatt ENy -------

Az adatokhoz fűzött megjegyzések közt olvassuk pl., hogy a lúcfeny- 
vest a havasi legelő lenyomja (hiányzik a szakadozott erdőalak), vagy 
hogy az uralkodó bükköst igen keskeny lúcpászta szegélyezi (Havasmezőn 
pl. igen gyakori az az eset), az erdőhatár alatt kiritkítottak a lúcosok 
(mesterségesen szakadozottá tett zárt állományok), nem ritka eset, hogy 
az erdő helyenkint a havasig le van tarolva (a véderdőpászta hiányzik), 
legelőterületekkel szakgatott, kiszálait, nyelvekre és csoportokra megosz
tott erdőkben néha az erdőhatárt nem is lehet megállapítani, legfeljebb a 
legelőn elszórt utolsó faalakú példányból következtethetünk a néhai erdő
határ helyzetére és magasságára. A gyűjtött adatok nagy száma az átla
gokat —  dacára az egyes adatok közti magassági eltérés gyakoriságá
nak — annyira megerősítette, hogy ez sem új adatok hozzáadása, sem a 
meglévők egy részének törlése folytán nem igen változhatik.

Abies pectinata DC. (A. alba Mill.) —  Jegenyefenyő.
II. k. 25. lap.

A tokaji hegyfoktól, az Eperjes-tokaji andezitsor legdélibb pontjától 
észak felé haladva, mint erdőt képező faj mindenütt jelenlévő a tölgy, 
gyertyán és bükk; teljesen hiányzanak a fenyők. Csupán Eperjestől ke
letre fekvő részén, az ú. n. sóvári hegyekben (legmagasabb pontja a Si- 
monka: 1092 m), ahol a tölgy uralmát az elegyetlen bükkös készül át
venni, ott látjuk a legelső jegenyefenyőt, egyszersmind itt érjük el elter
jedésének alsó határpontját a Delna-völgy gyönyörű helyén: Szigordon 
482 m t. f. magasságban. Mint már tudjuk (48. 1.), előfordúlása itt szi
getszerű, ide legközelebb északnyugatra a Csergőn, északra Bártfa kör
nyékén (Erdős Kárpátok) fordúl elő ismét.

A Simonka környéki hegyek magasabb termőhelyein is csak szór
ványosan, vagy csoportokban fordúl elő, egyedül a „ Csertő vdol“ erdőrész
ben akadunk egy, körülbelül 6 hektárnyi elegyetlen állományra. Az a ma
gasság, melyben legtöbb a jegenyeíenyő (É-i oldalak), itt 700 méterre 
tehető.

1588 (1588)
1550 (1550)
1427 1522

1600 
1480
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Északkeleti Kárpátok 277

A zborói és bártfai hegyekben már gyakrabban lép fel mint állo- 
mánytképző faj s érdekes, hogy Bártfa-fürdő mellett 300 m magasság
ban is elegyetlen állományt alkot; e termőhelye ezen a hegyvidéken a 
legmélyebb s így magassági elterjedésének minimuma.

Sáros és Zemplén vármegyék hegységeiben felső tenyészeti határa 
nem igen alakúihat ki, mert kiemelkedő pontjaik legmagasabbjai ritkán 
emelkednek 1000 m fölé. Legmagasabban fekvő lelőhelye a sóvári he
gyekben van: Zbujnicka Skala 960 m.

Ung vármegyében (Polonina Rúna, Keleti Beszkidek) a lucfenyőt pó
tolja. A bükkhöz mérten alárendelt mennyiségben jő elő s csak a Rúna 
északi lejtőin foglal el számottevő, összefüggő területet. Sok helyen a 
régi rendszertelen kihasználás következtében az amúgy is ritka jegenye
fenyő csak igen elvétve található az ősbükkösökben. A Bisztrica patak 
felső szakaszán, 1080 m magasságban van felső, 440 m-nél alsó határa. 
A Javornik alatt a Sindlárszki patak beömlésénél 323 m-ig hatol le állo
mánycsoportokban, a szomszédos Sztanickán 825 m s a Rozsdán É —ÉK-i 
lejtőin 370 m magasságig. Turjamezőn kevés a jegenyefenyő; 580— 1000 
m határok között a Jedlovi vrch és Rovni Pláj erdőrészekben terem bükk 
közé elegyedve. Turjaremete határában természetes megtelepedésképen 
nem fordúl elő; a Pikuj erdőrész 20— 30 holdas, lúccal és bükkel kevert, 
kb. 90 éves állománya telepített. A Turica völgyén 520 m magasságban 
tűnnek fel a legelső példányok (Rónafüred), a Turicska patakban már 
tömegesen látható 600 m-től felfelé a Kulica havas Dubova gerincének 
860 m magas pontjáig s ugyanezen havas Makuhi zsolup nevű részén 
1120 m magasságban is (exp. DK) tenyészik. Ez a legfelső faalakú pél
dány. Magasabbra csak az Osztrán (Tiha hat.) emelkedik: faalakban 1140, 
eltörpülve 1180 m (exp. D, DNy) magasságig.

A Keleti Beszkidekben legmagasabbra a Kincik Bukovszki-n megy 
(1150 m-ig faalakban, 1230 m-ig eltörpülve, exp. ÉNy); a Rauka havasa 
(A  1301 m) felé tartó Jaszeny n. gerincen 1005 m-ig számottevő, faalakú 
előfordúlásának felső határa itt (Rauka) 1140, az eltörpült alaké 1220 m. 
Patakújfalunál 483 m-ig hatol le.

Az alsó határokra többnyire völgyek szolgáltatnak adatokat. Az em
lítettek is többnyire völgy-adatok voltak. A Beregi havasok területén az 
Ossza patakban (a Vicsa mellékvölgye) 381 m-ig ereszkedik le s 718 m 
magasságban, a Toszti nusz gerincén állományt képezve, a Pláj-havas alatt 
1186 m-nél van szórványos előfordúlásának felső határa. Volócz határában 
lefelé 565 m-nél szűnik meg tenyészete s a Zsdenyova patakban (Szarvas
háza határa) 385 m-ig jön le.

Máramaros vármegyének beregi határrészén, pl. Majdánkán (Ménesül e. 
r., exp. K) 563 m magasságban már tömegesen lép fel, Ökörmezőn 492 m 
(Prohudnya patak) és 529 m (Volovec patak) az alsó tenyészeti határa. 
Vucskómezőn van elterjedésének máramarosi minimuma 370 m magas
ságban (Nagyág folyó).
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Lássuk e példák után, hogyan alakúi ki az alsó tenyészeti határ a 
Máramarosi havasokban, különösen ennek a középső és keleti részein?

Felsőbisztrán a Bisztra patakban 554 m-től, a dombói Tempán 653 
m-től, a királymezői Klimova oldalán 792 m-től felfelé tenyészik szórvá
nyosan. A mokrai patakban 556 m, a felsőkalocsai Kvaszovec patakban 
612 m a szórványos előfordűlás alsó határa, a bruszturai patakban pedig 
554 m. Felsővisó határában a Vasér völgyén 638 m, a Novetiu patakban 
610 m. Néha még magasabbak a helyi alsó határok, ezeket azonban azs 
átlagszámításhoz nem használtuk fel. Ilyenkor a bükk, vagy legtöbb eset
ben a lúc nyomása alatt van, különösen a meleg oldalakon. E magas 
alsó határok mellett vannak azonban e keleti területeken alacsonyak is, 
igy Felsőrónán a Voloszánka erdőrészben 394 m magasságban találta 
Erösdy Bálint a legalsó elnyomorodott példányokat, Tér ebesfej érpatakon 
a Nagyrozoszról a Poloninkára menet 458 m-nél (É-i exp.) érjük el leg
alsó termőhelyét, a Bredecselen ez 514, a Podu rei-n 470 m, a rahói 
Berlebaszka völgyön csak 461 m magasságban, tehát eléggé mélyen van.

A számadatok felületes áttekintés után is azt mutatják, hogy tenyé
szete korántsem ereszkedik le oly mélyre e hegyvidék keleti—délkeleti 
részén, mint a sáros-ung-beregi termőhelyeken. Közelfekvő tehát az a 
gondolat, hogy az alsó határok nyugatról kelet felé menve emelkednek. 
Erre enged következtetni az a tény is, hogy mig az innen nyugatra eső 
Északnyugati- és Középkárpátokban a jegenyefenyő alsó határa átlag 
480, illetve 410 méter, az Északkeleti Kárpátokban ez az érték 630 m-re 
emelkedik.

Lássuk most a felső határokat. Az Északkeleti Kárpátok legnagyobb 
hegytömegei keleten vannak s ezekhez az átmenetet az Alföld felől a 
Vihorlát-Guttin több helyen áttört láncolata szolgáltatja. Említettük, hogy 
ez andezitvonulaton a jegenyefenyő nem fór dúl elő s így alsó tenyészeti 
határait nem a síkságba lefutó hegy- és domboldalakon, avagy a hegysé
get már-már elhagyó völgyek mentén találjuk, mint pl. a Kárpátok nyu
gati területén (Modor, Garamvölgy). Hogy nemcsak az alsó, de a felső 
határok is e hegyvidék keleti részén7 a nagyobb hegytömegek erdőségeiben fu t
nak legmagasabban: nyugaton} elterjedésének Alföld felöli perifériáin depressziót 
mutatva, ennek igazolásául szolgáljanak e hegyvidék jelentősebb pontjain 
felvett határadatok nyugat-keleti sorrendben (az aláhúzott szám maximu- 
mot jelent). Felsö határ

Községhatár A lelőhely népies 
elnevezése

faalak
m

cserje-
alak
m

Aranybánya-.........- Simonka — _________ 960 —

Patakújfalu........... - Beszkidek (Rauka) — 1050 —

Határszög ....... ...... Beszkidek — -------
11150 

\ 1110
1230

(1051 1160
Havasköz -------— Kulica -- — ] 1080 —

1 1120 —
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Felső határ

Községhatár A lelőhely népies 
elnevezése

faalak
m

cserje
alak
m

Kisturjaszög----------- Polonina Rúna-------
(1052 
11140 1180

Vezérszállás_____ — Beszkidek ----------- 898 —

Beregsziklás — — — Pikuly --------------- 1045 1276

Volócz — _____ ... Stoj (Pláj) ..............
M038
11144

—

Almamező _____ — Stoj (Pláj) .............. 1186 —
Stoj ......................... 1229 —

Ökörmező ... ... ... Ménesül -----------  —
(1037 
\ 1137

—

Majdánka Hrabova------------- - 1134 —

Felsőkalocsa........... . Priszlop — — — 1270 1306
Jávoraik--------------- 1225 —

Alsószinevér----------- Nazuba — ----------- 1225 —

Suminszky pat__  — 1245 —
Zanoga --------------- 1096 1393
Dodina p a t,----------- 1300 —
Denyászka - ........... 1168 —
Turina —- __... ... 1338 __
Gedusa pat............... 1341 —

Felsőszinevér __... Stenisor pat. ........ 1291 1332
Popad ja____________ 1318 1418
Kancenovszky pat__ 1345 —
Gorgán Viskovszky... 1402 1443

Németmokra _____ Strimba — -------— 1197 —
Pribuj------ ------------- 1147 —
Stranzul------ -------- 1197 1353

Dombó — — ... ... Tempa --------------- 1104 —
Királymező - .......... K lim ova----------- — 1152 —

Sztoh................ ........ 1158 —
Brusztura K r iv i--------------- -- 1248 —

Turbát p a t.----------- 945 —
Szarvas pat_________ 1055 —
Benin ger. __... ... 1296 1346

T er ebesfej érpatak ... Ménesül .................— 1208
Nagy Rozosz ------- 1240 —
Strunzsev gron------- 1384 1483
Obniesz felett — — — 1485

Petrova ................... Zerban - ................. 1262 —
Prelu ka................... 1367 —

Tiszaborkút_____ ... Spalenyuk .............. 1204 —
Rajió_______________ Magúra ------------- - 1421 —

Berlebaszka.............. 1355 1502
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Községhatár A  lelőhely népies 
elnevezése

Felső határ 

faalak 'a lak"

Kőrösmező — _____ Poharcsek — —
m

1249
m

Precsil ____________ 1312 —
Vrch D ebry_____ — 1238 —
Hoverlaimenház felett — 1410
Szésa----------- — — 1322 —

Trufanec— — ------- 1230 —
Tiszabogdány ........ Schien --------------- 1277 —

Hlubaki — ----------- 1284 —
K lefa ...................... - 1289 —
Gropsora----------- ... 1335 —
Balzatul — — — ... — 1430
Brescul .............. — 1330 —
Magúra ........... ........ — 1450

Visóoroszi -------— Vezi — — --------- 1250 —
Maximov--- - - — — 1190 —

Havasmező _________ Bargyi pat. — ------- 1146 —
Bőkul alatt — ........ 1238 —
Ronya — — — — 1260 —
Preluca re — ------- 1260 —
Rugósul'........  ........ 1036 —
Tomnatekul .............. 1250 —
Groppa — — ------- 1360 —
Rozuszny------ -------- — 1420

Oláhlápos — — ... Cibles------ -- — — 1303 —
Tőkés........................ Hugyin — ----------- 1352 1492
Felsővisó- ........... ___ Greben ------ --------- 1260 1510

Makerló ------  — — 1238 — •
Felsősuliguli....... ...... 1290 —
Miroga — ----------- 1362 —

Borsa— ________ — Vrf. Obcina....... . — 1292 —
Botica secul-.........- 1307 —
Secul pat. .............. 1312 —

Ez adatokon kívül még igen sok, összesen 294 adat alapján kaptuk 
az Északkeleti Kárpátok faalakú jegenyefenyő tenyészetének felső határ- 
átlagát, az 1180 m-t.

A felsorolt adatok első áttekintésre is sejtetik azt, hogy a keleti ré
szeken a felső határok a hegyvidéki átlag felé "emelkednek. Ennek oka 
legtöbb valószinűséggel a környezet tömegességében keresendő, mely a 
hegyvidéki egyenletesebb kiima előidézője s melegítő hatása nagyobb 
magasságokban is érvényesül. A rendelkezésre álló adatokat megfelelően 
csoportosítva, az átlagszámítás úgy az alsó, mint a felső határokra nézve 
igazolta az előbbi föltevést.
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Az aránytalanul terjedelmesebb és nagyobb tömegű Máramarosi ha
vasok jegenyefenyőtenyészetének határai a nyugati részekével (Beszkidek, 
Polonina Rúna, Beregi havasok) szemben a következő eltérést adják:

í nyugati rész: 420, min. 300 m (Bártfa)
Alsó határ { , , ~~~

l keleti „ 700, „ 370 m

Faalak j  nyugati rész: 1070, max. 1229 m
felső határa \ keleti „ 1200, „ 1241 m (Rahó)

EltörpűlésI nyugati rész: 1220, max. 1276 m
felső határa j keleti „ 1390, „ 1510 m (Felsővisó).

Az alsó határok átlaga tehát 280, a faalak felső határa 130, az el- 
törpűlésé 170 méterrel magasabb keleten, mint nyugaton. Ezek alapján a 

tenyészeti'pászta í nyugaton: 650 m 
magassága (faalak) | keleten: 500 m

Tehát annak dacára, hogy a felső tenyészeti határ keleten fut ma
gasabban, a faalakú előfordulás pásztó ja  a nyugati részeken szélesebb, miután 
az alsó határok feltorlódása keletnek haladva erősebb mértékű, mint a 
felső határok emelkedése. Ez a tény nem csupán a hegyvidék földrajzi 
helyzetében és orografiai alakulásában leli magyarázatát, de több más 
hatás együttes eredménye. A tengeri, vagy pedig a kontinentális kiimával 
bíró területekhez való közeliét természetesen az alsó határok helyzetére 
van elsősorban befolyással. A mély alsó határ rendesen a tengeri kiima 
hatásának a jele s ha e körülményen kivül a felső határok emeléséhez 
nagy kiterjedésével és tömegességével hozzájárul a hegyvidék is, ily ese
tekben a tenyészeti határok a legszélesebb tenyészeti pásztát szegélyezik. 
S tényleg, a jegenyefenyőnek viszonylag legmélyebb alsó és legmagasabban 
futó felső határa az ország nyugati részein elterülő hegyvidéken: a Közép
kárpátokban van.

Ha az Északkeleti Kárpátok hegycsoportjainak átlagos jegenyefenyő- 
határait nyugat-keleti sorrendben vesszük, fokozatos elevációt állapítha
tunk meg.

a. h. min. adatsz. f. h. max. adatsz.
Eperjes-tokaji hegysor— — 482 1 — 960 —
Erdős Kárpátok ------- — 300 2 [nem éri el]

L  Nyugati rész ' Keleti Beszkidek — — 450 370 8 1070 1150 9
Polonina Rúna — ------- 420 323 16 1040 1140 20
Beregi havasok— ........ — 381 2 1110 1229 18

1L Keleti rész: Mára- / Nyugati része1 — 660 370 22 1160 1402 113
marosi havasok l Keleti része2 720 458 59 1240 1421 134

Északkeleti Kárpátok: 630 300 HO H80 1421 294

1 A  Borsava folyótól a Szvidovecig (közelebbről: a Szvidovectől délnek futó 
Szeredna és Kisva patakok vízválasztójáig).

2 A  Szvidovectől a Yisó— Cibleszcsúcs—Lápospatakig terjedő terület (tehát a Güt
tin és Ciblesz e hegyvidékbe eső lejtői is).
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Az inszoláció okozta eltéréseket, melyek a különböző fekvésű hegy
oldalak, völgyek, gerincek tenyészeti határkülönbségeiben nyilvánulnak, a 
II. k. 25. lapon lévő táblázata tárja elénk.

a) Szórványos előfordulás alsó határa. A 8 napkitettség 92 adatának 
átlaga 638 m. Kitérések: ÉK-en — 95, D-en - f  115 m, az expozíciók sze
rint vett átlagok legnagyobb kilengése tehát 210 m, ami azt jelenti, hogy 
tenyészete az ÉK-i és ezzel szomszédos É, ÉNy, K-i oldalakon hatol le 
legmélyebbre s elsősorban a D-i s még a DNy-i oldalakon szorul fel az 
alsó határ a legmagasabbra. A hűvös oldalakhoz való ragaszkodása tehát 
főkép tenyészete alsó régiójában mutatkozik (a grafikon legalsó görbéje).

A hegyoldalak átlagos határa és a völgyadatok átlaga közti különb
ség kereken 80 m (638—557) s ez az eredmény azt a tényt állapítja 
meg, hogy a völgyekben mindig mélyebbre hatol tenyészete, mint az ol
dalakon: átlag 80 m-el. A gerinceken fordítva áll a dolog, itt 774 m-es 
átlagot kaptunk. A hegyoldalak tenyészeti határa (638) ilyképen közép
helyet foglal el a völgyek (557) és gerincek (774) tenyészeti határának 
átlaga között.

m
1500

1400
1374

1300

1200
1186

1100

700

638

600

500

Abies pectinata DC. — alsó határa, faalakú előfordulás f. h.-a és eltörpülésnek f. h.-a
az Északkeleti Kárpátokban.

b) AUományképzés; alsó és felső határ. E vidéken legtöbb esetben 
csakis szórványosan, illetőleg más fafajok (bükk, lucfenyő) közé keverten 
fordúl elő s ha összefüggő (elegyetlen) állományokat képez is, ez az alakulás 
majdnem mindig esetlegesség, egyes hegyoldalakra, sávokra, foltokra ter
jedő (mesterséges befolyások). Ehhez járul még, hogy ily alakulásokat 
éppen úgy találunk tenyészete alsó, mint felső határán s ezt bizonyítják 
vizsgálataink eredményei is. Állományképzése a szórványos előfordulás pász- 
táján belül magassági határok közé szorítva nincs. Vannak esetek, hogy a
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mélyen futó völgy fenekén több holdas állományt alkot s ezzel tenyé
szete lefelé meg is szakad; ez a pont tehát alsó határa nemcsak az állo
mányképző, de a szórványos előfordulásnak is, felfelé pedig csak itt-ott 
található elszórva és sokszor az állományképzés felső határának a meg
állapítása nem is lehetséges. Jellemző példa erre, hogy a szórványos elő
fordulás 300 m-es minimuma Bártfa-fürdő mellett, tényleg az állomány- 
képzés minimuma. Azt kell mondanunk, hogy a jegenyefenyőnél a szór
ványos előfordulás alsó határa az állományképzés alsó határával összeesik. A 
felső határra nem állhat fenn ez a tétel. Itt bizonyos magasságig minden 
különös szabályszerűség hijján találunk állományokat, melyek fölött a 
szórványos előfordulásnak is határa van, de megesik, hogy más —  szom
szédos — oldalon teljesen hiányzik; vagy pedig: É-i oldalon jegefenyő- 
állomány zárja le jó magasan e faj tenyészetét, ellenben a D-i oldalon 
igen mélyen látjuk az itt-ott felbukkanó legfelső példányokat. Szabály- 
szerűségről, az állományképzés pásztájáról, mint a lúcnál, bükknél, itt 
nem igen lehet szó, legfeljebb egy átlagos határvonalról, melyen alul — 
tenyészete alsó határáig — bárhol, akár szórványosan (elegyesen), akár 
mint uralkodó faj, tömegesen vagy elegyetlen csoportokat, összefüggő 
(egyes, többnyire É-i oldalakra szorítkozó) állományokat képezve jő elő, 
ezenfelül többnyire csak szórványosan, elvétve. E hegyvidéken 926 m át
lagos magasságban van e határvonal, a maximum 1326 m Tőkés hatá
rában a Hugyin-on. Hozzá lehet még a mondottakhoz fűzni, hogy e hegy
vidéken nemcsak a több helyen megállapított állományképzés felső határa, 
de a szórványosé is a keleti hegyoldalakon fut legmagasabban, e terület 
felel meg tehát legjobban a termőhely fekvéséhez fűzött igényeinek.

c) Szórványos előfordulás felső határa (v. faalak felső határa). A 8 
napkitettség átlaga 1186 m. Ezzel szemben a völgyekben messze: 1030 m 
átlagos magasságban marad el a határ. Az összehasonlítás azt mutatja, 
hogy a hegyoldalakon (kereken) 150, a völgyekben 90 m-el ér magasabbra 
a jegenyefenyőtenyészet, mint a gerinceken. A faalak határáról lévén 
szó, figyelemmel kell lenni a szelek hatására is, mely leginkább a gerin
ceken szembeötlő, itt törpítve el egyedeit a 8 m magasság alá oly szin
tekben, melyekben a hegyoldalakon nőtt fák a 20 m-t is meghaladják. 
Ezt igazolják az eredmények is. Tény, hogy a jegenyefenyő felső határa kö
zelében legkedvezőbb termőhelyei a hegyoldalak? különösen a keletre nézők. A 
gerincek mentén a szél akadályozza a faalakú előfordulás határainak 
emelkedését, a völgyekben pedig az állandóbb alacsony hőmérsék, a felül
ről jövő hűvös légáramlatok, a leginkább itt uralkodó fagyok. Amily mér
tékben kedvező termőhelyei a völgyek alant, éppen hűvösségük folytán el
lenkező a hatás nagyobb magasságokban: tenyészete itt ezért leszorúl.

A felső határ K, DK, D, DNy, Ny-i expozíciónál az átlag (1186 m) 
felé emelkedik (a grafikon középső vonala), az É, ÉK, ÉNy-i oldalakon 
alatta marad.

Hasonlítsuk össze a faalakú előfordúlás pásztáinak szélességeit a 
különböző napkitettségeken, a völgyekben és gerinceken:
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A két tenyészeti határ különbsége adja a tenyészeti öv magasságát- 
Ahol legmagasabb a pászta (*-al jelölve) ott van legkedvezőbb termőhelye 
s ezek az É—ÉK— K-i hegyoldalak; legkeskenyebb a pászta D— DNy-on, a völ
gyeken és gerinceken; legkedvezőtlenebb termőhelyei kétségkívül a gerincek. 
Itt az alsó tenyészeti határt a túl erős inszoláció és a talaj szárazság szorítja 
fel, a felsőt az érvényre jutó szelek nyomják le s így a pászta minimá
lissá szűkül: csupán 325 m magas.

E vizsgálatok eredményei az erdőtenyésztés szempontjából is figye
lemre méltathatok. Az az általános tétel, hogy t. i. a jegenyefenyő északi 
oldalakra való és itt telepíthető meg legnagyobb sikerrel, kiegészítést 
nyerhet a magassági elterjedés viszonyainak ismertetéséből merített kö
vetkeztetésekkel. Ezek, ily nagy területre vonatkoztatva, mint az Észak
keleti Kárpátok, csakis általános érvényűek lehetnek s hogy mily változ
tatással alkalmazandók adott esetekre, az elmondottak adhatnak irányítást.

E  hegyvidéken a jegenyefenyő az É, ÉK, K -i oldalakon s 580—1180 m 
magasságok közt tenyészthető legnagyobb sikerrel. Délnek hajló oldalakra ne 
telepítsük 700 m-en alul. Völgyek —  különösen É-nak nyílók —  már 500 
m-től felfelé alkalmasak a tenyésztésre, de 1000 m-en felül kevés sikerrel. A 
gerincek, élek, hegycsúcsok (mint szeleknek kitett helyek) erre általában véve 
alkalmatlanok.

d) Eltörpűlés felső határa, mintegy 200 m-el magasabb, mint a faalak 
felső határa. Ebben a pásztában többnyire mint a nagy t. f. magasságtól 
és széltől eltörpített fa fordul elő, vagy pedig elbokrosodik. Ennek a te
nyészeti határnak erdészeti jelentősége nincs, csupán annyit mond, hogy 
a faalakú előfordúlás átlag 552 m-es öve felett mintegy 200 m magas 
pásztában a 8 m csúcsmagasságot meg nem haladó törpe fa, vagy bokor
alakban fordúl elő. A legmagasabban észlelt törpe példányt E rösdi találta 
1510 m magasságban, a „Greben“ nevű erdőrész déli meredek oldalán 
(Felsővisó határa).

Pinus silvestris L. — Erdei fenyő.

Csupán két oly termőhelyéről van tudomásunk, melyeket őstermő
helyeknek jelölhetünk meg. Mindkettő Máramaros vármegyében fekszik, 
egyik a legnyugatibb, másik legkeletibb részén, teljesen elszigetelten.

A Nagyág forrásvidékén, Tarfalu (Óholyatin) község “határában mint
egy 20— 30 hektár kiterjedésű területen fordúl elő a „Kleva“ és „Viszoka
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Kleva“ nevű helyeknek a község felé hajló lejtőin.1 Az alapkőzet kárpáti 
homokkő, termőtalaja a lejtőkön homokos agyag, a Kleva tetején (1054 
m) görgeteg.

A Viszoka Kleva-n inkább szórványosan fordul elő, lúc és jegenyefenyő 
közt; 80— 120 éves és ennél idősebb példányokat is találunk itt, vegyesen 
ezek leszármazottjaival, 700 m körüli magasságban.

A Kleva délnyugati lejtőjén 602 m-től felfelé látjuk (alsó határ); 
előfordulása 700 m-től 844 m-ig tömeges s itt a területnek mintegy 0’6 
részét foglalja el, feljebb a csúcsig — 1054 m —  az erdő egyéb alkotó 
elemeivel (jegenyefenyő, bükk, nyír, hegyijuhar, rezgőnyár, mogyoró, ber
kenye) elegyesen lúcállományban tenyészik.

Máramaros keleti részén, Felsővisó határában, a Magúra Cataramáról 
lefutó gerincen 100 évnél korosabb példányok állanak szórványosan 1180— 
1220 m magasságok közt. Egyesek már elszáradtak.

Fontossággal egyáltalában nem bír, említésre azért érdemes, hogy a 
Guttin havasi legelőjén, törpeboróka közt egyetlen példány l 1/* ni magas 
fiatal erdei fenyőt találtunk 1411 m magasságban (D-i exp.).

Pinus Cembra L. —  Havasi fenyő.

II. k. 26. lap.

Igen mélyre ereszkedik le a lúcfenyő övébe s így aránylag magas 
— 450 m-es — tenyészeti pásztájából alig valami esik a lúcerdőhatár 
fölé; a Máramarosi havasok nyugati területén a lúcerdőhatár átlagos ma
gassága 1420, a havasi fenyő felső határa 1450 m. Sem oly mély alsó, 
sem oly alacsony felső határát más hegyvidéken nem konstatáltuk. Az 
alsó határ 1000 m-es átlaga mellett a minimum 844 m, Oroszmokra ha
tárának homokkőgörgeteges helyén: a Sztanyák gerinc alján (D-i exp.).

Brusztura és Oroszmokra havasalji kőgörgetegein, a véderdőkön és 
terméketlen területeken kívül az üzemtervileg rendes kihasználásra előírt 
erdőrészekben is előfordúl,1 2 jóllehet ezek is mindig sziklásak, kövesek. 
Az ezekkel szomszédos agyagtalajokon nem fordúl elő. Jellemző, hogy 
vastagtörzsű, hatalmas méretű példányok, miként a retyezáti vagy magas
tátrai stb. termőhelyeken, itt nincsenek, a havasifenyő és lúc egyaránt 
nyurga növésűek.

A „Nagy Gorgán“ déli le jtőin------  1079 m-től 1429 m-ig
a „Talpes“ délnyugati „ ........ . 1092 „ 1434 „
a „Pobita“ D—DK-i „ _____  —  1473 „

tenyészik a „Kedrin“ patakban 992 m-ig, a „Sztanyák“ gerincen 844 
m-ig ereszkedik le. Alapkőzet: homokkő.

1 L. e tárgyra nézve az Erdészeti Lapok 1890 évf. 752. lapján: „Erdei fenyő (P. 
silvestris) Máramarosban“ c. cikket, mely csak a Visz oka Kleva-i erdei fenyőről emlé
kezik meg. Területi adata (3 hold) csak erre vonatkozik.

2 Pl. a bruszturai m. kir. erdőgondnokság II. vs. 80. erdőrészletében.
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Pinus montana Mill. — Törpefenyő.
II. k. 26. lap.

Nagyjában a Nagyág folyó jelöli azt a határt, melytől nyugatra a 
Magas Tátráig nem fordul elő. Legnyugatibb lelőhelye a Máramarosi hava
sokban a „Szmerek“ (41° 11' 48° 40'); ha e termőhelyét az ökörmezői 
Kamjonka havas „Laza“ gerincével (41° 16' 48° 34') összekötjük, nyerjük 
a pontos nyugati határt. Innen keletre az alhavasi cserjevegetáció főal
kotó része.

Tenyészeti övének magassági határai:
szórványosan _____  1430— 1560 m közt,
tömegesen — ------- 1560— 1750 m „
szórványosan ------- 1750— 1870 m „

Az általános tenyészeti öv ekként 440 m magas és figyelemreméltó, hogy 
tömeges előfordúlása teljesen a középre esik, vagyis az alsó és felső szór
ványos pászta egyforma. Szélsőségek: minimum 1190 m (Felsővisó hat. 
„Dosu Makerló“ ), maximum 2000 m (Tiszabogdány hat. „Csorna hóra“).

Lelőhelyei

Szmerek, 41°11/ 48° 40'

1579 tető, 1530 mellékcsúcs 
K .......................................

Kamjonka havas, 41° 187 48° 347 . . . . I N y ..............
É N y ..............

I „Laza“ gerinc
Ozirnya, 41° 207 48° 36*57, ÉNy (helyi f. h. 1418) . . . .
Wusnianszki gerinc, 41° 207 48° 367, D K .........................

( 1583, tető
Kancs-havas, 41° 257 48° 357 ..................< völgy, Ny . .

1 Liski, ÉK . .

Csórni vrch, 41° 187 48° 337 ..................

Peredna, 41° 317 48° 3 0 ' .............. ...  . .

Jaszenovec, 41° 267 48° 297 . . . .  . .

Zanoga, 41° 297 48° 307 .........................

Piskonja, 41° 217 48° 3057 .....................

Nyegrovec, 41° 237 48° 307 .....................

(1491, tető

K • • • • ’
l völgy, DNy

Í1603, tető 
ÉNy . . .  . 
Ny

É ...........
1 1605, tető

i ÉK . .
I DNy, Ny

I mellékgerincén, ÉK  
határgerinc. . . .

É ....................
/ É ...............
\ mellékgerinc, ÉK 
/1712, tető
U .....................

A. h. F. h.
m m 

1374 
1237

1258
1262
1366
1273
1308
1432

1397
1294

1345
1393
1349

1409
1408
1472

1382
1260
1473 
1339 
1338 
1464 
1348 
1461 
1406

1458
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Lelőhelyei

Horbzvúr pat., 41° 23' 48° 30', É . . . . 
Nagy Gropa pat., 41° 23' 48" 30', É. . . 
Darvajka havas, 41° 26' 48° 28', K, 1439

Sztrimha, 41° 28' 48° 2 6 5 '.....................

Tapas, 41° 26' 48° 2 3 ' .............................

Sztreminosz, 41° 29' 48° 25'5'; 1656 tető 

Denyászka (Perednia) 41° 30' 48° 29' . .

Stranzul, 41° 35' 48° 26 5 ' ......................

Molocsno, 41° 36' 48° 27 5 ' .....................

Buxul, 41° 36' 48° 2 8 ' .........................

Popadja, 41°35' 48° 3 4 ' ......................

Oszeredok (Kopula) 41" 38' 48°27’5', D

(0'3 ha kiterjedt folton) 
í1723, tető

{ D N y ...............................
I É N y ................................
I É, 1480-tól lefelé . . . .  
t az 1552-es csűcs kopasz

1547, tető 
K  . . . . 
1634, tető 
ÉNy . . .

tető

) patak . . 
1695, tető 
ÉNy . .
D . . . . 

| 1742, tető 
\ D, DNy . 
I völgy, D .

/ völgy 
\ 1645,

11670, tető

Berty— Lyachu, ÉK '. '. '. '.

ÉK-i gerinc................................
Bertyánek pat., 41° 40' 48°27'57, völgy ( É K ) ..............................................

(14 4 3  ÉK
Berliászka, 41° 44' 48° 2 1 ' ..................... {1525* ÉNy
Cseri Apen, 41° 447 48° 217; 1532, tető 
Podpula, 41° 457 48° 187; 1684, tető

Nagy Gorgán, 41° 457 48° 327 ..............

Csorna (Durni) 41° 497 48° 237 ..............

Csorna (Bratkovszka) 41° 517 48° 2 2 7 . .

1611, tető
D, D K ............................
D ................................
1709, tető
N y ................................
g e r in c .........................
DNy ............................
1770, DK, kis foltokban

Sandriászka, 41° 467 48° 20 7
/ K, ÉK . . 
\ 1523, tető

Pobita, 41° 40' 48° 26'; 1505 tető, 
Kedrin, 41° 407 48° 267; patak (D)

Czarna Kleva, 41° 567 48° 2 1 7

Jasinszka Kozmieska, 42° 9 7 48° 107

%

DNy, 20—30 cm-es bokrok . . 
DK, 1632, kis folt

< É, 1697 tömeges f. h.................
„Steresora“ ÉK, 1540 tömeg. a. h.

I ÉK, 1454 foltokban..................
fÉ , ÉNy, 1634 kis foltokban 
\ É, 1484 tömegesen

A. h. 
m

1250
1396

1434
1607
1304

1505

1574
1474

1457

1497
1579

1500
1404
1440

1430
1419
1548
1490

1496
1193

1550
1573
1559

1380

1391

1434

F. h. 
m

1790

1720

1720
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Lelőhelyei
A. h. 

m
Kozmieszka patak, 42° 10' 48° 107; É, 14091 tömegesen .............................1397

Kozmieszka havas, 42° 11' 48° 117 .
(N y , ÉNy, 1450 kis foltokban
J lÉK, 1508 kis foltokban 
I 1575 - f  alatt: 1537, Ny, foltokban

i K • • .................................
J Ny, kis fo lto k .........................

É, ÉNy, sziklák védelmében .
I É, sziklák védelmében . . . .
Ny, néhány bokor . . . . . .  1522

Brescul, 42°9' 48‘ 9 ' ............................ i D, 1617 tömegesen, a. h.

Pietrosz, 42° 5' 48° 10'5' .

D, 1788 f. h.

Bresculsba—Polonina, « T U '  . . { j *  CS°P<f  “ “  ' ; | ' ;
Hoverla, 42° 10' 48° 107; DNy, 1749, kis csoport

í Ny, 1535 tömegesen a. h.
' J l

1564

Polonina—Harmanieszka, 42° 5' 48° 10# f. h.DK, 1686
Í K .............................

Turkul-Gutin-Tomnatek közt, 42° 13' 48° 77; nyereg 1822
i ÉK, 1783 tömegesen f. h. 

Gutin-Tomnatek, 42° 137 48° 6 ' .............. i N y ...................................
I K

Brebenjescul eredete, 42°13'5/ 48° 6 ' 1791 a tó körül zárt tömegben 
0 ^ , / K, 1422 tömeges a. h.

Brebenjescul, 42° 1357 48° 5' ÍD N y
í D, 1529 összefüggő foltok
J 1

1394

Czorna hóra, 42° 187 48° 3'

Pol. Lemska, 42° 147 48° 5 ° ..................< DK, 1552— 1788 tömegesen
* gerinc, 1831 foltokban

Muncsel, 42° 167 48° 67 ......................... | ..............

Pol. Balzatul, 42° 167 48° 47; Ny, 1562—1610 tömegesen
| É, 1568 foltokban
J Ny, 1796 tömeges f. h..............

* * * I ÉNy, 1905 kis foltokban
\ DNy, maximum . . . . . . . .

Czorna hóra és Gora vascul között, 42° 187 48° 37, nyereg (É, ÉNy) 1672— 1728, 
tömegesen

__ . ._0EE, / K, 1556 tömeges a. h...............1359
Kvaszm, 42» 1 47» 55 ..........................{ DK, 1645 tömeges f. h.

Pop Iván, 42»— ' 47» 55-5'; D K . ....................................................................
. , / Ny, 1674 zárt csoportok . . . 1553

Paltin, 42 1 47 54 .............................\m 2 tető, szakgatottan
ÍK , 1591 tömegesen a. h. . . .  1258

* \ 1795 tető, szakgatottan

{É, lavinajárat. . . . 1400
ÉNy, 1559 tömeges a. h.

Petrosu, 42° 177 47° 507, ÉK .................................... ... 1562
í D, 1667 kis csoportok

Pecialu, 42° 14' 47° 50'57 ..................... I É, 1729 tömegesen f. h................1668

Zerban, 41°587 47°557

Sztrunzsen, 41° 587 47° 55*57

Muntyele-Banita, 42° 167 47° 49'57

É, 1747 
ÍNy, 1511 záródott 
\ 1659 tető

f. h.

F. h.

1975
1966
1828
1984

1875

1820

1950
1904

1855
1830

1928

2000

1815

1842

1 A tömeges elöfordúlás minimuma.
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Lelőhelyei 

/ÉNy .
\ 1673 tető, záródott cserjés

A. h. F. h.
m m 

1577
Baita, 42° 15' 47° 4 8 ' .....................

Bukovinka, 42° 17' 47° ö l ';  É, 1472 tömeges a. h..........................................1418
Lutvasei patak, 42’ 17' 47° 51'; eredete, É .............................................. 1460
Mihailekül, 42° 8 ' 47°54'5'; É, havasi éger közt kis f o l t .........................  1842
Capul Grossilor, 42° 1*5' 47° 55'; nyereg (mocsaras hely) 1514
Dosu Makerló, 42° 25' 47° 45' ; Ny, minimum ............................................... 1190 1
Makerló patak, 42° 25' 47° 467; ÉK, 1518 folt

j DNy, 1610 tömeges a. h.
ÉNy, 1640 „ a. h.

.Komanove, 42» 315' 47» 4 6 ' .................. ÉK, DNy, 1730 tömeges f. h.
11734 tető, néhány bokor 

Komán, 42 ’ 30' 47° 47'; ÉK, 1722 tömeges f. h.
| nyereg, 1579 tömeges a. h.

Lunca ciasa, 42° 25' 47° 4 4 ' ..................< ÉK, 1504 csoportosan
I ÉK, 1630 összefüggőn

Torojaga, 42° 23' 47° 44'; É, ÉK, 1778 tömeges f. h......................................  1850
Snapenuluj, 42° 31' 47° 43'; É, ÉNy, 1488 tömeges a. h.
Coaszta plajuluj, 42° 31' 47° 38'; DK, 1604 tömeges a. h.
Barsaba, 42° 32' 47° 37'; DNy, csoportosan .............................................. 1442
Cerbul, 42° 32' 47° 38'; ÉK, 1693 összefüggően

/É, 1737 összefüggő f. h. 
\D , 1737 csoportosanCiarkanul, 42° 30' 47° 3 9 ' ..............

La fontana Stankuluj, 42° 32' 47° 41'; 1683 (ÉNy), 1729 (É) közt összefüggő
Ursuluj patak, 42° 33' 47° 41*5'; eredete, nyereg...........................................1477
Catarama patak, 42° 32' 47° 41'; 1590 összefüggő csoportok
Crecela—Prislopul Cataramei, 42° 32' 47°42‘5 '; É, 1629—18551 összefüggő

Hugyin, 41'49' 47"33‘5 '.....................{ £ £ % " * .......................... “

Larix europaea DC. (L. decidua Mill.) —  Yörösfenyő.

E hegyvidék egyetlen eredeti vörösfenyő-termőhelye1 2 Brusztura ha
tárában van. Több oldalról nyert információ alapján itt őshonosnak kell 
tartanunk, főleg ha tekintetbe vesszük, hogy a talált példányok félreeső, 
igen köves és magasan fekvő területekről valók; az egyik megfigyelő, 
Biok Zoltán megemlíti, hogy több helyen talált régi tuskó után Ítélve e 
környéken valaha nagyobb számban fordúlt elő. Most csak a következő 
helyekről ismerjük:

alsó határ felső határ
1. Kedrin patak (41° 41' 48° 25') 1086 (DK) 1242 (D, DNy)
2. Kupinec (41° 38' 48° 24') 1054 (K) 1442 (K)
3. Volovec (néhány vén törzs) 7603 (Ny, ÉNy) —
Fekete Béla a Kedrin patakban az alsó határnál hét vén példányt 

talált, körülötte zárt lúcos, szórványosan bükk, berkenye, hegyi juhar,

1 A  tömeges előfordúlás maximuma.
2 Th a i s z L.: Adatok Bereg vármegye flórájához c. dolgozatában (Magy. Bot. Lapok 

1911. évf. 41. 1.) Volóczról említi. I t t  kizárólag ültetésből ered.
3 Őshonosságát itt kétesnek tartjuk.

Fekete— B la ttn y : Fák és cserjék elterjedése. 19
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290 Magassági elterjedés

havasi fenyő, nyír és rezgőnyár. A legfelsőt a zárt lúcállomány felső ha
tárán látta, köves, görgeteges, meredek hegyoldalon; az alapkőzet kárpáti 
homokkő. Állítólag a Kedrin patak közelében, a Turbát patak torkolatá
hoz lefutó gerincen (réten) is van néhány darab.

Taxus baccata L. —  Tiszafa.
II. k. 27. lap.

Zemplén és Ung vármegye hegységeiben nem fordúl elő, tovább ke
letre haladva: Bereg vármegyében a Latorca forrásvidékén jelenik meg s 
a Máramarosi havasokban, különösen pedig a Fehér-Tisza vízkörnyékén 
igen gyakorivá lesz. A Fekete-Tisza mellékén újra ritka, csak egy bizony
talan herbáriumi adatból (Vágner L., Müller) tudjuk, hogy előfordul, de 
lelőhelyét a térképen meg sem jelezhettük, mert „Kőrösmező“ igen tág 
meghatározása e termőhelynek.

A 60— 76. lapon lévő felsorolás idetartozó adatait figyelemmel kísérve, 
azt találjuk, hogy sem talaj, sem expozíció tekintetében nem válogatós, 
termőhelyeinek legtöbbje az átlagos magassági határok — 660 és 1080 
m — közé esik. Legalacsonyabban fekvő lelőhelye — 588 m — Lonka 
határában van, a legmagasabb — 1236 m —  pedig Felsővisó határában, 
a Vasér felső folyásán.

Juniperus communis L. —  Közönséges boróka.
II. k. 27. lap.

E hegyvidéken csak szórványosan fordúl elő, néha a törpeborókával 
benőtt területeken is. Alsó határa nincs, felső határa kereken 1210 m. 
Oly hegycsoportokban, melyeknek legmagasabb földemelkedései ezen alúl 
maradnak (Simonka, Vihorlát, Polyána-Szinyák, Borlógyil), felső határát 
nem éri el.

A Rúna havason (DNy-i exp.) 1258 m maximumot állapítottunk meg; 
a keleti Beszkidekben 1211 m magasságon felül nem nő (Kincik-Buko- 
vinszki, Ny-i exp.), Fenyvesvölgyön a Sztudnica tetején (1035 m) láttuk, 
a Guttin alatt (41° 30' 47° 42') 1155 m-ig emelkedik, Lonka határában a 
Mencul délnyugati oldalán 1238 m magasságig J. nana közt tenyészik, a 
Bolotin tisztásain (Tér ebesfej érpatak hat.) is előfordúl 1201 m magasságon 
alúl. A Máramarosi havasok völgyeinek forrásvidékén jobbára teljesen 
hiányzik.

Juniperus nana Willd. —  Törpe boróka.
II. k. 28. lap.

Tömeges elterjedése az alhavasi tájra, a bükk- és lúcerdők felső 
határai fölé esik. Az előhegységben nem fordúl elő, hiányzik tehát az 
Eperjes—tokaji hegysoron, az Erdős Kárpátokban s a Guttin—Lapostól 
eltekintve a Vihorlát— Lápos hegységben is.
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Átlagos alsó határa 1230 m. Az expozíciók szerinti átlagok DK, D, 
DNy-on mélyek, az északos oldalakon magasak; az alábbi grafikon ezt az 
eltérést szemlélteti.

Juniperus nana Willd. alsó határa különböző napkitettségű hegyoldalakon — az Észak
keleti Kárpátokban.

Legmélyebb előfordúlási helyei: ^méter’’
Kulica havasa (Rónafüred határa)...........— 1202
Faca ursuluj (Tőkés határa) -------... ... 1267
Guttin—Secatura (Dióshalom határa) ... 1152
Güttin, D (Kapnikbánya) .....................   1257
Diel Rahovszky, ger. (Rahó) ____________  1002
Trufanec, DK (Kőrösmező)....... .................  1234
Szesa alatt, É, ÉNy (Kőrösm ező)__________  1223
Apsinec patak (Kőrösmező) — -----------  1205
Kracsunyeszka patak (Kőrösmező) _____  1259
Klewa, D (Kaszómező)---------- ------- — — 961
Tempa, DK (Lónka).......... —  .......... ........ 1043
Pop Ivánra menet, K (Petrova) ........... — 1358
Mencul, DNy (Tiszabogdány) .................— 1290
Kvaszni patak (Tiszabogdány) -----------  1230
Brescul, D (Tiszabogdány) ......................... 1088
Mencul, K (Terebesfejérpatak hat.) ........  1180
Mencul, D, DK (Terebesfej érpatak hat.) — 1170
Bér lak, K (Terebesfej érpatak hat.) ------- 703 minimum
Felső Suligul, D, DK (Felsővisó) ....... - ... 1365
Makerló patak (Felsővisó) ........... .......... ~  1362
Javorescul, DNy (Borsa) ---------- ------- — 1040
Cimbroslava mala, ÉK (Borsa) — ------- 1265
Szvidova, D, DK (Brusztura) ------   1123

Felső tenyészeti határának kialakításához nem elég magasak sem a
Polonina Rúna (1482 m), sem a Stoj (1679 m), sem a Guttin (1447 m). 
A Máramarosi havasoknak keleti részein feltornyosúló s néha 2000 m-t is 
elérő hegytömegein átlag 1900 m t. f. magasságig terjed, maximum a 
Csorna horán (Tiszabogdány hat.) 2000 m. A Torojagán (ÉK) 1930 m-ig, 
a Hoverlán (DK) 1875 és (É) 1834 m-ig, a Turkul-on 1920 m-ig, a Guttin- 
Tomnateken 1783 m-ig, a tiszabogdányi Munöel-en 1957 m-ig, a Pietroszon

19*
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1942 m-ig, a Pop Ivánon (ÉK) 1939 m-ig, a Szvidovecnek Blisznica csúcsa 
(1883 m) alatt 1798 m-ig emelkedik.

Fagus silvatica L. — Bükk.

II. k. 28. lap.

Itt, ahol a magashegység és lapály közé domb, vagy hullámos vidék 
nem igen ékelődik, tenyészete mélyre hatol le, sőt Bereg vármegye síkjaira 
is lejön (lásd: Vízszintes elterjedés és a magassági elterjedésnél: Nagy- 
és Kis-Magyar Alföld). Általában a hegyvidék lábáig számottevő azokon 
a helyeken, ahol az erdőket nem irtották, vagy pedig ahol a nagyobb 
sarjadzási képességű fafajokat (tölgy, gyertyán) az emberi kultúra ered
ményei még nem juttatták uralomra. A szórványos előfordúlás alsó határa 
(kereken 250 m) és az állományképzés övének alsó széle (kereken 350 m) 
közt 100 m átlagos különbséget találunk. Minimumok: 119 m Nagyláznál 
(szórv. előfordúlás) és 124 m Felsődomonyán a Kőhegy ÉNy-i lejtőjén 
(állományképzés); Alsódomonyán 131, Ungdaróczon 150—170 m magasság
ban szórványosan terem, Czigányoson még ily szintekben állományképző 
(Flusti Hrunok e. r.), Gerény község területén (Temini e. r.) 151 m-ig, 
Ungludasnál a „Horvát domb“-on 130 m-ig hatol le; Ungvár hatá
rában a „Cservenyicá“-n és Neviczkén 150, Radvánczon 130 m-ig, 
Ókemenczén 151 m-ig ereszkedik le a bükkös, az Ung vízkörnyékén fel
jebb mindenütt állományképző fafaj a völgyek fenekéig.

Az Ung síkjáról a Vihorlátra menve 183 m magasságban már bükkös 
váltja fel a tölgyest (Jósza), a Simonka északi lejtőin a 300 m-es alsó 
bükkhatár nem természetes. A Guttin alatt Alsófernezelyen (Tölgyespataka 
e. r.) 350 m-ig, az Avas északi lejtőin Szaplonczán (Kecskekő) 337 m-ig, 
a Taracvölgyén (Nyágova hat. Sóspatak) 288 m-ig, a veréczei Tiszahidnál 
185 m-ig (É-i exp.) száll le s utóbbi helyen Quercus sessiliflora állomány
ban Qu. Robur, Carpinus Betulus, Betula verrucosa, Corylus és Acer 
campestre társaságában van. Az Apsa-patakon 269 m-től, a Latorcán 
(Beregszentmiklósnál) már 151 m-től felfelé állományképző. A most fel
sorolt határok többnyire a legalacsonyabbak és jórészt természetesek, 
vannak azonban helyek, ahol felfelé haladva jóval 300 m-en felül, sőt 
4—500 m-re találjuk a legalacsonyabban tenyésző bükköt vagy bükkállomá- 
nyokat; a sóvári hegyekben (Eperjes-tokaji hegysor), pl. a sóvári vár 
környékén 592 m magasan van a bükkösök alsó határa, alantabb mindenütt 
a tölgy az uralkodó. Ily esetek a hegyvidéki átlagot aránylag magasra: 
350 m emelik, de ezzel ez a szám a jelenlegi települési viszonyok hű 
határjelzője lesz.

Ha az alsó határokat expozíciók szerint csoportosítjuk (II. k. 28. lap), 
az átlagsor azt mutatja, hogy a völgyekben (különösen az É-nak nyílók
ban) tetemesen lejjebb hatol, mint az oldalakon. Ezt a jelenséget ma
gyarázni is fölösleges; minden erdész tudja, hogy alacsonyabb termő
helyeken a hűvösebb, párában dús völgyeket jobban szereti, mint a száraz,
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nap hevének jobban kitett hegyoldalakat. A szórványos előfordulás alsó 
határainak átlagosával (egyrészt a csekélyebb adatszám, másrészt az 
előfordulás esetlegessége miatt) nem számolva, a tömegesebb térfoglalás 
—  tehát az állományképzés — alsó határa az északnyugati hegyoldalokon 
a legmélyebb (átlag: 294 m), a délnyugatin a legmagasabb (átlag: 406 m). 
Ez teljesen összhangban van a tölgy és bükkállományok ellentétes termő
helyi igényeivel: a tölgy a déli oldalakon jut uralomra, de tért nyit a 
bükk lényomulásának az északi és északnyugati oldalakon.

Az Eperjes-tokaji hegysoron, a Vihorláton s az Erdős Kárpátokban 
felső tenyészeti határát nem éri el (a Simonka csúcsa: 1092 m, a Vihorlát 
1074 m magas). A legemelkedettebb gerincek és csúcsok bükktenyészetén 
azonban már a t. f. magasság és szelek okozta törpülés jelei látszanak, 
Ung, Bereg, Máramaros és Szatmár hegységeiben —  ott hol erdóhatárt 
képez — tenyészeti öve felett havasi térségek terülnek el. Itt bocsátjuk 
előre, hogy a keleti Beszkidekben, ungi havasokon (Polonina Rúna. 
Kulica, Osztra) és beregi havasokon az erdőhatárt mindig a bükk képezi; 
a „bükkhavasok“-nak nevezett alhavasi régió cserjevegetációja szegény, a 
törpefenyő hiányzik, ritka a Juniperus nana, viszonylag leggyakoribb az 
Alnus viridis. E bükkösökben egyéb lombfa ritka, a fenyők közül a 
jegenyefenyő szórványosan lép fel, tömegesebben a Rúna havas északi 
lejtőin látjuk. A bükkösök régiójában fellelhető tölgy- (Quercus sessili- 
flora) állományok maradékai növény földrajzilag érdekesek, erdőgazdasá- 
gilag csekély jelentőségűek.

E területeken a bükk — melyet minden valószinűség szerint a tölgy 
előzött meg — őstermőerejében van, a lúcfenyő térfoglalása a jelenkorban 
észak-északkelet felől kezd érvényesülni, a galiciai határ mentén (Besz- 
kidek) itt-ott elfoglalja már a kiirtott bükkösök helyén lévő legelőket és 
réteket (Uzsok, Haj ásd, Verebes, Ujrosztoka). E területfoglalás lefolyását 
a jövőben nehéz lesz majd megállapítani, mert e hegységekben már jelen
leg is sok magzókorban lévő, telepített lúcos díszlik, ezek maghullásuk
kal szintén segédkeznek majd az ősbükkösöknek fenyvesekké való átala
kításában.

A tiszta bükkösök és a lúcterületek közti határvonalat nagyjában 
az Ökörmezőn, Felsőszinevéren, Németmokrán, a Szvidovec tetőn áthaladó 
s a Fekete-Tisza völgyén meghúzott vonal képezi.

A felső tenyészeti határok méltatásánál nem szabad figyelmen kívül 
hagyni azt a körülményt, hogy e hegyvidék nyugati területe (Ung, Bereg 
vármegye) a magyarországi bükkterületek közt a legkedvezőtlenebb 
helyen van, mert közel esik a bükk földrajzi elterjedésének ÉK-i határá
hoz, a Szarmata kerülethez. Ha tehát szóvá tehető e hegyvidék bükk- 
erdő határainak általános depressziója, sohasem szabad elfelednünk, hogy 
ehhez ez a fontos tényező is hozzájárul.

Ha össze akarjuk hasonlítani e hegyvidék keretébe tartozó hegysé
gek felső bükkhatárait, külön kell csoportosítani az erdőhatárokra, külön 
a lúcosok alatt tértfoglaló bükkállományok felső határaira vonatkozó
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adatokat; itt a lúcosban elszórt bükk tenyészetének felső határát, a 
bükk-erdőhatároknál pedig az elcserjésedés övének határait is megállapít“ 
hatjuk. Ily megkülönböztetésekkel végzett számítások világos képet adnak 
régionális elterjedésének részleteiről1:

Hegycsoport

Eperjes-tokaji hegysor 
Erdős Kárpátok . . . 
Keleti Beszkidek . . . 
Ungi havasok . . 
Beregi havasok. . . . 
Máram. hav. Ny-i része 
Máram. hav. K-i része 
Avas—Guttin— Lápos . 

Északkeleti Kárpátok

Felső erdöhatár

N  e
N  e

1130 (1188) 13 
1190 (1260) 24 
1200(1293) 73 
1290 (1375)145 
1270 (1387) 98 
1280 (1384) 17

Állományképzés Szórv. felső határ
f. h. felette lúcos 

m é
m é

1180 (1342) 55 
1260(1382) 57

lúcosban

1280 (1446)118 
1290 (1240)109

Cserjealak f. h.

e 1
e 1
1220 {1268) 8 
1230 {1340) 15 

1260 (1360) 4 
1340 (1430) 39 
1380 (1453) 54 
1360(1396) 9

1250 (1387)370 1220(1382)112 (1446) 227 (1453) 129

A Máramarosi havasoknak főleg nyugati részén borít be nagy terü
leteket (ezt az adatszámok is jelzik) s igen magasra emelkedik, de ott, 
ahol a lúcosok veszik át az uralmat, megint visszamarad s az állomány
képzés felső határának megkülönböztetett kőt esete közti magassági 
differencia 110 m. A Beszkidek, Ungi és Beregi havasok erdőhatára 
alacsony, a keleti részeké magasabb. Ha tehát csupán e két részre 
(nyugatira és keletire) osztjuk e hegyvidéket, ez esetben:

átlag (m) max. (m)

a nyugati részen 1190 1293

a keleti részen 1280 1387
különbség: 90 94

a nyugati részen 1250 1360
a keleti részen 1360 1453

különbség: 110 93

Az erdőhatár fölé illeszkedő bükkcserjés öve tehát átlag: 
a nyugati részen 60 m \
a keleti részen 80 m ( magas- A bükkállomány fölött lévő lúcállomá-

nyokban ezt a formációt a szórványos előfordúlás pásztája helyettesíti, 
melynek magassága — a fenti összeállítás szerint: (1280— 1220 m) 60 m 
— ' tehát a bükkcserjés övmagasságának felel meg.

A tenyészeti övék1 magasságának összehasonlítása a következőket 
mutatja: 1 2

a bükkerdőhatár— —

a bükkcserjés felső határa

1 Az első szám átlagot, a zárójelben lévő maximumot jelent a tengerszint 
feletti magasság métereiben adva, az utolsó szám: a megfigyelések száma.

2 A  IL kötet 28—29. lapjának táblázatai alapján kiszámítva.
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a) a felső erdőhatárt képező bükkösöknél,

a faalakú előfordulás öve (kikerekítve) — — ... 1000 m
az állományképzésre esik_____  900 m |
a szórványos előfordúlásra az >

alsó határnál----------- --------  100 m ]
az eltörpülés (bükkcserjés) öve ~ ........... — -------------- 80 m

Általános tenyészeti öv — — — 1080 m

b) a lúcosok alatt elterülő bükkösöknél,
a faalakú előfordulásra esik (kikerekítve) —.........— 1030 m
ebből állományképzés-------— 870 m ^
a szórv. előfordúlás pásztája >

lent és fent (100 -f- 60) együtt 160 m J
az elcserjésedés öve ............................ -  — — -------  —

Általános tenyészeti öv - .........— 1030 m

Míg tehát a lúcos védelme alatt a faalak öve tágabb, addig a 
lúcmentes területeken az állományképzésé az, még pedig egyenlő mérték
kel: átlag 30 m-rel. Az általános tenyészeti öv ott magasabb, ahol a 
bükk klimai határt képez, tehát ahol a bükkcserjés — viszonylag keskeny 
— öve kialakulásának lehetősége megvan.

Hogy a felső bükkerdőhatár magassága expozíciók szerint miképen 
változik s milyen a határok helyzete a lúcosok alatti bükkállományok- 
nál, erről a következő diagramm ád felvilágosítást (1. II, k. 29. old.)

az Északkeleti Kárpátokban.

Az erdőhatár (I.) minden expozíciónál magasabb, mint a lúcosok 
alatti bükkállományok felső határa (II.); feltűnő, hogy D-en és DNy-on az 
erdőhatár vonala annyira leszorúl, hogy majdnem összeesik a II. vonallal. 
Azt mondhatjuk, hogy állományképzésének felső határa a D-i és DNy-i 
oldalakon — akár lúcfenyő foglal felette helyet, akár havasi térség — 
ugyanazon magasságig emelkedik, egyebütt következetesen eleváltabb az 
oly bükkösök felső határa, melyek felett lúcosok nem terülnek el. Lássuk 
most, vájjon minden hegycsoport hozzájárúl-e az erdőhatár előbb feltün
tetett depressziójának előidézéséhez? Állapítsuk meg az erdőhatárok 
expozíciók szerinti átlagsorát minden nagyobb hegycsoportra külön-külön 
s állítsuk egymás mellé a diagrammokat. Arra való tekintettel, hogy a
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keleti Beszkidekre és a Guttin-Lápos hegységre vonatkozó adatok száma 
oly csekély (13 és 17). hogy ezek megosztva, megbízható átlagsort nem 
adnak, vegyük szemügyre csupán az Ungi havasok (27 adaP, Beregi 
havasok (73 adat) s Máramarosi havasok erdőhatárait:

É ÉK K DK D DNy Ny ÉNy 

I. Ungi havasok ............................  1225 1180 -  1219 1190 1159 — 1172
II. Beregi h a v a so k ......................... 1209 1194 1220 1247 1198 1176 1194 1209

III. Máramarosi havasok..................  1273 1269 1293 1294 1285 1275 1281 1269

Bár nem lehet elvitatni, hogy a D, DNy-i depressziót mindhárom 
csoport erdőhatára mutatja, ez legerősebben jut kifejezésre az Ungi és 
Beregi havasokon (Polonina-Runa, Kulica, Osztra, Sztoj, Polonina-Borsava, 
Pikuly).

Miután a gyakorlatban sokszor esik szó a bükkerdőhatároknak 
mesterséges leszorításáról éppen az előbb említett hegységek meleg 
oldalain, azt kellene hinnünk, hogy a fenti grafikon éppen ezt igazolja. 
Azt is mondhatnók, hogy e mesterséges leszorítás mértéke a máramarosi 
bükkerdőhatároknál már nem oly erős, mint Ungban és Beregben. Tekin
tetbe kell azonban venni, hogy az emberi befolyástól talán teljesen 
független tenyészeti határoknál (állományképzés felső határa, felette 
lúcos) szintén D, DNy-i depresszió mutatkozik (II. k. 29. lap).

I. Fagus silvatica L . állományképzés felső határa, felette lúcos, II. szórványos előfor- 
dúlásának felső határa lúcosban, III. Picea excelsa Link. zárt állományképzésének felső 

határa az Északkeleti Kárpátokban.

A szakemberek előtt ismeretes, hogy a felső erdőtájnak a lúcfenyő 
övébe benyúló bükköseit általában déli oldalakon látjuk. Annál érde
kesebb, hogy e hegyvidéken (és pedig ahol a lúcosok alatti bükktenyé- 
szetről szó lehet: a Máramarosi havasokban) csupán DK-en emelkedik
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magasra s D-en, még inkább DNy-on és Ny-on a lúcfenyő elől mélyebbre 
vonúl le. A D, DK, DNy-i hegyoldalak lúcosaiban a szórványos előfordulás 
felső határa (II.) már normális futású. Összehasonlítás végett a fenti 
ábrába a lúcfenyő zárt állományainak felső határát is (III.) felvettük; első 
tekintetre feltűnik, hogy itt is jelentkezik a DNy-i leszorítás és ilyképen 
a lúcfenyő zárt állományképzésének (III.) és a bükk állományképzésének 
(I.) határai meglehetősen parallelek. Szándékosan nem tüntettük fel a lúc
fenyő felső erdőhatárának (szakadozott állományok felső határa) megfe
lelő diagrammját (ahol történetesen szintén DNy-i leszorítást látunk), nehogy 
a leszorítás mesterséges okait tételezzük fel; a zárt lúcosok felső hatá
rainak mintegy 100 m-el mélyebben fekvő átlagánál a mesterséges leszo
rítás számításba nem vehető.

Végeredményben azt látjuk, hogy e hegyvidék összes hegycsoportjai 
felső bükkerdőhatárainál D-en és DNy-on depresszió van, az Ungi és Beregi 
havasokban erősebb, a Máramarosi havasokban gyengébb. Ugyanily de
pressziót jelez a Máramarosi havasokban a bükk állományképzésének felső 
határa a lúcállományok alatt s valamivel gyengébbet a zárt és szakadozott 
lúcosok felső határa is. Ezekből'következik, hogy e leszorítást természetes 
okok eredményezik, melyekhez —  főleg Ungban és Beregben —  mester
séges tényezők is hozzájárúltak.

A bükk Ung és Béreg vármegye alacsonyabb hegycsúcsai alatt nem ké
pez határt. Természetes határa csak a Polonina Rúnán, a Kulicán és Osztrán 
s a Beszkidek kimagasló (1100 m-t meghaladó) részein van. Az alacso
nyabb gerinceken, hegyéleken és tetőkön a depresszió, vagy az elcserjésedés 
oka főleg a szél. A Beszkidek ungi-beregi láncolatát, a Rúna, Kulica és 
Osztra havasait ősbükkös köríti, nagy kiterjedésű legelőknek adva helyet 
tenyészeti határa felett; — 1000 m magasságig majd minden hegykúpot 
és gerincet erdő borít, a magasabbak többnyire kopaszok. A bükkös köz- 
vetetlenűl a gerinc vagy csúcs alatt ér véget, keskeny szalagot vagy foltot 
hagyva csupán szabadon. Magas helyről tekintve át e vidéket, a bükkösök 
összefüggését számtalan kisebb-nagyobb tisztás, nyelv szaggatja szét, ka
szálók és legelők, irtott és mezőgazdasági célokat szolgáló területek (zab
földek 800 m, sőt 900 m-en felül is, pl. Havasköz, Viharos) megfosztják e 
környéket vadregényes vonásától.

Az Északkeleti Kárpátoknak a legeltetésből és a legextenzívebb mező- 
gazdaságból élő szláv és román lakossága a bükkösöket erősen megszag
gatta s néhol egész ligetes erdőkké alakította. Ilyen helyeken látjuk azokat 
a torz bükk-bokrokat, melyek a juh- és kecskenyájak munkájának ered
ményei. A kiirtott bükkös területét rendesen nyír lepi be s ez alatt tengő
dik a százszor visszarágott bükkujulat; néha a mezgés- és hamvaséger 
is társúl szegődik hozzá, másutt a galagonya és mogyoró hatalmasodik el.

A bükkállomány felső határainak közelében nem azzal jelzi a 
tenyészetére már meg nem felelő magassági régió közellétét, hogy szaka
dozott lesz (mint pl. a lúcfenyőállomány), hanem megtartva teljes sűrűsé
gét, csupán törzsmagassága csökken, fokozatosan leszáll gyakran a faalak
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(8 m) alá s zárt törpe bükkös (bükkcserjés) zárja le a tenyészetet. Ha a 
havasi térségen bükkcsoportok vagy elszórt fák láthatók, ezek mindig a 
néhai erdő megmaradt hírmondói. Bizonyos, hogy a havasok alatti bük
kösökben gyakori az irtás, az is igaz, hogy leginkább a D-i oldalakon, bár 
Ny-i és K-i expozícióval bírókon sem ritka. Ez az irtás azonban nem 
következetes, inkább foltokra, lapos hegyhátak területére terjed ki. Na
gyobb a lankás, mint a meredek oldalakon. Ha a tenyészeti határon lévő 
bükkegyedek növekedését, törzsmagasságát, ágfejlődését, egész habitusát 
összehasonlítjuk más — föltétien természetesnek talált —  bükkösök határ- 
fáinak jellegével, igen szép következtetést vonhatunk az esetleges irtások 
terjedelmére.

A bükk a gerinceket kerüli és ott, hol nincs meg a tavaszi fagyok 
veszélye, igen szereti a völgyeket. E viselkedésének oka a szelek irányá
ban tanúsított érzékenysége. Kevés oly fafajunk van, mely oly feltűnően 
jelezné a szelek hatását, mint éppen a bükk. Széltől védett, bár magas 
fekvésű hegyoldalakon magas törzsű állománya nő, széljárta, viszonylag 
alacsonyabb gerinceket már elkerül, közelében törpe marad. Ezt nemcsak 
Ungban és Beregben látjuk, hanem másutt is. A szepes— abauji határon 
pl. a gerincek mentét (Prakfalu—Meczenzéf s Gölniczbánya—Aranyida közt) 
többnyire szintén szabadon hagyja a fatenyészet, vagy pedig bokrokká tör- 
pűl a bükk mellett a jegenyefenyő is. A sárosmegyei Mincsol-Csergő hegység
ben éppen így nyilvánul meg a fel nem tartóztatott galíciai szelek hatása 
s bár itt a tetők és gerincek magassága 1000— 1100 m körüli (Mincsol 
1157 m) állománya sohasem hatol föl a tetőig. Irtással itt is van dolgunk, 
sőt gyönyörű kaszálók terűinek el az irtott területeken, de ott, ahol a 
szélfogó szerepére hivatott szélső girbe-görbe, hajlott törzsű egyedekből 
álló keskeny pászta szegélyezi a bükköst és csak ott nő magas törzsűvé, 
ahol már szélárnyékban van — irtásról aligha lehet szó. Hasonló viszo
nyokat látunk a Vihorláton s a keleti Beszkidek sok pontján is. Ha ily 
gerincek kopaszságának a szól az előidézője, ebből az is következik, hogy 
az ellaposodó oldalakkal bíró, vagy laposabb dombhátakon szélesebb — 
területben tehát kiterjedtebb — az erdőtlen pászta. Oly gerinc, melynek 
egyik lejtője lankás, a másik meredek —  szembeszökően mutatja ezt a 
különbséget.

A  bükkerdó'határ helyzete széljárta gerincek alatt, meredek és lankás hegyoldalon
(sematikusan).

A bükkerdőhatároknak a gerinceken észlelhető lenyúlásaira sok pél
dát találunk a katonai térképeken; a magasságmérések is igazolják, hogy
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a havasokról lefutó mellékgerinceken alacsonyabbb az erdőhatár, mint az 
oldalakon és völgyvégeken.

A  bükkös felső tenyészeti határának helyzete a rétegvonalakhoz.

Ha föltesszük, hogy a bükkerdő határa a széltől védett oldalakon 
mintegy 1150 m, ez a határ a hegykúpot sohasem futja körül ebben a 
rétegvonalban, hanem a szél hatásának kitett gerinc felé való közelséggel 
erősen esik, erdőtlen benyúlást, nyelvet hagyva szabadon a gerincéi mentén.

Miután ily leszorított határok szegélyfái nem azt az alakot, növeke
dést, koronafejlődést stb. mutatják, mint a védett oldalak ugyanazon 
szintjében, s a fák csúcsmagassága közt is tetemes a különbség, ily 
szempontokat sohasem szabad tekinteten kívül hagyni, ha a határleszorí
tás okait kutatjuk. A természetes hatások eredményei a mesterséges 
befolyásokéval sok tekintetben azonosak, az irtások is többnyire gerince
ken és lankás oldalakon láthatók, a szelek s más klimai tényezők hatásai is.

A keleti Beszkidek legmagasabb pontjai egyike a Rauka (1301 m), 
déli oldalain a zárt bükkállomány fokozatosan törpülve 1188 m magas
ságtól fölfelé már 8 m-nél alacsonyabb s 1263 m magasságban a 2— 3
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m-es, sűrű bükkcserjés is véget ér; az utolsó elszigetelt bokor 1268 m 
t. f. magasságban van. Eszerint az eltörpülés pasztája itt maximálisan 
75 m magas, azonban kelet és nyugat felé keskenyedik, a széljárta gerinc 
közelében majdnem 0-ra redukálódik (csupán a széleken, a szélfogó 
szerepére hivatott néhány törzs nem tud fává vergődni). Csak az említett 
fokozatos eltörpülésnek lehet a tengerszint feletti magasság nagyobbodása 
az oka, a hirtelen eltörpülésnek, vagy a tenyészet megszakadásának oly 
pontokon, melyeknek tengerszint feletti magasságában a szomszédos 
hegyoldalakon szálas bükk erdő terem: rendesen a szél az oka.

A legtöbb (néha a bükk átlagos felső tenyészeti határánál tetemesen 
alacsonyabb, 900— 1000 m magas) gerinc mentén —  hacsak keskeny 
sávban is — tisztás ékelődik a két hegyoldal bükköse közé, melyet az 
ember mindegyre tágítani igyekezett; e munkája még most is serényen 
folyik.

A völgyvégek és az ezek közt vonuló gerincek erdőhatára közt 
40— 50 m magassági különbség észlelhető, a hegyoldalak erdőhatárának 
magassága e két érték közt fekszik: átlag 25— 30 m-rel magasabb a 
gerincek erdőhatáránál. Az erdőirtás inkább a hegyhátakon történt, legelő
nyerés céljából; a völgyvégeken a viszonyok a legeltetésre nem kedve
zőek, különösen tavasszal. A hó a havasalji völgyek végében nagyobb 
mennyiségben halmozódik össze a tél folyamán s jóval később olvad el, 
mint a hegyoldalakon és a gerinceken. Ez utóbbiak inkább száraz, seké
lyebb, állattól, embertől folyton járt termőhelyek. A csírázás itt a leg
koraibb, a késői fajok hatása is éppen ezért itt jelenkezik leginkább. Az 
aránylag korai rügyfakadás folytán a fejlődő csemeték ki vannak szolgál
tatva a legelő marhának, ezért látunk a melegebb oldalak és gerincek 
bükkerdőhatárain oly ritkán fiatalost. Az erdőhatár természetes emelke
dése itt ily körülmények folytán gátolva van, a völgyvégek bükköse 
ellenben esetleg elvesztett területét visszahódíthatja.

Aki bükkhavason járt, tapasztalhatta, hogy kis területen ugyanazon 
rétegvonalban futó bükkhatár fáinak törzsmagassága egyforma; ha az 
erdőhatár e rétegvonal alá sülyed s ezzel fokozatosan emelkedik a fák 
törzsmagassága s ha viszont az erdőhatárnak e rétegvonal fölé való emel
kedésével törpülés áll be, e megállapítás a mesterséges leszorítást igazolja; 
ha azonban (kisebb területen) az erdőhatár bárminő ingadozása mellett 
a szegélyfák csúcsmagassága állandó, az erdőhatár ily kialakúlására ter
mészetes okok hatottak. Az elmondottak után föltételezhető, hogy az 
ősbükkösök felső tenyészeti határa valamikor a rétegvonalakkal futott 
egyközűen, némi depresszióval a gerinceken. Ez a természetes tenyészeti 
határ jelenleg nagyobbára csak a völgy végekben s a meredekebb és zord 
fekvésű lejtőkön található föl; ez alapon az irtások nagyságára valószinű 
következtetéseket lehetne tenni. Ha a havasi égerrel borított területeket 
szemléljük (pl. a Stoj északi oldalán), azt találjuk, hogy ahol véget ér a 
bükkös, ott van alsó határa az Alnus viridis sűrű bozótjának. Itt nem 
legeltetnek a bükk-határ felett s a szélső fák mégis elég magasak, alig
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különböznek a déli oldalak erdőhatárán lévőktől. A különbség csak az, 
hogy míg az északi oldalon magavetés által az éger sűrűségtől egy-egy 
törpe-bükk, vagy hegyi-juhar tör elő, addig a délieken —  ahol a legelő
állat jár —  ez nem történhetik meg. Itt az erdőhatár, ha egyszer — 
bármi oknál fogva — leszorúlt, úgy is marad.

A következőkben csupán kis töredékét soroljuk fel azoknak a felső 
határadatoknak, melyek a bükkformáció változatos kialakulásának verti
kális keretét képezik (a szélsőséges adatok alá vannak húzva):

a) Állomány kép zés felső határa, mint erdőhatár:

1. Keleti Beszkidek.

Patakújfalu hat., Rauka D -------------
K___________ ______

Határszög hat., Pólón. Bukovszka DNy
Ny------  .
D ...........

Kicsvölgy hat., Cseremka É, ÉK — .
Erdőludas hat., Beszkid DNy -----— .

ÉNy ......................
Hajasd hat., Cserbina patak DNy -----

Sztinszka D, DK — -
2. Ungi havasok.

Rúna havas, Visoki vrch É ...........—
É ................................... .........
É K ............................................
ÉK, K ______________ __________
DNy ...................... ................
DNy .............     .
ÉNy ........ .. ........................... .
D K ____ ______-  ... ... - .........
É, ÉNy....... . - _______ _________
Vojvodina völgy vége ---------
É ....... ......................................
DNy .................. .................... .

Kis Kulica É K ...................... ...............
Kulica ÉNy.............................................

DNy .......................................
gerinc.......... .............  —
ÉNy ...................... . ............

Osztra D K ---------------------------- -------

3. Beregi havasok.

Sztoj Ny, DNy-------------- - -------------
Vrch Pláj É ...................................... .

Faalak Cserjealak
(Dl) (m)

____  1188 1268
1244

-----  1180 1250
1211
1171

____ 1130
____ 1120

1200
____ 1140
____ 1112

. — 1260 1340
____ 1220

1300
____ 1229 1250

1230
____ 1212
____ 1177
____ 1208
____ 1215
. — 1157
____ 1205
----- 1156
____ 1180
____ 1180 1270
____ 1185
----- 1154
. — 1155 1160
. — 1230 1300

. — 1229

. — 1205
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Faalak Cserjealak
(m) (m)

Pláj havas D .......................................................... 1068
DK, K ..........................................................  1132
gerinc.......................   1186
ÉK, ÉNy ....................................................  1200
ÉNy .......................................................... 1195
É ...............................................................  1169
N y ....... .......................................................  1144

Lálovszki völgy ..................................  1220
Hrobistye Ny .......................................................... 1227
Toszti nusz gerinc ............................................... 1025
Mencselina havas É, D .........................................  1235

völgy vég ........ - .........................................  1188
Tomnatik É, ÉK ...........................................   1162

Ny, DNy ............................    1110
Kirnica gerinc....................................................— 1039
Bereznek hat., Szvinszki gyil ................   1229
Rókamezö hat., Rozanszk gerinc .........................  1214
Szuhabaranka hat., Bronyka völgy......................... 1286
Ökörmező hat., Ménesül gerinc..............................  1165

K ..........   1226
É, É K .................................... 1252
N y .........................................  1185

Kuk havas K ............................................... 1182
É K ..................................................... 1170

Pereháza hat, Osztrahora K.................................... 1172
ÉK..............................................  1223 1270
D ...............................................  1265

Izbonya hat., Osztrahora havas DK ...................  1275
ÉK— - ....................................    1269

Beregsziklás hat., Pikuly K, DK, D.........................  1285
K ........ ...................................... 1293 1360
Ny, DNy........................   1200

Beregbárdos hat., Ruszkiput D ...............................  1173
Zúgó hat., Ok Vrch É, É N y ............   1228

4. Máramarosi havasok.

Alsó- és Felsőkalocsa hat., Hersovec patak DNy— 1251
Priszlop gerinc .........................................  1306

DK ............   1352
Darvajka K .............- .........................  1331
Sztreminosz D .........................................  1358

Dombó hat., Tempa DNy............   1361
Királymező hat., Klimova ÉK, K .........................  1307
Németmokra hat., Berty DNy .....................................  1430
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Faalak Cserjealak
(m) (m)

Tereselpatak hat., Rúzsa DK....................................  1310
Széleslonka hat., Ménesül K-....... -.......................... 1275

D, D K ................    1282
Apsa hat., Szeredni pláj gerinc..............................  1250
Kaszómező hat., Flantus D ....................................  1254

D (más helyen).........................  1315
É N y ........................    1229
D N y .........................................  1235

Kercseia N y .............. -......... -....................  1298 1311
É ...................................................   1340

Flantus-Urda gerinc.....................   1339
Urda ÉNy................    1226
Kobila ÉK, K ......................    1178
Vedenyaszka K ........ -...............................  1380

Gyertyánliget hat., Nagy Ménesül É ................. „  1267
Ny..............................  1280

Vedenyaszka D ................   1326 1342
Dodiaszka Ny—............................................  1350

völgy..............................................  1249
Vorotyászka D .................................................  1331

K, DK ............................................ 1352
K ... ............................. . ... 1326
É .............................................   1340

Unguriaszka N y .........................................  1362
K, D K __________   1308

Kurtiaszka Ny, DNy.................-.................  1326
Pleska-Unguriska D ......................................  1370

D K ..............................  1320
K ... ................................. 1387
É .............. ..............  1375 1395

Kurpen Ny ...............................................  1360
K, DK .........................................  1365 1373

Baltin tető ... ...........  1332
Kurtyászka K ............................................... 1330 1355

D Ny— .................................... 1296
Pleska É, ÉK.............    1308

DK ...............................................  1290
Szkurtul D K ...............................................  1280 1335
Opresa É ....................................................  1252

D, K, Ny.........................................  1282
Tiszaborkút hat., Plaju Bubulika alatt D .............. 1311

K, D K ..............................  1318
Ny, D ..............................  1215

Nagy Trosztinec D, DNy .........................  1320
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Faalak Cserjealak
(m) (m)

Tiszaborkút hat., Nagy Trosztinec DNy ..............  1345 1346
Sztáré alatt K .......................................    1329

É K ...........................................  1298
Tiszabogdány hat., Ménesül ÉNy .........    1453

Petrosul K................ ...................................  1385
Petrova hat., Zerban K ........................................    1334

Ny......................................................  1280
D .................................................... 1262

Ménesül D..................................................-  1285
K......................................................  1320

Havasmező hat., Pliska ÉNy, DK .........................  1337
n yereg ....................................  1402

Bőkul D ....................................................  1350
K, É K .................................. —.........  1358

Hala Borsutin D .........................................  1370
DNy .................................... 1315
DK — ............................-  1304
ÉNy ........................     1304

Groppa K ....................................... - .........  1348
Rekitni DK .............................. ................  1375 1388
Stanisora ÉK (leszorítva) ......................... 1212
Stanisora É K .......................................  1360 1398
Julina ÉK....................................................  1384
Jávor K .....................................   1348 1356
Picioru Jurcescu D . . . .....................    1298
Tomnatekul É, ÉK ......................................  1338 1375

D, DNy................... ................  1262 1328
Felsővisó hat., Dosu Makerló K, DK ...................  1342

Picioru Graduluj D ....................................  1387
Borsa hat., Picioru Ciganuluj D................................  1368 1383
Kőrösmező hat., Ripta1 DK .................................... 1351

Szteresora É, ÉK...........................................  1248
Bubulika É, É K ...........................................  1333

5. Guttin—Lapos.

Avasfelsőfalu hat., Petrász É ..............................  1197
Misztőtfalu hat., Petrász D ....................................  1152
Alsófernezely hat., Rozsály N y ................................  1246

D .........................................  1217
DK .........................................  1230 1245

Kapnikbánya hat., Guttin É....................................  1353
É K .........................................  1365

1 Lúcfenyves felett foglal helyet.
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Faalak Cserjealak
(m) (m)

Kapnikbánya hat., Güttin K ...................... .. ........  1352 1370
Ny ...............................   1368
É N y ................................  1334

Nagybánya hat., Pleska N y ........ ........................... 1251
Tőkés hat., Paltinis DNy.............. -........................... 1334
Oláhlápos hat., Priszlop alatt K ... ............  — 1306

b) Állománylcépzés felső határa, felette lúcos; szórványos

előfordulás lúcoshan.
Áll. f. h. Sz. f. h

Toronya— Pereszlő hat., Szmerek Ny ...................  1098 1281
Alsószinevér hat., Csórni vrch gerinc ... ■...............  1264 1345

Kamionka K ..........................................   1103 1246
Kancsuvszki patak D K ................................  1264 1337
Berezov gerinc D K ---------------------     1142 1242
Priszlop gerinc ÉNy............................. ... 1238 1336
Zanoga DK ............................................... 1357

É .....................................................     1299
ÉK ...............................................  1179

Terebelecs DK ...................................     1189 1305
ÉK .......................................    1300

Nagy Krivulszka pat. ................................  1102 1277
Dodina ÉNy .............................................    1362
Piskonja É ...............................      1325 1337
Nagy-Gropa pat. É ...................................... 1196 1268

ger. É ............................   1296
Gedusa pat. É ............    1341
Pod Rozsok ger. É ________ _ ... ..............  1091 1347
Veliki zwir Ny __ .... .........................    1165 1219
Osztriki ger. ÉNy— ...............................   1213 1275
Jaszenovec pat. ÉNy ........  1332

ger. D — ................................. 1285 1300
Denyászka ÉNy .................................    1342

Felsőszinevér hat., Székül ÉK ... ........................  1352
DNy........... ... ... ---------... 1198 1275

Liski É........ ........................................................  1253
Rozsok D ............................................................ 1300
Popadja É ...........................................................  1318

DNy .......................     1282
Orosz- és Németmokra hat., Andrujszke D K ------  1305 1360

DNy ........  1341
ÉNy ...................  1332

Sztranzul N y .........................................— 1297
Zadnya DK .............................................  1275

Fekete— B la ttn y : Fák és cserjék elterjedése. 20
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Áll. f. h. Sz. f. h

Popadja D-------------    1280
Pribuj N y ____ ______-.............. ...... ............ 1302 1321
Yelika D — --------     1446

Brusztura hat., Berty ÉK................   1361
Hrobok D ____ _________   1196
Nagy Gorgán D ----------------------  1069
Járna völgy -------------------------------------- 1165
Hrobok ger. _____ . . . .......... ................... __ 1318
Turbát É _____ — _______— — — — — 1285

völgy— ............   - 1167
Szvidova DNy — — — ....... .................  1361

É _____________________________  1287
Pobita DK____ ■_-------------- --------- — — 1400

Kőrösmező hat., László patak felső* része, K — — 1295 1371
Czarni gron Ny -----------    - 1312
Apsinec pat. ÉNy, DK ------------- -  — — 1280
Okula D K_______________    1260
Nagy Menőül É --------------- — __________  1300
Trufanec DK — ________________________— 1228

Tiszabogdány hat., Pol. Turkulszka D _____ ,,_____  1280 1330
Klefa D, DNy— ________      1301
Balzatuli gát felett Ny — -------------------- 1267
Sztohovec pat. ÉNy----------------------------- 1234
Ohlan ÉK ,_______      1250
Douhi É .....................    1347
Menőül ÉK — — -------------------  -  1304

DK __________     1350
Radomir gron K, ÉK ......  — 1323
Kvasznicsek K — — _______________  1382
Kvaszni patak __________     1266

Havasmező hat., Rozuszni DNy— ___________   1420
Felsővisó hat., Suligul alatt ger.-____ __________ — 1366

Rozuszni K, ÉK, Ny.-.................— — — 1275
tető— —...............   1344

Fata vaséruluj DK ______________________  1241 1292
Prislopasiu É ...................... ................. ......  1190 1220
Grében K ------ ------------------------- ---------  1140 1310

É — ,____ _______ _______________  1230
Fagetul É -------------- ------------------ — — 1326
Baita alatt DK — ....................... ............ 1230

D ........... - ............................... 1332
Borsa hat., Priszlop ÉNy.'............ ...................   1311

Sztankuluj ÉK ...................   1299
Székül pat. ÉK -------. . . -------- — --------  1312
Picioru graduluj D _____    1389
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Quercus sessilifiora Salisb. —  Kocsánytalan tölgy.
II. k. 29. lap.

Az Eperjes-tokaji hegysor pompás termőhelye s bár állományai a 
Simonkán magán nem hatolnak fel magasra (Vörösvágás határa: Pod 
Hrabjom e. r. 39° 09' 48° 52', 643 iri-ig állományképző, Dubova e. r. 656 
m-ig állományképző), a környékén, pl. a Krivi Jávor szigordi gerincén 824 
m-ig, a Sósújfalu melletti Bagolykán 874 m-ig, a keczerlipóczi Lipován 819 
m-ig láttuk szórványosan; a Simonka ÉK-i lejtőjén 855 m magasan talál
tuk egy példányát (Barov e. r.). Még a következő határadatokat jegyeztük 
fel a Simonka környékéről (Sóvári hegység): Aranybánya hat. Jozefka 
e. r. 656 m, Szigord e. r. 738 m-ig állományképző, 824 m-ig szórványos; 
Vörösvágás hat.: Colo e. r. 681 m; Erdőcske hat.: Bodony e. r. 834 m; 
Ábrány hat.: Hegy-hegy e. r. 693 m-ig állományképző, 754 m-ig szórv.; 
Delnekakasfalva hat.: Kamena e. r. 675 m-ig állományképző; Sósújfalu 
hat.: Nad Zamkom e. r. 756 m-ig állományképző.

Jellemző, hogy a tölgyesek e hegyvidék nagy részén a magasabb 
hegységet messze elkerülik s inkább a dombvidékre és lapályokra szó
róinak le, felső tenyészeti határaik ilyképen alacsonyan fekvők. Különös
képen áll ez pl. a Vihorlátra, ahol ennek lábán 200, sőt 183 méter ma
gasságig hatol le a bükk s itt a tölgy tenyészetének felső határát any- 
nyira leszorítja, hogy állományt képezve legmagasabban 309 m-nél észleltük 
Harapás község határának Drinik erdőrészében, a szórványos előfordúlás 
felső határát pedig alig valamivel feljebb: 361 m magasságban; Jószán 
402 m-nél; a maximum az egész Vihorlát területén csak 447 m (Kis- 
ortovány határa).

A Keleti Beszkidek, Polonina Rúna és Beregi havasok területén a 
tölgytenyészet teljesen háttérbe szóról, még leginkább számottevő Mára- 
marosban, a Tisza jobb vízkörnyékének dombvidékén s a Vissó-Iza közén 
Petrova vidékéig. Az Ungvár környéki tölgyesek alig Perecsényig terjed
nek az Ung mentén. Állományképzésének felső határa itt is alacsony, igy 
pl. Alsódomonyán 247, Czigányoson 326, Felsődomonyán 306, Gerényen 
301, Ungludason 360, Nagylázon 315, Ungpéterin (Cserni djel e. r.) 500, 
Ungváron (Nagy Cikere e. r.) 260, Neviczkén 310, Árok határában 480, 
Unghután (Cserbina e. r.) 560, Ókemenczén (Szirova e. r.) 500, Rakoncza 
(Vajdova rét) 543 m stb.; szórványosan legfeljebb 789 m-ig fordúl elő 
(Ókemencze: Szuha).

Az összefüggő bükkösök területére eső tölgyelőfordúlások a következők:
1. Ószemere község határában a „Szkalka“ (40° 11' 48° 42'); a „Szi- 

natoria“ dűlőnek DK-nek hajló, igen meredek, kősziklás, görgeteges 
oldala. T. f. magassága: 533 m. Kis területen elegyetlen idős állományt képez, 
melyhez nyaktörés kockáztatása nélkül hozzáférni nem igen lehet. Fe
lette, a Szinatoria kaszálóin 656 m magasságban is van néhány példány 
(többnyire fiatalabb egyedek), melyek valószinüleg szajkók által odahordott 
makkból fejlődtek.

20*
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2. Turjaremete határában a „Sokolec“ (40° 11' 48° 41') az előbbitől 
nem messze, szintén a Szinatoriám 802 méter magasságban; délnek hajló 
sziklafal és meredek, sziklákkal borított környezete alig Va hektár ter
jedelemben.

3. Pásztor Sándor, jelenleg ungvári erdőgondnok említi fel a tölgy 
szigetszerű előfordúlását Sóhát határának „Boronszky“ erdőrészében: 
580 m-re a t. f. (DNy 35°); nagyon sziklás, meredek oldal. Kisebb csoport 
korcsos növésű tölgy bükkösben, hozzáférhetetlen, igen meredek hely.

4. Ugyancsak ő említi a Polonina Rúna alatti lelőhelyet is Hárs 
határában: a „Kobolu“ gerincen 670 m magasságból (DK 30°); 100—150 
törzsből álló tölgycsoport áll itt, meredek, igen sziklás hegyoldalon; leg
különbözőbb korú, 100 éven felüli egyedek is vannak köztük.

5. Nagyturjaszög határában is van néhány 10— 15 drb-ból álló tölgy
csoport (Kupcsina és Oseny erdőrészek) 400— 440 m magasságban.

6. Rákó határában a „Tyin“-en, 500 méter magasságban, igen mere
dek, sziklás, köves hegyoldalon, bükk közt elszórtan. A hitvány törzsek a 
nehezen hozzáférhető hely miatt nem estek áldozatul az emberi pusz
tításnak.

7. Bemondás szerint, állítólag Ujszemere határában a „Szimirki pó
tok“ déli lejtőjén 15— 20 évvel ezelőtt még volt néhány példány; ez idő 
szerint egy sincs.

A községek belterületén majd mindenütt akadunk kocsánytalan, 
sőt kocsányos tölgyekre is (Patakűjfalu, Fenyvesvölgy). Patakok, utak 
mellett jól nőtt példányok vannak.

8. Sóslak község határában (csontosi erdőgondnokság) 8—10 hektár
nyi, majdnem elegyetlen állomány maradt fenn a Jávoraik oldalán. Felső 
tenyészeti határa itt 770 m (D, DNy).

9. Bereg vármegyében a bükk-invázió szintén a síkra, a Munkácstól 
délre eső részekre szorította le a Quercus sessiliflorát, ahol a kocsányos 
tölgyesekben szórványosan mindenütt előfordúl. Elegyetlen kocsánytalan 
tölgyes a „Hát“ nevű vonulatnak D, DK, DNy-i lejtőin fordúl elő, az 
É-iakat már zárt bükkösök borítják, melyekben a tölgy csak szórványosan 
jő elő. Űjtövisfalva és Kékesfüred határaiban szintén találunk még ele
gyetlen tölgyeseket. Innen északra, Szászókáig már csak elszórtan talál
ható a bükkösökben. Hársfalván a „Dubovi rebra“ nevű kaszálón s a 
„Jaszenivka“ réten 648 m magasságig, Szászóka határában a „Vercsáski“ 
sziklás, meredek lejtőjén 607 m magasságig. A polenai völgyben, annak 
mellékvölgyeiben, a Vicsa és Latorca völgyében Vezérszállásig csak ele
gyetlen bükkösök vannak.

10. Annál feltűnőbb jelenség ezek után az, hogy a vereczkei szoros
ben (Fekete Béla feljegyzései) Szarvasháza és Vezérszállás községek kö
zött, a Zsdenyanka-patak és Latorca folyó összefolyásánál, az elegyetlen 
bükkös és jegenyefenyves érintkezése pontján: kocsánytalan tölgyesre 
bukkanunk. A meredek, sziklás, nap hevének kitett déli oldalakon se a 
bükk, se a jegenyefenyő nem volt képes e termőhelyről a tölgyet kiszo
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rítani. Máskülönben a terület annyira hozzáférhetetlen, hogy onnan az 
ember sem . pusztíthatta ki. E tölgyek csúcsmagassága alig 15 méter, a 
sziklákon nőtt vén példányok alig 8 méteresek. Helyi határok: „Viszoki 
Kamen“ 712 m-ig állományképző; „Hohe Tanne“ 810 m-ig állományképző, 
898 m-ig szórványos (ung-beregi maximum).

Ezek volnának a régen letűnt tölgyuralom utolsó hírmondói, melyek 
éppen csak ezeken a hozzáférhetetlen, száraz sziklaszigeteken tarthatták 
fenn magukat napjainkig. E helyekről sem a bükk állandó nyomása, sem 
az ember romboló, pusztító hajlamai nem tudták még kiszorítani.

Ung és Bereg hegyvidékein tehát aránylag kis területet foglalnak el 
a tölgyesek, a hegyvidék belsejében a tölgy csak szigeteket képez. Itt 
minden erdei fafajunk a bükk nyomása alatt áll. Az itt említett tölgy
oázisok, melyek lobbanó világot vetnek erdőségeink homályos múltjába, 
nemcsak azt igazolják, hogy itt is a tölgy uralma előzte meg a bükk tér- 
foglalását, de a bükkrengetegekben csodálatosképen fennmaradt tölgy
szigeteket ez uralom emlékeinek is kell tekintenünk.

Az állományképzés felső határa átlag 670 m. Ezt az átlagot a nyu
gati részek alacsony határai szorították ennyire le ; Máramaros vármegyére 
ez az érték tetemesen nagyobb, annak dacára, hogy itt a magas hegy- 
ségi táj dominál. A szórványos előfordúlás 760 m hegyvidéki átlagára 
nézve is ugyanezt jegyezhetjük meg; az itt következő összehasonlítás 
van hivatva ezt beigazolni:

Állománykép- Szórv. elöford.
zés f. h. (faalak) f. h.

átlag (max.) átlag (max.) 1

1. Eperjes-tokaji hegysor ........................  670 (756) 800 (900)
2. Vihorlát, Polonina Rúna, Beregi havasok,

Polyána-Szinyák, Borlógyil — — — — 530 (810) 650 (898)
3. Máramarosi hegyek ..............................  730 (957) 840 (1090)
4. Guttin, Avas és környéke -----------— 690 (850) 910 (1112)
Eltörpült példányai Máramarosban 990 m-ig (max. 1090) s a Guttin

környékén, ahol csodálatosképpen itt-ott a bükkerdőhatár védett sziklái 
között is meghúzódnak, 1190 m-ig (max. 1204 m) emelkednek.

A máramarosi és a Guttin környéki tölgyvegetáció perifériáin is 
konstatálható, hogy a kocsánytalan tölgy helyét lassanként a bükk fog
lalja el s az előbbi csupán sziklás gerincek és meredek déli oldalak mel
lékén, sokszor alig néhány példányban, lelhető még fel. így pl. a Szatmár 
vármegyei Mózesfalu határában az Avas hegység Nagy Forgótető nevű 
részének alig járható sziklagerincén vannak kocsánytalan tölgyek — nyír, 
nyár, hegyi juhar s eltörpült gyertyán társaságában — , környezete bük
kös (felső határ: 926 m); a Viskikő gerincén (902 m) 3 drb tölgyet ta
lált Fekete Béla. A Nagyág és Répinka folyók egyesülésénél bükksarj- 
erdőben tölgysarjakat találunk 520 m magasságig (Kusba gerinc); állítólag 
itt zárt tölgyes volt, melyet kipusztítottak. A Dolha patak mentén s másutt
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is találunk oly helyeket, ahol még szórványosan vagy csoportokban látjuk, 
mint az egykori zárt tölgyállományok maradékait.

Hogy az Alsószinevéren található tölgyek (Poncsánszki patak men
tén a községben és a község szélén néhány drb 676 m magasságban, a 
Markasovec patak melletti tanyánál egy szép példány 751 m magasság
ban) ültetésből eredők, az előfordúlás körülményeiből biztosra vehető, 
az erdőkben sehol sem fordul elő.

A visómenti utolsó tölgyelőfordűlások — melyeknek azonban erdé
szetiig  jelentőségük egyáltalában nincs — Felsővisó közelében vannak a 
Prehotiele és Valea Vinuluj dűlőkön 752 m magasságig (42° 05' 47° 44'); 
a Visó balpartján a D. Butoie nevű kaszáló északi oldalán 933 m magas
ságig találunk tölgybokrokat. Az utolsó tiszamentiek a rahói Borkút 
cseprentésében tengődnek.

Jelentősebb határadatok a már felsoroltakon kívül:
t. f. mag. (m)

Berezna, Kliva gerinc ....................................
Kövesliget, Gúzsa oldal (DK) ....... .................
Uglya, Vezsa (ÉK) .........................................

Pohár csúcs.............. ...........................
Dombó, Pleska (csúcs) — ........ ............. .......
Alsókálinfalu, Klimbak (D) ..............................
Tereselpatak, Deluc (Ny) ..............................
Taraczujfalu, Kamen (Ny) ..............................
Lonka, Polonszki (K) ...................................

Duplecsó (DK) ....................................
Tempatető (elbokrosodva)...................

Kaszómező, Kleva (DNy) bokrok ...................
Kobila alatt (D )~. ~ ............................

Gyertyánliget, Kicera (K) —............................
Rászócska, Bukovina (tető, D) ... ... ... ... ...
Rónaszék, Makovica (DK) ..............................

Obcina alatt (K )....................................
Felsőróna, Voloszanka (tető, DK) ...................
Terebesfejérpatak, Polanszki (K, D K )------- —

Kis Runkuli gerinc (D Ny)..............—
Petrova. Hrihovec (DNy) ....... .......................
Leordina, Obcina (DK) ....................................
Visóoroszi, Vrf. Vivodinu (DNy) mezőg. földeken
Alsóvisó, Paltin (K) .........................................
Alsófernezely, Rozsály (D, 1 drb satnya bokor)

(DK, 2 m-es bokor) ...
Berdo (D)..............................................

Misztótfalu, Cigánykő (40° 11' 47° 46') két szikla
védelmében jónövésű, 7 m-es..............
Piatra maré (állományképző)..............

843
920
876
957
745
678
740
787

1022
1090
1091
1037
1027 
980 
883 
940 
908 
934

1004
1028 
866 
810 
994 
988

1204
1196
675

1167
699
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t. f. mag. (m)
Felsőbánya, Blidár (DNy) ___________________ 906
Nagybánya, Fontina Stani (D )____ _______ — 1100
Krácsfalva, Iszkut (ÉK, K) ________ __________  1112

A gyűjtött határadatok javarészt meleg oldalakról valók s ha figyel
mesen átnézzük a táblázatok átlagsorát, elcsodálkozunk azon, hogy állo
mányt képezve ÉK-i expozíciónál emelkedik legmagasabbra. Ennek az az 
oka, hogy az ung-beregi alacsony és többnyire déli oldalakról való határ
adatok1 a déli kitettségek átlagait leszorítják, ezért az ÉK-i eievációnak 
jelentőséget nem is szabad tulajdonítani. Kiséreljük meg most az átlag
sort az ungi és beregi adatok mellőzésével képezni:

É ÉK K DK D DNy Ny ÉNy
629 742 718 755 696 728 678 673

s az átlagok legnagyobbika most már DK-en iesz.
A szórványos előfordúlás felső határának hegyvidéki átlagsora szin

tén DK-i elevációt mutat, erős É—ÉNy-i depresszióval, az expozíciók kö
zötti legnagyobb átlageltérés (810 — 589 = )  221 m.

Quercus sessiliflora Salisb. szórványos előfordulásának felső határa az Északkeleti
Kárpátokban.

A gerincekhez való szívós ragaszkodását igazolja a gerincadatok 
nagy (800 m-es) átlaga.

(Juercus pedunculata Ehrh. (Qu. Robur L.) —  Kocsányos tölgy.
II. k. 30. lap.

Főleg a Tisza medencéjében gyakori s itt emelkedik tekintélyes 
magasságokig is. A völgyek menti dombokon átlag 470 m-ig számottevő, 
a kocsánytalan tölgy állományai közt elszórva 690 m átlagmagasságig 
ér. Az adatgyűjtés eredményei szerint leggyakoribb a déli lejtőkön. A 
Keleti Beszkidek és Polonina Rúna kivételével e hegyvidék összes hegy
csoportjaiban előfordul s az is megállapítható, hogy már nem oly gya
kori, mint ennekelőtte lehetett. A Munkácstól délre eső síkon nagy terü-

1 Északi lejtőkön többnyire nem is fordúl elő.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



312 Magassági elterjedés

létén állományképző, de Munkácstól északra a Latorca-völgy kocsánytalan 
tölgyeseiben igen gyéren jő elő, leginkább a hegylábak erdőszélein és 
rétjein Bányafalu községig; Szászóka és Volócz határában alig-alig látunk 
tölgyet, csak a galiciai határ mellett, Latorczafő községnél jelenik meg 
újra. Fekete Béla igen szép növésű fákat látott itt, környezetében ott 
van már a lúcfenyő; állítólag Verebesen is előfordúlt, de templomépítési 
célokra használták fel a törzseit. Latorczafő és Verebes községek magas 
hegység közé ékelt dombvidéken feküsznek. Ötvösfalva (Máramaros várme
gye) határában a Lazuszkej patak mellett s ennek balparti dombjain (D, DK, 
DNy-i exp.) zárt kocsányos-tölgyes maradványaiként elszórt példányok 
és tuskók állanak; Husztsófalván a „Szenes“ dűlő déli oldalain is zárt 
erdőt képezett; Ferenczvölgye teleptől északra eső fensíkon és domb
vidéken —  a rétek elszórt tölgyei után Ítélve —  egykor szintén uralkodó 
faj volt.

Alább felsorolt lelőhelyei közül „f. h.“-val jelöltük a felső határ
adatokat, aláhúzással a maximumokat.

1. Eperjes-tokaji hegy sor.

Ránkfüred, Pod Blatom ..
Keczerpeklén, Dubina-----
Tótsóvár, Sztavenyec____
Ábrány, Lázi — ... — 
Vörösvágás, Barov rét 
Vörösvágás, Libanka ... ~ 
Aranybánya, Balikoveny 
Sósűjfalu, Nad Zamkom - 
Delnekakaslalva, Kamena.

2. Erdős Kárpátok. 
Hosszúrét, Sztavenyec 
Esztebnek, Kalderina — -
Zboró, V á r ------------------
Zboró, Jedlina — ...........

> >  bű Ű ®

o a

— 360
— 300
410 —

í. h. 620 —

f. h. — 839
f. h. — 711
f. h. — 696
f. h. —  . 791
f. h. — 675

f. h. __ 507
— 478
448 —

f. h. — 617

3. Ungi havasok és Keleti Beszkidek.

Csak a községek belterületén; évszázados ültetett példányai kö
zül leghatalmasabbak a fenyvesvölgyi temető mellett lévő és a patakófalui 
szent-tölgy.

4. Polyána-Szinyák hegység és Vihorlát.
Alsódomonya, Kodubec .......   — — — _________  — 247
Felsődomonya, Koritnyica — ...    — 306
Gerény, Krupcsó — — ............— — ____________  —  301
U'ngludas, Plina hóra_____ — ~ ... — — —  360
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Ungdarócz, Velika hnra — — — — ------- 140 171
Nagyláz, Rasnó gerinc — ----------- — — i. h. — 315
Ungpéteri, Hacsanik ... ... — — ... ... — f. h. — 450
Radváncz, Gaz — - .........— — — — — — 170
Ungvár, Nagy C ikere........... - ____________ — 260
Árok, Rakovszka jama . . . _____ — ... ... f. h. — 320
Unghuta, Szuha — ........... . — ------- f. h. — 380
Neviczke, Drino gyil — — — ... — ... f. h. — 310
Ókemencze, Szirova — _____ - ............ ...... f. h. — 400
Rahoncza, Cseresnyás.......- _______________ _ i. h. — 305
Kapuszög, Községi erdő — ____________  — f. h. — 350
Szerencsfalva, Szerencsovszki g y i l .............. f. h. — 586
Frigyesfalva, Zsomina .............................. 211 —

Felsővíznicze, Víznice patak..------- ---------- — 238
Kékesfüred, Eschenberg gerinc____________ — 480

Szinyák gerinc — ........... -  ... — 442

5. Borló gyil hegység.

Űjtövisfalva, Bresztovszki pat. - ................. — 155

6. Beregi havasok.

Szászóka, Maros gerinc ... ... -----------  ... f. h. — 653
Volócz, Zsdimir völgy (1 darab)-------•.......... — 316
Latorczafő, Latorca folyó_____ ____________- f. h. — 686
Dolha, Dolha patak .........— .................... — 293

Borsava patak.--------------- --------- — 188
Rókamező, Liszicski pat____________________ — 331

7. Máramarosi havasok.
Ötvösfalva, Szkeredej fensík_______________  f. h. 359 —
Kövesliget, Vezsa alatti gerinc ... ... ._____  f. h. — 707

Talabor folyó-------------------- _____  f. h. 425 450
Gúzsa - _______ _____________. ........  f. h. — 586

Uglya, Kis Ugolyka p a t .____________ ______  f. h. — 425
Dombó, Pleska______________________ ______  f. h. — 617

Alsó Dubovec pat. . . . _____ ______  f. h. — 511
Viterna pat. ... — ----------- -_____  f. h. — 428

Alsókálinfalva, Klimbak _____________ _____  f. h. — 678
Tereselpatak, Deluc — . . . _______________  f. h. — 740

Teresül pat. - _____ ________ ______  . f. h. — 437
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t. f. mag. (m)

Széleslonka. Lozsánszka pat. _____ - _____ f. h. — 452
Nyéresháza, Kamen _________________ _____  f. h. 514 —
Taraczköz, Obcsina csúcs . . . _______ 513 —
Nyágova, Sós patak — — . . . ____________ f. h. 342 420
Kerekhegy, Markó tető — . . . _______ 456 —

Kerekhegy tető — — _______ 519 —
Nagy Técső pat-------------------- 250 —

Técső, Nagy Hályogos________ ________ _____  f. h. — 493
Talaborfalva, Nagy Hályogos...---------_____ f. h. 482 —
Szaploncza, Tisza völgye-— ------ ---- 255 —
Szentmihálykörtvélyes, K icsera--------- — 520

Polanszki -........................................ ..........
Polyana (tető) .............- .........................
Mazalistye................................................... -

Tiszafej ér egyház, Magúra------ --------------- ----------
Cornetul alatt............. .. ..............................

Alsó-, Közép- és Felsőapsa, D. Tetisului ............-
Basen pat.-.................. .......... .....................
D. Ceresiu (D) ------------------------  f. h.
Dumbrava—..................................... - f. h.
Magúra ................................................... -
Apsicáról a Pikulra menet--------------------

Gyertyánliget, Szvinyi....................................  f. h.
Bukovinka alatt — — ------------- ----------
Kicser a -----------------------------------------

Rahó, Yilhovati (K ) cseprentésben bokrok -------
Farkasrév, Vilhovati (K ) cseprentésben bokrok ...
Tiszaveresmart, Pasovice (É, ÉK) ..............  f. h.
Nagybocskó, Dubrava.------------ ---------- — f. h.

Bukovinka gerinc------------------------  f. h.
Holyaren -------------- --------- -------- --------

Felsőróna; Magúra és Voloszanka közt ... f. h.
Obcina (Ny) _____________   f. h.
Voloszánka ------.--------- ---------------------

Rónaszék, Szenes patak .............................. ...........
Szenes-------------     f. h.
Zalom p atak .............. .................... ............
Makovica —.............. .................. .............. -
Cornet patak----------------------------- f. h.
Csonkás (É K )_______ __________ ___________

Rászocska, Rinovati -------------------- -------- --------

343
513
387
408
320
408
462
698

325
547 
441 
824 
698 
632 
459 
400 

372 —
350

882 
340 
754 
827 
356 

376 —
630 
428 
536 

435
394

380
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t. f. mag. (m)
Rászocska, Bukovina (te tő )________________ f. h. — 882
Terebesfejérpatak, a havasmező— visói út felett

bokrok_____________________________ — 403
Kaszómező, Banszki ______________________ — 501
Lonka, Kaszó patak ________________• _____ — 340

Tempa (K ) . ~ ----------------------------- f. h. — 1088
Kuzi (DK)__________________________ f. h. — 954
Duplecska (ÉNy)___________________ f. h. — 1080

Leordina, Bura oblaruluj___________________ f. h. 556 —
Obcina (Ny) ----------------------------- f. h. — 1010
Paltinul alatt_______________________ f. h. 786 1022

Visóoroszi, Leszegye______________________ — 600
Vivodinu alatt (DNy) ____________ f. h. — 949
Vocsi gyil (É N y)___________________ f. h. — 880
Gyil....................... - ............-  -........ f. h. — 638

Havasmező, Sipeda (D) ___________________ f. h. — 950
Jama — __________________________ — 696

Petrova. La Higi __________________________ 418 —
Vrf. Petrovii ______________________ f. h. — 6?0
Bisztra------------------------------------- f. h. 504 —

Hrihorec (DNy) ___________________ f. h. — 740
La gugn (DNy) ------------------------ f. h. — 665
Vrf. olochii (D) ___________________ f. h. — 923
Neagra maré v ö lg y __________ — _ f. h. 478 —

Tiszabogdány, Pereszlop (mezőgazdasági földeken
egy darab 120 év körüli) .............. f. h. — 694

Alsóvisó, Paltinul — -------... _____________ f. h. — 1014
Gruiu Kuhii (ÉK, K )________________ f. h. 498 —

(DK) -------------------- f. h. 578 —
Vrf. Raskuluj (K) -------------------- f. h. — 836

Felsővisó, Visó patak balpart ____________ — 555
V. vinuluj (bokrok) ___ ________ — 683
Arsita (bokrok) ___________________ — 720
Prehotiele (bokrok)________________ — 571

Majszin, D. Beresei (bokrok) gerincen_____ — 897

8. Avas és Guttin környéke.

Aknasugatag, Királykert_____ __________ ... f. h. 500
Ferenczvölgye, Fenyőhegyalja ---------------  f. h. 319
Visk, Kis Técső patak ................. ................. ......  —

Nagy Szélhegy gerinc

443
403
366
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t. f. mag. (m)

Túrvékonya, Nagy Szélhegy (lapos)--------------------  180
Szakállasdombó, Ptyetror ________________ f. h. 400 —
Gyökeres, Dealu Pojéni ------------------------  f. h. 350 —
Misztótfalu, Vrf. Tarnita -__________________  f. h. — 495
Ung és Bereg hegyein, épúgy mint a kocsánytalan tölgynek, igen alá

rendelt szerepe van, a hegyvidék belsejéből régen kiszorította a bükk. 
Az ungi havasokban a Qu. pedunculata eredetileg sehol sem terem, a Qu. 
sessilifl órának is csak oázisai maradtak fenn. A Latorcának és Vicsának 
már középső szakaszán a bükk az egyedül uralkodó. E lapályi tölgy a 
Tisza mentének dombjain és előhegyein valaha mindenesetre kiterjedt, 
összefüggő erdőségeket képezhetett, nyúlványait a Tisza összes mellék
völgyein a lehetőségig messze feltolta. A Tisza és Visó egyesülése felett 
a Visó mente klimailag sokkal kedvezőbb a tölgytenyészetre, mint a Tisza 
felső folyása: Tér ebesfej érpatakon már csak bokrokká nő, Alsóvisónál még 
erdőket képez. Klimai határa felé való közeledéssel magassági növekedése 
egyre visszamarad s perifériáin: Felsővisón és Majszinon bokrosok és mező- 
gazdasági területek közt tengődik. Hasonló viszonyok közt fordúl elő Havas
mező határában, Gyertyánligeten és Rahón is; a Tisza medence közepe 
és alsóbb területei felé erdei kaszálókon és erdőszéleken is megtalálja lét
feltételeit, végre lejebb az erdők állományai közt elszórva, vagy tömege
sen lép fel s uralkodó is lesz.

Kevés vidékünkön van meg a kocsányos és kocsánytalan tölgy tenyé
szetének ily természetű1 és a klimai határig menő kifejlettsége, mint a 
Máramarosi havasok alján a Tisza medencéjében.

Quercus lanuginosa Lám. — Molyhos tölgy.

Két lelőhelyét ismerjük, az egyik a tokaji hegy (39° 3' 48° 8') 400 
m magasságban (exp. ÉNy), ahol csak sarjait láttuk, a másik a Vihorlát 
északi lábán „Szirtalja“ (mész 39° 36' 48° 54' Fekete L. megfigyelése).

Quercus Cerris L. —  Cserfa.

A Tisza medencéjében a Bodrogköztől Máramarosszigetig sehol sem 
fordúl elő. Máramarossziget környékén a következő helyekről ismerjük:

Rónaszék, Hreckova g e r .__________   517 m sarjak
Vrf. Nucilor ÉK - ______  589 m „

DK ..................  555 m „

1 Az elterjedési terület szélei felé haladva, előfordúlásának következő fokozatait 
állapíthatjuk meg Máramarosban: I. mindenütt önállóan erdőket képez, alkotó része 
az elegyes lomberdőknek is; II. szórványosan fordúl elő, főleg erdőszéleken, legelőkön 
és kaszálókon, záródott erdőkben nem; III. mezőgazdasági földek közt, gazosokban, 
bokros helyeken fává nem cseperedett sarjait látjuk.
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Tiszakarácsonyfalva, Pasovice É_________ 418 m fiatalosban
Tiszaveresmart, Pasovice ÉNy _________ 451 m néhány bokor

Pasovice tetejéről a községbe le-
jövet É, ÉK --------- ---------------  348 m néhány bokor

Farkasrév (közelebbi termőhelymegjelölésünk nincs).

Carpinus Betulus L. —  Közönséges gyertyán.
II. k. 30. lap.

E hegyvidék összes hegycsoportjaiban előfordul; felső tenyészeti határa 
az alacsonyabb hegycsoportokban is meg volt állapítható, mert tömegesebb 
térfoglalása átlag csak 550 m-ig, kivételesen 708 m-ig (Misztótfalu határában 
a Petrászhavas alatti Kommandón) ér, szórványosan mint fa átlag 680 
m-ig, maximálisan 949 m magasságig (Visóoroszi határában, a Vrf. Vivodinu 
DK-i lejtőjén, cseprentésben) emelkedik; mint cserje átlag 880 m magas
ságban végzi tenyészetét, sőt egy esetben a tenger szine felett 1233 m-re 
is megtaláltuk (a Rozsály bükkerdőhatáránál 2— 3 m magas példányok).

Ahol még a tölgyrégióban látjuk, ott szivesen tenyészik az északi 
lejtőkön, nagyobb magasságokban azonban a déliekhez ragaszkodik. A 
völgyek mentét igen szereti s ez a tulajdonsága a kiterjedt, zárt bükkösök 
területén tűnik szemünkbe legjobban, ily helyeken többnyire a völgyfenék 
képezi egyedüli beszivárgási vonalát1 még ha szűk és beárnyalt is az. Ily 
összefüggő bükkösökbe belenyúló erei átlag 620 m magasságig érnek. Itt 
van éppen az éles ellentét a gyertyán és kocsánytalan tölgy magassági el
terjedése közt: bár utóbbinak felső határa nemcsak itt, de más hegy
vidéken is eleváltabb s a hirtelen kiemelkedő, a dombvidékekkel vagy

m
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Carpinus Betulus L . faalakú előfordulásának és eltörpülésének felső határa 
az Északkeleti Kárpátokban.

1 Az Ungi havasokban és Keleti Beszkidekben ez alól alig van kivétel ; P á s z t o r  
Sá n d o r  ungmegyei észlelőlapjain ismételten ezt a megjegyzést olvassuk: „csupán a 
patakok mentén“ s külön kiemeli azokat az eseteket, mikor nem völgymelléken találta 
a gyertyánt.
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síksággal szomszédos, vagy a medencék perifériáin lévő hegycsoportokban 
főleg ezek gerincén és hegyhátain messze maga alatt hagyja a gyertyánt, 
azonban a völgyek mentén a hegyvidék belsejébe hatolva a gyertyán az, 
mely oly zord vidékekre is elkisér minket, ahol a tölgynek már hire sincs. 
620 m völgy magasság igen szép ele váció s ha a völgyek mentén ezt a 
pontot megállapítjuk, rendesen ezek felső szakaszához is értünk.

Az elcserjésedés expozíciók szerinti átlagos határa és a faalak felső 
határának átlagosa parallel, a cserjealak felső határa szebben juttatja ki
fejezésre az inszoláció hatását; ez természetes is, hiszen ez létminimumának 
a diagrammja. Az É-i és D-i oldalak tenyészeti határa közt 320 m diffe
rencia van a cserjealaknál, 159 m a faalaknál.

A gyűjtött határadatok számának expozíciók szerinti megoszlása 
(II. k. 30. 1.) különösen az eltörpülés felső határánál, szintén igazolja a 
meleg oldalakhoz való feltűnő ragaszkodását tenyészete magasabb régió
jában.
A Nagyágtól nyugatra a felső határok átlaga 660 m, maximuma 898 m
„ „ keletre „ „ „ „ 710 m, „ 949 m

Legmagasabb előfordúlási helyei:
Eperjes-tokaji hegysor; Sóvári hegyek (Bagolyka e. r.) 752 m, (Lama- 

nyiszko e. r.) 820 m; Dubova e. r. Keczerlipócz hat. 580 m.
Erdős Kárpátok; Jedlina (Zboró hat.) 575 m, Kolderina (Esztebnek 

hat.) 597 m.
Vihorlát; Cserna bura (Kisortovány hat.) 447 m, Dudlava (Ungpéteri 

hat.) 660 m, Knyahinya-patak (Csillagfalva hat.) 630 m, Szucha (Unghuta 
hat.) 670 m, Olsava (Perecsény hat.) 650 m, Inóc hegy 650 m.

Polyána-Szinyák; Visnyi patak (Ószemere hat.) 773 m fensíkon, Szeredni 
vrch (Ószemere hat.) 670 m, Makovica (Rákó hat.) 760 m, Lacakovo (Árok 
hat.) 700 m, Lacakovo (Rahoncza hat.) 720 m, Szinatória (Kapuszög hat.) 
700 m, Szerencsovszki gyil (Szerencsfalva hat.) 586 m, Tyask (Fedeles- 
falva hat.) 526 m.

Borlógyil; Szinyák (Kereczke hat.) 650 m, Kis-Svinszki patak (Dolha 
hat.) 415 m.

Nagyszőllősi hegyek; Bisztra patak (Zárnya hat.) 331 m.
Avas, Guttin; Kapnikpatak 784 m, Fekétepatak (Misztótfalu hat.) 690 

m, Rozsály 1233 m (törpe), Vidravölgy (Alsófernezely hat.) 823 m, Valea 
Kreminya (Kapnikbánya hat.) 784 m, Nagyforgótető (Mózesfalu hat.) 926 m 
(andezitsziklán néhány bokor).

Keleti Beszkidek; Jaszeny (Patakújfalu hat.) 552 m, Bisztra patak 
(Patakújfalu hat.) 747 m, Lúbnyapatak (Kiesvölgy hat.) 600 m igen elvétve; 
Hajasd község erdeje az Ung mentén 500 m igen kevés, e folyó mellékén 
a legutolsó példányok; Huszna patak (Erdőludas község erdeje) 680 m, 
igen kevés.

Ungi havasok; Siroki horbus patak Rónafüred hat. a Kulica alatt 621 
m, Fenyvesvölgyről a Sirok-tetőre menet 651 m, Kiskulica ÉNy-i lejtője 
Ungbükkös hat. 800 m, Lyutta völgye Havasköz hat. 780 m, Preluka tisztás
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ÉK-i lejtő HavasKöz hat. 830 m mint ungmegyei maximum, Bisztrica völgy 
Sóhát hat. 670 m, Szmerekovi gyil Szemerkő hat. 780 m, Javornik patak 
680 m, Mokránszki patak felső része a Rúna alatt 620 m, Sztyinka Poroskő 
hat. 620 m, Szuhi patak Hárs hat. 770 m, Vulsinszki gyil Egreshát hat. 
780 m, Rúna havas alatti DNy-i lejtő Kisturjaszög hat. 810 m, Viska 
patak Viharos hat. 630 m, Bigár gerinc Izbonya hat. 697 m.

Beregi havasok; Zsdenyanka patak 693 m, Laturka patak 686 m, 
Kispinye patak 415 m, Zapoclrini gerinc 830 m, Vrh pláj gerinc 603 m, 
Ossza patak 649 m, Kirnica gerinc 490 m, Jaszeniovka rét Hársfáivá hat. 
712 m, Rozsok (Hársfáivá hat.) 765 m, Maros gerinc (Szászóka hat.) 778 
m, Plajcsik gerinc (40° 48' 48° 36') 831 m, Borsava folyó 526 m, Hrabova 
gerinc 646 m és Bilecki gerinc 638 m Bereznek hat.; Viszoki kamen tetején 
712 m (néhány törpe példány), legfelső fa a meleg oldalakon 690 m magas
ságban, állományképző 563 m-ig; Hohe Tanne gerince Vezérszállás hat. 
898 m (beregi maximum), a Pikuly DNy—Ny-i oldala Beregsziklás hat. 630 m

Máramarosi havasok; Berezna hat. a Kliva csúcsán 935 m néhány 
cserje, a Kuzi patakon faalakban 627 m, a Mersa déli oldalán 667 m, 
a Hrabovec patakon 619 m, a Volovec patakon 668 m, mindhárom Ökör
mező hat.; Szmerek (Toronya-Pereszlő hat.) 650 m irtásokon; Poucsanszki 
patak (Alsószinevér hat.) 676 m, Prohudnya patak (Alsószinevér hat.) 641 
m csak néhány darab; Német- és Oroszmokra határában: Sztreminosz DK-i 
oldala 905 m, Pribuj Ny-i lejtője 845, déli lejtője 853 m, Gyil D-i oldala 
942 m; Alsó- és Felsőkalocsa határában: Nyegrovec patak 767 m, Kvaszni 
gerinc 794 m; Kövesliget határában: Vezsa Ny-i oldala 833 m, Deine Ny 
(Tereselpatak hat.) 677 m; Tempa DNy (Dombó hat.) 879 m; Klimova ÉK 
(Királymező hat.) 703 m; Benin gerinc (Brusztura hat.) 829 m; Gyertyán- 
liget határában: Kicsera alatt néhány bokor 910 m, Krajna patak 669 m, 
Szvinyi 744 m; Kőrösmező határában: Gropenec K 789 m (bokrok), a 
Bubulikáról a tiszaborkúti határon lej övét 758 m cseprentésben, a Kevele 
patakból a Menculra vezető gerincen 626 m cserje; Tiszaborkút határában: 
Kvaszienka D 796 m, Hluboki 745 m, Nagy Trosztinec 680 m (bokoralak
ban); Rahó határában: Douhi 736 m, Silszki 869 m, Mezi Rikami DK 866 
m, Lychi pohár DNy 857 m; Visóoroszi határában: Vrf. Vivodinu DK 949 
m, Lespegye 548 m, Maximov 613 m; Havasmező határában: Paulik patak 
839 m, Kirva patak 582 m, Polanszki 728 m; Rónaszék határában: Obcina 
850 m cserje, Szenes tető 642 m cserje, Makovica 698 m fiatal ujulat; 
Felsőróna határában: Zsolob 666 m, Wolosanka DK 903 m bokoralakú, 
Plogea ÉNy 660 m; Terebesfejérpatak határában: Bukovati DNy 863 m 
Kis Rozisz patak 761 m, Lysinára menet K— DK 865 m, Pláj DK 860 m, 
Kis Rúnkul DK 944 m, Sztrunzsenre menet 725 m; Tiszabogdány hatá
rában (csupán elcserjésedve): Bogdán patak 615 m, Sciavul patak 590 m, 
Vidricska K 861 m, Hodorec DK 878 m; Petrova határában: Vrf. Olochii 
tető 950 m, Bisztra patak 700 m, Hrihorec Ny 740 m, Bisztráról a Menculra 
menet D 938 m, Arsita D 712 m; Lonka határában: Tempa D— DK 973 m 
(cserje), Jasinek K 1090 m (cserje), Kuzi patak 655 m; Klewa ÉNy 869
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m bokrok (Kaszómező hat.); Raskuluj K (Alsóvisó hat.) 812 m; Felsővisó 
határában (csakis mint cserje): Valea Vinuluj 776 m, V. Pesci 600 m5 D. 
Siusi 722 m, Prislopasiu Ny 673 m; Majszin határában: V. Vaskóié 809 
m-ig mezőgazdasági földek közt bokoralakban.

Corylus Avellana L. —  Közönséges mogyoró.
II. k. 31. lap.

A 970 m-es hegyvidéki átlag aránylag igen alacsony,, a szomszédos 
hegycsoportokon mindig 1000 m-en fölüli. Ez a depresszió korántsem az 
ungi és beregi hegycsoportoknak tulajdonítható, mert itt a felső határ 
átlagául 940 m-t kaptunk s ezzel szemben a Nagyágtól keletre eső terü
leten az átlag még mindig csak 980 méter. Utóbbi leszorítást azon adatok 
nagy mennyiségének kell betudni, melyek a havasok aljának mélyéből 
gyűjtettek. Ezt a hegyvidéket a Tisza lassú emelkedésű mellékvölgyeinek 
tetemes hossza jellemzi, ezek forrásvidéke felé haladva, a lombfák felső 
határai mindegyre esnek (Brusztura, Németmokra, Kőrösmező), itt néha 
már 900 méter völgymagasságban csak a berkenye és nyír képviselik a 
lombfákat a kiterjedt lúcosokban. Magas termőhelyeken csakis ott gya
kori a mogyoró, ahol a hegység emelkedettsége mellett a havasalji jelleg 
teljesen kifejlődve nincs és a bükknek s juharoknak is van még szerepük 
az erdő képzésénél.

Míg a gerinceken, hegytetőkön és déli hegyoldalakon a felső határ 
meghaladja az átlagértéket (970 m-el szemben 1009 m), a völgyekben 
tetemesen alája sülyed (913 m). E két véglet közt kereken 100 m-re tehető 
a különbség.

Felér a Simonka csúcsa közeiéig (1090 m, DNy), a Vihorlát legtetején 
(1069 m) is vegetál s Ungban — bár általában nem ér fel a bükkösök 
felső határáig — kivételesen a havasi legelő szélein is megtelepedik (Rúna 
D, 1165 m; közelében Alnus viridis), aránylag magasan látjuk Viharos 
határában is (Sirok e. r. D, 1025 m), alacsonyan a Javornikon (700 m), 
az Inóc hegyen (886 m), a Lacakovo erdőrészben (870 m), a Szinatórián 
(880 m) és a Szirován (830 m).

Bereg vármegyei legfelső termőhelye a Pikujon van 1316 m magas
ságban (K-i exp. erdőszél), a volóczi Pláj alatt 1016 m-en felül nem láttuk, 
a Ruszki puton már 930 m magasságban zárja le tenyészetét, Zúgón a 
Rjapecska gerincén 1017 m-ig ér fel.

Felső határa a Kuk havason (gerinc) 911 méter, a Gemba gerincén 
1088 m.

Legmagasabbaknak talált termőhelyei a Máramarosi havasokban:
t. f. m.

Alsószinevér község, Csórni vrch, K-i lejtő_____  max. 1343
Siropos patak....... ...... ............. .......... . ___ ___ 1236
Horb zwur patak— .......................  ..............  1087
Nagy Gropa patak — ........... ........... ............ 927
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Javorovec gerinc________    1022
Nagy Gropa gerinc _____  950
Kis Gropa gerinc______________________________ 893
Gedusa patak---------------------    908
Jaszenovec gerinc --------------   1184
Piskonja mellékgerince---------------    1130

Felsőszinevér, Popadja É-i lejtője ______    1009
Német- és Oroszmokra, Sztanyák D _______    1102

Sztrimba K ----------------------------     1038
Sztranzul N y ________________________ .________ 1115
Priszlop patak____________   913
Pribuj N y ------------------ 1--------------------------- 1150

Alsó- és Felsőkalocsa, Bervinek gerinc_____ _________  1056
Tomec gerinc____ _ ___________________________ 955
Nyegrovec patak--------------------------------- ... 939
Kvaszni gerinc -------------------------------------- 955
Pistyát patak ______     845

Királymező, Klimova É K -------------------------------------- 792
Brusztura, Szása gerinc -----------------------   1007

Bertyánka patak _________  852
Csorna N y _______________________________   944
Sztrundzsin Ny _________________ _— ---------  1139
Benin DNy____________________________________  1045
Prócska patak__________      933
Sztoh Ny ____________________________________  1014
Bisztrik patak____________________    838

Gyertyánliget, Kicera Ny ______________ . . . _____  910
Kaszómező, Kobila D _____ ________  1087

Klewa D __________________  961
Lonka, Kuzi K ....... - ------ ----------------- ------------------ 1024

Polonszki (tető) ---------------------------    1094
Leordina, Paltinul ( t e t ő ) -------------------------------------- 1022
Terebesfejérpatak, Sztrunzsen alatt D ______________  952
Tiszabogdány, Douhi gerinc _____________   1131

Sciavul patak------------------__ ------- ------------  940
Radomir patak ______    898

Havasmező, Vezi alatt ÉK — _____ ______ — 1214
Camencianul Ny — ____ _ ___________________  1070

Alsóvisó, Maximov D ------------------    1166
Felsővisó, Prislopasiu D ________________________________ 1226

Vrf. Boulu É _____ ______ ______„ _______ _ 1211
Közi patak___________ _ —--------------------------- 1258
Rozuszni D _________  1308

Borsa, Secul gerinc ----------- — — - - _____________  1174

Fekete— Blattny : Fák és cserjék elterjedése. 21
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t. f. m.
Sándor forrása a Csiszla patakban — ......... 954
Riu Borsa_____ ______     951

Rahó, Diel Rahovszki ( t e tő )__________________________  1106
Kőrösmező, Bukovinka D_________________________ _ ... 1042

Lopusankai pláj ÉNy__________________________  1040
Koszincsek ÉNy ______________________________ 1030
Kevele pa tak____ ____________________________  796
Zsihalovszki gron___________________________   1027

Betula verrucosa Ehrh. —  Bibircses nyír.

II. k. 31. lap.

Alsó határa nincs; felső határa átlag 1015 m, É, ÉK, K, DK-i expozíciójú 
oldalakon az átlagnál magasabb. A maximum — 1410 m (Felsővisó hatá
rában a Magúra Cataramán) —  É-i oldalon van. A bükk és tölgy övében 
— főleg irtások nyomán — tömegesen lép fel, a felsőbb régiókban már 
csak szórványosan látjuk. Mindenütt elterjedt gyomfa, magas fekvésű vagy 
sovány termőhelyeken elcserjésedik.

Ha a felső határt külön állapítjuk meg a hegyvidék nyugati, külön 
keleti területére, eredményül kapjuk, hogy Ung és Bereg hegyein az átlag 
csupán 900 m (max. 1240 m), Máramarosban és a Guttinon 1110 m (max. 
1410 m).

A felső határadatok legmagasabbjai, a már említett hegyvidéki maxi
mumon kívül:

Bereznek határában: Teleki-polyánka DK 1240 m, maximum a Beregi 
havasokban; Aranybánya határában: Simonka DNy 1090 m, maximum az 
Eperjes-tokaji hegysoron; Turjamező határa: Rúna havas (40° 28' 48,) 48') 
D 1181 m, maximum az Ungi havasokban; Alsófernezely határa: Rozsály 
DNy 1265 m, maximum a Guttin környékén; MakovicaÉK 920 m a Polyá- 
nán; Felsővisó határa: Makerlói gerinc 1365 m, Közi 1258 m, Nacladul DK 
1250 m; Borsa határa: Kis Cimbroszlava ÉK 1218 m, Dealu Prisecu É 
1269 m; Felsőszinevér határa: Rozsok Ny 1233 m; Brusztura határa: Ja- 
vorcsik patak 1087 m; Tér ebesfej érpatak határa: Scevora I) 1357 m, Men- 
cul 1170 m; Kaszómező határa: Kobila K, ÉK 1176 m; Kőrösmező határa: 
Precsil Ny 1335 m; Rahó határa: Mlacin ÉK 1219 m.

Betula pubescens Elirh. —  Szoros nyír.

A Bustyaháza melletti „Csere“ félig lápos területén nő1; Komán Artur 
a sárosmegyei Kellemes község határának „Ortasi“ nevű nyíresében (350 
m t. f.) találta meg.

1 A  Nemzeti Muzeum herbáriumában.
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A lm * glutinosa Gärtn. —  Mezgés éger.

II. k. 31. lap.

Főleg az alsóbb erdőtájon elterjedt és szórványosan a havasalji terü
leteken kívül mindenütt előfordúl. Keveredik a hamvas égerrel is, néha 
azonban feltűnően kerülik egymást és megesik, hogy két szomszédos patak
mente egyikén csupán a mezgés, másikán egyedül a hamvas éger fordúl elő.

Leggyakoribb a völgyek fenekén, néha az üde hegyoldalak irtásait, 
kaszálóit és legelőit is belepi s itt rendesen magasabbra is emelkedik, 
mint a völgyek mentén.

Faalakú előfordúlása és cserjealakja közti megkülönböztetésnek jelen
tősége alig van, mint fontosabb tenyészeti határt a cserjealak felső hatá
rát jelölhetjük meg, mely itt átlag 690 m-re tehető. Kivételesen maga
sabban is találjuk, a jelenlegi maximum 1020 m Fernezely határában, a

Északkeleti Kárpátok 323

Rozsály alatti „Pojena Cesciori“ nevű tisztáson (Blattot). 
Legmagasabb előfordúlási helyei a következők:

Simonka t. f. m.
Aranybánya, Kujava -----------------------------  870
Pétervágás, Cserna hura ----------    561
Turina, Pod Prejmo ----------------------------- 639

Vihorlát
Ujkemencze, Inóchegy----------------------------- 450
Ókemencze, Szirova _______________________ 520
Ungpéteri, Dudlava---------------------------------  500

Polyána
Árok, Lacakova— ---------    550
Ószemere, Szeredni v r c h ------------------------  520
Kapuszög, Szinatoria -----------------------------  500

Keleti-Beszkidek
Domafalva, Domasinszki patak ---------------- 560
Eszterág, Visnyi patak----------------------------- 580

Ungi havasok
Oroszmocsár, Javornik patak--------------------  600
Ujszemere, Kernicki ----------------------------- 540
Csontos, Zsornova ----------------------   520
Fenyvesvölgy, Vorotecsni p a tak ---------------- 570
Egreshát, Vulsinki gyil----------------------------- 390
Hárs, Pripor---------------------------------------   440
Nagy túrjaszög, Rakovec patak ----------------  416
Mokra, Mokránszki patak___________________  420

Beregi havasok
Hársfáivá, Jaszeniovka----------------------------- 712
Izbonya, Zsdenyanka patak --------------------  450
Volócz, Csiszti zvir patak___________________  440

21*
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Máramarosi havasok t. f. m.

Alsó- és Felsőkalocsa, Talabor folyó-----------  552
Királymező, (Klimova) Tarac folyó völgye — 703
Berezna, Kuzi patak ........   627
Nagybocskó, Dubrava---------------------------- . 696
Rónaszék, D. Cornilor----------------------------- 630
Felsőróna, Zsolob --------------  749

Magúra és Wolosanka közti nyereg 836
Leordina, Búza oblaruluj __________  .. 707
Terebesfejérpatak, Berlak-------------------   — 702

Rónapolyana, az országút fölötti kaszálókon 680
Petrova, La Higi ____________________   589

Vrf. Olochii alatt___________________  652
Lonka, Pod Kamenom_______________________ 689

Kuzi— _________ _________ _ — — 770
Kis Banszki tisztáson________________ 720

Alsóvisó, Zimpa tölgyesben ___________   615
Visóoroszi, Vócsi gyil ... ____________________ 793
Felsővisó, Vasér jobb partja ________________ 529
Rahó, Wilchovati ... ^ _________ ___________  545
Kőrösmező, Borkút, az országút fö lö tt______  581

a Kevele patakkal szemben .... 578

Avas— Guttin

Szaploncza, Kecskekő_________________   664
Kisbánya, Valea Lazuluj ___________________  686

Alnus incana Willd. —  Hamvas éger.
II. k. 32. lap.

Előfordúlási helyein tömegesebben nő, mint az A. glutinosa s bár 
ezzel együtt a vízzel a síkra is lejön, jellemző égeresei a folyók középső 
szakaszai felett, a magashegység belsejében vannak. Formációja nem csupán 
a patakpartokra szorítkozik, hegyoldalak, erdőirtások területén is gyorsan 
harapódzik el. E hegyvidéken átlag 930 m-ig emelkedik; ez az eleváció, 
miután a határadatok javarésze (67 eset közül 49j völgyadat, tetemesnek 
mondható. Egyes helyeken pl. az Aranyos-Besztercze völgyén 1257 m-ig 
hatol föl, az Ursuiuj patakon (Borsa határa) 1281 m maximális magasságig.

. Az az eléggé általánosítható —  a Középkárpátok hasonló helyén is 
említett — tétel, hogy az előhegységből eredő vizek mellékén ritkán lel
hető fel, itt is érvényes. Az Eperjes-tokaji hegy soron pl. nem láttuk, úgy 
a tőle nyugatra futó Hernád, mint a Tapolya és Ondava partjain'közön
séges. A Vihorláton, a Polyána Szinyákon, Borlógyilen és az Avason elő- 
fordúl, bár e hegyek előhegység jellegűek, de szorosan a magashegység
hez illeszkednek.
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Kiterjedt formációt képezve legmagasabban 861 m-re a t. f. a felsővisói 
„In rosiu“ erdőrészben találta Erösdi, magasabb helyeken csupán spora
dikusan terem. Bár a fa és cserjealakú előfordulása közti megkülönböz
tetésnek nagyobb jelentősége nincs, annyit megtudunk az átlagok nagy
ságából, hogy tenyészeti övének legfelső, kereken 100 m-es övében magas 
(legalább 8 m-es) fává nem nő, alakja cserjealak. Természetes, hogy ez 
nem jelentheti azt, hogy alacsony termőhelyeken csupán faalakban for
dul elő.

A faalak felső határánál az expozíciók átlagai közt különbség alig van; 
leggyakoribb és legmagasabbra emelkedik a völgyek mentén, ritka és 
viszonylag mélyebben elmarad a gerinceken.

Összegyűjtött adataink közül a következőkét említjük meg: (f. h. =
felső határ)

t. f. mag.
(m)

Esztebnek, Magúra DK_______________________ f. h. 551
Ungbükkös, Bisztricska patak________________ f. h. 820

Kis Kulica, DNy ----------------------  f. h. 800
Szemerekő, Szmerekova gyil DK_____________ f. h. 780
Czigányos, Flusti Hrunok DNy ___________    326
Felsődomonya, Koritnyica É __________   300

Kőhegy ÉNy ___________________ _______ ... 118
Gerény, Krupcsó D N y ______________________________ 280
Nagyláz, Rasznó________________— _________________  250
Ungpéteri, Dudlava__________________________  f. h. 760
Bercsényifalva, Dvernik ________    170
Oroszmocsár, Javornik DNy — _____________ f. h. 800
Ujkemencze, Inóchegy K ___________________  f. h. 850
Szénástelek, Inóchegy É K ------------------------  f. h. 830
Mokra, Mokránszki pa tak ___________________  f. h. 750
Poroskő, Sztyinka ___________ _ — _________ f. h. 690
Kishidvég, Cserenina pohár _____  f. h. 760
Turjamező, Rúna ÉK ______________________  f. h. 787
Kisturjaszög, Kulica DK ___________________  f. h. 910
Ószemere, Szeredni vrch ________   f. h. 820
Rákó, Makovica ÉK________     f. h. 930
Turjaremete, Szinatoria___________   f. h. 900
Ujszemere, Kernicki D N y ___________________  f. h. 810
Egreshát, Vulsinki gyil DK _______________ f. h. 900
Domafalva, Stinka D K ______________________  f. h. 780

Domasinszki Ruch___________________  f. h. 870
Csontos, Kosztrinki ÉK, K___________________  f. h. * 820
Patakófalu, Kantcsova D, DNy _______  f. h. 930
Eszterág, Visnyi patak_______________________ f. h. 810
Patakújtalu, Sztuzsica patak________________ f. h. 740
Erdőludas, Kincik Kulszki DNy ____________  f. h. 1020
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Kiesvölgy, Cseremka K, ÉK --------------------  f. h. 920
Ligetes, Bércé ÉK -----------------   f. h. 820
Tiha, Osztra DK____________    f. h. 820
Uzsok, Siroki É N y _____________      f. h. 1000
Határszög, Polonina bukovszka ---------------- f. h. 1100
Haj ásd, Cserbina patak_______________________ f. h. 1040
Szuhapatak, Sztudnica É ___________________  f, h. 1013
Rahoncza, Lacakovo D N y------------------------  f. h. 820
Ókemencze, Szirova DK -----------------   f. h. 840
Perecsény, Olsava DNy-------------  f. h. 680
Hársfáivá, Jaszenioka ger____________________  f. h. 693
Szászóka, Maros gerinc_______________________ f. h. 653
Volócz, Ossza patak---------------------------------  f. h. 649
Alsóhatárszög, Zsdenyanka patak -----------  f. h. 693
Latorczafő, Kozakova polanka gerinc ------- f. h. 867
Felsőgereben, Kis Pinye patak ---------------- f. h. 562
Ökörmező, Nagyág folyó ------------------------  f. h. 425

Hrabovec patak ------------------------  f. h. 619
Driszlovec patak ___________________  f. h. 640

I'szka, Plosanka pa tak ----------------------------- f. h. 689
Toronya—Pereszlő, Gemba gerinc -----------  f. h. 900

Szmerek Ny ----------------------------- f. h. 710
Felsőszinevér, Mecevico patak--------------------  f. h. 1031

Talabor folyó -----------------   f. h. 773
Alsószinevér, Siropos patak -------------    f. h. 1247

Seliski -------------------------------------- f. h. 1169
Csorny -------------   f. h. 1105
Denyászcsek patak --------------------  f. h. 970
Peszarika patak ------------------------  f. h. 998
Dodina patak _______________________ f. h. 923
Javorovec patak ___________________  f. h. 920
Nagy Gropa patak___________________  f. h. 881
Gedusa p a ta k ----------------------------- f. h. 778
Pod Rozsok gerinc___________________  f. h. 758
Jaszenovec patak___________________  f. h. 1048

Németmokra, Mokránka patak ____________  f. h. 1025
Kernicsni patak ___________________  f. h. 880
Szomiszni patak ___________________  f. h. 1075

Kövesliget, Talabor folyó ---------------------------------  370
Felsőkalocsa, Nyegrovec patak ____________  f. h. 939

Sztrimba D N y _______________________ f. h. 980
Dombó, Tarac folyó__________________________ ______  383
Tereselpatak, Deluc gerinc___________________  f. h. 671
Brusztura, Szarvas patak ____________________ f. h. 983

t. f. mag.
(m)
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Brusztura, Javorcsik patak ________________ f. h. 1104
Turbát patak —________   f. h. 1193
Nagy Gorgán patak ________________ f. h. 1069
Procska— ________      f. h. 1031

Gyertyánliget, Szeredna patak ____________  f. h. 808
Krojna patak ________   f. h. 897
Bukovinka N y _______________________ f. h. 842

Terebesfejérpatak, Tisza folyó_______________________ 336
Fejér patak_________________________________  413

Felsőróna, Tisza fo ly ó ______________________________ 330
Oböina N y __________________________  f. h. 812

Rónaszék, Cornet patak _____  446
Kaszómező, Kaszó patak ___________________  f. h. 941
Kőrösmező, Fekete-Tisza folyó ____________  f. h. 1051

Apsinec patak_______________________ f. h. 988
Dosina patak _______________________ f. h. 921
Kozmicsek pa tak ------------------------  f. h. 955
Lazeszcsina patak___________________  f. h. 975
Kevele patak — ------------------------  f. h. 817

Rahó, Kis Berlebász patak _______________________ 613
Bilin patak------------------------------------------  584
Mezi Rikámi DNy__________________   712

Tiszabogdány, Hoverla patak________________ f. h. 853
Brebenjeszkul DNy ________________ f. h. 990
Balzatul patak________    f. h. 1164
Sztohovec patak ___________________  f. h. 918
Sciavul p a ta k _______________________ f. h. 999
Bogdán patak (a Lolini gát f e l e t t ) f .  h. 944
Paulik patak _______________________ f. h. 856
Kvaszni patak______________________  f. h. 828
Radomir patak__________  f. h. 746

Petrova, Vissó folyó ______________________________ 360
Alsóvisó, Vissó folyó — __________________________  425
Visóoroszi, Lespegye patak _______ r_______  f. h. 612
Havasmező, Chirva_____________________    f. h. 980

Kis Rozosz__________________________  f. h. 790
Felsővisó, In rosiu patak ___________________  f. h. 902

V. Vinuluj patak ___________________  f. h. 634
V. Pesci patak____ ______   f. h. 752
Nagy Steviora patak________________ f. h. 1030

Felsővisó, V. Scradie __________    f. h. 646
Lozdun patak ___ ____________________ f. h. 948
Fájná patak _______    f. h. 895
Botizul patak — ________________ — f. h. 880

t. f. mag.
(m)
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Vasér patak — ----------    864
Vasér pat. 1020 4~ ja felett a hegyold. f. h. 1058
Vasér völgy__________________________  f. h. 1020
Felső Suligul ----------------------------- f. h. 1074
Mihoi patak__________________________ - f. h. 816
Catarama patak -------------  f. h. 1034
Közi patak--------------------------  f. h. 700

Majszin, Vrf. Boulu D -----------------------------  f. h. 1139
Borsa, Pappfalva (Aranyosbesztercze) ---------------  967

Barsaba alatt N y ------------------------  f. h. 1260
Ursuluj patak ----------------------------- f. h. 1281 max.
Sesuluj patak -----------------  — f. h. 1193
V. Funtini ... ____________________ .... f. h. 1192
Derimoasza patak------------------------  f. h. 1200
Aranyosbesztercze------------------------  f. h. 1257

Fernezely, Fernezely patak ----------------------------- 322

Alnus viridis DC. —  Havasi éger.

II. k. 32. lap.

t. f. mag.
(m)

Az Erdős Kárpátokban s az Eperjes-tokaji hegysor, Vihorlát, Polyána- 
Szinyák és Borlógyil 1000— 1100 m-ig emelkedő andezittömegein nem 
fordúl elő.

Annak dacára, hogy tipikus havasalji cserje s hazája a felső Qrdő- 
határ felett van, nem éppen rendkívüli jelenség, hogy a völgyek felső ré
szeiből ezek középső, kultúrtermeteken áthaladó szakaszaira is lejut. A 
Magyar Alpok területén jóformán csak a zord völgyek mentén tenyészik, 
a Kárpátokban kivételes eset, ha ilyen mély termőhelyeken látjuk. Éppen 
ez a hegyvidék az, ahol történetesen feltűnő mélyen találtuk, 402 m mi
nimális magasságban, a Sztoj déli lejtőiről eredő Borsava folyó mentén 
(Bereznek község közelében, a rikai híd alatt 150 lépésnyire). E ponttól 
felfelé menve, néhány száz méteres szakaszon több példányt találtunk 
(Fekete Béla, Blattny); az sincs kizárva, hogy még mélyebb helyre is 
lejutott.

Az átlagos alsó határ 1020 m; ez, a völgyek mentén több mint 100 
m-el mélyebbre, a hegyoldalakon mintegy 70 m-el magasabbra helyezhető. 
Az alsó határadatok nagy része völgyadat, a hegyoldalak közül az észa
kiakon fordúl elő leggyakrabban (1. a II. k. táblázatait), nyilvánvaló, hogy 
főleg ezeket kedveli. Az alsó határok helyzetére ez a körülmény nincs 
befolyással, mert az alsó határadatok jó része a tömegesebb előfordulás pász- 
tájától elég messze eső, esetleges megtelepedés. Gyakran tapasztaljuk, 
hogy egy megállapított alsó előfordúlás és legközelebbi magasabb termő
helye közt nemcsak nagy távolság, de nagy magassági különbség is van.
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A tömeges előfordúlás öve a felső erdőhatár fölé esik, általában 1360— 1600 
m közé helyezhető.

A felső határok helyzete nagyobb szabályszerűséget mutat a külön
böző égtájak felé néző hegyoldalakon. Itt már élesebben jut kifejezésre a 
hideg oldalakhoz való ragaszkodása.
m

A havasi éger felső tenyészeti határa az Északkeleti Kárpátokban.

m
1700

1615
1600

1500

E grafikus kiegyenlítés szerint az átlagos felső határok nagysága: 
expozíciók szerint: É ÉK K DK D DNy Ny ÉNy

t. f. magasság (m) 1608 1685 1630 1599 1576 1567 1573 1586
eltérések az átlagtól (1615 m): — 7 -j-70 -j—15 — 16 — 39 — 48 — 42 — 29

E sor jelentőségének méltatásánál tekintetbe kell vennünk, hogy a
felső határadatok mintegy 76 °/0-a ÉNy, É, ÉK és K-i hegyoldalakról való s 
csak 24% esik DK, D, DNy, Ny-i oldalakra és völgyekre (ezért oly ke
vés á -j- a — szál szemben).

A maximum 2000 méter a Csorna hóra 2026 m-es csúcsa alatt 
(Máramarosi havasok); e termőhely expozíciója délnyugati ugyan, de meg 
kell jegyeznünk, hogy a Csorna hóra határhavas lévén, ennek Galiciába 
eső északos oldalairól adatunk nincs; valószinű, hogy a csúcs alatti északi 
lejtőn is előfordúl ebben a magasságban.

A Polonina Rúna és a Keleti Beszkidek területének kimagasló pont
jain szórványosan terem, a bükktenyészettől szabadon hagyott igen ala
csony (1000— 1100 m-es) csúcsoknak többnyire északnak néző lejtőin is 
megtelepedett. Pásztor Sándor ungvári erdőgondnok az ung-zempléni ha
táron, a Beszkidekhez tartozó Stinka (1078 m magas) csúcsa alatt 1020— 
1066 ni közt kevés példányát látta, a Javornik ÉK-i oldalán, a csúcstól 
(1021 m) lefelé haladva 980 m-en alul nem látjuk. E környékről feljegyzett 
többi lelőhelye kiterjedtebb havasi térségekről való: Kis Kulica (950— 1160 
m É), Kulica (980— 1300 m É, Mugla 1083 m völgy a. h., Priszlop-tisztás 
988 m DK a. h.), Rúna (960-1420 m 1 ÉNy, 1110— 1386 m ÉK-K, 833— 
1410 m É-ÉNy, 1340 m D, Szuhi potok 1020 m DNy a. h.), Osztra (1040— 
1300 m D-DNy, 1408 m tető, legmagasabb pontja), Keleti Beszkidek 
(Rauka 1100— 1276 m D-DK, 1276 m ÉK; országhatár Erdőludas határában 
1100— 1200 m É-ÉNy, Uzsok határában 1020 m ÉNy; Polonina Bukowska 
1080— 1273 m É-ÉNy; Sztinszka 1113— 1208 m D-DK-DNy; Kincik Buko- 
vinszki 1128 m Ny). Legmélyebb ungmegyei előfordúlási helye a Fekete- 
MÁGOCSY-féle Erdészeti Növénytan szerint (II. k. 389. 1.) 420 m magasság

1 Az Ungi havasokban a maximum.
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bán van a Lyutta völgyén; megfigyeléseink során nem nyert ugyan be
igazol ást, a Borsava völgyi minimum alapján azonban nem is vonható 
kétségbe ez adat helyessége.

A Borsava folyó partján, a Rika-vadászlak alatt és felett 402—452 
m magasságok közt találtuk (hegyvidéki minimum), a Plosanka patakban 
(Fülöpfalva határa) már csak 1156 m-ig ereszkedik le. A Beregi havasok
hoz tartozó lelőhelyei: Pláj-havas 1089 m É, 1045 m lavinás völgy a. h., 
Lálovszki völgy 1146 m D a. h., a Pláj gerince alatt 1300 m É, Pláj-tető 
1334 m, Sztoj 1598 m ÉNy f. h. (Blattot), 1606 m É f. h.1 (Fekete Béla), 
Bilecka 1450 m DK, Zenovia havas 1335 m É-ÉNy-Ny, Temnatik 1162— 
1362 m, Velki Vrch mellékcsúcsa 1471 m tetőponttól lefelé 1228 m-ig, 
Kuk havas 1212— 1312 m K, Gemba (Iszka határában) 887— 1185 m ÉK, 
Pikuly 1350 m DNy-D-DK, 1405 m tető (legmagasabb pont), Ruszki-pút 
1185 m-től fölfelé.

Lelőhelyei a Máramarosi havasokban: Felsőkalocsa vidékén a Priszlop ger. 
1306 m a. h., 1352 m DK, Jaszenovec 1473 m Ny-DNy, Bervinek gerinc 
933 —1013 m, Tomec gerinc 955 m a. h., Darvajka havas 1413 m Ny f. h., 
Darvajka oldala 1312—1397 m K, Sztrimba havas 1358—1632 m É-ÉNy, 
Topas havas 1304—1514 m ÉNy, Sztreminosz havas 1363— 1483 m Ny; 
Alsószinevér határában Csórni Vrch 1225— 1480 m K, Kamionka mellék
gerince 1246 m K a. h., Kamionka havas 1579 m tető, Peszarika patak 
915 m a, h., Szeredna havas 1509 m tető, 1317 m ÉNy a. h., Csórni patak 
1105 m, Denyászcsek patak 991 m a, h., 1259 m ÉNy, Dodina patak 1195 
m a. h., Javorovec patak 808 m a. h., Jaszenovec 1382 m É, Piskonja 
1260— 1400 m ÉK, 1435 m f. h., Nyegrovec havas 1667 m K f. h., 
Horbzwur patak 1123 m a. h., Nagy Gropa patak 1155— 1382 m, Gedusa 
patak 1294— 1424 m, Csertes gerinc 843 m a. h., Jaszenovecz patak 975 
m a. h., Grében 1490 m ÉNy f. h., Jaszenovec gerinc 913 m a. h.; Felső- 
szinevér határában Sztenisor patak 1058 m a. h., Ozirnya 1458 m K f. h., 
Liski 1253 m a. h., Popadja 1057— 1405 m É; Német-és Oroszmokra ha
tárában Sztenyák 1299 m DK a. h., Liszkár 1235— 1397 m DK-K, Sztrimba 
1701 m K f. h., Sztranzul 1297—1451 m Ny, Buxul 1427 m ÉNy f. h., 
Mokránka patak 742 m a. h., Zadnya 1448 m ÉK a. h., 1468 m DK a. h., 
1523 m DK f. h., Priszlop nyereg 944 m K, Pribuj 1279 m É-ÉNy a. h., 
1550 m tető, Gropa 1158— 1444 m, Velika 1449— 1558 m Ny, Berty 1480 
m DNy, Kernicsni patak 945 m a. h.; Brusztura határában Bruszturai 
patak 670 m a. h., Bertyánek patak 938— 1465 m, Csorna 1651 m ÉNy 
f. h., Járna patak 988 m a. h., Tataruka 1340— 1493 m É, Turbát 1651 m 
É-ÉK-ÉNy f. h., Turbát patak 908 m a. h., Berliaszka 1454 m ÉK f. h., 
Tempa 1418 m É-ÉNy f. h.; Kaszómező határában Douzina 1332 m Ny, 
Kercseia 1419 m D-DNy és 1562 m ÉK f. h., Flantos patak 1190 m a. h., 
Urda 1493 m É f. h., Vedenyászka 1370 m K, 1434 m K f. h.; Apsa ha
tárában Apecka 1289 m Ny; Gyertyánliget határában Szeredna patak 810

Bereg havasain a maximum.
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m a. h., Sztanisora patak 1367 m, Dodiaszka 1350 m K-DK, Vorotyászka 
1340 m É, 1362 m D, Vorotyászka patak 1279 m a. h., Unguriászka pa
tak 1297— 1465 m; Terebesfejérpatak határában Sztrunzsen 1424 m Ny 
ÉNy, 1400 m Ny lavinajárásban, Leszecsen 1530 m ÉNy f. h., Obniesz
1379 m DNy, Poloninka 1575 m ÉNy f. h.; Tiszaborkút határában Bubulika
1380 m Ny, Nagy Trosztinec 1346 m DNy, Stare 1329— 1388 m közt tö
megesen, 1443 m egyes bokrok, 1298 m K-ÉK, Kvaszienka patak eredete 
felett 1467 m DNy, a Kvaszienkára dűlő hegyoldalon 1486 m tömegesen; 
Rahó határában Doumen 1332 m ÉK tömegesen, 1381 m K szórványosan, 
Berlebaszka alatt 1448 m ÉNy, Berlebaszka 1616 m ÉNy f. h., 1710 m ÉK 
f. h.; Kőrösmező határában Markovec gerince 765 m D-DNy a. h. mező- 
gazdasági földek közt, Dosina patak 804 m a. h., Czorni gron 1455 m Ny, 
Fekete-Tisza 905 m K a. h., Apsinec patak 895 m a. h., 1260 m felfelé 
menet eddig tömegesen, a patak fejében 1315 m újra tömegesen, Apsi- 
necka 1628 m ÉK-DNy tömegesen, Siruki Virtap 1733 m ÉNy f. h., Ta- 
tulszka 1773 m ÉK f. h., Lászlópatak 903 m a. h., Kracsunyeszka patak 
1242 m, Kracsunyeszka 1340 m É foltokban, Tiszai dragobrát 1326 m É, 
Bukovinka alatt 981 m K a. h. kaszálókon szórványosan, Ripta 1361— 1529 
m DK tömegesen, 1590 m ÉK tömegesen, Tataruka 1702 m K-DK f. h. 
kőtuskók védelme alatt, Kozmescsekről a Hoverlára vezető plájon (lóösvé
nyen) 999 m K a. h. 1266 m D-DNy egyes bokrok, 1335 m K-ÉK töme
gesen, 1429 m É-ÉNy tömegesen, 1733 m É-ÉK nyelvekben, a Hoverlára 
vezető gerincen 1838 m kis foltokban, 1878 m É f. h. kőtuskók védelme 
alatt, Kozmieszka Ny-ÉNy 1450 m, Kozmieszka patak 968 m a. h., Koz- 
mescsek 895 m ÉK az út mellett, Lopusankai plájon 944 m K a. h., 1223 
m É-ÉNy, Szésa alatt 1300— 1460 m közt tömegesen, Lozeszcsina patak 
918 m a. h., Holocseszka 1503 m É, Pietrosz 1820 m É-ÉK f. h., Pietroszul 
1848 m K tömegesen, Szvidovec 797 m ÉK a. h., 1614 m É f. h., Nagy 
Trufanec patak 1248 m, Trufanec 1475 m foltokban, Steresora patak 720 
m a. h., Bliznica 1828 m ÉK f. h., Plaju Trosztinec 1840 m ÉK néhány 
bokor, Sumjeszka 1270 m ÉK foltokban, 1509 m tömegesen, 1614 m fol
tokban, Szesul alatt 1735 m ÉNy f. h., Kevele 1467 m Ny-ÉNy, Kevele 
patak 823 m a. h.; Tiszabogdány határában Szklidovec 1536 m D, Polonina 
Breskulska 1646 m DK f. h., Hoverla 1878 m É f. h., 1620 m D, Breben- 
jescul 1659 m K f. h. törpefenyő közt, 1394— 1422 m közt tömegesen, 
991 m a. h. a patak mentén, Pólón. Lemszka 1830 m K, Csorna hóra
m DNy f. h. maximum, Stohovec patak 890 m a. h., Stog 1541 m ÉNy 
f. h., Bogdán patak 712 m a. h., Pólón. Rohonieszka 1695 m K néhány 
darab, Sciavul patak 900 m a. h., Vrf. Sciavul alatt 1609— 1648 m közt 
tömegesen, Mezi potoki 1649 m K f. h., Pólón. Szesul 1340— 1671 m K- 
ÉK tömegesen, 1280 m D egyes példányok, Kvaszni patak 766 m a. h., 
Pop Iván 1895 m K f. h., Kvaszincsek 1399— 1608 m közt tömegesen, 
Radomir patak 760 m a. h., Radomir gron 1391 m K-ÉK szakadozott lú- 
cosban néhány bokor, Petrosul 1441 m K-ÉK lúcnyelvek közt tömegesen, 
1780 m Ny f. h., 1779 m ÉK f. h.-tól lefelé 1433 m-ig tömegesen, 1305 m
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K kisebb csoportokat képez; Petrova határában Paltin 1553 m Ny né
hány bokor, Zerben 1535 m Ny; Havasmező határában Bárgyi patak 
770 m a. h.5 Pecialu 1667 m É törpefenyő közt, Copilas 1564 rn K-DK, 
Repega 1420 m K, Rekitni 1375 m K, Vertopul 1400 m, Mihailekül 1898 
m É-ÉK f. h., Julina 1530 m K-DK tömegesen, 1337 m nyelvekben, 1288 
m néhány bokor, Kis Rozasz patak 763 m a. h., Nagy Rozasz patak 1153 
m a. h., Paltinul 1396 m K f. h., Surupat patak 1164 m É lavinajáratokban 
a. h., Petrica 1278 m D, 1450— 1546 m É a csúcsig tömegesen; Felsővisó 
határában In rosiu 1452 m Ny néhány bokor, Nagy Steviora patak 925 
m a. h., Picioru longu 1407— 1483 m összefüggő nyelvekben, 1520 m ÉNy 
f. h., Lunca siasza 1652 m É-ÉNy törpefenyvesben, 1621 m DK f. h., 1760 
m É-ÉK f. h., Torojaga 1680 m ÉNy kis csoportokban, Vasér folyó 910 m 
a. h., Gatarama patak 1034 m a. h., Obcsina barduluj 1578 m K, Baita 
alatt 1562 m D f. h. törpeboróka közt, Grében 1498 m D néhány bokor; 
Borsa határában Secul patak 1055- m a. h.

A Guttin legmagasabb pontján is nő (1447 m), alsó határát itt nem 
ismerjük.

Talajágya Ung és Bereg havasain mindig homokkő, a Máramarosi 
havasokban főleg homokkő, de már Havasmező és Tiszabogdány határá
ban csillámpala is; Felsővisó és Borsa e hegyvidékbe eső havasain 
kristályos palák, a Guttinon pedig andezit. Ez azt jelenti, hogy a havasi 
éger egyetlen oly kőzetet sem kerül itt el, melyekből e hegyvidék töme
gei állanak.

Salix alba L. —  Fehér fűz.

Leginkább a völgyek alluviális talaján nő, 8 m-t meghaladó faalakban 
is előfordúl, többnyire azonban mint 4—6 méteres harmadrendű fa vagy 
bokor. Legmagasabban Erösdi észlelte Majszin határában Máramarosban 
(1058 m faalak, Boulu e. r. exp. D). Ily magas lelőhely azonban kivételnek 
tekintendő, mert a többi határadat — a legmagasabbak is — aránytalanul 
alacsonyabb termőhelyekről való. Hegyoldálakon csak a következő helye
ken figyeltük meg:

Kaszómező felett a Djel Rahovszkiról lejövet: 532 m magasságban 
mint 4—5 m magas fát s a rahói Borkúton 522 m magasságban mint 
gyepű fát.

A szélesebb, szabadabb völgyek növónytársaságának gyakori tagja; 
az egyes völgyekben a következő magasságokig hatol fel:

t. f. mag., m
Vissó völgy.--__________ _— --------- --- 569
Poinica völgy (Felsővisó mellett) ... — 540
Havasmező, Kvasznica patak -------— 550
Tiszabogdánynál, Sciavul patak ... 556
Lonka mellett, Kuzi patak ------— — 494
Kőrösmező, Fekete-Tisza.— - ................. 628 max. a völgyben
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t. f. mag., m
Tiszaborkút, Svitni patak — -------— 598
Kaszómező, Kaszó patak ....... ............ 436
Alsóvisó, Morii patak_______ ______ — — 469

E magasságokon alul a hegyvidék összes völgyeiben közönséges.

Salix fragilis L. —  Törékeny fűz.

Csak az eddig észlelt maximumot jegyezhetjük ide: 832 m a Polonina 
Rúna alatt (Rónafüred hat.: Veliki truszt). A Beregi és Máramarosi havasok 
és Guttin területéről határadataink nincsenek. A Simonka alatt (Eperjes- 
tokaji hegysor) 774 magasságban is előfordul.

Populus tremula L. —  Rezgőnyár.
II. k. 32. lap.

Alsó határa nincs. Ung vármegyében (Polonina Rúna, Keleti Beszkidek 
Polyána) a felső határ igen alacsony, csupán 830 m, az egész hegyvidékre 
880 m-es átlagot nyertünk. E számok azonban csak a faalakú előfordúlásra 
vonatkoznak. Elcserjésedve átlag 1040 m-ig, maximálisan 1241 m-ig emel
kedik.

Az ungi maximum (cserjealak) 1199 m a Rúnán (40° 28' 48° 48'), 
a beregi: 878 m a Pikulyon, a máramarosi: 1241 m a makerlói gerincen; 
Szatmárvármegyében a Rozsály bükköse fölött 1204 m magasságban fává 
nő, a Cigánykőn (41° 11' 47’’ 46') 1158 m-nél törpe. Mindenütt gyakori, 
ahol az erdők összefüggését vagy a fák sűrű állását az ember megboly
gatta, másutt csak szórványosan látjuk.

Simonka (855 m), Sóvári vár, Kulica havas, Rúna havas, Vihorlát, 
Javornik (700 m ritka), Inóchegy, Makovica (920 m), Sinatoria (910 m), 
Stinka (820 m), Bércé (910 m), Osztra (860 m), Pikuly, Ossza völgy, Vrh 
Pláj (833 m), Szinyák, az ökörmezői Ménesül, a felsőszinevéri Rozsok 
(1084 m), az alsószinevéri Jaszenovec patak (1098 m), Kis-és Nagygropa, 
Javorovec patak (920 m l Csórni gyil (947 m), Denyászcsek patak (970 m); 
Német- és Oroszmokra környékén: Mokránka patak, Priszlop patak (794 m), 
Kopula (994 m), Gyil (942 m); Alsó- és Felsőkalocsa környékén: Bervinek 
gerinc (1056 m), Sztrimba gerinc (1030 m), Talabor folyó (552 m); Brusz- 
tura vidékén: Bruszturánka patak (544 m), Plaiszka patak (920 m), Kedrin 
patak (1183 m), Járna patak (1183 m); Kőrösmező község határában: Fekete- 
Tisza (845 m), Kis Mencul (1210 m), Bukovinka (1178- m), Szvidovec, Gro- 
penec; Babó vidékéyi: Douhi. Szilszki, Djel Rahovszki (1090 m); Lonka ha
tárában: Tempa teteje (1091 m); Tiszabogdány határában: Ohlan (1000 m); 
Terébesfejérpatakon: Strunzsen gron (1107 m), Holovatics (1020 m); Havas
mező határában: Tesovec (1091 m), Sipeda (950 m), Elma (810 m); Felső- 
visó környékén: Makerlói gerinc (1241 m max.), Prihod (950 m), Skeri- 
sora (940 ni); Majszin határában: Vrf. Lazuluj (1183 m); Borsa határában: 
Ciarkanul patak torkolata (817 m), Pappfalva (967 m), Barsaba alun
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(1223 m); az Avas— Guttin környékén: Nagy Forgótető (926 m), Viskikő 
(902 m), Kecskekő (943 m), Rozsály, Guttin.

Populus alba L. —  Fehér nyár.

A nagyobb folyók és patakok alsó folyásán még gyakori, erdőkben 
nem igen látható. Az Ung mentén Bercsényifalva felett már nem fordúl elő, 
a Tisza mentén Taracköznél még gyakori (Tarac folyó 256 m). Máramaros- 
szigetnél is előfordúl. T h a is z  L. a vereckei szorosból közli1 s tekintve e 
lelőhely völgyvégi fekvését, felemlítését itt fontosnak tartjuk.

Populus uigra L. —  Fekete nyár.

Ritka, csakis a szélesebb völgyek alluviál-talaján nő. A Latorca kö
zépső szakaszán (T h a is z  ), az Ungmentén Ókemenczétől lefelé, Tiszavölgye 
Husztnál.

Ulmus montana Wltli. (U. scabra Mill.) —  Hegyi szil.

II. k. 33. lap.

A mély völgyek aljától a bükkösök kiterjedt övén át a fenyőrégióba 
is feljut. Északi hegyvidékeinken egyedüli fává növő szilünk. Alsó határa 
átlag 350 m, minimum az JJng völgyén Ókemenczénél (Szuhi pat. 179 m).

Felső határa egyezik az Acer platanoides felső határával (faalak), 
mindkettő átlag 1040 m, a hegység főtömegei közé is körülbelül ugyan
azon határig jutottak el. Az Eperjes-tokaji hegysor minden magasságában 
tenyészik; a Vihorlát tetején (1074 m) nem láttuk, a nyugati oldalon 910 
m-ig emelkedik s a Kioviszko nevű mellékcsúcs sziklái közt seregesen nő, 
alább szórványosan mindenütt.

A hegyvidék nyugati területén (a Borsava folyóig) átlagos felső ha
tára 160 m-el alacsonyabb, mint Máramaros hegyein; nyugaton 930 m, 
keleten 1090 m.

Széljárta hegycsúcsokon és gerinceken sokszor törpe marad, néha 
az erdőhatár közelében, sőt a havasiéger bokrosai közt (Tiszabogdány 
határa „Petrosul“ K 1305 m csillámpalán) is megjelenik. Ily esetek a leg
nagyobb kivételek közé számítandók.

Ungban nem gyakori; a Kis Kulicán 1050, a Rúnán 980 (DNy) és 
1020 (É), a Polyána hegységben (Sinatoria) 933, a Beszkidekben (Erdő- 
ludasnál) 1010, az Osztrán 900 m maximális magasságban állapíthattuk 
meg szórványos előfordulásának felső határát.

Beregben a Pláj-havas alatt 995 m-ig, a Plajcsikon 920 m-ig, a 
Zapodrini gerincen 1023 m-ig, a Pikuly délnyugati lejtőjén 1045 m-ig 
emelkedik, a Szinyákon 843 m-en felül nem láttuk.

1 Magyar Bot. Lapok 1911. 46 1.
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Avas és Guttin környéki előfordúlásának legeleváltabb helyei: a 
Viski-kő 902 m, a Fenyőhegy (Técső határában) 925 m, a Cigánykő (Misz- 
tótfalu hat.) 1166 m.

A Máramarosi havasokban van a hegyvidéki maximum 1365 m Felső- 
visó határának Picioru lungu (42° 21' 47° 50') erdőrészében, ugyanezen 
községhatár Fajna-völgyében 1236 m-ig, a Fagetulon (K ) 1326 m-ig, 
a Picioru ciganulujon 1223 m-ig, az Obcina Barduluj-on (DK) 1222 
m-ig, a Közi patakban 1190 m-ig tenyészik. Borsán a Pareu Sekului lúc- 
fenyvesében 1206 m-ig megy fel. Magas fekvésben tenyészik még: Felső- 
szinevéren a Mencselik gerincen 1175 m, Alsószinevéren a Csórni vrhen 
1222 m, a Dodina patakban 1157 m, a Javorovec patakon 1103 m, a 
Javorovec gerincen 1113 m, Német- és Oroszmokra környékén a Sztranzulon 
Ny 1228 m, az Andrujszke erdőrészben DK 1148 m, a Pribujon ÉNy 
1222 m, a Molocsnón DK 1098 m, Királymezőn a Klimova ÉK-i. oldalán 
1232 m, Bruszturán a Krivi gerincen 1100 m, a Szarvaspatakon 1109 m, 
a Sztrundzsin gerincen 1157 m, a Bertyánek patakon 1136 m. Havasmező 
határának Baita alatti részén 1045, a Tomnatekulon 1225, a Preluca Re-n 
(D) 1150 m a felső határa, Tér ebesfej érpatakon a határadatok legmagasab- 
bika 1249 m (Prislopul ÉK); Tiszabogdány környékéről vett határadatok: 
Brescul D 1214 m, Borkutovej prelug K 1160 m, Harmanieszka alatt D 
1089 m, Polonina Szerül K 1356 m eltörpülve, Voucski gron ÉK 1115 m; 
a Pop Iván melletti Zerban nyugati oldalán felső határa 1181, a Maximov 
déli hajlásán (42° 3' 47° 47 o') 1117 m; Kőrösmező határában a Tisza forrás
vidékén is előfordúl, a törpülés azonban itt igen gyakori, pl. a Tiszcsorszki 
gronon D-DNy 1100, a Holocseszkára menet K 1204, a Mencul és a Ké
véié patak között É 1090, a Kevele patakban 1088 m; a Kicsera ÉNy-i 
oldalán 1125 m-nél fává nő, hasonlóképen a Koszincsek D-i (1166 m) és 
É-i (1062 m) lejtőin is.

Ulmus glabra Mill. —  Mezei szil.
Idevonatkozó megfigyeléseink igen hézagosak. Ung vármegyében 

340 m magasságig a száraz, napsütéses domboldalakon, a völgyek alján, 
alacsony fekvésű legelők bozótosaiban, árkokban és gyepükben él, fává 
ritkán nő. Zárt erdőkben nem láttuk: beregvármegyei magassági elterje
désének maximuma 544 m Frigyesfalván a Zornina tetőn (a Szinyák 
déli nyúlványa). Az Eperjes-tokaji hegysoron 752 m a maximum (39° 3' 
48° 59', a sóvári vártól keletre eső völgyecskében csenevész bokrok). 
Jósza (139 m), Perecsény (215 m), Nagyláz (300 m), Radváncz (130 m), 
Ungvár (260 m), Bercsényifalva (Ungvölgy 173 m), Huszti várhegy (333 
m), Keczerlipócz (410 m), Tokaji hegy, királyházai várhegy (190 m).

Ulmus effusa Willd. (U. pedunculata Foug.) —  Yénic-szil.
Mint biztos termőhelyét említhetjük az Ung völgyét és a Túrja alsó 

szakaszát Perecsénynél; aVasér alsó folyásán Felsővisónál szedte Jávorka 
S. és Blattny T.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



336 Magassági elterjedés

Tilia parvifolia Ehrli. (T. cordata Hill.) — Kislevelű hárs.
II. k. 33. lap.

E hegyvidék erdőségeiben általában ritka; ha a fenyvesek területén 
látjuk, ott már csenevész növésű (Majszin, Tiszabogdány, Kőrösmező). 
Felső határa átlag 920 m, azonban mint fa ezt a magasságot nem éri el; 
710 m átlagmagasságot kaptunk a faalak felső határául.

Sóvári vár (39° 1' 48° 58') 649 m. Hrunj (39° 4— 5' 48°59') 666 m, Sátoralja
újhely környéke (Borzhegy) igen sok; Ung vármegyében Bisztrica 600 m kevés, 
Lyutánka 750 m ritka, Dudlava 800 m, Rasnó ger. Nagyláznál 300 m kevés, 
Radváncz (Gaz) 170 m kevés, Ungvár (Cikere) 260 m kevés, Bercsényifalva 
(Kicsera) 550 m, Javornik 700 m kevés és rossz növésű, Inóchegy 720 
m, nagypásztélyi Potelec 550 m, méréséi Tyn 480 m, domafalvai Stinka 
580 m, Zsornova (Csontos hat.) 700 m, Visnyi patak (Eszterág határában) 
640 m kevés, csillagfalvai patak 620 m, Viska patak (Viharos hat.) 620 
m, Liszkovec (Fenyvesvölgy hat.) 670 m kevés, unghutai Szuha 740 m 
kevés; Szirova 850 m, Lacakovo 850 m, Szinatoria (DNy) 870 m, Olsava 
725 m; Szászóka határában Vercsáski (40° 44' 48° 36') 563 m, Ossza 
patak 649 m, Laturka patak 686 m, Hohe Tanne gerinc 872 m, Plosanka 
patak 628 m ; Vicsa-, Latorca-völgy és Plajcsik-hegy (T h a i s z ), Ökörmező 
határában: Hrabovec patak 810 m, Ménesül 563 m, Kozáj patak 549 m; 
Vucskómezőnél: Petrovec patak 554 m; Lipcse patak 259 m; Felsőbisztra 
patak 554 m; Mokránka patak 544 m, Andrujszke ÉNy (41° 35' 48° 26') 
853 m, Gyil (41° 35' 48° 22') 582 m, Talabor folyó 408 m, Vezsa (41° 17' 
48° 16') 703 m, Kis Ugolyka patak 425 m, Medzi Kamen (Uglya határa) 
728 m, Bruszturánka pat. 544 m, Rászócska hat. „Pletka“ 781 m; a 
Krajna patakban (Gyertyánliget hat.) elbokrosodva 457 m, Berlebász pat. 
451 m, Krasznaplésa 425 m, Terentiu pat. 499 m, Tisza-jobbpart a Kevele 
patakkai szemben 582 m törpe; Havasmező határában: Kvaszni patak 
585 m, Ruszkova rika 698 m, Sokolov patak 654 m, Paulik patak 770 
m, Nagy Rozasz patak 838 m; Visó balpart Leordinánál 422—496 m közt 
a hegylábon; Bogdán patak 680 m törpe; Petrova határában: Bisztra fe
lett (D) 812 m; Alsóvisó határában: Morii pat. 494 m mezőgazd. földeken, 
Maximov DK 1150 m kaszálón —  hegyvidéki maximum, Paltin D 950 m 
kaszálón; Felsővisó határában: Prislopasiu K 962 m a faalakú előford. 
maximuma, V. vinuluj 768 m, Dealu Butoie É 860 m cseprentésben, Vasér 
folyó 638 m, Pisentuluj pat. 724 m, Majszin határa: Manasztirea É-ÉK 
898 m cseprentésben törpe, Dealu Beresei É-ÉK 820 m erdőszélen törpe, 
Visó mellett cseprentésben törpe 573 m, V. Vaskóié cseprentésben 722— 
893 m törpe.

Tilia grandifolia Ehrli. (T. platyphylla Scop.) —  Nagylevelű hárs.

Sokkal ritkább, mint a kislevelű hárs, felső tenyészeti határa is 
mélyebben fekszik: 580 m-re a t. f. Maximuma eddig 872 m Vezérszállás 
határában a Hohe Tanne gerincén. A Vihorláton (Dudlava dűlő Ungpéteri
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község határában) 680 m-ig szórványosan, Dombon (Alsó Dubovec patak) 
471 m magasságban, Tövisfalván 598 m-nél (Sofranica e. r. D-DK), a 
beregi hegyekben a Vrh Pláj gerincén 532 m-nél, a Vicsa patakban 381 
m-nél tenyészik; láttuk a huszti várhegyen és a neviczkei váron, T h a is z  

L a jo s  említi Bereg vármegye Pinye völgyéből, M a r g it t a i  A. Munkácsról.

Tilia tomentosa Mönch. —  Ezüstlevelű hars.

Mihelyt a Balatontól Nagybányáig vonuló északi elterjedési határa a 
szilágymegyei Bükkhegységből (Mosóbánya) az Avas dombjaira lép (Iloba), 
keskeny szalagban terjed —  elkerülve egyaránt az Alföldet és a maga
sabb hegyvidéket — É-ÉK felé: Sárköz határában a Hegyfőn (40° 56' 47° 53') 
ennek 479 m-es tetőpontjáig hatalmas méretű példányai nőnek kocsányos
tölgy állományban, a meredek hegyoldal köves helyein buján terjeszked
nek szét sarjai, mellette a Sorbus torminalis és S. domestica, a hegy lá
bánál Acer tataricum. Állítólag Nagytarnán (Ugocsa vármegye) is előfordúl, a 
Beregszász környéki szőlőhegyek feletti erdőkben mindenütt gyakori (pl. 
beregszászi Nagyhegy). Vájjon Beregszász és Munkács között előfordul-e? 
eddig nem tudjuk, de nincs kizárva, mert legszélső (legészakibb) termő
helye a Munkácstól északra eső Szerencsfalva (40° 20' 48° 34') régi szőlő
hegyeinek sarjerdeiben (300 m) van. Itteni előfordúlása nem tekinthető 
kultúra maradékának.

Legmagasabb termőhelyen a nagybányai Kereszthegyen látta D a n ie l is z  

E l e k  512 m t. f. magasságban.

Acer platanoides L. —  Korai juhar.
II. k. 34. lap.

Alsó határa nincs. Felső határát mint fa  átlag és kereken 1040 m, 
elcserjésedve 1210 m magasságban éri el. Természetes, hogy kisebb terü
letekre vonatkoztatva, ez a határérték is változni fog:

átlag (m) max. (m)

Eperies-tokaji hegysor — — ............— — 970 1051
Vihorlát _______________________   —  1015
Keleti Beszkidek— — — — ------------ — 1080 1200
Ungi havasok ........................................   990 1200
Beregi havasok -------------------------    950 1142
Guttin______________________________________ 1000 1050
Máramarosi havasok Ny-i része — ---------- 1040 1269

K-i része-.......... .......... 1120 1279

Az átlagok 950 és 1120 m közt feküsznek, általában a keleti hegy
csoportokban magasabbak. A Máramarosi havasoknak Tisza—Visó közti 
területén (keleti rész) úgy az átlag, mint a maximum elevációja a leg
nagyobb.

Az Eperjes-tokaji hegysor legmagasabb pontján, a Simonka csúcsán 
(1092 m) cserjévé törpül, a csúcs alatt 978 m magasságon fölül magas

Fekete—B lattny : Fák és cserjék elterjedése. 22
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fává nőve nem láttuk, de a szomszédos Kujava szkala mellékgerincén 
bükk és hegyi juhar társaságában 1051 m-ig, a Makovicán (Keczerlipócz 
hat.) 958 m-ig emelkedik.

A Vihorláton majdnem oly magasan végzi tenyészetét, mint a csúcs 
közelében szelektől sorvasztott bükk és hegyi juhar; a délnyugati oldalon 
az 1074 m-es tetőpont alatt 1015 m magasságon alul mindenütt gyakori.

Felső határok.1

a) A Keleti Beszkidekben.
Mint fa Mint cserje

(m) (m)

Patakófalu, Kantcsova Ny, ÉNy ------- 1080
Patakújfalu, Rauka D, D K ......................... 1180 1260
Kiesvölgy, Cseremka K, ÉK ...................  1120
Határszög, Pólón. Bukovszka DNy ------- 1200 1250
Hajasd, Sztinszka gerinc ..................  ... 1170 1208
Erdőludas, Beszkid ................     1150 1200

b) Az Ungi havasokban.
Kisturjaszög, Rúna É ........ .. ................... 850
Turjamező, Rúna ÉK ..............................  1250
Havasköz, Runa K ......    1100 1200
Turjamező, Runa K .................................... 1170
Kisturjaszög, Rúna ÉNy ................................  1270
Hars község, Rúna DNy ... ...................  740 1190
Ungbükkös, Bisztricska patak ÉNy ------- 1000

Mala Kulica ÉK.................    1100
Havasköz, Kulica gerinc ................................. 1042

ÉK ...............................................  1020 1160
Kisturjaszög, Kulica DNy ................................. 1220

Osztra D, D N y ..............................  1200 1240

c) A Beregi havasokban.

Volócz, Plajcsik N y ....................................  958
Hrobistye D - ......................... . ... 1005

Beregsziklás, Pikuly DNy .................   1142
Beregbárdos, Ruszki pút .........................  1020
Almamező, Vrch Pláj gerinc ...................  926

Zapodrini gerinc .........................  945

d) A Guttin környékén.

Kapnikbánya, Urak asztala......................... 1000
Oláhlápos, Zdircsa ... — .........................  1050
Visk, Viskikő....... . ..........   868

1 Az aláhúzott szám maximumot jelöl.
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e) A Máramarosi havasok nyugati részén.
Mint fa Mint cserje
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(m) (m)
Alsószinevér, Csórni vrch --------------------  1228

Javernik— — .................. - ......... 1140
Javorovec gerinc — --------   1049
Velika Gropa patak .................... 993
Mala Gropa gerinc........... — .-----  858
Gedusa patak ..........    908

Felsőszinevér, Rozsok D — ________________ 1148
Mencselik gerinc --------------------  1175

Német- és Oroszmokra, Stranzul N y _____  1269
Stanyák D -------------  1173
Pribuj É, ÉNy _________:------------ 1222
Molocsno DK ------- -  — ... — 1202
Velika Ny -______________   1090
Klimova É -------------  1139

Alsó- és Felsőkalocsa, Darvajka DNy------- 1059
Kvaszni gerinc............    955

Királymező, Klimova ÉK ------   1232
Sztrunzsen gron Ny —...............— 1220

Gyertyánliget, Kernicsni K - -------   1115
Reposzul K — -------— ---------- — 1064

f) A Máramarosi havasok keleti részén.

Alsóvisó, Maximov D— — —.........   -  1166
Visóoroszi, Maximov ÉK -..................... ... 1178
Havasmező, Bőkul D K ---------------  1058

Tomnatekul DK — ........   1160
Vezi alatt ÉK _____ .________ . ... 1214

Terebesfejérpatak, Priszlopul É ........... . 1274
N.-Runkul D--------------  1044
Sztrunzsen gron D . . . ---------------  1223

Tiszabogdány, Harmanieszka D — ........  1184
Szesul alatt Ny, D N y ---------------  1100
Mlaka K __________    1140
Mencul D ----------------------------- 1279
Radomir gron K ---------     1125

Kőrösmező, Kevele p.-ból a Menculra menet 1181
Az expozíciók átlagsora (II. k. 34. lap) alapján szerkesztett grafikon 

(I.) délnyugati oldalakon depressziót mutat és rendkívül érdekes jelenség, 
hogy az Acer Pseudoplatanus felső határának az összehasonlítás kedvéért 
itt föltüntetett grafikonja (II.) vele analóg. Az Acer Pseudoplatanus ezen 
a hegyvidéken mintegy 200 m-el magasabbra emelkedik az A. platanoides- 
nél, mely előbbinél jóval ritkább; ott 354, itt 182 határadatnak expozí
ciók szerinti megoszlása kölcsönösen délnyugati leszorítást jelez:

22*
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I. Acer platanoides L . ; II. Acer Pseudoplatanus L . felső határa az Északkeleti
Kárpátokban.

Azt a konzekvenciát, hogy e hegyvidéken már több eddig tárgyalt 
fafaj felső tenyészeti határának átlagsora mutatott délnyugati depressziót, 
értékelni kell; az a körülmény, hogy tenyészetüket a bükkerdőhatárnál 
alacsonyabb szintekben végző fafajok is a bükkhöz hasonlóan viselkednek, 
a bükkerdőhatár délnyugati depressziójának okai közül elsősorban a klimai- 
akat helyezi előtérbe.

Acer Pseudoplatanus L. —  Hegyi juhar.
II. k. 34 lap.

Ha párhuzamba állítjuk a bükkel, azt mondhatjuk, hogy felső határa 
a bükkállományok felső határával esik össze nagy általánosságban.

Ahol nem a lúcfenyő, de bükk képezi a felső erdőhatárt, a hegyi ju
har teljesen a bükkös tenyészetéhez simúl: vele együtt törpül a gerincek 
mentén, alkotóeleme a bükkcserjésnek, hatalmas fává nő a szálas bükkö
sökben. A Máramarosi havasok oly területein, ahol a bükk szerepe a lúcé 
mellett elenyészik, vagy pedig semmi, a hegyi juhar ide is eljut s néha 
egyedüli lombfánk, mely ebben a zárt lúcrégióban is hatalmas fává nő s 
a fenyvesek komor táját lombozatával élénkebbé teszi. A délebbre fekvő 
hegységeknél azt fogjuk látni, hogy itt a hegyi juhar nemcsak messze 
elhagyja, de mélyen maga alatt is hagyja a bükköt. E hegyvidéken — 
mint említettük — a bükk és hegyi juhar magassági elterjedése közt fel
tűnőbb eltérés még alig van:

Faalak Cserjealak
átlag max. átlag max.

(m) (m)

Eperjes-tokaji hegysor................-  ...
Vihorlát ....................................— —
Keleti Beszkidek ............................
Ungi havasok ....................................
Beregi havasok................. .............
Máramarosi havasok Ny-i része ... —

„ „ K-i része .........
Guttin—Lapos ....................................

Északkeleti Kárpátok:

(1090) 
(1015) 

1140 (1200) 
1160 (1275) 
1180 (1293) 
1250 (1446) 
1290 (1442) 
1230 (1382) 

1250 (1446)

1220 (1260) 
1210 ( — )

?
1340 (1435) 
1430 (1564)

1330 (1564)
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A faalakú előfordulás hegyvidéki maximuma: 1446 m a Máramarosi 
havasok nyugati területén, a Velika erdőrész nyugati oldalán (41° 36' 48° 
24'); a cserjealak maximuma: 1564 m a Máramarosi havasok keleti terü
letén, Tiszabogdány határának Petrosul havasa alatti keleti lejtőn, havasi 
éger között.

Környezetének védelme alatt egyes esetekben igen magasra emel
kedik; az eltörpülés előbb említett maximuma (1564 m) pl. 100 m-el 
nagyobb, mint a bükkcserjés legmagasabb határadata (1453 m), az Alnus 
viridis alkotta cserjésekben ritkán hiányzik, eszerint eltörpült alakját a 
bükkhavasok havasalji növénytársaságának tagjai közé sorozhatjuk.

Alsó határa nincsen, leszáll nemcsak a tölgyerdők övébe, de magára 
a síkra is.

Az Eperjes-tokaji hegysor legmagasabb pontján, a Simonka (1092 rn) 
csúcsán is nő.

A Vihorlát tetejére (1074 m) a Fraxinus excelsior-ral együtt feljutott 
ugyan, de fává nem cseperedett, 8 m-nél magasabb példányait csak 1015 
m magasságon alul látjuk.

A keleti Beszkidek legmagasabb pontjait (1300 m) nem éri fel; felső 
határai:

Mint fa Mint cserje
(m) (m)

Patakújfalu, Rauka D, D K ........ ............. .. 1188 1244
Haj ásd, Sztinka D, D K ..............................  1152
Határszög, Pólón. Bukovszka DNy _____  1200 1250
Erdőludas, Országhatár -....................... — 1150 1200

Az Ungi havasokban (Polonina Rúna, Kulica, Osztra) a következő ha
táradatait jegyeztük fel:

Turjamező, Rúna DNy ___ .........................
D __________________________________
ÉK ___________________ ________

Havasköz, Runa K ........... — — _________
Hárs, Rúna DK ........................................
Rónafüred, Kulica gerinc — — - ...........
Havasköz, Kulica ÉNy — _____ __________

ÉK ....... .......... . ... ... ..............
Kisturjaszög, Kulica DNy -------------------
Ungbükkös, Mala Kulica ÉK ____________
Tiha, Osztrahora D, DNy ----------- --------
Pereháza, Osztrahora ÉK ........ ................
Pereháza, Osztrahora DK (védett hely) — 
Izbonya, Osztrahora D, DK_____ __________

Mint fa Mint cserje
(m)

1200
(m)

1160
1550

1100 1200
1140 1210
1154

1160
1020 1160
1210
1100
1200 1240
1223 1254
1275
1223

A Beregi havasok (Sztoj, Polonina Borsava, Pikuly, Ruszki pút stb.) 
hegyijuhar-adatai közt a legmagasabbak:
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Mint fa Mint cserje
(m) (m)

Volócz, Sztoj Ny, D N y ........... ...........   1229
Hrobistye gerinc --------------------  1167
Vrch pláj - ........... .. ............. — 1140

Bereznek, Bilecki gerinc --------------------  1226
Szvinszki gyil gerinc --------   1193

Ökörmező, Ménesül K ------------------------  1212
Kuk havas ...........   1170

Volócz, Zeniova D ------------------------ — 1224
Temnatik Ny .................   1039

Kisbisztra, Pikuly K, DK ........ ............. ~ 1285
K ....... ...............      1293

Beregsziklás, Pikuly Ny, D N y---------------  1130
D N y ........... .......   1202

Alsóhatárszeg, Ruszki patak Ny, DNy ... 1150
Beregbárdos, Ruszki patak D ............  1173 1218

A Polyánán (legmagasabb pontja: 978 m), a Szinyákon (legmagasabb 
pontja: 1014 m) s a Borlógyilen (legmagasabb pontja: 1086 m), felső tenyé
szeti határa, nincs.

A Máramarosi havasok területének Nagyág—Fekete-Tisza közti részén 
a felső határok a nyugatabbra fekvő Ungi- és Beregi havasok határaival 
szemben jelentékeny elevációt mutatnak, de még mindig alacsonyabbak, 
mint keleti Máramarosban.

Mint fa Mint cserje
(m) (m)

Toronya, Szmerek D, D N y .........................  1218
Ökörmező, Mersa É ....... ...... ......... .......... . 1137
Felsőszinevér, Székül ÉK ........................- 1253

Rozsok D ........  1254
Popadja DNy ............   1282
Stenisor patak — ......................... 1291

Majdánka, Ozirnya ÉNy.......................  1308
Hrabova D, DNy, Ny -..................  1134

Alsószinevér, Csórni vrch ger in c ..............  1345
Runo gerinc....................................  1330
Kancsuvszki patak D ...................  1264
Csórni gyil gerin c .........................  1339
Zadnya DNy ..............................  1305
Csórni patak ............................... 1213
Prednya ÉNy ...........................   1204
Denyászcsek patak É .................... 1292

Alsószinevér község, Priszlop gerinc......... 1238
Zanoga D K ....................................  1305

ÉNy.................................... 1295
Dodina gerinc ..............................  1267

patak ..............................  1229
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Mint fa Mint cserje 
(m) (m)

Alsószinevér község, Nagy Krivulszka patak 1179
Javernik gerinc......................   1312
Javorovec patak É —....................... 1240
Piskonja É ......................  1325
Nagy Gropa patak É ...................  1336
Javorovec gerinc .........................  1284
Nagy Gropa gerinc.........................  1225
Kis Gropa gerinc .................   1206
Gedusa völgy É~............................  1294
Csórni vrch mellékgerince DNy — 1334
Siropos patak ..............................  1247

Német- és Oroszmokra, Sztanyák D ........  1299
Liszkár D K ....................................  1283 1405
Andrujszke ÉNy....... ....................... 1297

DK ............................... 1434
Sztranzul Ny ..............................  1383
Buxul Ny ........   1385
Preluka ÉNy ..............................  1360
Zadnya É K ...................... ~  — — 1331
Popadja D .............. ... — ........  1323
Pribuj É N y ....................................  1361

K .................................   1433
Gropa K - .......................    1158
Oszeredok K ..............................  1440

D................................— 1372
Velika Ny, hegyv. maximum........  1446
Berty DNy ..................    1282
Klimova É ..................    —  1180

Alsó- és Felsőkalocsa, Sztrimba ÉNy— ... 1358
DNy .............................    1257

Királymező, Klimova ÉK, K ...................  1307
Sztoh DNy ........... — —.................  1265

Dombó, Tempa DNy.................................... 1361
Tereselpatak, Rúzsa D ............................... 1234
Brusztura község, Szása Ny --------   1324

Berty ÉK ...........................    1361
Bertyánek patak ................   ... 1343
Hrobok gerinc ..............................  1316
Nagy Gorgán D..............................  1069

> Talpes DNy ....................................  1064
Uria É ................................    1266

D, D K .................................... 1329
Csorna Ny .................................  1372
Jama patak.................................... 1349
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Mint fa Mint cserje
(m) (m)

Brusztura község, Turbát patak ..............  1193
É.........................................  1327

Latundur K ....................................  1288
Sztrundzsin gerinc....... ..............  1337
Szvidova DNy ..............................  1361

gerinc........... -.................  1287
Pobita DK ......    1324 1435
Ménesül É K ....................................  1344

Kaszómező, Flantus ÉNy - ...................   1229
DNy ...............................................  1235

Gyertyánliget, Nagy Menculra menet, gerinc 1267
Vedenyászka D ..............................  1326
Sztanisora patak ........  1367
Vorotyászka É ................... ..........  1340

D ..............................  1279
ÉK (Alnus viridis-szel) 1368
K, DK (u. az) ........  1352

Kurpen K ................................. .. 1358 1365
Kurtyászka K ..........    1228

A Máramarosi havasok Fekete-Tisza— Visó-völgy közötti hegycsoport
jain megállapított felső határok legnevezetesebbjei:

Mint fa Mint cserje
(m) (m)

Borsa, Muncsel ÉK ..........   1316
Pareu Seculuj Ny .....................   1389
Botica Secui D, DK .................... 1283
Carkanul és Magúra közti nyereg

D, DK ... 1371
Arinésu patak D, DNy...................  1316

Felsővisó, Picioru ciganuluj D................... 1368
K ...................  1352

Fagetul É ....................................  1403
Picioru graduluj D N y .............    1300
Rozuszni DK ..............................  1326
Prislopasiu tető..............................  1226
Grében DK ................. .............____ 1428
D. Luston DK ...........................   1402
Lozdun gerinc ............................... 1304
Peatra arsa D ..............................  1405
Picioru lungu ÉNy............   1458
Comanul D ....... ............................  1438
Baita alatt D ............................... 1332

Havasmező, Ronya É ..............................  1260
Bőkul ÉK.........................................  1274
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Mint fa Mint cserje
(m) (m)

Havasmező, Repega ÉNy .........................  1303
Groppa teletyaszka ÉK _______ 1325
Corbul alatt D ..............     1370
Preluka Re D --------   1365
Petricea D .................    1524

É ....................................  1531
Fejérpatak, Sztrunzsen gron Ny, ÉNy — 1384
Tiszabogdány, Preluca D .........................  1360

Brescul D ....................................  1420
Mencul ÉK, K ............................... 1433
Polanina Turkul alatt DNy ......... 1310
Klefa D K -....................................... 1442
Balzatul D, D K --------------- -.........  1409
Medveszenka Ny, ÉNy..............— 1442
Sztohovec Ny ............................... 1380
Ohlan K .......................................... 1374
Douhi ÉK ....................................  1426
Rohnieszka K ..............................  1356
Schien ÉK ....................................  1370
Radomir gron ÉK —....................... 1344 1399
Petrosul alatt K (hegyvid. max.)... 1330 1564

Tiszaborkút, Sztrimcseszka Ny, DNy (ha
vasi éger közt)..............  1431

Nagy Trosztinec D N y ...................  1345
Rahó, gerinc a Mencul és Berlebászka közt 1388 

gerinc a Magúra és Berlebászka közt 1379
Kőrösmező, Kis Mencul ÉK.........................  1334

Nagy Mencul D ............................... 1380
Ripta DK_____ ______  —.................  1360

A Guttin— Lápos hegységben.

Nagybánya, Pleska ....................................  1251
Kisbánya, Rozsály D— ............................... 1215
Kapnikbánya, Guttin K ......................... ... 1352 1369
Tőkés, Faca ursuluj ÉK.......................  1382

Acer campestre L. —  Mezei juhar.

II. k. 34. lap.

Mint erdei fa ezen a hegyvidéken alig számottevő; 560 m átlagos 
magasságon felül faalakját alig látjuk, mint cserje átlag 810 m magasságig) 
kivételesen 909 m-ig is (Kaszómező határa, Kleva e. r. D-i exp.) emelke
dik. A II. k. 34. lapján lévő kimutatás adatszámai szerint a DK, D, DNy-i 
expozíciójú oldalak legjobban kedveznek tenyészetének, völgyekben is gyak-
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ran látjuk, ritkán a hideg oldalakon. Az átlagsor legalacsonyabb határai 
É, ÉNy-i oldalakról valók, itt az esetek száma is kevés, ÉK-i expozíciónál 
adatunk nincs. A szárazabb, főleg irtásokkal szakgatott gerinceken ismét 
gyakori.

Legmagasabb lelőhelyei: t. f.mag., (m)

Zboró, Jedlina gerin c------------------------  617 (fa)
Sósújfalu, Vár Ny — ------------------------  649

Bagolyka D, DNy — ________  752 (cserje)
Ábrány, Uvoz sík --------    651 (fa)
Pétervágás, Pod Oblik K ________________ 510
Kisortovány, Cserna hura gerinc ------- 584
Ungpéteri, Dudlava Ny_____ _____________  760
Felsőpásztály, Javornik DNy—-------------- 800 (cserje)
Ujkemencze, Inóc K ________    780 (fa)
Árok, Lacakova D __________   800
Unghuta, Szuha K . ---------------------------- 740
Ókemencze, Szirova DK ________________ 780
Kapuszög, Szinatoria N y ________________ 720
Volócz, Ossza patak ------------------------  649
Szászóka, Vercsaski K— --------------------  550
Szarvasháza, Viszoki kamen DNy --------  530
Csendes, Latorca folyó — ____________  497
Taraczköz, Obcsina csúcsa ----  513 (ía)
Kerekhegy, Kerekhegy tető __________  519
Rahó, Krasznaplésa K ------------------------  586 (cserje)

Wilsenszki D K ------------------------- 566
Kaszómező, Kleva D ___________________  895 (fa)

Kleva D ________    909 (cserje)
Lonka, Zanoga N y _______________________ 595
Alsóvisó, Paltin DNy ___________________  675

Raskuluj gerinc________________ 857
Petrova, La Higi t e tő -------— ------------  730

Vrf. Olochii DNy________________ 846
Rónaszék, Mal^ovica D N y________________ 780

Körnet gerinc--------------  608
Visóoroszi, Vivodinuról a községbe menet 538

La sipeda D --------   642
Felsővisó, Velea vinuluj K--------------------  789

Dealu Butoie É ________________ 860
Majszin, Velea Vascoie Ny-------------  898
Havasmező, Kvaszni patak DNy_________ 585

Nevezetes, hogy a Tisza és Visó völgyén Rahótól és Visóoroszitól fölfelé 
már csak a mezőgazdasági területek közé ékelt cseprentésekben fordúl 
elő, az erdőt teljesen elkerüli; e folyók felső szakaszain (Kőrösmező, Tisza-
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bogdány, Borsa község határai) a részletes felvételekkel megbízott Erösdi 
Bálint sehol sem látta.

Acer tataricum L. —  Feketegyűrű juhar.

Csupán e hegyvidék délnyugati dombjain nő. Az Eperjes-tokaji 
hegysoron a dargói hágótól északra nem honos, a Vihorlát déli lábán az 
erdőszéleken fel-felbukkan, az északi lejtőkön nem láttuk. A Tiszavölgyén 
Visk-ig s Talaborfaluig ér (V. ö. 138. 1.).

Magas termőhelyeken sehol sem fordul elő; eddig a huszti váron van 
a legnagyobb — 333 m —  t. f. magasságban. Nagyláz hat. (Ung vármegye) 
Rasnó gerincén 260 m-ig, Gerényen a Krupcsó e. r.-ben 270 m-ig, Czigányo- 
son (Flusti Hrunok e. r.) 300 m-ig emelkedik.

Fraxinus excelsior L. —  Közönséges kőris.
II. k. 35. lap.

Állományképzéséről itt alig eshetik szó, előfordúlása szórványos. Ha 
köves tetőkön, sziklás oldalakon elegyetlen foltokat képez is, ezek ritkán 
nagy terjedelműek. A Runa-havas Kellaria nevű tisztásán 4— 6 hektár kiter
jedésű kőrises díszük 790— 880 m t. f. magasságok közt (K, DK-i exp.); 
ez a magasság eddig az állományképzés maximumát jelenti ezen a hegy
vidéken. A Simonka környékén (Bodony, Kisdelna stb. erdői észek) a ter
mészetes úton keletkezett kőrisfiatalos oly sűrűséget képez, melyen át
hatolni nem könnyű feladat, maximálisan 822 m-ig ér fel (Bodony e. r.)

Magassági elterjedése talán a hegyi szil és korai juhar elterjedési 
viszonyaihoz simul leginkább, rendesen ezek társaságában is tenyészik a 
bükk övében. Az összefüggő lúcállományok közt ritka. Átlagos felső határa 
(233 adat alapján) 1010 m, maximum 1300 m Borsa határának Picioru 
graduluj erdőrészében (D-i exp. 42° 20' 47° 40') csillámpalán.

Átlagos felső határa:
a) A Nagyágtól nyugatra eső részen_____  900 m max. 1060 m
b) A „ keletre eső részen_________  1060 m max. 1300 m

A hegység tömegességének eleváló hatása ekkora differenciát ered
ményez e két terület határainak szembeállításakor.

A gyűjtött felső határadatok közül a következőket említjük:

a) Nyugati rész (a Nagyág folyóig).
t. f. mag., (m)

Kamena tető (39° 3' 48° 59') a sóvári hegyekben 958

Északkeleti Kárpátok 347

Keczerlipócz, Makovica_____________________   979
Vihorlát É _____________________     10581
Ókemencze, Szuha-rét — _______________     860
Ószemere, Antalóci polyána ....... .................— 971
Kiskulica É K ------------------------------------ (max.) 1060

1 A  tetőn (1074 m) törpe.
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t. f. mag., (m)

Havasköz, Rúna ÉK -----------------------------------  930
Turjamező, Rúna DK — — — — ------------------ 950
Ungpéteri, Medvezova........... -............— ..........  906
Kulica havas Priszlop tisztása ÉK .............. — 920
Csontos, Zsornova — ---------------------------   920

Jávoraik ----------- — ......... .................  880
Patakófalu, Kantcsova___________________   940
Csillagfalva, Sztinka — — — — -------------------- 830
Patakujíalu, Jaszeny --------------------------------   900
Eszterág, Visnyi patak____________________________  860
Erdőludas, Kinéik Kulski________________________  960
Kiesvölgy, Cseremka ____________________________  920
Ligetes, Bércé _________________________________  1020
Uzsok, Beszkid______________________    970
Fenyvesvölgy, Liszkovec ..........................     900
Pereháza, Peremisz gerinc — —....................— 935
Izbonya, Bigár — _______ ___________________ 943
Volócz, Zapodrini gerinc — — ----------------— 900
Hrobistye (40° 51' 48° 36') D— .....................   1005
Volócz, Kirnica gerinc__________________  — 812

Toszti nusz________________________    718
Vrch Pláj DNy_________-......... ............. -  979

Beregsziklás, Visoki Ménesül DNy ______________  839
Pikuly DNy, Ny_________________— 878

Bereznek, Svinszki gyil ________________________  950

b) Keleti rész (a Nagyág folyótól keletre).

Alsószinevér község, Csórni vrch D -----------------  1228
Runo gerinc, D K ----------------------   1198
Javernik gerinc ------------------------------  1038
Javorovec p a ta k ........... ......................  1103
Piskonja ÉK ___________________________  1100
Gedusa patak---------------  814
Velki zwur patak -----------------   915
Osztriki gerinc....... .................................... 1101
Markasovec patak ______________   1011

Ökörmező, Popid Mersu ÉNy------------------------  937
Német- és Oroszmokra község, Sztenyák D — 1102

Liszkár DK - .........................................  1111
Sztrimba K — .............................   1038
Andrujszke ÉNy ------------------------  —  1115
Stranzul Ny ___________________ -  1212
Buxul Ny ...............................    1074
Pribuj ÉNy................ -..........................-  1222
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t. f. mag., (m)

Német- és Oroszmokra község, Velika Ny ------- 1090
Gyil É N y ~ ___________     1074
Klimova É -------------------     1077

Alsó- és Felsőkalocsa, Tomec gerinc____________  955
Priszlop gerinc_______    958
Perehresti gerinc -----------------------------  1036

Kövesliget, Vezsa gerinc ----------------------   916
Királymező', Klimova ÉK _______________________ 1232
Dombó, Tempa DNy______________________________ 1058

Apecka ÉNy-------------------------------------  986
Széleslonka, Ménesül D __________________________  1023
Brusztura, Sztoh Ny_________________  1014

Procska p a ta k ---------------------------------  933
Sztrundzsin N y --------------  1139
Szása gerinc-----------------    1007

Gyertyánliget, Kobila Ny ----------------------------- 1175
Popitnik K ______________________________ 1168
Kernicsni Ny ---------------------------------  986

Kőrösmező, Szésa: a Ke vele patakra dűlő D-i oldala 1166
Koszincsek D ________    1118
Kicera É N y-------------------------------------- 1105
Gropenec D ________    1082
a Menculra menet É, É K ________________ 1060
a Menculról a Kevele patakba lemenet É— 1119

Tiszaborkút, Stojke ÉK, K ________   1070
Rahó, Magurica K ______      1130

Diel Rahovszki gerinc__________    1142
Cavircek É -------------------------------------- 1181
Douhi K _____ ______    1025

Lonka, Bolotin Ny, ÉNy _____   1160
Polonszki É N y __________________________  1080

Petrova, Zerbanra menet D ______   1168
Tiszabogdány, Jayir ÉK__________________________  1107

Miaki K ________________________   1140
Krive K ________________________    1163
Radomir gron K _______________________ 1086
Petrosul alatt K _______________________ 1107

Havasmező, Pliskára menet Ny, ÉNy____________  1118
Mencul Rekitni Ny_______________________ 1094
Stanisóra D -------------------------------------- 1065
Vezi alatt ÉK ______    1214
Tomnatekul D, DNy ___________________  1187

Visóoroszi, Maximov ÉNy ___________  1194
Alsóvisó, MaximovD___________________ 1197
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t. f. mag., (m)

Felsővisó, In Rosiu (Ciganuluj alatt) Ny-----------  1205
Piaiul K, ÉK _________________ ______ -  1174
Prihod DK ____ ______________ __________  1075
Vrf. Boulu ÉK — ----------------------------  1195
Terthilla maré É ----------- ------ -------- — 1199
Obcina bardului DK ------------------- - — 1222
Közi patak DNy_________________   1134

Majszin, Vrf. Lazuluj D __________________________  1183
Borsa, Picioru graduluj D (hegyvid. maximum)— 1300
Szaploncza, Kecskekő É K __________________     853
Viskikő É __________    902
Misztótfalu, Frászin______________________      977

Pirus communis L. —  Yadkörte.

Alsó határa nincs. Magassági elterjedésének eddigi maximuma 1179 
m a Guttin környékén (Cigánykő, gerinc, 41° 11' 47° 46'). A Simonka 
alján (Lipova, 39° 9' 48° 52') 819 m magasságig hatol föl.

Pirus malus L. —  Vadalma.

Alsó határa nincs. Eddigi maximum 1035 m (Sztudnica tető az Ungi 
havasokban, 40° 24' 48° 57'). A Guttin előhegyein 919 m-en felül nem 
láttuk (Stiny, 41° 11' 47° 46').

Sorbus aucuparia L. —  Vörös berkenye.
II. k. 35. lap.

Alsó határa nincs. Felső tenyészeti határa közelében 1230 m átlag
magasságon felül cserje marad. Általános elterjedésének felső határa 1410 
m, maximum 1718 m a Máramarosi havasok keleti területén (Tiszabogdány 
határa). Mindenütt előfordul ugyan, de az Ungi havasok, Keleti Beszkidek 
területén ritkának mondható, Bereg vármegyében sem gyakori, annál töme
gesebben tenyészik az összefüggő lúcosok környezetében, főleg a szakado
zott állományok közt.

Az Eperjes-tokaji hegysoron nincs felső határa, a legmagasabb csú
cson (Simonka 1092 m) is nő.

Ungvármegyei elterjedéséről a következő adatok számolnak be. Rúna: 
1360 m (É), 1250 m (DK), 1219 m (D); Kulica 1320 m (É), 1260 m (DNy), 
1160 m (ÉNy); Makovica: 860 m (ÉK) egyetlen példány; Antalóci Polyána 
971 m csúcs, Stinka 1045 m, Rauka 1199 m (D), 1260 m (D-DNy), Javor- 
nik 970 m (ÉK-K), Bercze 950 m (ÉK) 1—2 példány, Polonina Bukovszka 
1230 m (DNy), Beszkid (Uzsoknál) 1020 m kevés, Cseremka 980 m (D-DNy) 
kevés, Beszkid (Erdőludasnál) 1200 m (DNy). Osztva 1250 m (DNy), Sztinszka 
(Hajasánál) 1208 m (DNy) igen kevés, a Kis Kulicán mindössze 2—3 
darabot talált Pásztor S. 800— 1000 m között.
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Bereg vármegyében legmagasabb előfordulási helye a Pikuly havas 
(1350 m DK); a Ruszki puton alig néhány darab nő 1158 m magasság
ban (D-i exp.), a Hohe Tanne gerincén 872 a m-re, Visoki Muncselen 986 
m-re a tenger színe felett. A Kuk havason 1269 m-ig emelkedik.

A Guttin tetején (1447 m) törpe, láttuk a Rozsályon (1265 m) és a 
Cigánykőn (1166 m) is.

A máramarosi, egyúttal hegyvidéki maximum 1718 m a Polonina 
Lemska ÉK, K-i oldalán (42° 14' 48° 5'); e területről csupán a legfelső 
termőhelyek egynéhányát közöljük: Alsószinevér határában Berezov gerince 
1384 m, Csórni vrh gerinc 1345 m, Seliski patak 1336 m, Somisni gerinc 
1399 m, a Zadnya ÉNy-i lejtője 1415 m, a Zanoga keleti oldala 1438 m, 
Javornik gerince 1400 m, Piskonja ÉK-i oldala 1414 m, Jaszenovecz pat. 
1376 m; Felsőszinevér határában Mencselik gerinc 1441 m, Liski ÉK-i oldala 
1445 m, Popadja É-i lejtője 1392 m; Német- és Oroszmokra határában Buxul 
DNy 1427 m, Popadja DK 1574 m, Pribuj K 1433 m; Brusztura határában 
Nagy Gorgán D 1507 m, K 1499 m, Tataruk a É 1493 m, Pobita D, DK 
1473 m ; Kőrösmező határában Kis Mencul alatt ÉK 1364 m, Ripta É 1487 
m ; Gyertyánliget határában Unguriaszka ÉK 1465 m ; Petrova határában 
Preluka K 1364 m; Tiszabogdány határában Petrosul K 1501 m, Mencul 
K 1500 m, Schien tető 1437 m, Klefa 1449 m, Polanina Lemszka ÉK 
(maximum) 1718 m, Polanina Balzatul Ny-ÉNy 1562 m, Petricea ohla- 
nuluj K 1603 m; Tér ebesfej érpatak határában Scevora D 1467 m; Havas
mező határában Nagy Rozosz patak 1370 m, Baita alatt ÉK 1481 m, Mihaj- 
lecul É, ÉK 1530 m; Rakó határa Lysina tető 1413 m; Felsővisó határában 
Fagetul D 1446 m, Greben D 1590 m, Borkút havas D 1492 m, Lozdun 
gerinc K 1332 m-f-, Picioru lungu ÉNy 1520 m, Magúra Catarama É 1510 
m, Comanul D 1438 m; Majszin határában Magúra maré É 1376 m; Borsa 
határában Bretina tető 1492 m, Cimbroslava mala K 1520 m.

Sorbus torminalis Crantz. —  Barkócafa.
Míg a Középkárpátok előhegyein a bükkösök és jegenyefenyvesek 

területén (pl. Selmecbánya vidéke) is meghúzódik, e hegyvidéken csak a 
tölgyzóna legalsóbb részein lelhető föl. A síkság szélétől 440 m átlagos 
magasságig ér, a maximum 519 m a Kerekhegy tetején (Kerekhegy ha
tára: 41° 19*5' 48° 5'). Következő lelőhelyeit ismerjük: Nyágova (Sóspatak 
445 m), Újtövisfalva (Dubróka 395 m), Jósza{-i fürdő 168 m), Borpatak 
(Borkút 255 m), Rahoncza (Jancsikova 420 m), Felsődomonya (Podhurka 
157 m), Nagyláz, Gerény, Szerednye, Erdöbénye, Sátoraljaújhely, Técső, Szent- 
mihálykörtvélyes, Sárköz, Nagybánya, Felsőbánya, Nagysikárló: Láposbánya.

Sorbus Ária Crantz. —  Lisztes berkenye.
Eddig legmélyebben Szentmihálykörtvélyesen találtuk (368 m, Toszti 

erdőrész), de valószínű, hogy további megfigyelések alacsonyabb helyekről 
is közölni fogják. M a r g it t a i  A. Beregszász és Munkács környékéről közli1

1 Magy. Bot. Lapok 1911. 388. 1.
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a t. f. magasság megjelölése nélkül, Blattny a sóvári hegyekben szedte 
(sóvári vár 661 m, Bagolyka 738 m).

Felső határának megállapításához adatunk nincs.

Crataegus monogyna Jacq. és oxyacantha L. —  Galagonya.

Felső határa, melyet átlag 810 m-nek találtunk, nem vonatkoztatható 
az egész hegyvidékre, mert határadataink Máramárosból nincsenek. Az 
említett átlag Ung-, Zemplén- és Sáros vármegyék ide tartozó hegyeire ér
tendő. Maximum 960 m (az Ung felső folyásán: Sirok tető, 40° 22' 48° 58'), 
mely további adatgyűjtés folytán még mindenesetre változni fog.

Prunus avium L. —  Madárcseresznye.

Sóvári hegyek (39° 3' 48° 59') 808 m, Sztudnica (40° 25' 48° 57') 
977 m.

Prunus padus L. —  Zelnicemeggy.
Sokkalta ritkább, mint a Középkárpátokban. Maximum: 808 m a 

Simonka környékén (39° 3' 48° 59').

Evonymus europaeus L. —  Csíkos kecskerágó.

Zborói vár (448 m), Szuhapatak (204 m), Huszti várhegy (333 m), 
Sóvár, Tokaj, Túrvékonya, Nagybánya, királyházai vár stb.

Staphylea pinnata L. —  Mogyorós hólyagfa.

A sóvári vár alatti sziklák közt (566 m) vén tölgyek alatt gyakori, 
Tokaj és Sátoraljaújhely környékén igen sok. E hegyvidék más helyéről 
adatot nem kaptunk.

Bhamnus frangula L. —  Kutyabenge.

Gyakori; épúgy mint e hegyvidék szomszédságába eső síkvidékeken, 
az alacsonyabb hegysorokon is mindenütt jelen van. A felföld belsejében 
előfordúlása gyér s leginkább nedves völgyek mentén, rétek s kaszálók 
szélein tűnik elő. Adataink közt magas alig van, így hát ezen a téren is 
pótlás válnék szükségessé.

Rhamnus cathartica L. — Yarjútövis benge.

Legmagasabban láttuk a sóvári hegyekben 808 m magasságban 
(39° 3' 48° 59'), leggyakrabban a hegyvidéket környező dombos vidék csep- 
rentéseiben, utak mellett, mesgyéken (Homonna, Esztebnek, Huszt, Tokaj, 
Sátoraljaújhely, királyházai vár stb.)

Cornus mas L. —  Húsos som.
Eddigi maximum 625 m a Rozsály alatt (Valea Lazuluj) Kisbánya 

határában. Feljegyeztük még az Eperjes-tokaji hegysor több pontján,
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a Vihorlát lábán (Szirtalja), Ókemenczén, Huszton. Ung és Bereg hegyvidéké
nek belsejében igen ritka lehet, az Alföld felé lenyúló dombok alján láttuk 
csak szórványosan, Margittai A. a munkácsi klastromaljáról közli.1

Megfigyeléseink — főleg Máramarosban —  pótlásra szóróinak.

Cornus sanguinea L. —  Vörösgyűrű som.

A lomberdők régiójában gyakori, cseprentésekben, tisztások szóién 
tömegesen jő elő. Felső határának megállapításához a régibb megfigyelé
sek adatot nem szolgáltattak; Blattot adatai szerint az eddigi maximum 
823 m a Vihorlátnak Kioviszko nevű csúcsán, a sóvári hegyeken 808 m. 
Mélyebb termőhelyei: Jósza, Felsősebes, Nagyturjaszög, Ókemencze, nevicz- 
kei var, huszti várhegy, Vicsa völgye, Pinye völgye, Királyháza, az Avas 
dombjai stb.

Ribes alpinum L. —  Havasi ribizke.

Az irodalmi közlésekből említjük Thaisz adatát a Pikuj alól a Latorca 
felső folyásán (Magy. Bot. Lapok 1911. 46. 1.).

Ribes petraeum Wulf. —  Kövi ribizke.

Thaisz szedte a Pikuj havasalji erdőiben (Magy. Bot. Lapok 1911. 
46. 1.) a Cotoneaster integerrimával együtt; Brusztura környékén leszáll 
a plaiszkai völgy aljára is (Blattot).

Ribes grossularia L. —  Egres.

Legmagasabb termőhelyén láttuk Ung vármegyében, Fenyvesvölgy 
határának Sírok nevű hegycsúcsán 1012 m magasságban.

Daphne mezereum L. —  Farkasboroszlán.
A Keleti Beszkidekben 1211 m maximális magasságban látta Komán 

Artúr (Hajasd hat. Kincik Bukovinszki Ny), a Rúna havason 1195 m-nél 
magasabban nem észlelte. A máramarosi Torojagán 1360 m-ig emel
kedik (154. 1.) Alsó határa nincs.

Cotoneaster integerrima Med. —  Közönséges kőnaszpolya.

Sóvári vár (661 m), Neviczkei vár (264 m), huszti várhegy (333 m), 
Guttin (1380 m tető).

Calluna vulgaris Salisb. —  Avarhauga.

Igen kevés helyen láttuk, legmélyebben Nagybánya és Láposbánya 
közt a „Páprád“ nevű helyen (41° 10' 47° 41') 229 m magasságban, itt 
seregesennő. Sáros vármegyében Kellemesen (Ortasi nevű dűlő 38° 58'49°) 
350 m magasságban tenyészik.

1 Magy. Bot. Lapok 1911. 338. 1.

Fekete—B lattny : Fák és cserjék elterjedése. 23
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Syringa Josikaea Jacq. fii. —  Magyar orgona.

II. k. 35 lap.

E hegyvidékről eddig (1912.) összesen 16 lelőhelye ismeretes.
Az Ung vízgyűjtőjén legmélyebben 304 m magasságban van (Lyutta 

völgye a stanickai híd alatt), legmagasabban láttuk a Bisztricska völgy 
középső szakaszán 568 m-re a t. f.1

A Latorca vízgyűjtőjén a minimum 375 m (Vezérszállás), a maximum 
465 m (Hidegrét alatt a Zsdenyánka patak).

Máramarosban (Répinka patak és a Ricska patak) mintegy 495—500 
m magasságban nő.

Eszerint ungmegyei termőhelyein fordul elő legtágabb magassági 
határok közt. E hegyvidéken kizárólag homoki övön, vizenyős vagy nedves, 
vadvizes, rendesen beárnyalt patakpartokon, a völgyfenék posványos rét
jein, néha kőgörgetegen (Bisztricska v.) terem, környezete bükkös, társa
ságában látjuk a Corylust, Lonicerát, Sambucus racemosát, Rubus-fajokat, 
fűzeket.

Elterjedése tekintetében viszonylag legkevésbé van átkutatva a 
Nagyág vízgyűjtőterülete Máramarosban.

Ligustrum vulgare L. —  Fagyai.

Eddigi legmagasabb termőhelye 808 m magasságban van (az Eperjes- 
tokaji hegysoron a sóvári vár környéke). Az Ungi havasok belsejében 
ritka (Vulsava patak Perecseny határában).

Sambucus nigra L. — Fekete bodza.

Főleg az alsó erdőtájon igen elterjedt. Felső határa átlag 1000 m; 
legmagasabb lelőhelye Havasmező határában van 1088 m magasságban 
(a Rekitniről az 1321-es -j— án át leereszkedve). Tér ebesfej érpatakon 
(Spalenyuk e- r.) 1065 m-ig, Lonka határában (Preboi e. r.) 1055 m-ig, 
a Beregi havasokban (Rüch e. r. 40° 52' 48° 43') 901 m-ig emelkedik; 
Pappfalván az országút mellett 979 m magasságban nő, Tiszabogdány ha
tárában a Bogdánpatak és Sciavulpatak mentén, Alsóvisón a Morii patak
ban (773 m), Majszinon a Berescei-n (685 m) fordúl elő, Zboró környékén a 
Magúra csúcsán (904 m) is láttuk, de Ung vármegyéből 699 m-nól maga
sabb lelőhelyét (Ókemencze határa: Piskarét) nem jegyeztük fel.

Sambucus racemosa L. —  Vörös bodza.

II. k. 36. lap.

Tenyészeti öve 520— 1340 m átlagos t. f. magasságok között fekszik. 
A hegyvidék mélyen futó völgyeibe szintén leereszkedik, csupán a legala-

1 V. ö. B l a t t n y  T. A  Syringa Josikaea Jacq. elterjedéséhez. — Bot. Közi. 1910. 
évf. 163. 1.
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csonyabb dombsorokat s a tölgy kizárólagos területeit kerüli el. Minimum 
236 m a Lyutta völgyén Sóhát alatt, maximum 1570 m Havasmező hatá
rának „Rugusul“ nevű erdőrészében (ÉK-i exp.).

Az Eperjes-tokaji hegy soron 548 m magasságon alul nem észleltük 
(Sóvári vár alatt 39° 1' 48° 58'), az Erdős Kárpátokban Bártfafürdőnél 
(Sztavenyec e. r.) 404 m-ig, a Polyánán (Ószemere hat. Szkalka 40° 11' 
48° 42') 448 m-ig száll le. M a r g it t a i  A. a Szinyákról említi (Szarvasrét 
körűi).1

Legmagasabban tenyésző példányai a havasalji lúcosok hézagjaiban, 
lavinás területek szélein, juhszállások (sztinák) környékén, sziklás területek 
ritkás állományai közt stb. jelennek meg; tömegesebben a havasalji véd
erdők alatti vágásterületeken tenyészik, ahová a feketebodza, mogyoró 
és kecskefűz már el nem kíséri. A már említett maximumon kívül felső 
határait a következő magasságokban találtuk:

t. f. mag., m

Felsővisó, Peatra arsa K — - ....................-  1405
Felső Suligul felett D .................   1225
Közi Ny „ _____ _____________________ - 1227

Havasmező, Repega ÉNy -------------------- — 1300
Petrica D----------------------   1405

Tiszabogdány, Balzatul DK — . . . -------— — 1398
Ohlan K ____________   1354
Douhi É K -................... .......... ........— 1398
Brebenjescul K --------------  1381
Gropsora DNy ----------------------------- 1335

Tőkés, Obcina fraszini K .................   1302

Az ungi és beregi hegyek bejárásakor nem láttuk oly helyeken, ahol 
felső tenyészeti határát megállapíthattuk volna; ez a körülmény ha mást 
nem is, de annyit mégis mond, hogy itt magas fekvésben (1000 m-en 
fölül) ritka kell hogy legyen.

Yiburnum Lantana L. —  Ostormén bangita.

Ritka, a hegyvidék belsejében teljesen hiányzik. M a r g it t a i  említi 
Pósaházáról (Munkács mellett), de már sík területről, mi az Eperjes- 
tokaji hegysor legdélibb részein láttuk (Tokajihegy, Sátoraljaújhely 
környéke).

Yiburnum opulus L. —  Kányabangita.

A hegyvidéknek főtömegei közt nem láttuk, másutt mindenütt gya
kori*; 820 m-nek talált átlagos felső határa mindenesetre nagyobbodni fog, 
ha majd a máramarosi termőhelyek legmagasabbjai is tekintetbe fognak 
vétetni. Az eddigi maximum: 829 m a Polyána hegységnek Antalóczi po- 
lyána nevű részén sem vehető véglegesnek.

1 Magy. Bot. Lapok 1911. 388. 1.

23*
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Lelőhelyei: Turina, Sósújfalu, Delnekakasfalva, Keczerlipócz (819 m 
Lipova e. r.) Kisortovány, Huszt, Munkács, az Avas dombjai (Túrvékonya, 
Sárköz), Tokajihegy, Bártfa, Zboró—Esztebnek vidéke.

Lonicera nigra L. — Fekete ükörke.

Minimum 425 m az Ungi havasokban (Havasköz határa: Bisztrica 
patak); eddig 1474 m magasságon fölül (a Stegior csúcsa Tőkés határá
ban) nem találtuk. Az Eperjes-tokaji hegysoron nem fordúl elő, főleg 
a havasalji erdőkben gyakori.1 A megfigyelés hiányos.

Lonicera Xjlosteum L. —  Közönséges ükörke.

Megfigyeléseink hiányosak. A Simonka alatt 835 m maximális ma- 
gassáig emelkedik, alsó határa nincs.

IV. Keleti Kárpátok.

A Visó és Aranyos Besztercze völgyétől a tömösi szorosig. Kimagasló 
ormai és nagy tömege révén első helyen említendő a Badnai havasok; 
északról a Visó és Aranyos Besztercze, délről és nyugatról a Szamos folyó 
határolja. Keleti területe kristályos palákból áll, itt-ott (Óradna környékén) 
andezitszigetekkel, legmagasabb pontja a Nagy Pietrosz 2305 m és az 
Ünőkő 2280 m. Nyugati része homokkőterület, melyben a Ciblesz kiemel
kedő csúcsa (1842 m) andezitből, a Szálva forrásvidéke krétamészből áll. A 
Szamos felső szakaszán is vannak mészszigetek, pl. a Korongyis. A Radnai 
havasoktól délre —  a Szamos és Borgó völgye közt —  terül el a Borgói hegy
ség, tömegességre, kiterjedésre kisebb az előbbinél s míg legmagasabb orma, 
a Vrf. Omuluj 1932 m kristályos palából áll, addig az ettől nyugatra eső 
kiterjedtebb részt főleg oligocén-homokkő alkotja, az andezitszigetek itt is 
megvannak. A Borgói szorostól délre eső területen a belső hegysort már 
kizárólag andezit és andezittufa képezi. Ezen andezit-láncolatnak sorrend
ben első tagja a Kelemen csoport a Borgó és Maros völgyei közt, másodika 
a Görgényi hegység a gyergyócsomafalvi Délhegyig, illetve a Sikaszó völgyéig, 
a következő a Hargita; melyhez a Baróti hegyek főleg krétamész-alkotta 
dombjai sorakoznak az Olt déli könyökéig. A Baróti hegyek északi része 
(Kakukhegy 1558 m) még andezit s ezt a kőzetet az Olt áttörésétől kelet 
felé a Bodoki vagy Háromszéki hegyek közepe táján váltja csak fel a kréta

1 Thaisz Bereg vármegye következő helyeiről említi: Pikuj, Pláj és Rich. — (Ma
gyar Bot. Lapok 1911. 46. 1.)
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formáció. A Kelemen csoport nyugatról keletre futó főgerincének kimagasló 
pontjai: Pietroszul 2102 m, Kelemen Izvor 2031 m, Bisztricsora 1994 m. 
A Görgényi hegységben a Mezőhavas 1777 m-es tetőpontján az eltörpült 
lúcformáció a jellemző, a havasalji vegetáció rendes kialakulásához úgy 
ez a hegység, de még a szomszédos Hargita (maximális emelkedése 1801 
m) sem elegendő magas.

A Maros és Olt felső folyásától keletre — Bélbortól a Kászon völ
gyéig — foglal helyet a Gyergyói és Csíki hegycsoport, melynek mésztömegei 
közül figyelemreméltó a Nagyhagymás (1793 m). A Gyergyói hegycsoport 
északi részébe (Bélbor, Gyergyótölgyes vidékén) kristályos pala-, Gyergyó- 
szentmiklóstól északra (a Piricske hegy 1545 m környéke) gránit-terület 
ékelődik. A mészterületek közé zárt homokkőzóna főleg a Csíki hegycsoport 
délkeleti részén tűnik elő.

A délkeleti határon kimagasló Nagy Sándor (1640 m) már a Bereczki 
hegycsoportba tartozik, mely a Határkárpátoknak délnek tartó szakaszát 
képezi a Bodza folyóig. Kiemelkedő csúcsai a Lakócza 1777 m, a törpe
fenyőnek e vidéken egyedüli lelőhelye: a Gór havas 1785 m, s az ország 
délkeleti csücskében a Csihányos 1605 m. A Bodzái hegycsoport képezi e 
hegyvidék legdélibb csoportját; a határgerinc legnagyobb emelkedése a 
Csukás 1958 m, a tömösi szoros felé eső részen a Nagykőhavas 1844 m. 
Földemelkedései üledékes kőzetekből, főleg mészből állanak.

Az eddig tárgyalt hegyvidékekhez viszonyítva e hegyvidék általános 
növény földrajzi jelleme abban nyilvánul, hogy ősi vegetációjának sokkal 
több emlékét őrizte meg napjainkig, mint a Kárpátok északibb és nyuga
tibb területe s e tekintetben a Radnai havasokat kell elől említeni. A 
fa- és cserjevegetáció összehasonlítása szempontjából célszerű e hegyvi
déket két részre osztani, egy északira és egy délire, melyek közt a Maros 
képezi a határt. Az északi területre jelemző a Pinus Cembra jelenléte 
és a Pinus montana tömeges előfordúlása, a délire az előbbi teljes hiánya 
és a törpefenyőnek legfeljebb sporadikus tenyészete, mely azonban úgy a 
Hargitát, mint a Csíki és Gyergyói hegycsoportot teljesen elkerüli. A törpe
fenyőt e területeken a Juniperus nana helyettesíti, de feltűnő, hogy e he
lyeken a Rhododendron teljesen hiányzik s igen ritka lesz az Alnus viridis is.

A hegycsoportok közti magassági differenciák a felső tenyészeti hatá
roknál feltűnő nagyok, s azt szeretnők hinni, hogy a délibb csoportokban 
mindegyre emelkedettebb felső tenyészeti határokat fogunk találni. Ez a 
norma azonban itt nem igazolódott be, épen azon depresszió miatt, mely e 
hegyvidék középső területén, főleg a Gyergyói és Csíki hegycsoportban 
jelentkezik. Lássuk, hogy a tömeges elterjedéssel bíró fajoknál — melyek
nél az összehasonlítás érvényre juttatja az átlagos termőhelyi különbsége
ket —  mely hegycsoportban esik a felső tenyészeti határ a hegyvidéki 
átlag fölé (-(“), melyeknél maradt alatta (— )?
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Lucfenyő, erdőhatár ----------- •__ __ + + + + —

Jegenyefenyő, mint fa — — — __ __ + __ __ — +

Bükk, általában mint fa ------- zb zb db zb zb — +

Tölgy, mint fa --------------- — __ j_ zb __ + — +
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E kis táblázat azt mondja, hogy a nagyobb szélességi fokok alatt 
fekvő Radnai- és Borgói-hegységben érvényre jut az északi fekvés okozta 
viszonylagos depresszió, melyet egyértelmüleg minden erdőt alkotó fafaj 
feltüntet. A délebbre eső Kelemen-csoportban eleválódnak a határok, ez 
azonban úgy látszik csak e hegység kedvező fekvésének és nagyobb 
tömegességének tulajdonítható, mert a következő csoportokban (Görgényi 
hegység, Hargita) újra visszaesés mutatkozik, mely a Gyergyói és főleg [a 
Csíki hegycsoportban éri el teljes kifejlését. Itt hozzátehetjük, hogy ez a 
depresszió sokkal erősebb, mint az északi csoportokban s kétségen felül 
nemcsak a keleti határláncolat e részletének alacsony gerincei, a dél" 
keleti területeken uralkodó Nemere szele (sorvasztó erős ÉK-K-i szél) soroz
ható a határleszorítást előidéző faktorok közé, de főleg az a körülmény, 
hogy ide esik legközelebb a nagykiterjedésű orosz síkság. A síkterület 
közelléte a Bihar hegységben is depressziót okoz a magyar Alföld felé eső 
területeken s hogy a gyergyói és csíki hegyekben is ez lehet a főtényező, 
bizonyítéka az a számeredmény, melyet akkor kapunk, ha a keleti határ- 
láncolattal csak a vele párhuzamosan futó és ugyanazon földrajzi szélesség 
alatt fekvő belső hegysor (Görgényi hegység, Hargita) felső tenyészeti ha
tárait hasonlítjuk össze:

Görgényi hegység Gyergyói és csiki
és Hargita hegycsoport Különbség

t. f. magasság (m) t. f. magasság (m) (méter)

Lúcfenyő felső erdőhatár .............. 1670 1650 — 20
Jegenyefenyő, faalak f. h.— — — 1290 1260 —  30

, , ( szórv. f. h. lúcosban ------- 1350 1230 —  120
u 1 áll. f. h. felette lúcos------- 1280 1190 —  90

Tölgy, szórványos f. h____________ 900 830 —  70
Hegyi juhar, faalak f. h. ....... ...... 1330 1300 —  30

Középszám: — — —  60

Bár e szembeállított területeken a földrajzi szélesség befolyását tel
jesen kiküszöböltük, annak dacára, hogy a keletibb fekvésű hegycsopor
tokban általában véve eleváltabbak a felső határok, s hogy e két terület

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



OS-LLJCFF N Y V ES  A KE L E MEN -

CSOPORT BÁN 7 50 M.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



Keleti Kárpátok 359

emelkedésének tömegei közt jelentősebb eltérések nincsenek, — relativ 
magassági külpnbségképen negativ 60 métert kaptunk a Gyergyói és Csíki 
hegycsoportra.

E depresszió okainak kutatásakor az orografiai viszonyokat sem sza
bad figyelmen kívül hagyni; itt csak azt a lényeges körülményt említjük 
meg, hogy miután e hegyvidék a Visó-völgytől dél-délkeletre húzódik, 
ilyképen úgy az általánosan uralkodó nyugati szelek, mint az orosz sík
ságtól jövő depressziós hatások keresztben érik a hegyvidéket s védelem
ben legkevésbé azok a hegycsoportok részesülnek, melyek főképen északról 
délre futó hegysorokból épültek fel. Ilyenek épen a Hargita, Görgényi 
hegység és a Gyergyói és Csíki határláncolat. E szempontból előnyösebb 
orografiai alakulást mutat: a Radnai havasok, Kelemen-csoport és a Bodzái 
hegycsoport, melyek főgerincei átlagos kelet-nyugati irányban húzódnak.

Picea excelsa Lk. —  Lucfenyő.

II. k. 37. lap.

Az alsó határadatok 522— 1165 m magasságok közt feküsznek, átla
gul 738 m-t, kereken 740 m-t eredményeztek. A tömegesebb térfoglalás a 
magasabb hegyvidék 830 m-es átlagmagasságában kezdődik (állomány
képzés alsó határa), 523 m minimum a Besztercze völgyén. Elszórt tenyé
szetének legalacsonyabb pontja 522 m a szálvavölgyi erdőgondnokság 
„Valea Szábi“ erdőrészében. Az alsó határok helyzetében semmi szabály- 
szerűség nincs, amin legkevésbé sem csodálkozhatunk e román- és székely
lakta vidéken, ahol a legújabb időkig is nagyméretű erdőpusztítások dív
tak s főleg az emberi lakóhelyek közeléből nem egy helyen a fenyő is, 
az erdő is eltűnt. Az alsó határ átlagának magas volta is leginkább a 
mesterséges felszorításnak tudható be, hasonlóképen az az összevisszaság 
is, amit e vidék hegycsoportjainak átlagai mutatnak az északról dél felé 
való csoportosítás dacára:

átlag (min.)
(m) (m)

Radnai havasok ------------------------  780 (522)
Kelemen csoport ........... — — ........... . 600 (523)
Görgényi havasok............... - ................ 780 (538)
Hargita — --------------------— — --------  800 (630)
Csíki hegycsoport...................... -  -------  770 (700)
Bereczki és Bodzái hegység 690 (550)

Az egész hegyvidékre 740 (522)

Figyelemreméltó, hogy a legmagasabb alsó határt a Hargita szolgál
tatja és pedig:

átlag (min.)
(m) (m)

a) az Olt csíki medencéje felé fordított
részein ........ .................. ................— 770 (630)

b) az Erdélyi Medence felé fordított részein 850 (682)
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A Görgényi havasok lúctenyészete a Maros gyergyói medencéje felé 
nem képez alsó határt, leszáll a legmélyebb pontokig, illetve a mezőgaz
dasági területekig. A Maros mellékén, ennek áttörésénél a Ratosnya alatti 
Jód völgyben (538 m), illetve a Kelemen havasok területéről lefutó Ratosnya 
völgyön (528 m) van a minimum. Az Olt mellékén nem száll le ily mélyre: 
630 m a legalacsonyabb adat. Ez a folyó a csíki medencét elhagyva 
északról délre tör át a Baróti és a Bodoki hegyek andezitjein s ezt az 
irányt egész felső folyásán megtartja; az enyhébb klimai viszonyok révén 
a magashegységi fák itt jobban visszavonulnak s helyükbe az alkalmas 
beszivárgási vonalon át termőül elemek hatolnak fel. A csíki medence 
alsó területén megtaláljuk a háromszéki medence tölgy formációjának 
legtöbb tagját, de a Maros kelet-nyugati irányú mély áttörése teljesen 
alkalmatlan hasonló klimai és ezzel kapcsolatos fatenyészeti viszonyok 
kialakúlásához.

A gyergyói és csíki medence erdőtenyészete közti különbséget a 
tölgyek, gyertyán mezei juhar stb. elterjedése mutatja, helyi horizontális 
határaik jelölik nagyjában e két terület közti klimai differenciát.

A hegyvidéki minimum északon van (Radnai havasok „Valea Szábi“ 
42° 04' 47° 32'5', 522 m), állományainak már említett legalacsonyabb ter
mőhelye a Besztercze völgyön szintén az északi területre esik. Kivételes 
mélyre jött le az ojtozi szoros környékén, itt a Kecskés tető alján szór
ványosan 550 m-ig kerül le; a Maros melléken a Ratosnya völgyben 
523 m-ig.

Az alsó határok helyzetéről a következő felsorolás ád áttekintést:

1. Radnai havasok. Szórv. a. h. Áll. a. h.

Majszin, Dragus patak ____________________
Sub Pietresz É (mezőgazd. áll. félsz.) 
D. Stepan É (mezőgazd. áll. felszorítva)
Vakarie É ____________ _____________
Izv. Negru É _____ _________________

Borsa. Prisecu É __________________________
Csimpoiásza patak ________________
Gura funtine É ______________________

Porkárácza Ny \ ---------
Picioru Móri Ny / ........... ........
Dombhátfürdőtől északra, Ányes völgy-..

V. Runkuluj É _________

Romoly felett, Sztrimba patak 
Párva felett, Komárnics ____

(m) (m)
706

1003
1038
602
948

1005
858
875

880
1014

680 845
820

694
522
872 918

631
800
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2. Borgói hegység.

Henyul D --------------------
Tihavölgy Marosborgónál

Szórv. a. h,
(m)

3. Kelemen csoport.
Besztercze völgye .-------- .----------------------  523
Gödemesterháza, Zebrák völgy ----------------

/524
Ratosnya völgy (bükkösben elszórva DNy)... <

Mislok völgy (42° 42' 47° 3 ' ) ________________
Nagy Galonya völgy (42" 36' 47° — ') _____  723
Bisztra völgy (42° 33' 47° 1 ')_______ ________  692

4. Görgényi havasok.

Jód völgy-............................  42° 39' 46° 58'
Laposnya (völgy) . . . ------- 42° 53' 46° 46'
Füleháza, Merris ÉK, ÉNy— 42° 35' 46° 57'
Görgény (fensik)---------------- 42° 42' 46° 45'
Fancsal völgy ____________  42° 49' 46° 47'
Iszticsó ÉNy................   42° 41' 46° 50'
Toplica sík .................   43° 01' 46° 55'
Guca patak ÉK ----------------  42° 56' 46° 51'
Fehérág (vö lgy )............  42° 55' 46° 46'
Cigié patak (DNy) -----------  42° 45' 46° 42'
Paraj d, Nagyág pa tak____ _______ __________
Kőrisdomb ÉNy________ _ ... 42° 55' 46° 35'
Bucsini út --------------------  42° 55' 46° 36'
Parajdi Felsőm ező....... ..... ............................. 1165
Nagy Lók patak völgye ... 43° 05' 46° 37' 
Oláhdomb D ____ ___________  43° 08' 46° 32'

!0ma>

•v

a> 1 
T3

a
3

538

689
590

686

844
910

909

815

5. Hargita, Baráti- és Bodoki-hegyek.

r Asztalkő D ___________   43° 19' 46° 32'
Rákosi Hargita _____________  43° 20' 46° 28' 890
Imre patak ______________   43° 21' 46° 30' 813
Vigyázókőről lejövő patak— 43° 20' 46° 32' 890
Sepsibükszád, Rakotyás ÉK ........................  665
Tolvajos K _________________  43" 20' 46° 21'
Aszó patak .........................   43° 30' 46° 12'
Bányapatak völgye__________  43° 28' 46° 16'
Tusnád fürdő ........... .......... .................. ...
Újtusnádtól kissé nyugatra ÉK ----------------
Tusnád, Oltpartja K__________________ _______  630

Ny -------... -----------------
Tampad K------------- -------- -------- -- 801

Au. a. h.
(m)

900
650

523
624

696
888
707

815
796
900

876

667
1159

1011
1022
1008

910

914

987
815
820
697
769

630
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<Dü
§T3 <U
2 N ö mM N<£) 
>rH ÍH
' o  m <d C
w Í2
3 «

S zó rv . a. h. Á l l .  a. h.
(m) (m)

Sikaszó patak ____________ 43° 11' 46" 32' 796
Ivó pat. ésFilió pat. egyesülése 43° 10' 46° 28' 859
Bogát patak völgye----------- 43" 16' 46" 23' 908
Gyepű p-tói É-ra eső domb DNy 43° 13' 46° 23' 1028
Gyepű- és Kövespatak közt— 43° 16' 46° 21' 862
Szombatfalvi hágó _________ 43° 07' 46" 22' 791
Súgó patak ________________ 43” 09' 46" 27' 682
Szentegyházasfalu (sík) — . 771

6. A Gyeryyói hegycsoportban csak a Tölgyes-szoros felé képez alsó határt
(Vereskő D 807 m).

7. A Csíki hegycsoportban Kászonimpérnél nő a legalsóbb példány (769
m Ny).

8. Berecki hegycsoport. S zó rv . a. h. Á l l .  a. h.
(m) (m)

Lenhényi Kecskés alj a K (Romániába haj ló lejtők) 
A Kászonba ömlő Katrosa pat. 43° 48' 46° 09'

í D ............. ......
Közbérc 43° 52' 46° 08' J DK.........................

V N y .............. ..  ...
Köveshegy D....... .................  43° 53' 45" 52'
Csengönyaka gerinc.........43° 51' 46° 09'
Kovászna patak.........-_____________ _________
Gelencze, Ladiha É~.................— __________
Kovászna, Miske ÉK ____ ______ : _________
Papolcz, Köztető É ... ... ________ ___________
Zabola, Csókaház É........... ...... ................ ......
Zágon, Domokos ÉNy ...................... ............ .

Nagyvész É -------------------------- ------

Tőgyeshavas 43° 52' 45° 48' / ?  " "
1 ÜK — . . .  —

550
660
662
689
645
630

1014
616

605

618
609

Hegyesvész N y ........... ........ 43° 52' 45° 48'
Piliske alja É . . . ........... .......  43" 51' 45° 49' 639
Pávai legelő ÉNy  ........... . 43° 55' 45° 53' 730
Csekmebérc ÉNy____________  43*55' 45° 53'

616
600
650
750
700

700

891

901

A zárt lúcállományok átlag 1510 m-en fölül lesznek szakadozottakká 
s a szakadozott pászta kereken 100 méter magas. Az átlagos viszonyok 
tehát olyanok, mint a Máramarosi havasokban: ott is 100 m-es volt a 
szakadozott erdő öve, itt azonban a két határ kölcsönösen erős emelkedést 
mutat. Már a Radnai havasok erdőhatáránál 60 m ele váció jelentkezik 
a Tisza-Visó közti havasok erdőhatárával szemben s a Hargitán és - a 
Görgényi havasokban éri el a maximális emelkedést, az 1670 m átlagos 
lúcerdőhatárt.
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Z á r t  e rd ő S S za k ad , e rd ő a
fe lső  h a tá r a

3
N

1TScö

f. h. <8N
CG

Áttekintés (sorrend: É-D): á t la g  (m a x .)
(e rd ö h a tá r )  

á t la g  (m a x .) eö

Radnai havasok — ____________ 1450 (1612) 77 1560 (1672) 58

Borgói hegység-------------------- 1470 (1606) 33 1540 (1612) 16

Kelemen csoport ................. . 1610 (1766) 41 1660 (1771) 29

Gyergyói és Csíki hegycsoport 1490 (1689) 14 1650 (1708) 12

Görgényi havasok — _____  ... 1550 (1631) 22 1670 (1724) 11

Hargita1 — _____ ________ ____ 1610 (1686) 6 1670 (1711) 14

Bereczki és Bodzái hegycsoport 1560 (1726) 19 1600 (1738) 6

Keleti Kárpátok _________ 1510 (1766) 212 1610 (1771) 146

Az erdőhatárok pontos hegyvidéki átlaga 1606 m (kikerekítve 1610); 
az alhavasi területen szétszórt legfelső 8 m-es példányok átlag 1622 m-nél 
— 16 m-el magasabban —  végzik tenyészetüket, itt van az eltörpülés 
övének alsó széle.

Összehasonlításúl, mint azt eddig is tettük, az erdőhatárok átlagait 
használjuk, ezek hűbb kifejezői a klimai hatásoknak, mint a zárt erdő 
felső határa. A fenti eredményeknél feltűnő, hogy nem a déli fekvésű 
Bereczki és Bodzái hegycsoportban kulminálnak az erdőhatárok. Magyará- 
zatúl azt jegyezhetjük meg, hogy egyrészt itt az átlag képzéséhez mindössze 
6 adat állott rendelkezésre s eképen néhány új megfigyelés hozzájárulá
sával ez könnyen változhatik1 2, másrészt pedig a Csukás hozzánk áteső 
északi lejtőinek két mély erdőhatáradata szorítja ennyire le az átlagot, 
dacára a Nagykőhavasról szerzett magas határadatoknak. A Csukásról 
magas lúchatárunk egyáltalában nincsen, ami van, az a Nemere szelének 
hatása folytán feltűnő mély s ezzel kapcsolatos a 8 m-es fák felső hatá
rának itteni depressziója is. Az andezitláncolat (Görgényi havasok, Hargita) 
keleti és nyugati területének erdőhatárai közt különbség nincsen, mindkét 
oldalról közel érik a legmagasabb gerinceket (Mezőhavas 1777, Madarasi 
Hargita 1801 m.)

A Gyergyói és Csíki hegycsoport felső erdős tájain uralomra jutó 
mészsziklatömegek a zárt erdő övének felső határát mélyebbre szorítják; 
ily sziklásterületeken az erdő mindig szakadozott, innen származik ez 
erdőalak feltűnően erős vertikális irányú kiterjedése. Az andezitláncolat 
laposabb hegyhátai viszont emelik a zárt erdő felső határát és kicsire 
szabják a szakadozott állomány övét; a Kelemen-csoport és a Hargita iga
zolják is e föltevést, de hogy miért esik oly mélyre a Görgényi havasok
ban a zárt állományok határa, erre feleletet egyelőre nem igen adhatunk.

A faalakú lúctenyészet felső határának exposítiók szerinti átlag
sora D-en és DNy-on mutat némi elevációt, az átlagtól való eltérések

1 P a x  szerint 1700 m az erdőhatár (Pflanzenverbr. in den Karp. II. k. 226 1.)
2 A  szakadozott állomány öve mindössze 40 m magas; a nagyobb adatszámból 

nyert zárt állományok felső határának megbízhatóbb átlaga (1560 m) magasabb 
erdőhatárt föltételez, mint 1600 m-t.
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csekélyek. Legerősebb a depresszió a völgyekben; ez a táblázatokból nem 
tűnik ki. mert a völgyvégek határadatai csak abban az esetben vétettek 
a „völgy“-rovatba, ha völgyfenékről szereztettek, ily eset pedig a lavina 
járatok miatt ritka. A csekély adatszám néha anomáliát eredményezett 
(pl. a völgyek, gerincek átlagainál) épen azért ezek a részleteredmények 
összehasonlításul nem használhatók fel.

Eltérések az átlagtól a faalak felső határánál (hegyoldalakon =  1624 m): 
É ÉK K DK D DNy Ny ÉNy

—43 — 1 — 5 +14  +25  +27 — 9 — 4

A zárt állományképzés felső határánál (átlag a hegyoldalakon =1511  
m) az eltérés legnagyobb DNy-on (+43  m) és É-on (— 29 m); a következő 
ábrán szemléltetjük e határok helyzetét az alantabb fekvő bükktenyészet 
felső vonalának feltüntetésével.

I. Fagus silvatica állományképzésének f. h.-a; II/j Picea excelsa zárt állományainak 
f. h.-a, II/2 ugyanennél a 8 m-es faalak felső határa a Keleti Kárpátokban.

Miután a faalak határa (II/2) elég szabályos futású, a zárt állománykép
zés határának hirtelen nyugati sülyedését sem szabad különös okoknak 
tulajdonítani; az adatok áttekintésekor ugyanis feltűnt, hogy a Nagy Pietrosz 
Dragus patakra hajló nyugati oldalain (Majszin határa) a havasi legelő 
kiterjesztése folytán egyes esetekben 1231 m-ig is leszorúl záródott állo
mánya s ha e néhány adatot kiküszöbölnők, a nyugati exposició hegyvi
déki átlaga már nem mutatna depressziót. A bükkhatárról nem mondhat
juk ugyanezt; úgy a DK-i eleváció, mint a délnyugat-nyugati leszorítás 
más vidéken is ismétlődő tünemény, a bükk-erdőhatároknak mesterséges 
leszorításával kapcsolatban.

E vidék legnagyobb területén az uralkodó szelek nyugatiak lévén, 
épen a magas határoknál (faalak f. h.) kellene hatásukat — depresszió 
alakjában —  megállapítani. Ha egyes pontokon a leszorítást e szelek 
okozzák is, általános érvényű nyugati depressziót nem idéznek elő; a fenti 
grafikon lúchatárai ily irányú hatást nem is juttatnak kifejezésre.
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Faalakú előfordúlásának egymás fölé illeszkedő formációira, a zárt 
erdőalak felett a szakadozott erdőalakkal és az alhavasi területen szétszórt
törzsekkel, majd az erdőtenyészet öve felett tenyésző eltörpült alakjára, 
az egész hegyvidékre vonatkoztatva a következő pásztamagasságokat 
kaptuk:

a) Szórványos előfordulás öve ....... ( 740—  830 közt) 90
ß) Zárt állományképzés öve .............. ( 830— 1510 „ ) 680
y) Szakadozott erdőalak ö v e .............. (1510— 1610 „ ) 100
S) Egyes fák az erdőhatár felett.........(1610— 1620 „ ) 10

a) Faalakú előfordúlás öve
b) Eltörpülés öve — .................... (1620— 1950 közt) 330_____

A lúcfenyőtenyészet teljes öve 1210 m 
A lúcfenyőtenyészet, felső határairól gyűjtött adataink közül itt közöl

jük a legfontosabbakat.

a) Faalakú előfordúlás.

I. Radnai havasok.

tó * +3
«  c3 s lu •<d ja
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bo ?

N 00

t. f. m a g a s s á g , m é te r

A Nagy Pietrosz Dragus p.-ra dűlő oldala Ny1— 1259
Ny1 ......       1231
Ny1 ....................................— ........... 1279
N y---------------   1480
ÉNy .......................................    1504
D ........................................    1362

Sub Pietrosz É........... ....................    1409 1457 1457
Bucuiescu patak Ny — ....... ...... .......... . .........  1338 1425 1475
Batrena alatt Ny ............................................... ' 1533 1533

ÉNy ...........................................    1561 1561
ÉNy ..................................._ ..............  1574 1574

Magúra patak eredete Ny, ÉNy _____________  1508
K, ÉK.............: ........................ . ....... . 1575 1575

Batrenáról Magurára vezető gerinc É __________ 1586 1606
É, K, N y ................................... .......... 1507
gerinc........... ........................... „     1450
K, ÉK........... .....................    1393
K, N y _____________   1382
DK................... -............. . ....................  1451
DK.............- ........... ................_............  1503

Magúra mare K ----------- ...-------------- . -------  1556 1556
K .............. .......................................... 1577 1577
K, DK........ ........................... .. .............  1594

Maguráról Maguricára menet É, ÉNy _________ 1413
ÉNy ........................................ .......... . 1479 1479

1 Erős mesterséges leszorítás.
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t. f. m a g a s sá g , m é te r

D. Intre Izvore É ...............................................  1379
Picioru Mosuluj É . . . ................................    1484 1524 1524

É ----------- ----------------------------------- 1589
ÉNy .............. .......... ...........................  1620
ÉNy .............. .................... ................. 1574 1574
É ........................    1537 1604 1604
K ....... ................ - ... ......................... 1555 1555

Izv. Hataruluj É -----.------------------ ------------- 1321
Dragusra dűlő oldal DNy ...................... ........ 1623 1623
Bucuiescu pat. fejében D ----------- ------------- 1571 1593

K, D K -...............   1267 1509 1509
Fatia Muntilor Ny, ÉNy---------------   1408 1586 1586

ÉNy ............................    1643
É, ÉNy— - ................................ ............ 1668 1668

Piatra Neguiescu É ........   1392 1656 1656
Fati Misi É____ ______     1439 1592 1592

ÉK—   ............... -........... ........... ......  1617 1617
K ....... 1 ......................... _____________  1341 1547 1547

Piatra Rei alatt K . . . -----------------  1360 1604 1604
K, É K .............     1634
Ny —  - ................. -..............................  1452 1452
N y .............. .................... . .................... 1480 1480
ÉNy ........     1610
K, ÉK________________________  1467
ÉK............................. . ......................  1506
Ny, É ....... . ..........................................  1604 1604

Csimpoiasa patak É .................. ...... ............. .. 12 12
Stiolu É ......................   1586

ÉNy ------------------------. ------------- ... 1550 1550
É . . . -------------    1405 1538 1538

Stioluról a Priszlopra ÉNy .............. .. ...... . ... 1525
Putredu DK ..........      1488

D .................. ........... .. .....................  1504
Billa völgy ÉK—------- ----------------- i.................  1453 1607
Ineuc D K _______      1462 1594
Lálá völgy É ....... . ..............  42° 35' 47° 32' 1484 1600

ÉK...................... ........ 42° 35' 47° 32' 1572 1620
D K .. . ------------------- - 42° 35' 47° 32' 1543 1667

Vrf. Gazsi ÉNy _____________ 42° 35' 47° 32' 1672
Curatielu Ny (felette legelő)— 42° 32' 47° 29' 1410

DNy .........................  42° 32' 47° 29' 1542 1552
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Prelucs K, DK (felette legelő) 42° 35' 47° 32'
Ciblesz ÉNy ....................................................
Fiad Mesztyáken gerinc....................................  1500
Ptyelár gerinc......................... 42° 10' 47° 32'
Obersia Strimba N y ..............  42° 13' 47° 34'
Muncsel D ..............................  42° 13' 47° 34'
Batrina ÉNy .............. .. ........ 42° 17' 47° 28'
Magúra Nyágra DNy.......................................... 1557

D ................................................... . .

II. Borgói hegység.

Henyul DNy .....................................................
ÉNy .............. ............. ..................... .
ÉK..........................................................

Miroszlava K .................................... ..............
Omuluj DNy .................. - — .........................

N y ..........................................................
Izv. Omuluj K—..................................................
Vrf. Stanisori ÉNy ..........................................

N y ..........................................................
ÉK..........................................................

Panasuri DK (leszorítva)........  42° 43' 47° 25'
ÉK, DK (leszorítva)— 42° 43' 47° 25'

Persia D (leszorítva)..............  42° 43' 47° 25'
Lopacna ÉK ....................................................

N y........ ................................................
DK...................... . .................................
DNy .........................-..........................

Sterisora ÉNy................... .. .......... ...................
DK..........................................................

Kukuriásza DK ...............................................
Runku Tunzerilor DNy ....................................

III. Kelemen csoport.

Priszlopu Delbidanuluj D........
Bisztricsóra É N y ...................

v ö lg y .........................
Izv. Bisztricsori D ..............

ÉNy .........................
Buba D N y........ .....................
Delbidán D Ny.........................
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á

rt
 e

rd
ő

 
f.

 h
.

S
z

a
k

a
d

.
e

rd
ő

fe
ls

ő
 h

a
t.

L
e

g
fe

ls
ő

 
8 

m
-e

s 
fá

k

t . f. m a g a s s á g , m é te r

1547
1488 1488

1500
1507
1612 1612
1420
1602 1602
1557

1640

1605 1605
1605 1605

1612 1612
1602
1477 1514
1495
1478 1562 1596

1604 1604
1604
1540
1320
1322
1305
1517

42° 42' 47° 10'

42» 42' 47° 10' 
42° 42' 47° 10'

1604

1550

1529
1502
1521
1587

1537 1575
1259
1446 1554 1554

1635
1756

1556 1556
1621 1621

1586 1586
1612
1577
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t. f. magasság, méter
Izv. Delbidanu É _____ ______ 42° 42' 47° 10' 1551 1580

N y-------' ---------------- 42° 42' 47® 10' 1542
Izv. Sztrunyoru K — — — — 42° 46' 47* 08' 1504
Csoroz Girsuluj É— ............. 42° 46' 47* 08' 1593 1593
Sánc É N y ----------- — -------- 42° 46' 47° 08' 1573 1607
Izv. Mariséi Ny — ........  — 42° 50' 47* 08' 1619
Piatra Rosi Ny ... ... ... — 42° 51' 47* 12' 1641 1685 1691

K (védve).- — ....... - 42° 51' 47° 12' 1673
Timeuluj DNy......................... 42° 51' 47*12' 1718 1718

DNy ................. -  ... 42° 51' 47« 12' 1703
K ........... ....... .......... 42° 51' 47« 12' 1673 1702

Picioru Brsanuluj D (mest.lesz.) 42° 51' 47® 12' 1596
ÉNy ... - .......... . ... 42° 51' 47*12' 1676 1678

Pojana Vultur DK— — — — 42° 28' 47° 07' 1478
Vultur É ---------- -------------- 42° 28' 47° 07' 1499
Sztrunyor D K -----------  ... — 42° 42' 47® 10' 1676 1676

ÉK........... .......  ........ 42° 42' 47« 10' 1694 1694
Picioru Popi DNy--- — 42° 47' 47° 07' 1717 1717

gerinc........ — — — 42° 47' 47® 07' 1683
Piatra lui Drágán K .............. 42° 50' 47® 08' 1661 1661

É ____ ______-  _____ 42° 50' 47® 08' 1706
DNy ................... ... 42° 50' 47® 08' 1710 1710

Hajta völgy ................. -  — 42° 52' 47® 09' 1428 1581
Balohanisiu nyereg — — — 43*00' 47« 08' 1611
Kelemen Cserbuk É N y ........ 42° 57' 47® 11' 1663 1663

ÉNy -------------------- 42° 57' 47° 11' 1722
K ........................  ... 43*00' 47® 08' 1643 1726

Kelemen Izvor Ny — _____ 43*00' 47° 07' 1751 1771 1771
Nyegrisore Ny-------... ___ 42* 50' 47® 13' 1686 1713 1713
Dragus DK_____ — ______ _ 42* 53' 47« 04' 1629 1634

D ___________________ 42* 53' 47« 04' 1676
DNy ....................... - 42° 53' 47° 04' 1670

Oprit DK, K ------------- ------ 42® 54' 47° 04' 1518
Pietrosz Ny — ------  ... ... 42® 50' 47° 06' 1454 1551 1633
Tihu D ............................. ...... 42*48' 47® 05' 1696

K — ............- _____ 42*48' 47« 05' 1642
Nyegoj DK...................... ........ 42® 52' 47*05' 1592

DNy ---------- --------- 42* 52' 47® 05' 1641 1671
D ........  .............. ... 42* 52' 47® 05' 1700 1754
N y........ ..  - ........... 42° 52' 47® 05' 1723 1760
DK....... .......... . ... ... 42 ® 51' 47° 05' 1576
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Bisztricsora D— .................... 42°
K ..............................  42#
DNy ......................... 42°
N y..............................  42°
DK..............................  42°

Picioru Popi DNy...................  42°
DK.......................... — 42°

Vojvogyásza és Braducsont DK 43°
K ........  43°

Puturusz D..............................  43°
ÉK............................... 43°
DK..............................  43°

IV. Görgényi havasok.

Fancsal tető ÉK ............  42°
ÉK..............................  42°

Bunyásza tető......................... 42°
Vrf. maré ÉNy ...................  42°
Mezőhavas ÉK.........................  42°

É ......................  42°
gerinc......................... 42°
csúcs........................- 42°
Freszilásza völgy ... 42° 

Gyergyócsomafalvi Délhegy 43°
DK..............................  43°

Dragus gerinc......................... 42°
Tatárkő É ..............................  42°

DNy ..................   42°
Batrina DNy .........................  42°
Beleuca DK .........................  42°
Vron Mik csúcs .................... 42°
Guca patak É.........................  42°
Mogyorós ger in c ...................  42°
Asztalkő DNy.....................   42°
Szovátavíze Ny ...................  42°
Cigié É.................................... 42°
Nagyág tető, N y ..................   42°

ÉK .........................  42°
D ............................... 42°

Kopaszhát D .................   42°

Fekete—B lattny: F á k  és c se r jé k  e lte r jed é se .

:o M•o
.® A eö to sí CG CJ 

© 00

N <U £ 3 a
00N

t. f. m a g a s s á g , m é te r

44' 47° 07' 1455
44' 47° 07' 1662
44' 47° 07' 1745
44' 47° 07' 1720
44' 47° 07' 1615
45' 47° 07' 1750 1794
45' 47° 07' 1612 1700
00' 47° 05' 1560 1685
00' 47° 05' 1540
02' 47° 05' 1602
02' 47° 04' 1704
02' 47° 05' 1783

53' 46° 51' 1609 1609
53' 46° 51' 1505 1621 1639
53' 46° 51' 1645
51' 46° 50' 1549
54' 46° 42' 1570
53' 46° 41' 1703 1703
53' 46° 41' 1627 1649 1651
56' 46° 40' 1716 1716
56' 46° 40' 1616
10' 46° 39' 1685
10' 46° 39' 1631
56'

CO©5

1630
57' 46° 43' 1476 1640 1645
57' 46° 43' 1680
56' 46° 50' 1496
50' 46° 49' 1462
50' 46° 50' 1527
56' 46° 51' 1610
57' 46° 50' 1480
53' 46° 41' 1663
51' 46° 41' 1597
51' 46° 42' 1490
52' 46° 39' 1703 1703
52' 46° 39' 1719
52' 46° 39' 1724
52' 46° 39' 1479
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V. Hargita.
Rákosi Hargita ÉK ----------- 43° 20' 46° 28' 1686 1697

Ny--------------- -------- 43° 20' 46° 28' 1626 1675 1688
Kakukhegy tető ....... ............ 43° 23' 46" 10' 1558
Csicsói Hargita DNy— ........ 43° 16' 46° 23' 1622 1685

(Métakő) ÉNy ------- 43° 22' 46" 22' 1679 1690
ÉK..................... -  ... 42° 22' 46° 22' 1595 1700 1705

Madarasi Hargita Ny -.........— 43°11' 46“ 27' 1678 1708
DNy -------------------- 43° 11' 46° 27' 1676
ÉNy - ........... .... — 43° 21' 46° 27' 1640 1706 1719
ÉK.............................. 43° 21' 46° 27' 1711

Mádéfalvi Hargita D N y------- 43° 16' 46° 24' 1625 1635

VI. Gyergyói és Csíki hegycsoport.

Magúra D N y-------------------- 43° 06' 47° 06' 1459
Siposkő t e tő -----------— — 43° 20' 46° 43' 1568
Fekete Hagymás Ny ------- 43° 29' 46° 44' 1689 1708

K — _______ ________ 43° 29' 46° 44' 1734
ÉK ....... ................. 43° 29' 46° 44' 1676

Öcsém K --------------- -------- 43° 31' 46° 40' 1573
É .............................. 43° 31' 46° 40' 1651
D N y -------------------- 43° 31' 46° 40' 1449 1517

Nagy Szlatina ÉK .............. 43° 46' 46° 36' 1454
Nagy Salamás DK .............. 43° 37' 46° 35' 1400

K - ..................... - — 43° 37' 46° 35' 1538
Saj havas tető --------------- 43° 52' 46° 20' 1555
Likas havas K ____________ 43° 25' 46" 48' 1653

D N y -------------------- 43" 25' 46° 48' 1639
Nagy Hagymás É — ... — 43° 29'- 46° 42' 1717
Csülemér DNy _________— 43° 50' 46° 35' 1624 1628

K — ________________ 43° 50' 46° 35' 1630

VII. Bereczki és Bodzái hegycsoport:

Nagy Sándor ÉNy — ........ 44° 00' 46° 12' 1575
Kis Sándor D _ _ ___ 44° 00' 46° 12' 1495

1540Nagy Bonyó DNy .............. 44° 03' 45° 53'
Nemesbérc É N y -----------  — 44° 00' 45° 44' 1414
Csihányos É ----------- — 44° 04' 45° 40' 1602
Kecskés D, — -------— 44» o i ' 46° 12' 1520
Zernye É — 43° 59' 45° 52' 1593

ÉK ....... ................. 43° 59' 45° 52' 1591
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t. f. magasság, méter
Zemye D-DNy — _________ 43° 59' 45° 52' 1577

DNy-Ny — _________ 43° 59' 45° 52' 1470
Csűrkő É ........ — _________ 43° 18' 45° 33' 1716 1734

K — ....... -

00tH

©co111111111 45° 33' 1765
Csűrkő alja É _________ 43° 20' 45" 33' 1644
Nagykőhavas É — _________ 43° 18' 45° 33' 1811

Ny _........ _________ 43° 18'
COCO©

1738 1773
Csorgóbérc ÉNy --

00 
T—i 
OCOi*iiiiiii 45° 33' 1640

ÉNy ...
00tH
oco11i111111 45" 33' 1725 1725

DNy ------- _________ 43°18' 45" 33' 1620
Csukás É _________ _________ 43° 35' 45° 31' 1480 1480

D — _____

lOC
O

OC
O111111111 45° 31' 1508

Ny ------------------

L
O

c
o

©c
o111111111

t
H

C
O

©

1567 1567
DNy .................. _________ 43° 35' 45° 31' 1585

Babarunka ger. —

L
O

C
O

oc
o111t11111 45° 31' 1635

D _________ _________ 43° 35' 45° 31' 1675
völgy------- . . . _____  43° 35' 45° 31' 1597
D N y ------------------ ........ — 43" 35' 45° 31' 1550

b) Eltörpülés.

Aránylag alacsony, egyedül álló hegykűpokon a védelem hiánya 
folytán a különben zárt állomány törzsei is törpülni kezdenek, anélkül, 
hogy a szakadozottság jelei mutatkoznának rajta. A Nagy Sándor csúcsán 
(1640 m) a törpülés oka — bejelentés szerint —  a szél; a Lakócán 1580 m, 
a Gór havason 1620 m magasságban áll be a törpülés. Hatalmasabban 
fejlett hegycsoportokban a szakadozott állomány törzsmagassága a t. f. 
magasság emelkedésével 8 m alá száll és szakadozott törpe állománynyá leszy 
melynek nyúlványai védettebb helyeken 1800 m magasság fölé is érnek, 
átlag 1715 m magasságban szűnnek meg, tehát mintegy 100 m-el haladják 
meg a faalak felső határát. Ha az alhavasi területeken legeltetésből szár
mazó erdőpusztítások nem volnának, úgy a lúcfenyő ezen cserjeformációja 
is nagyobb méreteket venne fel, így azonban a faalakú előfordúlásból 
többnyire nincs, avagy hirtelen az átmenet a cserjealakba. Ily esetek 
mindenesetre mesterséges befolyásoknak tulajdonítandók.

Az előző felsorolásban is nem egy oly adat van, ahol a zárt állomány- 
képzés felső határa felett hiányzik a normális szakadozott erdő, az állo
mányok erdőhatárt képeznek a törpülés legkisebb jele nélkül, az erdőhatár 
felett szétszórt fák nem természetes elhelyezkedésből kerültek oda, de a 
néhai havasalji lúcos megmaradt példányai stb. Ahol érintetlennek találjuk 
az erdőty ott a szakadozottságot is} a fokozatos törpülést is megállapíthatjuk.

24*

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



372 Magassági elterjedés

A lucfenyő cserjeformációjának felső széle a következő ele vációt
éri el (előtte zárójelben a faalak felső határa): t. f. m ag., (m)

Nagy Pietrosz alja, Dragusra dűlő oldal DNy ____ ______ . (1623) 1658
Picioru Mosuluj É N y---------------------   (1574) 1646
Bucuiescu patak feje D _____ _____________  (1593) 1647

Kelemen havas, Kelemen Izvor É N y -----------------   (1771) 1796
Nyegoj D ________ . . ______________________  (1754) 1779
Kelemen Cserbuk ÉNy _______  (1722) 1749
Bisztricsora DNy maximum__________   (1745) 1878
Sztrunyor N y ................ . — --------    (1610) 1764
Picioru Popi tető, Ratosnya hat. _________ (1794) 1839
Timeul K _____ ___________________________ (1725) 1773

Borgói hegység, Vrf. gtanisori ÉNy ........   (1604) 1632
Mezőhavas teteje ... ________________________________________  (1703) 1777
Pávadomb (csúcs)----------- ------- ------------------------------------ 1694
Nagykőhavas ÉNy ------------------- ------- ----- -------- ---------  (1725) 1740

Az eltörpülés általános felső határa csak a hegycsoportok legmaga- 
sabbjain alakúi ki. A Görgényi havasok legmagasabb pontján a Mező
havas tetején (1777 m) cserjeformációja foglal tért, törpe példányai nőnek 
a következő csúcsokon, vagy ezek közvetlen közelében: Nagykőhavas 
1844 m, a Kelemen Izvor 2031 m-es csúcsa alatt 2026 m magasságban, 
a Kelemen Cserbuk 2013 m-es csúcsa alatt 1994 m (D) magasságban, 
Bisztricsora 1994 m, Piatra Rosi 1780 m, a Vrf. Omuluj 1932 m-es csúcs
pontja alatt 1918 m magasságban, a kelemenhavasi Pietrosz 2102 m-es 
csúcspontja alatt 1971 m, madarasi Hargita 1796 m, Nagyágtető 1728 m, 
csicsói Hargita 1761 m, a rákosi Hargita 1758 m-es csúcsa alatt 1754 m-re, 
Fekete Hagymás 1774 m, Öcsém 1708 m. A Nagy Pietrosz alatt (Fatia 
Muntilor Ny-ÉNy) 1969 m-ig, az Ünőkő déli lejtőin pedig 1936 m-ig 
emelkedik.

Eltörpült alakja átlag 1950 m magasságban képez felső határt, maxi
mum 2026 m a Kelemen Izvor-on.

Abies pectinata 1)C. (A. alba Mill.) —  Jegenyefenyő.

II. k. 38. lap.

Alsó határának hegyvidéki átlaga 765 m; a hosszúfalui „Szentbérc“ 
alján láttuk legmélyebb fekvésű állományát 752 m magasságban, átlag 
csak 800 m-en fölül állományképző, ritkán elegyetlen. A hideg oldalak és 
völgyek mély termőhelyein aránylag sokkalta gyakoribb, mint a meleg 
lejtőkön, a II. k. táblázata szerint a szórványos előfordúlásnál 49 határadat 
közül 37, az állományképzésnél 18 határadat közül 13 völgyekből és északos 
oldalakról való.

Az ide tartozó hegycsoportok közt aránylag mély az alsó határ a 
Görgényi havasokban (átlag 660, minimum 583 m), magasabb a Bereczki 
és Bodzái hegycsoportban (átlag 770, minimum 545 m), még magasabb a
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Hargita lejtőin (átlag 790, minimum 655 m) s a mi legfeltűnőbb, hogy 
legmagasabb az északi fekvésű Radnai-, Borgói- és Kelemen havas alján 
(átlag 800 m). Tenyészetének alsó pontjai a magasan fekvő csíki medence 
felé (a Hargita keleti oldalain) is megállapíthatók.

Legmélyebben tenyésző állományai:

Görgényi havasok
t. f. mag. 

m éter

Oláhdomb D — — _____  ... 43° 08' 46° 32' 815
Hargita

Száraz Súgó patak DNy 43° 09' 46° 27' 794
Bodzái hegycsoport

Havas útja patak________ — 43° 20' 45° 33' 757
Észtere bérc É, ÉNy----------- 43° 27' 45° 35' 809

D ____________ 43° 27' 45° 35' 818
Észtere patak___________  — 43° 27' 45° 35' 766
Szentbérc völgy --------------- 43° 27' 45° 35' 752

Szórványos előfordúlásának legalacsonyabb pontjai:

Badnai havasok
Dragus patak É --------------- 42° 15' 47° 37' 843
Borsa község, Funtena D — 726
V. Csimpoiasza ÉK ........... - 42° 26' 47° 36' 976
Gura Funtine É --------------- 42° 27' 47° 37' 913
Oláhszentgyörgy, V. Dávid — 840
V. Sábi ÉK ________________ 42° 04' 47° 32-5' 672
Kormárnics D N y— -_________ 42° 14' 47° 25' 780

Kelemen-csoport
Nagy Galonya völgy-- — — 42° 36' 47° 0 ' 688

Görgényi havasok
Sirod völgy --------------- — 42° 47' 46° 45' 663
Jód vö lgy_______________  — 42° 39' 46° 56' 583
Fancsal völgy-------------------- 42° 45' 46° 46' 658
V. Carilor völgy — ----------- 42° 40' 46° 49' 684
Merris É K ------------------------ 42° 37' 46° 57' 721

Hargita hegység
Csíkrákos felett K — ------- 43° 20' 46° 28' 914
Lók patak_____ — — -  - 43° 19' 46° 33' 836
Kőröstető------------------------ 43° 05' 46° 25' 860
Somostól K-re eső dombok DK 43° 08' 46° 25' 854
Sikaszó patak völgye ... ... 796
Tusnád fürdő.................. ... 43° 33' 46° 08' 697
Olt völgye... - .............. — — 43° 32' 46° 10' 700
Aszó patak ____ ___________ 43° 31' 46° 13' 815
Madarasi Hargita K _ ............. 43° 21' 46° 28' 813
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Homoród fürdő felett, sík — 43° 09' 46° 23'

t. f. mag. 
m éter

869
Bükszád határa, Nátyi kerítése 655

Csíki hegycsoport
Sóvető patak — ------------- — 43° 52' 46° 21' 711
Űz völgye------------------------ 43° 54' 46° 20' 661

Bereczki és Bodzái hegycsoport
Gelencze, Ladiha É ------------- 715
Kovászna, Kétágtartomány ÉK 750
Zabola, Csókaház É ................. 750
Zágon, Csunyabérc ÉNy ----- 622
Kecskés K (m inimum)------- 44° 05' 46° 12' 545
Csekmebérc ÉNy ----------- 43° 55' 45° 53' 848
Eszterebérc É-------------------- 43° 27' 45° 35' 673

A lúcfenyő régiójában 1300 m átlagmagasságig állományokat képez, 
maximum a Bodzái hegycsoport Vajda havasának mésztalaján (43° 28' 
4 5° 32' Ny) 1456 m. A Görgényi havasoknak a Mezőhavas alatti nyugati 
területén még szórványosan sem látható a lúcfenyvesekben.

Állományképzésének felső határai:

Eadnai havasok méter6
Ciblesz brán K ______    41° 56' 47° 29' 1220
Picioru Mesztyáken É ------- 41° 57' 47° 32' 1300
Fiad Mesztyáken DNy _____  41° 59' 47° 32' 1424
Picioru Móri Ny ................— 41° 57' 47° 28' 1250

Borgói hegység
Les I. h. r. Porkoj É N y .................. - ..............  1279
Kukuriásza DK ...................  42° 39' 47° 25' 1223
Henyul DK..............................  42° 23' 47° 17' 1310

DNy .......................-  42° 23' 47° 17' 1357

Kelemen-csoport
D. Solymu gerinc...................  42° 28' 47° 08' 1312
Breáza ÉNy .................   42° 28' 47° 07' 1316

Gyergyói hegycsoport
Hegyes ÉK....... ....................... 43° 28' 46° 56' 1171

Bodzái hegycsoport
Hegyesvész ÉNy ................. -  43° 52' 45° 48' 1218
Köztető alatt N y ____________  43° 53' 45° 48' 1137
Vajdahavas É ............- ..........  43° 28' 45° 32' 1327

gerinc — ......... 43° 28' 45° 32' 1302
Ny ...................  43° 28' 45° 32' 1456

Rence K ____ : . ...................  43° 23' 45° 33' 1349
Vereskő ÉNy - ......................  43° 20' 45° 33' 1323
Bányabérc DK ..................   43° 33' 45° 31' 1451
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Szórványos előfordulása alig terjed magasabbra állományképzése felső 
határánál: átlag 1330 im A nagyobb adatszám lehetségessé teszi, hogy a 
hegycsoportok tenyészeti határait egymással összehasonlítsuk. Az eredmény 
az, hogy a déli csoportok határai magasabbak ugyan, mint az északiaké, 
de a Gyergyói és Csíki hegycsoport, valamint a Hargita területén feltűnő 
gyér előfordúlásával kapcsolatos depresszió jelentkezik, a nagyobb tömegű 
Radnai havasokon az északibb fekvés dacára magasabb a határ, mint a
Borgói hegységben. átl. m ax. adatsz.

Radnai havasok — _____ ______ 1290 (1506) 23
Borgói hegység ... — — — — ___ 1270 (1403) 16
Kelemen csoport — ----------------- — 1410 (1480) 19
Görgényi havasok . . . _____________ — 1310 (1418) 7
Gyergyói és Csíki hegycsoport — — 1260 (1472) 8
Hargita -------— _____________ _ 1270 (1359) 6
Bereczki és Bodzái hegycsoport_____  1450 (1712) 10

A délibb fekvés és a tömegesség hatásának együttes eredménye a 
Kelemen-csoport magas jegenyefenyőhatára, melyen csak a Bodzái hegy
csoporté emelkedik fölül, elérve a Kárpátok egyes hegycsoportjaira kiszá
mított átlagok legnagyobbikát, az 1450 m-t s a maximumot, az 1712 m-t. 

Szórványos elterjedésének felső határai:
Radnai havasok

D. Trajánu É _______________ 42° 13' 47° 36' 1295
D ________________ 42° 13' 47° 36' 1266
N y-------------------- 42° 13' 47° 36' 1248

Magúra Maré alatt É ~ .........- 42° 14' 47° 37' 1240
Stiol alatt É K — -------— — 42° 30' 47° 36' 1365
Fatia Muntilor DNy — ------- 42° 23' 47° 36' 1255
D. Priseku felett É _________ 42° 25' 47° 37' 1350
Fáti Misi alatt K ----------- ... 42° 26' 47° 36' 1237
V. Bailor É N y________________ 42° 32' 47° 30' 1170
Ineuc D Ny_____ ______ — — 42° 34' 47° 29' 1282
Picioru Móri Ny ____________ 41« 57' 47° 28' 1279
Picioru Márk N y ____  _____ 42° 28' 47« 32' 1338
Fiad Mesztyáken DNy _____ 41° 49' 47° 32' 1506
Vrfu Szálka D N y____________ 42° 28' 47° 29' 1242
Curatielu ÉNy_______________ 42° 32' 47° 29' 1328
Obcina Muncseluluj D ------- 42° 13' 47° 31' 1433

Borgói hegység
Kukuriásza ÉNy — _________ 42° 38' 47° 26' 1248

DK ____________ 42° 38' 47° 26' 1259
Vrf. Diecsi ÉNy — ----------- 42° 45' 47° 25' 1298
Miroszlava ÉK---------------  — 42° 33' 47° 14' 1403
Henyul gerinc-------------------- 42° 23' 47« 17' 1374

ÉNy ---------- ------- - 42° 25' 47° 16' 1390
DNy ------- ------------- 42° 25' 47° 16' 1384
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Kelemen-csoport
t. f. mag. 

m éter

Felső Solymu gerinc_____ — 42° 27' 47® 08' 1410
Vultur alatti gerinc — _____ 42° 27' 47® 07' 1480
Breáza ÉNy -------------------- 42° 28' 47® 07' 1357
Bisztricsóra D ........ ................ 42° 41' 47° 09' 1369
Bisztricsóra patak____________ 42° 41' 47® 09' 1279
Blázsi tisztás D-DNy_________ 42° 41' 47® 10' 1460
Picioru Popi Ny-ÉNy _____ 42° 41' 47° 08' 1420
Tárnica D ___________  _____ 42° 31' 47® 05' 1448
Istenszéke DK... — _________ 42® 35' 47° 02' 1335
Felső Ilisna D N y --------- ------ 42® 54' 47® 02' 1351

Görgényi havasok
Délhegy gerince _________— 43® 11' 46® 37' 1277
Magúra DNy ... ................... 42® 52' 46® 54' 1418
Sirod É N y ........ .................... 42® 51' 46® 44' 1237
Beleuca DK -------------------- 42® 49' 46® 49' 1301
Dobrilor gerinc ~ _________ 42® 47' 46° 49' 1309
Batrina gerinc--------------- — 42® 57' 46° 49' 1303

Hargita hegység
Veresbükk N y -------------------- 43® 16' 46“ 33' 1276
Piliske D K ........ ............. ........ 43® 30' 46° 10' 1342

É K ___________________ 43® 30' 46® 10' 1359
Borhegyestől északra eső ger. 43° 19' 46® 23' 1352
Rákosi Hargita K _____ ______ 43° 19' 46° 28' 1255
Ostoros DK_____  _____  — — 43® 19' 46° 33' 1125
Bagolykő DNy— -------— — 43« 14' 46® 31' 1208

Gyergyói hegycsoport
Huruba völgy DNy _________ 43° 14' 47® 04' 1133
Siposkő É --------------- — — 43® 20' 46° 43' 1129
Rézpatak DNy_________— ... 43“ 2 1 ' 46® 43' 1147
Bolohanisiu D . . . ----------  — 43® 02' 47° 06' 1402
Likas havas D N y--------------- 43® 25'

00oCD 1333
Csíki hegycsoport

Lázár pataka ÉNy _____ _ 43® 29' 46® 42' 1269
Akloscsárda felett DNy — — 43° 52' 46® 20' 1472

Bereczki és Bodzái hegycsoport
Kecskés D ------------------------ 44° 05' 46° 12' 1310
Csurgóbérc DNy ____________ 43® 19' 45° 33' 1661

D, DK maximum 43® 19' 45® 33' 1712
Vereskő ÉNy ....... .............. 43° 19' 45® 33' 1400
Teszla alatt D _____ — ______ 43® 33' 45® 31' 1382
Papolcköz N y -------------------- 43® 53' 45° 48' 1296
Zernye alatt É — ----------- -------------- 43® 59' 45° 52' 1409
Jakab havas DNy____________ 43“ 59' 45® 52' 1398

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



Keleti Kárpátok 377

Eltörpülése kivételes. Ez magyarázza, hogy az eltörpülés maximuma 
(1681 m a Nagykőhavason) nem éri el a faalak említett 1712 m-es maxi
mumát. A legmagasabban talált törpe példányok átlagmagassága 1470 m.

Radnai havasok
t. f. mag. 

m éter

D. Prisecu É _______ ________ ____ 42° 25'
t>c
o

o[> 1439
Vrf. Petrosuluj gerinc .  ... 42° 28' 47° 28-5' 1289

Borgói hegység
Henyul csúcs -------------------------____ 42° 25' 47° 16' 1612
Miroszlava K —  - ~ _____ .  ... 42° 33' 47° 14' 1407

Kelemen-csoport
Dragus D — ----------- ------------ ____ 42° 53' 47° 4' 1484
D. Solymu gerinc----------- ----- ____ 42° 27' 47° 8 ' ■1388
Breáza D _______________

0
0CM

oCMii 47° 7' 1431

Csíki hegycsoport
Gerendás patak _______ - .  . . .  43° 48' 46° 35' 1330

Bodzái hegycsoport
Vajdahavas ÉNy . . . .  . . .  43° 28' 45° 32' 1442
Csűrkő K _____________________ . ... 43° 20'

COCO
or

í 1681
D _________________ . . . _____  43° 20' 45° 33' 1649

Teszla É ------------------------------- .  . . .  43° 33' 45° 32' 1479

Pinus silvestris L. —  Erdeifenj ő .

E hegyvidék területén ritka. A Radnai havasokban nem fordúl elő. 
A Borgói havasokban, a bukovinai határon fekvő Kosna közelében, a Dorna 
és a Tesna völgyek mellékén elterülő s nagyrészt már Bukovinába eső 
lápokon összefüggő, többnyire elegyetlen állományokat képez. Ez a tőzeg
moha, zuzmó, áfonya évezredes korhadékával párnázott, süppedékes, foly
ton nedves talaj az erdeifenyő szűkebb hazája. E tőzegtalajokon nyurga 
növésű törzsei közt ott látjuk a keleti lápok elmaradhatatlan kisérőjét, a 
szőrös nyirt (Betula pubescens Ehrh.) és a lúcfenyőnek a savanyú talaj
hoz alkalmazkodó, zuzmólepte vékony sudarait; elmaradhatatlan az 
ötporzós fűz (Salix pentandra) és a Prunus padus, az áfonyák és Andromeda.

E termőhelye 875 m magasságban van (földrajzi helye: 42°50', 47° 23'). 
Nagyilva I. határrészének „Tyinova“ erdőrészében hasonló települést látunk 
890 m magasságban.

A Kelemen havasok területéről 3 lelőhelyét ismerjük. Az egyik szikla- 
terület, a másik kettő völgyfenék:

1. Borgóbesztercze határában, a „Dealu Solymu“ és „Piatra Maré“ 
szikláin 1031 m-től 1126 m-ig tenyészik, előfordúl az utóbbi csúcsán 
(1114 m) is (földrajzi helye: 42° 27'— 31', 47° 8 '— 10'). Kitettségek tekin
tetében nem válogatós, É, ÉNy, K, ÉK-i expozícióknál, csúcsokon, gerin
ceken, hozzáférhetetlen sziklapadkákon látjuk. Talaj: andezit.
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2 . Komán Artúr a „Valea Nyágra“ völgyben (földrajzi helye: 42° 55' 
47° 10') 1081 m magasságban is talált erdeifenyőt.

3. A Dragojásza völgyben, Besztercze-Naszód vármegye legkeletibb 
részén (43° 6 ', 47° 10').

Csik és Háromszék vármegyéből már több lelőhelyét ismerjük. Ditró 
és Szárhegy I I .  h. r. mintegy 30 ezer hektár területén alig néhány szál 
erdeifenyő található. Gyergyótölgyes ős Gyergyószentmiklós határából elszórt 
jelenlétét szintén bejelentették.

Gyergyóbékás határában, a Likas havason 1334 m magasságban 
mészkősziklán 5 m magas példányt talált Fekete Zoltán; a Fügés (924 m) 
Csobányapatak és az Úz völgyében (Csikszentmárton II., 681 m) számos 
példány tenyészik. A Süvetőpatak menti hegyoldalon 751 m magasságban 
elszórva, az Akloscsárda feletti hegyoldalon 1210 m-ig állományt képezve 
(állom. képz. maximum), 1405 m-ig elszórva (szórv. előf. maximum) fordul 
elő; a Sajhavason 1530 m-nél még 3 m magas, ép fiatal példány tenyé
szik (eltörpülés maximuma). E termőhelyei Csikszentmárton II. határré
szében mésztalajon vannak (földrajzi hely: 43° 52', 46° 20').

A Tusnádfürdő feletti hegyoldalon 960 m-nél elszórva tenyészik, a Ku- 
kojszástó (vagy Muhostó) lápos területén — 1050 m magasságban — állo
mányképző; ugyancsak láptalajon látjuk Csikszentkirály határában, a „Lu- 
csos“ nevű helyen. Értesülésünk szerint a közel jövőben mindkettőt lecsa
polják s legelővé alakítják át és ezzel talán innen is teljesen kipusztul 
az erdeifenyő. Csíkban, különösen a Háromszékhez közeli hegyvidékeken 
sokkal gyakoribb, mint Gyergyóban. A csikszeredai járási erdőgondnokság 
területén általában elszórva és kisebb csoportokban mindenütt feltalálható. 
Tudomásunk szerint előfordul még Kozmás, Kászonjakabfalva, Kászonuj- 
falu II. h. r., Kászonaltiz és Kászonfeltiz, Csikszentmihály és Vacsárcsi 
(„Kőid“ e. r.) határaiban.

Udvarhely vármegyében, a Hargita lejtőin Kisbaczon határában a 
Kapus-on 1410 m magasságban egy 2 méteres példány van (andezit, exp. 
DNy, 43° 27', 46° 09'); Homoródalmás határában („Odorfenyő“ dűlő, 
43° 21' 46° 19', 1090 m) zárt lúcfenyvesben szigetet képez, a szélein 
lúccal keverten, középütt elegyetlenül. E tőzeges terület egy része a csik
szeredai határba nyúlik át s mintegy 20— 30 hektárt tesz ki.1 Sajátságos, 
hogy itt a talaj felszínétől a gyökfő O'ö^l'O m-re emelkedik ki, a gyöke
rek egy része tehát a levegőben van. Ez a tünemény arra enged követ
keztetni, hogy itt fokozatos kiszáradással van dolgunk, a víz elapadásával 
a laza tőzegtalaj is sülyedt s maga fölött hagyta a gyökérzet egy részét.

Háromszékben, a Bereczki hegycsoport északi részein gyakori lápos 
területeket nem egy helyen erdeifenyves borítja; így ott látjuk a „Veres- 
vízlápon“ Csomortán határában (992 m, 43° 56' 46° 1 1 '), „Apor heverése“ 
lápos részein és „Kerekbikk“ lápján 1000 m magasságban (Esztelnek 
határa).

1 Pásztohy Ernő szives közlése után.
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Előfordul még Kézdialmás (Tacskófej 670—823 m közt, Avas 755 
m-nél), Gelencze (1155 m felső határ), Zágon (Belső Csihányos 1399 m 
D, egyetlen példány), majd: Bereczk („Gyertyános“ és „Gyilkoserdő“ ), Sós- 
mező és Ozsdola, Bácsfalu és Türkös határában (Nagykőhavas).

Pinus Cembra L. —  Havasi fenyő.

II. k. 39. lap.

A Radnai havasokra és a Kelemen-csoport területének délkeleti ré
szére szorítkozó jelenléte e vidékek havasalji és alhavasi vegetációjának 
feltűnő érdekességet ád; ugyanezeken a helyeken a törpefenyő-tenyészet 
is hatalmas fejlettségű.

Déli és délnyugati hajlású lej tökön nem fordúl elő', legkedveltebb tenyésző 
helyei az északos oldalak és az északnak néző völgyvégek.
^ ( alsó határa (10 adat alapján) átlag 1490, minimum 1375 m

aa a  ̂ w (13  w „ ) átlag 1700, maximum 1771 m
Cserjealak _ „____ „___ ( 4 „ „ ) átlag 1790,_______ „______1807 m

a faalakú előfordúlás öve — átlag 210, max. kitérés 396 m 
általános tenyészeti öv — ... — átlag 300, „ „ 432 m

A Radnai havasok havasifenyő-vegetációja az előfordúlás gyakori
sága és horizontális kiterjedés tekintetében is felette áll a Kelemen-cso
porténak. A N-Pietrosztől (Picioru Mosuluj) keletre haladva mintegy 25 
km-es vonalon több elszigetelt termőhelyét ismerjük, valamennyi a Visó 
és az Aranyosbesztercze vízgyűjtőterületére, tehát északi lejtőkre esik.

Részletes felvételeink a következők:

I. Radnai havasok (talaj: 1., 2., 5. csillámpala, 3., 4. mész)
, faalak tö rp e  

a- h- f. h. f. h.
1 . Picioru Mosuluj. A D. Intre Izvoru felett É-------— 1589

Szórv. törpefenyő közt 1589— 1620 m É-ÉK;
Piatra oki alatt É------ — ______ — — . . . .___  1629
Pietrosz patak É N y ____-....... - ............. ........ 1734
Zanoga ÉNy, legalsó példány ____ . _________  1484

2. Turnu Rosu, törpefenyő közt K, 2 darab 1599 m
Törpefenyő közt K, 4—5 m magas -.......... — 1801
Törpefenyő és lúccsoportok közt sok, É — __ 1569 1732 1799

3. Piatra Rei É kevés, 1623 m-nél törpe ........... ...... - 1614
4. Billa (Major V. h. r.) É, ÉK ____________ __________  1375

az Ünőkő alatt É N y_____ ____________ ________  1659
5. Lála völgy az Ünőkő alatt. —  Lála völgy É, ÉK—  1503

ÉNy______________ _ _______ _ ________________ 1680
völgyfenék____ . _____________________________  1543
Lála eredete É K ------------- --------------  ... ... 1708 1736

D K .............................. .. .............  1734
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_ y, fa a la k  tö rp e
a* f. h: f. h.

Vrf. Gazsi, 42° 35' 47° 32' (a Lala patakba hajló
lejtők): ÉNy 1672 m-nél ritkás (szakadozott)
állomány törpefenyvesben N y ......................... 1700

ÉNy _____ -  1743
É .........................  1750

Dosu Gazsilor ÉNy ................................. ........ 1508

II. Kelemen-csoport (talaj: andezit)
6. Kelemen Izvor alatt a Valea négra felé, Rosáca ÉNy 1807

Komirlencé É N y ............................-.................  1771
Picioru Pojénilor N y .............. ........................ -  1458

7. A Kelemen Izvor és a Pietrosz közt. — Nyegoj 42° 51'
47° 6 ' (sziklafal mellett hatalmas méretű csonka
törzs) Ny - ....................— ........... ................... 1685

Pinus montana Mill. —  Törpefenyő.

II. k. 39-40. lap.

E vidék havasalji területeinek nem mindegyikén lelhető fel; az északi 
hegycsoportokban (Radnai havasok, Borgói hegység, Kelemen-csoport) 
igen elterjedt, a délieken majdnem teljesen hiányzik. Nem láttuk a Nagy
hagymáson, a Görgényi havasok legkimagaslóbb pontján a Mezőhavason 
(1777 m) sem. A gyergyócsomafalvi Délhegytől (A  1695 m) délnyugatra 
eső „Újfalu Somlyó“ csúcsán (1553 m, 43° 05' 46° 35') nő néhány példánya, 
ez az egyetlen eddig ismert lelőhelye a Görgényi havasok és a Hargita 
andezitláncolatán. A Bereczki hegycsoport Nagy Sándor csúcsán (1640 m) 
sem nő, csupán a Lakóca melletti „Gór“ havason 1700 m magasságban 
(44° 05' 45° 48'). A Bodzái hegycsoportban újra gyakoribb lesz (Csukás, 
Nagykőhavas).

Tömegesebb térfoglalása 1630— 1890 m átlagmagasságok közé esik, 
szórványosan 1570— 1970 m közt (400 m magas övben) fordúl elő.

Szélsőségek:
szórványos előfordúlás minimum ------- 1328 m
zárt cserjés minimum - .......... ............ 1528 m
zárt cserjés maximum -------— ........... 1956 m
szórványos előfordúlás maximum ------- 2147 m

Feljegyzett lelőhelyei:
1. Radnai havasok.

Batrena (42° 16' 47° 35') 1755 É-ÉK — csoportokban .
Magúra maré (42° 14' 47° 37") 1594 É-ÉNy kisebb csoportokban
Picioru Mosuluj É, lúc-nyelvek között...........................................1524

1589— 1765 közt, É, tömegesen
É szó rv án y o san .................................................. 1580
É, 1604— 1935 közt tömegesen

Kelemen-csoport 
Borgói hegység 
Kelemen-csoport 
Radnai havasok.

A . h. F . h
(m ) (m )
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Feljegyzett lelőhelyei:

Dragus patakra dűlő oldal 1658, DNy, csoportosan
Ny, egyes p é ld án y o k ............................

Piatra oki, DNy szórványosan (m é s z k ő z e t )................................
Pietrosz és Rebri K. völgy, D-DNy összefüggő csoportok 1879-ig 
Bucuiescu patakra dűlő oldal K-DK „ „ 1581-től
Fatia Muntilor Ny-ÉNy egyes bokrok ..................... ...

Ny-ÉNy 1600—1913 közt tömegesen 
É-ÉNy 1656—1668 közt csoportosan

Ciblesz É .............................................................................................
Batrina É 1627 (42° 13' 47° 34')
Paltinuluj csúcs 1788 (42° 17' 47° 28')
Ünőkő (Lála völgy) ÉK .................................................................
Ünőkő D K .........................................................................................

alsó tengerszem, zárt cserjés felső határa 1804 
Ineuc teteje 1831 (42° 35' 47° 31') kis területen
Yrf. Corongisuluj (42° 28' 47°31'5/) D K # .......................................
Izv. Láptyeluj (42° 23' 47° 33') Ny 1761
Obersia Rebri ..................................................................................
Putredu (42° 32' 47° 34') DNy ......................................................

A . h . F . h.
tm) (m)

1480
2132

1572 2147

1780

1432 1930 
1842

1994

1600 2056 
1504

2. Borgói hegység.
Verfu Diécsi É .................................................................................. 1508
Runcu Tunzerilor 1532—1586 közt tömeges
Yrf. Omuluj gerinc, egy-egy alig 20 cm-es bokor ...................... 1918

K 1906 zárt cserjés felső határa 
Izv. Omuluj völgy 1528 zárt cserjés alsó határa

3. Kelemen-csoport.
Kelemen-Cserbuk DK-K tömegesen 1956-ig....................................  1731 2008

É N y ..............................................   2005
D ...........................................................................  1989

Kelemen-Izvor É ............................................................................... 2005
D N y ...........................................................................  2008
(Komirlence) N y ..........................................................1728

Braducsont (42° 58' 47°05/) K csoportosan........................................ 1773
Timeul (42’ 50' 47° 12') tető 1860
Piatra lui Drágán (42° 50' 47° 08') É K ...........................................1670
Román határ (42° 57' 47° 11') É N y ..................................................1602
Sztrunyor csúcs 1964; K .................   1669

(Dirzs patak) v ö l g y .......................................................... 1594
Bisztricsora csúcs 1994 szórványos; v ö lg y e .................................... 1451

D 1878 szórványos; K ...................................................1472
Izv. Delbidanu É (42° 42' 47° 10') 1571-től fel tömegesen . . . .  1551
Mislocu a Bisztricsora alatt (42° 45' 47° 8 ') Ny minimum . . . .  1328
Dragus (42° 53' 47° 4 ') 1684 egy csoport, 1732 DK  
Pietrosz (42° 51' 47° 7 ') DNy 1633—1885 közt tömegesen . . . .  1380

D kis csoport............................................  2087
Nyegoj (42° 53' 47" 6 ') DK-K 1641-1902 közt összefüggő . . . 1618

DNy 1623— 1928 közt összefüggő
D-i oldalon a tetőig......................................  2037
Ny 1723— 1903 közt összefüggő 
D 1779 tömeges elterjedés alsó határa
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4. Bodzái hegycsoport.
Feljegyzett lelőhelyei: A h F h

Csukás 1844 gerinc - (m)‘ (m)’
(Babarunka patak) v ö lg y ..................................................1573

Nagykőhavas (Csűrkő) É K ............................................................ 1716

Felső határok tulajdonképpen csak a Radnai havasokban és a Kelemen
csoportban vannak. Az előbbinek 2305 m-es (Nagy Pietrosz) csúcsát 2147 
m-ig közelíti meg a Fatia Muntilor-on, 2132 m-ig a Piatra okin. A Kele
men-csoport 2102 m-es legmagasabb pontját (szintén: Pietrosz) majdnem- 
hogy eléri: 2087 m-ig emelkedik; a 2000 m-nél alacsonyabb havasok gerin
cein és tetőpontjain többnyire megtaláljuk. A Borgói hegység legmaga
sabb pontján, a Vrf. Omuluj (1932 m) tetején törpefenyő nincsen, a gerinc 
egy alacsonyabb helyén emelkedik fel 1918 m-ig, s innen lefelé az Ara- 
nyos-Beszterczébe hajló ÉK-i és K-i lejtőin hatalmas összefüggő formá
ciója veszi kezdetét, melyet csak alantabb szakít meg itt-ott az Alnus 
viridis és Sorbus aucuparia bokrosa.

Formációja a Radnai havasokban tökéletesen kifejlődött, ehhez a 
hegycsoport nagy tömegei és számtalan csúcsának jóval 2000 m fölé való 
emelkedése adják meg a föltételeket. A Kelemen-csoport és a Borgói 
hegység törpefenyőtenyészete a Radnai havasokhoz mérten kisebb jelen
tőségű, de még mindég főjellemzője az alhavasi vegetációnak.

Larix europaea DC. (L. decidua Mill.) — Yörösfenyő.

Eredeti megtelepedésképen nem fordúl elő. Aki a tömösi szorosba 
néző Nagykőhavas vörösfenyőit nézi. ezeket könnyen őstermőhelyen lévők
nek tartaná, ha Jakab József erdőtanácsos szorgos utánjárással nem tisz
tázta volna megtelepítésük történetét. Szives közlése szerint a Nagykőha
vason, illetve ennek Hammas-erdő nevű nyúlványán 1000 m magasság
ban mészsziklákon (mintegy 15— 20 hektáron) előfordúló egyedek telepí
tésből származnak. Ugyanis a hét csángó községgel (Hétfalu) történt 
egyezség előtt az összes — most ezek tulajdonát képező — erdőségek 
Brassó város tulajdonában és kezelése alatt állván, az 50-es években a 
Tömös völgyében és innen át a Keresztényhavas alatti Függőkőig egy 
Tigács nevű városi erdész a meredek, sziklás, alig járható részleteken 
szabálytalan magvetés útján vörös-, erdei- és lúcfenyőt telepített meg és 
ennek maradványai a kérdéses vörösfenyők, melyek közül egyesek szé
pen fejlődtek, mások elnyomottak. Az erősebb példányok alatt fiatalos is 
telepedett azóta, úgy hogy a vad helyeken a cserjék és lombfák keveré
kével sűrű vadont alkot s így teljesen az ősállapot képét adja.

Taxus baccata L. — Tiszafa.

A Hargita és Baróti hegyek kivételével mindenütt elterjedt. Valaha 
igen értékes és nagyméretű törzsek nőhettek különösen a Kelemen-cso
port, Görgényi havasok, a Gyergyói* hegység és a Radnai s Borgói hava
sok területén, de talán az ország egyetlen más helyén sem volt any-
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nyira pusztítva, mint e vidékeken. A szászrégeni BÁNFFY-uradalom féltve 
őriz egy 65 cm vastag s 24 m magas tiszafát; ily pompás méretű példá
nyáról több százra menő bejelentéseink egyike sem emlékezik meg.

E hegyvidék legalacsonyabb tiszafatermőhelye az ojtozi szorosban 
lévő 490 m, a legmagasabb a Radnai havasoknak a Rebra völgybe eső 
területén (62. lap, 34. sorsz.) 1436 m.

Juniperus communis L. —  Közönséges boróka.
II. k. 40. lap.

Különösen ritka Besztercze-Naszód vármegye hegységeiben1 s ez az oka, 
hogy csekély az adatszám s a felső határ expozíciók szerinti átlagsora is 
megbizhatatlan. Csík vármegyében igen elterjedt. A gerincek és hegytetők 
nyilván legkedvezőbb termőhelyei, itt az adatszám is elegendő ahhoz, 
hogy megállapíthassuk tenyészeti határának a hegyoldalak átlagához viszo
nyított emelkedését.

Az általános felső határ 1360 m; a legmagasabb adat a Rákosi Har
gita ÉK-i lejtőjéről való: 1521 m (e pontból felfelé: J. nana). Magas ter
mőhelyen van még: a tusnádi Piliske tetején (1374 m), a Nagyág-tető alján 
(1387 m DNy), az Ostoros csúcsán (1386 m), a gyergyócsomafalvi Délhe
gyen (1509 m D), a Kakukhegyen (1426 m DK), a csíkcsicsói Hargitán 
(1479 m D), a Fertőtetőn (1520 m É), a Kapus-on (1423 m), a parajdi 
Csüpümezőn (1382 m), a Kereszthegyen (1063 m DNy), a Likashavason 
(1334 m), a gyergyószentmiklósi Piricske alatt (1436 m), a Zernye alatt 
Gelencze határában (1430 m DNy), a Pilisketetőn Márkos határában (1222  
m), a tatrangi határ Eszter ebércén (110 2  m DNy), a Vajdahavason (Hosszú- 
falu hat. 1442 m ÉNy), a Teszlán (1317 m ÉNy), a Rencén (Csernátfalu hat. 
1347 m K).

Juniperus nana Willd. — Törpe boróka.
II. k. 40. lap.

Igen elterjedt s formációja a törpefenyőt nélkülöző területeken bír 
elsősorban jelentőséggel. Míg a törpefenyő zárt cserjésének öve 1630 ln
nél — tehát körülbelül a lúcerdőhatár magasságában —  kezdődik, a 
törpeboróka tömeges előfordúlását 1450— 1830 m átlagmagasságok közt 
állapítottuk meg. A szakadozott erdő aljanövényzetét valóban igen gyak
ran a J. nana alkotja, a zárt erdők közé ékelt erdei tisztásokon is elha
talmasodik.

Tömeges előfordulását a következő helyekről jelentették be:1 2

1 Komán A., Erösdi B., Roth Gy. és Blattny a Marostól É-ra eső erdőterüle
ten nem látták; ebből teljes hiányára következtetni nem lehet ugyan, de arra igen, 
hogy fölötte ritka. Megerősíti ezt az a körülmény is, hogy „Radna vidékéről Porcius 
nem említi, azonban Czetz (Erd. Muz., VI. 16.) közli onnan“ (Simonkai, Érd. ed. fl.)

2 A  Radnai havasok máramarosi területéről — melyre szintén jellemző a formá
ciója — nincs magassági adatunk; néhány megfigyelő tömeges és szórványos előfor
dúlását nem különbözteti meg s ezért formációképzésének ezen listája hézagos.
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t. f. mag.
(m )

Bisztricsóra K -------------     1635
Kelemen-Cserbuk DK_-------- ----------    1676
Dregus D 42° 53' 47° 04' a. h....... ..................................  1530
Nyegoj DK 42° 52' 47° 06' a. h. .................................. . 1462

DNy 42° 52' 47° 06' f. h. ................. .................. 1924
K 42° 52' 47° 06' f. h. ........... ............ .................  1902

Mislok patak 42° 44' 47° 07' a. h______ _________________  1368
Picioru Popi DK 42° 45' 47° 07' _______ _______________  1612
Pojana Sírod gerinc 42° 51' 46° 44' a. h_______________  1237
Borszék, Puturusz D a. h. --------- ------------------- --------  1643
Gainesiu K 42° 57' 46° 41' f. h. ___________ ___________ 1654
Siposkő (te tő )....... ......... ...... ......... ................................... 1568
Fekete-Hagymás (tető) ---------    1774
Tatárka (gerinc, Görgényi havasok)-.............. .............— 1627
Felsőkaca DNy 42° 50' 46° 41' a. h. — — ---------- - 1206
Mezőhavas (tető) -------— — ........ ............. ............. 1777
Asztalkő (gerinc) --------------  — ........ ............. . — ™ 1597

A tömeges előfordúlás szélsőséges esetei: minimum 1206 m a Gör
gényi hegységben, maximum 1924 m a Kelemen-csoportban. Északi olda
lakon ritkán borít összefüggő területeket: napos oldalakon, nyergeken, hegy
hátakon láttuk formációjának legszebb kifejlődését.

Szórványosan 1310 m átlagos magasságig ereszkedik le, jóllehet az 
erdőknek az emberi beavatkozás folytán előidézett megszaggatása, a zárt 
erdők övében nyitott hézagok, legelőterületek is nagyban hozzájárultak 
ahhoz, hogy magas termőhelyeiről ily mélyre is lejutott. Legalsó elő
fordulásai:

A ls ó  h a tá r
(m)

Ciblesz-Brán K — .............. -......................................... . ... 1307
Henyul D ..........................................................................  1366
Miroszláva N y .............................      1220
Vrf. Omuluj (völgy) ................................    1401
Tanasa 42° 23' 47° 10 ', legszélső'elöford. a dombvidék felé 1000
Piaira Rosi gerinc 42° 51' 47° 1 2 ' .1 .................................  1370
Bisztricsóra vö lgy ........ .. ..................   1354
Román határ 42° 57' 47° 1 1 ' ..............................................  1238
Kelemen Izvor D ........ .........................................   1406
Kis Csika gerinc 42° 55' 47° 03' ........... ........................ 1460
Pietrosz vö lgy ............................    1454
Leül Ny 42° 54' 46° 58' ............................................... .....  1124
Nagy Ilva völgy 42° 47' 47° 03'— .................................... 868
Pojana Tomi 42° 28' 47° 3' .............    1290
Mislok völgy 42° 44' 47° 7' ...............................................  1328
Fancsaltetó' alatt É K .......................................................... 1584
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A ls ó  h a tá r
(m)

Parajd, Csüpümező ------------------------------------ _____  1320
Csernáltető gerinc----- ------- -  —------- ---------- ------- -----  840
Kereszthegy DNy — --------------------— ----------------- ... 1079
Mogyorós patak K________________________________________  846
Dealu (csúcs 43° 01' 46° 55') minimum --------------- — 775
Alsósófalva II. h. r., fensik Kőrisdombtól N y-ra_____ ... 1052
Nagyfalu-Somlyó É ....................................      1546
Rákosi Hargita ÉK ______________________ __________  ... 1521
Csicsói Hargita D N y ______________________________________  1571
Madarasi Hargita K _______ ______________ ___________... 1510
Kakukhegy gerinc_____________________ ____________... .... 1352
Tusnád, Tampad D ... — ----------- . . . _________________ 1311
Gainesiu DK 42° 57' 46° 41'_____________________________  1325
Öcsém ------------------------------    1574
Sajhavas gerinc ---------- ------- — ----------- . . . __________  1489
Likashavas DK— --------------------------------------... ... ... 1473
Papolczi köz É - ------- -----------------------------------------— 1301
Jakabhavas Ny---------- ------- --------------------------------  — 1394
Kútpatak 43° 56' 46° 11', láptalaj ------ ------------ ---------  995
Teszla É N y____ ______    1132
Begyen É 43° 28' 45° 32' ______________________________ 957
Nagykőhavas D 43° 20 ' 45° 33 '— _____ _____________ ... 1002
Tömösi vasúti állomás melletti legelőn ______________   828

Szórványos előfordúlásának felső határa csak a legmagasabb hegycsú
csokon állapítható meg, átlag 2000 m magasságban:

Felső határ
(m )

Ünőkő DK (hegyvidéki maximum)----------- -------------- 2140
Omuluj D K ________________________ -  ________________ ... 1918

N y ________________________    1892
Kelemen-Cserbuk D — ... ... . . . ________ _ ... ... ... 2009
Kelemen-Izvor É ---------      2 0 11

D .............         2013
Pietrosz (a Kelemen-csoportban) Ny — ... .............. ..  1992
Nyegoj (a Kelemen-csoportban) csúcs___________________  2047

Az alacsonyabb fekvésű havasi térségek tetőpontjain és gerincein 
többnyire mindenütt előfordúl:
Ciblesz ---- -------------------  (1842)
Paltinuluj ._______________  (1788)
Batrina-----_______________  (1713)
T im eu l___ ...................... -  (1860)
Piatra Rosi — ....... ......  (1780)
Henyul----- -.............. ........ (1612)
Miroslava ._______________  (1607)

Fekete—B lattny : F ák  és c se r jék  e lte rjed ése .

Sztrunyor — _____ ... ... (1964)
Bisztricsora ... ........  ... (1994)
Mezőhavas------------- — ... (1777)
Bunyásza -------------------  (1640)
Fancsaltető ___________  (1684)
Csomafalvi Délhegy _____  (1688)
Csicsói Hargita . . . ______  (1761)

25
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Madarasi Hargita ------- (1801) Zernye tető — ------------ (1603)
Fertőtető ________________ (1589) Csukás gerince ------- — (1844)
Nagybagolykő — -----------  (1687) Teszla ------ — ----------- (1610)
Kakukhegy — --- — — (1558) Vajdahavas................. - — (1529)
Felekbütü 43° 29' 46° 42' (1543) Rence tető-----------   (1379)
Fekete-Hagymás _________ (1774) Nagykőhavas............   (1844)
Muntyelu — — — ------- (1664)

Fagus silvatica L. — Bükk.

II. k. 41. lap.

Alsó — klimai — határa ezen a területen nincsen. A legmélyebb 
fővölgyek mentén lejut az Erdélyi Medencébe; a Visó és Aranyosbeszterce 
völgye, nemkülönben a gyergyói és csíki medence sokkal magasabban 
feküsznek, semhogy itt alsó határáról szó eshetnék, a Szamos mentének 
alsóbb pontjain ritka ugyan a bükk, de ez megint a mezőgazdaság területi 
hódításának tudható be.

Területi uralma főleg egy nyugati sávra terjeszkedik ki} néha felső erdő
határt is képez, mégpedig a Radnai havasok és Borgói hegység s a 
Bereczki és Bodzái csoport néhány helyén. A Görgényi havasokon, a 
Kelemen-csoportban, a Hargitán, a Gyergyói és Csíki hegycsoportban kizá
rólag lucfenyő szegélyezi a havasaiji területeket.

Ahol a bükkformáció kialakúlásának a lúcfenyő nem állotta útját, 
állományképzésének felső határa emelkedettebb, mintha felette lúcfenyő 
foglal helyet. Ez a tétel különben minden hegyvidékre érvényes.

Különböző formációinak felső határvonala a következő magasságok
ban fekszik — áttekintőleg:

n) Áll. f. h. b) Áll. f. h. c) Szórv. f. h. d) Cserjealak
minterdöhat. felette lücos lúcosban f. h. * 1

H e g y c s o p o r t :
á t la g  m a x . á t la g  m a x . a d a t  á t la g  m a x . a d a t  á t la g  m a x .

Radnai havasok ..............  1 3 3 0  (1392) 1 31 0  (1490) 14 1 310  (1548) 18 1 37 0  (1469)
Borgói h e g y s é g ...............  1 3 2 0  (1364) 1 30 0  (1418) 12 1 33 0  (1404) 15 1 47 0  (1528)
Kelemen-csoport...............  1 2 5 0  (1403) 09 1 38 0  (1520) 26 (1447)
Görgényi havasok . . . .  1 2 8 0  (1400) 22 1 3 5 0  (1460) 23 1 42 0  (1479)
H a rg ita ............................. 1 28 0  (1374) 1 2 7 0  (1366) 08 1 3 5 0  (1414) 15 1 47 0  (1545)
Gyergyói és Csíki hegyes. 1 19 0  (1256) 03 1 23 0  (1385) 15
Bereczki és Bodzái hegyes. 135 0  ( 1505) 1 3 5 0  (1462) 09 1 43 0  (1538) 06 141 0  (1551)

Keleti Kárpátok: 1 34 0  (1505) 1 29 0  (1490) 77 1 3 4 0  (1548) 118 1 40 0  (1551)

Összehasonlítás céljaira a h) és c) formáció alkalmas, ez minden 
hegycsoportban képviselve van. Első tekintetre is feltűnik a Gyergyói és 
Csíki hegycsoport alacsony bükkhatára; ez kizárólag a gyér előfordúlásnak, 
a lúcfenyő elhatalmasodásának következménye, 

a) Állományképzés felső határa mint erdőhatár:
1 . Radnai havasok. Radnaborberek környékén (Kuracel, Benes e. r.) 

megállapíthattuk azt, hogy itt-ott a havasi legelőterület széléig terjed fel, 
de nem természetes alakulás folytán, hanem mint a szomszédsága mu-
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tatta, a fölötte elterülő lúcsávot kiirtották s helyébe marhaállások (szti- 
nák) kerültek (Vrf. Petrosuluj K 42° 28' 47° 28', max. 1392 m). A Cibleszre 
felmenet, Szolnok-Doboka és Besztercze-Naszód vármegye határát képező 
gerinc (Ciblesz-Brán) alatt bükk képezi az erdőhatárt 1328 m K-i exp., 
szegélye törpe bükkös 1383 m-ig, felette törpefenyő (Komán A.) Ez már 
természetes határ.

2. Borgói hegység. A bükkállományok itt néha a fenyő fölé is kerül
nek. Ez ugyan másutt is tapasztalható [Radnai havasok: Stefanica, Ko- 
márnics és Setref erdőrészek (42° 2 ' 47° 36') ahol 8— 900 m-ig a lucfenyő, 
e magasságon fölül, az 1204 m-es csúcsig a bükk foglalja el a területet; 
a Madaras hegységben —  mint arról már szó volt —  a jegenyefenyő- 
állományok alant, a bükkösök fent uralkodnak, stb.] de itt amellett he- 
lyenkint a felső erdőhatárt is a bükk képezi. Az a terület, melyen a nor
mális lúcerdőhatárokon kívül a lucfenyő fölé kerekedő bükkrégió erdő
határt is képez, Ujradna és Kosna közé esik; e havasrészek közelebbi el
nevezései: Cucuriásza, Munte Insirati, Persia és Dosu Suharduluj. E je
lenség magyarázatára egy későbbi fejezetben térünk ki, itt csak e bükk-
erdőhatárok magasságát jelöljük meg: t. f. m ag ., m

Valea Runculuj K _________ 42° 43' 47° 28' 1285
DK — ____________  42° 43' 47° 28' 1320

Munte Insirati D _____________ 42° 41' 47° 25' 1301
Persia D :_______________ ... 42° 43' 47° 25' 13051
Cucuriásza DK ......    42° 39' 47° 26' 13581 2

D _____ _____________  42° 39' 47° 26' 1358
Catrefoj Ny ________________  42° 41' 47° 31' 13083

átlag: 1320
3. Hargita. Igazi bükkerdőhatár itt nincsen; a magas, de periferikus 

tetőpontokon, ahol a lúcfenyő legfeljebb szórványosan van jelen, állomány
képző. E tetőpontok és gerincek bükkállományai átlag magasabban feküsz- 
nek, mint a nagyobb emelekedések lejtőin. Maximum a Nagy Piliske csú
csán 1374 m; a Bodoki hegyek legtetején (Kömöge) 1240 m-nél állomány
képző, általában a Hargitának az Erdélyi Medence és a háromszéki lapály 
felé eső nyúlványain (előhegyein) az 1280— 1300 m-es gerinceken és hegy
tetőkön még uralkodó.

4. Bereczki és Bodzái hegycsoport. A Csukás havas nyúlványainak egy- 
némelyikén, a Bereczki hegycsoport nyugati kifutásain (pl. Jakabhavas) 
erdőhatárt képez ugyan, de minden ily esetben nagy mértékű irtás két
ségtelen nyomait is megállapíthatjuk. A Teszla és Csukás nyergében a 
lúcos kiirtása juttatta a bükköt az erdőhatárra (felső határok: ÉNy 13775 
Ny 1413, DNy 1440, DK 1430, Babarunka patak 1390 m). A Papolczi

1 Az erdőszélnek egyik legmagasabbra feljutó pontja; helyenkint (u. ezen expo
zíciónál) 150 m-el is mélyebbre nyúlik le a havasi kaszáló. A  bükkösben elszórva 
lúcfenyő.

2 A  bükksáv mintegy 100 m magas, benne szórványosan lúcfenyő.
3 Tiszta bükkös.

25*
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Közön (43° 05' 45° 48') átlag 1300 m-ig emelkedik, legmagasabbra a D-i 
oldalán (1320 m), alacsonyan marad az É-in (1283 m); ez sem természetes 
bükkhatár, a bükkcserjés teljesen hiányzik.

b) Állományképzés felső határa, felette lúcosy c) szórványos előfordulás . 
felső határa lúcosban. A bükktenyészetnek leggyakoribb kifejlődése, ha fölébe 
a lúcrégió kerül s utolsó példányai a lúcosban maradoznak el. Néha a 
bükkös és lúcos érintkezési vonala éles, hiányzik a szórványos előfordúlás 
pásztája (az állományképzés és a szórványos előfordúlás határai össze
esnek).

1 . Radnai havasok:

Sub Pietrosz É ____________________________________
Magúra maré É .............................................. ...........
Area Dzimbruluj ÉK — _____ ... — ______ . . . _______
Stiol alatt K ... . . . _________________ ________ . _____
Piatra alba (oki) alatt K — _____ _________________
Fatia Muntilor DNy ______._________ _____________ —
Piatra Nieguiescu É — ,________________________ ____
Fati Misi alatt K ............ ......................... ...................
Ineuc D (Szentjózsef II. h. r.) . . . ___________________
Fiad mesztyáken DNy (a Ciblesz alatt) maximum —
Fiad mesztyáken É (a Ciblesz alatt) ... ... ........... .
Obcina Muncseluluj D 42° 13' 47° 31' —
Obcina Muncseluluj Ny 42° 13' 47° 31' ____________
Curatielu É-ÉNy 42° 32' 47° 29' - .......... ..............

2 . Borgói hegység:
Henyul DNy ........ ............. . . ............ — ................

ÉK................. ................ . . . . ________________
DK_____  ________________ _______ — _____ ...
ÉNy . . . ----------- . . . __________ _____________

Porkoj ÉNy (Les határa) .............. ...........................
Rotunda K _______________ ______ ____________________
Izvoru Netedu K ... — _______ ___________________
Panasúri É 42° 43' 47° 2 5 '_____ ... . . . _____________

DK ____ _________ ___________________ _____
Omuluj ÉNy — _____ _________________ ______ _____

v ö lg y -------------- ------- --------------- -------------
Miroszláva DK 42° 33' 47° 1 4 '_______________________

ÉK— ___________________________________
K ...................... ..................... ............. ...
N y -  - .............. -  -  ________ ___________

3. Kelemen-csoport

>5 Ä

a 3O NS a 
*4 M
(m)

1390
1490
1374
1433

1225

1357

1338
1410
1127
1331

1211
1401
1390
1363
1418

lm)
1270
1349
1267
1348
1267
1038
1164
1237

1548

1468
1249
1377

1356

1361

1357
1309 
1320
1362
1310 
1401 
1403

Breáza ÉNy 42° 28' 47° 7 '.........................................  1288 1409
Bisztricsora D ....................... ......................... ............. 1293
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>? Ä  Ä  ö  Se«'

(m) (m)

Bisztricsora vö lgy-......................... -.......................— 1182 1273
Priszlop K 42° 42' 47° 10' ........ - ............... ...........  1403
Dealu Blazsi gerinc 42° 42' 47° 10' .........................  1219
Urszuluj gerinc ..........................................................  1420
Sztenisora tisztás É ....... .............. .......... ............. ..  1480
Gura Plajuluj ÉNy ... ............................................... 1520
Felső Solymu É ................... :...................................  1410
Pojána Tomi gerinc 42° 28' 47° 02 '   1312 1469

Nagy Zisa 42° 28' 47° 04'     1373 1430
Tárnicza K 42° 30' 47° 05' .................. ... 1422

Meleg ág völgy 42° 35' 47° 05' .........................  1406
Istenszéke D-DK 42° 35' 47° 02' .....................   1277 1380

Nagy Galonya völgy 42° 38' 47" 02 '      958 1337
Tihulec völgy 42° 45' 47° 06' ........................  1170 1368
Mislok patak 42° 43' 47° 07' ....................... 110 0

Oprit völgy 42° 53' 47° 02 ' — .................... 1348
Nyegoj völgy 42° 50' 47° 05' .. ................   1177

Görgényi havasok.
Fancsaltető. gerinc ............................       1305
La Piatra gerinc..........................................................  1304
Magúra DNy-Ny .......................................................... 1390
Izvoru Vron ...........     1261
Szelesei É ...................... ..................... . ...................  1311
Sirod gerinc ... ..............................    1237 1386
Dregus É-ÉNy..................    1274 1354
Fehérág völgy...........................     1240
Kereszthegy DNy................................. ...... ......... . ... 1329 1440

völgy ................... —..............................  1334 1389
Batrina D. elegyetlen folt 42° 57' 46° 49' maximum 1400

DNy ............................ -  ... .............. .. ........ 1410
gerinc........... ..........    1428
v ö lg y ...............................................................  1308

Beleuca D-DK......................................    1262 1380
Dobrilor gerinc 42° 46' 46° 50'.................................... 1272
Mogyorós gerinc ....................................— ......... . — 1138 1266
Kaca DNy-i gerince..................................   1209
Köhér gerinc 42° 50' 46° 40' maximum .................... 1460
Cigle-tisztás, gerinc ...................    1341 1352
Nagyág patak völgye— -------------    1 0 1 1  1226
Nagyág tetőről Síkbércmező-felé menő gerinc ........  1373
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>5̂  ^ fl
ß  VH* «M* g

• (m) (m)

Vártető és Karbóhágó közt. gerinc — ---------------  1290
Nagyág gerince (a Hideg Juhat felől) -------------------  1249
Szováta, Kopaszhát gerin c------------------------ --------  1382

DNy _____     1437
Ujfalu-Somlyó DK ....... ....................... ..................... 1394

5. Hargita} Hermányi hegyek stb.

Füle, Angyalkától a Kemence felé húzódó ger. Ny, max. 1366
Ostoros D ______________________      1298
Nagy Széktető D 43° 16' 46° 23' - _______ __________  1318
Bogát pataktól É-ra eső gerinc 43° 16' 46° 2 3 '....... . 1281
Zetelaka, Nyerges gerinc — -------------------------— 1293
Árvátfalva II. h. r., Bagolykő Ny ------------------------  1376
Kakukhegy gerinc .................. .................... -......... — 1352

DK, maximum------------     1414
Csíkszereda, Talabor-------------- ------- -------- ----------  1290
Csicsói Hargita K -----------— ............... -........... ......  1335
Veresbükk 43° 12' 46° 33' ........  ... ........................  1346
Kapus DNy ........ .............................................. .......  1288
Szentegyházasfalu, Gyepüpat. és Kövesp. vízválasztója 1251 1350
Bogát patak É Ny..............................   1357
Mádéfalvi Hargita D — ..............................................  1236
Zetelaka, Vizes Súgó patak - .........-  - ......................  1146

Nagy Fenyéd D ......................................— 1358

6. Gyergyói és Csíki hegycsoport.
Gyergyótölgyes, Muntyelor D és Ny .............  — 1050
Vereskő (Batca fagetuluj) DNy....... ............................  1181
Likas havas D ........... — — -------------------- ------- _ 1350
Fügés völgye K _____ ______^ -------L -------------------  1252
Gyergyószentmiklós, Lázár pataka É-ÉK----- -- — 1 1 2 1  1306
Csíkszentmiklós II. h. r. Gerendás patak_________— 1100
Csikszentdomokos, Bálint patak — .............. ........... 1244
Nagy Salamás DK ________  — ............................. . 1354
Csíkszentmárton II. h. r. Katlan orma DK, maximum 1385
Akloscsárda feletti hegyoldal DNy_____ ______ ______  1291
Baska patak balpart, 12 2 1  -^-felett ÉK, maximum— 1256 
Kászon patak v ö lg y ........ ........................ ............_ . .. 1157

7. Bereczki és Bodzái hegycsoport.
Teszla D K __________________________ _________ ______  1430 1445

É maximum — - ............... .......... .................  1462
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Nagykőhavas, Csorgóbérc K, maximum
Veresoldal É N y -------— — ...
Bányabérc DK —........... ... —

Jakabhavas ÉK ______________________
Csomortán, Lóbérctető Ny . . . _____ ...
Sósmező, Kalabucs D _____ _______

d) Eltörpülés.

A tengerszint feletti magasság okozta elcserjésedés öve átlag csak 
60 m magas. E hegyvidéken ezt a pásztát nem szabad úgy tekinteni, mint 
a bükkerdőhatárokon általában megállapítható bükkcserjés-formációt. Itt a 
bükkerdőhatár kivételes lévén, a tipikus bükkcserjés is a ritkaságok közé 
tartozik. Ily cserjést látunk a Radnai havasokban a Ciblesz-Bránon. A 
lúcosok és bükkösök érintkezési vonala felett gyakran egy-egy elnyomott 
példány képezi a bükkhatárt, összefüggő lúcosok kiterjedt övében itt-ott 
egy tengődő fiatal egyed küzd a létért. Ezeket az eseteket is feljegyeztük 
s ezek legmagasabbjai adják az elől kitüntetett átlagos felső határt, 1400
métert.

t fItt csak a jellemző eseteket soroljuk fel: mag
(m)

Teszla É-i oldalán az állományképzés 1462 m-es felső határa felett
lúcosban, általános hegyividéki maximum --------------------... 1551

Kakukhegy DK-i old. a faalak 1414 m-es f. h.-a felett, lúcosban ... 1545
Kapus alatt, DNy, 4 méteresek . . . -------------------- ------- — ............ 1387

* Nagyág gerince a Görgényi hegységben, 5 m-es példány ... — — 1322
Hegyes havas (Csíkszentmárton II. h. r.) legfelső a legelőn-----------  1219
Kereszthegy DNy 1440 m-re a legfelső fa, felette elnyomottak_____  1448
Vron mik DNy (Görgényhodák) lúcosban törpe --------------- — — 1479
Miroszláva K (Borgói hgy.) faalak f. h.-a 1418, felette lúcosban törpe 1428 
Henyul DK (Borgói hegység) a faalak f. h.-a 1338 m, felette 8 m-nél

alacsonyabb állomány, azután lúcfenyő ------ - —.................  1463
ÉNy, a faalak f. h.-a 1410 m, lúcosban törpe —  ......... . 1477

Vultur DK (Kelemen-csoport) sziklák közt törpe------------------------  1447
Asztag patak környéke a Putna vize felé (Gelencze hat.) — ... ... 1405

Quercus sessiliflora Salisb. — Kocsánytalan tölgy.

>5 Á A  ö
3
S M3
O N

eő 
. 42 í> 02

£  g
<3 x

N S 
m  ~

(m) (m)

1538
1321 1428
1432

1386
1165
1260

II. k. 42. lap.

Alsó határa nincs; felső határa jelentékeny magasságot ér el: formá
ciója átlag 830 m-ig uralja a melegebb lejtőket, szórványosan 940 m-ig 
megy fel a hegyekbe, védett helyeken igen gyakran emelkedik 1000 m fölé,
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sőt oly elevált pontokon is látjuk, ahol már fává vergődni nem képes. 
Elcserjésedésének felső határa 1040 m átlagmagasságban van.

Felső határok:

1 . Badnai havasok.

Szálva község, Dumbráva D K ---------
Zágra község, Vád É N y------------------
Nagyrebra, Petrisel D -D Ny-------------
Földra község, Dumbráva D-DNy — .
Párva község, Rebra vö lgy-------------
Kisrebra község D — ------------------

2. Borgói hegység.
Borgó völgye, Sztrimba1 D -------------
Alsóborgó, Henyul D -----------  -------

DNy ... .................

3. Kelemen-csoport.
Aszúbesztercze, Tanasa D — _______

K __________
Ratosnya, Corbuluj gerinc ___________
Maroshévíz, Nyírmező DK ... - .........

4. Görgényi hegység.
Libánfalva, Tirev DNy --------------- --

Caput Dealuluj D ----------- --
Szováta, Szováta völgy D — _______

Cseresznye csúcs -------___ -
Nagy Vápától É-ra eső gerinc
Kopasztető D ------------------

Parajd, Bódétető........ .. ...... ...............
Vártető D ---------- ------- ----
Deszkás vártető D - ..............

5. Hargita és Hermányi hegyek.
Aldoboly, Foglány K ____________ _____
Fotosmartonos, Szajhán DNy _______

Kincsás DNy----------- -----------
Avas É _____________________

Torja, Nagy avas K ........ ............. ......
Almás orra É - _____ __________

Futásfalva,- Torjahágó ÉK, maximum .

t. f. mag. (m)
......... 550
........  681
........  676
........  647
........  441
— ™__________ 760

átlag: 600

........  720

........  906
— _930
átlag: 810

985
........  952
......... 772 849
— ™__________ 991
átlag: 940

........  988
_____  800
........  639 674
......... 949
......... 951
........  '780
........  755
........  870
— „ __________ 949
átlag: 790 870

— .....  640
_____ 920
........  1078
_____  680
........  690
......... 961
_____  1075 1120

1 A  Borgő völgyén keleti határ.
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t. f. mag., (m)
Futásfalva, Imrekápolnája — ....................   905
Karatnavolál, Bálványos D _____ ____________-......... — 1080

Büdöshegy D________ _ _____ ________ _____ 1080
Baróthi erdőbirtok, ÉNy___ . . . ______________________  800
Bölön, Somoság Ny-ÉNy ____   892
Hidvég, Havad D-DNy — — — _____ _____________ 780 790
Nagybaczon, Nagy Múrgó DNy-Ny _______ — 980
Kisbaczon, Köveshágó Ny ---------------------------------  951

Mitács D N y -------------------------------------------    993
Erdőfüle, Felső Ménesfája DK — — ______________— 920

D N y ...----------    912
Szentegyházasfalu, Fensík a falutól K-re__________________  884

Bogát patak ÉNy ................................     1030
Csíkszeredái országút ____________________  834

Zetelaka, Somos és Szederjes közti fensík DNy — 825 854
Kőröstető, D-ről a tetőig _____ —...........   — 880
Kőröstető alatt É ................................    860
Súgó patakra hajló DNy-i oldal _________________  780

Sepsibükszád, Fóristető K _____ — — _____________  1067
Tusnád, Fürdő felett DNy -  — — — — — — — 1030

átlag: 840 960
6. Gyergyói és Csíki hegycsoport.

Űz vö lg ye ------------------------   ~ 681
Kászon p a ta k _____ _______________ — -------------—_______ 978

átlag: 830
7. Bereczki és Bodzái hegycsoport.

Bácsfalu, Sipoly oldal a Nagykőhavas alatt ÉNy — 973
Ny ........ — _________ __________  1019

Temesvíz völgy __________    734
Papolcz, Hegyesvész D _____ _______________________  935 947

ÉNy ______________    814
Csomakőrös, Piliske Ny — ______    956

D-DK _______    980
DNy __________________________  968
D-DK-K-ről a tető ig---------------  920

Kovászna, Kiskőfarka D— ------ — .......... ................ 879 948
Kurtapatak, Csihányostető -------— — -------------— 1022
Esztelnek, Csengőnyaka ÉK ------------------------------   1014
Esztelnek, Közbérc (tető) ________    — 948
Kézdivásárhely, Nyírveremtető DNy ..........  -  1035 1073

D ____________  - ....................-_______ -.........  1035
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t. f. mag., (m)

Kézdivásárhely, Ny és K _____ ... ________ ______957
Kászonimpér, Hegyeskőtől Ny-ra _________________ 1030
Dobolló. Kis Piliske DNy — ... — ___ ....... . ___ 803

K --------------- ---------------------- 769
N y _________ — -........... ............ 1062

Bikfalva, Kövesponk D  ...........— __________ ______  942
Küszürűs D --------------------— — ______  ... 922

Markos, Mogyoróstető DNy _____________________ 947
Kotorodza Ny — — ____________ ______ ... 975

Zágon, Láhó DNy........ .. .......... ....... .. ..................... 998 1027
Bereczk, Konc DK __________________________ _______ 800

Gyertyános D —_ — —' ________________... 980

átlag: 930 960

Főleg a Hargitának s a Hermányi és Bodoki hegyeknek a háromszéki 
sík felé húzódó (déli) nyúlványai azok, ahol a legtöbb tetőpont közelében 
a tölgy is előfordúl, sőt állományokat képez. Exponált fekvésű helyeken, 
különösen ha a száraz (majd mindég D-nek lejtő) sekély talajokon agyon
legeltetett sarjerdők állanak, a tölgy növekedése a nagy t. f. magasság 
hozzájárulása nélkül is rendkivül silány, ha fává is nő, nyomorék marad. 
Ily esetek legmagasabbjai szolgáltatják azokat a felső határadatokat, me
lyeket alább sorolunk fel. Ide kell jegyeznünk, hogy észleleteink területén 
sehol sem akadtunk a tölgy t. f. magasság okozta elcserjésedésének oly 
gyakori eseteire, mint éppen e hegyvidék déli területén; itt van az abszo
lút felső határadatok országos maximuma (1336 m) is.

Eltörpülés felső határa t# f;rH ag‘ .

Aszúbesztercze, Tanasa DK — ------------------- .... 1015
Alsóborgó, Henyul DNy — — — --------— — — 955
Magúra I. h. r., Magúra lui Arszentye D — _________ 935
Sepsibükszád, Piliske D (fiatal egyedek, idővel el

érik a 8 m magasságot is) — _______________  1336
Gelencze, Baric-útja D — -------- ... — — — --- 1025
Papolcz, Boroszlány D __...........  ... — — ------------ 965
Zabola, Énekes fenyő DNy ....... . - ........... — 950

- Esztelnek, Közbérc K -------...  ............ . . . . ._____  972
Keresztvár, Piliske D — ... ___ . . . ____________  1200
Szentegyházasfalu, Gyepű pataktól É-ra fekvő DNy-i

oldal____________ _______________________________ 982
Kisbaczon, Mitács D — — ... ... — —  .........— 1052
Tusnád, Szentanna tó fel. tető 1177 és 1245 -}- közt 1170

átlag: 1040
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Quercus pedunculata Ehrh. (Qu. Robur L.) — Kocsányos tölgy.

II. k. 42. lap.

A hegyvidék nyugati lejtőin, az Erdélyi Medence felé és a három
széki síkra tekintő hegylejtőkön gyakori. Formációja itt-ott aránylag ma
gasan fekvő területeken is jellemző, átlag 620 m-ig. Miután a szomszédos 
Erdélyi Medence ősfája a kocsányos tölgy s itt is a legtöbb hegyhát tető
pontjáig emelkedik, érthető, hogy a vele klimailag és a talajviszonyok 
tekintetében egyező hegyvidéki perifériákon az erdei vegetáció is hasonló. 
Az állományképzés legfelső esetei: t.f.mag.,(m)

Aldoboly község, Nyáras ....... .......... ...............-......... -  520
Tordavilma község, Dealu Drili - .............. — —......... — 650
Nagyrebra község, Monastire — - .........— _________ — 700
Ratosnya község, Corbuluj ...................................... -  — 634
Déda község, Bisztra völgy — ....................................  583

Szórványosan mintegy 150 m-el magasabbra hág, átlag 770 m-ig- 
Ügy az andezitláncolat keleti, mint a határláncolat nyugati részein — me
lyeket a lucfenyő formációja jellemez — hiányzik. Tusnádon és Bálványos
fürdőn még előfordul, Csíkszentimrén kertekben terem csak; ez is bizo
nyítja, hogy valaha a csíki medence ezen a területén vadon is előfordult.

Besztercze-Naszód vármegyében Kisilván 703 m-ig (Venyes e. r.), a 
beszterczei Burg-on 630 m-ig, a Tanasa déli oldalán (42° 23' 47° 10 ') 941 
m-ig megy fel, sőt eltörpülve 1015 m magasságban is láttuk. A Tanasa 
alatti községi legelőn (In der Schraiben 731 m) hatalmas vén példányok 
állanak. A maroshévizi Nyirmezőn (42° 55' 46° 58' DK) 992 m magasság
ban erőteljes növekedésű példányt látott Roth Gyula; nő a ratosnyai Nagy 
Galonya völgyön (520 m), a Görgény mentén (612 m), a Caput Dealulu- 
jon 752 m-ig (42° 49' 46° 48'). Tusnád fürdő feletti hegyoldalon (DNy) 960 
m magasságban is tenyészik nehány példánya, Szentegyházasfalutól ke
letre eső fensíkon ritka, 884 m magasságban terem a legfelső, a Gyepü- 
patak oldalán (legelőn) csak bokrai vannak 927 m-nél, Zetelakától ÉK-re 
eső fensikon 822 m körül nő, a Súgó patak legelőjén elvétve 1 — 1 példány 
745 m magasságban. Felső határa a Sikaszó völgyén 663 m, a kisbaczoni 
Mitácson (43° 27' 46° 09') 993 m, egyúttal hegyvidéki maximum; a Bogát 
patak mentén 978 m magasságban fává nem nő, előfordúl a zetealakai 
Kőröstetőn 835 m, a két Súgó patak közén 850 m, a Szováta völgyén 491 
— 541 m, a szovátai Kopasztetőn 690 m, a Nagyküküllő völgyön 620 m, 
a magyarhermányi Feketepatakon 727 m, Malomfalván 679 m magasság
ban, Málnáson (Ködmenes e. r. D) 955 m-ig, Sepsiszentkirályon (Fogott 
e. r. K) 712 m-ig.

A keleti határláncolatnak gyergyótölgyesi részén a Márpatak völgyé
ben (pala) nő néhány példány 745 m s a Vereskő déli és délnyugati ol
dalán (mésztalajon) 751 és 880 m magasságig.

A Bereczki hegycsoportban a Kincses patakban (718 m, 43° 48' 46° 09'), 
Kovásznán (590 m, ÉNy, 43° 51' 45° 49'), Csomakőrösön (Hegyesvész
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814 m, ÉNy 43° 52' 45° 48'), Markoson (Kotorodza 808 m, ÉNy), Zágonon 
(Nagy csere 852 m, DNy) láttuk.

Legfelső eltörpült példányai 970 m átlagmagasságban vannak, maxi
mum 1015 m a már említett Tanasán Besztercze-Naszód vármegyében.

Carpinus Betulus L. — Közönséges gyertyán.

II. k. 43. lap.

Az alsó erdőtájon gyakori állományai helyett a hegyvidék belseje felé 
szórványos előfordulása lép, a völgyek mentén sokszor igen messze szivá
rogva fel. Az Erdélyi és Háromszéki Medence szélén kiemelkedő maga
sabb hegyéleken néha oly magasságokig is emelkedik, ahol már fává 
nőni nem képes, elcserjésedik.

Állományképzésének kereken 800 m-es átlagos felső határa csupán 
3 adat eredménye s így még nem eléggé biztos átlag (áll. képz. max. 920 
méter a kovásznai Pilisketetőn.) A szórványos (faalakú) előfordúlás felső 
határa a völgyekben 830, a hegyoldalakon 880, a gerinceken 920 s tekin
tet nélkül a termőhely fekvésére: átlag 870 m. A tenyészeti határ tehát 
magasabb az oldalakon és gerinceken, de ezzel nem mondhatjuk még azt, 
hogy ezek kedvezőbb tenyészőhelyei, mint a völgyek, mert a hegyvidék 
periférikus helyzetű hegykúpjain és gerincein láthatjuk csak ily magas 
fekvésben, a hegyvidék belsejének hasonló elevációjú helyeiről már eltűnt 
s csak a völgyek mentén akadunk reá.

Hegycsoportonkint nem állapítjuk meg felső határát, mert az adatok
szétforgácsolásából kevés helyes eredmény kerülne ki.

t . f.

a) Felső határok (faalakú előfordúlás.) mag-
(m.)

Vrf. Capatini (Radnaborberek mellett) D, DK maximum — 1172
Bailor patak 42° 32' 47° 29' ____ ______-  -........................  946
Borgótiha feletti legelő, D _______________________________ .. 671
Marosborgó-országút (völgy)_________________________________  751
Kisilva, Riu Kurél 42° 23' 47° 17'__________________________  764
Borgóbesztercze, Piatra maré DK 42° 31' 47° 10 ' _________ 939
Fiád völgy 41° 57' 47° 32' __________________ ______ ____... 749
Sztrimba patak 42° 10 ' 47° 3 2 '.. .__________________________  724
Nagyrebra község, Valea Pietri— ___________________________ 700
Ujradna I. h. r. Dealu Ineuc K __________________________  862
Déda, Bisztra völgy __________________________ _____ _______  690
Görgény völgy --------------- ... . . . ________________________  796
Fancsal vö lgy________________. . . _____________ ______ ______ 800
Iszticsó vö lgy_______________________________________    855'
Parajd, Vártető D bükkösben _____________________________ 930
Szováta, Istvánbérce D bükkösben — _____ __________ ... 981

Kopasztető DNy (erdőszél) ____ ; . _______________  1093
Zetelaka, Kőröstető ---------------------- ----------------------------  880
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t. f,
a) Felső határok (faalakú előfordúlás.) mas->

(m)

Zetelaka, Sikaszó DNy ----------- ------- --------------------------- 663
Kisbaczon, Mitács D, 43° 27' 46° 10 ' ______________________  1052
Kisfenyéd patak 43° 09' 46° 25' — ------. --------------------  940
Bálványos fürdő, Bukszád útja (völgy) 43° 34' 46° 06'------- 804
Olt völgye Tusnádnál _____ __________ .____________________ 700
Vereskő, 43° 27' 46° 58' .............. .. ..................... ..........  700
Űz és Sóvető patak egyesülése (néhány példány)_________ 661
Sepsiszentgyörgy, Görgő ÉK 43° 22 ' 45° 5 4 '________________ 1016
Kézdiszentlélek, Várpatak ÉNy _______________________... 900

Bellő É, 43° 43' 46° 08' ________________ ... ... ... 1065
Márkos, Piliske É Ny________________________________________  1150
Zágon, Gyertyános D Ny------------- --------- ---------------- ------  875
Bereczk, Gyertyános K . . . ___________ _________ ______ _____ 800
Csomakőrös, Piliske gerinc_________________________   941
Papolcz, Hegyes vész D 43° 52' 45° 48' ___________________  940

Ny 43° 52' 45° 48'________________ 878
Esztelnek, Csengő nyaka ÉK 43° 51' 46° 09' _________— 1014
Kézdivásárhely, Nyírveremtető DNy 43° 51' 46° 09' _____  1071
Zajzon, Burdus pontja alatt DNy 43° 29' 45° 37' _____ ... 871
Teszlapatak 43° 33' 45° 31'_________________________________  939
Babarunka patak 43° 33' 45° 31' ... _______________________  936
Havasútja patak a Nagykőhavas alatt 43° 20 ' 45° 33'_____  799

b) Felső határok (elcserjésedés):

Ciblesz patak_______________________________      784
Borgóbesztercze, Piatra maré tető____________ _____________  1114
Piliske, D 43° 35' 45° 42' ______________ __________________  1157

Corylus Avellana L. — Mogyoró.
II. k. 43. lap.

Az átlagsor azt mutatja, hogy a gerinceken és a DK-i lejtőkön emelke
dik legmagasabbra, a völgyekben depresszió éri. A felső határa a termőhely 
fekvésére való tekintet nélkül átlag 1160 m; a völgyek és gerincek átla
gos határai közt 268 m eltérés van s ez az eredmény teljesen egyezik 
a tapasztalattal; a magashegység zárt völgyeit kerüli, a szabad gerincek, 
verőoldalak tisztás szélein, kaszálóin képez bokrosokat. A déli és az északi 
részek határadatait összehasonlítva, átlagaik közt eltérést nem találtunk.

Határadataink egy része: t. f. mag.
(m)

Henyul, DK (Borgói hegység) maximum ---------------- 1528
Curatielu 42° 32' 47° 2 9 '..........................................—  1328
Vrf.. Petrosuluj 42° 28' 47° 28' _____ ... _____________ 1289
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Határadataink egy része: t. f. mag.
(m)

Majszin, D. Trajanu D----------------------- ------------------  1257
Borsa, Piatra oki alatt K — --------------------------------- 1124

Piatra Nieguiescu É ----------------------------- — 1215
Kisilva Hl. h. r. Kukuriásza ÉNy ---------- ------- ------  1012
Borgóbesztercze, Dealu Solymu gerinc— — ................. 1108
Déda, Melegág (völgy)-------— --------------------------— 1070
Ratosnya, Tihu (völgy) .........—------------------------— 970
Gyergy ótölgy es, Muntyelor D— ----------- — -------------  950
Maroshévíz, Marzsina völgy ----------- ------ --------------- 1007

Mogyorós gerinc ------------------------------    1230
Füleháza, Jódvölgy___________________________   910
Libánfalva, Fehérág (völgy) --------------------------   940

Iszticsó (völgy) —--------- — ---------------------  850
Görgényhodák, Beleuca (völgy) ------------------------------  1172
Tusnád, Nagy Piliske tető --------   1374

Facahegy — ____________________    1177
Csíkcsicsó, Borhetyes gerinc — ------------------------------  1352
Karczfalva, Ostoros D ~ _____________________    1320
Csíkszentsimon, Kakukhegy DK____ ___________________  1482
Kisbaczon, Mitács DNy ------------------------------------ - 1252
Kászonaltíz, Káposztáshavas K _______________________  1350

DNy _____ — — ______ 1429
Zabola, Tisztabükk DNy — _________________________  1267
Csomakőrös, Hegyesvész ÉNy ------------------------------  1218
Csomortán, Lókosár D----------------------------------------   1255
Türkös, Nagykőhavas (Bányabérc) _____ -_______    1265
Csernátfalu, Nagykőhavas (Rence) _________ —---------  1237
Bereczk, Tálásztető — — ______________________    12 10

Betula verrucosa Ehrh. — Bibircses nyír.
II. k. 44. lap.

Mindenütt elterjedt; helyenkint nagy területeket borít, melyeken ez
előtt a lucfenyő uralkodott, ritkás állományai belepik a kizsarolt, kopáro- 
sodásnak induló talajokat, sziklás hegyoldalakat, elértéktelenedett legelőket. 
Magas termőhelyeken ritkán nő fává és mert a legsilányabb talajviszo
nyokkal is beéri, alacsony fekvésben is gyakran törpe marad. Fa- és 
cserjealakja közt tehát különbséget nem tettünk. 950 m átlagmagasságig 
a nyírformáció igen gyakori, ezen fölül kivételes; 1172 m-nél magasabban 
nyírállományt nem találtunk (Csomortán község határa, Lókosár erdőrész 
a Bereczki hegycsoportban).

Szórványos jelenléte átlag 1280 m felső határnál szűnik meg, elvétve 
a havasalji régió felett az alhavasi tájon is előfordúl, pl. a D. Braducsiont 
alatt Juniperus nana közt (Kelemen-csoport, 42° 57' 47° 05') 1610 m
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magasságban mint 2 méteres fácska; ez az adat magassági elterjedésének 
hegyvidéki maximuma.

A  felső határadatok magasajabbi: t. f. mag.
(m)

Radnaborberek felett ÉK 42° 28' 47° 29' ____________  1192
Nyágra völgy 42° 55' 47° 10'---------------------- .---------  1300
Henyul gerince 42° 23' 47° 17' — — __________ _ .... 1502
Persuca, É 42° 43' 47° 25' ________ __________________  1336
Izv. Omuluj 42° 46' 47° 31' __________________________  1492
Radnalajosfalva felett 42° 46' 47° 33' ________________ 1375
Párva, Komárnics DNy ------------------------------------- 1098
Bélbor, Magúra tető _________________________________  1505
Csikcsicsó, Borhegyes N y -------------------------------------- 1334
Rákosi Hargita ÉK----------------------------------------------- 1527
Kakukhegy tető ------------------------------- ---------- — 1558
Tusnád, Nagy Piliske K _____________________________ 1308

Nagy Ölves tető É __________________________  1218
Facahegy 1177 (sok!)

Vercskő DNy 43° 27' 46° 58'__________________________  1221
Likas havas tető 43° 25' 46° 48'------------------------ — 1334
Lázárpatak ÉK 43° 29' 46l) 2 42' _____ _____________ — 1306
Zernye DNy 43° 59' 45° 5 2 '__________________________  1430
Papolczi köz Ny 43° 53' 45° 48'_______________________ 1296
Vajda ÉNy 43° 28' 45° 32' _____ ____________________  1296
Nagykőhavas (Rence) gerinc.— _______________________ 1379
Csomortán, Lókosár D________________________________  1255
Esztelnek, Mihálc ÉNy________________________ _ — 1350
Bereczk, Kalabucs D ______________________ — _______ 1234

Betula pubescens Elirli. Szőrös nyír.

Simonkai felsorolásában található s ehhez a hegyvidékhez tartozó 
lelőhelyei: Déda, Kézdivásárhely, a Büdös lápjai, Borszék, Hajta, Ilva 
mare,3 Kosna. E megfigyelések alkalmával láttuk: a Büdös lápján s a 
Büdös-hegy törmelékes talaján, a Kosnai lápokon (42° 50' 47° 23', 875 m), 
a Veresvízlápon és a Kútpatakon a Nagy Sándor hegy alatt (43° 56' 46° 1 1 ', 
992— 1010 m).

Valószínű, hogy e hegyvidék legtöbb magashegységi lápján előfordúl; 
a továbbkutatás úgy hisszük szép eredménnyel járna. Borszék lápi növé
nyei közt van a B. humilis Schrank is.2

1 Nagyilva (Besztercze-Naszod vármegye.)
2 Pa x , Pflanzenverbreitung in den Karpathen II. k. 223. lap.
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Alnus glutinosa Gärtn. — Mezgés éger.

II. k. 44. lap.

Nemcsak a patak mentét szegélyezi, de hegyoldalak rétjein, domb
hátakon, fensíkokon is előfordul. Apróbb ligeteit, kis kiterjedésű állomá
nyait 760 m átlagos magasságig gyakran látjuk, pl. a Hargitán, Füle hatá
rának Csakás nevű lapos gerincén, ahol száraz helyen 932 m magasság
ban mintegy 6 hektár kiterjedésű erdőcskét képez (állományképzésének 
maximuma), Zetelaka határában a Somos és Szederjes közti fensíkon 
849 m-nél állományképző stb.

Szórványosan, a folyóvizek legfelső szakasza kivételével, mindenütt 
előfordúl, átlag 850 m-ig emelkedik; maximum a Kelemen-csoport Izvoru 
lung nevű völgyében (Borgóbesztercze határa): 1120 méter. A Fiád völgyön 
(Teles határa) 640 m-ig, Aszubesztercze határának In der Schraiben nevű 
legelőjén (42° 23' 47° 10') 731 m-ig, a Beszterce patakon ennek Panu 
nevű mellékvölgyéig (900 m) hatol fel. A Maros mellékpatakai mindegyi
kén előfordúl, így a Bisztra völgyén (707 m), a Nagy Galonyán (544 m), 
a Tihu mellékén (571 m), a Jód völgyön (589 m) stb. A Görgény patakon 
524 m magasságig tömegesen nő, 641 m-en felül nem fordúl elő; a Nagy 
Nyárád patakon 638 m magasságban is tenyészik. A Bálványosfüred— 
Sepsibükszád úton 804 m-nél látta Fekete Zoltán, a madarasi Hargita alatt 
(Imrepataka) tetemes — 905 m —  magasságig, a BogátpatakoA(43° 15' 46° 23') 
985-ig, sőt az ezzel szomszédos „Málnavész útja“-n 110 2^m-ig; az'Oczfalvi 
erdeilaknál (43° 10 ' 46° 24') 1055 m-ig, a kisbaczoni Mitácson (43° 27' 46° 09') 
967 m-ig, a Halaság patak völgyén (Szentegyházasfalu határa, 43° 16' 46° 23') 
1018 m-ig követhetjük felfelé. A tusnádi Nagy Ölvesen (896 m) még magas 
törzset fejleszt, a Bányapatak völgyén (Csíkszentimre határa) 1055 m 
magasságban éri el felső határát s cserje marad. Az Ojtoz völgyön 1000 
m-ig, a pávai legelőn 730 m-ig, Kurtapatak határában (Kerekmogyoró erdő
rész) 863 m-ig, a Mánik patakon (43° 54' 46° 10') 992 m-ig emelkedik.

A határ megállapításánál az egyedek alaki kifejlődését tekintetbe 
nem vettük, a felső határ tehát általános felső határ; legmagasabb elő- 
fordúlási helyein csak kivételesen nő fává.

Alnus incana Willd. — Hamvas éger.

II. k. 44. lap.

Alsó határa nincs, minden hegycsoportban előfordúl, talán egyetlen 
völgyből sem hiányzik.

Felső határa 1090 m; ennek az átlagnak a megállapításához azonban 
csak a fává nem növő legfelső példányokat vettük számításba. Faalakú 
előfordúlása 1000 m magasságig ér.

A felső határadatok a következő helyekről valók:
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I. Radnai havasok.

Fiád völgy a Ciblesztől keletre
Rebra patak..............................
Bailor patak Borberek felett —
Majszin, Manasztirea ..............
Borsa, Vrf. T is i.........................
Földra, Picioru Márk ..............
Teles, Leszpegye ...................
Vrf. Capatini K 42° 28' 47° 28'

II. Borgói havasok.

(Kosnai láp 875)
Rotunda ....................................

III. Kelemen-csoport.

Colbu völgy....... .................................. 42° 40' 47° 09'
Vorova völgy ....... ............................  42° 47' 47° 1 2 '
Panasu ............................................... 42° 51' 4 7 °1 2 '
Dorna-tihuczai út -.......... -.................  42° 47' 47° 1 2 '
Nagy Ilva patak ..............................  42° 49' 47° 04'
Tihulec ............................................... 42° 46' 47° 05'

IV. Görgényi havasok.

Székely patak ......................... . .........  42° 55' 46° 43'
Fehérág...................... .................. — 42° 57' 46° 45'
Laposnya ................................. ........ 42° 55' 46° 48'
Nagy Lók patak ..............................  43° 05' 46° 36'
Szobászó patak........... ........ ...............  43° 10 ' 46° 34'

V. Hargita.

Tampadtól É-ra eső völgy -----------  43° 29' 46° 1 2 '
Büdös fürdő, maximum ----------- — 43° 18' 46° 23'
Rákosi Hargita (fensík) ...............................................
Madarasi Hargita (fensík )...............................................

a Nagy Madaras völgye felé .............. -.........
Lók patak .................................... ... 43° 19' 46° 33'
Halaság p a ta k ....... ......................... .. 43° 15' 46° 23'
Ivópatak, maximum ----------- --------  43° 15' 46° 30'
Csicsaj patak ,.........................— — 43° 14' 46° 33'

VI. Gyergyói és Csíki hegycsoport.

Bélbor patak ....... . ......................... 43° 09' 47° 04'
Magúra alja DK.................................... 43° 06' 47° 06'
Huruba völgy ....................................  43° 14' 47° 04'
Tarhavas patak....................................  43° 47' 46° 38'
Salamás patak ... — ... — ........... . 43° 37' 46° 55'

t. f. mag.
(m)

749
855
946
930
979
966

1204
773

891

956
1079
1162
1082
1056
988

1077
974

1044
1240
1175

962
1303
903

1287
1166
1021
1060
1303
1215

1072
1158
1168
888
969

Fekete— B la ttny : Fák és cserjék elterjedése. 26
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t.. f. m ag .
(m)

Sóvető patak _________ - ............... . 43° 54' 46° 2 1 ' 799
Fügés völgye ---------- - — _________  43° 26' 46° 49' 1021
Kászon patak ----------------------------- 43° 50' 46° 17' 960
Űz völgye — —  ....... . — —_  .......... ........................ 1053

VII. Bereczki és Bodzái hegycsoport.

Esztelnek, Zúz vize____________________________________  883
Kincses p a ta k _______________________ 43° 48' 46° 09' 792
Kút patak __________    43° 56' 46° 11' 1039
Veresvízláp________      43° 56' 46° 11' 992
Kovászna, Kiskő (a Pálfeje alatt) ................. ............. 1160
Bikfalva, Omlóstető— — --------- ------------------- --------  847
Darnó pataka _______________________ 43° 53' 45° 43' 1010
Kiskőfarka ... ,______________________ 43° 56' 45° 50' 820
Búr dús pontja alatt ________________ 43° 29' 45° 37' 946
Babarunka patak ___________________  43° 33' 45° 31' 964
Bányabérc __________________________  43° 23' 45° 33' 1115
Teszla patak— ........     43° 33' 45° 31' 1028

Felső tenyészeti határa legmagasabb a Hargitán, legalacsonyabb a Rad- 
nai havasokban.

Alnus viridis DC. —  Havasi éger.

II. k. 45. lap.

Eddig úgy tudtuk, hogy a Hargitán a törpefenyő is, a havasi éger 
is hiányzik;1 1910-ben Pá l  J ános erdőmérnök (Székelyudvarhely) nem
csak bejelentette Zetelaka határából (Ivópatak 1186 m, 43° 15' 46° 30'), de 
leveles gallyát is beküldte. A Hargita havasalji részeiről nem ismerjük. A 
Gyergyói és Csíki hegycsoportban is nagyon ritkának vehető, mert egyet
len helyről jött csak bejelentés (föntartással adjuk közre) a Gyimestől É-ra 
fekvő „Tarkucá“-ról.

Alsó határa 1240 m, a felső 1820 m, tenyészeti öve tehát átlag 580 
m magas. Eltérés az alsó határ átlagától:

a) völgyek mente —  160 m
b) hegyoldalak -(- 90 m; a völgyek mentén van a minimum is: 

677 m a Kelemen-csoportban (Tihu völgy, 42° 44' 47° 02 '). Legfelső előfor- 
dúlása 2004 m szintén a Kelemenen (Nyegoj, egy sziklafal K-i oldalán).

Feljegyzett lelőhelyei: a . h. f . h.

Majszin, Izv. hataruluj ÉK 1359, É 1321 kisebb csoportok 
Dragus patak É 1605 néhány bokor
Batrena alatt É néhány bokor----------------- ------ — 1654

1 V. ö. P a x , Pflanzen Verbreitung in den Karpathen. II. 226.
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Feljegyzett lelőhelyei: A. h. f. h.
Borsa, Buhujescu patak szórványosan ....................................  954

Fatia Muntilor Ny és ÉNy szórványosan...................  1913
Csimpoiásza patak 1367 szórványosan.........................  825
Piatra Rei É 1478— 1640 lúc-nyelvekben tömegesen

Ciblesz brán K 41° 56' 47° 31' ...............................................  1346
Ünőkő alatti Bila völgy É— ....................................................  1453 1708
Fiad völgy 41° 57' 47° 32' .....................................................  749
Földra, Burdiga É, 1527
Várorja, Izvoru Tomnátik Ny....... ...............................................  1270
Obersia Rebri DNy........................................ . ... .. ................... 1864
Omuluj 42° 46' 47° 31' ..........................................................  1318
Piatra Rosi K 42° 51' 47° 12' (sziklarepedésben)— ..............  1780
Dimitrielu É 42° 51' 47° 1 2 ' ................................... .. .............  1138
Henyul DK ..................................................................................  1528

ÉNy................................................................................ 1601
Zsámen Ny 42° 28' 47° 07' ................................................. „  1338
Bisztricsora völgy .................................................................   1367
Izv. Delbedanu É 42° 42' 47" 10 ' .......................................... 1562
Hajta völgy 42° 52' 47° 09' .......   1270
Valea Nyágra 42° 55' 47° 10 ' ................. .............................  1062
Kelemen lzvor N y ......................................................................  1933
Puturusz DK 42° 57' 47° 05' tömegesen ..............................  1768
Nyegoj K, sziklapadkán maximum............................................  2004
Nagyilva, 42° 47' 47° 04' tömegesen 956-tól felfelé —............ 819
Mislok völgy 42° 42' 47° 06' 1368 m-nél gyakori—...............  1000
Pietrosz DNy 42° 49— 51' 47° 6— 7 '........... ............, ..............  1960
Tihulec völgy 42° 46' 47° 05'; 988— 1055 közt sok . . . ._____
Tihu völgy 42° 44' 47° 02 ' minimum ....................................  677
Mezőhavas K csoportosan.........................................................  1400 1745
Nemere tető 1625 
Kis Sándor ÉNy 1515
Kovászna, Nagy Manyicska K .............................. ................  1480
Zágon, Csihányos DK 1535 .......   -  — ........  1428
Jakabhavas É 43° 59' 45° 52' ................. .......... ..................  1437
Vajdahavas ÉNy 43° 28' 45" 32'— .................   — ...............  1188
Nagykőhavas alatt ÉK ...................... — — — ............. . — 1156 1820

É .................    1835
gerinc ..................................................... 1827

Babarunka patak a Csukás alatt 43" 34' 45° 31'.................... 1387 1619
Ivópatak a Hargitán ........   1186

Salix fragilis L. —  Törékeny fűz.

A patakok középső szakaszáig mindenütt gyakori, átlag 970 m-ig.

26*
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F e lső  h a tá ro k  
t. f. m . m é te r

Teles, Fiad völgy ------------- - ....... ............................ 646
Oroszborgó, Kolibica ______      838
Alsóborgó, V orova________    1127
Kelemeni Pietrosz völgye-----------------   1112

Nyegoj v ö lg y e -----— — —  — _____ _ 1061
Ratosnya, Tihulec völgye........... ........—  ....................  1265
Libánfalva, Székelypatak................................    1098
Csikdánfalva, Lók pa tak____________ _____________ — 830
Csikszentmihály, Salamás patak__________   940
Szentegyházasfalu, Gyepű patak- —_ --------------------  924

Bogát patak -------—  ________________ ______  940
Magyarhermány, Mitács — ____ ______ - ............. ......  1059
Zetelaka, Két Súgó k öze --------------   860
Gyergyóbékás, Fügés völgye______________   925
Csikszentmárton, Űz vö lg y e _______________________— 1039
Gyergyószentmiklós, Csanód_________________   1000
Gyergyótölgyes, Bisztricsóra völgye________________. — 1067
Kovászna, Kiskőíarka ... — — _______ _____— ______  950

Salix pentandra L. — Ötkímű fűz.

II. k. 45. lap.

A hegyvidék belsejének üde erdőtalaján, rétjein, havasalji völgyeiben, 
lápjain, vizenyős és mocsaras helyek szélein mindenütt gyakori. Az árnyas 
völgyek mentén az Erdélyi Medence széléig is lejut.

Felső tenyészeti határa átlag 110 0  méter. Maximum a madarasi 
Hargitától K-lelé húzódó hegyháton 1287 m; Csikdánfalva határában az 
Ivópatakon 1270 m-ig, a Gödörvizén 1040 m-ig, Zetelakán a Csicsaj patak 
völgyén 1175 m-ig, a Csíkszeredái Talaboron 1011 m-ig, Gyergyóalfalu ha
tárában (Bucsin vize) 1192 m-ig, Csíkszentimrén (Bányapatak völgye) 1090 
m-ig tenyészik; előfordúl a Görgényi hegység és Hargita más pontjain is: 
Görgény völgy 690 m, Ivó- és Filió patak egyesülése 859 m, Somlyó pa
tak (Csikdánfalva) 964 m, Szobászópatak 963 m, Tolvajos (Csíkcsicsó) 
989 m, Baróti patak 727 m, Súgó patak (Zetelaka) 701 m, Kisfenyéd pa
tak (Zetelaka) 835 m stb. A Bélbor völgyén ■984— 1231 m közt gyakori, 
a gyimesi Gerendás patakon 931 m-ig, Márpataknál a Hegyes csúcsa 
alatt 1170 m-ig terem szórványosan, gyakori a Salamás völgyén is 112 0  
m magasságon alul.

A Kelemen-csoportban nő Gödemesterházán (Ilisna völgy 949 m), 
Ratosnyán (Tihu völgy 978 m), a román határ közelében a Valea Nyág- 
rán 1152 m (f. h.), Fuss szerint a Dragojászán. Lápos helyeken terem: 
Borszéken, a Kukojszáson, a Veresvízlápon (43° 56' 45fl 50' 992 m), a 
Kosnai lápokon Besztercze-Naszód vármegyében (875 m) stb*.
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Salix alba L. —  Fehér fűz.

Magasabb termőhelyen ritka. Nő a Kisküküllő völgyén (Parajd), a 
Szováta vize mellett (f. h. 589 m), a Görgény mentén (f. h. 676 m), eddigi 
maximum 998 m a ratosnyai Tihu völgyön.

Salix purpurea L. — Csigolyafűz.

Mindenütt, leginkább patakok mellékén tenyészve, 980 m átlagma
gasságig emelkedik. Maximum 1112 m a Kelemen-csoport Pietrosz völ
gyén (Gödemesterháza határa), 1055 m magasságban van felső határa a 
Nagy Ilva völgyön (Kelemen-csoport), 931 m-nél az Ilisnán (Kelemen-cso
port). A Kászon patakon 850 m-ig, a Háromkúton (Csíkmadaras II.) 985 
m-ig követhetjük. Feljegyeztük még a következő helyeken: Márpatak 
Tarhavas völgye, Salamás völgye, Magasbükk patak (Gyergyószentmiklós), 
Olt melléke Csíkrákoson, Sikaszó völgye (Zetelaka), Ivópatak (Zetelaka), 
Görgény völgy, Fancsalvölgy, Szamos völgye, Beszterce völgye.

Salix viminalis L. — Kötőfűz.

Az egész területen előfordul, de ritkább mint az előbbi, főleg ennek 
társaságában nő. Oltvölgye (Csíkszereda), Sikaszó völgye 879 m; Görgény 
völgy 700 m; legmagasabban láttuk a Csukás alatti Babarunka patak 
mentén: 984 m-ig. Simonkai után: 1 Alsórákostól Földvárig az Olt folyónál, 
Besztercze, Óradna, Naszód, Szamosmakód, Mittye.

Salix silesiaca Willd. — Sziléziai fűz.

Saját megfigyelésünk nincs. Simonkai felsorolásából:1 2 vettük követ
kező lelőhelyeit: Tömösszorosa, Zajzonvölgy, Torja, Kukojszás, Borszék, 
Ünőkő s egyáltalán a Radnai havasok, Kőhavas, Teszla, Csukás. Magassági 
irányú elterjedése szempontjából kiegészítésre itt nagy szükség lenne.

Salix aurita L. — Füles fűz.

Elvétve, az erdőterületek nedves helyein foltokban, csoportokban, a 
magas lápokon is. Fekete Z. a Bélbor patak mellett 903 m magasságban 
észlelte, Simonkai Radna vidékéről és a Kukojszásról említi.

Populus tremula L. — Rezgőnyár.

II. k. 45 lap.

Szórványosan mindenütt, cserjealakban a lúcerdőhatár közelében, 
sőt elvétve az alhavasi tájon is. Faalakú előfordúlásának felső határa 1180 
m, a cserjealaké 1430 m. Csupán legmagasabban fekvő termőhelyeit so
roljuk itt fel.

1 Erdély edényes flórája 494. lap.
2 I. m. 494. lap.
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t. f. m ag ., (m )

Majszin, D. Trajanu É ____ ________________________________ 1295
Óradna, Curatielu É N y _____________________ __________ _____ 1119
Borgói hegység, Rotunda Ny ....... .............. ...... .................  110 2

Radnalajosfalva fe le t t ...... ................................... — 1115
Henyul ÉK faalak ....... ...................................... ......  1170

gerinc, cserjealak....... .............. .................. 1489
Szálva község, Mihajásza D Ny.............. ..............................— 1397
Borgóbesztercze, D. Solymu gerinc ________ ______________  1187
Bisztricsora patak -........... ...... - __________________________ 1283
Gura Hajti................................. — —.................... -.......... ......  1241
Alsóborgó, Vorova patak ------------------- -------- -------------- 1132
Ratosnya, Tihulec DNy — .........—___________ ______________ 1012
Libánfalva, Székely patak ________________________________ _ 1168
Feketehegy, 43° 27' 46° 15'....... ............— ________ ________  1395
Űjfalu-Somlyó DK-----------------------     1201
Gyergyócsomafalvi Délhegy, faalak ....... .........................  1275

cserjealak maximum -----------  1637
Kakukhegy DK — ~ ......... ............. ..............._ .................. . 1545
Madarasi Hargita É (30 cm magas) ------------- ------ --------  1468
Kapus DNy ............ ........... .. ............. ......... ....................... 1387
Gyergyótölgyes, Vereskő-...... ...............    12 2 1
Gyergyóbékás, Likas havas— — .......     1334
Lázárpatak------------------- ------- — ........—................ .............  1306
Gyergyószentmiklós, Piricske D — — - .................... ......  1398
Csernátfalu, Rence tető — --------------- ------- ------- ----------  1379

Populus alba L. — Fehér nyár.

Erdőterületen nem fordul elő; nagyobb folyóvizek mellékének alsóbb 
szakaszain. Komán A. a Szamos mentén Naszódnál látta, Simonkai Besz- 
terczéről és Mittyéről (Mititei) említi.

Populus nigra L. — Fekete nyár.

Erdőterületen nem láttuk, a folyópartokon is többnyire kultúra.

Ulmus montana With. (U. scabra Hill.) — Hegyi szil.

II. k. 46. lap.

Mint a hegységi erdők egyedüli szilfája, a mélyebb területeken már 
ritkább. A mezők közé ékelt cseprentésekben, bokrosok közt szintén elő
fordul, de miután e formációkra súlyt nem fektettünk, csakis az erdők
ben előfordúló — fává növő — példányokat vettük számításba az alsó 
tenyészeti határ megállapításakor. A kapott 720 m-es határ tehát így értel
mezendő. Legmélyebben észlelt előfordulási helye a Burg, Besztercze mel
lett (478 m).
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Felső határát 1190 m átlagos magasságban vonjuk meg; maxi
mum 1440 m a Kelemen-csoport beszterczei részén (Zserezilor gerinc
tisztása alatt, É-i exp).

A felső határadatok egy részét itt közöljük:

1 . Radnai havasok.
t. f. m a g ., m é te r

Teles, Picioru Mesztyáken............................ .................  1283
Borsa, Buhujescu patak balpart, a Piatra oki alatt D 1415

Fatia Muntilor DNy -........................................ 1159
Fati Misi K ....................................................  1235

Szentjózsef II. h. r. Ineuc DNy ....... - ................. ........ 1215
Földra, Picioru Márk Ny — .............- .................... ... 1297
Óradna, Izv. Bailor D-DNy .........................................  1286

Borberek felett ÉK ................. .. —........... — 1206
Curatielu É.......................................................... 1196

2. Borgói hegység.

Magúra II. h. r., Catrefoj ÉNy ........ -.......................... 1036
Rotunda DNy ....................................  110 0
Capetu Szuhorduluj1 K ...................  1305

Újradna I. h. r., Dealu Krucs É ....................................  1195

3. Kelemen-csoport.
Borgóbesztercze, D. Solymu K ....................................  1108

Piatra maré É—............................. -............. — 1089
Oroszborgó, Gura plajuluj D ........... .............................  1218

ÉNy ....................................  1167
Gödemesterháza, Sztrigoj DNy ..................     1290

Nyegoj DK........  .................................., ............ 1136

4. Görgényi hegység.
Maroshévíz, Gödé gerinc ... — .................................... 1220

Mogyorós gerinc D K ................   1204
Libánfalva, Fehérág K.............................................  1046

Székelypatak ....................................................  1123
Görgényhodák, Beleuca D .................      1180

Iszticsó K ..........................................................  1144
Gyergyóujfalu, Somlyópatak.........................................  1151

5. Hargita és Hermányi hegység.
Zetelaka, Csicsaj patak völgye ... ...................... . ... 1089
Kisbaczon, Mitács D ... ...............................................  1055
Tusnád, Kapus és Sulyas közti gerincen ...................  1344

Facahegy N y ............................................ ........ 1149

1 Egyedüli példány a lúcfenyő mesterségesen leszorított felső határa felett.
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t. f. m ag ., m é te r

Karczfalva, Ostoros DK _______   1164
Sepsibükszád, Hosszúsarok tető1....... ............................  1213

6. Gyergyói és Csíki hegycsoport.

Gyergyóbékás, Lázárpataka É K ............................    1185
Csíkszentmárton H. h. r., Hegyeshavas----------- --------  969
Gyergyótölgyes, Muntyelor ........... ................-............ 1050

7. Bereczki és Bodzái hegycsoport.

Nagykőhavas, Bányabérc völgye— ............    1252
Sipolyoldal1 2 .............. ................— . ______  1068

Csomakőrös, Hegyesvész É —------- ---------- --------— 1055
Kovászna, Gyüker patak K — ------------------- -------- - 1032
Papolcz, Fehérbükk ÉK — - ______ __________________ 1155
Bereczk, Kalabucs ÉK___ _ —  ......... ...... ..................  1200
Esztelnek, Füvesbérc É (határpatak)____ ______________  1225

Ulmus campestris L. (U. glabra Hill.) — Mezei szil.

Főleg a mezei tájon. Besztercze (Burg 682 m), Major (Ányes 680 m), 
Bácsfalu (708 m), Aldoboly (Vécer 508 m), Bikfalva (560 m).

Tilia parvifolia Ehrh. (T. cordata Hill.) —  Kislevelű hars.

Alsó határa nincs. Az előhegyektől a magas hegyvidékig szórványosan 
mindenütt előfordul, a magashegységben a völgymente köves hegyoldalain 
gyakori, másutt ritka. Átlagos felső határa 910 m. A délibb hegycsopor
tokban jóval magasabbra emelkedik az átlagnál, így a Hermányi hegység
ben a Nagy Piliske K-i lejtőjén 1308 m-ig (hegyvidéki maximum), a Nagy
kőhavason (Vereskő) 1208 m-ig. Más helyeken rendesen 1000 m-en aluli 
szintekben tűnik el. A Radnai havasokon 1143 m-re van legeleváltabb 
termőhelye (Párva II. h. r. Izvoru Zsidri ÉK), már Óradnán (Vrf. Capatini) 
csak 719 m-ig, a romolyi Sztrimbapatakon 793 m-ig ér fel. A Kelemen 
alján (Ilisna völgy) 860 m a felső határa, a Görgényi hegységben nem 
láttuk magasabban 662 m-nél (Iszticsó völgy); a Kőröstetőn (Zetelaka 
határa) 860 m magasságban nő néhány darab, a Tölgyes szorosban a 
Vereskő mésztalajának vegyes lomberdőjében 751— 941 mközt fordul elő. 
Feljegyeztük a Bereczki hegycsoport következő helyein: Csomakőrös határa 
Hegyesvész erdőrész 891 m, Kovászna határa Piliske alja 787 m, Kézdi- 
vásárhely határa Kincses patak 753 m, Dobolló határa Kis Piliske 909 m, 
Gelencze határa Szájhát 800 m.

1 Fiatal, apró példány 1224 m (tető) magasságban.
2 A felette lévő Vöröskőn 1250 m magasságban igen csenevész példány.
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Tilia graiidifolia Ehrh. (T. platyphylla Scop.) —  Nagylevelű liárs.

Igen ritka, sőt egyes vidékeken teljesen hiányzik. Simonkai vadon 
nem is látta Erdélyben; Hercog1 Beszterczéről említi s ezt meg is erősít
hetjük, mert Borgóbesztercze határának Piatra maré nevű erdőrészén 
(42° 31' 47° 10') láttuk 943 m magasságig. A csórnakőrösi Tölgyes havason 
(43° 52' 45° 48') 663 m körül találtuk. Más lelőhelyét megfigyelőink nem 
említik.

Acer platanoides L. —  Korai juhar.
II. k. 46. lap.

Alsó határa nincs. A magashegység erdőségeiben ritka, elszórt tenyé
szetének hegyvidéki átlaga 1150 m. Maximum 1381 m Szamosmakód II. h. r. 
Izvoru Netedu DK, lúcosban csillámpalán (Borgói hegys.: 42° 45' 47° 25'). 
Magasra emelkedik az ujradnai határ Persuca nevű részén: 1359 m-ig, 
Majszin határának Izvoru hataruluj erdőrészében (É-i exp.) 1343 m-ig, 
a Henyulon (Les község határa, ÉK-i exp.) 1302 m-ig, Radnaborberek felett 
az Ünőkő alján (42° 28' 47° 29') 1213 m-ig, a Curatielu erdőrészben 
(42° 32' 47° 29' É) 1130 m-ig, a Bailor patakban (Óradna határa) 1145 
m-ig, a Felső Solymun (Borgóbesztercze határa) 1180 m-ig, Szálva határá
nak Mihajásza dűlőjén (D) 1183 m-ig. A délibb hegycsoportokban ily magas
ságokig igen kivételesen találjuk, még ritkább, mint az előbbi területeken: 
Ratosnya határa Corbuluj gerinc (42° 35' 47° — ') 886 m; Gödemesterháza 
határa Zaspazel erdőrész (42° 49' 46° 56' ÉNy) 1127 m, Zsirka erdőrész 
(42° 49' 46° 55') 910 m; Libánfalva határa Dregus erdőrész (42° 55' 46° 44' 
ÉK) 1074 m, Kereszthegy (42° 55' 46° 47' DNy) 1224 rn, Tirev erdőrész (42° 
39' 46° 49' D) 760 m; Alsósófalva II. határában a Kiság tetőtől északkeletre 
húzódó gerincen 983 m-nél magasabban nem fordúl elő, nő a Kőröstetőn (43° 
08' 46° 25') 880 m-nél, a Tolvajos bükkösében (43° 20 ' 46° 22 ') csak csemetéit 
látta Fekete Zoltán, a szovátai Kopasztetőn (DK 740 m) is előfordul. A 
tusnádi Szentannató fölött (DK) felső határa 1100 m, az Űz völgyön itt-ott 
jelenik meg (43° 50' 46° 19' 702 m). Kovásznán a Gyüker patakon (43 * 56' 
45° 50' K) 1032 m magasságon fölül nem láttuk, ez a legeleváltabb termő
helye a Bereczki hegycsoportban.

Főleg délen gyér tenyészetének tudhatjuk be azt, hogy északról délre 
haladva a normális határemelkedés ennél a fajnál meg nem állapítható.

Acer Pseudoplatanus L. — Hegyi juhar.
II. k. 46. lap.

Alsó határa nincs. Mindenütt gyakori, főleg a bükkösök területén s 
nagy a jelentősége a lúcrégió oly magasságaiban, ahol ez az egyedüli hasz
nosítható lomb fa.

Felső határát mint kifejlett fa  oly átlagmagasságban éri ugyan el, 
mint a bükkerdő, de horizontálisan átlépi ennek a határát, határadatainak

1 Erdély edényes flórája 155. lap.
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szélsőségei pedig nagyobbak. Mint cserje nemcsak a bükk-cserjés alkotó
része, de a törpefenyő- és havasiéger sűrűségeinek is. A szakadozott lúc- 
állományokban hatalmas törzsei nőnek néha, pl. a Kelemen havas Dragus 
nevű részén, a Vrf. Omuluj alatt (ÉK-K), a Borgói hegységben stb. 

Faalakban átlag 1340 m-ig, mint cserje 1520 m-ig ér fel.
t j, i . ,  7 Határadataink: M in t  fa  M in t  cse rje
1. Kaanai havasok. (m) (m)

Dragus patak Ny-i oldala--.................................... 1231
patakban (É) ....... - ............................... 1216

Magúra maré É.....................................    1349
D. Trajanu É — -................................................ 1295
Stiolu alatt ÉK ....................................................... 1330

K ....................................................... 1365
Bucuiescu patak balpart (vö lgy )-....................... 1415
Piatra Niegescu É .................................................  1269
Fati Misi alatt É, É K .................. - ............— — 1414
Csimpoiásza balpart ÉNy....................................  1566
Piatra Rei (mész) ÉNy ....................................  1640
Szentjózsef II. h. r., D. Pomehecs K. 1366

Ineuc DNy--------------- - 1198
Burdiga N y _____  — -------— 42° 28' 47° 32' 1379
Picioru Márk Ny --------------- 42° 28' 47° 32' 1379
Romoly, Sztrimba völgy DNy— . 1515
Fiad Mesztyáken DNy........  — 41° 57' 47° 32' 1313

É— .............. 41° 57' 47° 32' 1324
Vrf. Petrosuluj gerinc-------— 42° 28' 47° 28'
Curatielu É N y ........ ............. — 42° 32' 47° 29' 1351
Obcina Munceluluj DK----------- 42° 13' 47° 31' 1270

átlag: 1320
max. 1515

m hegység.
Rotunda ÉK------------------------ 1173

DK____________ ______ 1137
Ujradna, Komárnyik É — — 1153
Catrefoj N y --------------- — — 42° 41' 47° 31' 1272
Diecs K ------------------------ — 42° 45' 47° 25' 1297
Picioru Runcu Tunzelirol DNy 42° 46' 47° 28' 1350
Persutia DNy ____________ ... 42° 44' 47° 27' 1381

É — ......................... 42° 44' 47° 27' 1322
Izvoru Netedu D K ____________ 42° 45' 47° 25' 1381
Izvoru Omuluj K (hatalmas fa) 42° 46' 47° 31' 1488
Miroszláva ÉK ................. -  ... 42° 33' 47° 14' 1390

N y -------------------- 42° 33' 47° 14' 1414
Henyul D K ___________________ 42° 23' 47° 17' 1338

1289

1 4 6 0
1640

átlag:
max.

1320
1488
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III. Kelemen-csoport.
Mint fa Mint cserje

(m) (m)

D. Solymu gerinc ____________ 42° 27' 47° 08' 1365
Zsámen N y ________ _________ 42° 28' 47° 07' 1335
Felső Solymu ÉNy, É, ÉK ... 42° 29' 47° 08' 1410
Ursuluj gerinc ÉNy .............. 42° 33' 47° 08' 1420
Stenisora tisztás É, ÉK — — 42° 30' 47° 07' 1480
Pojana Szlatina É, ÉNy ------- 42° 36' 47° 09' 1400
Picioru Popi Ny. ÉNy_____ — 42° 41' 47° 08' 1420
Pojana Prelucs D, DNy — — 42° 41' 47° 10 ' 1260
Dealu Blazsi É N y ____________ 42° 42' 47° 10 ' 1196
Izvoru Sztrunyoru K —.........- 42° 46' 47° 08'
Sztrunyor DK ____ _ _________ 42° 42' 47° 10 '
Ilisna K ______________________ 42° 54' 47° 02 ' 1346

D _____ _______ ________ 42° 54' 47° 02 ' 1352
Dragus D ___________________ 42° 53' 47° 04' 1485
Nyegoj (v ö lg y )----------- -------- 42° 52' 47° 06' 1302

Ny, hegyvid. max. 42° 52' 47° 06' 1638
Mislok Ny ---------- -------- ----- 42° 42' 47° 05' 1399
Tihulec DK .............. .. ............. 42° 46' 47° 06' 1546
Melegág Ny és K - .......... ...... 42° 35' 47° 04' 1286
Tárnica D ........... ............... 42° 30' 47° 05' 1394

K ............................... 42° 30' 47° 05' 1436
Pojána Tomi É N y ____________ 42° 28' 47° 02 ' 1290
Istenszéke D K ....... ................ 42° 35' 47° 02 ' 1335

IV. Görgényi havasok.

1504
1654

átlag:
max.

1390 1580 
1638 1654

Comora N y _____ . . . __________ 42° 56' 46° 51' 1440
Izvoru Vron Ny__________ _____ 42° 50' 46° 51' 1334
Ferenciláza (völgy)_______ ......... 42° 57' 46° 40' 1 10 1
Dregus ÉNy...................... ......... 42° 55' 46° 44' 1380
Kereszthegy DNy _____ _ .......  42° 56' 46° 48' 1422

ÉK ........... ......... 42° 56' 46° 48' 1478
Laposnya völgy — — ______ 42° 56' 46° 50' 1321
Magúra tető______________ ____  42° 52' 46° 54' 1480
Vrf. mik D ___________________ 42° 50' 46° 50' 1411
Mogyorós ÉK ------------- _____ 42° 58' 46° 51' 1363
Pojána Cigié Ny ... ... ._____  42° 50' 46° 43' 1361
Ujfalu-Somlyó DK — ._____  43° 05' 46° 35' 1282

átlag: 1360
max. 1480
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ita, Baráti hegyek.
(m)

Hosszúsarok tető É — — — 43° 36' 46° 06' 1213
Nagy Piliske tető — ....... - — 43° 29' 46" 09' 1374
Tampad és Szilyas feje közti

gerinc K — -----------— 43° 29' 46° 1 2 ' 1283
Vigyázókő te tő ----------- ... — 43° 29' 46° 32' 1374
Borhegyese tető -------... ... 43° 19' 46° 22 ' 1380
Ostoros D ___________________ 43° 18' 46° 33' 1298
Bagolykő DNy -------------------- 43° 14' 46° 27' 1202
Bogátpatak N y ----------------... 43° 16' 46° 23' 1376
Vizes Súgópatak — -------... 43° 1 2 ' 46° 27' 1209
Nagy Fenyéd D _________— 43° 1 2 ' 46° 27' 1320

Mint fa Mint cserje
(m )

VI.

átlag: 1300
max. 1380

Gyergyói és Csíki hegycsoport.

Huniba völgy -------------------- 43° 14' 47° 04' 1238
Siposkő völgy — — -------— 43° 20 ' 46° 43' 1191
Katlanorma K ... ... — -----

[>cooco 46° 35' 1352
Nagy-Salamás patak _________ 43° 37' 46° 35' 1209
Muntyelor D N y------ ------------- 43° 17' 47° 05' 1271
Likas havas gerinc .. .. . . 43° 25' 46° 48' 1334
Fügés völgye ÉK --------------- 43° 25' 46° 48' 1432
Cur matura É K _________— — 43° 29' 46° 42' 1381

átlag: 1300

max. 1432

Bereczki és Bodzái hegycsoport.

Gelencze, Hertán erdőrész K ... 1380
Bikfalva, Piliske K --------------- 1219
Zágon, Belső Csihányos D 1406
Bereczk, Kalabucs DNy ___ — 1234
Jakabhavas K __ ___ ___ ___ — 43° 59' 45° 52' 1392
Teszla éle Ny _________... ...

COCO©CO 45° 31' 1288 1500
É ________________ 43° 33' 45 ° 31' 1498 1546

Babarunka patak _____ ... 43° 35' 45° 31' 1340
Csorgóbérc ÉNy maximum — 43° 18' 45° 33' 1725
Bányabérc D K _____ ... ... 43° 18' 45° 33' 1432
Rence K ___ _ ... __ ____  ... 43° 23'

COCO©

1349

átlag: 1350 1590
max. 1498 1725

Ismét a Hargita és a Gyergyói-Csíki hegyek tenyészeténél mutatko
zik leszorítás, általában véve nincsenek nagy különbségek.
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Acer campestre L. — Mezei juliar.

II. k. 47. lap.

Alsó határa nincs. Felső határa átlag 810 m. A gyergyói és csíki 
medence belsejében már nem láttuk, csupán Kászonjakabfalva határának 
Borvizpatakában (43° 47' 46° 12') krétamészen, 795 m magasságban.

Gyűjtött adataink korántsem adnak teljes képet e hegyvidéki elter
jedéséről; csak a magas adatokat és a magashegység közeléből vett ese
teket soroljuk itt fel:

t. f. mag. 
méter

Párva község (42° 17' 47° 26') v ö lg y -----------  f. h. 514
Besztercze község, Burg tető --------------------  682
Aszúbesztercze község, In der Schraiben D ___ f. h. 682
Oláhszentgyörgy község, Korniaja K — ------- f. h. 946
Újradna I. h. r. Kukuriásza ÉK (max.) _____  f. h. 988
Marosborgó-------— ---------- -------- --------- _ — 665
Görgényhodák község, Caput Dealuluj D _____  f. h. 720
Nyikómalomfalva község, Lárizsa csereje Ny 679
Zetelaka község, Ivópatak v ö lg y e ---------------  610
Szováta. község, Szováta völgye . . . _________ 505
Málnás község, Szomos É K ___________________  f. h. 802

Ködmenes D — ____________  f. h. 960
Szemerja község, Vereskút D _______________   f. h. 716
Bikfalva község, Leánypatak É___-___________ f. h. 890
Bereczk község, Plése Ny _________________  f. h. 920
Kézdiszentlélek község, Cece éle, gerinc_____  f. h. 975
Kézdivásárhely, Kincses ÉNy _____ f. h. 920
Csomakőrös község, Hegyes vész DNy _____  f. h. 923
Kovászna község, Piliske tető ______   f. h. 920
Vajnafalva község, Köveshegy DNy _________ f. h. 661
Hosszúfalu község, Vajda (43° 25' 45° 32') É— f. h. 700
Ilosszűfalu közs. Teszla (43° 33' 45° 31') völgy f. h. 818
Bácsfalu község, Havasútja patak, vö lgy______ f. h. 760

Acer tataricum L. — Feketegyűrű juhar.

E vidék nyugati perifériáin, melyek az Erdélyi Medencébe észrevétlen 
mennek át s amely felé a hegyvidéki határ nagyon is mesterséges ala
pokon nyugszik, itt-ott feltalálható. Az Erdélyi Medencéből — ahol közön
séges — átterjed Beszterczéig (Schieferberg) és az innen északra fekvő 
„Burg“-on 427 m magasságig emelkedik. E hegyvidék területére eső más 
előfordulási helyéről adatunk nincs; Simonkai1 Hétfalu vidékéről (Brassó 
vármegye) említi (?)

Erdély ed. flórája 1886. 166. lap.
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Fraxinus excelsior L. — Közönséges kőris.

II. k. 47. lap.

Alsó határa nincs, a bükkformációban végzi tenyészetét 1060 m 
átlagmagasságban. Előfordúlása szórványos, a magashegység mélyében — 
ahol az Acer Pseudoplatanus még gyakori —  a kőris már hiányzik, tehát 
a lucfenyő formációjának csupán legalsó övében lelhető fel. Leggyakoribb 
még a vízfolyások mentén, magasra azonban itt nem megy. Magas szél
sőség a Radnai havasokban.

A Radnai havasokban Majszinon (D. Trajanu e. r.) 990 m, a Pietrosz 
alatt (Sub Pietrosz lúcfenyvesben) 1047 m, a Piatra oki alatt lúcosban 
1063 m a szórványos felső határa, a Szamos völgye felé hajló részeken 
Szentjózsef II. h. r.-ben (Ineuc) 1190 m-nél, Radnaborberek felett (42° 28' 
47° 29') 1206 m-nél s a szomszédos Vrf. Szálka keleti lejtőjén 1251 m-nél 
(hegyvidéki maximum) képez felső határt.

A Borgói hegység területén Magúra I. h. r.-ében 955 m-en felül nem 
tenyészik, a Vararie erdőrészben (42° 33' 47° 14') 1 1 2 1  m-nél eltörpült.

A Kelemen-csoportban 969 m-ig emelkedik a borgóbeszterczei Piatra 
mare-n, 1027 m-ig az Istenszéke K-i oldalán (Ratosnya határa.)

A Gyergyói és Csíki hegycsoportban ritka, főleg a völgyfenékhez ragasz
kodik: Tarhavas patak (769 m), Tatros patak (855 m), Salamás völgy 
(873 m), Űz és Sóvető patak egyesülése (661 m). Gyergyótölgyes határá
ban 979 m magasan fekvő termőhelye (Vereskő D-i exp. mész) e hegy
csoportokban eddig maximumot jelöl.

A Görgényi havasokban is ritka, a maximum a gödemesterházai Zas- 
pazel erdőrészben (42° 49' 46° 57') 1172 m. Roth Gyula feljegyezte a 
Görgény (726 m), a Fancsal (805 m) s az Iszticsó-völgyéből (778 m), Zügn 
Nándor a Kisküküllő völgyéből (659 m). Parajdon, a Deszkás vártető alján 
felső határa 872 méter.

Hargita-i lelőhelyei közül megemlítjük a következőket: Nagyküküllő 
völgye (631 m), Fekete patak Magyarhermány határában (727 m), Súgó 
patak Zetelaka hátárában (730 m); legnagyobb elevációja Tusnádon (Faca- 
hegy) van: 1170 m; a Fóristetőn 1076 m magasságban nő.

A Bereczki hegycsoportban s a Bodzái hegyek közt 1010 m magasságig 
emelkedik Csomakőrösön (Hegyesvész), 950 m-ig a Teszla patakon a Csu
kás alatt.

Fraxinus Ornus L. — Virágos-kőris.

A Persányi hegyek (Déli Kárpátok) több pontján megtalált virágos
kőris a mészterület folytatását képező —  csupán az Olt által elszakított — 
Hermányi hegyekben is előfordul. Simonkai az alsórákosi Töpehegyen 
szedte. E hegyvidék területén másutt —  tovább északra —  nem találtuk.
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Pirus communis L. — Yadkörte.

Felső határa átlag 1030m; maximum a Görgényi hegység „István- 
bérce“ n. helyén Szováta határában van, 1128 méter. Csomakőrösön (Ko- 
korja 43° 53' 45° 48') 1078 m, Zajzon határában (Burdus pontja) 1000 m, 
a Henyul alatt (Borgói hegység) 906 m magasságban találtuk.

Pirus malus L. —  Yadalma.

Ritkább mint a vadkörte; öt felső határadat 1010 m-t adott átlagul.
t. f. mag., (m)

Szováta, Istvánbérce — — — — — — -----------  990
Óradna, Vrf. Capatini — — — — —.........— — — 932
Csomakőrös, Kokorja ....... ...............-  - ...............— 1078
Kovászna, Kiskőfarka ............ ..... . ........ — ........... 915
Keresztvár, Piliske gerinc, maximum — -------... 1137

Többi adataink mélyebb területekről valók.

Sorbus aucuparia L. — Yörös berkenye,

II. k. 47. lap.

Alsó határa nincs; sehol sem hiányzik. Faalakját 1380 m átlag- 
magasságon fölül cserjealakú előfordulása váltja föl, mely átlag 1580 m-ig 
ér. A szélsőségek messze túllépik az átlagot, mint minden oly fajnál, mely
nek a magja messzeszálló, vagy kedvelt állati eledel. Oly tömegesen, 
mint a Kárpátok északi területén, itt sehol sem fordúl elő.

A faalakú előíordúlás legfelső esetei:
t. 1f. mag., méter

Borsa, Fati Misi a la tt--------------- 1229
Buhuiescu patak ... — ... 13^1
Piatra Nieguiescu _____ 1269

Henyul D ----------- --------  ... — — 42“ 23' 47“ 17' 1496
Picioru Rusaii ÉK-------------------- — 42° 46' 47 o33' 1470
Izvoru Omuluj K — — ... ... . — 42° 46' 47° 31' 1577
Persuca alatt É ----------  — ------ . — 42° 43' 47° 27' 1336
Borgóbesztercze, Felső Solymu É, ÉNy____ 1260
Izvoru Netedu D K-------... ... ... . ... 42° 44' 47“ 27' 1346
Picioru Popi DK — ... ... — 42° 46' 47° 07' 1612
Nyegoj ÉNy.---------------------------- ... 42° 52' 47° 06' 1658
Kukubérc DK -------... — ______ — 42° 53' 47“ 03' 1386
Uisna gerinc -----------  — ... — ... 42° 54' 47° 02 ' 1352
Kis Gödé völgye _________... ... ... 42° 53' 46° 51' 1351
Fancsaltető gerinc — — — _____ . ... 42° 53' 46° 51' 1402
Freszilásza É _______________  ... ... 42° 56' 46° 40' 1552
Tatárkő gerinc_________... ... ... .... 42° 57' 46“ 43' 1550
Kereázthegy DNy ......................... — 42° 57' 46° 48' 1419
Cigié N y------------------- -------- - ... — 42° 50' 46° 42' 1458
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t. f. mag., (m)
Guca patak É - .................................. 42° 57' 46° 51' 1460
Nagy Piliske K ....................................  43° 30' 46° 10' 1308
Tampad ÉK .........................................  43° 30' 46° 1 1 ' 1200
Borhegyes gerinc ...........     43° 19' 46° 23' 1352
Asztalkő D ....................- ...................  43° 19' 46° 32' 1142
Bagolykő D .........................................  43° 14' 46° 31' 1290
Ujfalu-Somlyó D K ..............................  43° 06' 46° 35' 1411
Ivőpatak-...................... -....................  43° 15' 46° 31' 1282
Veresbükk N y .........-..........................  43° 16' 46° 33' 1308
Gyergyócsomafalvi Délhegy D K ........  43° 10' 46° 34' 1583

K _____  43° 10' 46° 34' 1645
La Mori-Magura ÉNy - .............   43° 05' 47° 05' 1363
Likas havas gerinc..............................  43° 25' 46° 48' 1334
Curmatura ÉNy ..........   43° 29' 46° 42' 1381
Siposkő D .......................................... 43° 20 ' 46° 43' 1492
Fekete Hagymás N y ....................................................  1648

ÉK, maximum ..............................  1676
Katlan orma DK .............. -...............  43° 52' 46° 21' 1445
Nagykőhavas, Veresoldal ÉNy ........  43° 20' 45° 33' 1428

Csürkő alja É .........................  43° 20 ' 45° 33' 1550
Zernye É .................. - ....................  43° 59' 45° 52' 1409
Teszla É ................   43° 33° 45° 31' 1462

A cserjealakú előfordúlás legfelső esetei:
Lala völgy DK ... . . . ________________ 42° 35' 47° 32' 1734
Borsa, Piatra alba É ........... ........................................  1678

Piatra Rei K ...................................    1385
Turnu Rosu K maximum .........—-----------... 1841
Picioru Mosuluj Ny .........................................  1754

Földra, Burdiga É .................................................... ’... 1527
Picioru Popi DK ..............................  42° 46' 47° 07' 1825
Strunyior K ...............   42° 42' 47° 10' 1712
Csetroszu É .........................................  42° 50' 47° 08' 1643
Omuluj D ............................. . ... — 42° 46' 47° 31' 1445
Fancsaltető É ........    42° 53' 46° 51' 1550
Batrina csúcs ....... . ................. . — 42° 57' 46° 50' 1634
Csomafalvi Délhegy te tő ................    1695
Nagyág havas D — ....................................................  1591
Bagolykő D.............................     43° 12' 46° 31' 1454
Muntyelor DNy— ....... .......................  43° 18' 47° 05' 1490
Csülemér K — ....................................  43° 50' 46° 36' 1648
Esztelnek, Mihálc ÉNy......................................... .. ......  ̂ 1330
Gelencze, Kis Bonyó É K ...............................................  1460
Babarunka patak a Csukás alatt .............................*. 1597
Teszla É a Csukás a la tt ...............................................  1555
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Sorbus torminalis Crantz. —  Barkócafa.

E hegyvidéken ritka. Alsó határa nincs, felső határának megállapí
tásához kevés adatunk van s így csak a legmagasabb esetet jegyezhetjük 
ide: 878 m a csomakőrösi Piliske D-i lejtőjén (törpe). Zajzon határában a 
Burdus pontja alatt (43° 29' 45° 37') 704 m-nél fává nő, láttuk a beszterczei 
Burgon (461 m) is. Schur1 az Öcsém hegyről említi; megfigyelőink itt 
nem találták, de nem is valószinű hogy előforduljon.

Crataegus monogyna Jacq. és oxyacantha L. —  Galagonya.

Legfelső példányait átlag 1040 m magasságban találtuk:
Borgóprund, Paltinis ------------------------   1150

II. h. r. Vararie — _______   1121
Borgóbesztercze, Piatra maré----------------------------- ___ 1080
Marosborgó, Miroszláva ________    812
Aszúbesztercze, Tanasa __________  1015
Gyergyótölgyes, Vereskő ------------------------   1063
Kászon patak — ____      869
Szentegyházasfalu, Gyepüpatak N y ------------------------  954
Szováta, Síkbércmező--------------- — ---------------------- 907
Erdőfüle, Hevederbükk __________    975
Csíkverebes, Aszó p a tak -------------------------------------- 840
Kisbaczon, Mitács útja _________— _________________  818
Parajd, Csüpümező maximum __________   1329
Keresztvár I. h. r., Piliske _______________ — ______  1218
Csomakőrös, Hegyes vész----------- -------- — __________  1242
Zajzon, Burdus pontja— -------------  1075
Hosszúfalu, Bányabérc------------------------------------------  983

Begyen-----------     1141
Csernátfalu, Nagykőhavas— ---------------------------------  1154

Prunus avium L. — Madárcseresznye.

Az alsó erdőtájon szórványosan mindenütt megtaláljuk, átlag 950 m 
magasságig.

Felső határok:
(m )

Riu Kurél 42° 23A 47° 1 7 '__________________________  876
Miroszláva 42° 33' 47° 14 '__________________________  829
Tanasa 42° 23' 47° 10 ' _____________________________ 1015
Piatra maré 42° 31' 47íf 10' ____ _ ______________ _ 994
Gura plajuluj 42° 40' 47° 09' maximum___________ _ 1032
Tolvajos 43° 20 ' 46° 2 1 ' ________ * ________________  973
Deszkás vártető 42° 51' 46° 36' ___________ _______  949

1 Verhandl. und Mitth. des Siebenb. Verein, f. Naturwissenschaften X. 168. lap. 

Fekete— B la ttn y : Fák és cserjék elterjedése. 27
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Prunus padus L. — Zelnice meggy.

Az Erdélyi Medence felé nem képez határt, a hegyvidék belsejében 
átlag 930 m magasságig fordúl elő, főleg patakok mellékén, kaszálókon,
mezőgazdasági területek közt, láptalajokon.

t. f.
Felső határok: ma&-

(m)
Ojtoz ____ _______ —4 — — ________________ _ — 890
Tusnád, Tampadtól É-ra fekvő v ö lg y -------------------------------  927
Gyergyócsomafalva, Nagy Lók pa tak ----------------------------- 959
Szentegyházasfalu, Gyepű patak ----------------------------------- 954
Zetelaka, Két Súgó köze --------------------— ----------------- 940
Csomakőrös, Hegyes vész --------------- -------- —................... 1055
Csomortán, Kútpatak____________________________      995
Kézdivásárhely, Kincses patak-------------------------------------  730
Kosna, Arsulirolu patak--------------------------------  945

Előfordul még: Kézdiszentlélek (Kászon rétje 615 m), Zetelaka (Kőrös
tető 880 m, Ivópatak 610 m), Magyarhermány (Feketepatak 727 m), Szent
egyházasfalu (Bogátpatak 885 m), Kosnai láp (875 m); S im o n k a i  felsorolása 
után: Büdös, Gáncs, Lövéte, Kásva, Radna vidéke.

Prunus spinosa L. — Kökény.
Felső határok:

Henyul -------------------------------- ---------------
Tanasa .........*------------------------ --------------
Tatrang, Észtere b é r c -------------------- --------
Hosszúfalu, Vajda — — ____________________
Kisbaczon, Mitács ---------------------------------

E felső határadatok átlaga 1050 m.

Berberis vulgaris L. — Sóskafa.

Alsó határa nincs, magas termőhelyeken is gyakori; főleg legelőkön 
és erdőszéleken látjuk. Átlag 880 m magasságban van felső határa, leg
magasabb termőhelyén 1003 m-ig emelkedik (Zabola község határában a 
Csekmebérc ÉNy-i lejtője, 43° 55' 45° 53', homokkövön); a Hargita alatti 
Lók patak völgyén 780 m magasságban láttuk, Csíkdánfalván („Gödörvize“) 
753 m-ig, a kovásznai Kiskőfarkán (43° 56' 45° 50') 990 m-ig. S im o n k a i  

említi a Töpehegyről (a Baróti hg. Ny-i lejtői) s a Zajzon völgyéből.

t. f. mag., méter
... 940
... 1015 
. . .  1102 
. . .  ms
... 1052

Evonymus europaeus L. — Csíkos kecskerágó.

Alsó határa nincs, felső határa átlag 790 m. Kultúrterületek köze
lében leggyakoribb, erdőterületen legfeljebb az alsó erdőtáj tölgyövében.
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Legmagasabb lelőhelyei:
t. f. mag. (m)

A Görgényi havasokban a Kis-Ág tető alatt (D) — 757
Lók patak völgye Csíkdánfalva határában — ------- 783
Csíkszentsimon község felett (K) maximum-----------  852
Kincses patak 43° 48' 46° 0 9 '______________________  768

A felsoroltaknál mélyebb helyeken láttuk: a Rebra völgyén (441 m), 
Oláhszentgyörgyön (540 m), Csíkcsicsón (712 m), Tusnádon (700 m), Ko- 
vásznán (630 m).

Evonymus verrucosus Scop. — Bibircses kecskerágó.

Éppen nem ritka s a legmélyebb pontoktól fölfelé, a magashegység
zárt lúcállományai közt is megtaláljuk.

Felső határok: t. f. mag. (m)

Borgóbesztercze, Piatra maré É _________— --------  823
Gödemesterháza, Leül patak_____  42° 54' 46° 58' 998
Csomakőrös, Hegyes vész-------— 43° 52' 45° 48' 814

Piliske felett......... -  43° 51' -45° 49' 983
Dobolló, Kis Piliske ____________  43° 35' 45° 43' 921
Zajzon, Zajzon patak ---------------  43° 29' 45° 37' 669
Nagykőhavas (mész) Sipoly oldal Ny -----:— - — 948

D -___________  1029
Bányabérc völgye, maximum ---------------  1049

átlag: 950

Staphylea pinnata L. —  Mogyorós hólyagfa.

Schur adatát az Öcsémről nem erősíthetjük meg. Simonkai Hétfalu 
vidékén (Brassó vármegye) szedte, adataink a Besztercze melletti Burg- 
ról (682 m csúcs) említik.

Rliamnus frangula L. —  Kutyabenge.

900 m átlagmagasságig mindenütt gyakori, a vizenyős völgymentének, 
omladékos partoknak s a gyepűknek is állandó kísérője. Radnaborberek- 
nél (Vrf. Capatini e. r.) 739 m-ig követtük felfelé, láttuk a kosnai lápon 
(875 m), az Asztalkő déli lejtőjén (Hargita, 914 m), a Nagyküküllő men
tén (620 m), a Bogátpatakon (43° 15' 46° 23', 891 m), a Kis Fenyéd völ
gyén (43° 10 ' 46° 24', 850 m), a Szováta völgyben stb. A Kászonpatak 
mentén 869 m-en felül nem fordúl elő s az Úz völgyön van eddigi 
maximuma, 1000 m (43° 50' 46° 19'). A Bereczki hegycsoportban a csoma- 
kőrösi Piliske északi oldalán láttuk legmagasabban, 956 m-re a t. f.

Cornus sanguinea L. — Yeresgyűrű som.

Alsó határa nincs, felső határa átlag 980 méter; maximum a borgó- 
beszterczei Piatra maré tetején 1114 m. Az Úz völgy mentén 1053 m-ig

27*
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hatol fel, a csórnak őrösi Piliske felett 983 m-ig; a Nagykőhavason tenyé
szetének legmagasabb pontja 948 m (Sipoly oldal).

Bibés alpinum L. —  Havasi ribizke.

A minimum a Ciblesz patak mentén van: m. A Nagykőhavason
1250 m-en alul nem szedtük. Felső határa még ismeretlen.

Bibes petraeum Wulf. —  Kövi ribizke.

Aránylag ritka; csakis magas termőhelyen láttuk, így a Ciblesz bránon 
1124, a Bisztricsóra völgyben 1553, a Valea nyágra völgyben (42° 55' 47° 
10') 1193, a Borgói hegységben (Dosu Suchardul, 42“ 43' 47° 27') 1215 s 
a Zernye alatt (43° 59' 45° 52') 1412 méter magasságban. Előfordúl a 
Nagy Hagymáson is.1

Ribes grossularia L. —  Egres.

Ide vonatkozó megfigyeléseink hiányosak. Legmagasabb adat: 1108 
m, Kelemen-csoport (Dealu Solymu, andeziten).

Daphne mezereum L. —  Farkasboroszlán.

Alsó határa nincs. Átlagos felső határa 1470 m, a hegyvidék egész 
területén előfordúl. Legmagasabb termőhelyei: m

Borgói hegység (Henyul)................... ........................... 1538
Likas havas— ....................................  43° 25' 46° 48' 1452
Gyergyőtölgyes, Muncsel ...................  43° 17' 47® 04' 1585
Zetelaka, Veresbükk --------------- ... 43° 16' 46° 33' 1332
Csukás (Teszla csúcsa), maximum........... ..................  1610

Rhododendron Kotschyi Simk. —  Havasszépe.

1700— 2150 m átlagmagasságok közt fordúl elő, minimum 1500 m a 
Vrf. Omuluj alatt Lajosfalva felé, maximum 2300 m a Nagy Pietroszon.

Cotoneaster integerrima Med. — Közönséges kőnaszpolya.

Simonkai felsorolásában említett lelőhelyein kívül (Töpehegy Alsó
rákosnál, Öcsém, Homoródalmás barlangja, Radna-Naszód vidéke), nő a 
Fekete Hagymáson (1676 m ÉK), Gyergyótölgyesen (Vereskő 1215 m), a 
Csukáson (Teszla-csúcs 1610 m), a Nagykőhavason (Irottkő nevű sziklatető 
1810 m) —  mésztalajokon.

Cytisus leucotrichus Schur. —  Fehérszőrű zanót.

Helyenkint igen tömegesen terem, pl. a Bereczki hegycsoportban a 
Zernye környékén: itt 1577 m-ig emelkedik.

* Pax: Pflanzenverbr. in den Karpathen II. 231. lap.
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Ligustrum vulgare L. — Fagyai.

Eddigi maximum 921 m (Zajzon község hat. Burdus pontja Ny, 
43° 29' 45° 37').

Sambucus nigra L. — Fekete bodza.

Alsó határa nincs. Felső határa 1150 méter. Mindenütt előfordúl s fő
leg az alsó erdőtájon közönséges, ahol az emberi beavatkozás az erdők 
összefüggését legjobban megszakgatta (irtások, utak melléke, gerincek, 
mezőgazdasági földek mesgyéi stb.) Lelőhelyei közül a legmagasabban 
fekvőket említjük meg itt: t. f. mag., (m)

Henyul (Borgói hegység) N y .---------------------------   1161
Óradna, Curatielu ___________________  42° 32' 47° 29' 1119
Valea Nyágra ______________________  42° 55' 47° 10 ' 1207
Tusnád, a Kapus és Szilyos közti nyereg----------- — 1346
Hosszúfalu, Vojvoda hav. (mész) max. 43° 28' 45° 32' 1369
Nagykőhavas (Bányabérc) _____________________     1265

(Sipolyoldal) ____________________   1293
Zajzon, Észtere bérc _________________________   1113
Püiske tető — _______________________  43° 35' 45° 42' 1222

Sambucus racemosa L. —  Yörös bodza.
II. k. 48. lap.

Az alsó erdőtájon itt igen ritka, legmélyebben Tusnádon, az Olt part
ján találtuk 630 m magasságban. Felső határa körülbelül ott van, ahol az 
erdők rendszeres kihasználása véget ér; a madarak segítségével magasabb 
fekvésű sziklaterületekre is eljut, itt az erdő hézagossága megadja részére 
az életföltételeket.

A felső határ átlaga 1460 m (a lucfenyő zárt állományainak felső 
határa 1510 m.)

Az átlagérték alá esnek a következő határadatok:
Valea Nyágra ___________________ ... 42° 57' 47° 10' 1292
Gura hajta _______________________ — 42° 50' 47° 1 2 ' 1327
Vrf. Petrosuluj___________________ — 42° 28' 47° 28' 1289
Persuca--------------------------------- ... 42° 43' 47° 27' 1336
Bolohanisiu_______________________ — 43° 02 ' 47° 07' 1410
Ilisna____________ ________________ — 42° 54' 47° 02 ' 1352
Cigié gerinc______________________ — 42° 50' 46° 43' 1341
Fancsaltető (Görgényi havasok) 1410
Kakukhegy (H argita )____________ 1398
Likas havas É ___________________ — 43° 25' 46“ 48' 1452
Curmatura alatt ÉK ----------- — — 43° 29' 46° 42' 1381
Teszla alatt D - ................... ........ — 43° 33' 45° 31' 1382
Veresoldal Ny - .........-  ............ — 43° 20 ' 45° 33' 1447
Zernye alatt É _________________ - — 43° 59' 45° 52' 1441
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Az átlagérték fölé emelkednek:
Vojvodásza és Székelypatak közti ger. 43° 00' 47° 08' 1470
Fekete Hagymás (tető), maximum — 1774
Csomafalvi Délhegy D________________ 1509
György Ferenc patak ------------------- 42° 57' 46° 40' 1519
Gainesiu K __ — — ___________  — 42° 57' 46° 41' 1588

völgy ................................... 42° 57' 46° 41' 1564
Szováta, Felleszilása -------------------- 1639
Muntyelor DNy_______________________ 43° 17' 47° 05' 1527
Dragus D ----------------------- --------- 42° 53' 47° 04' 1485
Picioru Rusaii É K ___________________ 42° 46' 47° 33' 1470
Dumitrielu . __________________ 42° 50' 47° 08' 1479
Teszla-csúcs____  _______________ ___ 43° 33' 45° 31' 1610
Csorgóbérc ÉNy ------------------------ 43° 18' 45° 33' 1609

A magasabb határadatok a déli hegycsoportokból valók s ha a Maros 
áttörését vesszük egy északi és egy déli terület határául, úgy a vörösbodza 
átlagos felső határa:

a) az északi részen ----------------------- -----  1400 m
b) a déli részen __________________________  1500 m magas,

a maximum a déli részen van.

Sambucus Ebulus L. — Földi bodza.

Főleg parlagokon, a havasokra vezető ösvények, elhagyott akiok he
lyén átlag 1230 m-ig, maximálisan 1333 m-ig (Teszla, a Csukás alatt); a 
Nagykőhavason (Sipolyoldal) 1293 m magasan láttuk, a Piliskén (Márkos 
határa) 1222 m, a Kakukhegyen 1231 m magasságban.

Tiburnum Lantana L. —  Ostormén bangita.

Tömegesen a belső hegysoroknak a Medence felé eső mezei táján 
terem, hébe-hóba nemcsak magas termőhelyekre jut el, de a hegység bel
seje felé is elvándorol. Maroshévizen terem legmagasabb helyen (Nyírmező 
DK) 891 m-nél, Háromszéken, Zajzon határában (Búrdús pontja alatt) 
700 m körül.

Yiburnum opulus L. — Kánya bangita.

Az erdők aljanövényei közt sokkalta gyakoribb, mint az előbbi, 
magasabb termőhelyeken is találtuk, mint amazt. Átlagos felső határa 
10 10  m, alantabb fekvő területeken mindenütt nő.

Előfordúlásának legfelső esetei:
t. f. mag., (m)

Tusnád, Tampadtól É-ra fekvő völgy -------------------- 1002
Szentegyházasfalutól É-ra eső domb .................. ......  982
Csikszentsimon, Üdvalló tető, maximum ...................  1130
Csíkszereda, Talabor ...................... — .........................  1020

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



Keleti Kárpátok 423

t. f. mag., m
Csíkszentmárton II. h. r. Űz völgye....... ......................  1022
Csomakőrös, Hegyes v és z ------------------------------------  112 0
Tatrang, Észtere bérc - __________ ____________________  1009
Nagykőhavason a Bányabérc völgye — ---------------  1115
Aszúbesztercze, Tanasa — ----------------------------- — 953

Lonicera nigra L. —• Fekete ükörke.

A magashegységben mindenütt gyakori, legmélyebb lelőhelye: 862 m 
magasságban van Szentegyházasfalu határában (Hargita nyugati lejtői, a 
Gyepüpatak és Kövespatak vízválasztóján).

Felső határa (9 adat alapján) átlag 1440 m; maximum a Kelemen
csoportban van 1780 m (Nyegoj, D). A szakadozott lúcosban, vagy e régió 
fölött már igen ritka, leggyakoribb a felső erdőtáj vágásterületein. A kö
vetkező helyekről jegyeztük fel:

Radnalajosfalva feletti Dosu Suchardul (42° 43' 47° 27') a Borgói 
hegységben 1215 m; Hajta völgy 1279 m, Nyágra völgy 1289 m, Nyegoj 
1780 m, Fancsaltető É 1344 m, Székelypatak 1433 m, Nagyerdőpatak 
1385 m, Gainesiu 1325 m, Nagyágpatak 1167 m, Fertőtető 1370 m, Kakuk- 
hegy 1398 m, Veresbükk (Zetelaka határa) 1188 m, Ocfalvi erdőlak 971 m, 
Talabor (Csíkszereda határa) 1040 m, Bolohanisiu (Borszék határa) 1391 
m, Muntyelor (Gyérgyó tölgy es határa) 1179 m, Likas havas 1359 m, 
Gerendás patak 1155 m, Hegyeshavas alatt 969 m, Facahegy (Tusnád 
határa) 981 m, Teszla 1555 m, Nagykőhavas ÉNy 1604 m.

$

Lonicera Xylosteum L. — Közönséges ükörke.

Alsó határa nincsen, magas termőhelyeken ritkább, mint az előbbi; 
maximum a Hajta völgyben (42° 52' 47° 09') van 1666 m magasságban. 
A Görgényi hegységben 1275 m-ig emelkedik (Gyergyócsomafalvi Délhegy), 
a gyergyói hegyekben a Vereskőn 1180 m-ig láttuk.
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y. Déli Kárpátok.

A Keleti Kárpátoktól a Tömös szorosa választja el. E — kelet-nyu
gati irányban elhelyezkedő —  határhegységet völgyszorosok, vagy hor
padások osztják természetes tagokra. A Bucsecs csoportba tartoznak a Tö
mös szorostól a Barca folyóig terjedő hegyek: Keresztényhegység (1802 
m), Bucsecs (2508 m), Királykő (2241 m), s ez utóbbihoz csatlakoznak a 
Barca balpartján a Fekete-hegység és Persányi hegység név alatt ismert, 
az Olt északi könyökéig érő előhegyek. Főtömegét mész alkotja. A Király
kőhöz nyugatról a Fogarasi havasok (legmagasabb orma a Negoj 2536 m) 
kristályos palákból felépített fölséges hegysora csatlakozik s a Vöröstorony- 
szorosig (352 m) terjed. A Szébeni havasok — a Vöröstorony-szorostól a 
Sebes völgyéig — szintén kristályos palából áll, a periférikus dombok 
harmadkori formációitól övezve; legnagyobb emelkedése a Cindrel 2248 
m. A Sebes és a Sztrigy közti hegység: a Hunyadi havasok orografiái ala
kulása az előbbi hegycsoporthoz áll közel, kimagasló pontjai azonban rit
kán 2000 m-en felüliek (Verfu lui Petru 2133 m, Surján 2061 m). A magyar- 
és az egyesült Zsil közé zárt hegység, a Páreng hatalmas sziklatöme
geit szintén kristályos palák alkotják, főcsúcsa a Mundra 2520 m. A hegy
vidék legnyugatibb tagját a Retyezát-csöpört képezi, melyhez az oláh-Zsil- 
től délre a Vulkán hegységet is csatoltuk. Kristályos palákból álló, hatal
mas hegytömeg, melyet a Riu maré folyó választ el a szomszédos Dél
magyarországi hegyvidéktől. Számtalan csúcsa emelkedik 2000 m fölé, 
legmagasabb a Verfu Peleaga 2506 m.

E hegyvidékhez a Kárpátok leghatalmasabban kifejlett hegységei tar
toznak, óriási tömegeik s déli fekvésük a magassági határok nagy elevá- 
cióját idézik elő, vizsgálati területünkön a legerősebbet. E terület karaktere 
tehát elsősorban a felső határok általános magas helyzete. A hegyvidék kere
tén belül téve összehasonlítást, a Fogarasi havasokat a felső tenyészeti 
határok viszonylag erős depressziója jellemzi. A lúcfenyő a Szebeni hava
sokban, a jegenyefenyő és bükk a Bucsecsen és Retyezátban emelkednek 
legmagasabbra.

A kisebb területek közti vegetációbeli különbségek: a nyugaton 
még fellelhető Tilia tomentosa, Juniperus Sabina és Syringa vulgaris a 
keleti hegycsoportokban hiányoznak, a Pinus Cembra csak a Retyezátra 
a Larix pedig csak a Bucsecsre jellemző. A felső erdőhatárt — nagyon 
kevés kivételtől eltekintve —  a lúcfenyő képezi. A közönséges boróka ritka, 
a Sorbus Ária nem fordúl elő.

A klímái viszonyok jellemzéséül idejegyezzük néhány kultúrnövény 
tenyésztési határát a Szebeni és Hunyadi havasokban:
Szőlő-határ a Sebes völgyön Sebeskápolna községnél,
935 m Sugág felett: K-DK-i oldalon megterem a tengeri,
750 m „ „ őszibarack,

1060 m „ szép gyümölcsös,
1000 m Zsinna határa: bah, káposzta, burgonya,
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1100 m Zsinna határa: árpa és rozs felső határa,
1205 m Sugág felett: rozs felső határa,
1210 m zsinnai „Magúra“ árpa és burgonya felső határa (D-DNy-i exp.), 
1418 m Prigonai erdőőri lak a Surján alatt: a burgonya nem érik be; sa

láta, petrezselyem, sárgarépa még termeszthető (ház mellett), 
1510 m Muncseli erdőőri lak, kertben: a burgonya beérik,
1037 m Donnea erdőőri lak: alma, körte és szilva megterem.

Picea excelsa Lk. — Lúcfenyő.

II. k. 49. lap.

A klimailag legkedvezőtlenebb területen: a Fogarasi havasokban ke
rül le viszonylag mélyre, a többi hegycsoportban az alsó határok magasra 
szorultak fel.

Alsó határa

Bucsecs és Persányi hegyek.... ...........  ? ?
Fogarasi havasok--------------------   680 (490) 24
Szebeni havasok — ... —- __________ 920 (588) 9
Hunyadi havasok és Páreng— ------ 870 (530) l l
Retyezát-csoport — ..— ----------    900 (765) 8

Déli Kárpátok: 800 (490) 52

Hogy a Fogarasi havasokban viszonylag legzordabb, a Szebeni hava
sokban pedig viszonylag enyhe kiima uralkodik, bizonyítják a felső tenyé
szeti határok is. Ezek átlagai éppen az említett két hegységben mutatják 
á szélsőségeket.

Felső erdőhatárok:

t. f. m ag., (m)

Bucsecs-csoport ----------- . . . -------- — ... 1770
Fogarasi havasok--------------- ---------------------- 1680
Szebeni havasok__________„________ __________  1810
Hunyadi havasok_________- --------------- --------  1740
Retyezát-csoport — -_________________________  1720

Déli Kárpátok: 1750
A faalakú előfordulás tenyészeti pásztája, dacára az alacsony felső 

erdőhatárnak, a Fogarasi havasokban a legmagasabb; legkeskenyebb a 
Retyezátban.

Tenyészeti öve: (m)

Bucsecs-csoport .................................... ... ?
Fogarasi havasok....................................... ........ 1000
Szebeni havasok___________ ______ ___________ 890
Hunyadi havasok.— ....... ...... — .....................  870
Retyezát-csoport - .........- ___________________  820

átlag (800— 1750 = )  950
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Az alsó és felső határok összehasonlításából az tűnik ki, hogy a 
klimai különbségek nagyobb határeltolódást vonnak maguk után az alsó, 
mint a felső határoknál, amiből az is folyik, hogy a tenyészeti pászta a 
melegebb klimával biró hegységekben nemcsak magasabbra kerül, de 
keskenyebb is lesz.

alsó h atár (m) felső h atár (m) tenyészeti öv (m)

Fogarasi havasok ... 680 1680 1000
Szebeni havasok_____  ______ 920________ 1810_________ 890_______

különbség 240 130 110
Ebben az esetben tehát az alsó határok közt 240 m a differencia, 

a felsők közt csak 130 m; ilyképen a lúcfenyő tenyészeti öve 110 m-el 
keskenyebb a Szebeni havasokban.

Az eddig említett alsó határok a szórványos előfordulásra vonatkoz
tak; a tömeges előfordulás — állományképzés — öve mintegy 270 m-el 
magasabban veszi kezdetét, átlag 1070 m-nél. Míg a szórványos előfordu
lás minimuma (490 m) a Fogarasi havasokban van, az állományképzésé 
(554 m) a Zsil szúrdukában. Azt vártuk volna a szórványos elterjedés 
alsó határának összehasonlítása után, hogy az állományképzés alsó határa 
is a Fogarasi havasokban lesz legmélyebb. Jelenlegi helyzete itt — éppen 
ellenkezőleg — igen magas, hogy miért, erre hamarosan feleletet kap az, 
aki e havasok alján, az Olt medencéjének lassú emelkedésű peremén 
egyszer is járt. A lucfenyőt itt az ember szorította vissza; a szelid 
lejtőkön bokros legelők léptek a lúcállományok helyébe, melyekben a fenyő 
legfeljebb sporadikusan lép föl; a bokrosokból idővel erdő lesz, melyben 
azonban a bükk az uralkodó. E hegység alakulásából s a tövében épült 
falvak elhelyezéséből ezen az eredményen nem is csodálkozhatunk. A 
szomszédos hegységeknek egészen más a jelleme, a községek messze és 
mélyen feküsznek a fenyő övétől, a hegylejtők végső kifutásukban nem 
nyújtanak oly kedvező területeket legelők, kaszálók létesítésére; erre úgy 
a Szebeni, mint a Hunyadi havasokban főleg a magas fekvésű, lapos hegy
hátak voltak alkalmasak; ezeket a Fogarasi havasok éles gerincein nem 
igen látjuk. Tehát az orografiai viszonyok kényszerítették e vidékek lakos
ságát arra, hogy az egyik helyen a hegység szelid lejtőin, másutt pedig a 
távolabbi gerincek mentén szabja szűkebbre az erdők területét.

Miután a hegyvidéki átlagos alsó határ 800 m s az állományképzés 
alsó határa 1070 m, a lúcfenyő sporadikus előfordúlásának öve ilyképen 
270 m magas. Vegyük külön-külön a hegycsoportokat s megítélhetjük az 
eltérések nagyságát.

szórv. a. h. áll. a. h.
szórv. elöf. 

pásztája (m)

Fogarasi havasok_____ 6 8 0 1 1 8 0 5 0 0

Szebeni havasok_____ 9 2 0 1 0 9 0 1 7 0

Hunyadi havasok_____ 8 7 0 9 3 0 6 0

Retyesát-csoport _____ 9 0 0 1 0 5 0 1 5 0

Ez az összeállítás igazolja az előbb mondottakat s kifejezésre juttatja 
a lúctenyészet jelenlegi állapotát a Déli Kárpátok alsó erdőtájain. Míg a
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Fogarasi havasok alján hatalmas — 500 m magas — övben csupán el
szórva tenyészik, addig a Hunyadi havasokban az ennek megfelelő pászta- 
magasság 60 méteres. Ez utóbbi számeredményhez hozzá kell még fűz
nünk azt a megjegyzést, hogy a Hunyadi havasok fenyő területének tete
mes része az államkincstár tulajdona s ez a körülmény is azokhoz az 
okokhoz sorakozik, melyek e hegycsoport lúcállományai felszorításának 
itt útját állották Meg kell még említeni a lúcállományoknak bükkösök ál
tal történt felszorítását, melyre a Hunyadi havasokból van néhány pél
dánk. Ily esetekben a lúcosok alsó határa igen magas, összeeshetik a 
bükkállományok felső határával is.1 A Godján havas délnyugati lejtőjén 
(41° 00' 45° 39') 1465 m magasságban érintkezik az elegyetlen lúcos az 
elegyetlen bükkössel, a Titiána É-i oldalán (41° 02 ' 45° 34') 1470 m-nél 
van az elegyetlen lúcos alsó határa.

Részletezés.

Bucsecs-csoport. Egyetlen alsó határadatunk van (Kiskirálykő ÉK-i lej
tője 751 m); az előzők után csak annyit mondhatunk, hogy itt az átlagos 
alsó határ aligha fekszik mélyebben, mint a hegyvidéki átlag (800 m).

Fogarasi havasok. Szórv. a. h. áii. a. h.
(m) (m)

Bulea v ö lg y ....... ................ ............................  620 890
Kaszuka urszulec, gerinc ---------- -------------- 1230
Felsővist, Zanoga É___________ _________ _____ 874 1308
Vist völgye -------------- - .............. -.......... -  681 1115
Vistea maré gerinc, É ---------- ------------------  811 1130
Terica gerinc, É ----------- --------------------------  623 1305
Girdomán gerinc, É--------------- -----------------  756 1383
Árpásu maré völgy-.......... -................. — — 641 962
Lajta völgy N y ---------- -------------------- ------  872 953
Szarata, Fatia Riului É ........ ......... ......... -  609 1395
Porumbacsel v ö lg y -----------  - ........... ..........  590
Szmida e. r. É, 42° 1 1 ' 45° 43'  ......... ........ 490
Valea Corbuluj 42° 23' 45° 42' _____ ______  577
Albota völgy, 42° 19' 45° 4 2 '------------- ------  680

Szebeni havasok.

Riu Sibeluhíj É --------- ------------------- — — 1096
Orlát, Capu Folti D--------------- ---------------- 1046 1182
Vále, Costa tiarini É ....... .......................1052 1096
Guraró, La Pisc É --------------- -----------------  717

Pareu Tomnatik ------------------------  1134
Riu maré DK ----------------------------- 1213

1 E helyzet rendesen a hegycsoport periférikus helyzetű (főleg nyugati), végső 
havasnyulványok alatt áll elő.
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Szórv. a. h. Áll. a. h.
(m) (m)

Szibiel, V. Saroi ÉNy ______________ _______  1090 1115
Arsita K -É K ________________ 41° 31' 45° 44' 1200 1235
V. Mogosuluj DK____________  41° 48' 45° 36' 934
Valea Reá D N y____ ______-  41° 49' 45° 35' 708
Sebes v ö lg y -----------—................................ — 588 795 •
Dobra vö lg y ___________________ — ------------- 705 990
Bisztra völgy.— -------------  870

Hunyadi havasok és Páreng.

Alunuluj völgy -- ______________    700
Zebruluj vö lgye______________     1000
Godján patak ____________________    980
Petrosz völgy (Rudjele a la tt)--------------------  877
Petrillától északra, Tája völgy ---------------- 735
Ósebeshely felett, Riu maré --------------------  770
V. Mirasuluj É, 41° 15' 45° 41' ____________  880
Galciaguluj (v.) 41° 16' 45° 40' ____________  795
Tsekán patak ___________________     1071 1144
Malea v ö lg y __________________________________  1106 1132
Magyar Zsil — . . . __________________________  728
P. Vojvoduluj------- ---------------------------------  820
Zsil szurduka_________________________________  530 554
Gura Plajuluj É-ÉNy ________________________  1312 1320

Retyezát-csoport.

Riusor völgy----------------------   898 1163
Riu Nuksora.................. ......................  ... — 928 1007
Matim K ____________ ... ... . . . _______— ... 1246
Nagyvíz (Riu maré)........ ..........   883
V. Párosuluj------------------------------------------  906
Riu a lb u -------------  828 1003
Riu Páros__________   922 1025
Lancsic patak _____       838 920
Culmea 40° 43' 45° 26'________________________  112 0
Borbát völgy 40° 44' 45° 27' — _____________ 765
Gura Zlata felett ÉK ___________________ ~c 1000

A felső erdőhatárok alatti szakadozott erdő kevéssé fejlett, keskeny 
pásztát foglal el. Az északi hegyvidékeken normálisan 100 m körüli, itt 
átlagosan 70 m-es, 40— 90 m közt ingadozik. A zárt erdő öve ilyképen ma
gasra emelkedik s ez a körülmény a fahasználatokra nézve jelentős. A 
legfelső 8 m-es fák tenyészete kereken 10  m-el emelkedik magasabbra 
az erdőhatárnál. A szélsőségeket tekintve, az erdőhatárok maximuma 1880 
m a Hunyadi havasokban (Vurvu lui Petru DK), a 8 m-es fák legmaga
sabb lelőhelye 1900 m a Retyezátban (Zanoga D).
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A zárt és szakadozott állományok felső határai:
Zárt áll. f. h. (m) Szakad, áll. f.h.(m) 

átlag max. adsz. átlag max. adsz.

Bucsecs-csoport-----------  1730 (1802) 23
Fogarasi havasok —................. 1620 (1775) 37
Szebeni havasok_________ 1730 (1858) 39
Hunyadi havasok és Páreng — 1690 (1835) 55
Retyezát-csoport-......................  1640 (1806) 53

Déli Kárpátok: 1680 (1858)207

1770 (1848) 22 
1680 (1804) 9 
1810 (1878) 29 
1740 (1880) 56 
1720 (1862) 79

1750 (1880)195

Nem érdektelen az erdőhatárok maximumainak közel azonos érté
keit figyelembe venni: mindegyik csoportban léteznek oly —  kivételes — 
helyek, ahol a lúcerdő 1800 m fölé emelkedik, de sehol sem 1880 m-en 
túl. A Fogarasi havasok itt is elmaradnak, nemcsak az átlagoknál. Akár az 
átlagos erdőhatárok, akár a zárt erdő felső határának magasságát tekintjük, a 
sorrend a következő:

1 . Szebeni havasok
2. Bucsecs-csoport
3. Hunyadi havasok, Páreng
4. Retyezát-csoport
5. Fogarasi havasok.

A bükk mellett az erdők főalkotója, valamennyi hegységben felső 
erdőhatárt képez; kivétel a Páreng és a Szebeni havasok egy-egy enyhe 
nyugati havasnyúlványa, ahol a bükk az erdőhatárképző. A lucfenyő szaka
dozott állományai közt ritkán foglal helyet más fafaj: a Bucsecsen a Larix s 
alárendelt mértékben a Pinus Cembra, —  a többi hegycsoport közül csak 
a Retyezát szakadozott lúcosaira mondható jellemzőnek a havasifenyő 
jelenléte. A lombfák közül az Acer Pseudoplatanus egy-egy példánya kerül 
még fel ily magasra. Az alhavasi tájat rendesen a törpefenyőrégió alkotja, 
melyben az eltörpült lúccsoportok átlag 1940 m magasságig érnek.

A faalakú előfordulás formációi — a zárt és szakadozott erdőalak — 
felső határadatainak nevezetesebbjeit hegységek szerint csoportosítva, itt 
soroljuk fel:

1. Bucsecs-csoport. a) A Bucsecs zárt lúcállományainak átlag felső ha
tára 1740, szakadozott állományaié 1790 m; legfelső fává nőtt példányát 
1848 m magasságban találta K ö f a l u s i  a Gaura északi oldalán, b) A K i
rálykő zárt lúcállományainak felső határa átlag 1710, a szakadozottaké 
1730 m, tehát a Bucsecs felső határaihoz viszonyítva leszorított; a leg
felső faalakú lúcfenyő 1843 m-nél nő a Nagy Királykő DK-i lejtőjén.

Z f rth.e‘ felsöe-h* 
t. f. mag., méter

Gucán ÉNy, és DNy ...................  1702 1769
Borbulec N y --------------    1680 1710

É K ....................................................  1745
Dudile É .................     1720
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Dudile ÉK __________________________
É N y __________________________

Vrf. Batrine alatt É N y--------------------

Gaura É N y ---------------------------------

É maximum _ __ _

Z f T\l e ' felsőe.h . 
t. f. m ag., m éter

_____  1760
_____  1689
_____  1714

( 1736 
” \ 1820 

_____  1802 1848
D N y ----------------------------- . .. _____  1774 1824

Muntye Glincsi É ------------------------ _____  1770 1799
Malajest É K --------------------------------- _____  1798 1845

völgy ----------------------------- _____  1694 1716
ÉNy__________________________ _____  1739

Buksoj ÉK (Larix-szal együtt) _____ 1780
É (Larix-szal együ tt)_________ 1830

Nagy Királykő D K _____ _ _________ _____  1700 1810
D K — ________________ _____  1717 1760
DK — ________________ _____  1735
D K ___________________ _____  1676
ÉNy ________________ _____  1627 1650

Kis Királykő ÉK----------------------------- _____  1760
DNy -----------  ----------- — — 1710 '

2. Fogarasi havasok. A lenyúló sziklaterületek, kőfolyások és lavina
járatok gyakran igen mélyre szorítják le formációinak határát. A Bulea 
völgyben a lavinák 1410 m-ig nyomták le a záródott erdő határát, teljesen 
elsöpörték a szakadozottat, a Vistea-mare völgyben a patak mentén 1484 
m magasságban nő a legfelső 8 m-es lúc, a Vistesóra völgy fenekének 
1406 m-es pontján a zárt erdő csak 8 m magas egyedekből áll, az Utsa 
maré völgy végén a legeltetésből folyó irtások 1355 m-ig nyúlnak le. Egy 
hegycsoportban sincs akkora különbség a völgyfenék és hegyoldalak felső 
lúchatárai közt, mint éppen a Fogarasi havasokban; a szűk völgyek északi 
irányú futása a völgyvégek csekély inszoláció-tartama, zordsága, a törmelék
talajok gyakorisága stb. idézi elő ezt a nagy differenciát, mely 300 m-t 
tesz ki átlagosan. Ha a völgyekből vett eseteket kiküszöbölnők, a Fogarasi 
havasok zárt lúcosainak 1620 m-es átlagos felső határa 1690 m-re szökne 
fel. A II. kötet 49. lapjának c) átlagsora is 190 m különbséget tüntet fel 
a völgyek és hegyoldalak tenyészeti határa közt s ez is a Fogarasi hava
sok völgyadatainak az eredménye. A többi hegycsoportban sokkal kedve
zőbbek a fatenyészeti viszonyok a völgyvégeken, a Szebeni havasokon pl. 
alig-alig látni lavinajáratokat, épúgy a Hunyadi havasokban sem. Ez is 
hozzájárúit ahhoz, hogy az utóbb említett két hegycsoport lúcerdőhatárá- 
nak átlagát a völgyadatok nem csökkentik annyira s e helyeken elég 
egyenletes az erdőtenyészet felső vonalának futása, ellenben a Fogarasi 
havasokban keskeny nyelvekre s össze-vissza szakgatott, zegzugos. A zárt
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és szakadozott erdő öve itt csak általánosságban veendő; a határadatok 
legmagasabbjai a következők:

Zf r h.e ' felsö e .h . 
t. f. m ag., m éter

Serbota völgy (fenék) ----------------------------- 1515
Negoj lába a menedékháznál-.............   1675
Piscu Serbota K ---------    1595 1600
Magúra gerinc -----      1528 1560
Zanoga gerinc É —........... ---------------------  1650 1650

a Vistesora völgyre hajló K-i lejtő — 1763 1763 
a Vistea maré völgyre hajló Ny-i lejtő 1708 1758

Vistea maré gerinc K ---------    1714 1738
Ny........ ...........................  1732

Terica ger., az Utsa mare-ra hajló K-i oldalon 1749
D, 8 m-es példányok--------------------  1798

Boldán-csúcs alatt ÉNy ___________________  1744 1744
Girdomán gerinc éle — ....... .................... — 1706

Ny-felé ,______    1767 1767
K-íelé — ............. .......... . — 1712

Piscu Samu gerinc Ny ................. -  -------  1775 1788
Valea Seratu-ra hajló D-DNy-i oldal, még 8

m-es törzsek, egyúttal a faalak maximuma 1745 1804

3. Szebeni havasok. A kiterjedtebb sziklaterületek és lavinajáratok 
hiánya folytán az erdőalakok kifejlődése szabályszerű. Itt termett fáját a 
kereskedővilágban a legkitűnőbbnek tartják. A lúc-őserdő még ebben a 
hegységben borít legszámottévőbb területet, főleg a Lotru felső folyásán. 
A fatenyészet határa 30 m-el magasabb az erdőtenyészet felső határánál: 
1840 m, maximuma 1890 m a Contiul maré havas ÉK-i lejtőjén.

Z f.rth.e' felsöe-h- 
t. f. m ag., m éter

Prája É-ÉNy (Szelistye IV. h. r.) ..................  1811 1834
Verfu Strimba maré É .................................... 1772
Jezeru mic DK-K ........... .............................  1838 1868
Dosu Contiuluj É K .......... ...............................  1668
Presba É ............................................... ..  ... 1625
Vrfu maré alatt ÉK ......................... ........... 1651

É ........... -  ......................... * 1718
ÉNy ............   1700

Vrfu Farkas alatt É K ........ .. ........................  1724 1760
ÉNy.................................... 1800

Nyegovan mare K .................................... ..  1744
ÉNy .................................... 1858 1867
D .........................................  1765 1796
ÉK — ..............................  1824 1836

Klobucset ÉK ......................................... ... 1776 1824
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t. f. mag., méter
Bucsecs K — ....... . A---------------------------- 1730
Stricatu Ny — _________________    1818

K-DK ____________________    1805 1833
Bálin dru N y _________________________________  1790 1840
Contiul mik É K -------------------------------------- 1830
Balu DNy__________     1878

ÉNy______ ______________________   1860
Szeracsin mik ÉK ____________ *----------------  1877
Goaca de sus Ny _________________   1820 1838

de jós K _____ _______________________  1795 1806
Izvoru Frumosi DNy _____ — — __________  1774 1802
Túra. É ____________________________________  1834
Contiul maré ÉK ___________________________ 1845
Oasa maré, ÉNy____________________   1664

DNy_________________   1710

4. Hunyadi havasok és Páreng. Jelleme legközelebb áll a Szebeni 
havasokéhoz s ettől csakis azért választottuk külön, hogy kisebb területek 
tenyészeti határai közt is összehasonlítást tehessünk. A keletebbre eső 
Szebeni havasokon átlag 70 m-el szökik magasabbra az erdőhatár, mint 
itt. A Páreng hegység főgerincének sziklás alkotása igen elüt a Hunyadi 
havasoktól; a Páreng magas hegycsúcsai, délibb fekvése elő is idéz egy 
kis határemelkedést. Ha tehát külön-külön állapítjuk meg az átlagértéket, 
az eredmény a következő:

Zárt állományok felső határa Hunyadi havasok 1690, Páreng 1710 m 
Szakad, állományok f. h.-a Hunyadi havasok 1740, Páreng 1750 m.
A legfelső 8 m-es fák kivételesen igen magasan tenyésznek, pl. a 

Párengen (Síivei) 1882 m, a Vrf. lui Petru-n 1880 m magasságban.

Zf.rth.e‘ fel8Öe-h- 
t. f. mag., méter

Vurfu Negru Ny— .........................................  1695
Fecsica K ....................................................  1638 1665

É — — — ......................................  1668 1671
Balé ÉNy.......................................................... 1612 1634

D K ..........................................................  1584 1624
Vurfu Petru É ..........   1780

É K ...............................................  1835 1880
ÉK..............................................   1790 1822
K ........   1772 1815
D ......................................... — 1596 1618

Pareu Petruluj D ...........................................  1665 1684
DNy .............    1685 1733

Purul K — .............................................   1774 1816
ÉNy ..................................................... 1825
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Globucset DK -----
K ...........
É N y ____

Ansel ÉNy ... .•___
D .................
N y .................

Surján DNy ...........
É-ÉK_______
K____ ______

Kirpa ÉK _______
DK ...........

Párengul (Izvorul) É.

DK ... . 
DNy-Ny . 

 ̂ÉNy-Ny .
Bágya É N y ...........

D N y ...........
Capra ÉK ...........

D N y...........
Dilma popi ...........
Dosu Síivei ÉK ... . 
'Gura Plajuluj Ny .
Slima É ................
Zavojele K ...........

z |rthe- felső e.h.
t. f. mag., méter
1701 1714
1710 1728
1740 1765
1696 1711
1694 1704
1666 1842
1790 1812
1740 1754
1734 1803
1754 1785
1732 1821
1755 1791
1682 1742

1678
1654 1680
1718 1762
1620 1734

1714
1783 1821
1743 1780

1743
1852
1770
1800

1745 1804
5. Retyezát-csoport. Az erdő felső határa rendesen a sziklarégióba nyú

lik be s ez korán szakadozottá teszi a lúcállományokat, ellenben védel
met nyújt kisebb csoportok, egyes fák tenyészetének. Az erdőhatár 1720 
m-es átlagán túl 1780 m magasságban vontuk meg a faalakú előfördúlás 
pásztájának felső szélét; az utolsó 8 m-es példányok a Zanogán 1900 m 
(egyúttal hegyvidéki maximum), a Plésán 1875 m, a Síivein 1890 m, a 
Zanogucán 1898 m, a Fatia Fecsin 1810 m, a Dosu Secheriloron 1856 m, 
a Branun 1758 m magasságban nőnek.

Fatia Paltinuluj K
Picuiul É N y -------
Vrf. mare K -------

DK —
D _____

Papusa É N y-------
Csiomful É K -------
Buta mika DK

Zf r^ e- felső e.h. 
t. f. mag., méter
1693 1710
1780 1797
1715

1749
1710

1782
1770
1756

Fekete—B lattny: F á k  és c se rjék  e lte r jed é se . 28
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Zárt e.
f. h. 

t. f.
felső e.h. 

mag., méter
Scorota É K ........... -.......................................  1590
Plésa K .......................................................

É K .......................................................

La Gropa ÉNy — ................................    .

Riu Parósága (völgy) ........  1597
Vasiéi É ......................................— ..........
Bragyetu É ..................................................... 1570
Dealu Zanoga D N y........ ................................. 1678

K .......................................
Zanoga D........ ..............................................

ÉK _____ ______ ..............................
K ....... .......................................... - .
DNy-Ny.................— .........................  1806

Rádes gerinc ..........   1666
É N y ................... .. ............_ ............
Ny -........... - ..................................

Zanoguca D ............................. ....................
Síivei DK.....................................................  .

DNy ..................................................
Paltina É N y...............................     .

É - ..........................................
K — ..................................................

Borescu maré Ny ------------- ------ —...........
ÉK ... .................................

Zlata ÉNy ........... - ..................................
Dosu Secherilor DNy ................... .............
Sasa É K ...... ....................... ......................
Branu DK ..................................................

É ........ ..............................................
Zejku K - .........-  — .................................
Fatia Fecsi DK— -------------------------------

K _____ ... .. ...........................
N y ........... ................................

Tornásza É K ................... .. ...........................
DNy ......................................... :

Az eltörpülést részlegesen a felső erdőhatárok magasságában is meg
állapíthatjuk, teljessé a legfelső 8 m-es fák átlagmagasságában lesz; erre 
a hegyvidékre az eltörpülés alsó határát 1760 méternek, a felsőt 1940 in
nék találtuk. Az eltörpülés maximuma 2200 m, a Nagy Királykő legma
gasabb csúcsa alatt (DK-i exp. 20 cm magas példány). A 2000 m körüli 
szintekben főleg sziklák, szakadékok védelme biztosítja még létíöltételeit, 
a törpülés teljes fokozatait is meg lehet gyakran állapítani, így pl. a Nagy

1590 1680
1620 1755

1778
1670
1702

1597 1608
1650 1712
1570 1678
1678 1744
1670 1710

1875
1870
1842

1806 1862
1666 1700
1726

1729
1860
1850

1656
1660

1789
1530

1767 1832
1783 1825

1798
1850
1755

1678 1710
1698
1610
1620

1752
1778
1728

1650
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Királykő DK-i lejtőjén felfelé haladva, sorrendben következő méréseket 
tett K ö f a l u s i :

1717 m zárt állományképzés f. h.-a,
1760 m szakadozott erdő felső határa,
1843 m legfelső 8 m-es törzs,
2070 m 2*5 m-es példány védett helyen,
2200 m 20 cm-es bokor.

A Bucsecsnek „Gaura“ nevű részén (DNy-i exp.) az 1824 m-nél talált 
facsoport felett 2104 m magasságban 50 cm-es, a Szebeni havasoknak 
„Sztrikát“ havasán (D-i exp.) 2010 m magasságban 1 m-es, a Retyezát 
„Zanoguca“ havasán (D-i exp.) 1930 m-nél 2 m-es, „Zanoga“ havasán 2002 
m-nél 1*2 m-es volt a lúcfenyő. A legfelső példány a Vurfu Petrun (Hu
nyadi havasok) 2020 m magasan 70 cm-re nőtt, a nyugati szeleknek kitett 
oldalakon, pl. a Capra-n (Hunyadi havasok) 1900 m magasságban csak 
30 cm-es és feljebb már nem is láttuk; aPárengalatt —  szintén nyugati 
hegyoldalon — 1876 m-nél feljebb nem emelkedik s itt 80 cm-es, az ellen
kező hegyoldalon (ÉK) ellenben 2013 m magasságban még mindig V2 m-es. 
Ahol törpefenyő közt keres menedéket, ott a legmagasabban tenyésző 
példányok teljesen a törpefenyő magasságához simulnak.

Abies pectinata DC. (A. alba Mill.) — Jegenyefenyő.

II. k. 50. lap.

Az alsó határ hegyvidéki átlaga ugyan 780 méter, de a Retyezáton 
955 m-en alul mégsem fordul elő, a Hunyadi havasok és Páreng vidékén 
is 900 m az alsó határok középértéke. A Fogarasi havasokban viszonylag 
legmélyebbre kerül le, átlag 730 m-ig, a minimum is itt van: 590 m a 
felsőporumbáki üveghuta közelében a Porumbacsel völgyben. Ritka eset, 
ha túllépi a lúcfenyő alsó határát; a számeredmények azt mutatták, 
hogy a lúcfenyő a Fogarasi havasok alján 680 m-ig, a jegenyefenyő 730 
m-ig, a Hunyadi havasokban a lúcfenyő 870, a jegenyefenyő 900 m-ig 
ereszkedik le.

Az alsó határadatok közül — a már említett minimumon kívül — 
megemlítjük a következőket:

Fogarasi havasok. t. f. mag., (m)

Felsővist, Vistesóra v ö lg y -----------------------------— 681
Vistea maré gerinc ----------------------------- 811

Felsőucsa felett, Terica gerinc --------- ---------------  657
Girdomán gerinc — ----------- -------- --------  756

Felsőárpás, Árpásu maré völgy -----------------   663
Strézakerczisora, Lajta völgy----------------------------- 872

Bulea völgy -------— .... ......... --------------- 677
Szarata, Fatia Riuluj --------------- ---------------------  609

28*
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Hunyadi havasok. t. f. mag., (m)

Ósebeshely, Valea Uji ----------------------- -------------- 1060
Godján patak -------------- ------- ---------------  980
Petrosz völgy — ................ — ---------------- 880

Zsinna, Dobra völgy ----------------------- - — ------- 670

Betyezát-csoport
Valea Nyekisuluj - .........-  — --------- --------------- 955

Ritkán állományképző; kisebb területekre szorítkozó formációját 880— 
1310 m átlagmagasságok közt a bükk és lucfenyő zónájának következő 
helyein láttuk:

a Fogarasi havasok Vistea maré nevű gerincén 1146— 1339 m közt
ugyanezen hegység Zanoga ger. (Comanda tisztás) 1263 m-nél
az Árpásu maré völgyben (szórv. lúc és bükk)— 1273 m-ig

(tiszta állomány)........  1127 m-nél
Porumbacsel völgy, bükkállományok közt — — 821 m-től
Sebes völgy a Hunyadi havasokban, alsó határ — 678 m
Muntye Predusuluj a Bucsecsen, felső határ------- 1317 m
A Retyezát-csoportban, a Szebeni havasokon és a Párengen csak 

szórványosan tenyészik.
Szórványos elterjedésének felső határa — a faalakra vonatkoztatva

—  az egyes hegycsoportokban a következő: áti. max. adsz.

Bucsecs-csoport......................... ...........................  1420 (1734) 17
Fogarasi havasok -------------------------------------- 1340 (1500) 17
Szebeni havasok, Hunyadi havasok és Páreng 1340 (1528) 37
Retyezát és Vulkán--------------- — .......... ........... 1420 (1668) 20

Déli Kárpátok: 1370 (1734) 91

E hegycsoportokat keletről nyugat felé sorakoztattuk s az eredmény 
különösképen egy középső behorpadás, mely a Szebeni havasokban a leg
erősebb. A Bucsecs és Retyezát hegytömegein óriási elevációt ér el s a 
Bucsecsen van a jegenyefenyő-előfordúlás országos magassági maximuma: 
1734 m (a Buksoji szikla védelmében a grófi vadászháznál, 43° 09' 45° 28').

Faalakú tenyészetének legfelső esetei a következők:

1 . Bucsecs-csoport. t. f. mag., (m)
Buksoji szikla D, egyetlen példány________________ 1734
Gucán DNy ___________________ ___________________1411
Plaju Plésa Ny — ............-.................... ..................  1350
Spitzberg alatt ÉNy ---------------------   1396
Malajest É K _______________    1406
Porta völgy baloldalán ÉK -------------- -------------  1447
Vrfu Goga alatt Ny (törpe példány: 1480)_______ _ 1418
Muntye Predusuluj ÉK (törpe példány: 1560) ______ 1430
Királykő, Padina Sindileri É _______________________  1424

Padina Rikici (törpe példány: 1520)
Kis Királykő É _____________________   1466
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2. Fogarasi havasok. t. f. mag., (m)
Vistea maré gerinc N y----- r ....................................  1500
Felsővist, Zanoga gerinc É ...................................  1402
Felsőucsa, Terica gerinc ÉK ----------- -------------,.. 1375

Girdomán gerinc É ...............................—  1406
Árpásu maré völgy.............: .............. ................... -  1186
Stina casuca ursulec felett É ----------------------------- 1286
Lajta völgy K .................. - ....................... ............ 1384
Faca Riuluj É ............................ -.................... ........ 1479
Comanda de var alatt K (Felsőporumbák felett) ... 1468

3. Szebeni havasok, Hunyadi havasok, Páreng.
Ardeu DK 41° 29' 45° 4 1 ' .........................................  1388
Guraró község, Nikolesti N y ........... ................. ......  1528
Yalea Mogosuluj jobbpart ......... 41° 48' 45° 36' 1280
Presba É N y .......................  41° 48' 45° 36' 1352
Fagyet É N y ....................... T ......... 41° 48' 45° 34' 1332
Dimbu Farkasuluj É K ................... 41° 46' 45° 33' 1327
Szászhétbírák erdőbirtoka, Plésa É .........................  1332

Pareu Sztrikat D ......... 1356
Sztrikat ÉNy _____ — 1490

Gilcság D N y ....................................  41° 15' 45° 40' 1330
Balele K .........................................  41° 17' 45° 38' 1460
Dosu Balelor Ny..............................  41° 17' 45° 38' 1337
Mutya lu Stan K ...................... 41° 16' 45° 38' 1331
Ósebeshely, Szkoruset É .........................................  1360

Muncsel DK ............................................  1390
Rudjele DNy .................................    1245

Hasú D K .........................................  41° 24' 45° 42' 1394
Paltinei DNy.................................... 41° 13' 45° 37' 1378
Mizslocsia DK ..............................  41° 20' 45° 39' 1413
Runcul cailor É N y .........................  41° 22 ' 45° 39' 1400
Parengul K ....................................  41° 09' 45n 24' 1480
Dosu Síivei É K .....................   41° 12' 45° 23' 1448
Dosu Szterminoszu É ...................  41° 14' 45" 28' 1280

4. Retyezát.
Sub Mormut ÉK (törpe 1550 m-nél).................. . ... 1450
Paltina É.................................................      1422
Borescu Ny .......................................     1570

É K ........................................ . ... ..............  1556
Stina di Borescu D N y ...........................................   1668
Zlata Ny (törpe 1514 m -nél).............. .. ................... 1405
Sasile É-Ny (törpe 1495 m-nél) ............................... 1460
Branu ÉNy ..................    1434
Tornásza É K .......................   1508
Fatia Fécsi D .......................   1360
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Pinus silvestris L. — Erdeifenyő.

Átlagos alsó tenyészeti határa igen magas: 630 m. A minimum 476 
m (Kistalmács, Szeben vármegye), ahol összefüggő állományt képez. Közel 
ily magas termőhelyen van Csopeánál (Hunyad vármegye) is (478 m 
Dealu Poieni erdőrész, 40° 39' 45° 34').

A Bucsecs-csoportban a Nagy Királyka mészszikláin tetemes magas
ságokig elszórva látjuk; gyakorinak itt egyáltalában nem mondható. Leg
alacsonyabb termőhelye 870 m magasságban van a Brsza Groszetulujon 
(DNy-i exp.) A Padina a lui Kalineszi és a Padina rikici meredek szikláin 
szakadozott állományt képez 1348— 1546 m közt s a Padina Sindileri-n 
még faalakban éri el szórványos előfordúlásának egyik maximumát, az 
1650 métert (ÉNy-i exp.). A Bucsecsen magán egyedüli példányt talált 
K ö f a l u s i  a Dealu Gucán-on 1454 m magasságban (DK, 43° 03' 45° 26'). 
A Kiskirálykőről úgy látszik teljesen hiányzik.

A Fogarasi havasok területén igen ritka lehet; S im o n j a i  sem említi. 
Felsőárpás határában az Árpásu maré völgyön 1442 m magasságban egye
düli, igen koros, alul 45 cm átmérőjű csúcstörött példányt talált T ö l g y e s  

J ó z s e f .

A Szebeni és Hunyadi havasok sokkal több erdeifenyő-termőhelyet 
őriztek meg, mint a fogarasiak. Innen följegyezzük a következőket:

1. Nagytalmács (III. h. r.) és Besinár határában a Szászhétbirák erdő
területén, csülámpala-sziklákon elszórva, a Cód völgy mindkét oldalán 
Riu Szadulujtól fölfelé. Felső határ: 1160 m „Plésa erdőrész“ (41° 36' 
45° 35').

2 . Sebeskákova II. h. r.-benl (szászsebesi járás) 500 m t. f., D-i exp., 
41° 19' 45° 48', öreg törzsek kopárosodásnak indúló mésztalajon.

3. Kistalmács község felett kezdődő, összefüggő állomány a Lungsóra 
erdőrészben 476— 804 m magasságig, sekély mészmurvatalajon. Dealu cű 
Pini erdőrész 692 m-ig. Törzsei nyurga növésűek. A szomszédos Bojcza 
határában is terem.

4. Zsinna (II. h. r.). A Lotru mellékén, sziklákon elszórva (a Bucsecs, 
Sztrikát és Furnika erdőrészek közti szakaszon bőven).

5. Orlát (I. h. r.). Verfu Scorosietuluj erdőrész, gneisztalajon 1418 m 
magasságban egyetlen példány (41° 31' 45° 43', D).

6. Zsinna (I. h. r.). Colcu Maguri a Riu Sebes jobbpartján, 608 m 
alsó határtól 1176 m felső határig, még a bükkrégióban, meredek, hozzá
férhetetlen csillámpala-sziklák közt, szórványosan és csoportokban sokszor 
kocsánytalan tölggyel együtt. A folyó balpartján (Kudsir határa) igen 
kevés, a lúcfenyő-régióban erdeifenyő nincs.

7. Gonczágától Csopeáig, a Hunyadi havasoknak a Sztrigybe hajló 
legnyugatibb lejtőin nyurga növésű állományok; egyedei alig ütik meg a 
8 m-t. Alsó határ: 478 m, felső határ 870 m (általános DNy-Ny-i exp.).

Össze nem tévesztendő a szelistyei járásban lévő Kákova község határával.
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Ha a III. térkép erdeifenyő-jelméseit nézzük, meg kell állapítanunk, 
hogy ez a Bucsecstől a Retyezátig egy többször megszakított tenyészeti 
övét képez, többnyire a bükk régiójában. Ez a külső körülmény is amellett 
szól, hogy e tenyészeti öv valaha teljesebb lehetett. A most csak elvétve, 
de majd minden esetben azonos tenyészeti körülmények közt lévő erdei- 
fenyőmaradványok egykor összefüggőbb erdőtestet alkothattak.

A Sztrigy balpartján, tehát már a Retyezát-csoportban is feltaláljuk 
az erdeifenyőt; míg azonban a Keleti Kárpátokban szikla- és láptalajon 
egyaránt látjuk, addig a Déli Kárpátok területén csakis szikla- és törmelék
talajokon.

Szép számban tenyészik a Riu Barbát (Borbátvíz) középső szakaszán 
Seréi} Hobicza és Úrik község határában. Összefüggő állományokba nem 
seregük, inkább a verőfényes sziklatetőkön s ezek környékén foltokat, 
csoportokat képez, 1000 m-en fölüli magasságokban egy-egy lúccal is tár
sulva. Az uralkodó állomány bükkös. A sziklás, alig járható völgy gneisz
sziklái közt még a Quercus sessiüflora és a Carpinus Betulus is előfordul, 
de csak a lucfenyő térfoglalásának kezdetéig (a Szohodol patak beömlé- 
séig). A legalsó erdeifenyő 622 m magasságban, azon a ponton tenyészik, ahol 
a folyó a hegységet elhagyja. A balparton a Culmea erdőrészben (1150 m) 
állományképző, egész a Serelului erdőrész 1190 m magasan fekvő pont
jáig s ugyanitt 1258 m-nél végződik szórványos előfordúlása (D-DK, 40° 43' 
45° 26').

A Retyezát legnagyobb völgyén, a Biu maré (Nagyvíz) mellékén ha
sonló körülmények közt, de sokkal nagyobb területen fordúl elő, mint a 
Riu Barbát-on. Közvetetlenül a völgy nyílásánál még nem látható, a Lacurele 
erdőrész (jobbpart) sziklatornyain már itt-ott felbukkan egy-egy példány 
kocsánytalan tölgyek közt 1160 m körüli magasságban (40° 30' 45° 27'). 
Felfelé haladva, különösen a folyó jobbpartján foglal el mindegyre nagyobb 
területet, a rendkívül sziklás és meredek oldalakat födve be ritkás, gyakran 
elegyetlen állományaival (pl. Gorgánu e. r.); tenyészete itt 684 m-ig száll le. 
A völgy mentén a Gura Zlata erdőházon fölül (a lúcrégió kezdete) nem 
látjuk.

Egyes példányok azonban e tömegesebb előfordúlás helyeitől távolabb 
eső és tetemes t. f. magasságú helyeken, nem ritkán a törpefenyő, törpe
boróka és havasifenyő közt is tenyésznek. A borescu-i részen a Stina di 
Borescu közelében 1650 m magasságban (exp. DNy, 40° 25' 45° 18' maxi
mum) ily tenyészeti viszonyok közt talált B l a t t n y  egy példányt; K ö f a l u s i  

a Retyezát nyugati részein látta elvétve: a Krnyik erdőrészben (40° 33' 
45° 25') 1486 m-nél, a La Mormut erdőrészben törpeboróka és lúc közt 
1628 m-nél faalakban (felső határ), 1631 m-nél már eltörpülve (40° 27' 
45° 22 ') s a Sasile nyugati lejtőjén 1500 m, az északin 1442 m magasság
ban állapította meg elszórt tenyészetének felső határát. Tekintve a Retyezát 
igen sok helyének alig megközelíthető voltát, feltételezhető, hogy felsorolt 
termőhelyein kívül számos lelőhelyéről nincs még tudomásunk; ez utóbbi 
előfordulásai is ismeretlenek voltak mindezideig.
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Pinus Cembra L. — Havasi fenyő.

II. k. 51. la,p.

E vidék összes hegycsoportjaiban előfordul, tömegesen a Retyezát- 
ban. Figyelemreméltó, hogy ÉK-i expozíciónál kerül mély helyekre, térfog
lalása is az északi hegyoldalakon a leggyakoribb. Alsó határa átlag és kere
ken 1630 méter, a legalacsonyabb adat 1502 m (Dosu Síivei a Párengen; 
egyedüli példány meredek sziklafalon). Mint 8 m-nél magasabb fa 1840 
m-ig, eltörpülve 1910 m-ig emelkedik.

( mint fa _____  1986 m, Faca Retyezataluj
aximumo | mint cserje — 1981 m (anomália), Zanoga a Retyezátban

Részletes felsorolás:

Betyezát (grániton és gneiszon; a mészkövén lévő termőhelyeket csillaggal 
jelöltük meg).

Faalak Cserjealak
t. f. mag., (m) t. f. mag., (m)

Mormétu Fétyi ÉK.................................... 1624
Rádes gerinc ........................* ......... 1666— 1774
Zanoga K, egyes fák f. h......... -............... 1952

csapatokban ................................. 1907
ÉK csapatokban....................— 1870
D 15 m-nél nagyobbak...... ........ 1900
DNy még fává nő ...... .............  1923
DK, 8 m-es f. h..........................  1950
D, 8 m-es f. h. .........................  1970
D, 3 m-esek ..............................  1981
sziklatetőn, védett helyen, fiatal 1975

Nagy Zanoga D f. h................ ... -.........  1903
Zsüdele patak a. h................-..............  1660

É igen sok és szép..........  1680
Zanoguca D, f. h. katlanszerű völgyben 1960
Sub Mormut ÉK a. h...............................  1640
Síivei.Ny f. h. - .............. ........................  1892
Paltina É f. h..........— ............. -  ......... 1795
Borescu Ny f. h-------------- -----------------  1948

ÉK f. h. -........... - .............. ..  1837
Stina di Borescu ger. a. h........ ........— 1640
Sasile É, 4 m-es f. h................................ 1860

É f. h. ................... ...................... 1830
Branu É f. h ..........................................  1814

K f. h.................... .. ................... 1775
Vrf. Strugár, a csúcs körül alulról legelsők 1565
Lolaia K, törpefenyő közt f. h .-----------  1747

DK, törpefenyő közt f. h...............  1744
-I- 1759 gerinc f. h.......................  1759
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Faalak Cserjealak
t. f. mag., m t. f- mag., m

Stinisora K, 1 m magas f. h. — ------- 1899
K f. h. . . . ....... ......... ............. 1844
K a. h. .............. ......... ............ 1637

Valerászka ÉK a. h. ____________— — 1668
ÉK f. h. ___________________  1800

Faca Retyezátuluj D, f. h. ---------------  1986
Vrf> Petru Ny f. h. ___________________  1710
Vasiéi D f. h. . . . ...................................  1708
Vrf. maré alatt DK f. h-----------------— 1790
Riu Barbát ÉK a. h . ----------- ... ...______ 1650

K f. h. ....... ....................... 1873
Papusa ÉNy f. h . _____ _________________  1789

ÉNy f. h. ..............................  1824
*Plésa ÉK f. h. _____________ ... _____  1778

*D f. h____ _______ _______ _______ 1830
*Piatra alba Piule ÉK f. h .-----------— 1860
La Gropa ÉNy f. h. ... *........... .............  1714 ' 1729
Csiunfu ÉK t  h. .............. ............. ... 1884

ÉNy f. h..............   1813
patak f. h. ________ ___________  1750
DK f. h. - _____ ___________ _ ... 1878

Páreng. Egyetlen példányt látott K öfalusi Gy . (1. az elől említett mini
mumot)

Szebeni havasok (csillámpalán és gneiszon):
A Cindrel alatti Jezeru maré (Nagy tengerszem) alatt mintegy 20 

példány nő ;1 ettől kissé nyugatra, a Frumósa alatti Jezeru mic (Kis ten
gerszem) alatt — É-ÉNy-i expozíciónál —  valamivel gyakoribb,1 2 alsó határ: 
1742 m, a felső 1902 m; egy kőszikla tetején (Ny-i exp.) 1971 m magas
ságban van a legfelső eltörpült havasi fenyő.
Fogarasi havasok (csillámpalán):

Egyedüli termőhelye keleti területén van, a Bráza havason,3 4 ennek 
Mosulyáca nevű részén (42° 31'— 32', 45° 37'); alsó határa a Bráza patak 
jobbpartján 1540 m, felső határa 1830 m. A mosulyácai sztina közelében 
csapatosan terem, gyönyörű törzseket fejleszt. A C z e k e l iu s  által említett4 
termőhely (Valea Mogosiu, a Catavei K-i oldalán) nyugat felé a mosulyá- 
caiakhoz illeszkedik. A Catavei É-D-i gerince képezi a Fogarasi havasok 
havasi fenyőinek nyugati határát 42° 29' K-i hossz alatt. Kelet felé a Po-

1 J. B in d e r , Ein Ausflug zu den Zirbelkiefern beim Zibins-Jäser. — Jahrb. des 
Siebenbürg. Karpathenvereins. X X III. (1903.) 13. lap.

2 K im a k o w ic z  szerint (Mitth. des Siebenbürg. Vereines für Naturwiss. 1896.) mint
egy 50 példány.

a V. ö. Botanikai Közlemények 1912. évf. 192. lap.
4 Jahrb. des Siebenbürg. Ver. für Naturwissenschaften. 1912.
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zsorta völgy szikláin is gyakori volt, most már csak elvétve kerül egy-egy 
példány a szemünk elé.
Bucsecs (mészszikla-talaj). Általában igen gyéren, román részen gyakoribb.

faalak cserjealak

1 . Vrf. Batrine körül Ny, f. h. ........ ...................... 1849 1864
(lejjebb kisebb csoportok)

2 . Gaura É, szórványosan f. h . ------------------   1810
3. ÉNy, szórványosan f. h. -------------------- 1860
4. ÉNy, szórványosan f. h. -------------------- 1820
A faalak felső határának az egész hegyvidékre vonatkoztatott expo

zíciók szerinti átlagsora D-DNy-i elevációt jelez; ezt az alábbi grafikon 
juttatja kifejezésre:

m m

Pinus Cernbra L., faalakú előfordulásának felső határa a Déli Kárpátokban.

Déli expozíciónál van úgy a faalak, mint a cserjealak maximális adata is; 
az északi és déli hegyoldalakon megállapított tenyészeti határa közt 93 
m magassági különbséget találtunk.

Pinus montana Mill. — Törpefenyő.

II. k. 51. lap.

Alsó határa mélyebbre lenyúlik ugyan, mint a lúcállományok felső 
határa, de ebben a régióban főleg csak lavinatöréses, szakadékos havasi 
völgyekben, elvétve tenyész. A zárt cserjés öve a lúcerdőhatár magassá
gában —  átlag 1750 m-nél —  kezdődik; 1750— 1970 m átlagmagasságok 
közt összefüggő formációban lép fel s ehhez hozzávéve a szórványos elő- 
fordúlás pásztáit: általában 1550 m-től 2150 m-ig terjed s így tenyészeti 
öve 600 méter magas.

a) Alsó határok.

A Bucsecs-csoportban: 1676 m-ig ér le a Gucán ÉNy-i oldalán, 1611 
m-ig a Nagy Királykőn („Padina rikici“ ), 1674 m-ig a Kis Királykőn. 
Az egész hegycsoporton 1650 m vehető átlagul.

A Fogarasi havasokból gyűjtött határadatok még nem adnak elég 
hű képet e hegyláncolat törpefenyőtenyészetéről. Az alsó határokra nézve 
annyit tudunk, hogy a Zanoga gerincen még a zárt lúcosban terem a
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legalsó példány 1619 m-nél, a völgyekben mélyebben kapjuk meg a ha
tárt pl. a Lajta völgy mentén felfelé menet 1390 m magasságban; a Bráza 
völgyén 1330 m magasságban nő a lavinák által földestül lesodort törpe- 
fenyő-folt.

A Szebeni- és Hunyadi havasok határvölgyén, a Sebes folyó mentén 
1210 m-ig nyomúlt le (hegyvidéki minimum) s itt a völgyfenék posványos 
alluvium-talaján, kb. 4—5 hektár területet borít (a Sebes és Szálán patak 
összefolyása, 41° 17' 45° 34'). E hegységek más pontján jóval eleváltabb 
az alsó határ: Pareu Jezeruluj maré a Cindrel alatt 1523 m, Vrfu maré 
a Vöröstoronytól nyugatra 1700 m, Vrfu Petri 1767 m, Dosu Síivei a Pá- 
reng alatt 1709 m, a Pareu Kudsiruluj felső folyása a Surján alatt 1370 
m. Tömeges térfoglalásának alsó határpontja 1734 m (Surjáni tengerszem).

A Retyezáton néhány példány már a Rádes gerincének 1666 m-es pont
jáig is lejön; a Strugár É-i oldalán 1536m-ig, a Valerászka völgyön 1581 m-ig, 
sőt az Intelnyitora gerincen 1479 m-ig. A Zanoga gerincén 1639, a Riu 
Pároson 1530, a Merila É-nak néző szikláin 1566 m-nek mértük az alsó 
tenyészeti határt. A Retyezátra vonatkozó átlagérték 1560 m-re tehető.

b) Felső határok.

A zárt cserjés felső vonala korántsem egyenletes, néhol föltűnő ala
csonyan fekszik, pl. a surjáni tengerszem felett (1825 m), másutt igen 
magas, pl. a Fogarasi havasok néhány pontján (Girdomán gerinc 2173 
m) s a Szebeni havasok egyes helyein (Balindru maré D-i oldalán 2148 m).

Az általános felső, határ megállapítása 32 adat alapján történt; ez az 
adatmennyiség elég nagy ahhoz, hogy megosztva is eléggé megbízható 
átlagokat adjon az egyes hegycsoportokra:

átlag max.
(m) (m)

-- ................  2190 (2285)
_______________ 2150 (2190)
_______________ 2080 (2188)
............... ........ 2020 (2026)
-  - .................  2160 (2305)
______________  2190 (2285)

Déli Kárpátok 2150 (2305)

A Bucsecs-csoport törpefenyőtenyészete a Malajest völgyön 1902 m-ig 
van leszorítva, de már a szomszédos Buksoia havason (ÉK-i exp.) 2282 
m-ig, a Gaurán 2283 m-ig, 1 a Csobata-n 2170 m-ig ér fel s maximális 
magasságra — 2285 m-ig — a Valea Reá felett (D-DK-i exp.) emelkedik. A 
Nagy Királykőn egy 2146 m-es csúcson is nő.

A Fogarasi havasok Zanoga gerincén kisebb-nagyobb csoportokban 
2118, a Lajta völgy eredetén 2190 m-ig megy föl.

Bucsecs-csoport 
Fogarasi havasok 
Szebeni havasok 
Hunyadi havasok
Páreng ........... ...
Retyezát-csoport

1 Hajd ú  szerint (167. 1.) 2300 m-ig.
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Szebeni havasok.
f. h. (m)

Kis tengerszem fensíkja a Cindrel alatt— .............. 2070
Tarnea É N y ...............................................................  2058
Steflistye É .......................-.......................................  2103
Nyegovan maré, Nedeja Contiuluj É~.................— 2020
Balindru maré DNy. maximum ........... ................... 2188
Gungurec ÉNy (a Cindrel Ny-i részén) — ....... ......  2055

Hunyadi havasok. Az ósebeshelyi határ Vrfu negru havasán 1740— 
1869 m magasságok közt részben összefüggő cserjést képez; a hegység 
legmagasabb csúcsa, a Vrfu Petri ÉK-i oldalán 2026 m-ig, a Kirpa gerin
cén 2014 m-ig terjed.

Páreng. A Hunyadi havasokénál hatalmasabb hegytömegén a felső
határok is magasabbra szöknek:

f. h. (m)
Parengul, Stojanica N y - ......... ..........  2040

Zavojele K ...............................................  2193
Vrfu Scurtuluj gerinc ..............................  2188
É — ..............................................    2080

Vrfu Síivei K, hegyvidéki maximum .................... 2305

Retuezát. A felhasznált határadatok a következők:
f. h, (m)

Retyezát csúcs N y ........ —.........................................  2280
Custura É, maximum ...............................................  2285

Ny .............................. -..................x............ 2150
Vrfu Gruniul ÉNy .................................    2200

ÉK .......................................................   2263
DK .......................   2225

Galbina, DK-felé néző sziklafal ............................... 2075
Borescu, ÉK-felé néző sziklafal ............................... 2104
Sasa D .............................       2165
Zanoga D .............    2138

Larix europaea DC. (L. decidua Mi II.) —  Vörösfenyő.

A Bucsecs vörösfenyőhatárairól szóló magasságméréseink szerint leg
alacsonyabban fekvő termőhelye itt a Malajest nevű völgyön van 1325 m 
(ÉK-i exp.) magasságban mésztalajon, lúcosban. Zárt állományokat itt nem 
képez, tömegesebb térfoglalása a szakadozott erdőövbe esik. A Buksoia 
havason a lúccal osztja meg a terület uralmát (0'5) s szakadozott állomá
nyainak felső határa itt 1780 m (ÉK-i exp.) mészmárga talajon, a törpe
fenyvesben elszórt faalakú példányai átlag 1830, maximálisan 1890 m-ig 
(Malajest havas) emelkednek; cserjévé törpülve főleg a Buksoia havason 
látjuk tekintélyes magasságig, 2049 m-nél ÉK-nek, 2045 m-nél DK-nek 
hajló meredek hegyoldal mészsziklái közt. A Spitzberg 1598 m magas 
csúcsán szelektől törpe. Hozzáférhetetlen sziklapadkák és sziklatornyok
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gyér fatenyészetének legszebb része s a Bucsecs pazar vegetációjának 
egyik legfőbb érdekessége ez a fa. A Kárpátok keleti és déli területén 
csak itt fordul elő oly mennyiségben s oly viszonyok közt, hogy az erdő 
felső határát képezheti s jelenléte éppoly karakterisztikus a Bucsecs erdei 
fatenyészetére, akár csak a Domugledre a feketefenyő.

A Királykőn nem nő.
A Fogarasi havasokat, a Retyezátot, a Hunyadi havasokat és a Párenget 

teljesen elkerülve, a Szebeni havasok két pontján fordul csak elő:
1 . Koncul maré erdőrészben (a szászhétbirák erdőbirtokán, a konculi 

erdei tanyától a Konculpatakba lefelé húzódó hegygerincen) 5 példány 
(15, 25, 26, 38 és 43 cm mellmagassági átmérővel) 1560— 1630 m. t. f. 
magasságok közt csillámpalatalajon.

2. Csioka Dobrunuluj (Vesztény II. h. r.) 41° 35' 45° 28' 30" 8 drb. köz
tük egy 90 cm átmérővel a Turnurel és Oltyág patak közti, Lotruba hajló 
sziklás gerincen. T. f. mag. 1568 m, alapkőzet csillámpala. Négy példány 
igen erős, a többi ezeknek a származéka; a legerősebb példányok egyike 
erősen meg van gyűrűzve, alkalmasint ki is szárad. Az Oltyág és Dobrun 
patak közt termett egyedüli példányt az erdőterület letárolásakor 1910-ben 
levágták. Ügy a magyar földművelésügyi minisztérium, mint a szászhétbi
rák erdőhivatalának figyelmét felhívtuk erre a természeti emlékre, kérve 
annak lehető kímélését és fentartását.

A földművelésügyi minisztérium megkeresésére a szász egyetem 
készségesen eleget tett e kérelemnek s vett értesülés szerint a lotruvölgyi 
vörösfenyő-csoportot bekeríttette s „tilos“ jelzőtáblával látta el.

Taxus baccata L. — Tiszafa.

Gyakori a Fogarasi havasokban, igen ritka a Hunyadi és Szebeni 
havasokon, valamint a Retyezáton is. A Bucsecsről nincs adatunk, a 
Királykőn sem mondható gyakorinak.

E hegyvidéken fordul elő a legnagyobb t. f. magasságokban, eléri az 
15)00 m-t a Retyezátban (Borescu), az 1400 m-t a Sebes eredeténél a 
Szebeni havasokban, viszont azonban 1000 m magasságon alúl alig találtuk; 
legmélyebben fekvő előfordulási helye: a Kisberivoj község határában lévő 
La Boldan erdőrész 1000 m és Felsősebes határában a Valea Tataruluj 
erdőrész 800 m.

Juniperus communis L. —  Közönséges boróka.

Inkább a mezei tájon; az erdőrégióban ritka s ennek tulajdonítható, 
hogy alig találtuk oly termőhelyen, mely felső határadatul szolgálhatna. 
Eddigi maximuma csak 922 m, közel Törcsvárhoz 4 m-es fácska, (ÉNy-i 
exp.), ahol már a J. nana és a J. intermedia környezi. Simonkai ez utóbbit 
a brassói Cenkhegyen 650— 700 m magasságban látta; nagy területeket 
borít a Fogarasi havasokban Felsőárpás környékének havasalji részein is. 1

1 Erdély edényes flórájának helyesb. fogl. 597. lap.
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E hegyvidék magashegységi területén ilyképen a J. communis és J. nana 
középalakja gyakoribbnak mondható, mint a J. communis, ezt már több 
helyen igen alacsonyan (Cenkhegy 650 m) váltja föl.

Juniperus nana Willd. —  Törpe boróka.

II. k. 52. lap.

1180 m átlagmagasságtól felfelé szórványosan, 1600—1940 m magas
ságok közt tömegesen, ezen felül 2110 m-ig újra csak elszórva, az összes 
hegycsoportoknak nemcsak havasalji területein, de az erdőterületek alsóbb 
tájain is előfordúl. A havasalji területeken, hol a Pinus montanával társul, 
hol ezt helyettesíti. Formációja a Páreng alatt ér legmagasabbra, 2041 m-ig.

Az általános alsó és felső határokat a következő helyekről szereztük:

Bucsecs-esoport.
Törcsvárhoz közel ÉNy.
Sztrunga------------------
Plaju Plésa -------...
Mutye Glincsi -------
Malajest --------------- -
Buksoia ......................
Gaura— ........... — —
Nagy Királykő DK — .

ÉNy .
Kis Királykő........ • — .

(Zanoga)_____ _
Valea Rea D-DK---------

A. h. F. h. 
t. f. magas, (m)
922

1330 1884 
1264 
962

1152 2039 
2289 
2092 
2232 
2058 

836 1817
1263

2285

Fogarasi havasok.

Girdomán gerinc - .............. . ...... ................  982 2125
Lajta völgy ........................- .........•............... 1390 2190

Szebeni havasok.

Presba — .............    1730
Farkas -.................................................   2030
Nedeja Contiuluj— ........... ...... ..................... - 2036
Balindru maré ........... - _______ _____-.........  2202
Piatra alba DNy....... . ......... ...................... — 2167
Gungurec (a Cindrel Ny-i részén) — ------- 2058
Magúra 41° 31' 45° 41'...................................  1190
Runcuri 41° 33' 45° 43' ................ -  _____  1220

Hunyadi havasok.

Vrfu Petri ... ........................    2123
Prigonai tisztás.........................  .................... 1410
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Páreng.
Gura Plajuluj É . _ . ........... ............ ......... ........
Párengul alatti Slima — — --------------------

Retyezát.
Krnyik É N y ....... .................... .......  - ..........
Retyezát DNy, maximum--------------- --------
Papusa Ny .............. ................ .....................
Sasile Ny----------- -------- --------------------------
Sasa tető____ _______ ______ ______ __________
Borbátvíz 40° 44' 45° 27' (egyetlen péld.) min.
Culmea 40° 44' 45° 27' gerinc______________-

A Fogarasi havasok és Páreng területéről még jó néhány határadatra, 
lenne szükség, hogy a hegycsoportokra külön-külön átlagot képezhessünk.

Juniperus Sabina L. — Nehézszagú boróka.
II. k. 53. lap.

Az irodalomból ismert lelőhelyei: Csetatye Boli (Bolibarlang), Tájaszaka- 
dék és Piatra Rosi Petrozsénynél, Stina corda Petrillánál, mind a Petrozsény- 
Petrillától északra fekvő, krétamészből álló s délnyugatról északkeletre 
vonuló alacsony hegyvonulat különböző helyeit jelölik. Legmagasabb 
pontja 1289 m magas, nyugati végén van a Bolibarlang, a keletin Tája- 
szakadék, körülbelül középen a Piatra Rosi. E hegygerinc oldalainak szik
láin és görgetegein, főleg a Zsilbe hajlókon, 756—1060 m magasságok 
között, itt-ott tömegesen terem.

Fagus silvatica L. — Bükk.

II. k. 53. lap.

Tenyészetének alsó klimai határa ezen a hegyvidéken nincsen, mert 
az Olt medencéjében is előfordúl, leszáll a Verestorony-szorosba (370 m), 
a Zsil szurdukába s a Hunyadi havasok északi területén a Maros völgyé
nek mezőgazdasági területeihez. A Sebes völgy mentén megállapított alsó 
határ (328 m) is felszorított határ. Miután e hegyvidék északi perifériái 
jórészt az Erdélyi Medencével érintkeznek s e két terület bükktenyészetét 
csupán a mezőgazdasági művelés szakította meg a mélyebb pontokon, 
természetes alsó határokról csak a Medence belsejében — a már ismer
tetett bükköt nélkülöző mezőségi rész felé — lehet szó.

• A bükkösök felett —  egy-két kivételtől eltekintve —  lúcosok foglal
nak helyet. Ily kivétel a Szebeni havasokban a Dosu Contiuluj DK-i lejtője, 
ahol 1480 m-ig (a havasi legelő széléig) húzódik fel a bükkállomány, a 
Hunyadi havasok ósebeshelyi részén a Muncsel K-i oldala, melyen 1400 
m magasságban érintkezik a bükkös a havasi területtel s a Párengul

1 A  Párengul tetején (2075 m) még előfordúl.

A. h. F. h. 
t. f. mag., (m)

1480
14131

1362
2296
1995

1342
2280

622
1115
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alatti Gura Plajuluj, melynek egyes részein (ált. Ny-i expozíció) 1398 m-ig 
emelkedve nem megy lúcosba át. bár a szomszédos oldalban (ált. E-i exp.) 
már lúcos van fölötte s a lúcosból a benne elszórt szórványos bükk- 
egyedek 1453 m magasságban tűnnek el. Ilyképen a bükkerdohatároknak ezen 
a hegyvidéken jelentőségük nincs, a bükkcserjés övének tipikus kialakulását 
is, hiába keressük.

A lúcosok alatti bükkformáció felső határairól ántézetet ád a követ"
kező összehasonlítás:

Állományk. f. h. 
t. f. mag., méter
átlag max.

Bucsecs-csoport ..............................  1.......  (1500)
Fogarasi havasok ........... .............—  — 1270 (1395)
Szebeni havasok —-------- --------- ------------- 1350 (1448)
Hunyadi havasok és Páreng ---------------  1330 (1540)
Retyezát-csoport...... ...................................  (1560)

Déli Kárpátok 1310 (1560)

Szórv. f. h. 
t. f. mag., méter 
átlag max.

1400 (1539) 
1340 (1428) 
1370 (1600) 
1380 (1540) 
1400 (1564) 
1380 (1600)

Kitűnik, hogy állományképzése a Szebeni és Hunyadi havasokban s a 
Párengen foglal el magas pásztát, a Fogarasi havasokban és Retyezáton 
ezt a formációját jóval alacsonyabb szintekben lúcállományok váltják fel.

A szórványos előfordúlás felső határa lúcosban kisebb eltéréseket 
mutat; mindkét határ a Fogarasi havasokban a legmélyebb.

A bükkállományok felett — lúcosban — elszórt bükkeiőfordúlás 
átlagos magassági tenyészeti öve 70 m-es. Ha az expozíció előidézte 
termőhelyi különbözőség alapján csoportosítjuk az adatokat, az állomány
képzés felső határa K-DK-D-i hajlású lejtőkön kerül magasra, a hegyoldalak 
átlaga (1348 m) fölé; a szórványos előfordúlás határánál szintén D és DK-i 
oldalakon szökik fel az átlag, a napkitettség azonban itt kisebb eltérése
ket eredményez, mint azt északibb vidékek bükktenyészeténél tapasztal
tuk (231. lap).
m m

Fagus silvatica L . szórványos előfordúlásának felső határa lúcosban (kiegyenlítve).

A hegyoldalak és völgyek tenyészeti határa közt annál nagyobb 
különbség van, akár az állományképzést, akár a szórványos előfordúlást 
tekintjük:
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vö^teHék hegyoldal különbség 
átl. t. f. m. átl. t. f. m. *

(m) (m) (m)
állományképzés felső h atára ..............— ..........  1125 1344 219
szórványos előfordulás felső határa---------------  1180 1409 229

A hegyoldalak hükkhatára tehát átlag 225 m-el magasabb, mint a völgy
fenéké.

Idevonatkozó magasságméréseink eredményét — nagy részében — 
itt adjuk:

I. Bucsecs-csoport. A Bucsecs és Királykő bükkhatárai (s az összehason
lítás céljaira alkalmasabb, nagyobb számmal gyűjtött szórványos elterjedés 
felső határai) közt semmi különbséget nem találtunk, a maximum a Bucse- 
csen (1539 m) s a Királykőn (1534 m) majdnem egyforma.

Áll. Szórv.
f. h. f. h. 
t. f. mag., m

Spitzberg ÉNy maximum------------------------ 1500 1539
Malajest É K _____ ______   1442
Mutye Glincsi É---------------     1348
Gucán DNy ------------------------------------------  1404

É N y ______________________ __________  1368
Porta völgy balpart ÉK ------------------------  1447
Vrfu Goga alatt Ny... _____  — ---------------  1350
Plaju Plésa É K ______________________________ 1400
Muntye Predosuluj ÉK_________. . . __________  1380
Padina Sindileri É ----------------------  1424
Padina a lui Kalinesi ÉNy ________________ 1400
La Stina de Pietri ÉNy — _____ __________  1447

É _______    1534
ÉK__________    1477

Kis Királykő É ______________ ___________ — 1382
DNy - .............. .................. — 1442

Zanoga K ____________     1353
Krepatura ÉNy (völgyhasadék) -------------— 1124 II.

II. Fogarasi havasok. E nagy területről viszony
lag kevés határadatunk van:

Dealu Bucaciu gerinc — — — — -----------  1300 1330
Vistea maré gerinc É ...........    1360 1390
Vistesora v ö lg y ----------------- ----- ---------- -  1115 1254
Zanoga gerinc É — ------   1308
Terica gerinc É -------------------------------------  1305 1353
Ucsa maré völgyre hajló Ny-i lejtő -----------  1321

völgy____________ — —...........— _____  1218
Girdomán gerinc ---------    1383

K ____ ________________________________ 1424
Árpásu maré völgy_____ ____________________  1187

Fekete—Blattny: Fák és cserjék elterjedése. 29
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Áll. Szórv. 
f. h. f. h. 
t. f. mag., (m)

Ny — ______________________________  1367
K ___________________    1385

Stina casuca ursulec É ------------------------  1243 1286
Lajta völgy ................................. — ............-  1133
Lajta völgyre hajló K-i oldal.......... ................ 1390
Fatia Riuluj É, maximum—, — ........... ........ 1395 1428
Valea Saratii_____ __________ L------------------ — 120 1
Prisaca csúcs és Comanda de var között É 1343 1368 

III. Szebeni havasok. Igen nagy területet borít s uralkodó állomá
nyai a Déli Kárpátok hegycsoportjai közt itt emelkednek legmagasabbra. 
Sok kultúrnövényt hazánk területén másutt sehol sem termesztenek oly 
jelentékeny magasságokban, mint e vidék magashegységi és havasalji
részein.

Áll. Szórv. 
f. h. f. h. 

t. f. mag., (m)
Vrfu Chicera Ny .........................................  1402
Nikolesti N y ....................................................  1496
Tomnatic ÉNy .............................................  1276 1340
Zsuvercelu Ny .............     1332 1360
Dimbu lui Mancu .......................................... 1374 1426
Plajec ÉK ................    1330 1394
Gruiu scurt DK, maximum .........................  1448
Vrfu Muma D ........  1434
Dimbu Farkasului É K ....................................  1435
Pareu Farkasului (v ö lg y ).............. -............... 1208
Plésa É ..........................................................  1306

K .......................................................... 1265
DNy ..................................................... 1344
D K........................   1246 1342

Strikátu ÉNy................................... ................  1488
Pareu Strikátu D .......................................... 1367
Dobrun DK 41° 36' 45° 30' .........................  16001

IV. Hunyadi havasok és Páreng.

Muncelul Titianuluj D és ÉNy, maximum ... 1540 1540
Balele É ...................     1340 1365

K ...... ............     1439 1465
Gotul K .................    1318 1329
Paltinei D ................   1360 1372

1 Az észlelt példány a Szász-egyetem tulajdonát képező lotru-völgyi vágásterü
leten a felvételek idejében már körül volt gyűrűzve, azóta ki is pusztáit. Ez lenne a 
hegyvidéki maximum, melynek helyébe a következő legmagasabb adat: 1564 m (a 
Retyezátban) lép.
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Áll. Szórv.
f. h. f. h. 

t. f. mag., (m)

Paltinei DNy ...............................................  1376
Dosu Anselu ÉNy ................ — ............ .......  1474
Magúra É N y ....................................................  1336 1390
Grosilor K ............................- ...................... 1418

É ..............................    1402
Muncselu Birailor Ny ........................   1408

K .............. ....... .......... . 1356
Preluca K .....................     1400 1422
Comarnicele gerinc............................ . . ......... 1346 1420
Valea Kudsiruluj völgy.................................   1140
Gura plajuluj Ny .......................................   1320 1408
Parengul ÉNy ......       1338 1362

DNy ........  1412
N y ..................................................... 1450

Tsekán patak ...............................    1144 1207
Malea v ö lg y ..................................................... 1310
Voivod D......................................    1274

É N y ............................................... — 1283 1460
Dosu Sterminosu D ................... — ........... 1490

ÉNy....................................  1467
DNy....................................  1270
É - ....................................... 1269

Dosu Capra K ........................       1362
ÉNy ............    1422

Dilma Popi DNy .......................................... 1334 1482
Dosu Síivei É ............................................... 1362

É K ...................................    1470
Slima DNy ......   1275 1502

V. Retyezát-csoport.

Capu Dealuluj Ny .......................................... 1297 1320
Fatia Strugaruluj É...... ...................................  1340

K ...........................   1466
Madin ÉNy ....................................................  1288
Prislop D N y ................................................  1413

D............................- ......... ................  1227
DK .............................................  1356

Buta DK, maximum ...................................   1560
K, maxim um----------------   1510 1564

Plésa DK.......................................................... 1328 1492
Lepusnik v ö lg y ........................: ____________  1249 1260
Petrosa ÉK ................................................  1314

ÉNy  .......................................' 1265 1281

29*
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Áll. Szórv. 
f. h. f. h 

t. f. mag., (m)

Dealu Zanoga DK .........      1516
Stina Batrine D N y ......................................... 1424

K _________ -_________________-  1420
Vacaria DNy — - -------    1332 1430

K ________________________________ 1440
Riu Páros völgy-------------------------------------  1104 1194
Síivei D ______  1438 1486
Paltina É -------------------- -------------_------------ 1440
Borescu K --------------------------------- ... — 1560

ÉNy____________     1270
Zlata Ny — ____ _ — _______________________ 1272 1385
Merila É ...................... ............- ____________  1357 1506
Branu ÉK _____ _______ _______________ .... 1310 1476

É N y _________________   1535
Riusest völgy -------------------------------------- 1058
Cracu Zejkuluj D --------- ------— - ............. 1348 1447
Fatia Fécsi D —-----— .............    1262 1495
Tomása K - ------     1533

Az eltörpülés itt nem oly jelenség, melynek fontossága lehetne. Több
nyire csak oly példányokról van szó, melyek a mostoha viszonyok folytán 
fává nem nőhettek. Jóllehet a nagy t. f. magasság elsősorban oka az ily 
eltörpülésnek is, ez következetesnek nem mondható s ez magyarázza, 
hogy az eltörpülés maximumadata (1575 m) véletlenül valamivel kisebb 
a faalak maximumánál (1600 m). Az eltörpült bükk legfelső termőhelyei
nek átlagmagassága 1440 m, tehát a faalakú előfordulás felső határánál 
60 m-el nagyobb. Ide jegyezzük az eltörpülés eseteinek egynéhányát:

t. f. mag., (m)

A Szebeni havasok Nikolesti erdőrészében (Guraró
határa) a faalak 1496 m-es f. h.-a felett (Ny) 1518 

A Hunyadi havasok Dosu Anselu erdőrészében (ÉNy)
az 1474 m-es faalak f. h.-a felett —  — ------- 1502

A Párengul K-i lejtőjén az 1485 m-es fahatár felett 1496 
A Dilma Popi DNy-i lejtőjén az 1482 m-es fahatár felett 1572
A Dosu Síivei 1470 m-es fahatára felett -----------  1480
A Retyezát „Buta“ e. r.-ének 1564 m-es fahat. felett 1565 

„Paltina“ e. r.-ének Ny-i lejtőjén, max. 1575 
A Retyezát „Merila“ erdőrészénekÉ-i lejtőjén az 1506

m-es fahatár felett ________________- .............  1526
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Quercus sessiliflora Salisb. — Kocsánytalan tölgy.

II. k. 54. lap.

Igen kis területet borít; egykori tenyészőhelyeit részben a mezőgaz
daság, részben a gyertyán és bükk foglalta el. A magashegység belsejéből 
a bükk uralma űzte ki s csak egyes kedvező, főleg sziklaterületeken 
tartotta fenn faját. Ezeken a helyeken tekintélyes magasságig terjed for
mációja, több helyen az erdeifenyővel együtt élvezi a jórészt hozzáférhe
tetlen területek védelmét. Állományképzése átlag 960 m magasságig ér, 
alig valamivel magasabban: 990 m-nél van szórványos előfordúlásának felső 
határa.

Feljegyzéseink főleg oly helyekről említik mint állományképző fajt,* 
ahol formációjának felső határa van; az alantabb fekvő területeken ter
mészetesen sokkal gyakoribb (a dőlt számok az állományképzés felső hatá
rát jelölik):

Nagyszeben: Katharinen-Wald 520 m, Szászsebes: Grosswald és Dumb- 
ráva 300— 680 m, Guraró: Runcuri (D) 581— 1058 m,1 (K ) 1008 m, Zsinna: 
Funtanyel (K-ÉK 41° 19' 45° 44') 926 m, Ósebeshely: Dealu Vojrele (D) 
868 m,1 2 Sugág: Dealu Cucuciu (K, 41° 16' 45° 44') 941 m, (D) 978 m, 
Zsinna: Coltiu Maguri (sziklarengeteg a Sebes folyó jobb partján Sugág 
község felett) DNy 985 m, Ny 855 m, Sebes folyó 540 m, Kudzsir: Goasza mik 
erdőrész D-DK-i lejtői 828 m, Retyezát-hegység: Lacurele D 930 m.

E felsorolás szerint a kocsánytalan tölgy állományai a Szebeni ha
vasokban kivételesen 1058 m — maximális — magasságig is tenyésznek, 
általában azonban 900 és 1000 m magasságok közt szűnnek meg, kedve
zőtlenebb termőhelyeken jóval mélyebben is.

Szórványosan az állományképzés legmagasabb eseteit túlhaladja. 
Normálisan az állományképzés határa fölött keskeny pásztában elszórva 
jő elő, leginkább bükkállományban, ritkán lúcfenyő kiséretében. A fenyők 
közül egyedül az erdeifenyő az, mellyel keveredik, az ily termőhelyek 
azonban a tölgyre a tenyészeti zóna3 felső szakaszát, az erdeifenyőre az 
alsót jelentik [pl. Coltiu Maguri erdőrész a Sebes folyó mentén, Riu maré 
és Riu Borbát (Borbátvíz) völgy vége a Retyezátban]; az átmenet egyik
ből a másikba ritkán éles. Ha pedig elhagyjuk ezt a szűkebb formációt, 
azt is megállapíthatjuk, hogy míg itt az erdei vegetáció képe a maga ere
detiségében maradt fenn, a környezet már teljesen a bükkrégióban fekszik.

A Fogarasi havasoknak ide eső lejtőin e tölgynek egyáltalában nincs 
erdőgazdasági jelentősége. Itt-ott látható néhány példánya, a legfelső is csak 
544 m magasságban (42° 21' 45° 42—43').

A magas felső tenyészeti határok a Szebeni és Hunyadi havasok s a

1 Az 1068 m-es csúcson a tölgyes törpe.
2 Az elegyetlen tölgyes itt hirtelen bükkösbe megy át, ez a magasság tehát álta

lános felső határt is jelöl.
8 Ez alatt nem magassági zóna értendő, hanem a területnek a magashegység 

centrumához közelebb vagy távolabb eső része, tekintet nélkül a t. f. magasságra.
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Retyezát területéről- valók. A Páreng alatt nem láttuk, a Bucsecs-csoport 
és a Persányi hegyek tölgyelőfordúlásairól határadatunk nincsen. Az egész 
hegyvidékre vonatkozó átlagot ( 9 9 0  m) —  a Fogarasi havasokból említett 
hatáxadaton kívül — a következő helyeken végzett magasságmérések alap
ján nyertük:

t. f. m ag., (m)

Zsuvercelu DK ---------------- 4 1 °  4 8 '  4 5 °  3 8 ' 8 6 7

Coltiu Maguri ÉNy .............. 4 1 °  1 7 '  4 5 °  4 3 ' 9 1 5

Goasza mik DK ___ — ------- 4 1 °  0 7 '  4 5 °  4 5 ' 8 5 2

Dealu Cucuciu D-DK----------- 4 1 °  1 6 '  4 5 °  4 4 ' 1 1 4 0

D-DK (a hegyoldal más helyén) 1 0 2 5

Runcuri D ------------------------ 4 1 °  3 3 '  4 5 °  4 3 ' 1 0 7 5

Oasta Zsiduluj ÉNy - ............ 4 1 °  3 3 '  4 5 °  4 4 ' 1 0 5 0

DK, D N y.................... 4 1 °  3 3 '  4 5 °  4 4 ' 1 0 7 5

Funtanyel K -..................... — 4 1 °  1 9 '  4 5 °  4 4 ' 9 4 8

Götzenberg D-DK-----------— 4 1 °  4 7 '  4 5 °  3 9 ' 1 0 1 0

DNy .............. - 4 1 °  4 7 '  4 5 °  3 9 ' 1 0 2 0

Riu maré (völgy) a Retyezátban 6 8 4

Lacurele Ny-i szikla_________ 4 0 °  3 0 '  4 5 °  2 7 ' 1 1 6 0

DNy ......................... 4 0 °  3 0 '  4 5 °  2 7 ' 1 1 8 8

D ___________ _______ 4 0 °  3 0 '  4 5 °  2 7 ' 9 5 0

Bálán Ny, maximum----------- 4 0 °  3 1 '  4 5 °  2 8 ' 1 2 1 7

Pisatore DK (a Retyezátban) 1 0 2 0

Riu Borbát DK ---------------- 4 0 °  4 4 '  4 5 °  2 7 ' 8 3 5

Quercus pedunculata Elirh. (Qu. Robur L.) —  Kocsányos tölgy.

Átlag 610 m magasságig fordúl elő, többnyire a kocsánytalan tölggyel 
képez állományokat. Kevés helyen maradt meg, mert éppen azokon a he
lyeken fordúlt elő nagyobb mennyiségben, ahol ma falvak, városok feküsz- 
nek. A régi tölgyóriásoknak gyönyörű példányait tartotta meg a kegyelet 
a Nagyszeben és Resinár közti „Jungerwald“ környékén (467 m, sík); Szász
sebesen a Grosswald és Dumbráva erdőrészekben s Mág község mellett 
(Szeben vármegye) a Fatia Merelor DNy-i oldalán 600 m-ig megy fel s 
elegyetlenül e helyeken nem fordúl elő (a Qu. sessiliflorával keveredik). 
Különös, hogy a Fogarasi havasok alján a kocsánytalan tölgynél gyako
ribb. Azt is meg kell itt említeni, hogy a fogarasmegyei lakosság a ker
tekben s házak környékén ezt a fát nagyon kultiválja; sok — a közeli 
erdőkben elszórva talált — példány ezek származéka lehet, de az is bizo
nyos, hogy eredeti telepedésképen is előfordúl. Feljegyeztük Felsőucsa hatá
rának Terica gerincéről (633 m, fiatal törzsek) s az Árpás völgyéből (686 
m, fiatal törzs a patak felett vezető ösvényen).

A Hunyadi havasoknak a Sztrigy alsó szakasza felé lejtő oldalain 
gyakori, Kisdenknél már a Quercus confertával együtt fordúl elő; néhány 
példánya a Retyezátba is behatol: a Riu maré völgyön 670 m-ig.
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Quercus conferta Kit. — Magyar tölgy.

E tölgy vízszintes elterjedésénél megemlített —  Fogaras és Brassó 
közti területről való — herbáriumi adaton kívül e hegyvidéken csak a 
Hunyadi havasok Hátszeg és Szászváros közötti dombjainak sarjerdőiben 
gyakori, itt van összefüggő elterjedésének keleti széle. E periférikus hely
zetű termőhelyeken nem is megy magasra, a legnagyobb magassági adat 
446 m Nagydenk mellett, ahol cserrel elegyes állományai nőnek; Bosoród és 
Pokolvalcsel közt 429 m-ig Szentgyörgyvályán szórványosan 436 m-ig, Kis- 
denken és Martinesden 400 m körüli magasságokban tenyészik.

Quercus Cerris L. — Csertölgy.

A magyar tölgy előfordúlási helyein mindenütt gyakori. Szászsebesen1 
(Grosswald, Dumbrava és Purkerec e. r.) 600 m-ig, Ósebeshely határának a 
Vurtope alatti Mutye lunga erdőrészében (D-i exp.) 680 m-ig fordúl elő 
szórványosan kocsánytalan tölgyesben, a Sztrigy mellékén Füzesd és Ponor 
határáig terjed, tömegesen nő Hátszeg vidékén. Schur Brassóból említi, 
egy hozzánk jött —  még be nem igazolt —  bejelentés szerint pedig a 
Fogarasi havasok lábának 42° 2 1 ' 45° 42—43' pontján 544 m magasságban 
nő; a Retyezát alatt Uncsukfalvánál s Malomvíznél is.

Juglans regia L. —  Diófa.

Pax F. az Olt-tól nyugatra eső területen, emberi lakóhelyektől távol 
vén diófákat látott, látszólag őstermőhelyen.1 2 E vidéken két oly helyet 
ismerünk, melyről azt tartják, hogy ott részben elvadult; az Olt jobboldali 
mellékvölgyén a Riu Vaduluj 532 ánál lévő fák részben ültetettek, 
részben természetes úton jöttek létre (tehát elvadultak), a Vrfu Dilmei 
tetején (933 m, 41° 54' 45° 35') és környékén való szórványos előfordúlá- 
sáról bemondás útján szereztünk tudomást. Oly előfordúlási helye, melyen 
a tenyészeti körülmények után Ítélve, leginkább jogosult az a föltevés, 
hogy eredetileg honos: a Riu maré völgynyílása a Retyezátban. Mindkét 
oldal kultúramentes, sziklás, görgeteges, szinte teljesen hozzáférhetetlen. A 
ritkás és — a sziklatalaj miatt többnyire —  nyomorúlt növésű erdő fő
alkotója a Quercus sessiliflora, Tilia cordata, Carpinus Betulus, de nem 
hiányzik a Fraxinus Ornus sem, a dió pedig a sziklaterületeken gyakori
nak mondható. Felső tenyészeti határa mintegy 640 m.

A Riu maré völgy alján a kaszálókon ültetve is látjuk egész Gura 
Zlata környékéig. Ez az a körülmény, amely némileg megingathatja hitün
ket a sziklaterületek diójának őshonosságában: hátha a madarak útján 
került át magja a kultivált példányokról a sziklák közé? E település ere
detisége mellett azonban azt is fel lehet hozni, hogy a Riu mare-tól nyu

1 E környéken Alsó és Felsöpián, Péterfalva, Rehó, Kelnek, Bál, Romosz és Szász
város területén fordúl még elő.

2 Pflanzenverbr. in den Karpathen II. k. 242. lap.
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gatra eső hegycsoportok védett és alacsonyabb részein a dió ily kétsé
gesnek látszó előfordúlásai mindegyre gyakoribbak s déli tipusu fafajok 
társaságában kétségen felül vadon is nő.

Carpinus Betulus L. —  Közönséges gyertyán.

II. k. 54. lap.

Minden hegycsoportban előfordúl; gyakori az előhegyeken a tölgy 
zónájában, ahol a hideg oldalakon képez állományt, szórványosan a magas
hegység belsejében is feltalálható, de itt már csak a meleg oldalakon, 
ezeknek védett, sziklás helyein. Hogy mennyire ragaszkodik a meleg olda
lakhoz a magas termőhelyeken, az is mutatja, hogy

míg a völgyekben-------------- ------------------  802 m-ig,
a hegyoldalakon --------------------— — 909 m-ig emelkedik

s ez utóbbi átlagérték a DK-D-DNy-i hegyoldalakon 965 m-re, a hűvösebb 
lejtőkön 880 m-re változik. A tenyészeti határnak az egyes égtájak felé 
hajló lejtőkön megállapított helyzetét az alábbi diagramm szemlélteti:

Carpinus Betulus L . faalakjának felső határa a Déli Kárpátokban.

A hegyvidéki átlag — termőhelyi különbségekre való tekintet nélkül — 
890 méter. A hegycsoportok átlaga 810—970 m közt ingadozik:

Bucsecs-csoport----------

átlâ m ax. 
m. (m)

(802)
Fogarasi havasok ____ .................. ............................... — ( 1000)
Szebeni havasok — - __________ ___________  920 (1052)
Hunyadi havasok ----- ------------- ------------- 970 (1188)
Páreng ----------- ------- ______ - _________ — 810 (840)
Retyezát-csoport--------- -___________________ -  850 (1173)

Déli Kárpátok 890 (1188)

Bokor alakj a még magasabbra megy: 1080 m-ig, maximálisan 1250 
m-re a Retyezátnak Malomvíz felé eső nyúlványán (Csicsoru e. r. K-i exp.; 
a közelben —  a gerincnek már a Riu maré felé eső sziklái közt — fává 
nő 1173 m-nél, társaságában Quercus sessiliflora is van).

Legmagasabb átlagot adtak a Hunyadi havasok. A Petrozsény melletti 
Piatra Rosi mészszikláin van hegyvidéki maximuma is: 1188 m közel a
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csúcshoz; magán a csúcson csak bokoralakja nő; a Godján patak mentén 
(Ósebeshely határa) 960 m, a Dealu Muncseluj gerincén 815 m, a Gotulon 
868 m, a Donneán (DK) 1004 m, a Goasza mik e. r-ben 917 m, a sugági 
határ D. Cucuciu nevű részén 1015 m magasságig tenyészik.

A Páreng lábán ritka, alig látunk itt egy-egy példányt; a legfelsőt a 
Zsijec völgyön (D-i hegyoldal) 840 m, az'Izvoruluj völgyön 780 m magas
ságban.

A Retyezát két legmagasabb gyertyánelőfordúlását már említettük; 
ezen kívül láttuk a Riu marén felfelé haladva Gura Zlatánál (800 m) is, 
a Riusor völgyén (735 m), a Borbátvíz mentén (705 m).

A Szebeni havasok-bán legmagasabban tenyészik a Runcuri gerince 
mentén (41° 33' 45° 43', D-DK) 1052 m magasságban; a Sebes folyó jobb
partján elterülő Coltiu Maguri nevű sziklaterületen 985 m-ig, a kisdisznódi 
Götzenberg déli oldalain itt-ott 1040 m-ig hatol föl, megterem a Cornu 
plesi-n is 900 m körül. Az orláti Teis e. r.-ben 918 m, a Valea Mogosuluj- 
ban (Vöröstoronytól Ny-ra) 825 m, a Dobra völgyén 862 m, a Mukia Fan- 
culuj e. r.-ben 916 m, a szász egyetem birtokának Plésa nevű erdejében 
828 m magasságban végzi tenyészetét.

A Fogarasi havasok északi kifutásain, a községekhez legközelebb eső 
erdőterületeken igen közönséges; a sarjakról felujúlt erdőkben rendszerint 
elhatalmasodik s az alsó erdőhatárt képezi az Olt medencéje felé.

A következő magasságokig megy fel:
t. f. m ag ., (m )

Porumbacsel völgy — ----------- -----------------— — 878
Vistesóra v ö lg y ----------------------------------------- - — 865
Terica gerinc--------------- -----------------------------------  833
Girdomán gerinc ----------- ---------- — ....... ............ 982
Árpásu maré völgy--------------------------------- --------  875
Bulea v ö lg y ................._.................... ....................... 890
Lajta völgy ___ _______ ______________ __________ — 938
Piatra cigani felett Ny, maximum - .............. ........ 1000
Porumbák, Prisaca csúcs alatt É....... ....................... 821
Plevaja É 42° 18' 45° 42' ___________ ______________- 632

A Bucsecs-csoport lábán gyakori, lent a Barcaságban közönséges, felső 
határát azonban csak egy ponton állapíthattuk meg, a Kis Királykő Abisu 
nevű patakán, ahol szórványosan 802 m-ig tenyészik.

Corylus Avellana L. — Közönséges mogyoró.

II. k. 55. lap.

Általánosan elterjedt, tenyészete azonban nem ér fel mindenütt 
addig a magasságig, melyet hegyvidéki átlagul állapítottunk meg. A Fogarasi 
havasokban és a Retyezátban az 1150 m-es átlagon alul marad, a többi 
hegycsoportban e fölé emelkedik:
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átlag m ax.
(m)

Bucsecs-csoport ------: ......... ...................  1200 (1318)
Fogarasi havasok--------------- ____________  1080 (1257)
Szebeni havasok _____ — — ____________  1190 (1402)
Hunyadi havasok--------------- .................- 1160 (1412)
Páreng ---------------------------- _______ _____ 1150 (1353)
Retyezát - .............. ............. ____________  1060 (1250)

A határemelkedés nyugatról keletnek tartó, melyet a Fogarasi hava
sokban depresszió szakít meg; ez a depresszió már ismert jellemzője ennek 
a hegycsoportnak, kevés fajnál találunk erre kivételt. Magas termőhelyei
nek jegyzékét itt adjuk:

t. f. mag.,
(m)

Padina Sindileri a Nagy K irálykőn-------------------- 1318
Malajest ÉNy a Bucsecsen...................... -.................  1235
Szarata völgye a Fogarasi havasokon ---------------  1257
Szebenkákovai Pojenica a Szebeni havasokon------- 1322
Orláti Pojenica a Szebeni havasokon ........... -  — 1402

Funtana négra a Szebeni havasokon ------- 1395
Presba a Cód jobbpartján a Szebeni havasokon — 1366
Dosu Anselu a Hunyadi havasokon, hegyvid. max. 1412
G otu l....... .........................     1272
Plésa (mész) a Retyezáton ______________________  1250
Lepusnik völgy É a Retyezáton--------------- 1174
Párengul (Zavojele) — ___________    1353

E magas határadatok mellett a völgymentiek sokkal alacsonyabbak 
s az itt kapott határok a völgy-klima általános zordsága mellett tanús
kodnak; 1000 m-en felüli felső határ itt csak kivételesen akad. A Szebeni 
havasok délkeleti részén lévő Farkasuluj mentén 968 m, a Sebes völgyén 
ugyancsak 968 m, a dél felé nyíló Tája völgyön (Petrillától É-ra) már 
1205 m, a kudzsiri völgyben 1047 m, a Páreng alatti Zsijec völgyön 1070 
m, a Malea völgyön 978 m, a Retyezátnak Pareu Sémi völgyében 1007 m, 
Kimpuluinyágon 895 m, a Valea Nyekisulujon 954 m a felső tenyészeti 
határ. Szinte feltűnő, hogy a Hunyadi havasoknak a Zsil völgye felé futó 
Ansel-patakán 1250 m magasságban is nő. A Szebeni- és Hunyadi hava
sok enyhe klimai jellemére utal a mogyorónak messze a hegytömegek 
belsejében, a hegyi kaszálókon való elterjedése. Hogy csak egynéhány 
példát hozzunk fel, meg kell említeni termőhelyét a Sebes és Bisztra 
völgyek közt fekvő Mizslocsián 1156— 1248 m magasságban, a Pareu 
Balyelor feletti hegyoldalt (41° 17' 45° 39'), ahol nem is kaszálón, de mint 
az erdő aljafája fordúl elő 1078 m magasságig északi lejtőn; a völgyadatok közt 
már tárgyalt adat az Ansel völgyében (1250 m) alig néhány kilométerre 
van a Surján havasától.
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Betula verrucosa Ehrh. — Bibircses nyír.

II. k. 55. lap.

Mindenütt elterjedt; azokban a hegycsoportokban, melyek felső erdő
régiója sziklaterületekkel szakgatott (Retyezát, Fogarasi havasok), igen 
magasra emelkedik. A hegyvidéki átlag — tekintet nélkül az alaki kifej
lődésre — 1520 m; faalakú tenyészete csak 1350 m átlagmagasságig ér. 
A Bucsecs mészszikláin nem megy magasra (Gucán É 1309, Spitzberg 
ÉNy 1417), annál kedvezőbb termőhelyeinek tartjuk a csillámpala és gneisz
tömegeknek ritkás erdővel borított, vagy teljesen szabadon kiálló szikla
ormait és padkáit, melyeken nemcsak a szakadozott lúcállományok régió
jában, de kivételesen ezek fölött is megtaláljuk (Retyezát: Borescu 1741 
m, Stinisora 1825 m, ez utóbbi hegyvidéki és országos maximum is). For
mációja az alacsonyabb — irtásos és megszakgatott — részeken jut ér
vényre, a Szebeni havasok „Foltea“ nevű részén (Guraró hat.) láttuk leg
magasabban: 1218 m-nél, déli lankás hegyoldalon (alapkőzet csillámpala). 

Tenyésző-helyei közül nem említjük meg csak a fontosabbakat:

Nagy Királyka. ' t. f. m ag., m éter

a Padina Sindileri Ny-i

Fogarasi havasok.

Árpásu maré völgy K-i 
Lajta völgy (leégett tér 
Szarata völgy DNy —

Szebeni havasok.

Mukia Cindreluluj É
Guraró, Foltea ....... .
Presba ÉNy _________
Vrfu Leului É N y -  —
Szeracsin maré .........
Orlát, Fontana negra D 
Contiul maré DK— r-

Hunyadi havasok.

Stina de supra ÉK —
Balele din jós K _____

Páreng. Dosu Síivei K— -------

Retyezát-csoport.

Lolaia É ____________
Strugar É ____________
La Gropa ÉNy _____

La Mormut D N y....... .

oldala_______ ____________ 1630 cserje

lejtője (lúcfenyő közt) — 1440 fa
•ületen)___ _ — _________ 1330 fa
_____________    1419 fa

........... —  ------ ------- -----  1558 cserje
____ _________  1375 fa
--------------- -------- :-------  1646 cserje
-------------------   1540 cserje
___________   1474 fa
________     1420 fa
__________________________  1593 fa

-----------------    1508 cserje
____ _____________________  1343 fa

---------------   1662 cserje

-----------------     1643 cserje
— .................. ............— 1602 6 m-es fa
........ — ........................... 1453 fa

1633 fa 
1705 cserje
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Borescu ÉK-DNy

Zlata Ny ........

Sasile É ........

Sasile N y ........
Tomása K -.......

t. f. m ag., m éter

I 1400 fa 
’ | 1741 cserje

— 1660 cserje 
11623 fa

" I 1690 cserje
— 1704 cserje
— 1533 cserje

Betula pubescens Ehrh. —  Szőrös nyír.

Megfigyeléseink keretében nem láttuk; S im o n k a i  felsorolásában említi 
Árpásfalu1 lapjáról, a Götzenberg aljáról Kisdisznód mellett és Bráza hava
sairól ( S c h u r  adatai). H e u f f e l  alhavasi területekről közli, de herbáriumá
ban nincs meg.

Alnus glutinosa Gärtn. — Mezgés éger.

II. k. 55. lap.

Leggyakoribb a völgyek alsó és középső szakaszán; a patakok men
tének átlag 740 m-es pontjáig emelkedik. Ezzel szemben a hegyoldalakon 
(főleg ezek kaszálóin) 920 m-es átlagmagasságot ér el. Ez eredménnyel 
összhangban van a maximum helyzete is, mely

a völgyekben 1159 m (Pareu Curmaturai 41° 31' 45° 41' hatalmas fa) 
az oldalakon 1250 m (Guraró határának „Runcuri“ n. rétjén, D-i exp.), 

mindkettő a Szebeni havasokban. Az összes határadatok középértéke 810 m.
A két szélsőséges adaton kívül megemlítjük még a következő határ

adatokat:

Szebeni havasok. t. f. mag., (m)

Törcsvár -------------------------------    735
Kis Királykő (Dosu Pietri e. r . ) ________________— 892
Terica gerince (Felsőucsa határa)------- ... ________  633
Dosu Stefanica, ÉK (kaszálón) --------------------------  1040
Riu Szaduluj-------— --------------------------------------  584
Riu Vaduluj__________________   522
V. Lotriora --------------------------------     510
Dobra völgy  ........-.......................................... ..........  790

Hunyadi havasok.

Sebes völgy — — —------- --------- ------- ---------- 482
Dealu Muncseluj gerinc ................................    820
Csimpa D____ __________________________    895

1 Felsőárpás.
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Páreng. t. f. mag., (m)
Magyar Zsil ------------------------------------------------ 667
Zsijec völgy - -----     758
Malea völgy — ........ . ............ — — — ----------- — 688

Retyezát-csoport.

Riu mare (Gura Zlatánál)----------- -------- ------------- 800
Riusor................................. . - -------- ------- ----------  717
Riu Nuksora (völgy) -----------------   726
In sesz Nuksora Ny _____________________________  933
Petrosza — _______________________________   900
Riu albu —. ---------------------------------------------- — 830
Riu Páros _______      945
P. Voimiruluj ....... ......... ...... .......... . .................... 670
Riu Barbát — _______    670
Culmea DK-K (a R. Barbát balpartján)____________  968
Magúra É, 40° 31' 45° 29 '_____ ____________________  910

Alnus incana W illd .—  Hamvas éger.

II. k. 56. lap.

Alsó határa nincs, azonban a vízfolyások alsóbb szakaszain a mez
gés éger mellett csak szórványosan tenyészik. Tömegesen a magashegy
ségi völgyekben nő, főleg a bükk régiójában, de néha messze felhatol a 
fenyvesek közé is. A Fogarasi havasok zord völgynyílásaiban a mezgés- és 
havasi égerrel együtt látjuk. Mint említettük volt, az A. glutinosa a völgyek 
mentének 740 m-es átlagmagasságáig emelkedik, a hamvas égernek átlag 
900 m völgymagasságban van felső határa, hegyoldalaknak ellenben rend
szerint csak a völgyfenékhez közel eső — vadvízes, vagy omladékos ■— 
rézsűit borítja keskeny bokros pásztával. Ellentétben a mezgés éger visel
kedésével, a hegyoldalakon nem megy oly magasra, mint a patakparto
kon, mert

felső tenyészeti határa a völgyek mentén átlag 900 m, max. 1284 m 
„ „ „ a hegyoldalakon átlag 830 m, max. 1040 m

általában átlag 870 m, max. 1284 m

A Bucsecs alatt. Határadataink:

Grosser Weidenbach 
Porta vö lgy----------

t. f. m ag .,
(m )

1162
1075

A Nagy Királykőn.

Padina a lui Kalinesi.............. -............................ ........ 914

A Kis Királykőn.

Krepatura, sziklás hasadék .......................................... 948
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A Fogarasi havasokban.

Vistesora völgy...............................................................  790
Árpásu maré völgy .............- ....................................  720
Terica gerince ........................................ - .................... 908

Szebeni havasok.

Lotriora völgy ..............................................................- 830
Valea Florii ÉK.................— .......................................... 593
Presba ÉNy................    694
Mancu ÉNy -....................   844
Riu Baluluj, maximum .................. - .........................  1284
Dobra völgy................ -............................  752
Bisztra völgy ................................. .............................  732

Hunyadi havasok.

Gotul DK .....................................................................  785
Sebes vö lgy........................................-.....................  840
Riu maré ........................   828
Tája völgy .....................................................................  823

Páreng.

Tsekán patak ..................................................................  960
Malea völgy-................ - ................................................  764
Magyar Zsil —...........................    880
Zsijec völgy........... ......  ̂  ..............................................  758
Pareu Sterminosu ..........................................................  878

Retyezát-csoport.

Bozon feletti rétek Petrozsénynél, 41° 01' 45° 26' — 860
Zlata v ö lg y ....................................................................   915
Riusor .............................................................................  859
Krnyik D K .....................................................................  1040
Riu Galisuluj ................   1090
Pareu Sém i.....................................................................  953
V. Grosuluj...................................    1089
Lepusnik (tömegesen) 1 ...............................................  962
Riu albu -............................................................................  830
Valea Móri ... ................................................................   860
Riusest ....................................................   1054
(a Riu Párosban hiányzik)
Magúra É, 40° 31' 45° 29'......................................     910

1 Az égerformációnak legeleváltabb pontja.
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Alnus viridis DC. —  Havasi éger.

II. k. 56. lap.

Előfordúlásának legmélyebb esetei a Fogarasi havasokból valók, ahol 
lekerül majdnem a mezei tájig. Míg az alsó határnak az egész hegyvidékre 
vonatkoztatott átlaga 950, a Fogarasi havasokra nézve csak 910 méter. 
Ez az átlag azonban nem kizárólag völgyfenékre értendő, a patakok men
tén 200 m-el mélyebbre is lesodorja a víz, pl. a Pozsorta völgyön 718 
m-ig, az Albota völgyén 671 m-ig, minimálisan a Bulea völgyön 660 m-ig 
(„Lunca larga“ tisztás). Ahol nem a víz útján került alacsony helyekre, ott 
a lavinák idézték ezt elő, pl. a Damni völgyben (1258 m, Strézakerczisóra 
határa) s a Lajta völgyében a Picsoru popi nevű szakadásban (1150 m). 
A gerincek menti tisztások alsóbb szintjeiben is terem egy-egy példánya, 
így Felsőucsa határának Terica nevű gerincén 1030 m-nél (É-i exp.), a 
Girdomán gerincén 878 m-nél (Ny-i exp).

Lehet, hogy szorgos kutatással a Bucsecs-csoportból eredő patakok 
mellékén is felfedeznők ilyen alacsonyan, azonban eddigelé csak a Porta
völgy 1075 m-es pontját jelölhetjük meg legmélyebb termőhelye gyanánt; 
a Valea Bancalestiloron 1177 m-nél van alsó határa.

A Páreng alól eredő Zsijec völgyében 1004 m-nél nő a legalsó pél
dány, másutt —  úgy a Hunyadi mint a Szebeni havasok területén —  csak 
az alhavasi tájon láttuk. A lavinajáratok s zordabb kiima jelenléte mellett 
tesz tanúságot a Retyezátban észlelt mély előfordulása —  Riu maré 885 
m, Riu Gálisuluj 1073 m, Valea Obersii 815 m — , mely azonban korántsem 
oly gyakori, mint a Fogarasi havasokban.

Valamennyi hegycsoport havasalji területén előfordúl, a törpefenyves 
közt sporadikusan, fóldcsuszamlásos helyeken tömegesen, néha több hek
tárt kitévő összefüggő cserjést alkotva. Ragaszkodik a hideg oldalakhoz 
(leggyakoribb az ÉK-i lejtőkön), D-i és DNy-i expozícióknál alig láttuk. 
Palakőzeteken és mészen egyaránt jól tenyészik. Felső határát —  34 adat 
alapján —  1920 m-nek találtuk, maximum 2 12 1  m a Fogarasi havasokon.

Feljegyzett termőhelyeinek részletes felsorolása (a felső határadatok 
dőlt számmal jelölve):

Bucsecs: Gucán Ny 1889, Strunga ÉNy 1838, Borbulec ÉK 1560— 1760 
közt összefüggő cserjés, Vrf Batrine ÉNy 1850 nagyobb területen, másutt 
1893-ig, Buksoj ÉK tömegesen 1856-ig, elszórva ig, Gaura ÉNy 1987, 
más helyen 1893, Valea Reá DK 2055, Keresztényhavas ( S im o n k a i  után), 
Nagy Királykő (bejelentés magassági adat nélkül). Fogarasi havasok: Terica 
gerinc éle Felsőucsa felett 1962, Girdomán gerinc (csoportosan) 1577—2121, 
Piscu Samu Ny Felsőárpás havasain 1902, Valea Damni 1774, Gredina 
porcaruluj gerinc (Ny) 1897. Szebeni havasok: Pareu Farkasuluj 1620, Gircu 
ÉNy 1845, Contiul mik ÉK 1830, Contiul mare K 1900 csoportosan törpe
fenyvesben, Jezeru mik 1720— 2018, Balut K 1910, Nyegovanul mik ÉNy 
1860, Balindru maré 1910 É. Hunyadi havasok: Valea Kirpi ÉK 1750 egye
düli példány, Surjáni tengerszem É-ÉK 1734. Páreng: Parengul ÉK 1957,
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Capra ÉNy 1826— 1876, Dosu Síivei ÉK 2016. Retyezát csoport: Stinisóra 
(K ) 2030, Vrfn Petru és maré ÉK 1893, Scorota K 1977, Vrfu Dregsán DK 
2046, Galbina K 1990, Borescu Ny 1929, ÉK 1976, Branu É 1814, Piule 
(mészkövén) ÉK 1868.

Salix fragilis L. — Törékeny fűz.

A mezei tájon mindenütt; legmagasabban a Fogarasi havasoknak 
Vistesóra völgyében (696 m).

Salix alba L. — Fehér fűz.

A nagyobb folyók mentén gyakori, elvétve a hegység belsejében is 
nő: Dobra völgy a Szebeni havasokban 780 m, Riu maré a Retyezátban 
684 m. Ültetett példányait magasabban is láttuk : Tsekán patak a Páren- 
gon 1020 m.

Salix silesiaca Willd. —  Sziléziai fűz.

Havasalji völgyek mentén s az alhavasi tájon elég gyakori, néha a 
hegység perifériáira is lejut pl. a Götzenbergen Kisdisznódnál (S im o n k a i ). 

Láttuk alacsony régiókban, pl. a Kisberivoj patakon (840 m), a Fogarasi 
havasokban, a Sebes völgyén, a Hunyadi havasokban (840 m); magas 
termőhelyen: a Surján alatti vágásterületeken (1547 m), a Contiul maré 
havas alatt a Szebeni havasokban (1650 m DK).

Populus tremula L. —  Rezgőnyár.

Szórványosan mindenütt előfordúl; faalakban 1190 m, cserjealakban 
1260 m átlagmagasságig. Tenyészetének felső határai:

Bucsecs-csoport. # t* f'(

Nagy Királykő, Contiul Tililor— — ----------------— 1140
Kis Királykő É ______________ _____________________  1147

Fogarasi havasok.

Girdomán gerinc ---------------------------   1024
Árpásu maré völgy DNy ---------- -------- -------- -----  1 1 1 2

Szebeni havasok.

Contiul maré DK, maxim um------------------------   1593
Foltea D-DK____________ - ________ _________________  1322
Prislopul ÉNy -------------- -------- — ------- ----------  1210
Dosu M u m a------------------— — — — ----------- — 1018
Plésa ÉNy ------------------------------------------    1250
Dealu lung ÉNy------- — ----------- ------- ------- ------  1327
Goaca de sus DK ................... ................... -......... . 1289
Mizslocsia É ------------------- -------------------- -------- -  1248
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Hunyadi havasok.
Magúra D.................
Chicer a Borloguluj . 
Dosu Balelor ÉNy .. 
Gotul É — ........... .

Retyezát.

Plésa D K .................
Lepusnik völgy ÉNy
Sasile N y................. .
Fatia Nyekisuluj Ny
Tornásza K ...........
Riu albu völgy ____
Sereluluj D-DK -----

t. f. mag.,
(m)

1460
1220
1328
1309

1262
1025
1500
1330
1397
1025
1180

Ulmus montana With. (U. scabra Mill.) — Hegyi szil.

II. k. 56. lap.

Az alsó határ 530 m-es átlaga nem természetes határ, inkább az 
erdőkben talált legmélyebb előfordúlási esetek középszáma. A Sebes völ
gyén (Szeben vármegye) 375 m-nél találtuk a legalsó példányt, ez egyúttal 
a hegyvidéki minimum is.

Tenyészete magasabbra megy, mint a korai juharé, vagy akár a 
kőrisé, közönségesebb is mint ezek; főleg a bükk régiójában gyakori, átlag 
1090 méter magasságig. A völgyek mentén mindig megtaláljuk, azonban 
a felső határ itt csak 980 méter. A Párengen föltűnő ritka.

Felső határok az ismertebb völgyek mentén:
t. 1. I l id g .,

A Kis Királykőn. (m)

Pareu Abisu--------------------------    806

A Bucsecsen.
Grosser Weidenbach ........   1010

A Fogarasi havasokban.
Vistesóra völgy------------------------------------------------ -  1001
Bolcsi völgy-------------------    1152
Damni völgy -------------------      1214

A Szebeni havasokban.
Mogosuluj völgy --------    943
Sebes völgy-------------   945
Dobra völgy_______________________— ------- -------------- 972

A Hunyadi havasokban.
V. Kudsiruluj --------------- -------------  ....................... 1036
Riu maré .......................................    874
Tája völgy ----------------------------------------- - - .......... - 967

F ek ete— B l a t t n y : Fák  és cserjék elterjedése. 3 0
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A Retyezátban.
t. f. m ag., (m)

Lancsic völgy — ------     856
Nyekisuluj völgy ----------------------------------------   1000

Felső határok a hegyoldalakon és gerinceken:

A Nagy Királykim.

Padina Sindileri ----------     1150
Padina a lui Kalinesi--------------------------------------------  1047
Kis Királykő --------------------------------------     1147

A Fogarasi havasokban.

Árpásu maré völgy K -------------- ------- ---------- ------- - 1222
Ny _______________________________  1280

Sztrézakerczisora, Piatra Cigani----------------------------    1261

A Szebeni havasokban.

V. Lotriora K — ------ -------- -------- --------- ------------- 1080
V. Farkasuluj ÉK _________________________ 1 ............. 1160
Bisztra DNy— ------------------------------------       1158
Mizslocsia ÉK ----------------------  ------------------  1230
Plésa ÉNy ___________________________      1238
Gurarói Foltye É ------------  — — — - 1105

A Hunyadi havasokban.

Godján patak Ny __________________________ _______ — 1080
Donnea DK _____________________________________    1004
Rikita maré Ny ________ ______— ................. ........— 1185
Piatra Rosi Petrozsénynél ____ _______________. ~ -----  1192

A Párengen.

Síivei DNy — — ---------------  — — — ...... . 1163

A Retyezáton.

Plésa DK, maximum - .........-  — ------------------------  1430
Izv. Branuluj DNy — ... — — — ... ------  — — 1124
Plostina É ........... -  — — ............-  ---------------  1195
Fatia Fécsi gerinc — ------------- -— ------- ------ ------- 1242

Ulmus campestris L. (U. glabra Mill.) —  Mezei szil.

A mezei tájon mindenütt közönséges,, a magashegységben jóformán 
teljesen hiányzik. Legmagasabb tenyészőhelye a Porumbacsel völgy a 
Fogarasi havasokban 878 m (?). Láttuk a Retyezátban Malom víz község 
körül (500 m), Szászsebes és Sebeskápolna környékén (375 m a Sebes
völgyön) s Hátszeg és Rákösd vidékén (445 m).
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Tilia parvifolia Elirii. (T. cordata Mill.) — Kislevelű liárs.

Elszórva mindenütt, főleg a völgyek mentének köves partmellékén. 
Felső határa átlag 900 m. Az alánt felsorolt lelőhelyek közül a felső hatá
rokat f. h.-val jelöltük meg.

t. f. m ag., (m)

Kis Királykő, Pareu Abisu völgy f. h.......... ...... ........... 806
Nagyszeben, Jungerwald sík...................... ..... .......... . 467
Szászsebes, Grosswald DK — ____________  300—600
Szelistye, Teis K f. h__  — _______________ _ ___ 953
Rin Szaduluj völgy ------. . ------------------------ ... 567
Sebes völgye f. h . ........... ............ ............. *_________  943
Dobra völgy f. h. — ________________— ______________ 743
Mizsloesia f. h. (41° 19' 45° 40 ')_____ — ______________ 994
Ósebeshely, Dealu Muncseluj f. h. ____________ ______  780
Riusor a Retyezátban, völgy-------------------- ------------- 598
Riu Nuksor a Retyezátban É-i szikla f. h_____________ 730
Riu maré a Retyezátban ÉK-i szikla f. h. — — _____  912
Riu Páros a Retyezátban. völgy f. h. — . . . _____ — 935
Riu Barbát a Retyezátban, völgy ------------------------  706
Sereluluj D-DK (40° 43' 45° 26') f. h. maximum_____  1188

Tilia tomentosa Mönch. — Ezüstlevelíí hars.

A Bucsecs-csoportban s a Fogarasi havasokban nem fordúl elő, a 
Vöröstorony szorosban elvétve. Bojcza határában (pl. a Lotreola völgy 
torkolatához közel 41° 55' 45° 34', 370 m), az irodalom szerint Czód, Tal- 
mács és Szászváros határában is nő. Miután a Retyezátból eredő Riu 
maré folyónak a Délmagyarországi Hegyvidékbe eső balpartján, közel 
Klopotivához (Lunksora dűlő) fellelhető, valószinű, hogy a — Retyezátba 
eső — túlsó part sziklái közt is előfordúl. A hársfa a teknőkészítő cigá
nyok előtt óriási beccsel bírván, legrejtetteb termőhelyein is pusztítás
nak van kitéve; ez is hozzájárul ahhoz, hogy felkutatása a Retyezátba 
eső részeken eddig nem járt eredménnyel.

Acer platanoides L. — Korai juhar.

II. k. 57. lap.

E hegyvidéken igen ritka. Néha több napi megfigyelés folyamán legfel
jebb egy-egy példány akadt a szemünk elé; felső tenyészeti határának a meg
állapítása nem is volt könnyű feladat. Tizenöt határadat eredménye 1050 
m-es átlag a faalakra vonatkoztatva. Eltörpülésének itt jelentősége nincsen.

Éppen feltűnő gyér tenyészete miatt előfordúlásának valamennyi ész
lelt esetét idejegyezzük, dőlt számmal jelölve a határadatokat.

30*
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Szebeni- és Hunyadi havasok. t f mag (m)
Grosswald, Szászsebesnél---------------------------------  300— 600
Gura Sugaguluj, Szebengálos határa ----------- --------  697
Dealu Iliseiu, Szebengálos határa ------------------------  876
Dealu lung ÉK - -------------------- -----------------------  645— 963
Dobra völgy...................... — ----------------------------- 639—848
Sebes völgy ÉNy ----------- ----------------- -------- --------  828

völgymente--------------- — ................ —.............  940
Mizslocsia K____ - — ----------------------------------- ~ 1132
Gotul K ........... .. ........... ................. - ________ ______1053
Goasa mik D K _______________________________  1040
D. Cucuciu DK a Sebes balpartján___________________  935
Magúra D, 41° 31' 45° 41', maximum (egyedüli vén

példány az út mellett, közel a tiszti szállóhoz) 1210 
Piatra Rosi tető Petrozsénynél — — --------------------  1196

Betyezát.
Riu Borbát, völgy ........ .............. ......... ..................... . 670
Riusor, völgy ____________________________________ 598—867
Plésa DK ________________________ _______ ___________  1169
Gura Zlata völgy — — ___ —. — _________ _ ... 800
Gorganu.................       760
Pareu Csoki K _________________________    1008
Plostina É ________     1200
Dumbrava Ny _______________      410
Lacurele K ______________       1124
Fatia Fécsi D ________ ___________________ ____________ 1098

Acer Pseudoplatanus L. —  Hegyi juhar.
II. k. 57. lap.

A lombfarégiót messze elhagyva, a legzordabb havasok alatt is meg
találjuk. Az a rendkívüli nagy magasság, melyben még mindig erőteljes 
törzsei nőnek, bizonysága fagyállóképességének és életrevalóságának oly 
régiókban, ahol más —  használat tárgyát képező — lombfa tenyésztésére 
nem is gondolhatunk.

Felső határainak hegyvidéki átlaga 1400 méter, az egyes hegycso
portok átlagai közötti ingadozás (1340— 1470 m) 130 méter;

faalak cserjealak
t. f. m agasság, (m éter)

Bucsecs-csoport ........... -............■ (1546)
Fogarasi havasok ...................  1470 (1652)
Szebeni havasok.........................  1350 (1569)
Hunyadi havasok és Páreng — 1340 (1562)
Retyezát-csoport.........................  1430 (1616)

Déli Kárpátok 1400 (1652)

1620 (1828)
( ? ) 

1460 (1528) 
(1502) 

1540 (1653) 

1560 (1828)
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1. Bucsecs-csoport. A Valea Buksoj törpefenyvesében (DK) 1780 m-nél 
nő bokoralakja s az ÉK-i oldal egy szakadásában 1'5 m magas példánya 
1828 m magasságban (általános maximum). A legfelső fák tenyészetének
t. f. magasságai: m éter

Mutye Glincsi ÉNy--------------------------    1318
Greotis völgy ---------- ------- -.......................................  1295
Spitzberg ÉNy --------        1480
Malajest ÉK____________    1347
Gucán, ÉNy_____  — _______________ __________________ 1330
Porta baloldal K _____  ___________ _________ _______ _ 1395

A Nagy Királykőn a faalak felső határa 1546 m (a faalak maximuma 
a Bucsecs-csoportban), az eltörpülésé 1611 méter (Padina rikici e. r.); a Kis 
Királykőn (É-i exp.) 1466 m-ig fává nő ugyan, de egyes pontokon így pl. 
a „Krepatura“ szeleknek kitett sziklahasadékában már 1434 m magasság
ban törpe. A Stina de Pietrin 1420 m-ig terem szórványosan.

2. Fogarasi havasok. Cserjealakjáról megfigyelőink nem emlékeznek 
meg. Faalakja itt emelkedik fel a legnagyobb magasságra:

t. f. m ag., (m)

Bulea völgy felső része, Ny ----------- . . . -----------------  1365
Dealu Bucaciu, gerinc __------- -------- --------- ------- ------  1455
Zanoga gerinc K, maximum — - ------- --------- ------- — 1652
Vistea maré völgy N y--------------- -------------------------- 1394

gerinc É — ------------- -------- -------- -  — 1390
Girdomán gerinc Ny ....... .......... ...................... — — 1473

É ........ ................ .......... ............. -  1428
Árpásu maré völgy K (50 cm vastag törzs) .............. 1624

Ny (a Samu-menedékház felletti szakadékban) 1469 
Strézakerczisora, Pomnyaguluj Ny (25 cm vastag törzs) 1567 
Bulea völgy, közel a vízeséshez 40 cm átmérőjű-- ___ 1409
Bulea völgy Ny, az erdőhatáron a vízesés fel. ösvény mell. 1596 
Comanda de var felett É ______________________ ______  1494

3. Szebeni havasok. Itt és a Hunyadi havasokban viszonylag legmé
lyebbek a felső határok, bár a lúcállományok közt ezen a területen is 
mindenütt jelen van: a Cornu plesin 1300 m-ig, a gurarói Nikolesti e. 
r.-ben 1496 m-ig (feljebb 1528 m-ig törpe), a Presbán 1282 m-ig, a Ma- 
gosuluj völgyben 12 10  m-ig, a Fagyeten 1332 m-ig, a Dimbu Farkasuluj 
ÉK-i oldalán 1528 m-ig, a Plájecen 1330 m-ig. Míg a Sztrikát völgyében 
már 1386 m-nél van a faalak felső határa, e völgy nyugati lejtőjén 1569 
m-ig emelkedik s ez az adat e hegycsoportban eddigelé maximumot jelöl.

4. Hunyadi havasok és Páreng. A kudzsiri határ Balele erdőrészében 
(K-i exp.) 1440 m magasságban 60 cm átmérőjű s 20 m-en fölüli példány 
nő; az ósebeshelyi rész „Seszu“ nevű erdejének gerincén 1405 m-ig, a 
Melea gerincen 1330 m-ig tenyész. Felső határa a Gotulon 1267, a Paltinein 
1360, a Mizslocsián 1339, a Tája völgyén 1230, a Dosu Anselun 1398 
(eltörpülve 1502) s a Comarnicselen 1382 méter. Észrevehetőleg magasab
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bak a határok a Párengen, melynek Párengul nevű nyúlványán (DK-i 
exp.) 1460 m-nél, a Dosn Sterminosu nevű részén (DNy-i exp.) 1488 m-nél 
találtuk faalakjának felső határát. A legmagasabb adat a Dosu Capraról 
és a Dilma popiról való: 1562 méter; a Dosu Síivein nem nő 1500 m-en 
fölül. Külön átlagot képezve a Párengre, külön a Hunyadi havasokra, ered
ményül kapjuk a következő értékeket:
Páreng, faalak f. h. átlagosan—_______ — — 1470, maximum 1562 m
Hunyadi havasok, faalak f. h. átlagosan_____  1280, maximum 1440 m

Ezek után elmondhatjuk, hogy a hegyi juhar a Déli Kárpátok hegy
csoportjai közt a Hunyadi havasokban a legalacsonyabb, a Párengen pedig 
oly magas, mint a Fogarasi havasokban.

5 .  Retyezát-csoport. Felső határok: faalak cserjealak
t. f. m ag., (m)

Riu Galisuluj ___________   1167
Buta ÉK (mészkőzet) — _____ _____________ — 1653
Scorota ÉK (mészkőzet) — ------------------------- 1590
Lepusnik völgy______________________________— 1290 1413
Riu albu Ny — — — ____ _______ ~_________ 1192
La Mormut É K -------------   1440
Síivei D (4 m-es) ___________________ _________  1455
Paltina É — -----------------    1420

Ny . . . _________________________________  1575
Borescu N y _______ -__________ _______ _______ ... 1616 1638

É K _____________________________________ 1598
Plostina ÉNy _____ ... . . . --------------- . 1290
Fatia Nyekisuluj K ___________________ ... — 1480
Merila É ________________________________________  1500
Branu ÉNy . . . -------------   1556

ÉK _________________     1528
Fatia Fécsi D ------------------------------------------  1495
Tomása nyerge----------    1530

Acer campestre L. — Mezei juhar.

E hegyvidék előhegyein néha tekintélyes magasságokban tenyészik, 
legmagasabban a Petrozsény melletti Piatra Rosi (mész) tetején, ahol csak 
bokorrá nőtt példányai nőnek (Blattny), . de alig valamivel lejjebb már 
egyenes törzsű. A hegység belsejében láttuk Riu Szadulujnál (Szebeni 
havasok), ahol a Cód folyásán felfelé-menet 570 m-nél tűnt el, a Dobra 
völgyén 677 méter magasságig követtük, a Retyezát területéről gyűjtött 
adataink szintén völgymellékekről valók; itt is —  épúgy mint északi hegy
vidékeinken— a patakok mente képezi beszivárgási vonalát a magas- 
hegység belsejébe, még pedig a Riu marén felfelé 570 m-ig, a Riusoron 
649 m-ig. a Borbátvizen 650 m-ig.

' Felső tenyészeti határainak hegyvidéki átlaga 710 m.
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Acer tataricum L. —  Feketegyűrű juhar.

Csupán a legszélső dombokon nő. Magassági adatok nem állanak 
rendelkezésre, legtöbb termőhelyén 300— 400 m körüli szintekben van 
elterjedve s a bokrosok, erdőszélek cserje vegetációjának alkotó eleme. 
Bejelentették a következő helyekről: Szászváros, Hátszeg, Szászsebes, 
Péterfalva, Rehó, Kelnek, Dál, Alsó- és Felsőpián, Sellenberk, Vesztény, 
Nagytalmács. Brassó környékén (ahol S im o n k a i  találta) nem láttuk; ez meg
erősíti P a x  azon nézetét, hogy innen mint őshonos fa j talán mégis hiányzik 91

Fraxinus excelsior L. — Közönséges kőris.

II. k. 57. lap.

A bükkformációban elszórva mindenütt előfordul. Elegyetlen állományait 
nem igen láttuk, az ósebeshelyi határ Jerosiu erdőrészében (Hunyadi 
havasok) talált, legfeljebb 0*25—0'5 ha kiterjedésű foltjaitól eltekintve 
(1016 m, É-ÉK-ÉNy-i exp.) Alsó határa nincs, a faalakú előfordúlás felső 
határa 1020 m. Az eltörpülés felső határának (1210 m) jelentősége semmi, 
mert csak két adat átlaga. Sporadikus előfordúlása miatt annyi határ
adatunk nincsen, hogy az egyes hegycsoportokra külön-külön megbízható 
átlagot nyerhettünk volna; maximum (1315 m) a Szebeni havasokban.

Felső h atár  
t. f. m ag., (m)

Padina a lui Kalinesi a Nagy Királykőn ---------------  955
La stina di Pietri, Pestéra közs. határában -----------  970
Vistesora völgy a Fogarasi havasokban ----------- -- 973
Lajta „ „ ,, „ — — — — 1133
Cornu plési (v.) a Szebeni havasokban ....... _ ........  950
La Curmatura mica (É) „ „ ------------- — 1208
Valea Mogosuluj „ „ — -----------  957
Dosu Stefanita ÉK „ „ ---------------- 1050
Dobra völgy a Szebeni havasokban .........................  886
Mizslocsia „ „ „ -------— — — 998
Funtinele DK „ „ „ ........... — - 1220
Curmatura „ „ „ 41° 32' 45° 43' max. 1315
Sebes völgye a Hunyadi havasokban ........ ............. . 859
Gotul ÉK „ „ „   1016
Csetátye gerinc „ „ •— ----------------  1130
Godján patak „ „ —---------- --------  1080
Piperuca ger. „ „     1050
Riu maré „ „    900
Párengul DNy a Párengen — -------------- ------- — — 1220
Malea völgy „ „ ___________ _____________-  978
Buta K a Retyezáton.............. ......... _ ........................ 1141

1 Pa x , Pflanzenverbreitung in den Karpathen II. kötet 266. lap.
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Plésa K a Retyezáton— _____ — _______
Riu maré „ — — — — ___

Felső határ  
t. f. mag., (m)

............. ..................... 1 2 6 0

_________________  9 3 4

Riu albu „ —....................— — ................................... 8 9 5

Lacurele K „ ........... . ___ ......... _________________  1 1 2 4

Fatia Fécsi DK a Retyezáton ----------- _________________  1 1 2 5

Fraxinus Ornus L. — Virágos kőris.

Ritka; leggyakoribb még e hegyvidék nyugati határán: Hátszeg, 
Csopea, Vajdahunyad vidékének márgatalajain, ezek azonban már jórészt 
a Délmagyarországi hegyvidékbe esnek. Áttekinthetőség végett a S im o n k a i  

említette lelőhelyeket ideiktatjuk: 1 Lepusnik völgynyilásán a Ret.yezát 
hegységben, Verestoronyszorosa mentén Bojczától a Lotriora völgy mellé
kéig, Czenkhegy Brassónál. Ez adatokat megerősítve, még a következőkkel 
egészítjük ki: a Lepusnik völgynyilása (ezen a szakaszon helyesebben Riu 
maré) mindkét oldalán, a gneisz- és csillámpala-sziklák tetején csenevész 
növésű példányait feltűnő magasságban —  átlag 1170 m, maximálisan 
1188 m-nél —  is megtaláltuk ( K ö f a l u s i , majd B l a t t n y ) ;  ez elevált termő
helynek a megjelölése: Lacurele erdőrész, 40° 30' 45° 27', D és DNy-i lejtők. 
Innen keletre, a Riusor patak völgynyilásának sziklapadkáin, a kolczvári 
vár környékén (716 m) is gyakori, de itt is törpe marad ( B l a t t n y ) . A 
Verestorony szorosban egyes helyeken kisebb sűrűségeket képez, pl. a 
Lotriora beömlése mellett (-<j>- 532), előfordul azonban nemcsak innen fel
felé Bojczáig, de Nagytalmács és Kistalmács határában is. S im o n k a i  után 
a Keleti Kárpátoknál említettük volt meg alsórákosi termőhelyét; innen 
délre —  a Persányi hegység mészterületén — Kucsuláta község határá
nak Magúra nevű erdejében 550— 680 m közt fordúl elő (Ny-i exp.). Az 
alsórákosi és a kucsulátai lelőhely valószínűvé teszi a szomszédos Felső- 
kománáról és Felsőveniczéről kapott bejelentés helyességét is.

Pirus malus L. — Vadalma.

Az alsó erdőtájon, réteken, erdei tisztásokon gyakran láttuk, hegyi 
kaszálók pajtái s magasan fekvő tanyák közelében elvadúlva. A Fogarasi 
havasokban a Girdomán gerincen 1 1 2 1  m magasan van egy nagyméretű 
idős törzs, a Szebeni havasok nyúlványain még magasabban: 1200 m-nél 
(Funtinele erdőrész Zsinna határában) és 1208 m-nél (Magura-Folte erdő- 
rész Guraró határában) találtuk, a Nagy Királykőn 1047 m magasan nő, 
a Retyezáton 1085 m-ig is felmegy. Átlagos felső határa 1080 m.

1 Erdély edény es flórájának helyes!), fogl. 393. lap.
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Sorbus aucuparia L. —  Yörös berkenye.

II. k. 58. lap.

A hegyvidéket szegélyező alacsony dombokon ritka, a bükk és fenyő 
övében gyakoribb, végre az alhavasi tájnak — az Alnus viridis mellett — 
is jellemző lombos cserjéje.

Fává csak 1440 m átlagmagasságig nő, a lucfenyő övében megy át 
a cserjealakba s általános felső határa 1730 m. Tenyészetének jellemzéséül 
azt mondhatjuk, hogy a völgyek fenekén és az északos hegyoldalakon 
nagyobb mennyiségben tenyészik, mint a délieken. Faalakú előfordulásának 
határaira a termőhelyet környező erdő sűrűsége bír első sorban befolyás
sal, nem pedig a t. f. magasság nagysága, ezért cserjealakjának felső határa 
— mint általános határ —  növényföldrajzilag a fontosabb. Lássuk, hol 
emelkedik legnagyobb magasságig?

Bucsecs-csoport. • L ^éterg ’
Gucán Ny ----------- ------------------- -------- — ............— 1871
Greotis ÉNy...................... -  — — ------ -----------------  1813
Verfu Batrina ÉNy---------------------------- -----------------  1820
Buksoia ÉK — ------------------------------------------... 1856
Malajest ÉK_..................... ........................—........... .......  1845
Gaura ÉNy, maximum--------- ------------------- ------------- 1987
Nagy Királykő, Padina rikici ÉNy — ........... -  — ... 1808
Kis Királykő ÉK .............. — ___________________- ... 1817

Fogarasi havasok.
Terica gerinc (Felsőucsa határa) K — — ------ ... — 1760
Girdomán gerinc Ny -------------- -------------------------- * 1868
Gredina porcaruluj (Strézakerczisora határa)....... ......  1744
Piscu Serbota É --------- ------------------------------------- 1715

Szebeni havasok.
Plésa É ________ _________________________ ____________ 1500
Stina de supra ÉK....... ......... ........... .......... ..... ............ 1508
Sub Cindrel ÉNy ........... .............................................  1542

Hunyadi havasok, Páreng.
Surjáni tengerszem ÉK --------- ---------- -----------------  1734
Valea Kirpi ÉK____ __________________________ _______ _ 1750
Parengul (Mizsa) ÉNy____________ ____________________ 1682
Dilma Popi DNy ........ .............................  — ... 1562

Retyezát.
Stinisora K ........... 1......... ...... ......... .......... ...............  1895
Vrtu Petru É K _______________________________________  1870
Síivei Ny— ................... ............. .......... .......................  1864
Borescu N y ................. ........................................ .. ........ 1929
Merila É ......................................... ................................  1794
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Az előfordúlás gyakoriságát tekintve, a Szebeni havasoknak — szikla
területekkel alig bíró —  havasalji részein a legritkább s ezzel kapcsolatos 
a felső határoknak itt mély helyzete. Igen elevált határa van a Bucsecs 
és a Retyezát sziklatömegei közt.

Sorbus torminalis Crantz. —  Barkócafa.

Igen ritka; a hegyvidék belsejéből teljesen hiányzik. Hátszeg vidékén 
mindenütt előfordúl ugyan, de e környék dombjait el nem hagyja. Az 
irodalom Brassóból (?) és Nagytalmácsról említi. Biztos adat a szelistyei 
Szeben vármegyéből (Mukia Ciaci erdőrész 789 m ÉNy, I t t u  M i h á l y  

bejelentése) s Szászsebes és Szászváros környékének erdeiből.

Crataegus monogyna Jacq. és oxyacantha L. — Galagonya.

A mezei tájnak mindenütt gyakori cserjéje; alsó határa nincs, a 
felső átlag 950 m magasságban. 1000 m-nél nő a Sebes folyó jobbpartján 
a Coltiu Maguri legelőin és rétjein, Petrozsény környékén a Boli barlang
nál, sőt 1196 m-ig emelkedik az ide közel eső Piatra Rosin. A Páreng 
alatti Malea völgyön 905, a Tsekán patakon 874 m-ig terjed felfelé; a 
Bucsecsen (Munte Glincsi) 1017, a Kis Králykőn (Krepatura) 982, a Retye- 
záton (Krnyik) 1178, a Szebeni havasokban (Dimbu lui Mancu) 1046 m-re 
találtuk legmagasabban. A hegyvidéki maximum saját adataink szerint 
aRetyezáton (1178) van, azonban meg kell említeni HAJDu-nak a Bucsecsre 
vonatkozó 1200 m-es adatát (Érd. Lapok 1899. évf. 238. lap.) is;Olyképpen 
az utóbbi lesz a szélsőséges határ.

Prunus avium L. — Madárcseresznye.

Lombfaerdőkben szálankint az egész terület alsó erdőtáján; állandó 
erdei tanyák, hegyi rétek szénapajtái környékén lévő példányok többnyire 
elvadulásból, a magvaknak emberi segítséggel történt elhurcolásából szár
maznak. Az ily helyeken gyakran látott füzeket (többnyire Salix fragilis) és 
kőrist (Fraxinus excelsior) is az ember ültette oda. A madárcseresznye elő- 
fordúlási eseteinek három legmagasabb esete 1110 m átlagot ád; maximum 
1304 m a Sugág és Bisztra völgye közti Magúra n. hegyháton a Szebeni 
havasok területén. A Hunyadi havasokban a Donnea enyhe D-i lejtőjének 
1037 m magasan fekvő pontján rendesen terem.1 A Retyezátban a Riu 
maré folyó alsó szakaszának sziklás oldalain 985 m magasságig gyakori 
a sziklatalajon azonban csenevész marad.

Evonymus europaeus L. — Csíkos kecskerágó.

Eddigi maximum a Petrozsény melletti Piatra Rosin van: 990 m 
a DK-i lejtőn.

1 Ugyanitt a kerti szilva (Prunus domestica L.) is gyümölcsöt érlel.
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Evonymus verrucosus Scop. — Bibircses kecskerágó.

Az összefüggő erdőkben is gyakori. A Sebes völgyén 943 m magas
ságig mindenütt előfordul, maximális magasságban a Piatra Kosi csúcsán 
— 1196 m — láttuk. Az a körülmény, hogy a vizsgálat erre a fajra igen 
kevéssé terjedt ki, valószínűvé teszi, hogy a továbbkutató még magasabb 
termőhelyre is akad.

Staphylea pinnata L. — Mogyorós hólyagfa.

Gyakori a Sztrigy mellékén: Gonczága, Hátszeg, Szentgyörgyválya, 
másutt ritka. Az irodalom Talmácsról (Nagy- v. Kistalmács ?) és Brassóból 
közli, mi a Vöröstorony szoros mellékén a Lotreola völgyben láttuk 1 — 2 
példányát (41° 55' 45° 34') 370 m magasságban.

Rhamnus frangula L. — Kutyabenge.

Völgyek, utak mentén, mesgyéken mindenütt gyakori. Irodalmi ada
tok: a Sztrigy mentén Váralja és Kovrágy közt, Retyezát hegység völgyei 
Malomviz felett, Szászváros, Nagyszeben, Brassó. Saját adataink: Petro- 
zsény (41° 0 1 ' 45° 26') 836 m, Guraró (Runcuri e. r. 41° 33' 45° 43', É) 1005 
m eddig a magassági elterjedés maximuma; Sebesvölgy Teu-nál (749 m).

Cornus mas L. — Húsos som.

A mezei tájon s az ezt övező erdőfoltokban, köves dombokon és 
cserjésekben közönséges. Legmagasabban láttuk a Petrozsény melletti 
Piatra Rosi DK-i lejtőjén 1102 m magasságban; alantabb a köz. orgoná
val együtt sűrű bozótot képez a meredek oldalak mésztörmelékén.

Cornus sanguinea L. — Vörösgyűrű som.

Szintén a Piatra Rosin hatol legmagasabbra: 1180 m-ig.

Ribes alpinum L. — Havasi ribizke.

Eddigi minimum 840 m a Sebes völgyén (Hunyadi hav.). maximum 
a Bucsecsnek Vrfu Batrine nevű havasa alatt 1769 m magasságban.1 Nő a 
Szebeni havasokban (Ardeu 1300 m 41° 29' 45° 41', Folté 1090 m 41° 31' 
45° 41'), a Hunyadi havasokban (P. Balyelor 1078 m 41° 17' 45° 39'), a 
Retyezátban (Riu maré 840 m 40° 27' 45° 24'), a Bucsecs alján (Malajest 
felé vivő turistaút 1350 m).

Ribes grossularia L. — Egres.

Közönséges. Legmagasabban láttuk a Szebeni havasokban az orláti 
Pojenicán (41° 31' 45° 43', É-ÉK) 1402 m-re a t. f. A Bucsecsen 1200— 
1260 m-ig fordúl elő ( H a j d ú , Érd. Lapok 1899. évf. 237. 1.)

1 Ez adatot fen tartással iktatjuk ide, miután meglehet —  ami valószinű is —  
hogy R. petraeum Wulf.-xd, vonatkozik.
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Cotoneaster integerrima Med. — Közönséges konaszpolya.

S im o n k a i , Erdély edény es flórájának helyesbített foglalata c. művében1 
említi a Retyezátnak Picsoru Kolculuj nevű bércéről, Szászsebesről, a 
Keresztényhegységből s Brassó hegyeiről. B l a t t n y  a Piatra Rosin (Petro- 
zsény mellett) szedte 1135 m magasságban, mészkövön.

Syringa vulgaris L. — Közönséges orgona.

A Petrozsény melletti Boli barlang környékének mészszikláit 720 
m-től fölfelé orgona lepi be s legmagasabbra a közeli Piatra Rosin (41° 
02' 45° 27‘5') emelkedik, elérve az 1190 m magasságot a déli oldalon, 
az északin nem fordul elő. A Piatra Rosin az a Juniperus Sabinával társúl, 
itt sereglenek össze sűrű bozóttá mindazok a fák és cserjék, melyek a 
Páreng lejtőin nem fordulnak elő, vagy pedig ritkák. A bükkön kívül, 
mely a sziklaterületeknek főleg északi részein állományképző, a csúcson 
(1196 m A )  és közelében tenyésznek: Evonymus verrucosus, Corylus 
Avellana, Crataegus monogyna, Acer Pseudoplatanus, Acer platanoides, Sor
bus aucuparia, Lonicera Xylosteum, Fraxinus excelsior, Acer campestre, 
Ulmus montana, 1190 m-től letelé: Syringa vulgaris, Carpinus Betulus, 
1170 m-től lefelé: Viburnum Lantana, Cornus sanguinea, Cotoneaster inte
gerrima, 110 0  m-től lefelé: Cornus mas, Evonymus europaeus, 1060 m-től 
lefelé: Juniperus Sabina, 1000 m-től lefelé: Sambucus nigra, 1130 m magas 
Ságban Sorbus dacica Borb., alant 800 m körül Fraxinus Ornus.

E terület mészflórájának legérdekesebbjei a cserjék közt kétségtele
nül az orgona és a nehézszagú boróka.

Sambucus nigra L. Fekete bodza.

Mint gyomnövény, az emberi lakóhelyek környékén a leggyakoribb. 
Szórványosan az összefüggő erdők területén is megtaláljuk 1130 m át
lagos magasságig.

Bucsecs-csoport.
t. f. m ag., m éter

N.-Weidenbach....... ........................................................ 1162
Malajest.......^ ........- ..................................................... 1152
Porta völgy -.......... -......... ...... .......................................  1130
Kis Királykő .............. ......... ................................. ..... 920

Fogarasi havasok.

Piscu Tunsul a szaratai részen ----------------------------  1248
Comanda de var felett, a porumbáki részen — ------- 1494

1 202 lap.
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t. f. m ag., (m)

........................ 1060
41° 33' 45° 44' 1050
41° 30' 45° 42' 1342
41° 29' 45° 41' 1398

842

990
749

1067 
1170 
1124

Sambucus racemosa L. — Vörös bodza.

II. k. 58. lap.

Igazi hazája a magas hegyvidék 820—1550 m magasságok közt. 
S im o n k a i  felsorolásában következő lelőhelyeit említi: Páréng, Ósebeshely, 
Götzenberg, Présba, Nagydisznód, Bráza havasai, Árpás havasai, Keresztény 
hegység, Retyezáthavasok; ilyképen azt mondhatjuk, hogy e hegyvidék 
összes hegycsoportjaiban elterjedt.

Magassági határait tekintve, a következő előfordulások említendők:

Bucsecs-csoport. felső hatär (m)
Dudile — — __________    1470
Greotis -------     1412
M alajest___________________________     1490
Monte Predusiula — — --------------- — ______________ 1616
Nagy Királykő DK__________   1700

DNy ___________     1520
Kis Királykő ---------------  -____ ____________________  1439

Fogarasi havasok.

Árpásu maré -------------  ------- — — _____ ______  1624

Szebeni havasok.

Vrfu Leului alatt 
Contiul maré -

Hunyadi havasok.

Dosu Anselu_____ ________________________ _______ _____  1593
Magúra --------------------------------- -------------------------  1460
Kancsó, a Surján alatt — —...... .................... ............ 1547

1522
1590

Szebeni havasok.

Sadu ÉNy _____
Oasta Ziguluj
Poj enica-----------
Ardeu _________

Pdreng.
Zsijec v ö lg y ------

Hunyadi havasok.

'Piatra Rosi DK -  
Teu (Sebes völgy)

Betyezát.

Lepusnik völgy ___ 
Plostina ÉNy 
Lacurele K -------
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Pareng. felső határ (m)

Malea völgy..................................................................... 1106
Párengul ÉNy .................-............................................. 1563
Dosu S íiv e i.......................................    1668
Dosu Sterminosu ........     1467

Retyezát.
Sub Mormut ÉK ----------- ------------ ---------------------  1658
Zanoguca DK .............. .. ................. . ........................ . 1680
Paltina ÉNy............................. . ... ..............................  16(13

K .................       1600
Borescu Ny, maximum ... ... .................................... 1720
Zlata N y............................. ..................... . ................. . 1662
Sasile É .................. .-.............................................. ... 1540

alsó határ (m)
Árpásu maré — ------------------------    1189
Albota völgy É-ÉNy .. ___________________    775
Zsil szurduka, minimum _____________________ - _____  528
Riu maré (Retyezát) ________________... — _________  670
Borbátvíz (Retyezát) __........... ___ ___ ........... . ... 765
Tája völgy (Hunyadi havasok) ..............................  1037

Yiburuum Lantana L. — Ostoraién bangita.

A mezei táj e közönséges cserjéje kivételesen 1179 m magasságban 
is nő (Piatra Rosi mészsziklái Petrozsény mellett).

Yiburnum opulus L. — Kányabangita.

A magashegységi völgyek alacsonyabb pontjain is fellelhető; eddig 670 
m-nél magasabban nem találtuk (Bolibarlang Petrozsény közelében), a 
retyezáti Borbátvíz mentén 650 m körül terem.

/

Lonicera nigra L. —  Fekete ükörke.

A magas hegyvidéken mindenütt előfordúl. Az észlelt minimum 890 
m a Sebes völgyön, maximum 1740 m a Szebeni havasok Contiul maré 
nevű havasa alatt. Helyenkint tömegesen nő, pl. az orláti Pojenicán 1400 
m magasságban, a felső Zsijec partjain a Páreng alatt ( S im o n k a i).

Lonicera Xylosteum L. — Közönséges ükörke.

Alsó határa nincs; felső határa mintegy 1100 m körüli. A Petrozsény 
melletti Piatra Rosin 1196 m (tető), a Sebes völgynek Pareu Balelor n. 
mellékvölgyén 1039 m, a Bucsecs alatti Malajest völgyön 1390 m magas
ságban láttuk. Ez utóbbi adat eddigelé maximumot jelöl a Déli Kárpá
tokban. H a j d ú  (168. 1.) a Bucsecsen 1200— 1260 m magasságban találta a 
legfelső példányokat.
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VI. Délmagyarországi Hegyvidék.

Tagjainak alkotása és jelleme igen elüt egymástól. Geológiailag vala
mennyi hegycsoport főtömegét kristályos pala alkotja ugyan, míg azonban 
a Godján-Szarkó hegycsoport — mely nyugat felől a Retyezáthoz illeszke
dik s északnak a Bisztra folyóig, nyugatnak a Porta orientalisig ér — 
magashegység jellemű (legmagasabb pontjai: Godján 2229, Gugu 2294 
Szarkó 2196, Vrf. Petri 2195 m) s az erdei fatenyészet vertikális kialakú- 
lását tekintve leginkább közel áll a retyezáti viszonyokhoz; a dél felől — 
a Cserna balpartján — hozzácsatlakozó Domugled és közvetlen környéke 
juramészterülétén balkáni és keleti típusú növénytenyészet alakúi ki: 
Európa egyik legérdekesebb, egyszersmind egyik leggazdagabb flórája. A 
magassági elterjedési viszonyok megemlítésénél a Domugled fás növény
zetéről hű képet nem kapunk, éppen mert fajok szerint történt a csopor
tosítás; e nevezetes hely vegetációjának legalább vázlatos képét megadni 
mégsem mulasztjuk el, itt sorolva fel azokat a fás növényeket — főleg 
B é g e n  Á r p á d  jeles műve1 után — melyek a természetkedvelőt és erdészt 
főképen érdeklik:

Abies alba 
Pinus nigra 
Taxus baccata 
Juniperus communis 

„ nana
„ Sabina (Csórics-

magaslat)
Fagus silvatica 
Quercus sessiliflora 

„ Robur 
„ lanuginosa 
„ conferta 
„ Cerris

Carpinus Betulus 
„ duinensis

Juglans regia 
Corylus Avellana 

„ Colurna 
Betula verrucosa 
Alnus glutinosa 
Salix alba 
Populus tremula 
Ulmus scabra 

„ glabra 
Tilia cordata 

„ tomentosa

Acer platanoides 
„ Pseudoplatanus 
„ campestre 

Fraxinus excelsior 
„ Ornus 

Pirus malus 
Sorbus aucuparia 

„ torminalis 
„ austriaca 
„ dacica 
„ domestica 

Crataegus monogyna 
„ melanocarpa

Cotoneaster integerrima
„ tomentosa (Csórics- 

magaslat) 
Prunus Mahaleb 
Rosa pimpinellifolia, to
mentosa, canina, alpina, 
Herculis, tortuosa, ova
ta, fissidens, austriaca, 
inermis stb.

Spiraea banatica 
Rubus lividus 

„ hirtus 
Cotinus Coggygria

Celtis australis 
Berberis vulgaris 
Evonymus europaeus 

„ verrucosus 
Staphylea pinnata 
Cornus mas

„ ■ sanguinea 
Rhamnus cathartica 

„ tinctoria 
Ribes grossularia 
Daphne Mezereum 
Syringa vulgaris 
Ligustrum vulgare 
Sambucus nigra

„ racemosa (ritka)
Viburnum Lantana 

„ opulus
Lonicera Xylosteum  
Cytisus nigricans 

„ radiatus 
„ falcatus 
„ Heuffelii 

Ruscus aculeatus 
„ hypoglossum 

Clematis vitaiba 
Vitis silvestris

A Godján-Szarkó hegység nyugati területén az őskőzetet mész váltja 
fel s itt a bükk képez kiterjedt erdőségeket, a Szarkótól keletre a lúc-

1 Die Flora von Herkulesbad. 1901.
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fenyő. A nyugati krassószörényi hegyeken a törpeboróka és a törpefenyő 
sem fordul elő: a Szemenik-csoportnak 1440 m fölé emelkedő legmagasabb 
pontjai alatt a bükk képez erdőhatárt, az alhavasi tájról az Alnus viridis, 
völgyeiből az Alnus incana is hiányzik. Déli és nyugati kifutásain (a 
Plesiva mészbegyei) találtuk meg egyes balkáni jellemű faj északi termőhe
lyét, pl. a Corylus Colurna-ét, Dognácska környékén a Carpinus duinensis-ét. 
A Néra-folyótól délre fekvő Aldunai hegyek orografiai helyzetükkel, tenyé
szeti viszonyaikkal a Balkán hegyeinek ideszakadt darabját képezik. Sok
ban a Domugled környéke erdei vegetációjának képét tükrözik vissza, 
de nem oly pazarul egy pontra összehalmozva, mint ott. Egyes fajok, mint 
pl. a Celtis, Quercus conferta, Taxus baccata, itt számosabb lelőhellyel van 
képviselve, a Pinus nigra a Domugleden elterjedtebb; az Acer monspessu- 
lanumot eddig csak az Alduna délnek fekvő szikláiról ismerjük; az Acer 
tataricum az Alduna mentén is ritka, a Domugleden azonban nem nő.

Legészakibb tagja a hegyvidéknek a Pojána-Ruszka hegység; a Maros— 
Sztrigy—Bisztra—Temes és Béga völgye közt terül el s két eléggé kiemel
kedő csúcsa a Págyes (1380 m) és a Ruszka (1359 m). Bár alacsonyabb 
hegység mint a Szemenik, a magashegység fái és cserjéi itt jobban van
nak képviselve, a lúcfenyő — bár csak kis szigetre szorúlva — s a 
hamvas éger és a törpeboróka is előfordúl.

Az összes hegycsoportokat — együttvéve, de külön-külön is — a felső 
tenyészeti határok depressziója s a bükkösök uralma jellemzi. Ez utóbbi 
jelenséggel kapcsolatos, hogy éppen a bükk felső határainál nem tapasztal
tunk — a Déli Kárpátok, illetve a szomszédos Retyezát vertikális hatá
raihoz viszonyított — lenyomatást; itt és a Fraxinus excelsidrnál van talán 
egyedül elevált határ. A határok mély helyzete igen feltűnő a tölgyeknél, 
főleg a Quercus sessilifioránál.

Picea excelsa Lk. — Lúcfenyő,

II. k. 59. lap.

A hegyvidékre vonatkoztatott átlagok megállapításához kizárólag a 
Godján-Szarkó hegység szolgáltatta az adatokat, mert a többi hegycso
portban vagy nem fordul elő a lúc (Aldunai hegyek), vagy kétséges ere
detű településsel van dolgunk (Szemenik), avagy oly kis folton terem 
(Pojána-Ruszka), amelyen a határmegállapítás fölösleges.

Tömeges előfordúlása 1040 m átlagmagasságban kezdődik:
t. f. mag., (m)

Bisztra völgy, minimum ............................................... 938
ÉNy-i oldal........................... .............................  1150

Ujszagyvatól keletre, Muronyu D ..............................  1170
Balosiu É ...........................    975

ÉNy ..............................  1020
K ____r............................  975
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Szórványosan, átlag 850 m-ig ér le:
t. f. mag., (m)

Ujszagyvától keletre, Balosiu É ------- -------------------  956
Calinu DNy 40° 05' 45° 13' _________ _________________  829
Bisztra völgye Almafatelep felett ___________________  738
Suku v ö lg y -------------------------------------------------------  697
Borlótól keletre, Kraju patak— _______________________ 820
Ruszka, Tarnicsora DK ---------------------------- — — 850
Varcsaró, Pqj. Mine D ---------------------- ---------------— 660
Blozsú gerinc ÉNy — ~ T — *-----------  40° 15' 45° 24' 810
Munte mik ÉK  ..............................  40° 09' 45° 24' 1150
Valea reá — ----------- -------- ... — 40° 14' 45° 24' 770
Scorilla Ny - ______ __________ _______ 40° 10 ' 45° 24' 10 12
Almafatelepnél, P. a lu Gost_.-------- ----------------------- 748
Zanoga DNy ..............— -_________  40° 13' 45° 25' 1085
Hideg folyó balpart É, minimum — — . . . _____ — 652

Elegyetlen, záródott állományai már nem emelkednek oly nagy ma
gasságokig, mint a szomszédos Retyezátban; a Godján-Szarkó hegység 
lúcosai a déli határláncolatban periférikus nyugati helyzetűek s hogy 
jelentőségük csökkent, jele a bükkösök erős előrenyomúlása e hegycsoport 
nyugati vízgyűjtőterületén. A keletieken a retyezáti lúcosok tenyészeti 
viszonyaihoz hasonló állapotot találunk ugyan, azonban a felső határok 
igen erős leszorűlását is tapasztaljuk:

Délm. Hegyv. Retyezát Különbség 
méter méter méter

a zárt állományok átlagos felső határa _____  1540 1640 100
szakadozott állományok átlagos felső határa — 1590 1720 130

Tekintve azt, hogy az összefüggő állományok alsó határai e két 
területen közel egyformák (Retyezát 1050, itt 1040 m), a Godján-Szarkó 
hegycsoport lúcfenyőöve kereken 100 m-el keskenyebb} mint a Retyezátban. 
A felső határadatokat jórészt a Szarkótól keletre fekvő részek adják, a 
zárt és szakadozott állományok elhelyezkedése s az alhavasi régió ki- 
alakúlása még itt tekinthető úgyahogy normálisnak. A szakadozott lúcál- 
lományok átlagos övmagassága már csak 50 m (a Középkárpátokban 
ennek több mint kétszerese). Úgy a zárt, mint a szakadozott erdőalak 
felső határánál a völgyekben rendes leszorítás jelentkezik (40, illetve 110 
m), a havasnyúlványok enyhébb területén azonban a mesterséges okokra 
visszavezethető depresszió is igen gyakori (magastörzsű, teljesen zárt állo
mánya is sok esetben erdőhatárt alkot, mely felett még nyoma sincs az 
alhavasi vegetációnak) s a természetes faktorokkal együtt ez a körülmény 
is erősíti az átlagok lenyomatását. A havasi legelőgazdálkodás kevés hava
sunkon annyira kiterjedt, mint a krassószörényieken s a régi erdőpusztítás 
nemcsak az erdőhatárok leszorítását, de egész hegyhátak, hegyoldalak 
erdőségeinek teljes elpusztulását vonta maga után. Azokat az árvizeket, 
melyek a legutolsó évek folyamán oly rendkívüli károkat okoztak e vidé-

31Fekete—B lattny : Fák és cserjék elterjedése.
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ken, elsősorban a régi erdőpusztítás, a mértéktelen legeltetés s a talajnak 
ennek folytán való elkopárosodása idézte elő.1

A magasságmérések eredménye a következő: (*-al jelöltük a nyugati
perifériára eső adatokat)

Zárt áll. Szak. áll. legfelső 8
f. h. f. h. m-es fák

tengerszint feletti mag., méter

Búza Nedei ÉNy_________— — — 1462
É ___________________ 1540 1550
N y .............................. 1486 1498
K ________________... 1544 1565
É (völgyeiét) ----------- 1587 1587
É (a szak. pászta kiirtva) 1496 1646

Fatia Nedei Ny-DNy — — ... ... 1558 1657
Ny ------------------------ 1682
DNy ---------- --------- 1652 1690

Bulvun D N y --------- ------------------- 1504
*Magura Márga K -------------------- 1380
Blozsu É _ _____  — 1665 1690

DNy ----------------------------- 1687 1698
Ny ----------------------------- 1681
ÉNy ........  ....... ............... 1608 1650

Varangucu DK 40° 19' 45° 21' 1704
Dunga Izvoruluj alb D --------------- 1615

DNy -------... 1590
Piatra Blozsuluj alatt É ----------- 1685 1700
*Munte mik K ___ — — — ... — 1515 1548

K ___________________ 1536
K ____________ ______ 1563
D K — _____ __________ 1433 1433
É ________________... 1378 1381
ÉNy ... ____________ 1489 1501

*Pareu Scorili völgy --------------- 1550 1612
Bukurosu maré N y -------— — ... 1508 1524 1691
Dosu Bisztri K ... — ... ... — ___ 1514 1547 1552

É K ___________________ 1514 1535 1539
Korcsova K — — ___ — — 1592 1668

D ____________ __________ 1600
Piga D --------------------------------- 1585 1634

DK _______ ___________________ 1601 1630 1640

TT r 1628 1657 1670
IV --- -----  --  ------ -------- —

i 1610
ízvoru Pigi völgy — _____ ______ 1600 1623

1 Lásd bővebben: Té r f i  B é l a , A krassószörényi árvízkatasztrófák. — Erdészeti 
Lapok 1912. évf. 865— 898. lap.
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Zárt áll. Szak. áll. legfelső 8
f, h. f. h. m-es fák

tengerszint feletti mag., méter
Branu É ________  — — — ------ 1760
Merilla É-ÉNy ___ — 1545 1745
Skey D ........... . J._______________ 1540 1598 1611

É __________________________ | 1524 1647 1693
i 1681

völgy — ----------- ------------- 1497
völgy mellékága DNy — ... 1602
DNy---------- ------------- ......... 1630
K (védett helyen)_________— 1828

Cracu Skej gerinc ... — _________ 1619 1642
É K ___________________ 1627 1645

Fatia Morariu K . ....... -------- -------- 1638
1520 1549

DNy -------------------- { 1620
Dosu Morariu É ------------------------ 1622 1640

Ny ------- ----------- 1611
Zana ÉK — _________— __________ 1639 1662

. völgy ........ ............. ....... — 1578
Ny --------------------------------- 1627 1642

Fatia Salatruc ÉK -------------------- 1552
K_______ ____________ 1613

Nyevoja DNy_______________________ 1642 1695

f 1661 1677
í j  —  —  _ _ ~ _ _ _ —

\ 1690
D _____ _________________ 1692 1692

*Riu Hideg, balpart D ........ ... ... 1407
jobbpart K--------------- 1380

*Dosu Hideg (Rupsora) Ny, szórv.teny. 1552
*Murony É ... ------  . . . . -------— 1478 1487

D K _____ _____________ ... 1486
1468

*Cuntu Ny ----------------------------- { 1497
D N y ----------------------------- 1452
ÉNy --------------- ------------- 1494

*Bruszturu K----------------------------- 1520
ÉK _______________  — 1526 1530

*Farkasest É ----------------------------- 1536
ÉK ___________________ 1542

1 1577
Ny ------------------------ { 1559
D N y ------------------------ 1508 1543

*Kalián É N y ----------------------------- 1620 1650

31*
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Zárt áll. Szak. áll. legfelső 8
f. h. f. h. m-es fák

tengerszint feletti mag., méter

Bisztra völgy------------------ ............. 1370 1526 1537

Bajku É ---------------------- .............{
1780
1748

É K ............................ 1735
K _________________ ________  1612
DK— ------------------ - _____  1650 1690 1729

Matania K __ ... _ ________  1667
DK ______________ 1719 1719
É — ___  - 1753 1780

Nyevojica K ------------------
É ______________

l m
1730

ÉK __________ 1741 1750
Suku É ---------------------- ________  1383
Suku völgy ____________ - -...........  1343 1570 1590
Sukulec É----------------------
Dealu Gaj gerinc --------- ....... — 1548

1594

A nyugati perifériára eső termőhelyein felvett határadatokat azért 
láttuk el külön jellel, hogy első szempillantásra is láthassuk, mennyivel 
alacsonyabb ezeknek a helyzete az előfordulások zömében megállapított 
határadatokkal szemben. A lúcerdőhatár a nyugati havasszéleken kereken 
1500, beljebb 1610 m-re tehető, a szélsőséges adatot (maximum) az előbbi 
területen 1620 m-nek találtuk a Kalián ÉNy-i lejtőjén, a Retyezáthoz 
közel eső részeken pedig 1753 m-nek a Matania É-i oldalán. Ezek a különb
ségek élesen kifejezésre juttatják a lűcfenyő ragaszkodását a hegytömegek 
belsejéhez; a bükk és lucfenyő területi uralma nem a hegység emelke
déseinek nagyságához kötött, hanem ezeknek a környezetükben elfoglalt 
helyzetéhez. Pl. a Munte mik 1806 m-es kiemelkedése ugyan elég nagy 
ahhoz, hogy a lúcfenyő öve alatta kialakúljon, mégis a bükk az, mely itt 
dominál, a "fenyő zárt erdőövét alig látjuk, szakadozott erdőalakja van 
meg itt-ott, avagy a bükkerdőhatáron seregük csoportokba. Miután a 
Munte miknek az erdőhatár fölé emelkedő területe mintegy előhavasa a 
Szarkónak és észak felé a Bisztra, nyugatnak a Temes völgyébe tekint s 
az összefüggő lúcterületekkel egyenes összefüggésben nincs, a lúcnak az 
uralkodó nyugati —  elterjedési területének kiterjesztésére kedvezőtlen — 
széliránnyal szemben való előrenyomulása s erdőalakjainak a kifejlődése 
éppen most van folyamatban, természetesen a bükkerdőknek a felső klimai 
határig már régen kialakult tenyészeti öve az, mellyel fel kell vennie a 
harcot. S hogy a bükkállományok mily nehezen alakúinak át —  az ember 
segítsége nélkül — fenyvesekké, azt igen sok más előhavason is megál
lapíthatjuk, ahol a lúcfenyőbeszivárgás első jelensége az, hogy nem a bükk- 
erdő, de a felette lévő havas területéből foglal. Az ilyen helyeken, mint 
e két faj tenyészetének klimai határpásztáján a magassági határok szabály

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



Délmagyarországi Hegyvidék 485

szerű elhelyezkedését várnunk nem lehet, e pontokon sokszor csekély 
termőhelyi különbségek is befolyásolhatják a fajok elhelyezkedését.

Az eltörpülés öve 1600—1800 m átlagmagasság közt fekszik. A leg
felső törpe példányokat a következő magasságokban találtuk: a Bisztri- 
csorán (Ny-i exp.) 1888 m, a Skeyn (ÉK-i exp.) 1864 m, a Zana havasré
szen a Riusest környékén 1720— 1732 m, a Nyevoja havason 2100 m 
(egyúttal hegyvidéki maximum), a Suku völgyön 1677 m magasságban. 
Nem kell szem elől téveszteni azt a körülményt, hogy a kiterjedt havasi 
legelők a törpe-iúc életfeltételeit is megvonják s ezért ez a határ sem 
természetes.

Abies pectinata DC. (A. alba Mill.) —  Jegenyefenyő.

II. k. 60. lap.

Többnyire szórványosan tenyészik 670— 1350 m átlagmagasság közt; 
elcserjésedett példányait átlag 1400 m-ig láttuk, kivételesen 1583 m-nél is. 
Kisebb-nagyobb állományait a következő helyeken jegyeztük fel:

a) alacsony termőhelyen

722 m-nél a Cracu Bangyal gerincén (Godján-Szarkó hegység),
700—900 m közt a Domugled ÉK-i lejtőjén,
420 m-nél a Kusek völgyön Bozovicsnál,
610 m-nél a Berzava völgyön Ferenczfalvánál,
374 m-nél a Bányavölgyön, Oraviczabánya hat. (az állományképzés min.);

b) magas termőhelyeken

1414 m-nél a Godján-Szarkó csoport „Muniosa“ e. r.-ében (áll. képz. max.),
1229 m-nél a Godján-Szarkó csoport „Fatia Szucsanuluj“ e. r.-ében
1260 m-nél a Godján-Szarkó csoport „Obersia Pogari“ e. r.-ében
1099 m-nél a Pojána-Ruszka hegységben, a Ruszkán.

Szórványos előfordúlásának alsó esetei —  melyek hegyvidéki átla
gul 670 m-t adtak, — a következők:

a) Godján-Szarkó hegység és Domugled (átlag: 690, minimum 417 m).
t. f. mag., (m)

Kraju patak________________— --------------------------— 612
Dosu Kraju D ------    695
Fati Muguri-------------------------------------------------------  650
Csora m aré-------------------------------------------------------  997
Riu lung------------------------------------------------------------ 595
Luncsile Bandial - .......... .................................. ........... 793
Fatia Draganuluj D --------------------------------    906
Sebes patak___________ __________ ______— -  —---------  580
Kilina maré (Fényes község határában) ----------  640
Szkok (Fényes község határában) -------------------------- 900
Plésa m aré________________________________ —----------- 1060
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Hidegei Ny — ..............—...........................
Muronyu ÉNy (Ujszagyva hat.) .................
Pareu Higyigyelu -..........— ......................
Cr. Varatica É ............................................
Cr. Varica DNy— ........ . .............................
Cserna völgye (minimum) .............. ........
Dosu Topeny ÉK - ....................................
Fatia Topeny DNy....................................... .
Suha Padina É I

ÉNy í a Domugled területén. 
Stretku É )
Dosu Brestovacu ÉK (Ekéstől K-re)-------.
Arsana É (a Domugledtől D -re ).................

Kalina 40° 04' 45° 13'
K ... 
DNy

t. f. mag., méter
... 670
— 740
— 678
... 640
... 800 
... 417
— 523
— 576
... 619
— 715
— 645
— 787
— 445
— 684
— 695

b) Nyugati Krassó- Szörényi hegyek (átlag: minimum: 327 m).

Jardasitia (Kraku-Almás hegység) 39° 59' 44" 51' Éj... 460
Bányavölgy (Oraviczabánya határa) minimum ........  327
Ménes völgy (Bozovics határa) ....................................  384
Szemenik patak (Teregova határa).................. ............ 883
Szemenik Ny (Teregova határa)...................... ............. 860

c) Pojána-Ruszka hegység (átlag: 620, minimum: 420 m).

Vrfu Runcu É ...................................... ........................ 722
Szelesei gerinc 39° 55' 45° 40' ....................................  784
Kirlonc völgy 39° 54' 45° 40'.........................................  585
Sztrimba É (Nadrág határa).......................................... 450
Szocset Ny (Nadrág határa) ............... ........................  495

gerinc (Nadrág határa) ...................................  752
Dealu Negru gerinc (Ruszkabánya határa) ..............  712
Lozna DK (Szörénybalázsd határ) minimum .............. 420

Legalacsonyabb az átlag a nyugati Krassószörényi hegyekben, ugyan
itt van a hegyvidéki minimum (327 m) is.

A jegenyefenyő-előfordúlások zöme a magashegységre (Godján-Szarkó 
hegycsoport) esik ugyan, azonban a lucfenyő hatalmasabb területfoglalása 
mellett jelentősége itt mégis csekély; a többi hegycsoportban, ahol a luc
fenyő alig (Pojána-Ruszka), vagy egyáltalában nem fordul elő (Domugled, 
nyugati Krassószörényi hegyek), jelenlétének nagyobb a fontossága. Különö
sen áll ez a Kraku-Almás hegységnek nyugati részeire (a Cserna és Béla 
folyó jobbpartja), ahol Mehádia, Csernahévíz (Toplecz) és Bélajabláncz 
(Jablanicza) határaiból ismerjük, magassági elterjedéséről azonban csak azt 
tudjuk, hogy 460 m-ig jön le a Jardasitia völgyben s 693 m magasságban 
szórványosan fordul elő a Mitricsilor erdőrészben.
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A faalakú előfordúlás felső határának átlaga — 1350 m — a Godján- 
Szarkó hegységre vonatkozik; a Pojána-Ruszkán a határérték 1320 méter 
(Ruszka: 1322, Págyes: 1320 m). a Szemenik környékén pedig csak mintegy 
110 0  m (Fatia Tilvi e. r. 39° 49' 45° 1 1 '). A Godján-Szarkó hegységből a
következő felső határokat ismerjük:

t. f. mag., (m)
Dealu Nedeji É ____ ______-  ... — .................. ............ 1444
Blozsu DK ___________ __________ _________________ ____  1458
Pláju Blozsuluj É — ___________________ _____________  1418

Ny .............     1430
DNy— _____ ______________________    1431

Bisztra völgy _______ _______________ _____________ ... 1158
Plaju Sukuluj ÉNy— __________     1370
Munte mik DK ..______ _______ ___________________ ____ 1448
Scorila D K ________      1235
Bukurosu maré Ny . . . __________________________ — 1467
Dosu Bisztri K _____ -.. ... — _____________   1488
Merilla É, maximum ... — —  . . . _________   1545
Hideg patak völgye --------------------------- --------- — 110 2
Muniosza É ______________     1440
Fatia din P. alb DK _ ____ _______ __________ _______  1469
Farkasest gerinc — ___________________________   1363
Bajku DK ............ ........ ..................................... 1454
Matania D ............................. ______________.________ _ 1420
Suku völgy : . . ...........~ ......... ................... .............  1109
Fatia Szucsanuluj N y __________     1316
Cracu Bangyal É K ............................      1309
Bangyal p a ta k ........ ... ... . . . _______________________ _ 1079
Cracu Stancsi gerinc ____________  ... ... ... — — ... 1228
Surca patak— ... ................... ..... .......... ................ ... 1300

Eltörpült alakban láttuk a Pigán 1583, a Dosu Bisztrin 1538, a 
Munioszán 1549, az Oplesatán 1496, a Bangyal patakon 1179 méter magas
ságban; a Pojána-Ruszkán 1325 m-nél (Ruszka, ÉK).

Pinus silvestris L. — Erdeifenyő.

Előfordúl e terület azon részein, melyek a retyezáti előfordulásokkal 
szomszédosak, tehát a Szarkó-csoportban a Riu maré balpartjának kőtus- 
kós lejtőin, az átellenes oldal erdeifenyőtenyészetéhez hasonló viszonyok 
közt, de sokkalta gyérebben. Mintegy 700 m-ig száll le tenyészete; felső 
határaira vonatkozó adataink — a termőhely hozzáférhetetlensége miatt — 
nincsenek. Az irodalom után említjük Ekés (Plugova) melletti lelőhelyét 
(az Arzsána havas felé).1

1 SiMONKAi: Bánsági és hunyadvármegyei utazásom 1874-ben. — Math, és termé
szettudományi közlemények XV. k. 599. lap.
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Pinus nigra Arn. — Feketefenyő.

II. k. 60. lap.

A domugledi feketefenyőtenyészet majdnem a Cserna völgyéig nyúlik 
le; így pl. Herkulesfürdő felett a „Fehér keresztiig (361 m), a Cezna 
erdőrészben 435 m-ig3 a Rablóbarlangnál 216 m-ig. Legalacsonyabb lelő
helye 185 m magasságban van a Porimbu északnak hajló, hozzáférhetet
len szikláin.

Sziniczén 298 m-től fölfelé 649 m magasságig faalakban. 654 m-ig eltör
pülve fordúl elő (Treskovác e. r. É-i meredek sziklafal, 39° 43' 44° 34'). 
Jávorka S. közlése szerint a Borusica e. r.-ben is tenyészik.

Átlagos alsó határa 350 m.
Faalakú tenyészete nem éri el az 1000 m t. f. magasságot, átlag 

csak 980 m-ig megy; egyes esetekben azonban 1109 m-nél is előfordúl 
(faalak maximuma) s még ekkor is pompás növekedésű („Hurku“ a 
Domugleden). A Domugleden magán a faalakú egyedek 1060 m-ig 
hatolnak fel, 1092 m-nél van a legfelső —  már törpe — példány. A 
„Susku“-n 1082 m magasságban végzi tenyészetét, míg a Jelenica görge
tegén 1249 m-nél egy nyurga növésű, 8 m-nél alacsonyabb példány a ma
gassági elterjedés hegyvidéki maximumát adja.

Pinus Cembra L. — Havasifenyő.

II. k. 61. lap.

A retyezátiakkal szomszédos előfordúlások a Riu maré, illetve a Riu- 
sest völgye felé hajló lejtőkre esnek. E hegyvidéken másutt nem fordúl 
elő. Az egyik —  általánosan ismert —  termőhelye a Matania1 (40° 17' 
45° 19'), a másik a Bajku-havas ÉK-i lejtője (40° 19' 45" 19'). Ezen alig 
néhány holdat kitévő állomány-roncsokon kívül K öfalusi keletebbre, a 
Dealu Negru ÉK-i oldalán 1694 m magasságban egyetlen példányt látott 
(40° 22 ' 45° 24'). Gneiszalapkőzeten nő.

A Matanián (É-ÉK-i exp.) 1628— 1870 m közt fordúl elő, a Bajku 
alatt 1800 m-ig hatol fel (ÉK-i exp.), a Matania-völgy fenekén a felső ha
tár 1851 m.

Pinus montana Mill. —  Törpefenyő.

II. k. 61. lap.

Alsó határa átlag 1600 m. A legmagasabb pontokon, vagy ezek kö
zelében is előfordúl (Vrfu Petri, Matania, Szarkó, Nevoia), ilyképen termé
szetes felső határa nem alakúi ki. Tenyészetének alsó határpontjait a kö
vetkező helyeken állapítottuk meg:

1 A  déli határláncolatban a legnyugatibb termőhely.
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t. f. m ag., (m)

Piga D K ................... ................... ..................... .............  1614
Búza Nedea K ... - .............. ..................... -  — ... 1628
Nevoia D _____________________ _______ _____________  1810
Pláju Blozsuluj DNy, minimum (véletlen megtelepedés

vágásterületen, ösvény mellett). ____ ______________  1291
Blozsu völgy - .................... ......... .............................  1523

Ny — ...................... ............. ............. - _____  1625

Taxus baccata L. — Tiszafa.

TI. k. 62. lap.

Minden idetartozó hegységben előfordúl, legtömegesebben az Aldunai 
hegyek és a nyugati Krassószörényi hegyek mészsziklái közt, itt vannak 
legmélyebben fekvő termőhelyei; leszáll átlag 210 m-ig, minimálisan 91 
m-ig (Kazánszoros), viszont azonban kevés termőhelye fekszik 1000 m t. f. 
magasságon fölül. Két legmagasabb lelőhelye: a Suku völgy a Szarkó alatt 
(1120 m) és a Pojána-Ruszka hegységben a Paszkota erdőrész sziklái (1197 
m) Bégalankás község határában. A Domugleden 936 m magasságon felül 
(Vrfu Rudina) nem emelkedik.

Juniperus communis L. — Közönséges boróka.

Legmélyebb tenyészőhelye a Bisztra síkja Nándor völgynél (Gáj nevű 
dűlő) 285 m. Általában véve ritka, az Alduna mentén sehol sem láttuk, 
a Domugled környékén a Suskun (1200 m, tető), Borló vidékén a Pojána 
Varaticán (1184 m), Almafatelep felett (Pláj, 806 m). E vidék hegycsoportjai 
közül viszonylag a Pojána-Ruszkán gyakori: Nadrág, Bégalankás, Hegyeslak 
községek területén; a legmagasabb ponton (Págyes-csúcs 1380 m) is elő
fordúl, itt már a J. nanaval együtt.

Juniperus nana Willd. — Törpe boróka.

Az Aldunai hegyekben s a Szemeniken nem nő, elszórva tenyészik a 
Pojána-Ruszka két legmagasabb csúcsa —  a Págyes (1380 m) és a Ruszka (1358 
m) — körül. A Domugled környékén az Arzsána-alhavason és magán a Do
mugleden lévő előfordúlási helye e területen a legnyugatibb. Érdekes, hogy 
a domugledi lelőhely (1097 m, csúcs) e hegyvidéken a magassági határok 
minimuma is, annak dacára, hogy tető-adat.

Feljegyzett előfordulásai:

Nevoja csúcs f. h. maximum

(m)
1097

... 40° 14' 45° 25' 1103

... 40° 13' 45° 25'5' 1380

... 40° 16' 45° 17' 2042

... 40" 17' 45° 19' 2 12 1
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Suku völgy a. h--- ---------------- . ... 40° 15' 45° '19' 1677
Sgliver Ny (egyedüli példány) al h. 40° 09' 45° 02' 1456
Topeny D -------------- ------- -----____  40° 12' 45° 04' 1531
Blozsu völgy — -------------------____ 40° 19' 45° 2 1 ' 1603

É a. h. _______________ ____  40° 19' 45° 21' 1677
Págyes Ny a. h. — __________ ____  39° 59' 45° 40' 1222

A megjelölt adatok alapján az átlagos alsó határ 1360 m, a felső 
2080 m. Tömeges előfordulása, ennek magassági öve e hegyvidéken nem 
határozható meg.

Fagus silvatica L. — Bükk.

II. k. 62. lap.

E vidéken óriási területet borít s 1260 m-es magassági övét foglal el 
az erdőrégióból. Az Alföld felé eső hegycsoportokban, ahol a fenyő természet
szerűleg háttérbe szőrül, a felső erdőhatárt is alkotja (Szemenik, Pojána- 
Ruszka), épúgy a hegyvidék főtömegének, a Godján-Szarkó hegycsoportnak 
nyugati (a Temesbe hajló) területein is.

Alsó határa részint felszorított határ, mint a legtöbb oly hegységben, 
mely a sík, vagy dombvidékkel érintkezik, részint természetes. Ez utóbbi 
a Duna igen mély völgyszorosaiban fejlődött ki s elsőrendű kümai határ
nak tekintendő. A bükkállományok és az elszórt bükkpéldányok átlagos 
alsó határa közt jelentős különbség nincsen, az elsőt 200, az utóbbit 180 
méternek találtuk. A bükkállományok alsó határadatainak csoportosítása 
a következő eredményt adja:

átlag min.
(m)

Az Alföld és a nagyobb folyók medencéi felé ... 280 150
Az Alduna felé ....... . — — ................... — 160 52

Az Alföld peremén a legmélyebben fekvő bükkállományt 150 m ma
gasságban láttuk Harmad község határában; a Dunába hajló részek mel
lékvölgyeinek hűvösebb szurdukaiban néha ezek fenekéig jut le, a Duna 
közvetetlen partmellékén azonban sehol sem nő. Alsó határpontja a Mala 
völgyön 197 m, a Ponyikován 90 m, a Kozelistyén 118 m, a Mrakonya völgyön 
52 m 1, a Kozla patakon Berszászkánál mint állomány 140, szórványosan 95 
m-ig száll le, a Valea satulujon (Óasszonyrét felett) 109, a Sirinya völgyön (Dren- 
kova alatt) szórványosan 100 m-ig, Orsóvá mellett (Degen Á. után) 84 m-ig,

1 Dr. Degen Árpád, a Magyar Botanikai Lapokban (1912. évf. XI. k. 340. lap) 
ismételten kétségbe vonta e legmélyebb adat helyességét. Bükköt a Mrakonya völgy alján 
nemcsak a felvételek évében (Köfalusi 1903.), de 1913.-ban is (Belházy Gy. óasszony- 
réti erdőgondnok) megtalálták, sőt Jávorka és Szurák botanikusok ugyanez év áprili
sában az Aldunán járva, éppen a DEGEN-BLATTNY-féle ellentétes álláspont tisztázása 
végett a termőhelyet is felkeresték s Szurák a következő értesítést küldte Blattny- 
nak: „ . . . a bükkre a Mrakonya völgyben ráakadtam. Az országűttól mintegy 50 lépés
nyire a Mrakonya patak mentén húzódó turistaút közvetlen közelében fekszik, az 
országút magasságával úgyszólván egy szintben, tehát a bejelentés helyes volt!“
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Tuffás község területének Ogasu Trzem legelőjén 75 m-ig (devasztálva) 
került le. Egyes pontokon, pl. a berszászkai Kula gerincén 530 m-en alul 
nem találunk bükköt, állománya 543 m-nél kezdődik, a berszászkai Cur- 
matura adima DNy-i oldalán 310 m-nél van a bükkös alsó széle.

Felső tenyészeti határa az Aldunai hegyekben nincs, a többi hegy
csoport magashegységi területén a következő alakulást mutatja:

a) mint erdőhatár,
Faalakban 

átlag max. adsz.

Godján-Szarkó........ .. ........ (1558) 82
Pojána-Ruszka............ - __ 1300 (1345) 14
Szemenik .........................  1390 (1435) 13
Délmagyarorsz. hegyvidék: 1420 (1558)109

Elcserjésedve 
átlag max. adsz.

1460 (1562) 22

1390 (1412) 4 

1440 (1562) 26

b) ha felette lúcfenyöállomány foglal helyet,
Áll. f. h.1 Szórv. f. h. lúcosban

Godján-Szarkó------------- -  1340 (1467) 23 1400 (1560) 42

(A többi hegycsoportokban ily alakúlás nincsen).

Az állományképzés felső határának oly esetei, melyek nem a lúcte- 
nyészet öve alól valók, átlag 60 m-el magasabb átlagot adtak, mint oly 
állományhatárok, melyek nem a havasi térség, de a lúc magasabban 
fekvő állományai felé jelentették a bükkösök határát. A lúcosban elszórt 
bükktörzsek felső határa is valamivel alantabb marad, mint a bükkerdő- 
határ. A bükkcserjés (vagy eltörpült példányok) pásztamagassága a havasi
területek szélén átlag 20 m.

1 A  II. k. 62. lapjának táblázata „d)  állományképzés felső határa, felette lúcos,“ 
egy ide nem való határadatnak (1512 m, Ny-i exp.) törlése folytán megváltozik, m. p.:

5480 3968
a Ny-i napkitettség rovatában. . . . 4 helyett: 3

1370 1323

28647 27135
az utolsóelőtti rovatban . . . . . . 21 helyett: 20

1364 1357

32348 30836
az utolsó rovatban (általában). . . . 24 helyett: 23

1348 1341
Az eddigi maximum (a „Ny“ rovatban: 1512) helyett a D-i napkitettség rovatába 

1467 kerül.
A  II. k. 130. lapján ebből folyólag az „e)  Állományképzés felső határa, felette 

lúcos“ 6. sorában a következő változás áll be:

I 24 | 32348 || 1350 11512 helyett: j 23 | 30836 !| 1340 j 1467

s e táblázat utolsó sorában:

| 527 1665719 | helyett: | 526 1664207
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a) Bükkerdőhatár; bükkcserjés.

A Retyezát felé eső részeken a lúcfenyő kerül a bükkös fölé, a Godján- 
Szarkó nyugati, perilérikus magaslatain igen gyakran a bükk alkotja az 
erdőhatárt, néha a lúccal váltakozva is. A következő felsorolás nyújt át
tekintést arról, hol és meddig foglalnak tért a bükkösök a lúcfenyő nagyobb- 
arányú jelenléte nélkül.

Godján-Szarkó hegycsoport.

' Ny ..............._ ...........
Ny ..............................
Ny ...............................
K ....................................

Munte mik, J d k

átlag: 1 4 2 0  m völgy (védett hely) K ...
DNy .............. - .............
D ....................................
K ....................................

\ DK ..............................
Zanoga gerinc...............................................
Dosu Hideg Ny ...................................... ...
Riu Hideg völgy, Ny-i oldalán--------- ------

völgy, K-i oldalán ... ........
Fatia Hideguluj DNy--------------- -...............

Muniosza É........ .. ........................................

Fulgu ÉNy, maximum ................... ..........
K ....................................................

Fatia din P. alb D K ....................................

gerinc .............. -...............

Riu alb körül N y .........................................

Riu alb patak...............................................
Bisztrica völgy baloldala É ........... .............
Bruszturu ÉK ... ................... .. ...................
Farkasest É K ...............................................
Cracu Dragucu É ........... ............... .............

gerinc ...............................
Ny ....................................

Cracu Bangyalu ÉNy...................................
D. Mleciuluj Ny ..........................................

DK .........................................
D - ......... ...................................

Állomány, fa- Bükkcserjés, 
alakú törzsek- vagy törpe fák 
kel, f. h. (m) felső hat. (m)

1387
1392
1420
1456
1453
1450 
1395 
1438 
1404
1428 
1323 
1523 
1288 
1266
1451

1512

1558 
1548 

( 1483 
l  1463 

1438 
r 1457 
] 1466 
l 1488 

1455 
1460 
1530 
1530 
1467 
1437
1429 
1425 
1517 
1490

1547
1560
1562

1476

1493
1500
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Állomány, fy- 
alakú törzsek
kel,

D. Mleciuluj DNy — —
Ny .........

Cracu lui Stojkanu Ny 
K—

Crajova vö lgy ..............
Fatia Crajovi K — —
Bangyál É ........ .. ........

É K ...................
N y --------- ------

völgy

Puszta,
átlag: 1 m

Sgliver, 
átlag: 1440 m

Vlasku mik, 
átlag: 1400 m

Valea Topényi K _
Cracu Stancsi, kúp

Oplesata, 
átlag: 1530 m

DNy

ÉNy

<; é k

K ... 

DK

Surca patak -------
Dosu Topény gerinc
Topény ÉK_________

D ..............
Studena völgy........

f. h. (m)

1440
1468
1444
1463 
1337
1464 
1503 
1500 
1449 
1440 
1436 
1476
1430 
1391 
1479
1465
1445 
1460 
1476
1431 
1454 
1445 
1424 
1460
1400

1489
1513
1543
1544 
1544
1533
1534 
1526 
1445 
1345
1401 
1399 
1363

Bükkcserjés, 
vagy törpe fák 
felső hat. (m)

1450

1369

1460
1444
1446

1464

1448
1474

1351

1546

1419
1405
1383

átlag: 1440 1460
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Pojána-BuszJca hegység.

Ruszka,
átlag: 1 m

Szemenilc.

Págyes, 

átlag: 1m

K - ................................
É ......................................
ÉK - ...........................
völgy (DK) ..................
gerinc -.............,------
D ..............-...................
Ny .............................
(Pareu Págyesuluj)— — 
K ...................................
É ............ ........................
ÉK, maximum .............
K — .............................
Costei, gerinc ........... -
ÉNy ........ -  -

Állomány, fa- Bükkcserjés, 
alakú törzsek- vagy törpe fák 
kel, f. h. (m) felső h. (m)

1298
1326
1325
1320
1268
1288
1256
1253
1280
1330
1345
1329
1333
1308

ÉK, maximum
ÉNy.........................
DK .........................
fensík ...................
ÉNy.........................
DK — ...................
N éravö lgy ..............
DK — ....................
K .........................
Ny .........................
D ................... —
P. Szemenik DK ... 
Ogasu Motitu völgy 
Piatra Nedei .........

lag: 1300

1435
1389 1392
1385
1400
1384 1395
1383
1362
1364
1411
1409
1396
1403
1340 1363

1412

átlag: 1390 1390

b) Bühhállomány felette lúcfenyo, — szórványos előfordulás lúeoshan.

A lúcfenyő, ahol erdőhatárt alkotva lép fel, a bükkállományok ma
gassági övének kialakulására feltűnő befolyással van más hegyvidéken is, 
ez a hatás azonban a Godján-Szarkó hegycsoportban igen figyelemreméltó, 
mert kereken 100m magassági különbséget idéz elő oly bükkhatárokkal 
szemben, melyek felett lúc nem foglal tért. (Bükkállomány felső határa, 
felette lúcfenyves: 1340 m; bükkös mint erdőhatár: 1440 m).
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Godján-Szarkó hegycsoport.

Negyeja É ...............................................

É N y ..........................................

K — ...................................... .
Bulvun Ny — ...........................— ------

D ....................................—  ...
Plaju Blozsuluj gerinc .............. ..........
Dunga Izvoruluj alb DNy ---------------
Riu alb völgy ... ... ... -------- ----------
Bisztra völgy ------------------------------ —
Plaju Sukuluj É ............................-  ...
Munte mik É ... -------- ---------- --------

DK ......................- .........
Balota É ...............................................
Bukurosu maré ÉNy-Ny--------- ----------
Dosu Bisztri ÉK ........... .. ... ..............
Branu É .....................  - ........
Merilla ÉK ..............................................

gerinc (É N y )...........................
Zanoga ÉK........... ...................................

ÉNy és DK ..............................
DK...............................................
D ... ..........................................
É ...............................................
DNy ........ ................... .............

Magúra Márga K --------- ---------- ... ...
K ....................................
K ................ ...................
ÉNy ..............................

Riusest völgy É . . . ------------------------

Farkasest N y .........................................

É .............................................
Bajku DK ..............................................
Matánia D, maximum .........................
Fatia Szucsanuluj Ny .........................
Ogasu mik Ny,0 40 18' 45° 22 ' ........... ..

Zsdimir, 40° 15' 45° 22' K, maximum —

áll. f. h., szórv.f. h., 
felette lilcos lúcosban

t. f. mag.,
1400

méter

1476

1380 1446

1457

1475

1558

1288 1335

1328

1260 1390

1330 1410

1185

1086 1208

1330

1392 1445

1405

1388

1330 1401

1311 1512

1420

1455

1355 1468

1370

1376

1318

1400

1352 1376

1350

1269 1318

1330

1392

1336 1360

1176

1451
1465

1460

1437

1352 1511

1467 1510

1229 1337

1502

1478

1560
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496 Magassági elterjedés

Quercus sessiliflora Salisb. — Kocsánytalan tölgy.

II. k. 63. lap.

Bár a periférikus hegycsoportokban a fenyőnek alig-alig van jelentő
sége s a lombhullató fák uralkodnak, annak dacára, hogy a hegyvidék 
déli és délnyugati részein a délibb honos fák és cserjék jellemzik az erdei 
vegetációt, a tölgyrégió mégsem ér oly magasságokig, mint ahogy e vidék 
déli fekvéséből s viszonylag meleg klimájából föltételeztük volna.

A hegyvidék legalacsonyabb pontjain inkább a molyhos- és a csertölgy 
képviselik a tölgyeket, az Aldunába meredeken leereszkedő mészsziklák 
silány növekedésű fái közt a kocsánytalan tölgy ritka; a sziklarégió feletti 
mélyebb erdőtalajokon jelennek meg állományai, azonban a hegység bel
seje felé s felfelé haladva, igen korán váltja fel az itt igen elhatalmaso
dott bükk uralma. így van ez nemcsak az Alduna melléki hegyekben, 
hanem a Domugled környékén, a Szemenik-csoport hegyein, a Pojána- 
Ruszkán is. A magashegység, t. i. a Godján-Szarkó hegycsoport alján 
találjuk legmélyebb felső tenyészeti határait. Kivételes megtelepedéseit 
azonban a bükkrengetegek mélyén is megállapítottuk, pl. a Cserna völgye 
mentén leifelé haladva, Herkulesfürdőtől számított 20—2 1  km-re is (Cracu 
Bobotu nevű erdőrész, grániton); kisérő növényzete ide is követte, K öfalusi 
megfigyelése szerint e környéken az Acer campestre, Carpinus Betulus, 
Fraxinus Ornus, Tilia tomentosa, Evonymus europaeus, Cornus sanguinea 
és C. mas is jelen van (az utóbbiak már mészalapkőzeten).

állományképzés f. h. szórv. elöford. f. h.
átlag (max.) adsz. átlag (max.) adsz.

a) Godján-Szarkó hegység 650 (837) 2 670 (910) 6
b) Pojána-Ruszka--- ___ ___ 650 (890) 21 690 (922) 23
c) Domugled és környéke 680 (766) 11 710 (882) 16
d) Szemenik csoport_____ 710 (818) 19 760 (992) 20
e) Aldunai hegyek ------- 710 (879) 46 760 (899) 37

Délmagyai orsz. hegyvidék 700 (890) 99 730 (992) 102
Keresve is alig találjuk magyarázatát, hogy miért marad itt felső

tenyészeti határa ennyire vissza? A Kárpátok északi hegysorain nemcsak 
egyes esetekben, de általában is magasabb a tölgy-határ s szinte csodá
latos, hogy míg Selmecbánya környékén (pl. a Szitnyán) majdnem 1000 
m-ig hatol fel s még itt-ott az Alacsony Tátra magashegységi területén 
is 1000 m fölé kerül, itt valamennyi határadat ezer méteren aluli.

faalakú elöfordúlás
án-Szarkó hegység. áll. f. h.

(m)
szórv. f. h.

(m)
Culmea Tataruluj D ...........  4 0 ° 0 1 ' 4 5 ° 2 9 ' 459 467

Matyes K _________________ ......... - 40° 0 1 ' 4 5 ° 2 9 ' 505

Fatia Riuluj D K ------ ..............  40 ° 0 2 ' 4 5 ° 8 -5 ' 837 840

Dongie D _______ — __________  4 0 ° 0 8 ' 45° 10 ' 910

Somosréve K . . 644

Cracu Bobotu D— - _ ...........  4 0 ° 14 ' 4 5 ° 0 3 ' 630
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faalakú elöfordúlás

b) Pojána-Ruszka. áll. f. h.
(m)

szórv. f. h.
(m)

Csóka a Csora D ----------- 40° 02' 45° 33' 564
D. Rugu gerinc --------------- 40° 02' 45° 33' 584

K ________________ 40° 02' 45° 33' 580
Csertés 40° 15' 45° 33', DK 552 612

K ... 574
Ny 608 611
DNy 658

Obirsia Porcareása D ------ 40° 00' 45° 32' 534
Culmea Baji 40° 00' 45° 32' D K ---------------- 540

gerinc _________ 548
Culmea Draculi 39° 55' 45" 33' gerinc ........ 546

K .............. 646
DNy........... . 634
gerinc ------- 606

Kavarán, Valea cetacel Ny— 766
Brenu mare D ... — ------- 39° 53' 45° 42' 850
Galadna, Szingyelariu D-DK 686
Fatia Buli D N y ........... — — 40° 13' 45° 42' 922
Vrf. Brenu D — -----------  — 39° 53' 45° 42' 765 870
Benes D ----------- — -------- 39° 59' 45° 44'5' 588
Bégalankás, Fatia Kalini DK 635
P. Topla ------------------------ 39" 57' 45° 42' 682
Galadna, Valeia N y ........ .. 690 692
Culmea Petrile albe gerinc 687
Vrfu Bálán DNy----------- ... 40° 00' 45° 45-5' 630
Csernisora D -------— - . 40° 20' 45" 41' 890
Forrásfalva, Higyu D ... — 632 634

Fatia Rosi D ____________ — 40° 17' 45° 49'
637
745

Mutya nalta DNy _________ 40° 15' 45'47' 784
Nagymuncsel, Fatia mika DNy ... ... ... ... 659
Roskány, Mutye lui Dragoj D 747

D N y --------------- 762
Vrfu Majestetilor DNy ... ... _____ 775

Dircses DK -------------------- 660
K ___________________ _ 660

Vrfu Plajuluj DNy _________ 693

c) Domugled és környéke.

Cracu Cseuluj Ny ----------- - 708
Polinisu Ny -------------------- 656
Padina larga ÉNy (szakadék) 534

Fekete—Blattny: Fák és cserjék elterjedése. 32

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



498 Magassági elterjedés

faalakú elöfordúlás 
• áll. f. h. szórv. f. h.

(m) (m)

Stretcu Ny ....................................................  664
Domugled Ny --------- ---------------------------- 882

D ............. - - ................................. - 748
Ogasu cu Stiru D K .................. . .................... 733
Cracu Gauri D ..........     630 736

D K... ...... .......... - ...................  590
Perilor 40° 04' 45° 54' tető ________________ 768

D ..................  . 766
DNy .........................  751
D-DNy......................... 706
N y .....................   709
D K ..............................  667

Arsana 40° 06' 45° 51' N y ................  589 640
ÉK..............................  637

Págyes 40° 05' 45° 50' K ................   691
D ................  „  680
gerinc— ...................  692

d) Szemenik-csop

Mocsáros község, Ducsinu DNy ---------------  538

Sztrenyák 39° 35' 44° 56' D .........................

Agresu 39° 36' 44° 57' D
DNy

DK-
Bozovics, Gozna gerinc - 

DNy - 
DK— .

638
688

715
700

j 740
\ 760

732
741
725

Stájerlak, Kusek DNy 591
Cracu Zsutyán DK —. --  -- 39° 47' 44° 595' 724
Bibanu D ___________ 39° 56' 45° 1 1 -6 ' 788 818
Pojana Prisaca D — 39° 52' 45° 16' 766
Magúra DK _________ 39° 53' 45° 14' 766
Lazu D K --------------- 39° 56' 45° 14' 779 795
Vrfu Lazuluj DK ____ 39° 56' 45° 14' 792
Laksoru D ........ 39° 56' 45° 13'

í
750 785

Cseiuluj D ----------- 39° 50' 45° 17' | 719
731

gerinc — — 39° 50' 45° 17' 727
Stájerlak, Cracu Babi D ... 631

D N y - 668
Ny - 675

Obirsia Babi DNy — 720 774
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faalakú elófordúlás 
áll. f. h. szórv. f. h

(m) (m)
Cornetu inaltu D K ....... ......
P. Urszonya DNy ........ ..
Oraviczabánya, Sztanatye É
Tilva maré DK ----------------

K ...................
Temesszlatina, Szlatina völgy 
Fatia Golec D ........... . ...

39° 29' 44° 55'5' 818 880
39° 29' 44° 58' 992

— -..................  720
..............— 674
-  .................... - 815
DK ..............  741
39° 52' 45° 17' 655 720

e) Aldunai hegyek.

Óasszonyrét vidéke, Balcinu K ............  ...
Hurculovacsa D........ ..
Herbelec K ...................

Dabele gorun D — . . . ------- 39° 59' 44° 51'
Berszászkától ÉK-re, Curmatura adima DK—

D ...
Berszászkától É-ra, Culmea Hieri DK
Priszlop 40° 00' 44° 51' D N y .........................

gerinc ....... ............
Cracu Paszujuluj 40° 02 ' 44° 50' DNy _____

K ..............
D ....... . ...

Cracu Corbuluj D ........ ..  39° 56' 44° 44'
Prunis 39° 55' 44° 44'5' Ny ....... .................

D — - .................... -
gerinc ......  —

Coronis gerinc D ..............  39° 58' 44u 44'
Szkorcár 39° 52' 44° 44' D .........................

DK ... ....................
Ny .........................
DNy.........................
K ......    ...

Perilor 39° 54' 44° 44' D K ..............................
gerinc.........................

Csukás maré 39° 47' 44° 45' D ....................

Ny ................. -
ge r in c ..............

Golec maré 39° 53' 44° 38' K ........... ..........
ÉNy ... ... .........
D N y ...................
DK ....................
D .........................
t e t ő ....................

791

680
641

716
799
789

714
716

702
620

612
870
876
872
879

776
757
789
660

827
899

898

800
715

664
800
775
773
727
761
727
760
734
745
734
627

790
778

800
32*
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Ravenszka 39° 33' 44° 45' Ny ------------- --
tető ----------------

Jelovi DK.............. ................  39° 41' 44° 44'
Csikilivács 39° 44' 44° 37' gerinc— ..............

DK_______________
Tilva Csucsi 39° 41' 44° 45' K ---------------

Ny ---------------

Gorganu N y -------------- - — 39° 49' 44° 44'

Prilipcsunea 39° 47' 44° 47' D ---------------
gerinc ....... ......
DK ...................

Dalbosfalvától D-re, Cracu Cseuluj D..............
gerinc 
DK .........

Cracu Brazilor 39“ 42' 44° 47' ger. és K —
ger. és D ... 
DK ..............

Belkovec 39° 52' 44° 57' N y .........................

faalakú elöfordúlás
áll. f. h. szórv. f. h.

(m) (m)
577

697
733 740
725 846
816

762
760

1 858
| 882

668
667 682
685 697
672

657
658
714
730
792
632

DNy -- ----- 851
DK. 795

Miksanovec ÉK és gerinc — 40° 00' 44° 45' 567
Roklán DK .................. - — 39“ 59' 44“ 46' 870 895
Petrile albe DNy--------------- 39“ 48' 44" 39' 691
Dealu Poliaska D-DK — — 39“ 46' 44“ 38' 565
Veliki Cserteg K -------— 39" 46' 44“ 365' 738
Kopriva D — - - - - - - - 39“ 46' 44“ 36' 718
Cracu Scurtu D -----------  — 39" 57' 44° 42' 528
Streniacu maré DNy ........ 39° 56' 44" 43' 665
D. Coronisiu gerinc és N y... 39" 58' 44" 44' 732

i

Az elcserjésedés legfelső eseteinek s az ebből vont átlagos határnak 
jelentősége egyáltalán nincsen. Az eltörpülési adatok java hegycsúcsokról 
és gerincekről való, ahol a szelek törpítő hatása folytán nem nő magas 
fává, azonban alig néhány méterrel lejjebb rendes növésű. A maximum 
— 1020 m — a Pojána-Ruszkáról való; nem tudtuk eldönteni, vájjon az 
a néhány nyomorék, de még fiatal példány, melyeket a Págyes-csúcs alatti 
Regio nevű erdőtisztáson találtunk, nem-e tenyésztési kisérlet folytán ke
rült ide? A felsorolt adatok magassága után Ítélve valószínű, hogy nem 
eredeti település.

A II. kötetben feltüntetett expozíciók szerinti csoportosítás alapján 
úgy állománya, mint szórványos előfordúlása leggyakoribb a gerinceken 1

1 A Piatra Roklanun eltörpülve 917 m magasságban is (gerinc).
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(és tetőkön) s DK-D-DNy-nak hajló oldalakon, a Ny-i expozíció kedve
zőbbnek látszik valamivel a K-inél, a völgyek és az ószakos lejtők alig 
szolgáltattak határadatot, állományainak felső határa az É-i hajlásokon 
nem is volt megállapítható.

Quercus pedunculata Ehrh. (Qu. Robur L.) — Kocsányos tölgy.
II. k. 63. lap.

Állományai az Alföld felé tartó folyók széles medencéiben és a kör
nyező hullámos-dombos vidéken alkotnak kiterjedt erdőségeket, így főleg 
a Béga és Temes mentén (Lúgos, Facsád, Bégaszuszány, Bégaszederjes), 
elszórva és kisebb állományokban az egész hegyvidék mélyebb termőhe
lyein, főleg áradvány- és agyagtalajain. Nóra völgye 228 m, Mrakonya völgye 
[Zbeg] 90 m, Herkulesfürdő, Zsupánfalva községnél, a Pojána-Ruszka északi 
lábán 304 m, Örményes község határának Fatia Maguri erdőrészében (710 
m D-i exp.) állítólag egyetlen példánya terem, a Pojána-Ruszkának Kava- 
rántól ÉK-re eső részéből (Valea Cetacel e. r.) jelentették be legmagasabb 
termőhelyről: 766 m magasságból (?), Csernahóvíz ős Mehádia környékén 
is magasan tenyészik (Bábeli gorun 620 m, Matricsilor 550 m). A legfelső 
adatok 590 m-t adtak a felső tenyészeti határ átlagául, jóllehet állományai 
300 m-nél magasabbra nem terjednek s csakis ennél mélyebb termőhelye
ken van erdőgazdasági jelentősége.

Quercus lanuginosa Lám. — Molyhos tölgy.

A gyűjtött adatok után Ítélve, itt is mészhez kötött; előfordúl az 
egész Alduna mentén, de szinte kizárólag a Duna-oldalak vegetációját jel
lemző növényzet tagjai közt, Herkulesfürdő környékén sokkalta gyakoribb 
a Cserna jobb (D-i lejtők), mint a balpartján (É-i lejtők), Vajdahunyad s 
Déva környékén szinte közönséges s itt láttuk legmagasabb termőhelyen: 
508 m-re a t. f. Alsószilvás határában (40° 35' 45° 40'). Formációja nagyobb 
területet ritkán borít, az Orsóvá melletti „Meje“ tetejét (295 m) födi. 
Adataink, melyek korántsem nyújtanak teljes képet itteni elterjedési vi
szonyairól, az említetteken kívül a következők: Coronini magaslat Herku- 
lesfürdőnél (218 m), Miksanovec e. r. Dunaorbágynál (285 m), Allion és 
Campu lungu Tuffásnál (53—272 m), Csukar maré Dunatölgyesnél (192 m), 
Mrakonya-torkolat (55 m), Kazán-szoros (70 m), Curmatura dűlő Óasszony- 
rétnél (155 m), Branyicska Greda (Alsólupkótól É-ra 344 m), Raikica (Ber- 
szászka község felett, 261 m), Treskovác (Sziniczétől ÉNy-ra, 358 m), Fatia 
Vrecsi Berszászkánál (130—403 m), Pojana lunga Berszászka mellett (60 
m), Anina völgye Gerlistyónól (371 m), mind e helyeken szórványosan.

Quercus conferta Kit. — Magyar tölgy.
II. k. 64. lap.

A 91. lapon összeállított termőhelyi felsorolás nem ád felvilágosítást 
arról, hogy a megjelölt községhatárok egész területén, vagy csak egyes
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pontjain fordúl-e elő? A legtöbb községhatár legalacsonyabb része még a 
tölgy övében, a legmagasabb már a bükkrégióban fekszik. Itt tehát azo
kat a pontokat állapítjuk meg, melyek a már ismertetett elterjedési terüle
ten a magyar tölgy állományainak és sporadikus előfordúlásának felső határ
vonalát (vagy szélső termőhelyeit a magasabb hegység felé) szolgáltatják.

Erdőgazdasági értékkel bíró állományai mészalapkőzeten nem nőnek, 
Alduna melléki előfordulásainak éppen azért alig van erdészeti jelentősége, 
ellenben a Pojána Ruszka hegységnek a Maros, Temes és Béga felé vonuló, 
részben diluvialis dombhátain, a Szemeniknek északi és nyugati dombvi
dékén és a Néra medencét környező hegyoldalakon, ezek szívós agyag- 
és márgatalajain termett magyar tölgyállományok annál becsesebbek. A 
Pojána Ruszkának Vajdahunyad— Hátszeg-felé eső részein (elterjedésének 
K-i szélei) igen gyenge törzseket fejleszt.

Az uralkodó — ritkán elegyetlen —  állományok felső határa átlag 
430 m; ezt az eredményt a következő adatok alapján kaptuk:

áll. f. h.
(m)

Borzasfalva, Albota e. r. D-------— ------------- ------------- 395
DK ________________________  395

Derenyő, Fatia Maguri e. r. É__..................... . ____... 359
ÉK ........    359

Ferde, Fatia mare D — .......................................   363
D K ............. .............................. ........ 363

Bégalankás, D. Ursuluj K .................. - .................— — 512
Piatra alba D ________   557

Alsótelek, Carpinyis DK --------------... ........................  406
Szentkirály, Szentkirály, Ny . . . ---------------------   344
Rákösd, Vrf. Birokuluj K —______   440
Gerbócz, Valea maré gerinc _________— — ------------- 498
Alsölupkó, Branyicska Gréda ÉK — _________________ _ 338
Bozovics, Kaminica mare D ----------- ------ -------- ------  490
Óborlovény, Vlasca D maxim um------------------------ .... 592

Szórványos elterjedésének legfelső
a) Aldunai hegyek.

Berszászka, Peighir e. r. D -----------
D. Kamenica D _____ ______

Alsólupkó, Branyicska Gréda — —
Szinicze, Treskovác e. r. DK -------
Bánya, Scurtonia e. r. É N y -----------
Gerbócz, Valea maré e. r. ÉK -------

Dealu Mesel e. r. D ....... ......

b) Szemenik-csoport.
Bozovics, Strenyaku mare D ----------
Óborlovény, Cracu Zsutyán DK -----

esetei:

t.

390 40' 44° 415' 
39 04 I '  44° 41' 
390 34 ' 440 42 ' 
390 43 ' 440 34 ' 
390 44' 440 50' 
390 4! '  440 5 1 ' 
390 4 1 ' 44° 51' 

átlag:

_ 490 38' 440 57'

. 39° 47' 44° 59'

f. mag., (m)

569
509
388
400
631
515
527

510, inax. 631

625
710
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t. f. mag., (m)

Óborlovény, Cracu Zsutyán DK — — 39° 47' 44u 59' 724
Csiklóbánya, Kalugra ÉNy ------- — 49° 31' 45° 01' 563

átlag: 660, max. 724

c) Pojána-Ruszka.

Borzasfalva, Albota e. r. É-ÉK — 395
Ferde, Dimbu zakotorei D-DNy — 39° 47' 45° 44' 389
Hegyeslak, Dimbu frasinet D ------- 39° 50' 45° 42' 693
Galadna, Frasinet DK ----------- 39° 51' 45° 44' 410
Nadrág, Micsu D -------------------- 39° 50' 45° 40' 520
Alsógörbed, Carpinosei D ----------- 39° 51' 45° 41' 595

DNy ------- 39° 51' 45° 41' 486
Bégalankás, Runcu gerin c-..------- 39° 59' 45° 45' 570

Piatra alba csúcs 39° 57’5' 45° 45'5' 544
Zöld, Piatra alba gerinc .............. 39° 575' 45° 45-5' 545
Alsótelek, Carpinyis gerinc 40° 34' 45° 41' 474

D. Ciordaculuj gerinc — 40° 34' 45° 41' 467
Csolnakos, Juba tető _____  _____ 40° 34' 45° 42' 455
Hátszeg és Alsószilvás közt, Ny ... 40° 36' 45° 38' 470

átlag: 490, max. 693

Herkulesfürdő, Mehádia környékéről határadatunk nincs; ezek a ter
mőhelyek is periférikusak s miután itt a hegység meredeken emelkedik 
ki a mély környezetből, ez a magyar tölgyre kedvezőtlen orografiai viszo
nyokat jelent még elterjedési körének belsejében is, itt fokozott mértékben. 
Orsóvá mellett (AHion hegy) legeltetéstől törpe példányai nőnek 55 m-nél, 
a Csóricsmagaslaton 280 m-nél fává nő (a Cserna mellékén eddig nem 
találtuk magasabban), a sziklás talajnak tudható be, hogy a Kazán-szoros
ban s a Berszászka környéki sziklás dunaoldalakon is törpe marad; a Kazán
szoros környékén sem megy magasra (Cracu Reu nevű dűlő DK 380 m, 
Uzelnik D 254 m).

(Quercus Cerris L. — Csertölgy.

II. k. 64. lap.

E vidék hegycsoportjaira megállapított felső tenyészeti határai a kö
vetkezők:

Szórv. elöfordúlás 
átlag (max.) adsz.

Domugled és környéke — 720 (1018) 4
Aldunai hegyek _ _____  610 ( 657) 4
Szemenik-csoport_____ — 680 ( 795) 5
Pojána-Ruszka ----------  620 ( 842) 17

Délmagyarorsz.hegyvidék:1 640 (1018) 30

1 A  Godján-Szarkó hegység lejtőiről nincs magassági adatunk.
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E magasságokon alul, a legalacsonyabb termőhelyekre is lejut; állo
mányképzése övének felső széle 530 m átlagmagasságban van: legmagasab
ban a Szemenik-csoport D-i területén, a Cracu Zsutyánon (39° 47' 44° 59*5') 
725 m és a Strenyaku marén (39° 38' 47° 57') 660 m-re a tenger színe 
felett.

Kerüli az É-i oldalakat és szűk völgyeket (1. a II. k. ide vonatkozó 
táblázatát), igen gyakori s legmagasabbra emelkedik a D-DK-i lejtőkön 
és hegygerinceken. A részletes felvételekről a következőkkel számolunk be:

Domualed és környéke. ŝ!órv‘ f h'
v  ü t. f. mag., m

Fontina mosuluj D N y ....... . .......................................... 580
Cracu Perilor D .........................................................  640
Págyes Ny ....... ................................ ............................  642
Susku D maximum ..................................................... 1018

Aldunai hegyek.

Óasszonyrét vidékén, Cracu Nianculuj... ... ..............  510
Bér szászkától ÉK-re, Culmea Jelovi D ...........................  666

Pólóm D ....................................... 594
Almásróna község, Ravenszka K ........ . ....................  657

Szemenik-csoport.

Bibanu D - .........................................  39° 56' 45° 1P5' 670
Magúra D ...........................................  39° 53' 45° 14' 750
Lazu DK ..........................  39° 56' 45° 14' 795
Cseiuluj K ...........................................  39° 51' 45° 17' 595

D ...........................................  39° 51' 45° 17' 600

Pojána-Ruszka.

Kavarán, Cismaria D ............................. .............. .. ...  433
Plajuluj DNy ......................................39° 47' 45° 41' 508
Gomila maré É N y ................................ 39° 51' 45° 44' 548
Dimbu frasinet DNy ...................  39° 51' 45° 42'5' 491
Dimbu Pravec D .............................. 39°51'45° 425' 505
Buli K ................................................. 40° 13' 45° 42' 842
Popi É - .............................................. 39° 57' 45° 43' 628
P. Topla............................. ..............  39° 57' 45° 46' 657
D. Ursuluj K ....................................39° 58'45° 46' 520
Piatra alba, csúcs________________ 39° 57' 45° 45'5' 544
Zeicon DK ............................  39° 55' 45° 44' 532
Vrfu Bálán, csúcs.................................40° 00' 45° 45 5 ' 633
Druzsi D N y ........................................... 40° 02 ' 45° 45'5' 812
Forrásfalva, Higyu gerinc..................................................  630
Roskány község, Turnur N y ....... .................................   773

Majestec D ............................................  739
Mutye lui Dragoj D ............................ 754

' /'  -
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Juglans regia L. — Dió.

II. k. 64. lap.

Erdőkben, emberlakta területektől távol, vagy szinte hozzáférhetetlen 
sziklák közt megállapított előfordúlásait eredetieknek vettük; a völgyek 
mentén, ezek alluviál-talaján, emberlakta helyekhez közel, csak erdőszé
leken, mesgyéken, birtokhatáron stb. lévőket — ha e termőhelyekkel 
szomszédos erdők belsejében nem találtuk —  telepítésnek, vagy elvadúlás- 
nak kell tekintenünk.

Autochthon előfordúlási helyein 430 m átlagmagasságban van felső 
tenyészeti határa.

Herkulesfürdő környékén. felsö határ
J  *  méter

A Domugleden ÉNy ....... _ .........................................  499
(Fehér kereszt É) ...................... ........ 498

A Cracu gaurin K ____________ ________________________  437
A Domugledtől délre eső Págyes D-i oldalán 676 m 

magasságban törpe példány, a Cracu Periloron 
(330 m) szórványosan, Ogasu de Stiru (310 m).

Az Aldunán.

Berszászka völgy — ___________________________— 347
„Melie“ Berszászka és Alsólupkó k öz t........... -  ... — 403
A Mintiana kopár mészszikláin Berszászka hat. (D-i exp.) 255 
Mala völgy (168 m, andeziten), Kazán (51 m), Mrako- 

nya völgyben sok (52 m), Oravicza völgy Alsólup- 
kónál (147 m), „Ogasu Trzen“ Tuffásnál (75 m),
Kozla és Szirma patak Berszászka alatt (164— 171 
m), Valea Satuluj Óasszonyrét felett (139 m), 
Jeselnica patak Dunaorbágynál (173 méter), Jar- 
dasica völgy Csernahévíznél (205 m).

A Szemenik-csoport lábán.

Szlatina völgy Temesszlatinánál, völgy_______________  459
D-i oldalon _________ 416

Beyvölgy Szakalárnál (238 m).

A Godján-Szarkó hegység völgynyílásai környékén.

Szkörza völgy Novákfalvátói K-re ____________ _______ 303
Borló községtől DK-re, Gura petrosa ........ ................  422
Klopotiva község területén a Riu maré völgynyílása 

(körülbelül 500— 600 m).
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A Pojána-Ruszka lejtőin. ^méter

Bégalankás község Runcu és Valea maré dűlőin gyakori, 
Tamásd határában, a „Bálán“ DNy-i oldalán szór

ványosan, maximum-------------------------------------  630
Zsupánfalván (Valea Urszuluj 248 m)
Roskány mellett,1 Valea alba É N y ........ .................... . 600

Az utolsó hegycsoport dióelőfordúlásait kétséges eredetűeknek tart
juk; már az a körülmény is, hogy e viszonylag északi fekvésű részeken 
legmagasabbak a határok s a délibb területeken alacsonyak, igazolni lát
szik feltevésünket.

Carpinus Betulus L. —  Közönséges gyertyán.
II. k. 65. lap.

Szabad gerinceken, D-DNy-i hegyoldalakon igen magasra megy, a ge
rinceken 858, az említett expozícióknál 782—865 m-ig. A termőhely fekvé
sére való tekintet nélkül a hegyvidéki átlag kereken 800 m magasan van; 
ezen fölül 1030 m átlagmagasságig csupán bokoralakú példányai tenyész
nek (termőhelyei legmagasbikán — 1118 m az Almafateleptől K-re eső 
Bulvunu Ny-i oldalán, egyúttal szélső termőhely a magashegység belseje 
felé — fává nő).

A vidék hosszú völgyei mentén a fenyő sporadikus fellépésének kez
detéig mindig jelen van, a sík- és dombvidéken (Bégaszederjes 159 m, 
Harmad 150 m) a tölggyel, feljebb a bükkel társúl, Herkulesfürdő és az 
Alduna vidékén a C. duinensis-szel szemben igen háttérbe jut, állományát 
e helyeken nem láttuk másutt, mint a Dunatölgyes melletti Golec gerincen 
795 m magasságban. Előfordúlása általában elegyes, vagy szórványos.

A faalak felső határa az egyes hegycsoportokra a következő:
átl. max. adsz. 
t. f, mag., méter

Godján-Szarkó hegység -------790 (1118) 13
Domugled és közvetetlen környéke 880 (1060) 4 [az eltörpülés max. 1069 m]
Duna-Néra közti hegyek _________ 810 ( 917) 19 [az eltörpülés max. 1100 m]
Szemenik-hegység — .................~ 820 ( 983) 6 [az eltörpülés max. 1003 m]
Pojána-Ruszka hegység ....... ......  750 ( 903) 11

Délmagyarországi hegyvidék_____  800 (1118) 53

A részletes felvételeket a fenti csoportosítás szerint soroljuk fel:

a) Godján-Szarkó hegység. t. f. mag., (m)

Kalina micu É N y ----------------------------------     651
Borlova maré N y __________________________ _— _-----  551
Bulvunu Ny, maximum --------------  1118
Bisztra völgy _________________________________________  789 V.

V. ö. S im o n k a i , Erdély edény es flórája 486. lap.
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t. f. mag., (m)

(Magúra Márga D törpe -------------------------------------  964)
Riu Hideg ____ _________ ____________________ ________  436
Ostresu D ____ _________ ________ ________ ______ _____ 908

DNy ...................    895
Suku völgy....... ................     651
Bangyal patak_____._____    823
a Cserna jobbpartján, Fatia Topeny D K ...................  678

N y ....... ............ 679
Cracu Cseuluj DNy ------    697
Újszagyva, Draganu D -------------- -----— ......... ......  820
Plaju Blozsuluj É N y ................. .......  40° 15' 45° 23' 960

b) Domugled és környéke.

Domugled ÉK1-..       1040
Stretku DNy, maximum______________________________ 1060 ^
Polinisu Ny — — — — - _______   666
Cracu Perilor (tető) ........ ............. .......... ..................  768

c) Duna-Néra közti hegyek.

Hurkulovacs D------ :----------------------------- ------ ------  827
Predjel D K .....................   — 894
Pregeda D törpe — .............. — ------------------------  1100
Teu Mosuluj ÉNy törpe .............. ................... ............. 970
Corbu gerinc ................. .......... ...... .......... - ............. . 805
Coronis gerinc.................- ...................... .............— 890
Szkorcár DK --------   — 726
Csukar mare D— _______ ________________________ -  — 876
Golec É ____ _________ ____________________ ______ -  — 796

DK ..............— ...........................— ..........  -  789
gerinc (állomány) — ......................  — 795

Golec mare K _____ __________ — ________________ — 790
Valea Costinec-...............................    — 103
Piatra Roklana gerinc, maximum .................— —  917
Kopriva D ____ ___   —  738
Berszászka, Petrile albe DNy ........................  — 691

Omersnik maré törpe — ...... ...............-  — 898
Veliki Csertág Ny ...................  — 840
Csikilivács Ny---------------  —  840

Putna, Belkovec D K .................... ... .............. ..  — 795

d) Szemenik-hegység.

Temesszlatina, Szlatina völgy DK ................... ........... 710
Mocsáros, Cracu greculuj__________________ ___________ 612

1 ÉK-i exp.: i019 m-nél törpe, Ny-i exp.: 1069 m-nél törpe.
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t. f. mag., (m)
Nagylaposnok, Radosi DK ___ ________ _____________  742
Bozovics, Gózna ÉK _________________________________  730
Ferenczfalva, Gózna ÉNy— ____ _____________________  855
Temesvölgye Teregovánál -------------   350
Stájerlak, Cracu Babi DNy _______ ____________ _____ 777

Pojána Flori gerinc, maximum ~ .........-  — 983
Szakalár, Cracu Doja D -------------- ------- ------ --------  890

Urszonya DNy [eltörpülve 1003] ....... ............ 981
Lindina DNy, állomány---------------------    502

Oraviczabánya, Tilva maré, csúcs _________. . . --------  845

e) Pojána-Ruszka hegység.

Csernisorafloresza, Fatia Csernisorei D ____________  890
Buli D, maximum — — ... ----------- — — 903

Nadrág, Costei DK ... ................. ...................... ......  750
Girlonc völgy____ ______________ . . . __________  692

Hegyeslak, Brenu maré É ----------------------  850
Ruszkabánya, Pareu negru ---------------------------------  659

Valea Capri s o ra ............     708
Merisor, Lazuri ÉNy -----------------------  648
Batrina, Mutya nalta, csúcs....... .................................. 788
Kavarán, Vrf. Magúra D —-------- ------------------ -------- 486
Bisztranyires, Plésa D___________________________   709
Novákfalva, Valea Glinka----------    634

Carpinus duinensis Scop. —  Keleti gyertyán.

II. k. 65. lap.

Az V. térképen feltüntetett elterjedési területén belül a Duna völgy
szorosától 580 m átlagmagasságig fordúl elő. Tömegesen Herkulesfürdő 
környékén és az Aldunai hegyeknek a Duna felé néző sziklafalain s kopár 
oldalain. Főleg mészalapkőzeten, de gneiszon, csillámpalán és grániton is 
nő. Megbecsülhetetlen fás növénye az omlós hegyoldalaknak, melyeket a 
a termőföld lemosása ellen véd s bár lombozatát ezerszer tönkrerágja a 
kecske, nehezen távozik már egyszer elfoglalt helyéről. Az Alduna-kör- 
nyéki erdőknek egyik jellemző fája s ahol a Corylus Colurna, Celtis és 
Juglans előfordúl, a keleti gyertyán sem hiányzik. Ahol termőhelyeinek 
hajlása D-DNy-i, ott nemcsak leggyakoribb, de legerősebb a felső határok 
elevációja is (1. a maximumot).

a) Herkulesfürdő környéke.

A Domugleddel szemben lévő Szesimin gerince alatt (K-i exp.) állo
mányt alkot 430 m (Capu Dealuluj e. r.), szórványosan fordúl elő a Perilor 
tetőpontján —  768 m —  is. A Domugled vonulatának következő helyein 
állapítottuk meg felső határait:
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Hurcu DNy, maximum------ -----------------------   1046
Ogasu cu Stiru D (grániton)....... .................... .............  655
Funtina Zselereu — -------------------------------------   549
Cracu Gauri D (állományt alkot 523 m-ig) -----------  580
Csepela D --------------------------------------      445
Págyes D ----------------------------------------------------  680
Domugled ÉNy —.............. — --------- ------------------------ 580
Kosiu DNy (40° 7' 44° 55*5')__________ _______________  950
Susku D N y _____ ________________ ______ ______-............ 980

Ny __________     841
Suba padina Ny ------------------------  724

b) Az Alduna melléke.
Óasszonyrét környékén, Sanuni D ---------------  ------- 512
Cracu Manculuj D — ..........- ................... ................ .. 600
Berszászkánál, Curmatura DK -------------- ------- -  — 530
Bigéméi, D. Poliaska ÉNy __: — — — ------- ------- - 475
Dunatölgyes felett, Cracu Draculi ÉK --------------------  262

Cracu Bulvanuluj DK, a Mrakonya v. jobbpartján 149 
P. Perilor D, a Mrakonya völgy balpartján ... 400

Dunatölgyestől É-ra, Cracu Strinyakuluj gerinc ------- 416
Sziniczénél, Treskovác (csúcs) -----------------------------  670
Dunatölgyesnél, Culmea satuluj D ... — ---------------- 430
Óasszonyréttől Ny-ra, Uzelniku DK --------   342
Szirma DNy (39° 43' 44° 3 8 ')__________________ ______-  453

Délmagyarországi Hegyvidék 509

Costinec völgye Óasszonyrét alatt (117 m); Kazán (64 m); Branyicska- 
Gréda Alsólupkótól É-ra (344 m); Szrednik, Rádonyától É-ra (308 m); Kozla 
patak, Berszászkától DK-re (164 m); Csukar maré a Kazánszorosban (299 
m); Carbunari, Dunaorbágytól É-ra (350 m).

c) A Néra és Karas folyó melléke.
Bányavölgy Oraviczabánya határában (374 m); Bey völgy (273 m) 

és Csetatye (500 m) Szakalár határában; e vidéken eddigi megfigyelésünk 
szerint legmagasabban tenyészik a következő ponton:

Szakalár, Fatia Lindini D (kőtuskós mész) _________ 520 m
[Dognácska, Vaskő, Bozovics, Mocsáros, Űjsopot, Újborlovény, Majdán, 
Csiklóbánya, Agadics, Illyéd, Harampatak (Potok), Bogorfalva, Petrilova 
környékéről —  ahonnan csak rövid bejelentések adnak számot előfordú- 
lása felől — magasságméréseink nincsenek].

Corylus Avellana L. — Közönséges mogyoró.
II. k. 65. lap.

A Dunába ereszkedő meredek mészsziklák cserjéi közt nem láttuk, 
legmélyebben a Mrakonya völgyön nő 70 m magasságban. Az Alföld felé 
a legalsó pontokig mindenütt gyakori.
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Felső határa az egész hegyvidékre vonatkoztatva 1120 m, 1328 m 
maximális elevációval a Godján-Szarkó hegységben.

Godján-Szarka hegység9 átlag: 1120 m.
t. f. mag., (m)

Nagy Jenelec É N y--------------- -------- — .................. . 1250
Bulvun D, m axim um ....... .......................~ ...................  1328
Bisztra völgy --------------------------------  — —.......... 910
Dosu Bisztri ÉK----------- ------------------------- --— .......  1097
Hideg patak------------------------------------   1125
Suku v ö lg y .......................    1034

Szemenik9 átlag: 1040 m.

Szakalár, Plesiva maré K-i sziklafala — - ........... — 1140
Teregova, Cserbovec gerinc -------------     930

Pojána-Buszka, átlag: 1190 m.

Ruszka Ny -------------------^ ---------- ------- — — ... — 1215
Págyes D K --------------- — ............. . —------- ----------  1170

Az Aldunai hegyek területén: a Teu Mosulujon 970 m, a Predjelen 
894 m, a Golecen 780 m, az Omersnik marén Berszászkánál 898 m magas
ságban tenyészik.

Corylus Colurna L. —  Török mogyoró.

II. k. 65. lap.

Alant felsorolt lelőhelyeit közvetetten megfigyelés alapján ismerjük; 
Dunatölgyes és Naszádos községek közt a Duna partjáig (Punicova 51 m) 
lejön, legmagasabb termőhelye a Domugleden van 1069 m-nél.

t. f. mag., (m'i
Domugled É, fává nem nő, maxim um.........................  1069

ÉNy, fává nem nő........... .............................  1049
É, faalakú példányok....................................  999
ÉNy, faalakú példányok..............................  948
É N y ...................................................    430
D-DNy ........................    135—609

Bulea Caluluj Ny (40° 10' 44° 58') 50 cm átmérőjű fa;
keleti és északi határ ............................... 465

Susku Ny ............................................................   980
D, faalaku példány............................................... 650

Csóricsmagaslat DK, törpe .........................................  413
Kazán K, törpe................... ...................................... ... 55
Punicova ÉK, törpe ....................................................  51
Csukar ’mare (tető) törpe ...........................  299
Berszászka, Bela-Réka ÉK .........................................  190
Lestilia maré DNy..................................................    453
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Délmagyarországi Hegyvidék 511

t. f. mag., (m)

Szirina DK (főleg a völgy alsó és középső folyásán
hatalmas törzsek) —------- --------- - — 366—850

Cornetu inaltu DK 39° 29' 44° 55*5', 4*5 m magas — 890
E legutóbbi lelőhelye Krassó-Szörény vármegye nyugati területén a 

legészakibb. Más alapkőzeten, mint mészkövön, nem találtuk. Felső tenyé
szeti határa átlag 980 méter.

Betula verrucosa Ehrh. —  Bibircses nyír.

II. k. 66. lap.

Mindenütt előfordúl ugyan, de az Alduna mellékén igen ritka; Ber- 
szászka környéki egyedüli lelőhelye a Pirgu maré erdőrész, grániton (474 
m, ÉNy, 2— 3 hektár területen rítkás állományt alkotva), a Kazán szorosba 
le nem száll, ellenben az Alföld szélei közelében Kavaránon 215 m, Béga- 
szederjesen 200 m, Kacsádon 160 m magasságban tenyészik.

A hegyvidékre vonatkozó átlagos felső határ: 1360 m;

a Godján-Szarkó hegycsoportban:  1470 m, t. f. mag., (m)

Plaju Blozsuluj 40° 17' 45° 23' N y ------------------------  1464
K _____  1551

Bulvun 40° 15' 45° 25' D _______________________   1452
Piga 40° 20' 45° 20' DK, maximum_______ -  - ............  1567
Magúra Márga 40° 1 1 ' 45° 28' Ny — --------------------  1314

a Domugleden (ÉK): 1060 m, 

a Pojána-Ruszkán: 1275 m,

Págyes D -----------------------------— -------- ------------  1250
Ny __________      1300

a Szemeniken (Adlersbad, ÉNy): 1289 m.

A ln u s  g lu t in o s a  G ä r t n .  —  M e z g é s  é g e r .
II. k. 66. lap.

A völgyek mentén csak 460 m-ig megy fel; ha azonban oly termő
helyeit is tekintetbe vesszük, melyek hegyoldalakról valók, a hegyvidéki 
átlag 526, kereken 530 m-re száll föl. Minden hegycsoportban előfordúl, 
az Aldunán: a Mrakonya völgyön 52— 268 m, a Mala völgyön 168 m, az 
Allion alatt Orsovánál 51 m, a Tiszóca völgyön 450 m, a Berszászka 
völgyén 81—239 m magasságban; a Szemenik-hegység völgyeiben is 
közönséges — és egyedüli — égerfaj (Temes völgye Teregovánál 350 m, 
Ponyászka völgy Bozovicsnál f. h. 480 m); a Pojána-Ruszka hegységben 
szintén közönséges, de itt már az A. incanával együtt is látjuk, Kavaránon 
214— 386 m közt (Valea mica, Valea sor), Facsádon 170—250 m közt 
(Pareu Ciganilor), a Galadna völgyön 225 m, Ruszkabányán 373 m, a Nadrág-

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



512 Magassági elterjedés

völgyön f. h. 380 m, a Béga völgyén Tamásánál 280 m, a Valea Cornetun 
f. h. 331 m, Roskány község határában (Valea alb) f. h. 314 m magasság
ban. Magasabb termőhelyeken csak a Godján-Szarkó hegycsoport völgyei
ben találtuk: t . f. m ag,, (m)

Suku völgy ................... — ...........................................  652
Rosu patak (feletti D-i o lda l)......................................   801
Dosu Barnica, maximum ...............................................  810
Riu Hideg..............................................................    469
Almafatelep felett a Bisztra völgy melléke...................  685

Felső határát a Cserna mentén, a patak járhatatlansága folytán nem 
állapíthattuk meg, Gura Krajovinál (a Krajova patak beömlésénél, 40° 19' 
45° 06', 470 m) még előfordul.

Alnus incana Willd. — Hamvas éger.
II. k. 66. lap.

A Godján-Szarkó hegycsoport és a Pojána-Ruszka területén közön
séges, a nyugati kraSsószörényi hegyekben nem láttuk. A Cserna mentén 
371 m-nél, feljebb 470 m-nél is előfordul, felső határát a Krajova nevű 
mellékpatakon 951 m-nek találtuk (hegyvidéki maximum); a Bisztra völ
gyön 668 m, a Scorilla patakon 676 m, a Hideg völgyön 909 m, a Suku 
völgyön 868 m (mások szerint 900 m), a Bangyal völgyön 692 m maga
san végzi tenyészetét. A Pojána-Ruszka völgyei közül a Lozna intre riurin 
emelkedik legmagasabbra (Ruszkabánya határa, 623 m), azonban a szom
szédos hegyoldalon (Intre Lozna, 39° 59' 45" 36‘5 ') 890 m-ig hatol; nő a 
Ruszkica völgyön (541 m), a Lozna völgy alsó folyásán (372 m). Átlagos 
felső határa 800 m.

Alnus viridis DC. — Havasi éger.

Vlasku mik csúcs alatt ÉK -------
t. f. m ag., (m)

4 0 ° 1 1 ' 4 5 ° 0 4 ' 1 6 5 0

Riu Hideg, minimum____  — — — 4 0 ° 0 7 ' 4 5 ° 0 9 ' 6 8 0

Skej ÉK ___________________  _____ 4 0 ° 1 7 ' 4 5 ° 1 8 ' 1 8 4 9

Valea Prislopuluj [Riusest] É ... — 4 0 ° 1 6 ' 4 5 ° 1 4 5 ' 1 5 5 1

Zana völgy — -------— -------- — 4 0 ° 1 6 5 ' 4 5 ° 1 5 ' 1 4 7 4

Miniosza Ny ----------------------------- 4 0 ° 1 4 ' 4 5 ° 1 4 ' 1 5 6 2

Matania ÉK, maximum_____ — — 4 0 ° 1 7 ' 4 5 ° 1 9 ' 1 9 6 0

Dealu Gay Ny ------------------------ 4 0 ° 1 4 ' 4 5 ° 2 0 ' 1 2 2 4

Furca Topényi K------------------------ 4 0 ° 1 3 ' 4 5 ° 0 3 ' 1 4 7 3

Búza Nedei É . . . -------------------- 4 0 ° 1 4 ' 4 5 ° 2 0 ' 1 8 5 4

Vultur É K ...... .................................— 4 0 ° 1 4 ' 4 5 ° 1 6 ' 1 5 0 0

Ogasu Bandialu ___________________ 4 0 ° 1 0 ' 4 5 ° 0 9 ' 1 3 7 0

Az első két tétel alatti termőhely e hegyvidéken a legnyugatibb; a 
Domugledhez legközelebb esik a Vlasku mik csúcs alatt lévő. Két adat
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alapján az átlagos alsó határ 950 m. Felső határul hét határadatból kereken 
1680 m-es átlagot kaptunk. Déli oldalakon alig látni, a zord völgy végeket, 
északos oldalak szakadékait keresi fel. A megadott határok a sporadikus 
előfordúlásra értendők; tömeges térfoglalása oly kevés helyen észlelhető, 
hogy cserjés-övéről itt alig beszélhetünk.

A Szemeniken és a Pojána-Ruszkán nem fordúl elő.

Salix alba L. — Fehér fűz.

Amellett, hogy a nagyobb folyók és patakok mentén elszórva mindenütt 
feltaláljuk, a hegyi patakokba is felszivárog, átlag 740 m magasságig. A 
Hideg folyón 660 m, a Skorza völgyön (Biszterétől délre) 303 m, a Berzava 
völgyön 803 m, a Nadrág folyón 671 m a felső határ. A Ruszka alatt (a 
Ruszkicza telep felé eső részen) 1250 m-nél nő.

Populus tremula L. — Rezgő nyár.

A Kazán szorosban (51 m), a Cserna mentén, a Hideg folyó mellékén, 
a Domugleden és a Szarkó-környéki lúcosok szakadozott állományai közt, 
a Szemeniken és a Pojána-Ruszkán, a lombfa- és fenyőrégióban egyaránt 
előfordul. Aránylag gyérebben lép fel, mint az eddig ismertetett hegyvi
dékek területén.

Faalakban átlag 1150, elcserjésedve 1420 m magasságig emelkedik; 
legfelső tenyészőhelyei:

Godján-Szarkó.

Bulvun e. r.............. .................— ............. —
Scorilla e. r------------------ .------- ---------------
Piga e. r., maximum ---------------— ...........
Stepán e: r. (a Cserna középfolyásán)........

Domugled.

Hurku e. r. DNy ............................. . .........

Szemenik.
Adlersbad patak .........................................

Pojána-Ruszka.
Págyes gerince...............................................

mint fa mint cserje 
t. f. mag., (m)

1228
1112
1486 1557
846

1046

1289

1188

Populas alba L. — Fehér nyár.

A nagyobb folyók mentén szórványosan, a Kazánban és az Allion 
alatt (55 m), Dunaorbágy (Jeselnica), Mehádia, Orsóvá, Somosréve (Kornya- 
réva), Fényes, Bánya, Bozovics, Mocsáros, Harampatak, Porhó (Pervova), 
Néraszlatina, Bogorfalva, Szászka, Krassóvár, Csiklóbánya, Boksánbánya, 
majd Facsád, Bégaszentes, Temeres, Zsupánfalva, Kisbékés, Avasfalva köz
ségek területének folyómellékem. Hézagos megfigyelési adataink közül a 
legmagasabb: 452 m (Tiszovica patak Újbánya telep alatt).

leitete— Blattny: Fák és cserjék elterjedése. 33
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Populus nigra L. —  Fekete nyár.

A Duna mentén szórványosan.

Ulmus montana Witli. (U. scabra Mill.) — Hegyi szil.

II. k. 67. lap.

A bükk formációjában a leggyakoribb, állományokat sohasem alkot, 
a síkra és a Duna mentére nem jön le, legalsó előfordulásai 430 m átlag
magasságban feküsznek: Stretcu e. r. a Domugled környékén1 345 (eddig 
minimum), Mala völgy Orsóvá és Óasszonyrét között 458, Ménes völgye 
Bozovicsnál 400, Szlatina völgye Temesszlatinánál 416, Sássá e. r. Almafa 
környékén 436, Ruszkabánya 360, Valea Gabgottes Galadnabányánál 447 
méterre a tenger felett.

Fává 430— 1090 m közt nő, eltörpülése kivételes (Piga e. r. a Szarkótól 
ÉK-re 1496, Bulvun e. r. Almafateleptől ÉK-re 1328, a Ruszka-hegy DNy-i 
lejtője 1166 m, —  átlag 1330 m) és erdészetileg jelentőség nélküli.

A faalakú előfordulás felső határa, a hegycsoportokra külön-külön:
átlag m ax. adsz.

Godján-Szarkó hegység -------1------------ 1140 (1460) 24
Szemenik-csoport----------------------------- 1060 (1134) 2
Pojána-Ruszka........ ............. ................-  1010 (1185) 6
Domugled és környéke --------------------  850 ( 950) 3

az egész hegyvidékre------------------------  1090 (1460) 35

Godján-Szarkó hegység.
Bisztra völgy --------------
Búza Nedei gerince ------
Suku völgy ÉK, maximum
Dosu Sukuleculuj _____ -
Munte mik É K _________...
Plaju Sukuluj É ----------
Scorilla -----------------------
Bukurosu maré___________
P a ltin e t__________________
Hideg patak_______________
Cocsina — ........................
Muniosza........ — .......... ..
Fatia Hideguluj____________
Dosu B isztrica--------------
Fatia Bisztrica____________
Bangyal p a tak ................ .
Cracu Stancsi ____ _______
Surca patak_______________

felső határ  
t. f. m ag., (m)

. .  1100
-  1360
.. 1460
.. 1076
.. 1300 
.. 1204 
.. 1274 
.. 1133 
.. 1149 
.. 1049 
.. 1258 
.. 1275
. 1296 

. .  1000
-  1001
.. 891
.. 1033 
.. 920

1 A Csórics-magaslaton és a Rablóbarlangnál is (Simonkaij.
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Szemenik-csoport. felsö határ
t. f. mag., (m)

Szakalár, Plesiva maré ___________ __________________ 1134
Urszonya_____ _________    976

Pojána-Ruszka.

Ruszka DNy................................. .................. .. .............  1114
Costei Ny _______________________________ _________ 1185
D. Funtinilor gerinc .................. ......... ...... ..............  1092
Valeia DK ........ - ............................ ................ ............ 1010
Kirlonc völgy ________    790
Brenu maré ÉNy - _________     892

Domugled és környéke.
Domugled ÉK -------------- -----------------..... ......... .......  950
Hurku D-....................       821
Cracu gauri K _______ ______ -  - ......... ........................ 769

Ulmus campestris L. (U. glabra Hill.) —  Mezei szil.

A hegységben mint erdei fának nincs jelentősége, leginkább a bokro
sokban, útszéleken, sziklaoldalakon s általában a mezei tájon mindenütt 
közönséges. Magas termőhelyen ritka, a maximum 970 m (Dunaorbágy 
határának Teu Mosuluj nevű hegycsúcsán); Teregova határának Izláz nevű 
helyén 673 m magasságig fordul elő.

Tilia parvifolia Ehrh. (T. cordata Hill.) — Kislevelű liárs.

II. k. 67. lap.

A Duna mentén nem találtuk, itt 109 m-nél van legmélyebb termő
helyén (Mrakonya völgy); az Alföld felé lejtő hegyoldalak legalacsonyabb 
helyeire is lejut, 1000 m-en felül azonban ritka. A fenyő övében legfeljebb 
elvétve látni, akkor is csak a völgyek mentének köves oldalain. Átlagos 
felső határa 910 méter. Jelentősége az ezüsthársé mellett háttérbe jut, a 
többi hegyvidékhez viszonyított alacsony felső határa is tünete ennek a 
helyzetnek. Határadatainkat a következő termőhelyekről vettük:

t. f. mag., (m)

Almafateleptől ÉK-re Bulvun e. r. D, maxim um........  1 1 2 1
Bisztra völgye ...............................................................  755
Almafateleptől Ny-ra. Scorilla DK ..............................  1 1 1 2

D .................................... 1008
Hideg patak................................    708
Ruszkától K-re, Ostresu DNy.........................................  879
Óasszonyréttől É-ra, Dealu Corbuluj gerinc .........— 837

Coronis gerinc..............................  871
Szakalár, Urszonya D ....................................................  884
Batrina, La Cáréi gerin c...................................- .........  814
Szörőnybalázsd, Pojána Bradu É K .................. ... ... 1005

33*
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Tilia grandifolia Ehrh. (T. platyphylla Scop.) — Nagylevelű hárs.

Ritkább, mint a kislevelű és az ezüsthárs; a Duna völgyszorosának 
legmélyebb helyein ezt sem láttuk, előfordúl azonban Herkulesfürdő kör
nyékén, az Alfölddel érintkező dombvidéken (Lúgos környéke), az Aldunai 
hegyek magasabb pontjain: Dealu Corbuluj 774, Coronis 871, Golec 774, 
Predealu 894, Kopriva (Berszászkánál) 790, Csikilivács 784, Lazu 745 méter 
magasságban, a Plesiva maré szikláin 1125 m-ig, az Urszonyán (Szakalár 
határ) 950 m-ig, a Godján-Szarkó hegységben az Almafatelep melletti 
Bulvun Ny-i oldalán maximálisan 1167 m-ig. A felső határadatok-hegyvi
déki átlaga 890 méter.

Tilia tomentosa Mönch. — Ezüstlevelő hárs.

II. k. 67. lap.

Az Aldunai hegyekben, a Domugled környékén, a Szemenik csoport
ban mindenütt közönséges, a Pojána-Ruszkán már észrevehetőig csak a 
hegyek lábán elterülő erdőségekben lelhető fel, a Godján-Szarkó hegységben 
pedig igen kivételesen tenyészik a hegység belsejében, de a perifériákon 
sehol sem ritka. Ezek a különbségek a felső tenyészeti határok magasságát
is nagy mértékben befolyásolják:

felső határ
átlag m ax. adsz.

Domugled és környéke ____ ___________ 790 ( 9 1 6 ) 5
Szemenik-csoport........... — __.................  760 ( 8 2 7 ) 6

Aldunai hegyek — ----------___________  750 ( 8 9 8 ) 11
Pojána-Ruszka-------------------___________  640 ( 7 7 0 ) 9
Godján-Szarkó hegység — ----------------  530 ( 6 9 5 ) 3

Délmagyarországi hegyvidék ..............  710 ( 9 1 6 ) 34

A hegycsoportokat a tenyészeti határok (átlagok és maximumok)
nagysága szerint soroltuk fel s most élesen kitűnik, hogy ahol a legmaga
sabbak a határok, ott e faj előfordúlása a leggyakoribb, a magashegység 
jellemű vidéket általában kerüli. Míg északibb hegyvidékeken kizáró
lag a mezei táj tőszomszédságában lévő dombokat lakja, itt a kiterjedt 
bükkösök közt óriási törzsekké nő (nyugati krassószörényi hegyek). Hogy 
egy-egy példánya a magas hegyvidék ölén is meghúzódik, erre szép példa 
a Bisztra völgye menti előfordúlása közvetetlenül Almafatelep mellett (2 
példány a Scorilla felőli oldalon, rét szélén, T. cordata társaságában); a 
Déli Kárpátoknál tárgyalt retyezáti lelőhelyekkel összefüggésben, a Riu 
maré balpartján (Klopotiva határában a Lunksora nevű gneiszszikla-terület) 
több példány nő 544 m magasságban; a Cserna folyó mentén nemcsak a 
ceznai részen, de a Fatia Bobotun is (395 m) terem, ez a hely pedig 
mintegy 20 km-re esik Herkulesfürdőtől.

Talajban nem válogat; mészsziklán, agyagmárga-talajokon, grániton és 
csillámpalán egyaránt, a Kazánban 51 m, Tuffásnál 75 m, Lúgos környékén 
(Harmad község területén) igen nagy mennyiségben 160 m magasságban,

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



Délmagyarországi Hegyvidék 517

tehát e hegyvidék széleinek legalacsonyabb pontjain is jól nő. Felső hatá
ránál csak akkor törpül el, ha a rossz talajviszonyok idézik ezt elő, ami 
különben alacsony termőhelyén is gyakori eset.

Felső határok:
Domuqled és környéke.

*  *  t . f. m ag., (m)

Polinisu Ny .......................   611
Suha Padina É ...............................................................  741
Domugled ÉK ................................................................ 901

ÉNy, maximum............... ...............................  916
Cracu Perilor É ............................................................  766

Aldunai hegyek.
Bér szászkánál, Curmatura adima D..............................  898

Culmea Hieri K ....................................  755
Culmea Puciasa ÉK..............................  861

Cracu Paszujuluj K .............  40° 02' 44° 50' 706
Szkorcár K .........................................  39° 52' 44" 44' 770
Golec gerinc ....................................  39° 53' 44° 38' 738
Roklán gerinc....................................  39° 59' 44° 46' 752
Sirinka patak D ............................... 39° 46' 44° 39' 598
Kopriva D .......................................... 39° 47' 44° 36' 738
Fontina Corbuluj D .........................  39° 56' 44° 44' 746
D. Coronisiu ....................................  39° 57' 44° 44' 732

Szemmik-esoport.
Bozovics, Gozna DK ..................................................... 735
Biban D ............................................... 39° 56' 45° 1P5' 670
Lazu DK .................................... ... 39° 56' 45° 14' 779
Stájerlak, Cracu Babi DNy .......................................... 744
Urszonya D .................   39° 29' 44° 58' 827
Oraviczabánya, Tilva mare K .............    795

Pojána-Ruszka hegység.
Brenu Ny ...............................    39° 53' 45n 42' 631
Benes D...............................................  39° 59' 45° 44'5' 588

K— .......................................... 39° 59' 45° 44.5' 572
Culmea petrile albe gerinc ..............  39° 54' 45° 43' 687
Szelesei D .........................................  39° 55' 45° 40' 586
Csertés csúcs .....................   40° 1*5' 45° 33' 668
Csóka a Csora csúcs...........................  40° 02' 45° 33' 590
Culmea Draculi K ..............................  39° 55' 45° 33' 637

Godján-Szarkó hegység.
Szkorca v ö lg y .................................... 40° 02' 45° 29' 420
Culmea Tataruluj DNy ...................  40° 01' 45° 29' 475
Almafatelep K ....................................  40° 12' 45° 24' 695
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Acer platanoides L. — Korai juhar.

. II. k. 68. lap.

Hegyvidéki átlagos felső határa: m a nyugati krassószörényi
hegyekre (Szemenik-csoport) és a Pojána-Ruszkára nem vonatkoztatható, 
mert előbbi helyen legtöbb lelőhelye 400— 800 m magasságok közötti, az 
utóbbi hegységben 1005 m-nél magasabban (Néraszlatina határában, Némán 
e. r.) nem találtuk. A Godján-Szarkó hegycsoportban s a Domugled környé
kén viszonylag leggyakoribb s az elől említett átlagos határ erre a terü
letre értendő. Nagyobb állományt sehol sem képez, de még kisebb csopor
tokat is ritkán; DNy-i hajtásokon megy legmagasabbra.

Az Alduna vidékének következő helyem jegyeztük fel: Csukár (80 m), 
Predeal (894 m), Teu Mosuluj (970 m), Paperska (600 m), Pregyel (890 m), 
Mala völgy (377 m), Kazán (52 m), Mrakonya Badinbreg (140 m), Golec 
maré (726 m), Miksanovec (250 m), Kopriva (751 m), Curmatura Berszász- 
kánál (310—898 m). A Szemenik hegység környékén: Oraviczabánya hat. 
(Tilva maré e. r. 845 m), Néraszlatina hat. (Némán e. r. 1005 m). Mocsá- 
ros hat. (Vrfu fraszinilor 463 m), Teregova hat. (Bibán e. r. 552 m), Karán- 
berek hat. (Culmea Fercile e. r. 1002 m), Ferenczfalva hat. (Berzava völgy 
610 m), Stájerlakanina hat. (Cracu Babi e. r. 744 m), Szakalár hat. (Cracu 
Doja e. r. 960 m és Urszonya e. r. 950 m). A Pojána-Ruszka hegységben: 
Pareu Móri (800 m); Nadrág község területén: Costei e. r. (698 m), Kirlonc 
e. r. (703 m), Micsu e. r. (430 m), Carpinosei e. r. (528 m); Galadna hat. 
Culmea petrile albe e. r. (687 m); Ruszkabánya (360 m); Szörénybalázsd 
hat. Nyegru-csúcs (960 m).

A Godján-Szarkó hegycsoportban és a Domugled környékén megállapított 
felső tenyészeti pontjai:

t. f. m ag ., (m )

Plajul maré...........................................      1120
Búza N ede i.....................................................................  1260
Bulvun ............................................................................  1192
Bisztra völgy ..................................................................  894
Plaju Sukuluj ÉNy.......................................................... 1150

É ............................................................  1175
D K ..........................................  1105

Ostresu ÉNy....................................................................  920
D .............................................    1049

Cocsina D .....................................................................  1279
Fatia Hideguluj D ........................................    1345

DNy, maximum......................................  1415
Cracu Bangyalu D N y ........................    1043
Topenyi D .........—........................................................... 1086
Cracu Stancsi.DK............................................................ 1097

DNy............................................................ 1070
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t. f. m a g ., (m )

Domugled1 É K ........ .......... —_______________ __________  904
N y _____ ________ _______ __________________  868

Susku D ---------- ------------------ ------- ------------- --------- 1082

Acer Pseudoplatanus L. — Hegyi juhar.

II. k. 68. lap.

E hegyvidéken talán már alsó határairól is szó eshetik, nem ugyan 
az Alföld, de a Duna völgyszorosai felé, melyeknek legalsó részeire alig 
jut le. Itt, a Mala völgyben 4 6 8  m-nél mélyebben nem látta K ö f a l u s i , Ber- 
szászkánál (Béla-Réka ÉK) 190 m-ig, a Kazán-szorosban 65 m-ig ereszkedik 
le s ez utóbbi adat magassági elterjedésének országos minimuma.

A magashegység területén igen elterjedt s nemcsak a lúc-, de a ha- 
vasifenyő-állományok közé is eljut. Felső határa átlag 1370 méter.

A Domugled-környéki hegyek a felső határ kialakulásához nem elég 
magasak (előfordul a Domugleden 1097,1 2 a Suskun 1200 m magasság
ban, a Jardastica erdőrészben 219 m-nél, sőt a Cserna mentén 158 m-nél 
is). Az Aldunai hegyek magasabb helyein: a Pregyelen 890 m-nél, a Teu Mo- 
sulujon 970 m-nél, a berszászkai Omersnik marén 898 m-nél terem, a 
Szemenik környékén maximális magasságban 1134 m-nél (Szakalár köz
ség területének Plesiva maré erdőrészében) nő, a néraszlatinai Nemanon 
pedig 1005 m körül. [A Szemenik-menedékháznál, az Adlersbad patak körül 
lévő juhar mesterséges úton került ezen —  1342 m magas — termőhelyére.] 
A Pojána-Ruszkának Kirlonc nevű erdőrészében (39° 54' 45° 40') óriási, 
egyúttal itt a legfelső törzse nő 1082 m magasságban, a Págyestől Ny-ra 
futó gerincen 1250 m-ig, a Ruszkán 1225 m-ig (DNy-i exp.), a Costei erdő
részben (Ny) 1200 m-ig emelkedik; ilyképen a hegyi juhar pojána-ruszkai 
átlagos felső határa 1190 m.

A Godján-Szarkó hegycsoportban a felső határ kissé emelkedettebb, 
mint a hegyvidéki átlag s 1390 m-re tehető. A 20 m különbséget a Pojána- 
Ruszka és Szemenik viszonylag igen alacsony határadatai okozzák.

fe lső  h a tá r  

t. f. m ag ., (m )

Blozsu gerince ÉNy ....................................................  1580
É K ..........................................................  1430
É ....................................................... -  1490

Plaju Blozsuluj, Ny ....................................................  1431
gerinc ...............................................  1440
ÉNy ..............................................   1382
É ..........................................................  1420

Bulvun D K .....................................................................  1376

1 A  Csema-völgyön 213 m, a Jardasticán 211 m, a Cracu Periloron 766 m, a Cracu 
gaurin 765 m, a Hurcun 821 m magasságból jegyeztük fel,

2 Eltörpülve.
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fe lső  h a tá r  

t. f. m ag ., (m )

Dealu Nedeji É ....................................................  1444
Búza Nedeji É .................................................................  1411
Bisztra völgy .................................................................  1196
Riu albu patak............................................    1170
Plaju Sukuluj É ..................................   1400
Dosu Bisztri K (havas-széle)...........................................  1551
Piga K (eltörpülve) ......................................................  1588

K (faalakban) ......................................................  1557
Riusest völgye .................................................................  1234
Zsdimir K ............................................................... ..  1478
Matania ÉK (vastag fa lúcosban, P. Cembraval), maximum 1670
Hideg patak....................................................................... 1226
Farkasest É......................................................................  1451

ÉK .................................................................  1506
Ny ........................................   1458

Bajku K ..................................................*....................... 1505
Suku v ö lg y .......................................................................  1335
Cracu Bangyalu gerinc .................................................  1340
Bangyal p a ta k ...............................................................  984
Topenyi D ..............................................................      1097
Vrfu Varatica gerinc ......................................................  1437
Plaju Cuntuluj N y ............................................................ 1423

A völgyeknek átlag 1190 m-es magasságáig emelkedik, a gerinceken 
sem megy átlag 1300 m-nél magasabbra, a hegyoldalakon azonban 1410 
m-ig ér, ÉK-i lejtőkön van a legmagasabb határadat (1670 m) és az expo
zíciók határai közt a legeleváltabb átlag (1529 m) is.

Acer campestre L. —  Mezei juhar.

' II. k. 68. lap.

Feltűnő, hogy az átlagos felső határ itt nem oly magas, mint azt 
hittük volna: csak 750 m. A déli hegyoldalakon — ahol viszonylag 
leggyakoribb — 875 m-ig emelkedik, itt van a maximum is: 1104 m a 
Domuglednek Hurku nevű részén. Egyebütt a következő magasságokig 
ér fel tenyészete:

t. f. m ag ., (m )

Riu Hideg jobbpartja K —...........................................  640
Cracu Bobotu ÉK és DNy, 40° 14' 45° 03 '...................  502
Culmea Tataruluj (nyereg) 40° 01' 45° 2 9 '...................  458
Culmea Draculuj K 39° 55' 45° 3 3 '..............................  645
Dobraia D a Cserna jobbpartján ..............................  858
Domugled DNy........... .................................................... 1079
Cracu Gauri K ...............................................................  768

Perilor (nyereg) ..........   768
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Rudina mare Ny _______________________ ______ _____ 690
Susku D —____________________    762
Csernahévíztől ÉNy-ra, Cracu Pasujuluj gerinc _____  716
Berszászkánál, Curmatura D —......................................  898
Szakalár, Urszonya DNy _____   976
Oraviczabányánál, Tilva maré csúcs _____ __________ 845
Batrina, Fatia Rosi gerinc — ................. ..................  639
Kopriva D, 39° 47' 44° 36' ______________ _ _________  751
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Alsó határa természetesen nincs, előfordúl a Kazán-szoros legmélyebb 
helyein s az Allion alatt Orsovánál is (55 m).

Acer tataricum L. —  Feketegyűrű juhar.

A Godján-Szarkó hegycsoport és a Domugled területén nem láttuk; 
igen elterjedt a Pojána-Ruszka hegységnek a Maros és Sztrigy felé eső 
dombjain: Vajdahunyad, Déva, Nagyrunk, Alsótelek, Gyalár, Zalasd vidékén. 
Leveles gallyát Bégalankásról is beküldték, láttuk Lúgos, Harmad vidékén. 
A Szemenik és Aldunai hegyeknek csak a síkság peremén elvonuló domb
sorain gyakori: Fehértemplom, Szászkabánya. Rafna, Petrilova, Forotik, 
Boksánbánya, Oraviczabánya tájékán. A hegység belsejéből csupán Bozovics, 
Mocsáros határaiból jelentették be; az Alduna mellékén igen ritka: a Meje 
teteje (Orsóvá mellett 40° 03' 44° 42*5') 295 m magasságban, a Golec ge
rince (Dunatölgyes hat. 39° 52' 44° 38') 745 m —  mindkét esetben csillám
palán. Utóbbi adat egyúttal maximumot is jelöl ezen a hegyvidéken.

Acer monspessulanum L. —  Háromujjú juhar.

II. k . 68. lap.

A Kazán-szorosban, Óasszonyrét ( =  Ogradina) és Dunatölgyes ( =  Du- 
bova) közt legalacsonyabb lelőhelye 60 m t. f. magasságban van. A Dunába 
tekintő meredek mészsziklákon és sziklafalakon nagyobbára elcserjésedve 
látjuk, társaságában van a törökmeggy, Colutea, sárga-szömörce, keleti 
gyertyán, somfajok, Staphylea, Acer tataricum, Syringa vulgaris stb.1

Tenyészete a völgyszoros sziklaoldalainak tetejéig tart („Kis-Csukár“ 
240 m, DK-i meredek sziklafal, 6 m magas, ágas-bogas fácska). Egyes 
törzsek átmérője mellmagasságban a 20 cm-t is meghaladja. Innen — a 
Duna mentén —- fölfelé haladva, Naszádos (Plavisevica) dombjain is látjuk.

Fraxinus excelsior L. — Közönséges kőris.

II. k. 68. lap.

Míg a völgyek alluviál-talajára és a hegységeket környező síkvidékre 
mindenütt leszáll, az Alduna mentén 92 m-nél mélyebben (Pojána Zbeg

1 V. ö. Pa x  F. Grundz. der Pflanzenverbreitung in den Karpathen II. 193. lap.
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DK a Mrakonya völgy mentén) nem találtuk. Az Aldunán különben is 
ritka (Mala völgy 366 m, Treskovác 665 m, Csukar 310 m, Predjel 894 m), 
az alacsony mészhegyeken rendesen a Fraxinus Ornus helyettesíti. A többi 
hegycsoportban szórványosan, főleg a bükk régiójában.

Felső határa átlag 1130 m; a határadatokat a következő helyekről 
vettük:

Godján-SzarJcó hegység (csillámpala, gneisz, gránit).

Vlasku maré alatt ÉK....................-.........

Búza Nedeji É 40° 13' 45° 23' ........ ..  .

Munte mik, gerinc (ÉK) .........................
Valea reá Ny (védett helyen) ..............
Dealu Nedeji É N y ....................................
Bulvun D ...............................................

ÉNy.................................................
Bisztra völgy ............................................
Plaju Sukuluj É ....................................
Burdu Scorili DK 40° 10' 45° 23' ........
Suku vö lg y ...............................................
Balota É N y .......................................— —
Dosu Bisztri K -........................................
Hideg patak D N y .............................. —
Cocsina DNy ........................- ..............
Cracu Bangyal N y ....................................
Bangyal völgy ..........................................
Topényi K ...............................................

D ...............................................
gerinc..........................................

Cracu Stancsi D .................................... ..
Surca K ....................................................

Domugled és környéke (mész).

Susku (tető).................................................
Jenelec maré Ny ....................................
Hurku (csúcs) ............................ ...............

Szemenik-csoport (csillámpala, mész).

Csersobec ............................................... ..
Cracu D oja ......................... ..................... ..

t. f. m ag ., (m )

......... 1160
í 1260

~ | 1460 max.
......... 1340
......... 1310
........  1190
........  1269
........  1238
......... 725
........  1247
........  1235
......... 763
........  1283
........  1120
......... 1010
......... 1295
......... 1135
........  690
........  1090
— _ 1065
......... 1090
........  1139
........  920
átlag: 1130

........  1200

......... 1180
— — 1123
átlag: 1170

......... 912
—  —  890

átlag: 900

Pojána-Buszka (csillámpala). 

Pojec DNy -.......... . 1050
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A II. k. 68. lapjának táblázata szerint a hegyoldalakon átlagosan 
1200 m magasságot ér el a kőris, a völgyek alján 800 m-en fölül ritkán 
fordul elő, az É-i hegyoldalak kőriselőfordúlásai adják az átlagsor legele- 
váltabb tagját.

Fraxinus Ornus L. — Virágos kőris.

II. k. 69. lap.

E vidék valamennyi hegycsoportjában, főleg mész vagy márga, de 
csillámpala-talajokon és grániton is. Alsó határa nincs (Kazán 51 m); a
felső határ

á t la g , max., ad sz .

az Aldunai hegyekben_________— ~ ........... .. 660 ( 839) 7

a Godján-Szarkó D-i területén és Domugleden 750 (1103) 13

a Szemenik-csoportban------------- ---------------  800 (1002) 6
a Pojána-Ruszkán ____________ ______ ______  ( 770) 1

az egész hegyvidéken: 740 (1103) 27

Összefüggő állományt alig képez, az alacsonyabb fekvésű sziklaterü
letek, kopárosodó meredek hegyoldalak, kőtuskós gerincek favegetációjá- 
nak egyik alkotórésze; erdészeti jelentősége éppen a meszes kopárok fásí
tására alkalmas voltában van.

Feljegyzett termőhelyeinek valamennyiét felsoroljuk, elsősorban azo
kat, melyek a fenti átlagok megállapítására szolgáltak: 

a) Felső határok

Aldunai hegyek.
Szecheracu DNy — 
Cracu Paszujuluj Ny
Coronis D -----------
Treskovác É_________
Furdina N y _________
Cracu Brazilor K 
Belkovec D -----------

t. f. m ag ., (m )

39° 52' 44“ 42' 601
40° 02' 44° 50' 714
39° 58' 44° 44' 532
39° 43' 44° 34' 665
39° 37' 44° 40' 546
39° 41' 44° 48' 714
39° 52' 44° 56'5' 839

Godján-Szarkó és
Fatia Bobotu DNy1-
Dobraia N y .............
Cracu Cseuluj DK ...
Polinisu N y .............
Suha Padina É —

Ny -  
Hurku D, maximum
Stretku É .... ........
Domugled DNy.......

40° 15' 45° 03' 470
40° 09' 45° 00' 845
40° 08' 44° 57' 575
40° 07' 44° 56' 670
40° 08' 44® 54' 741
40° 08' 44° 54' 724
40“ 07' 44° 55' 1103
40° 07' 44° 53' 816
40° 07' 44° 53' 1095

1 A  Cserna mentén a legfelső.
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Cracu gauri D -------
K _____

Arsana É K _________
Págyes Ny ..............

Szemenik-csoport.

Urszonya N y ............
Tilva mare K ............
Cornetu inaltu, csúcs
Radosi DK .............
Cracu Babi D Ny— -  
Cracu Greculuj, tető -

Pojána-Ruszha hegység.

Fatia Rosi D ...........

t. f. m ag ., (m )

40° 05' 44° 54' 735
40° 05' 44° 54' 734
40° 06' 44° 51' 639

. 40° 05'' 44° 50' 642

39° 29 5' 44° 58'5' 1002
39° 25' 45° 04' 800
39° 29' 44° 56' 893
39° 35' 44° 57' 742
39° 35' 45° 02' 777
39° 29 5' 44° 53-5' 612

40° 17' 45° 49' 770

b )  Ismert termőhelyeinek általános áttekintése

Óasszonyrét vidéke (Zbeg, Csukar maré, Soblan, Poligas nevű dűlők), 
Cracn Bulvanuluj a Mrakonya völgy jobbpartján, Orsovánál az Allion hegy, 
Csernahévíznél a Jardasica, Berszászka, Alsólupkó, Űjmoldova, Kiskároly- 
falva, László vár a, Szikesfalu, Szinicze, Tiszócza, Naszádos, Dunatölgyes, 
Dunaorbágy, Fej ér domb, Divécs, Alsó- és Felsőpozsgás, egyszóval az egész Al- 
duna mente Báziástól Orsováig. Nérasolymos, Néraszlatina, Szászkabánya, 
Mocsáros, Nagylaposnok, Bozovics, Putna, Harampatak, Szakalár, Szászka, 
Bogorfalva, Ósopot, Illyéd, Agadics, Csiklóbánya, Rafna, Forotik, Oravicza- 
bánya, Krassóvár, Stájerlakanina, Resiczabánya, Kemenczeszék, Tornó, 
Perlő, Váldény, Ezeres, Alsózorlencz, Szócsán, Várboksán, Bényes, Dognácska, 
Vaskő, Krassószékás, Doklény, Krassóbarlang, Hegyeslak, Galadnabánya, 
Bulza, Pozsga, Szolcsva, Temesszlatina (Temes völgy 416 m), Teregova és 
Örményes közt, Bolvásvölgy, Herkulesfürdő, Csernabesenyő, Tuffás. A Po- 
jána-Ruszkának Hunyad vármegyébe eső részein: Déva környéke, Zalasd, 
Rákösd, Vajdahunyad, Gyalár, Ruda, Csopea, Laszó, Batrina. A Riu maré 
völgy4 nyílásán (Klopotiva község határának ide eső része).

Pirus communis L. — Vadkörte.

Mindenütt gyakori. Legmagasabban láttuk a Néra mellékén az Ur
szonya mészszikláin (39° 30' 44° 58*5' DNy) 986 m, a Pojána-Ruszkán 
(Vadu Dobri mellett a Fata Bulin) 890 m magasságban.

Pirus malus L. — Vadalma.

Maximum 774 m a Stájerlaktól DK-re fekvő Cracu Babi DNy-i olda
lán (mész).
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Sorbus aucuparia L. — Yörös berkenye.

II. k. 69. lap.

Mindenütt előfordul, igen gyakori a Godján-Szarkó hegységben, ahol 
a legmélyebb pontokig leszáll, ritka az Aldunai hegyeken s itt a Duna part
jáig már nem jön le (minimum 250 m a Kazán-szoros felett), a Szemeniken 
és a Pojána-Ruszkán szintén csak sporadikusan, legmélyebben Facsádon 
(160 m). A Domugleden a Fehér Keresztnél (384 m) alantabb nem láttuk; 
nő az Erzsébetmagaslaton (546 m) és a Suskun (970 m) is.

Felső tenyészeti határa csak a Godján-Szarkó hegységben alakult ki 
tipikusan; a többi hegycsoportban észlelt előfordulásainak legmagasabbjait 
is határadatokul vettük ugyan (az alábbi felsorolás utolsó két tétele), bár 
a magashegységhez kötött tömegesebb térfoglalást itt nem látni, e hegy
csoportok emelkedései ehhez túl alacsonyak.

Fává nőve 1440 m átlagmagasságig, cserjealakban 1440—1520 m közt
tenyészik. faalfakh< ™ ala

Bulvun Ny ----------------------------   1390
DNy_____ ____________ - ____________ — 1388

Dosu Bisztri K -----------------------------     1418
Piga D K ........ .. ............................................  — 1496

D ________________________________________  1520
Merilla É_~ .............       1551
Zana völgy — ---------------   1474
Muniosza Ny _________________ ÜL.................... 1580
Bajku gerinc ----------------------------   1519

K ....... .................................... -  ........... -  1469
Búza Nedea K ___________________________    1628
Matania É K _________________________    1688

É (törpefenyves szélén, Pinus Cembra
közt), maximum________________________ 1753
völgy (görgetegen), maximum.............. 1851

Bangyál patak .............    1196
Ruszka gerinc __________________________    1099
Domugled (Csucsolovetje) K ............-.................  1100

S o r b u s  Á r i a  C r a n t z .  —  L i s z t e s  b e r k e n y e .
Csupán mészkőzeten, a lombos fák övében. Alsó határa átlag 410 m, 

minimum 384 m a Ménes völgyén Bozovicsnál. Felső határa 1060 m, maxi
mum 1134 m a Plesiva marén, Szakalár községtől keletre.

Sorbus torminalis Crantz. — Brakócafa.

II. k. 69. lap.

Az összes hegycsoportok mélyebb fekvésű helyein, mészen, andeziten, 
homokkövön s csillámpalán egyaránt. A nyugati krassószörényi hegyek
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ben a leggyakoribb berkenyefaj. Felső határa átlag 780 méter, 988 m-es 
maximummal az Urszonya mészszikláin (39° 29' 44° 58'). Részletezve:

á t la g , m ax ., ad sz .

Domugled  -------- ------------------------------------ 790 (958) 8
Aldunai hegyek ----------- -----------— .............  780 (917) 7
Szemenik-csoport_______________ ______ _______ (988) i
Pojána-Ruszka _______ ______________________ 730 (747) 3

A domugledi előfordúlások legmagasabbjai: Hurku 958, Domugled 
ÉNy 919, ÉK 904, Cracu gauri 740, Perilor 760, Págyes 679 méter. Az 
Aldunai hegyekben megállapított határadatok: Roklan e. r. Óasszonyrét 
vidékén 608; Cracu Paszujuluj Csernahévíztől ÉNy-ra 729 m; Teu Mosuluj 
Dunaorbágy határában 917; Golec maré (39° 53' 44° 38') 784; Perilor 
(Óasszonyréttől ÉNy-ra) 746 m. A Pojána-Ruszkán: Bégalankás község 
közelében a Capu Dealun 695, a Batrina melletti Fatia Rosin 745, a 
Mutye a lui Dragojon 747 m.

Sorbus domestica L. — Fojtós berkenye.

A Domugled környéke, az Alduna melléke erdőségeiben, a Szemenik 
déli és nyugati részein megállapított előfordúlásait hajlandók vagyunk ere
detieknek venni. Berszászka, Alsólupkó, Szinicze (a Treskovác É-nak néző 
mészszikláin 649 m-nél), Óasszonyrét, Bozovics (Caninica maré 540 m), Sza- 
kalár (Fatia Curmaturi e. r. 543 m), Ferenczfalva (Berzava patak 610 m).

Crataegus monogyna Jacq. és oxyacantha L. — Galagonya.

A Cserna torkolatától (50 m) a havasalji területekig (Munte mik 
1390 m) az egész területen elszórva. Az említett két magasság a két 
szélsőséget jelenti, a felső határ átlaga 1110 m. A Cracu Perüoron (a 
Domugleddel szemben, 743 m, K-i exp.) 33 cm átmérőjű, 10 méter magas 
példánya terem.

Prunus avium. — Madárcseresznye.

A lomberdők övében, 1000 m magasságon alul elszórva mindenütt 
fellelhető.

Felső határadataink:
t. f. m ag ., (m )

Aimafatelep közelében, Bulvun e. r. a Godján-Szarkó
hegységben — _______________ ______________  1217

Hideg fo ly ó _____________________ _____________________ 655
Cracu Cseuluj (a Cserna mentén) DNy_________ _____  767
Ferenczfalva határában, Negrilovec e. r. a Szemenik alatt 1188 
Ruszkabánya területén, D. Funtinilor a Pojána-Ruszkán 1128

átlag: 1010
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Prunus Mahaleb L. — Török meggy.

Felső határát, legmélyebben fekvő három lelőhelye után, 880 m-nek
találtuk (mészkőzeten):

Csucsolovetje (a Domugleden), maximum1---------------  1100
Hurku (a Domugledtől ÉK-re) ----------------------------- 861
Szakalár, Curmatura (Plesiva hegység)........ ............. — 688

Egyéb — mélyebben fekvő — lelőhelyei a Duna mellékén: Kis- és 
Nagy Csukár (51 — 300 m), Bukur (130 m), Muntianu (39° 41' 44° 36', 
64—255 m), Szinicze és Tiszócza közt a Széchenyi országút mentén 
(60 m),2 Pojána Lyubotina (39° 52' 44° 32', 162 m), Szikesfalu, Ujmoldova 
község hat.; a Domugled környékén: Domugled (564 m), Csórics-magaslat 
(413 m), Funtina Zselereu (522 m), Rablóbarlang (205 m); Somosréve és 
Bogoltény vidéke; a Néra mellékén: Szakalár, Szászkabánya, Stájerlak, 
Néraszlatina, Bogorfalva; a Karas és Berzava folyó vízgyűjtőjén: Csikló- 
bánya, Oraviczabánya, Galonya (Kalina), Dognácska, Bényes. Irodalmi 
adat: Vajdahunyad.

Cotinus Coggygria Scop. — Sárga szömörce.

II. k. 69. lap.

Kizárólag mészalapkőzeten. Alsó határa nincs (Kazán-szoros 51 m), 
felső határa — a legmagasabban fekvő négy termőhely alapján — 1110 
m (Domugled É-i exp. 1110, Susku-tető 1200 m, Plesiva maré Szakalártól 
K-re 1140 m, Urszonya DNy-i oldala ugyancsak a Plesiva hegységben 
986 m).

A Domugled és Susku tetejétől a Cserna-mederig, a Kazán-szoros 
legalsó pontjaitól a Golec aljáig (345 m DNy), Berszászka környékén, az 
említett szakalár-vidéki lelőhelyeken kívül még a Cornyetu inaltu tetején 
is (893 m), Lászlóvára, Szikesfalu, Báziás, Naszádos és Ujmoldova vidé
kén, Szászkabánya, Bozovics, Harampatak, Ógerlistye (ezelőtt Rudaria), 
Csiklóbánya, Oraviczabánya, Majdán és Krassóvár környékének mész- 
területein.

Celtis australis L. —  Keleti celtisz.

Magassági elterjedési határairól —  tekintettel elterjedési körének 
hozzánk áteső igen igénytelen területére — nem lehet szó. Csakis a leg
forróbb mészszikla-oldalakat lakja; tömegesebben az aldunai Széchenyi-út 
mentén a 87 és 93*2 kilométerjelzők közt (Szinicze és Tiszócza között), 
néhány példánya a Kazánban a 107— 108. km-jelzők közt, az úttól 5— 6 
m-re felfelé); W agner J. szerint Dunatölgyes mellett is nagyobb mennyi
ségben terem. A fák legnagyobb méretei: 24 cm mellmagassági átmérő, 1 2

1 Felül nem vizsgált, magánbejelentésből szerzett adat.
2 Mellmagasságban 60 cm átmérőjű.
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12 m csúcsmagasság. Herkulesfürdőnél is előfordúl,1 közvetlen megfigye
lésünk innen nincsen.

Berberis vulgaris L. — Sóskafa.

Igen elterjedt az Aldunai hegyekben, a Szemenik-hegységnek Alföld felé 
eső dombjain, a Pojána-Ruszka Maros és Strigy medencéjébe lejtő harmad
kori területein. Átlagos felső határa 470 m. Előfordúlási helyei: Domugled 
430 m, Kazán-szoros 62 m, Rákösd határa Hunyad vármegyében 445 m, 
Csiklófalu határa —  Kalugra dűlő — 563 m (eddig maximum); valamennyi 
mészkőzeten.

Evonymus europaeus L. —  Csíkos kecskerágó.

A Domugled környékén láttuk legmagasabban: Hurku e. r. 861 m 
mészkövön DK-i oldal. A mezei tájon és a vele érintkező alsó erdőtájon 
mindenütt előfordúl; Cserna völgy (375 m), Domugled (521 m), Kazán
szoros (51 m), Mala' völgy (360 m), Allion hegy Orsóvá közelében (55 m), 
Cracu Perilor a Cserna jobbpartján (330 m), Harmad község környéke 
(160 m), Déva vára, bezsáni erdő Dévánál.

Evonymus verrucosus Scop. — Bibircses kecskerágó.

Főleg mészkövön s alacsony termőhelyeken gyakori (Domugled kör
nyéke, Alduna). Csiklóbányánál (Kalugra e. r. ÉNy-i exp.) 563 m magas
ságban nő s ez az adat eddigelé maximumot jelöl. Vajdahunyad és Rákösd 
környéke (465 m), bezsáni erdő Déva mellett, Déva várának oldala.

Stapliylea pinnata L. — Mogyorós hólyagfa.

Herkulesfürdő környéke (Perilor 330 m), Alduna (Mrakonya völgy 
66 m), a Néra folyó melléke (Szakalár határa: La Varurj 403 m, Urszonya 
D-i exp. 672 m), Nadrág környéke (a vasgyár melletti kőbánya közelében); 
Déva környéki dombok, Kavarán.

Cornus mas L. — Húsos som.

Jellemző alkotó-eleme az Alduna cserje vegetációjának is, leszáll a Ka
zán-szorosba (51 m). Felső határa átlag 790 méter. Előfordúlásának legma
gasabb esetei mészterületröl valók: t. f. m ag ., (m )

Herkulesfürdő környékén Hurku e. r. ___________ _ 970
Polinisu e. r . ________________ 666

Szakalár község, Urszonya e. r., maximum____________  984
Bégalankás, Popi e. r . ................. ......... ........................ 628

Itt-ott magasan láttuk csillámpala-talajon is, pl.
Batrina, a Fatia Rosin__________________________ ______  635

1 Bot. Közlemények 1912. évf. (XI. k.) 96. lap.
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agyagpalán: t. f. m ag ., (m )

Dobraia (40° 09' 45° 00') _____________________________  836
Jelenlétét még a következő pontokon állapítottuk meg: Szinicze, Mo- 

csáros, Teregova, Stájerlak, Tuffás, Harmad, Déva.

Cornus sanguinea L. — Yörösgyűrő som.

Alsó határa nincs; láttuk a Kazán-szorosban (51 m), az Allionon 
Orsóvá mellett (55 m), Lúgos környékén (160 m). Oraviczabánya határában 
(Tilva maré e. r.) 825 m-ig, a Domugleden 1037 m-ig fordul elő; utóbbi 
magasság hegyvidéki maximumot jelent.

Ribes petraeum Wulf. — Kövi ribizke.

A Matania-havas (40° 18' 45° 19') É-i lejtőjén törpefenyvesben 1753 
m magasságban.

Cotoneaster integerrima Med. — Közönséges kőnaszpolya.

Domugled és Treskovác1 s valószínűleg még több helyen is; vertikális 
irányú elterjedéséről adataink nincsenek.

Syringa vulgaris L. — Közönséges orgona.

II. k. 70. lap.

A Kazán-szorosban van legmélyebb termőhelye: 51 m t. f. magas
ságban; felső tenyészeti határa átlag 1020 m, kivételesen azonban 1305 
m magasságra is felhatol („Jenelec maré“ a Domugled vonulatának északi 
részén, Ny-i expozíció).

A Domugled-csúcson 1106 m magasságig fordűl elő ÉK-i oldalon, a 
Csórics-magaslaton (Herkulesfürdővel szemben, a Cserna jobb partján) 
413 m magasságban, a Susku tetején (1200 m) s a Hurkun (1116 m) 
egyaránt jól tény ész s e környék szikláinak elragadó dísze virítás idején. 
A Cserna völgy mentén felfelé haladva, a Cezna nevű erdőrészben — mint
egy 15— 17 km-re Herkulesfürdőtől — látjuk utoljára 456 m magasságban.

Sziniczén (a Treskovác e. r-ben) nagy számban van képviselve (670 
m, sziklacsúcs), Berszászkán 760 m magasságig szórványosan fordúl elő a 
Jelovi e. r.-ben. A Dunán felfelé haladva Lászlóváráig (Coronini) mindenütt 
látjuk.

A Néra felső folyása mentén állítólag e három hely: Mocsáros, Bozo- 
vics és Ógerlistye határain kívül másutt nem forúl elő. Mocsáros: Cracu 
Grecului 612 m, Bozovics: Ménes völgy 384 m (D-i sziklafalon szórványosan).

1 S i m o n k a i , Bánsági és hunyadmegyei utazásom 1874-ben. — Math, és természet
tud. köziem. XV. kötet 545. lap.

Fekete—B lattny: F á k  és c se r jé k  e lte r jed é se . 34
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Szakalár határában a Plesiva marén emelkedik legmagasabbra: 1140 
m-ig szórványosan, a Cornetu inaltun 890 m, az Urszonyán 884 m-ig; végre 
Oraviczabánya határának Tilva maré nevű részén 824 m-ig elszórva.

A Petrozsény környéki és a Fehér-Kőrös menti orgona-szigetek közti 
kapcsolatot Vajdahunyad vidékén találjuk meg, ahol a Runk patak mellé
kén Nagyrunk és Vajdahunyad helységek közti sziklatömbök és kopárok 
nagy részét csepröntéssel borítja s az erdőknek csak a szélén fordúl elő; 
250— 650 m t. f. magasság közt sűrűn tenyészik a govasdiai Limpertig a 
patak mindkét partján, innen Nagyruhkig csak a baloldalán, még pedig a 
Dosu Mazeriig elszórtan (a Dosu Mazeri oldalán nem fordúl elő), majd a Vrfu 
cserisetu, Dosu Izvorului és Vrfu Coslestini kopár oldalain elvétve.

Sambucus nigra L. — Fekete bodza.

Mindenütt igen közönséges; felső határa átlag 1020 m, tehát viszony
lag elég alacsony. A legmagasabb esetek a Godján-Szarkó hegységből 
kerültek elő: Bulvun e. r. 1282 m, Paltinet 1234 m, Scorilla 1235 m, Plaju 
Blozsuluj 1233 m; a Domugleden csak 932 m-ig ér (Hurku és Stretcu É-i 
oldala), az Aldunai^ hegyekben magasan láttuk a Pregyelen 894 m, a 
Gsikilivács csúcsán 850 m, az Omersnik marén 898 m magasságban; a 
Szemenik-csoportban sem megy 1000 m fölé: Cracu Doja (Szakalár hat.) 
916 m; a Pojána-Ruszkán maximálisan 1081 m-nél fordúl elő (Ruszkabánya 
hat.: Dealü Funtinilor e. r.).

Sambucus racemosa L. — Vörös bodza.

II. k. 70. lap.

Tenyészeti övét 730—1420 m között alkot, megjegyezve, hogy az alsó 
határ helyzetét csak 3 adatból állapítottuk meg s így ez még nincs 
eléggé fixirozva; valószinű, hogy valamivel mélyebben fekszik, főleg a 
Pojána-Ruszkán és a Godján-Szarkó hegység völgyeiben. Az eddigi mini
mum 480 m, a Nadrág patak mellékén (Szelesei e. r. 39° 55' 45° 20'). 
Herkulesfürdő vidékén a Szuha padinán 910 m magasságban nő; a.Munte 
Mik K-i lejtőjén 1548, a Pigán 1588, a Surca patakon 1174, a Hideg völgyén 
1110, a Bulvun D-i oldalán 1424, a Plaju Blozsulujnak a Pecsenyaga felé 
hajló lejtőin (ÉK) 1540 s a Stina de la Coni mellett (40° 18' 45° 23') 1599, 
az ezzel szomszédos Ogasu miken 1463 m magasságban van tenyészetének 
felső határpontja. A Szemeniken 1289 m-nél láttuk legmagasabban (Adlers
bad mellett); a Pojána-Ruszka területére felső határt nem állapítottunk 
meg, valószínűleg feljebb is nő, mint az eddigi legmagasabb — 1170.m-nél 
fekvő — lelőhelye (D. Funtinilor e. r. Ruszkabánya határában).

Tölgyformációban nem láttuk.

Viburnum Lantana L. — Ostormén bangita.

Általánosan elterjedt; mészalapkőzeten igen magasra emelkedik, pl. 
a Susku 1200 m-es tetőpontjáig, a Hurkun 1106 m-ig, másutt mint pl. az
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oraviczabányai Tilva marén csak 824 m-ig, Ósopot határában (Tilva Csucsi) 
762 m-ig, átlagosan 970 méterig. A Pojána-Ruszkán és a Godján-Szarkón 
csupán a mezei tájon és ennek közvetlen környékén.

Yiburnum opulus L. — Kánya bangita.

Előbbinél sokkalta ritkább; magas termőhelyen nem figyeltük meg, 
500 m magasságig elszórva az egész hegyvidéken.

Yitis vinifera L. — Szőlő.

Részben elvadúlva, részben teljesen vadon (V. silvestris Gmel.) min
denütt előfordúl az Alduna mellékén és Herkulesfürdőnél s az erdők egyik 
karakterisztikuma oly helyeken, ahol a fákra felkúszva, behálózza ezek 
lombozatát s valóságos helyettesítője a trópusok liánjainak (Degen Á.) 
A Domugleddel szemben lévő Cracu Perilor K-i lejtőjén 330 m-ig terjed 
felfelé, ennél magasabban nem észleltük.

VU. Bihar Hegység.

Nyugat felől a Nagy Magyar Alföld, keletről az Erdélyi Medence ha
tárolja, délen a Marosig, északról az egyesült Szamosig terjed s igen bo
nyolódott jellemű hegy tömegekből, hegy- és dombsorokból áll. A hegyvidék 
magvát és legkimagaslóbb tömegét a Bihar-Vlegyásza hegység alkotja, fő
gerincével É—D-i irányban helyezkedve el a Sebes- és Fehér-Kőrös völgyei 
között. Legmagasabb csúcsai: déli szakaszán a Nagy Bihar (Cucurbéta) 
1849 m, legdélibb peremén a Gajna 1486 m, északi területén a Vlegyásza 
1838 m, a Drágán eredeténél a Botyásza 1792 m és a Bohogyei 1656 m. 
A Nagy Bihar környéke főleg kristályos palából, a Vlegyásza egész a Sebes- 
Kőrösig főleg andezitből áll; a kettő közti ú. n. Batrinafensíkon (a Meleg- 
Számos és Galbina patak forrásvidéke, kelet felé a Nagy Aranyos felső 
szakaszáig, Aranyosfőig) és a Jád völgytől Ny-ra Nagyvárad felé vonuló 
előhegységben — a Királyerdőn — juraképletek, a Vlegyászától K-re, a Me
leg-Számos és Kapus közt Kolozsvárig érő hegysorban agyagos-homokos 
kőzetek dominálnak. Derekában — a Batrina fensíkjának keleti peremétől — 
kiindúló s a Meleg-Számos és az Aranyos völgyei közt, Fehérvölgytől 
Kolozsvárig s Tordáig vonuló hegylánc: a Gyalul havasok; kristályos palá
ból áll, melyet a Meleg-Számos középső szakaszától a Hideg-Számos 
felső folyásán át a Muntyele maré tetejéig (1829 m) érő gránittömeg 
szakít meg, keleti előhegyei javarészt mészből épültek fel. A Bihar hegy
ség főgerincének a Gajnától Ny-ra vonuló oldalága a Béli hegység (a Moma 
856 m s a Kudru hegység legmagasabb pontja a Plésa 1114 m), aFehér-

34*
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és Fekete-Kőrös között fekszik s mielőtt az Alföld síkjáig lejtene, harmad
kori dombok váltják fel. A periférikus dombvidék agyagos talaja általában 
nagy területet foglal el ezen a hegyvidéken, számottévő a Fekete-Kőrös 
mellékén s nemcsak Belényesig, de ezen túl egész Rézbányáig s Bihar- 
kristyórig ér el, sőt összefüggésben van a Nagyhalmágy környéki harmad
kori dombokkal. A Sebes-Kőröstől É-ra helyet foglaló alacsony hegyek: a 
Rézhegység (legmagasabb pontja 915 m), a Meszeshegység (legmagasabb pontja 
989 m), a Bükkhegység (legmagasabb pontja 575 m) s a Kolozsvár-almási 
hegység (közepes magassága 500 m) tömegeit is a harmadkori formáció 
agyagos-homokos kőzetei jellemzik s többnyire csak főgerinceik váza áll 
kristályos palából.

A Fehér-Kőrös és Maros közti hegység nyugati szakasza a Hegyes 
(800 m), keleti folytatása a Drócsa (837 m), melyhez Hunyad vármegye hatá
rán az Erdélyi Érchegység csatlakozik; ennek keleti része az Aranyos és 
Maros közt vonul Nagyenyedig s Toroczkó vidékéig (Székelykő 1130 m). 
A Hegyes főtömege gránit és diorit, a Drócsáé északon csillám, déli részén 
főleg krétatormáció. Geológiai alakulás tekintetében az Erdélyi Érchegység 
mondható e hegyvidék legváltozatosabb összetételű csoportjának: nyugati 
részein augitporíir és melafir-tömegek, a keletieken mész, törzsökében 
(Kőrösbánya-Nagyág) andezit és andezittufa, marosmelléki perifériáin a 
harmadkori formáció üledékkőzetei uralkodnak; legmagasabb emelkedései 
északnyugati részén a Vulkán (mész, 1266 m), Zalatna és Abrudbánya 
közt a Vulkoj (1349 m), Aranyosbányától délre a Pojenica (1437 m) s a 
Zsamena (1387 m); ez utóbbi közelében emelkednek ki a Detonáták (goale 
és flocosa) nevezetes bazaltszirtjei, keleti területén a Kecskekő (1220 m), 
Tarkő (1218 m), Bedellői havas (1281 m), Csáklyaikő (1233 m) stb.

Geológiai összetételének változatossága mellett a fa és cserjevegetáció 
kialakulásának sokfélesége kevés más vidéken jut ennyire kifejezésre. A 
keleti részek mészterületein a növénygeografusnak sok érdekes feljegyezni 
valója van. Legnevezetesebbek: a vörösfenyő jelenléte, az ennél gyakoribb 
erdeifenyő oázisai nemcsak méssziklák padkáin és görgetegén, de a luc
fenyő övének alsóbb régiójában (Szamos melléke), egyetlen lelőhelye a 
nyugati részre: a Galbina folyó mellékére átszakadva. A Juniperus Sabina 
a Gyalui havasok keleti mészhegyeinek s az Erdélyi Érchegység mészszik- 
láinak ma már csak kisebb kiterjedésű foltokra összezsugorodott karak- 
terisztikuma, a Syringa vulgaris körülbelül ugyanitt éri el poláris határát; 
benszülött növényét, a Syringa Josikaeát a hegyvidék centrális főtömegei
ből eredő völgyek mentének javarészéből ismerjük, a magyar tölgy a dél
nyugati és nyugati perifériák harmadkori dombjain észak felé törve, ezen 
a hegyvidéken zárja le tenyészeti területének É-i határát, a virágos kőris 
tenyészeti vonala teljes hosszában metszi ezt a területet (V. térképmelléklet)* 
a nyugati előhegyeken nő a Ruscus aculeatus [ S i m o n k a i  után:1 Borosse
bes felett a Piliskén sok, Ódézna völgye felett, Mosztafalva (Mutesd) felett

1 Arad vármegye és Arad szab. kir. város természetrajzi leírása 1893.
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a Drócsa alján; Kerner után: a Nagyvárad melletti Hegyközszáldobágy- 
nál, Püspökfürdőnél, a Somlyó hegy tetején s Hegyközszentmiklósnál; 
Köfalusi megfigyelése szerint: a Nagyvárad melletti Hájén 175 m-nél s a 
biharsályi-i határ Grihegy nevű dombján 246 m magasságban] és a Ruscus 
hypoglossum [Simonkai után: Gyorok felett a Kecskésen, a Hegyes alján 
Doroszlófalva (Draucz) felett, a Dézna völgye mentén Holló és Holócska 
csúcsok felé, Menyháza felett a Nagykőn; Kerner után: a Hegyköz- 
száldobágy melletti erdőkben kövek között 300—400 m magasságban]; 
a magyar Bruckenthalia tenyészeti területének északi és nyugati határ
széle e vidéken halad át. Már ezek a tények is elegendők ahhoz, hogy a 
Biharhegységet florisztikai és növény földrajzi szempontból hazánk legérde
kesebb hegyvidékei közé sorozzuk. A Bihar hegységnek a Kárpátok ha
tárláncolatától teljesen elkülönülő tömegein helyet foglaló, erdőt alkotó 
fajok vertikális határainál egészen külön szabályszerűség jelentkezik. A 
magassági határadatok futólagos áttekintésekor is feltűnt már, hogy a 
maximumok többnyire az Erdélyi Medence felé eső vízgyűjtőkön vannak. 
Hogy a felső határok közti különbségek következetességéről meggyőződést 
nyerjünk, e hegyvidéket két —  lehetőleg egyenlő nagy — területre osztottuk, 
egy nyugatira és egy keletire. A nyugatiba esnek: a Fekete- és Fehér- 
Kőrös vízkörnyéke, a Sebes-Kőrös vízkörnyéke alulról felfelé a Jád és 
Drágán vízválasztójáig; a keletibe: a Meleg- és Hideg-Számos folyó s a 
Drágán és Sebes patak vízkörnyéke, az Aranyos melléke s a Marosba ömlő 
Enyed, Gyógy és Ompoly vízgyűjtője. A Vlegyásza teljesen a keleti részbe 
került; a határnak e hegység főgerincén át való megvonása nincs megokolva, 
mert ily felvétel mellett a határvonal nem esnék egyenlő távolságra egy
részt az Alföldtől, másrészt az Erdélyi Medencétől, mely két szomszédság
nak — a felső határok magasságára ható — kölcsönös befolyása mértékét 
akartuk ez összehasonlítás alkalmakor megállapítani. E felosztás mellett 
a szomszédság hatását egyenlő távolságról jövőnek vehetjük, majdnem 
elesik a földrajzi hossz befolyása is, mert a legtöbb fafaj felső határát a 
centrális hegytömegekben éri el, azaz a felső határok legtöbbje a Ny-i rész 
keleti szélére s a K-i rész nyugati szélére, tehát egymáshoz közel esik-

Természetesen csak oly fafajoknál tehettünk összehasonlitást, ame
lyek az egész területen elég egyenletesen elterjedtek, elég tömeges az 
előfordúlásuk; az eredményekből vont következtetéseket ekként általáno
síthattuk. Erre a célra 15 fafaj észlelései anyagát használtuk fel s az 
eredmény, melyet a színes műmelléklet szemléltet, az volt, hogy átlag 90 
méterrel magasabbak a keleti — az Erdélyi Medence felé eső —  terület te
nyészeti határai, mint a nyugatié.

Átlagos felső határok, nagyság szerinti sorrendben:
K-i Ny-i Kül.

1. Quercus pedunculata Ehrh......................................... 810 600 210
2. Acer campestre L ....................................................... 830 630 200

• 3. Carpinus Betulus L ....................................................  870 810 60
4. Alnus glutinosa Gärtn................................................  740 500 240
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K-i
rész

5. Tilia parvifolia Ehrh. ................ — ............— -------  770
6. Quercus sessiliflora Salisb______ — --------------------  950
7. Acer platanoides L ...... .. — ------------- ---------------  1060
8. Ulmus montana With. --------- ----------------------------  960
9. Fraxinus excelsior L. --------------------------------------- 1040

10. Corylus Avellana L. ------------------ ---------------— 1140
11. Acer Pseudoplatanus L. ---------------------- ---------  1320
12. Abies pectinata DC........... ...... ................ ...... ........... 1340
13. Sorbus aucuparia L. — --------------------------------- 1390

f erdőhatár— ------ ---------  1380
• 14. Fagus silvatica L. ... j szórványos f h lúcosban 1350

15. Picea excelsa Lk. erdőhatár ... ------------------------- 1590
Átlagos különbség —

Ny-i
rész Kül.

615 155
800 150
940 120
920 40
970 70

1090 50
1320 00
1310 30
1340 50
1360 20
1340 10
1530 60
-- ' 90

Feltűnő, hogy a tenyészetüket nem a magashegység belsejében végző 
s így rendesen alacsonyabb felső határokkal bíró fafajoknál a különbségek 
észrevehetően nagyobbak, mint a magasabb tenyészeti határoknál, pl. a 
bükknél, berkenyénél, jegenye- és lucfenyőnél. Az 1—8., és a 9— 15. tételeket 
külön csoportosítva, az 1000 m-en aluli átlagos felső határoknál a kelet-nyugati 
területrészek között mintegy 150 m} az 1000 m-en felüli felső határoknál csak 
mintegy 36 m a differencia.

Megkíséreljük e jelenség valószínű magyarázatát adni.
A Nagy Magyar Alföld t. f. magassága 100—200 m-re, az Erdélyi 

Medencéé —  legalább a Bihar hegység közelében — 4—500 m-re, tehát 
körülbelül 2— 300 méterrel magasabbra tehető, mint az előbbié. A keleti 
és nyugati szomszédság domborzati és klímái viszonyai eltérők; nyugaton 
az Alföld erdőben szegény és szélsőséges klimájú, nagy kiterjedésű sík 
területe, keleten a szintén hatalmas, de hegy- és dombsoroktól szakgatott, 
javarészt erdővel borított Erdélyi Medence.1 Egyrészt az Erdélyi Medencé
nek, mint magasabban fekvő környezetnek a középhőmérséket és a fa
tenyészet határait emelő hatása, másrészt az ellentétekkel bővelkedő s a 
kontinentális hatást fokozó Alföld közellétének tulajdonítjuk ezt az ered
ményt. Miután elfogadható az a föltevés, hogy a szomszédság hatása a 
közvetlen környezetre a legnagyobb s a távolsággal és a t. f. magasság 
emelkedésével mindegyre csökken, akkor ez a hatás a tenyészetüket ala
csonyabb szintekben és többnyire még az előhegységben végző fajokra 
tetemesen nagyobb kell hogy legyen, mint a magas felső határokkal bíró 
fajoknál. Eszerint pl. a tölgyek, gyertyán, mezgés éger, mezei juhar K-Ny-i 
tenyészete közt sokkal nagyobb különbség kell hogy jelentkezzék, mint 
a lucfenyő, jegenyefenyő, bükk, hegyijuhar határainál. Ezt a feltevést igazol
ják is az összehasonlítások s mint már említettük: a K-Ny-i részek közti 
átlagos határkülönbség a magasra emelkedő fajoknál 36 m, a tölgyformáció

Csak a Mezőség nevű része tekinthető erdőben szegénynek.
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A főbb fafajok tenyészeti határai a Bihar Hegység nyugat-keleti részein.
(Az Alföld és az Erdélyi Medence kölcsönös hatása a Bihar Hg. felső tény.-határaira.)

Nyugati rész. Keleti rész. A  Plceá-nál szakadozott állomány, -Í2
a Fagusnál szórványos előfordulás o
(lucosban). *

1000 m-en aluli átl. felső határok; 1000 m-en fölüli átl. felső határok;
+  150 m. átlagos magass. különbség Keleten +  36 m. átlagos magass. különbség Keleten

v
+  90 m. átlagos különbség a Hegység Keleti részein.
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alkotóelemeinél 150 méter. Említésre méltó a lucfenyő, jegenyefenyő és 
a bükk alsó határainak kölcsönös helyzete is. Míg a Bihar hegység K-i ré
szén a fenyők alsó határa alacsonyabb, addig a bükké magasabb, mint 
a Ny-in. A fenyők alsó határának mély helyzete a hegyvidék keleti részén 
ázt bizonyítja, hogy itt a hegységi kiima jobban érvényesül, mint az Al
föld felőli oldalon. Hasonló a tenger befolyása a Velebit hegység Ny-i ré
szén is, ahol az alsó határok magasabbak, mint a szárazföld felől. A 
bükk csak az Alföld szélén képez klimai határt, a hegyvidék keleti részén 
nem, benyúlik a Medence belsejébe.

Egyébiránt meg kell vallanunk, hogy ismereteink még korántsem 
elégségesek ahhoz, hogy a síkság és a tenger hatását úgy a felső, mint 
az alsó határokra kellően mérlegelni tudjuk. Az elmondottakat összefog
lalva:

1. A Bihar hegység keleti részén a hegységi kiima jobban érvénye
sül, mint a nyugatin.

2. A szomszédos vidék emelkedettsége a felső tenyészeti határokra 
emelőleg hat: a keleti részeken e határok magasabbak, mint a nyugatin. 
Ezzel kapcsolatos az is, hogy pl. néhány kultúrnövényt az Aranyos mellé
kén (K-i rész) tekintélyes magasságokban termesztenek1 kivételesen 1260 
m-nél még búzát, 1340 m magasan rozsot.

P i c e a  e x c e l s a  L k .  —  L u c f e n y ő .
II. k. 71. lap.

Kiterjedt állományai a keleti területen vannak s itt is elsősorban a 
Szamos vízgyűjtőjén. Az Aranyos mellékén lombos és kevert erdők nőnek: 
az elegyetlen lúcosok inkább a magasan fekvő s hűvös hegyoldalakon 
jutnak uralomra. A Gajna tetején (1486 m) s Arad vármegyébe eső D-Ny-i 
oldalain tért foglaló bükkösök közt még elvétve sem látni, a Fehér-Kőrös 
mellékéről mégsem hiányzik teljesen, e folyó eredetéhez közel eső „Piatra 
Crisuluj“ nevű erdőrészben (40° 31' 46° 18’5', É-i exp.), a katonai térkép 
1078 -^-ja helyén terem néhány példánya; a szebb törzseket a felsővidrai 
dézsakészítők lopkodták ki, a selejtjét hagyva csak meg (Danielisz E. be
jelentése). Ez a termőhely a biharhegységi lúctenyészet DNy-i határpontja 
s a KERNER-jelölte határponttól (Stibeu, 40° 32' 46° 20', a Fehér-Kőrös és 
Aranyos vízválasztóján) még valamivel kívül esik.

A nyugati területrészre nézve megjegyezzük, hogy összefüggő állo
mányt főleg északi oldalakon alkot s itt leszáll a völgyek fenekéig, a déli 
oldalakon csak a havasok szélén — a bükkállományok felett —  képez kes
keny erdőövet, lent (leginkább a völgyek mentén) pásztákban, csapatosan, 
a meleg oldalakon elszórva nő. A községek itt mind kívül esnek a fenyő 
övén, a keleti területen a falvak javarésze a lúcfenyő határain belül fek
szik. Úgy a Szamos, mint az Aranyos folyásán nagyjában a 41° K-i hossz

1 Y. ö. Kerner, Das Pflanzenleben der Donauländer 1860. —  144. lap.
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jelöli a keleti perifériára eső lúc-ter műhelyeket [Bányahavasnál a Vojka 
e. r. (41° 01' 46° 34', 900— 1270 m közt), Hesdáttól nyugatra a D. Bradu- 
luj e. r. (41° 01' 46° 40', 1195 m, szórványosan), Alsóaklosnál a Szkerisora 
alhavas (41° 03' 46° 30', 1380 m)]. Északi határa a Jád és Sebes völgyek 
közti, É-nak ereszkedő gerincéi mentén a 46° 53' É-i szélesség, a Sebes- 
Kőrösig sehol sem jut le, Kalotaszeg vidékén körülbelül Meregyóig (Mesz- 
tecsin e. r.). DK-i perifériáit nem a Detonáták jelölik (Kerner), mert innen 
délebbre és keletebbre még messze követhetjük:1 a Vulkoj hegynek 
még déli lejtőin a zalatnai út mentén a Grohaseluj patakig (40° 48' 46° 10', 
legdélibb határpont), az Ompolynak Fenes n. mellékvölgyén a Bradi erdőré
szig, a Vulkojról K-nek tartó völgyek mellékén: a gáldi völgyben Néger
falva felett, sőt innen K-re a Turkuluj patak mellékvölgyében a D. Hilmi- 
lor oldalán s a Svredelás csúcs alatti völgyben (41° 07' 46° 13', DK-i ha
tárpont), a Tövis patak völgyén a Tarkő alatti Cheián alul egészen az 
alsó sziklaszorosig, közelebbről: a Presaca csúcstól É-nak futó mellékvölgyig 
elszórva (keleti határ: 41° 10' Ferró).

Az alsó határok helyzete a nyugati részeken magas, a keletieken 
mély; a különbség azonban nem oly óriási (485 m), amint azt Kerner —
néhány szélsőséges adat alapján —  feltüntette.

a) szórványos előfordulás, alsó határ
átlag min. adatsz. átlag min.

keleti rész ________________ 870 590 11 11
nyugati rész ____________ 940 561 17 J

j- együtt: 920 561

különbség (— Keleten) 70 — —

b) állomány képzés,

keleti rész ------------- ------ 980 590 20 |I
nyugati rész ----------- — 1190 770 22 J

r együtt: 1090 590

különbség (— Keleten) 210 — —

A szórványos előfordúlás legalsó esetei a nyugati részen is lehetnek 
mélyek, sőt történetesen a minimum (561 m, Galbina völgy) is itt van; a 
tenyészeti viszonyok megítélésénél mindenképpen irányadóbb tömeges tér
foglalása vertikális irányban kereken 200 m-el szorult fe l Nyugaton.

A felső határoknál a keleti területeken eleváció, a nyugatiakon — 
a más fajoknál is normális —  depresszió mutatkozik:

felső erdöh.
átlag max. adatsz. átlag max.

keleti r é s z .........................  1590 1754 55 )
í együtt: 1580 1754

nyugati rész ...................  15301680 13 j 8J

különbség (-{- Keleten) 60 —  —
Ha a felső határok helyzete átlag 60 m-el magasabb keleten, mint 

nyugaton, viszont az alsók átlag 210 m-el mélyebbek keleten, mint nyu-

1 De z s ő  ZSIö MOND erdó'tanácsos megállapítása szerint, az 1:25,000 kát. térkép 
elnevezéseit használva.
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gáton, ebből azt is megállapíthatjuk, hogy a lúcfenyő tenyészeti öve mintegy 
270 m-el magasabb a keleti7 mint a nyugati területrészen.

állományképzés 
övmagassága (m)

különbség: 270 m
keleti rész ( 980— 1590) ____________  610
nyugati rész (1190— 1530) ------- .------ 340

a Bihar hegys. egész területén (1190— 1580) 490
Az alsó határok — az egész hegyvidékre értve — a völgytermőhe

lyeken és északos lejtőkön adnak legalacsonyabb csoport-átlagot. Az expo
zíciók átlagsoraiból kitűnik, hogy a DNy-i hajlásokon mintegy 1300 m, az 
É-ÉNy-iakon mintegy 1000 m magasságban van a lúcállományok alsó széle. 
A szórványos, vagy kivételes megtelepedésnél ezek a különbségek cseké
lyebbek. A határadatok egy része itt következik:

t. f. mag., (m)

Aranyosponornál, Dealu Goldesti e. r., állomány — ... 590
Aranyosbányánál, Harmonyásza e. r., szórványosan — 635

a Muntyele maré felé, mint állomány— _------ 1008
Nagylupsánál, Cserboj DK, mint állomány____________  1229

D, szórványosan ---------------- 1104
Abrudkerpenyes környékén, szórványosan______________  609
A Hideg-Számos völgyén mint állomány — ........... -  752

szórványosan — — — 736
Reketó alatt, Fraszinyei e. r. (tölgyesben, szórv.) — 675
Hideghavas környékén, D. Maguri mint állomány — 1035

szórványosan------- 962
P. Poduluj, szórványosan —_ 750

Drágán völgy, mint állomány ----------- ---------- ------  877
Pojana Dragoteanuluj mint állomány — _____ -.........  1297
Retyicel völgy mint állomány ____________________   785
Macrisuluj e. r. a Vlegyásza alatt, mint állomány — 1178
Székelyó patak, mint állomány...........................     840
Resinaruluj a Vlegyásza alatt, mint állomány........ ..  1185

szórványosan — ........  1096
D. Fraszinyei a Vlegyásza alatt, mint állomány ------  1173
D. Lupuluj a Jád mentén, mint állomány_________— 1196
D. Zimbri Jádremeténél, szórványosan____ _____________ 887
D. Pululuj Jádremete felett, szórványosan_________— 899
Valea Guga Jádremete felett, mint állomány — — — 1182
Valea Kalota, mint állomány — _________________— 803
Meregyónál szórványosan....... .......... ........... — ________  785
D. Mesztecsin Meregyónál, mint állomány..............— 926

Biharkristyór és Biharmező felett.

Gruj dumi e. r., mint állomány ............ - ............-  — 1392
Tomnatyik, mint állomány _______________ ________ 1385
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t. f. mag., (m)
Tomnatyik, szórványosan-----------------------------------------1200
Izv. Bihari, mint állomány ____ - ----------------- ------  1335

szórványosan — ----------------   828
Csiresul, mint állomány — ---------------------------    1302

Rézbánya és Vasaskőfalva környékén.

Runcul, mint állomány — — —.........— ...................  1154
Pregna, mint állomány ----------------------- -----------  1207

szórványosan.............    1123
D. Lungu, szórványosan .............     798
P. Corlatu, mint állomány _____________________ _ 1111

szórványosan_____________    1004
Grohotul, mint állomány_______    1241

szórványosan _________ _______— ___ _____  855
Galbina patak, szórványosan, minimum ______________ .561
P. Jaduluj (a Jád felsó' folyásán) mint állomány — 950

szórványosan _____  894

Bondoraszó környéke,

Bohogyei, mint állomány_____  _____________________ 1305
« alatt a Tisza felé, DNy szórványosan........  954
V. Sirca D, mint állomány — -----------------    1100

szórványosan--------------    993
V. Aleuluj, mint állomány - .............. - _____ _______ 850

szórványosan_____ _______________________  836
V. Reá, mint állomány _________ _______________ _— . 770

szórványosan................. . — ___ _________  742

A felső lúchatárok magassági különbségeiről e hegyvidék tárgyalá
sának bevezetőjében említést tettünk, grafikusan is szembeállítottuk a 
kelet-nyugati terület tenyészeti vonalait. A lucfenyőre nézve itt szolgálunk 
részletesebb bizonyítékokkal s a számítások alapjául vett magasságméré
sek javarészét felsoroljuk. Áttekintőül álljon még itt az eredményeknek a 
következő összeállítása (kikerekítés nélkül):

Terület: legfelső 8 m*es fák, szak. e. f. h., zárt e. f. h.,
átlag max. átlag max. átlag max.

keleti rész _____  1614 (1754) 1594 (1754) 1559 (1697)
nyugati rész_____  1554 (1680) 1534 (1680) 1442 (1600) _____

különbs. ( +  Keleten) 60 60 117
A 8 m-es fák övmagassága mindkét területen egyenlő (20 m), a 

szakadozott erdőalak keleten igen keskeny (35 m), nyugaton jóval tágabb, 
(92 m-es) — általában csak 50 m magas, tehát félakkora mint az északi 
hegyvidékeknél.

A legmagasabb erdőhatár a hegytömegek középpontjában, a Bihar 
és a Vlegyásza közötti Botyásza É-i lejtőin (1754 m) van, egyúttal a 8
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m-es faalak maximuma is. Zárt állományait 1700 m-en felül egyetlen 
esetben sem láttuk; maximum 1697 m, szintén a Botyásza-havas közelé
ben („Stinisora“ K-i exp.). Az eltörpülés adatainak maximumát —  1830 
m — a Vlegyásza ÉNy-i oldalán találta Katona László.

A szakadozott állományok felső határa (erdőhatár):

a) Keleti rész t. t. m. (m)
Plaju Bihari, gerinc (DK) — ........... .............................  1500
Stinisora ÉK, a Bihar alatt — ... . . . ........ ................  1657
Curcubeta (a Bihartól K-re) É K ...................................  1689

DK _______________________ 1559
Valea Styeul É, a Bihartól ÉK-re ....... ....................... 1561
Felsővidra felé, Micoia gerinc ...........    1507 •

Preluca DNy — ...............................................  1666
Botyásza K ......................................................   1628

É maximum— — —.......................................  1754
D ___________,.......... ................................. ..

Ulica Draculi É, a Drágán felső folyásán ...................
Magúra Vunata K .............. ................ 40° 26' 46° 36'
V. Piscopuluj, a Drágán felső folyásán.................. . ...
Gruj Nanuluj ÉK .................. . ... — 40° 24' 46° 42'
Nimoásza D N y ...................... .............  40° 26' 46° 42'
Micó havas DK.................................... 40° 26' 46° 40'
Vurvurás K, a Vlegyásza mellett ........................... —
Vlegyásza É ....................................................................

K.....................................................................

DK ....................................................... ........

D Ny........ ..............    -
Vurvu Vurvuluj (Gyalui havasok) É................... ...........

D........— - ..............
Balamirásza (fensík a Gyalui havasokban)— ........... ..
Muntyele maré (Gyalui hav.) D ...........................   ...

DK .....................   —
Muntyele maré (La Duba nevű része) DK................

D .................. .
* N y ....................

b) Nyugati rész

1658
1560
1622
1390
1634
1552
1572
1587
1680
1663

(1664
(1690
1650
1661
1637
1639
1619
1641
1558
1592
1606

Biharkristyór és Biharmező mellett, Zanoge D ... ... 1545
Gruj Vergye Ny ... — 1452
Izvoru Bihari Ny, max. 1680

Rézbányánál, Pregna D ......   1486
Piatra Graitore ÉNy- — ----- --   1635

Bondoraszótól keletre, D. Pojeni É .......................  1518
D ............................... 1535
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t. f. mag., (m)
Bohogyei ÉNy — -------- ------------------ ------------------  1538

K - ..........      1584
Breásza ÉNy ............     1528

D ____________________      1520
V. Aleuluj ........ .............................. _ .............. ..........  1445

Ha a rendelkezésünkre álló erdőhatár-adatokat expozíciók szerint 
csoportosítjuk (II. k. 71. lap) s tekintettel vagyunk a völgyfenéki adatok 
különválasztására is, az így kapott adatcsoportok átlagai közül igen erős 
depressziót mutatnak a völgyfenékiek, legnagyobb elevációt a K-DK-i haj
lású oldalakról valók.

Picea excelsa Lk . — felső erdőhatárának napkitettségek szerinti helyzete
a Bihar hegységben.

Eltérések az expozíciók átlagától (1594 m):

expozíció É ÉK K DK D DNy Ny ÉNy
méter — 1 + 1 6  + 5 2  + 2 3  — 31 — 39 — 27 -  27

A völgyek és hegyoldalak átlagos határai közt nagy általánosságban 
100 m-re tehető a magassági különbség.

Az általános eltörpűlés 1600 m átlagmagasságban áll be (8 m-es fák 
f. h.-a) s átlag 1765 m magasságig ér. E határok depresszióját csakis a 
hegység tömegeinek relativ kis emelkedése okozza: viszonylag alacsonyan 
szűnik meg a fatenyészet, keskeny pásztára zsugorodik az alhavasi régió. 
A legfelső törpe példányokat a következő magasságokban találtuk:

t. f. mag., (m)
a Bihar alatt Felsővidra felé (Preluca D ) ...................  1718

Biharmező felé (Izv. Bihari DNy) ......... 1753
(Gruj Vergye Ny) ..........  1755

a Vrfu Brizein ÉNy ....................................................  1755
a Botyásza melletti Stinisorán ÉK — — .................. - 1777
a Botyásza D-i oldalán ......   1770
a Vlegyásza K-i oldalán — .......................................... 1822

Ny-i oldalán...............................................  1765
ÉNy-i oldalán, m axim um ........................... 1830

a Muntyele maré DK-i oldalán ...................................  1765

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



Bihar Hegység 541

Abies pectinata DC. (A. alba Mill.) —  Jegenyefenyő.

II. k. 72. lap.

Az igen magas alsó tenyészeti határ, mely az egész hegyvidékre 
értve átlag 840 m, a keleti és nyugati területeken nem egyforma:

átlag min. adatsz.
Keleten .........— _____________  770 (620) ío
Nyugaton ........... ..................  880 (690) 17
különbség (— Keleten) ......... 110 ( 70) —

tehát úgy az átlag, mint a minimum az Erdélyi Medence felé fordított 
részeken alacsonyabb. Ezen a területen gyakoribb is, bár elegyetlen állo
mányt ritkán képez (Vulkán, Detonata) is rendesen 1150 m-nél alacsonyabb 
fekvésben. Legmélyebben és legmagasabban tenyésző állománya is a ke
leti területen van: minimum 672 m a bucsonyi völgyben (Abrudbányától 
K-re), maximum 1270 m Bányahavas mellett (Vojka e. r. 41° 00' 46° 34'); 
a Drágán felső folyásán (P. Dragoteanuluj DK) 1240 m-nél 2—3 hektár 
kiterjedésű állománya nő lúcfenyvesben, a Vulkánon 1120 m-ig (É-ÉK-i 
exp.) tiszta állományt alkot. Egyes példányai kivételesen mélyre lejutnak 
a völgyekbe, pl. a Nagy Aranyos mentén Aranyosvágásnál 620 m-ig,1 
Aranyosbányánál (a Harmonyásza nevű mellékvölgyben) 635 m-ig, Abrud- 
falvánál (V. Mécsi, 40’* 37' 46° 15') 645 m-ig. Másutt a határok magasab
bak: a Casilor völgy Nagylupsánál 945 m; a rézbányái oldalon Corlatu 
(40° 19' 46° 30') 898 m, Aleu völgy (40° 18' 46° 39') 836 m, V. Reá (40° 
16' 46° 40') 987 m, Leuka patak (40° 15' 46° 24') 822 m, Tomnatik (40° 
18' 46° 25') 1008 m, Gruj lung (a Bihar csúcsától Biharkristyór felé) 870 
m, Grohotul (40° 16' 46° 35' É) 828 m, Galbina völgy 714 m; a Sebes- 
Kőrösbe nyúló részeken P. Lesu (40f) 14' 46° 49', ÉK) 690 m, Dosu Lesu 
(D) 772 m, P. Bulz (40° 13' 46° 47') 877 m, Zapogye (közel az előbbiek
hez) 695 m.

A felső tenyészeti határ (faalak) D-i lejtősségű oldalakon legmagasabb, 
átlag 1396 m, É-i lejtősségnél 1304 m, általában 1330 m. Ha külön átlagot 
veszünk a keleti, külön átlagot a nyugati területekre, az eredmény a 
következő:

átlag max. adatsz.
keleti rész — ........... — 1335 (1560) 61
nyugati rés z -------— --------  1307 (1435) 15

különbség ( +  Keleten)------- 28 ( 125) —
A keleti és nyugati területek tenyészeti pásztái közt a következő 

különbség mutatkozik:

1 KERNER-nek még két mélyebb termőhelyről van feljegyzése: a Galbina völgy 
mente a Magúra séca lábánál 602 m (mi itt 714 m-nél találtuk a legalsó példányt) 
s a Tatarojának ugyancsak a Galbina völgye felé lejtő ÉNy-i oldalain 584 m. Ezt a te
rületet igen részletesen jártuk be s miután mégsem láttuk ily mélyen, azt kell hin
nünk, hogy az idők folyamán e példányok kipusztultak.
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faalak
a. h. f. h. tény. öv

keleti rész ..............................  770— 1335 =
nyugati rés z ............................... 880— 1307'=
általában . . . _____ ______, .........  840— 1330 =  490

A faalakú jegenyefenyötenyészet legfelső esetei:

Keleti rész. t. f. mag., méter
Nagy-Bihar D, földig ágas öreg. póld. lúcosban, max.
Pojén É, Alsóvidránál ...................  40° 35' 46° 21'
Sztenisora K, bükkösben .............. 40° 24' 46° 26'
Feketevölgy, Gruj belestyelor DK, lúcosban..............
Styeul É, bükkösben ... ................  40" 24' 46° 27'5'
Gruj Galben K, lúcosban ................ 40° 23' 46° 28'
Dosu Marsoja DK, lúcosban-------— 40° 23' 46° 29'5'
Gruj- Galbina K, egyetlen 9 m-es ... 40° 23' 46° 28'
Bocsest D ........ - ..............................  40° 45' 46° 26‘5'
Preluca K, fiata l.........................    40° 45' 46° 27'
Ursoja DK, lúcosban-....................   40° 35' 46° 32'
Fehérvölgy (Albák), Paltyinis Ny ..............................
Petrusest D ....................................  40° 39' 46° 32'
Molivis K ........ ................................. 40° 23' 46° 25'
Felsővidra, Libercana D N y .............. .. ........................
Dimbu Tebest ÉK, bükkösben......... 40° 26' 46° 22'
Jósikafalva felett, P. Móri ÉNy ..............................
Szamosfő, Stina É K .....................................................
Aranyosbánya felett, a Muntyele maré felé ..............
Nagylupsa, Piatra nyágra a Muntyele marén (DK) 

Pogyina N y ................. ...................................
Bisztra, pláj a „Valea maré“ erdeilak felé DK ..1 ...
Piatra Aráduluj É ----------- ------ -  40° 21' 46° 24'

ÉK . . . __________ -  40° 21' 46° 24'
Piatra Cserbuluj ÉK____________ _ - 40° 21' 46° 24'
Piciórag K-DK ----------- -----------... 40° 52' 46° 25'
Pozsere DNy :____ _______________ -  40° 50' 46° 25'
Pojén csúcs --------------------------- -  40° 18' 46° 40'
Piatra Ars DK -------------------- . -  40° 22' 46" 38'
Piatra Graitore Ny _____________... 40° 23' 46." 40'
Micó D ----------------------------------- -  40° 23' 46° 43'
Draganu dosuluj N y ______________ -  40° 23' 46" 44'
Piatra Senilor É ___ ........... -  — . .. 40° 23' 46° 43'
Bocsásza ÉK _________________ -  40° 23' 46° 42'
Gruju Nanuluj_____ _______________ .. 40° 24' 46° 42'
Havasrekettye, Piatra alba DK

Faget K ------
Gropa Larg D

1560
1190
1398
1354
1330
1303
1341
1365
1442
1318
1289
1332
1273
1372
1356
1207
1345
1400
1320
1302
1315
1298
1392
1430
1460
1350
1356
1300
1273
1380
1442
1380
1450
1460
1511
1397
1250
1395
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t. f. mag., (m)
Vlegyásza D — --------------- -------- 40° 28' 46° 46' 1516
D. Fontini ÉNy _________________ 40° 30' 46° 41'5' 1419
V. Saca D ------------------------ -------- 40° 30' 46° 43' 1438
Piatra Ars ÉNy .................. ............ 40° 30' 46° 42' 1405
P. Cérna ÉNy-------— ----------------- 40" 25' 46" 46' 1284
Frantura K ----------- — __________ 40° 29' 46" 47' 1290
Cserna Gura D K -------------------- ... 40» 26' 46° 46' 1412
Tarnica Ny ___________________ ... 40° 26' 46" 47' 1224
D. Senti DNy — --------------------— 40° 26' 46° 48' 1241
Banisorul É K ------------------------ — 40° 29' 46» 49' 1305
Skarica ÉNy — ------------------------- 40° 27' 46" 50' 1330
Nyegruca patak — ________________ 40» 50' 46» 37' 990
D. Rosu Ny ................... ............. 40» 51' 46» 37' 1063
Caprica É __________________________ 40« 55' 46» 39' 1226

rész.

Piatra Cserbuluj N y ____________ — 40» 20' 46» 25' 1313
Romanyásza D K ___________________ 40" 19' 46" 26' 1265
Gruj lung É _____ ___ .... _ . 40" 19' 46" 26' 1270
Pregna DNy .............................. ... 40» 18' 46" 29' 1328
Serescu ÉNy ... — --------- ------ ... 40" 20' 46" 29' 1413
Botyásza D K ----------------------------- 40» 18' 46" 33' 1220
Taurile sec ÉNy ________________ 40» 17' 46° 41' 1305
Bihar für ed környéke, Gruju DK — 1344
P. Draculuj DNy, a Drágán felső folyásán - - _____ 1364
Sebeseli gerinc ÉNy________________ 40" 18' 46» 44' 1328
Valea Rea D _____ _________________ 40» 16' 46" 39' 1210
Drumu Grujesuluj DNy, a Botyászától délre............. 1325
Breásza DK, a Bohogyei-csúcs közelében ------- ... 1300
Piatra Grajtore D, m axim um _____ 40» 19' 46» 29' 1435
D. Lupuluj ÉNy ----------- ---------... 40» 17' 46" 47' 1186

Pinus silvestris L. —  Erdeifenyő.

Átlagos magassági tenyészeti határait megállapítani nehéz. Többnyire 
csak egyes hozzáférhetetlen pontokon fordul elő; itt az előfordulás ténye 
bír kiváló fontossággal.

Feljegyzett termőhelyei:

I. Alsó-Fehér vármegye.

1. Havasgáld (Intregáld) és Felsőgáld határa: a „Valea Turkuluj“ , „P. 
Capri“ (41°05' 46° 14') északnak és délnek néző mészhegyein szórványosan;

2. Remete és Havasgyógy határai.
3. Fenes határa: a Magúra és Muntrisioru erdőrészben (40° 59' 46° 11') 

mészsziklákon: elszórva 1000 m-en felüli magasságokban is.
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II. Torda-Aranyos vármegye.

4. Felsőpodsága, Alsóaklos és Vidaly határában. A „Szkerisora“ mész- 
szikláin 1166 m-től 1353 m magasságig, ahol tömegesebben is előfordúl 
vörösfenyővel társulva. Itt mindkettő föltétlenül eredeti termőhelyén van 
(41° 02' 46° 29').

5. Muncsal határában a „Piatra Capri“ nevű mészsziklán 1102 m 
magasságban (40° 57' 46° 21') és a „La Tyeje“-n 1030 m-nél, mindkét he
lyen nyugatnak néző sziklafalakon elszórva.

III. Kolozs vármegye.

6. Havasnagyfalu határában, a „La Köt“ erdőrész 900 m magasságá
ban (ÉNy-i exp.) tenyésző, szépen záródott 70— 90 éves állomány apró 
szigetet képez (körülbelül 1— 2 hektárt) a lúc rengetegében.

IV. Bihar vármegye.

7. Vasaskofalva (Petrósz) határa „Grohotul“ erdőrész. Görtegetes gránit
talajon kb. egy hektárnyi, összefüggő, elegyetlen, ritkás, lúc-bükk-jegenye- 
fenyővel övezett állomány. Egyedei közt nem egy 12— 15 m magas és 
40 cm átmérőjű is látható. Felső tenyészeti határa 932 m (É-i exp.).

Más előfordulási helyei aligha vannak még e hegyvidék területén; 
az említettek közül eddig csak alsófehérmegyei és Alsóaklos környéki elő- 
fordúlásai voltak ismeretesek.

Pinus montana Mill. — Törpefenyő.
II. k. 73. lap.

A Bihar főgerincein — tehát a legmagasabbra emelkedő pontokon — 
nem nő, csupán az ÉK-i lejtőnek alacsonyabb részein nehány bokor (Dosu 
Bihari 1533— 1780 m közt, gnájsz-görgetegen) s a Piatra Graitore Ny-i 
oldalán (1200 m), a lucfenyő övében. A Vlegyászán már tömegesen terem, 
magán a főcsúcson (1833 m) is. Érdekes az a kis — alig 1 hektár kiter
jedésű —  s a Balamirásza havas mellett egy lapos hegyháton fekvő láp
terület (40° 46' 46° 28; 1600 m), melyet törpefenyő borít, elegyetlen lúcos 
közepette. A Nagybihartól északra eső hegyvonulaton — a Drágán folyó 
vízkörnyékébe eső lejtőkön — láttuk a Botyászán (40° 23' 46° 42'), a vele 
szomszédos Gruju Nanuluj és Stinisora de sus, az innen DNy-ra fekvő 
Bohogyei s a D-re eső Piatra Graitore nevű havasrészek északos oldalain; 
magán a Botyászán elég terjedelmes cserjést alkot, le egészen a felső
erdőhatárig.

Tenyészetének legalsóbb pontjai: t. f. mag., (m)
Izvoru Bihari ÉK ____________ ________ ____________ 1533
Piatra Graitore (40° 20' 46° 30') Ny, minimum — 1200
Bohogyei K ____________________________ _______ ____ 1550

ÉNy .............. .1_________________________ 1521
Piatra Graitore Ny (40° 23' 46° 40') — .................... 1543

átlag: 1470
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Miután a hegyvidék legmagasabb emelkedése csak 1849 m-es, a tör
pefenyő felső klímái határáról alig beszélhetünk. Hogy a legmagasabb 
ponton történetesen nem nő, ez kizárólag gyér előfordúlásának tudható 
be; a Vlegyászának alig valamivel alacsonyabb tetején van maximális 
(1838 m) magasságban. A Bihar alatt 1705, illetve 1780 m-ig,1 a Botyá- 
szán 1781 m-ig emelkedik — s ez adatok kereken 1780 m-t adnak átlagul.

Larix europaea DC. (L. decidua Mill.) —  Yörösfenyő.

A vízszintes elterjedésnél felsorolt biharhegységi termőhelyeinek 
(58. 1.) csak egynémelyikérőJ van magasságmérési adatunk.

Legmélyebben találtuk a felsőpodságai Vulturese szikláin ott, ahol 
a patak áttöri a mészsziklákat: 635 m t. f. magasságban, ÉNy-i expozíció 
mellett (41° 3' 46° 28'). Legmagasabb termőhelyén az alsóaklosi Szkeri- 
során van (41° 2' 46° 29') 1352 m magasságban s itt az erdeifenyővel 
együtt a lúc társaságában nő. Vidaly egyházi erdejében (41° 10' 46° 28') 
lúccal elegyesen 910 m körüli magasságban, Aranyoslonkán (41° 10' 46° 26') 
egyes sziklafalakon szórványosan 1125 m magasságig fordul elő, a Csák- 
lyaikövön 1100— 1200 m magasság között tengődik, csakis mészalap- 
kőzeten.

Épúgy mint az erdeifenyő, pusztul s mindegyre kisebb térre szőrül; 
a teljes elpusztulástól az a körülmény menti meg, hogy javarésze hozzá
férhetetlen sziklafalakra és padkákra, tátongó szakadékok mellékére vonult 
vissza, ahol jobbára elnyomorodottan, vékony törzseket fejlesztve vegetál. 
Ezen a hegyvidéken eredeti megtelepüléseinek erdészeti jelentősége alig 
van, lehet azonban, hogy a magashegységi fiatal telepítéseknek a jövőben 
nagyobb erdőgazdasági szerepük lesz.

Taxus baccata L. — Tiszafa.

Legmélyebb lelőhelye —  250 m — Talács és Halmágycsúcs aradmegyei 
községek határában van; Bedellőn és Nyirmezőn 400 m-ig száll le, a Torda- 
hasadékban 650 m magasságban tengődik a mészsziklák padkáin. Magas
sági elterjedésének biharhegységi maximuma 1199 m, Aranyosfő határá
nak „Casa de Fiatra“ nevű részén. Jobbára mészsziklákat választ termő
helyeiül.

A Sebes-Kőröstől északra elterülő Réz-, Meszes- és Bükk hegységben, 
a Kodru hegységben, valamint a Hegyes és Drócsa vonulatán hiányzik.

Juniperus communis L. — Közönséges boróka.

A Kodru hegységben 1100 m-ig megy fel (Plesul DNy-i oldala, 39° 
50' 46° 32' mészkő), mélyebben is előfordul, de sehol sem tömegesen. 
A Fekete-Kőrös felső folyásán (Rézbánya, Vaskóh vidékén) K e r n e r  sem 
látta, mi sem, a Fehér-Kőrös mellékén K e r n e r  szerint 600 m-ig elég gya-

1 Két, különböző felvétel eredménye.

Fekete— B la ttny : Fák és cserjék elterjedése. 35
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kori; az Aranyos menti előhegyeken 1353 m maximális magasságban 
találtuk (Szkerisora gerince, mész, 41° 2' 46° 29') felegyenesedő törzsű, 
szép példányait.

Juniperus nana Willd. — Törpe boróka.

Alsó határa egyes helyeken rendellenesen mély, másutt igen magas, 
de hogy e termőhelyei következetesen az Alföld, avagy az Erdélyi Medence 
felé fordított területen volnának, ezt nem mondhatjuk. K e r n e r  ugyan meg
állapítja, hogy a nyugati részen 1158 m-ig, a keletin 798 m-ig kerül le, 
de ezt 5 és 2 adat átlaga alapján teszi s az előfordulás minimumát (570 
m a rézbányái oldalon) rendellenességénél fogva figyelmen kívül hagyja.

Ide vonatkozó megfigyeléseink szintén szegények, de ha K e r n e r  alsó 
határadatait (7) a mieinkkel (8) összevetjük (történetesen nem ugyanazon 
helyről valók), megbízhatóbb lesz az eredmény is:

M
+?.0

«Jrg

Nyuqati rész: t. f. mag., Keleti rész: t. f. mag.,
J (m) (m)

a Tomnateku oldalán . . . . 998 í Felsővidránál, Kis Aranyos v .. 752
a M a rg in é n .............. . . . . 1059

g j
' Feketevőlgynél, Nagy Aranyos

a Batrinán.................. . . . . 1106 1 1 v ö l g y ................................ 844
a Cornu muntiloron . . . . . 1292 1

í Piatra Capri alatt, 40°577 46° 217a B o h o d e in .............. . . . . 1338
M i
I 820

1 Arina 40° 577 467 217 . . . . 1000
Dealu maré gerinc . . . . . . 1119 cö ) Szkerisora DK 41° 027 46° 297. 1166
Piatra Muncseluluj . . . . 1277 | Pogecseva DK 40° 527 46° 257. 1148
Pláju (40° 19' 46° 29') . . . .  648 i 11 Szásza gerinc 40° 257 46° 217. 1160

átlag: 1105 átlag: 984

hegyvidéki átlag: 1048 m.

Ebből kitűnik, hogy a kelet-nyugati területek közti határkülönbség 
nem oly tetemes, megfelel a jegenyefenyő alsó határai közt talált eltérés 
nagyságának (541. lap). A hegyvidéki átlag, K e r n e r  adataival s e nélkül 
is (II. k. 128. lap), közel egyforma eredményt ad.

Felső határa a viszonylag alacsony tetőkön nem alakúi ki.

Juniperus Sabina L. — Nehézszagű boróka.

II. k. 73. lap.

Csak kopár mészsziklákon fordúl elő, zárt erdőkben vagy mély agya
gos talajokon legfeljebb a sziklaterületek közvetlen környékén láttuk.- E 
hegyvidéken 640— 1230 m átlagos határok közt tenyészik, minimum 426 m 
a Pilis környéki mészhegyeken (Monostor), maximum 1253 m az Alsó- 
aklos és Felsőpodsága közt fekvő Szkerisora szikláin. Itt és a szomszédos 
Vulturesen (41° 3' 46° 28') igen nagy mennyiségben fordúl elő, egyes 
földreterült ágai 5—7 méterre is elkapaszkodnak a sziklatörmelék és gör
geteg közt, leginkább a völgy felé véve az irányt. Laposabb helyen ágai 
felegyenesednek s a rendes körülmények közt 30—40 cm magas bokor
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eléri a 80— 100 cm magasságot is. Igen szépen köti a görgeteget. A jel
lemző nehéz szag különösen a nap hevének kitett helyeken rekken meg 
s kábítja el az arra haladót. A Szkerisora és Vulturese közti részen, ahol 
csillámpala az alapkőzet s a bükk és nyír az állományképző fajok, csak 
a közönséges boróka fordűl elő. A Beliora völgyébe 589 m-ig húzódik le 
a J. Sabina.

Felső határát a bedellői Klárabarlangnál 1235 m magasságban, a 
remetei Tarkőn 1200 m magasságban éri el.

Fagus silvatica L. —  Bükk.

II. k. 73. lap.

A Bihar főtömegeiben s az előhegység területén összefüggő, hatalmas 
erdőket alkot; elszórva a dombvidéken is előfordúl, itt-ott lejön az Alföld 
széléig s a Maros partmellékéig, az Erdélyi Medence felé a legmélyebb 
pontokra is, a Szamos mellékén (Bükk hegység) pedig minimálisan 215 
m-ig (Gardánfalva, 40° 57' 47° 34'). Az elegyes lomberdőkben elszórt te
nyészetének átlag 240 m-re tehető az alsó határa, állományai 360 m-ig 
érnek le.

Legmélyebb termőhelyei: a minimum Biharsályi községnél, a Grihegy 
É-i lábán 161 m magasságban; Kőröskisjenőnél a Korba völgy 240 m; 
Havasdombró 225 m, Hegyköztóttelek: Bükkös e. r. 230 m; Hegyközszál- 
dobágy: Páldomb e. r. 250 m; Solymosvár: Malaistye e. r. 200 m; Sista- 
rócz: Sumarnic 179 m; Tótváradi erdő 230 m; Tenke környékén: Felső
erdő 163 m; Jercze: Dimpu Cipuluj e. r. 180 m; Váraduzsopa: Bana e. r. 
168 m; Ökrös: Cimpu maré e. r. 198 m; Bél: 204 m; Bélegregy: Szalavács 
erdőrész (mint állomány) 164 m; Valea Urzisuluj (mint állomány) 205 m; 
Belényessonkolyos mellett, síkon 171 m; Venter és Kapocsány közt 168 
m; Bihardobrosdon 189 m; Füvesen 208 m; az Aranyos völgyön Várfal- 
vánál 363 m; Igenpataka: Valea maré 360 m; Robogány, Pusztahollód és 
Dézna vidékén (KERNER-adat) 175 m.

A felső tenyészeti határok elhelyezkedéséről a következő összeállítás 
ad áttekintést:

Felső határ

Uralkodó bükkállományok Szórv.-an lúcosban Eltörpülés

o.) e. h.-t. alkotva b) felettük lúcos :

átlag max. INSQ
rö
eő

átlag max.

1 a
da

ts
z á

m
 

í

átlag max.

ad
at

sz
ám

!

átlag max.

ad
at

sz
ám

 1

t. f. mag., m t. f. mag., m t. f. mag., m t. f. mag. , m

Keleti rész . . . 1 3 8 0 ]

I
1499

i
14 1 2 6 0 ) 1450 41 1 3 5 0 ] 1490 50

\ l 3 7 0 \ l2 7 0 }1 3 5 0 1 50 0 1581 4
Nyugati rész . . 1 3 6 0 j 1406 14 1 3 0 0 ) 1484 32 1 3 4 0 ) 1485 24

Kül. ( ±  Keleten). !1+20 +93 -4 0 -3 4 +10 + 5 — —

35*
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Megállapíthatjuk, hogy mint minden hegyvidéken, itt is akkor emel
kedik magasabbra a bükkállomány, ha felette nem foglal tért a lucfenyő. 
A bükkállományok elhelyezkedésének e két esete közt viszonylag hatal
mas — kereken 100 m — különbség van; még erősebb az ellentét, ha 
azokat a területeket is külön vizsgálat alá vesszük, ahol a lúcfenyő jut 
előtérbe a bükkel szemben.

Keleti rész
f bükkerdőhatár_____ ...
1 bükkáll. f. h. lúcos alatt

1380 m 
1260 m

különbség-------------------- 120 m
Az Alföld felé eső területen téve ugyanily összehasonlítást:

í bükkerdőhatár----------------   1360 m
Nyugati rész | bükkáll. f. h. lúcos alatt .............  1300 m

különbség — _____  60 m
Míg a bükkös felső határa, a lúcfenyő befolyásától függetlenül (erdő

határ), a keleti területeken mintegy 20 m-rel nagyobb elevációt ér el, 
mint a nyugatiakon, a lúcfenyőállományok alatt ugyanitt mintegy 40 
m-rel sülyed. A keleti területeknek a lúcállományok alatt elterülő bükkösei 
minden valószínűség szerint régibb idők óta folytatnak harcot a lúccal, 
mint a nyugatiak; a tenyészeti övék magasságainak számokban is kife
jezésre juttatott különbségei (keleti rész: 120 m, nyugati rész: 60 m) ezt 
a felfogást indokolttá teszik. A keleti és nyugati területek felső bükkha- 
tárai közt jóformán csak ezen ponton mutatkozik jelentősebb különbség. 
A lúcmentes bükkformáció és a lúcosban sporadikusan tenyésző bükk 
felső határa közt igen csekély (átlag 10— 20 m) emelkedést kaptunk a 
keleti rész javára. A klímái viszonyok nyugaton még a blikknek, keleten 
a lúcfenyőnek kedveznek jobban. A lúcfenyő területfoglalása az Aranyos 
és főleg a Szamos vízgyűjtőterületén a klímái határok közt már befejezett 
állapotokat mutat, a Fekete-Kőrös forrásvidéke felé az evolúció stádiu
mában van. A bükkhatárok helyzetét csak a lúcfenyőtenyészet körülmé
nyeinek ismeretén át lehet helyes világításban feltüntetni s így magyaráz
hatjuk azt a látszólagos anomáliát, hogy a Bihar hegységben normálisnak 
vehető általános keleti határemelkedés ellenére, éppen Keleten szenved 
depressziót a lúcosok alatti bükkállományok felső határa.

A bükk klímái felső határának a bükkerdőhatárt tekintjük, mely 
az egész hegyvidékre értve 1370 m; a lúcosokban elszórt legfelső bükk- 
egyedek felső határa — 1350 m — a lúcállományok befolyásától minősített.

Azt, hogy a különböző hajlású hegyoldalak közül éppen a DK-i lej
tőkön ér el 1500 m-nél magasabb elevációt s az É-in legkisebbet, nem 
erősíthetjük meg annak dacára, hogy K e r n e r  minden egyes magasságmé
rését korrektnek vesszük; 2— 3 adat átlaga még nem jogosít következte
tésekre. Éppen ez az oka, hogy a II. k. 74. lapján összeállított átlagsorok 
közül csak azokat tüntettük itt fel grafikusan, melyeket sok adat útján 
állapítottunk meg. Egyedül az „állományképzés felső határa felette lúcos“ 
(69 adat) és a „szórványos előfordúlás felső határa lúcosban“ (70 adat)
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vehető tekintetbe, ha megbízható következtetést akarunk vonni a bükk- 
határoknak expozíciók szerinti magassági helyzetére.

Fagus silvatica L . — I. állományképzés felső határa felette lúcos, II. szórványos 
előfordúlás lúcosban a Bihar hegység területén.

Mindkét vonal D-en kulminál s legmélyebben fut az ÉK-i, K-i és É-i 
hajlású oldalakon. A maximumokat úgy a keleti, mint a nyugati terület
részeken D-i és DNy-i expozíciónál találtuk. K e r n e r  1564 m-es maximális 
adatánál (a Piatra Batrina DK-i lejtője) csak egyetlen — törpült példányra 
vonatkozó — adatunk magasabb: 1581 m a Nagy-Aranyos forrásvidékének 
Stinisora nevű részén.

Magasságméréseink javarészét kellően csoportosítva, itt adjuk közre:

a) Állományképzés felső határa; mint erdőhatár.

Keleti rész:
t. f. m ag ., (m )

Muntele Rotunda ÉK — —.........— — _____ ______ _ 1368
É N y-...................    1389

Vrfu Dimara tető (40° 25' 46° 25'), maximum............. 1499
Dimbu Tebesty É .............................— ........... ......... . 1385

11400
La Targ ÉNy ... - .......................................................  í 1422

(1388
Lespes ÉK1......................... . . . ......................................  1299
Piatra Araduluj D K -......................................   1410

gerinc...............................................— 1391
Micoia D . . . ........ ................................. .. ..................  1350
Gajna K --------------    1478

ÉK ........... .......... ........... ......... -  ... - ............  1478
Székelykő K—......................... -   ........................ ......  1105

Nyugati rész:

Munteluluj Ny ............   1385
D. Verde ÉNy ...........  1270
D. Ascurit D Ny.............................   1350

1 Legelő által leszorítva.
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t. f. m ag., (m)

Y. Aleuluj ÉNy 40° 18' 46° 39', maximum -............. 1406
völgy .......................................................... 1370

Piatra Graitore ÉNy-Ny ................................. .............  1372
Ny-DNy ...............................................  1390
alatt É ...............................................  1325

Tristyore D 40° 25' 46° 21' ......................... ................  1363
DNy ...................... .........................................  1363

Muncsei völgy 40° 20' 46° 42' ...................................  1340
K ..................................................................... 1346

b) Állományképzés felső határa, felette lúcos; c) szórványos előfordulás lúcosban.

Keleti rész: áll. f. h. sz. f. h.
Pláju Bihari gerinc, maximum............................  1450
Stinisora DK (1581 m-nél, K-i exp., szórványos

törpe) ........................................................  1408
Feketevölgy határában, Gruj belestilor É ... 1330
Aranyosfő, Gelisoja É .......................................  1296 1338

Casa de Piatra DNy1 ............................  1274
Zanoge É N y.......................................... 1354

Fehérvölgy, Ursoja D .............- ....................  1330
Csityera D ............................. - .........  1357
Petrusesty DK .......................................  1389
Dosu Paltinis Ny ......................... — 1326

Felsővidra, Libercana D N y..................................  1350 1387
Preluca D ... ................. ...............  1456

K ...........................................   1214
Magúra Rosianuluj DK ......... 40" 19' 46° 44' 1409
Drágán völgy DNy .............................................  1318
Piatra Grajtore DK ... ______ 40*23' 46*40' 1467
Magúra Vunata K ..............  40® 26' 46® 36'5' 1336

DNy..............  40“ 26' 46® 36’5' 1399
É ............... 40® 26' 46® 36 5' 1366

Picioru Batrini Ny ..............  40" 27' 46® 355' 1160 1350
Botyásza Ny ........................................................  1295 1431
Gropa Larg D, a Vlegyásza alatt, maximum 1423 1490
Piatra Rusuluj Ny, a Vlegyásza alatt.................  1163 1340
D. Resinaruluj D N y .............. 40® 31' 46® 42' 1410

DK ..............  40“ 31' 46“ 42' 1226
Piatra Ars É .........................  40® 30' 46® 42' 1453
V. Saca ÉK 1......................  40® 30' 46® 43' 1398
V. Ars É — ................. ........ 40® 30' 46® 42' 1224 1440
Oncsásza D, a Meleg-Számos felső folyásán ... 1352 1398
Gruj Nanuluj K .................... 40® 24' 46® 42' 1210 1484

1 Átmenet nélkül lúcfenyó' váltja fel.
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Vurvurás ÉNy --------------- 40° 26' 46° 44'
áll. f. h. 
1220

Cérna völgy -------------------- 40° 25' 46° 46' 1122
Dealu Senti Ny ---------------- 40° 26' 46° 48' 1252
Tarnica Ny —.............. ........ 40" 26' 46° 47' 1135
Bisztra, Bocsest DK-D -------

Preluca DK — _____
1230

Pozsere D-DK________________
Piciorag DK-K — ...... ......
Szamosfő község, Dealu maré 

Intre pareu É K _____

40" 50' 46° 25' 
40° 52' 46° 25' 

ÉK____________

1208

Nagylupsa, Cserboj D-DK — 
Muntyele maré Ny — 

Hideghavasnál, Riska mare K

1216

P. Poduluj D K -------
Szkerisora K ________________ 41° 02' 46° 29'

1211

Nyugati rész:

Biharkristyórnál, Dimbu sec Ny1 ---------------- 1484
Gruj dumi D _____ 1375
Zanoge D Ny----------- 1420

Piatra Muncseluluj D K .........
gerinc ...

40° 17' 46° 31' 
40» 17' 46» 31'

1277

DNy... - 40° 17' 46° 31' 1278
Plaju DNy----------- ------------- 40° 19' 46° 29' 1192

ÉNy - ......................... - 40° 19' 46° 29' 1262
Dosu Izvoruluj D, Rézbányánál 1239
D. Fraszinyei D — — _____

N y ---------------
40° 18' 46° 29' 
40° 18' 46° 29'

1352

Pojén D ___________________ 40° 18' 46° 40' 1308
Taurile sec É N y ---------------- 40° 17' 46° 41' 1277
Giungitura DNy-Ny,.............. 40° 16' 46° 39' 1295
Bohogyei DNy_. — — _____ 40° 19' 46° 39' 1484
Biharfüred É ----------- ----------
Varasoja D K ________________ .40° 21' 46° 37'

1324

Sebesei ÉK - .....................
ÉNy .........................

40° 18' 46° 44’5' 
40° 18' 46° 445'

1297

Poj. Dragoteanuluj É K ......... 40° 18‘5'46° 44' 1371
D. Lupulnj É ....... ................ . 40° 17' 46° 47-5' 1196
Stina di Isvor É _________— 40° 18' 46° 46' 1209
Drumu Grujesuluj É-ÉNy, a Botyászától DNy-ra 1275
Are vulturuluj Ny, Biharfüred mellett .........
Custura vale maré völgy, Biharfüred mellett—

1305

Ny, Biharfüred mellett — 1332
Custura Ny, Biharfüred mellett

1 Hirtelen lucfenyő váltja fel.

sz. f. h.
1402
1273
1429
1297
1442
1276
1290
1350
1281
1241
1348
1275
1196

1332

1392
1485

1290
1315
1240

1395

1390
1407
1330
1327

1408

1340

1358
1325
1288
1345
1421
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552 Magassági elterjedés

Quercus sessiliflora Salisb. —  Kocsánytalan tölgy.

II. k. 75. lap.

A dombok és előhegyek területén át a magashegység belsejébe is 
eljut, 770 m átlagmagasságig állományokat alkot, 860 m-ig sporadikusan 
lép fel. A kelet-nyugati részek felső határadatainak szembeállításából a 
következő eredményt kaptuk:

mint állomány, f. h. szórv. (faalak) f. h.
átlag max. adsz. átlag max. adsz.

keleti rész _______ ____  860 1044 22 950 1106 25
nyugati rész_______ ____  630 801 14 800 1080 34

különbség (-f- Keleten) 230 —  — 150 —  —
A differenciák itt meglehetősen nagyok. A keleti részeken a legele- 

váltabb termőhelyek már a lucfenyő sporadikus elterjedési területére es
nek, általában azonban a bükk övében tűnnek el az utolsó tölgyek. Az 
előhegységben ritkán emelkedik oly magasra, mint a főtömegekben, így 
a Plésán 8 m-nél nagyobb faalakban 1080, eltörpülve 1108 m-ig;1 ez az 
1080 m-es adat maximuma a nyugati tölgyhatároknak, a keleti maximum 
—  1106 m — Magyarfenes és Hideghavas közt (Dealu Braduluj, D) a 
Szamos mellékén fekszik; itt azonban a hegyvidék mélyére nem jut el, 
az Aranyos völgyén ellenben még Aranyosbányánál (ezelőtt Offenbánya) 
s Nagylupsánál és Bisztránál is nő.

a) Keleti rész:
Faalakű tenyészetének felső határai:

Hasadátnál, D. Ceraru D (az áll. képz. max.)...
ÉK _______ _ _________

D. Braduluj, D K____________ —
D, maximum_____
ÉNy ____________

Priszlop É K ___________________
Ferta D ____ ______________

Felsőszamos és Hideghavas közt, Izsár DNy ___
D _____

Magyarfenes
és

Hideghavas
közt

P. Poduluj Ny a Szamos mellékén....... ............
Reketó alatt, Fraszinyei DNy _____ — _______
Székelykő DK ____ _____________________ _______

D N y --------- --------------------------------
Szabaderdő mellett, t e t ő ___________________ ___
Bedellői havas, Tüosfő (F e k e t e  1875. évi félj.)
Dealu Bredecel D, Felsőpodságánál---------------
Bisztra község felett,1 2 DNy ___________________
Piatra Bulz DNy, a Gajnától DK-re____________

áll. f. h. sz. f. h. 
t. f. mag., (m)
1044
914

1024
1106 

905 1088 
890 

1104 
990 

1030 
1016 

864 
975

1005 1015 
804

1075
860
853
625

1 Összevág K e r n e r  megfigyelésével: 1101 m faalakban.
2 Nyugati határ az Aranyos mentén 40° 45' K-i hossznál.
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áll. f. h. sz. f. h. 
t. f. mag., (m)

Tivivur e. r. K, Aranyosbányánál ---------------  850
Dumbráva D, Aranyosbányánál--------------------  897 1014
u. ott, F e k e t e  L. 1875. évi adata szerint ------- 1025
Priszlop D, Nagylupsánál...... ........... . — — 602

D. MesztecsinDK,1 Meregyónál 918 926
D. Balatrici DK —...............  880

A Drágán Dumbrava D -------------- -----  900 1008
éS a D. Runculuj É ____ I ___ r-_ 866 880

Sebes folyó ] v - Corbuluj D .............. ..  920
alsó szakaszán Priszlop D .........................  967

Boroleásza K -------— — . — 920
Vrfu Maguri N y ____________  780 868

b) Nyugati rész: •

Biharkristyór
és

Biharmező
környékén

Leuka patak ÉNy — -----------
Priszlop É N y-.............. ~ .........
Magúra D~------- -------------------
D. Mocanu DK —  --------—

D — ....................
Csicsera D ____ ______________
Vale Runculuj D__.........    —
Pojána völgy DNy — -------- —
Menyháza és Vaskóh közti fen-

síkon (K e r n e r ) _________________

Dealu Negru Ny ---------- —
D ________________

Rézbánya
és

<

Vasasköíalva
környékén

Priszlop D . . . ---------------
Magúra Fericsi D K ..............
V. cu cale (völgy) ..............
P. Aleuluj (völgy) -----------
Petrámul DK . . . _________

Ny ...................
Szekatúra D N y ....................

Piatra Tisza DNy ........ ..  —
Bondoraszó I Verfu Deasa D ...................
kornyékén D piaju]uj DNy........... .............

DK ................. ........
D. maré D K ..............................

Kereszélynél, Plopis e. r. DK— ________ _______
A Királyerdö'n, a Jádvölgytől Ny-ra...................
A Plésa DNy-i lejtője, a Kodru hegységben ...

648
663
675

587 640
683

650 890
978 
640

844.
900
916
944
990
535
500

602
761 
980 

/ 1029 
\ 1045 

1064 
749 
715 
965

801
579

1080

1 Lúcfenyő váltja fel.
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Az egész hegyvidékre gyűjtött határadatok (szórv. f. h.) expozíciók 
szerint megosztva oly átlagsort adnak, mely — grafikus ábrázolásnál — 
az inszoláció görbéjét mutatja:

A legmagasabb (D-i exp. 923 m) és a legalacsonyabb (ÉNy-i exp. 
800 m) csoportátlag közti eltérés kereken 120 méter.

Quercus pedunculata Ehrh. (Qu. Robur L.) — Kocsányos tölgy.

II. k. 75. lap.

Az előhegység agyagtalajain kiterjedt állományokat alkot; Nagy
váradtól Belényesig, sőt a Bihar lábánál: Rézbánya, Vaskóh és Bihar- 
kristyór környékén is előfordul. Felső tenyészeti határa az Alföld felé 
fordított részeken átlag 600 m. a keleti területen átlag 810 m, az egész 
hegyvidékre vonatkoztatott átlag 725 méter. Legfelső termőhelyeit kocsány- 
talan tölgyesben, ritkábban bükkösökben találtuk, hatalmas méretű, vén 
példányait ligetes erdőkben, legelőkön. Eltörpüléséről is van feljegyzésünk: 
pl. a Rézbánya melletti Priszlop (D-i exp.) 940 m, a Havasrogoz környéki 
Priszlop (D-i exp.) 967 m, a Hidegszamos község feletti Dosu Izsaruluj 
(D-i exp.) 910 m.

Formációjának felső határa a nyugati területen átlag 545, a keletin 
átlag 710 m-re, általában 640 m-re tehető.

felső határok 
t. f. mag., méter 

mint állomány szórványosan
Magúra D (nagyobb csoport)------- — 725
DNy ........ - ............. ..................... — 655

Biharkristyór ^ D. Mocanu DNy — _____ ... . — 445
határában1 Záré N y --------------------------------- 705

Magúra Baitu D. — --------------- 720
Kisszegyesdnél ÉNy -----------------------------— — 420 493
Rézbánya mellett, Petrámul DK — ___ __ ___ 495

Ograda albuluj DK---------------- 545
Felsőfüvesnél N y ______________ _________________ — 480

1 Ültetett példányok a runkuli házak mellett, 758 m magasságban.
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#

felső határok 
t. f. mag., méter 

mint állomány szórványosan
Meregyónál, D. Mesztecsin DNy, maximum ................  915 960
Nagysebesnél, Vrf. Maguri DNy-Ny........ ........................ 621 671
Csityera e. r. Meregyónál (DK-i e x p . ) ....................    800 809
D. Plésa DK (40° 29' 46° 5 5 ' ) ........................    722 758
Riska maré Hideghavasnál, kőgörgetegen........ .. ........ 846
Felfügednél É ....................................................... ........ 464
Az Aranyos melléken1 Bisztra felett, 40° 46' ....... .

46° 23', egyetlen példány, DNy..............  853

Quercus lanuginosa Lám. —  Molyhos tölgy.

II. k. 76. lap.

A marosmenti D-i hajlású dombokon gyakori: Gyulafehérvár, Igen- 
pataka, Nagyenyed, Haró, elvétve Lippánál .is (Sobosi szőlők 190 m agyag- 
márgán). Alsóorbón 366 m-nél, Alfügednél (a V. Vagrilor balpartja) 450 
m-nél nő; Igenpatakánál (Dosu Plesi e. r.) 568 m-ig, az Aranyos menti 
Várfalvánál (Hangyás e. r.) 500 m-ig, a tordai városerdőben a Vöröskő alatt 
678 m-ig, átlag 580 m-ig emelkedik. Csató közli a Kecskekőről, Kerner a 
Fehér-Kőrös melléki Kőrösbányáról s Peleskefalváról, a Belényessonkolyos 
melletti Pontoskőről s a pusztahollódi dombokról, a nagyváradi Püspök
fürdő melletti Kőbányahegyről. Megemlítjük még borosjenői termőhelyét 
és szilágymegyei előfordulását Szilágykorondnál.

Quercus conferta Kit. —  Magyar tölgy.

II. k. 76. lap.

A 92. és 93. lapon közölt termőhelyi felsorolást e helyen csak azok
kal a magassági adatokkal egészítjük ki, melyek e területen a legmaga
sabbak:

a) M int állomány.

Lippa mellett, Sistarócznál D _______________
Garassa és Kisbaja határán Ny, maximum.--

Huny ad vármegyei Runksor j
Igermc_________

Hunyad vármegyei Guraszáda D _____ _______
Tirnávánál, D. Faur e. r. gerinc ____________
Ullyesnél, Ferei re gerince___________________
Fornádiánál, Trifán e. r. gerinc ____________

felső határ 
t. f. mag., (m)

_________ 339
_________ 450
— ........  412
....... ......  412
_________ 405
_________ 435
...........  378
........ — 300

-átlag: 390

1 Szélsó' Ny-i termőhely a magashegység felé.
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b) Szórványosan. felső határ 
t. f. mag., (m)

Solymosvár, Bános e. r. D — — --------------- ------------  343
1365

Dorgosi erdőgodnokság, Tokai e. r. K, D és Ny-i exp. \365
(365

Marosborsai erdőgondnokság, Piatra e. r. D, maximum 595
Alsólunkoj községnél, gerinc .......................— ------— 500
Bácsfalvánál, Higyu e. r. DNy_..................... .......... -  — 498
Szirb és Vorcza közt D -------------- ------- —............... 398
Vika községnél, Coasta Viki DK — ............. - — — — 428
Boholt és Kecskedága közt D_____________________  397
Felváczánál, Kornyet e. r. DK— ----------------- ------— 441
Foltnál, Zagodna e. r. _______ _____ — ......................  330
Fornádiánál, Trifan e. r. gerinc ....................— — — 388
Szirbnél, D. Muncselu e. r. hegykúp — -------------------  429
Solymosvárnál, Zsarnova e. r. K ....... ............... .............  430
Berekszónál, Nózles e! r. D K _______ — .............. ........ 344
Bélnagymarostól K-re (a 902 -f- alatt, ger., 39° 46' 46° 36') 592

átlag: 420
Egy utólag beigazolást nyert határadat a II. k. táblázatai közé nem 

kerülhetett már be s igy e helyen egészítjük ki az átlagszámítást: Vasas- 
kőfalva (ezelőtt Petrósz, Bihar vármegye) mellett mintegy 2—3 hektár 
kiterjedésű területen — keleti határpont a Bihar hegy tömegei felé — DK-i 
lejtősségű, kőgörgeteges hegyoldalon állományt alkot 536 m, szórványosan 
terem 552 m magasságig. Ezzel az adattal a biharhegységi magyar tölgy
állományok átlagos felső határa 390 m helyett 410 m-t (max. 536 m), a 
szórványos elterjedés felső határa 420 m helyett 430 métert tesz ki.

Quercus Cerris L. — Csertölgy.
II. k. 76. lap.

Az Alföld peremére (Tenke 117 m, bélfenyéri erdő 170 m, Tenkegörbed 
119 m) s a síkra is kijutva, az előhegyek és dombsorok mentén a Kodru 
hegységig mindenütt bőven (helyi f. h.-a 629 m, Bélegregy hat. Pistelnice 
e. r.). A Királyerdőn 477 m maximális magasságig állományt alkot, szór
ványosan feljut a Dealu maré 721 m magas tetejére is (mész, 40° 04' 46' 55') 
s a Fekete-Kőrös és Sebes-Kőrös közének hegyein a Vársonkolyos és Erdő- 
dámos közt meghúzott vonalig terjed keletre1 (Ponorás e. r. 40° 13' 46° 53',

1 Figyelemre méltó jelenség, hogy magán a folyómelléken keletnek haladva a 
Királyhágóig (582 m) követhetjük a csert, tovább (Kőrösfeketetó, Csúcsa, Sebesvár kör
nyékén) nem láttuk, ellenben Bánffyhunyad környékén (a folyó felső szakaszán) újra 
fellelhető. Nyilván a Vlegyásza zord klímái hatása érvényesül a hozzá legközelebb eső 
Királyhágó-Nagysebes közti völgyszűkületben. Bánffyhunyad vidéke már az Erdélyi 
Medence klímái hatása alatt áll.
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mész, 633 m, DK-i exp.) A Fekete-Kőrös mentén Belényesig gyakori, itt 
mindegyre ritkább lesz: Vaskóh—Biharkristyór vidékén észlelt előfordú- 
lását — a Bihar fő vonulatának lábánál — szigetként jelöljük meg (1. Vaskóh- 
szeleste, Biharmező és Lehecsény községek határainak találkozási pontjá
tól DNy-ra, a katonai térkép 660 -^--ja körül 660—700 m magasságban 
10—15 drb, 2. Vaskóhszeleste község határának Magúra nevű dűlőjén, a 
740 -tói DK-re, hasonló magasságban néhány példány; a legfelsők, egyút
tal a magashegység felé eső legkeletibbek 774 m magasságban a Magurá
tól K-re eső Záré nevű erdőrész Ny-i lejtőjén. 3. A Biharmező feletti 
Dimbu Mocanu D-i lejtőjén 648 m magasságig.) A Fehér-Kőrös mentén 
Kőrösbányától K-re Riskuliczán is nő (Chicera e. r. 40° 25' 46° 14', 531 m, 
mész), a Maros és Fehér-Kőrös közötti Hegyes és Drócsa hegységben kö
zönséges, az Erdélyi Érchegység Marosba hajló dombjain mindenütt ott 
van, épúgy a hegyvidéknek az Erdélyi Medencével határos perifériáin is, 
legmélyebben nyúlva be a Nyárád völgyébe, legkevésbé az Aranyos men
tére. A Réz, Meszes, Kolozsváralmási és Bükkhegységben gyakori, legma
gasabb termőhelye itt 725 m (Hármaspatak község határának Dimbu caluluj 
nevű magaslatán).

Tömegesebb elterjedése 200—450 m közé esik, szórványos előfordú- 
lásának felső határa átlag 630 méter.

Lelőhelyeinek községhatárok szerinti felsorolása itt következik: Bihar 
vármegye Miklóirtás, Felsőlugos, Alsólugos, Sólyomkőpestes, Kisősi, Tinód, 
Váradszentmárton, Székelytelek, Gyapjú, Mezőbikács, Nyárszeg, Biharsályi, 
Szalacs, Váradalpár, Alkér, Felkér, Biharszentelek, Rontó, Váradcsehi, Kardó, 
Urszád, Jákóhódos, Forrószeg,'Karaszó. Kőröskisjenő, Kőröskisujfalu, Hegy- 
közujlak, Sarkad, Királyhágó, Bél környéke, Bihaidobrosd, Erdődámos, 
Nagyvárad, Tenke, Belényes, Magyarremete, Tisztásfalva, Gorbolyfalva, Bi- 
harkaba, Gyepüsolymos, Alsófeketevölgy, Belényessonkolyos, Sólyom, Vár
víz, Füves, Baromiak, Lankás, Székelyhíd, Serges; Szilágy vármegye Hármas
patak, Hadad vidéke, Szamosczikó, Alsó- és Felsőberekszó, Gardánfalva, Felső- 
szivágy, Mosóbánya, Zilah, Kegye, Szilágynagyfalu, Felsóhomoród, Középho- 
moród; Kolozs vármegye Bánffyhunyad, Középfüld, Alsófüld, Sztána, Sárvásár, 
Hidalmás, Farnas, Zsobok, Váralmás, Bábony, Almásnyíres, Czold, Hideg- 
számos, Melegszamos, Kolozstótfalu, Kolozsvár; Torda-Aranyos várm. Torda- 
szentlászló, Kisfenes, Toroczkó, Oláh-, Magyarléta, Járarákos, Marosdécse, 
Alfüged, Csákó, Székelyhidas; Alsó-Fehér vármegye Nagyenyed, Szabad erdő, 
Oláhrákos, a Csáklyaikő, Gyulafehérvár, Felenyed, Alsóorbó, Miriszló, Muzsna- 
háza, Magyarigen, Ompolygyepű; Hunyad vármegye Obersia völgy, Brád, 
Nagyág, Boicza, Kőrösbánya, Csigmó, Arad vármegye Máriaradna, Honcztő, 
Kalodva, Tótvárad, Marospetres, Marosborsa, Mikószalatna, Soborsín, Boros
sebes, Kertes, Koroknya, Almásegres, Székesaranyág.
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Carpinus Betulus L. — Közönséges gyertyán.
II. k. 76. lap.

Uralkodó állományt ritkán alkot (Carpen nevű erdőrész Pernyefalva 
határában 700 m, a Drócsán 837 m, a Rézbánya és Vasaskőfalva közötti 
Tarnicán 859 [max.] s a Dealu lungun 745 m, a Meregyó melletti Csityerán 
832 m stb.), átlag 790 m-ig. Szórványosan a dombvidék és előhegység terü
letén mindenütt, a magashegység belsejében 840 m átlagmagasságig. Az 
Arányos mentén Alsóvidráig, a Fekete-Kőrösön a Biharkapunál és a folyó 
eredete felett (P. Corlatu), a Galbina folyásán 725 m-ig, a Gajna alól eredő 
Szirb völgyön 865 m-ig.

Az Erdélyi Medence felé fordított részen mintegy 60 m-el nagyobb 
a felső határok elevációja, mint nyugaton:

átlag max. adsz.
keleti rész . . . ------------- -  -------------------- 869 (1115) 40
nyugati rész ------------------- ----------------- 807 (1054) 47

Az expozíciók átlagsora DK-en és K-en mutat erős emelkedést, É-on és 
ÉNy-on depressziót; a DK-i és ÉNy-i lejtősségű hegyoldalak felső határa 
közt kereken 100 m a különbség.
m m

A felső határok megállapítását célzó adathalmaz töredékét itt közöljük:
a) Keleti rész, t. f. mag., (m)

Alsó vidra és Feketevölgy közt, Dealu Jeflestilor____  980
Hasadáti volt úrbéresek erdeje, Bogyi e. r. — ....... . 1090
Aranyosbányánál, Dumbráva e. r. __________ _____ 804
Nagylupsa felett, Runcurilor e. r. ............. ..................  734
D. Bredecel 41° 03' 46° 28' ____________________ _ 780
Havasrekettyei vö lgy------------------ ----------- ----------  781
D. Frasinyei 40° 33' 46° 4 6 ' ............. ..................... ........  930
Székelyjó község ____ _____ ________ _____ _____  858
Viság patak_____________ __________ ___________  655
Nagysebes mellett, Magúra Sebesuluj ....... ............... .. 700
Tarnica DNy, 40° 26' 46° 47'-.__________________ 770
Csityera e. r. Meregyónál, (DK-i exp .).........................  1042
V. Senti 40° 26' 46° 48' _________ ______ ________  840

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



Bihar Hegység 559

t. f. mag., (m)
Balatrici DK 40° 29' 46° 5 4 '...........................................  890
Teu Ny 40° 31' 46° 53' _______ _________ ________ 800
Hideghavas mellett, Riska mare K, maximum ____  1115
D. Izaruluj DNy 40° 54' 46° 41' — ___ _____-  _____ 1077
Szamosfőnél, Dosu Maguri DK _________ _____ ___  1083
Priszlop 41° 02' 46° 39' ______________________ -  941
Székelykő D----------- ---------- ---------- -------- - .............. 1000

b) Nyugati rész,

Rézbányánál, Dealu Negru Ny ______
Biharmezőnél, Magúra D -______ ____

Dimbu Ascucit DNy--------------
D. Verde Ny ------------- - ------
D. Ulmuluj N y-____ _________
Runcul N y.................... ...............

Rézbányánál, Priszlop D ----- ------- -
Kőrös eredete felett, P. Corlatu______
Biharkapu DNy—......... .............................
Rézbányánál, Csityera D 40° 17' 46" 31' 

Cicorae DK, maximum - ......... -
Bondoraszótól ÉK-re ( GrujuJadulujDNy ...............

I Vrfu Deasa DK..........................
Jádremete felett, Piatra Bulz ........................ - .........
V. Guga 40° 15' 46° 46' .......................... . .....................
Jádremeténél, Vurfu Ars N y...........................................

Daica Ny ............................................................
A Plésa Ny-i old. (Pistelnica) 39° 50' 46° 32'..............

910
840
900
778
700
820
876
910
856
928

1054
1006
976
864
712
956
891
680

Magasan fekvő és exponált helyeken rendesen nem nő fává, pl. 
Aranyosfőnél (Costa maré e. r. 845 m, ahol ráadásul a legelő-marha is 
bántja), a Rézbánya környéki Tarnica hegyén m-nél (általános maxi
mum), a Gyalui havasoknak az Aranyos völgybe hajló homlokain (Aronesti 
e. r. 40° 47' 46° 24) 1038 m magasságban, a Gajna alatti Piatra Bulz mész- 
tömbjein 954 m-nél stb. Az eltörpülés legfelső esetei kereken 1000 m-t 
adtak átlagul.

Corylus Avellana L. — Közönséges mogyoró.
II. k. 77. lap.

Az előhegyek legmagasabb kúpjain is nő, a Plésán (1114 m), a Vul
kánon (1264 m), Drócsán (837 m). A nagyobb heg^vonu latokon átlag 1130 
m magasságig ér:

átlag max. adsz.
a keleti területen ............—....................  1140 (1432) 30
a nyugati területen — ...... .........................  (1330) 15

különbség (+  Keleten) 50 ( 102)
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a) Keleti rész

Aranyosfőnél, Girda saca völgye
Casa de piatra .........
Sztorhás D....... ............

Fehérvölgynél, Paltyinis DNy
Ursoja D ......... ...........

Felsővidra felett ..................—
Alsóaklosi Szkerisora.................
Pilis hegy Nagyenyedtől Ny-ra
Hideghavas mellett, P e rs a ........
Tarnica.....................................
D. Rogozsel .............................-
Nimoeasa, maximum -----------
D. Fontini...... ..............................
Resinaruluj .............. ................
V. Ars ... - ..................................
V. Saca ...............-.....................
Botyásza K -.........................—.
Nagylupsa mellett I ^serboj

‘ \ Pogyma ...

40° 26' 46° 24' 
41° 03' 46° 28'

40° 26' 46° 47' 
40° 31' 46° 48' 
40" 27' 46° 42' 
40° 30' 46" 41'5' 
40° 33' 46° 42' 
40° 30' 46° 42' 
40° 30' 46° 43' 
40° 23' 46° 42'

f. h.
(m )

1199
1274
1226
1287
1121
1150
1253
1112
1205
1213
1060
1432
1276
1094
1072
958

1183
1104
1071

b) Nyugati rész

Biharkristyór felett, Izvoru Bihari . . . -------------------  1124
Rézbányánál, Frasinyei -------------- -------- -------------  1220
Fekete-Kőrös eredeténél, P. Corlatu------------------ - — 1000
Vasaskőfalvánál, Magúra Fericsi---------- — -----------  1100
Biharfüred környékén, Ördögmalom ÉNy --------- ------ 1310
Jaduluj__________________ _____  40° 14' 46!> 42’5' 1058
Vurfu Deasa __________________  40° 14' 46° 42' 1083
Breásza gerinc a Bohogyei alatt, maximum ..............  1330

Betula verrucosa Ehrh. — Bibircses nyír.
II. k. 77. lap.

Mindenütt előfordúl; nyíresekbe tömörülve legmagasabban a felső- 
podságai Vulturesef sziklái felett (a Szkerisora alatt) 1197 m-nél, a hasadáti 
volt úrbéresek erdejében 1090 m-aél. Általában csak szórványosan: átlag 
1310 m magasságig.

Felső határok:
t. f. mag., (m)

A Nagy Aranyosnak Riu albu nevű mellékvölgyén ... 1105
Aranyosfőnél a Girda Sacan.................... ............. ........  1085
Storhás gerinc, előbbitől Ny-ra ....................... . ......... 1346
Gruj galbina gerinc, a Bihar-csúcstól ÉK-re ..............  1365
Fehérvölgy felett, a Pareu Aradin .......................... ... 1389
Fehérvölgy határában, a Paltyinisen .........................  1338
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t. f. mag., (m)
Jósikafalva felett, a P. Mori-n ----------------------------  1359
Bondoraszótól K-re, Breásza e. r............ . — — ____  1330
A Gajna melletti Piatra Aradulujon (DK) maximum— 1422
Rézbánya felett, Piatra Graitore (ÉNy)----------------- -- 1308
Alsóaklosi Szkerisora (K)------- —________ _________ 1350

Alnus glutinosa Gärtn. — Mezgés éger.
II. k. 78. la.p.

A nyugati területen föltűnő mélyen marad el, átlag 500 m-nél, holott 
az Aranyos és Szamos vízgyűjtőjén 740 m-ig emelkedik.

Felső határok:
a) Nyugati rész t. mag., (m)

Vasaskőfalvától K-re, Galbina p a tak ----------------- ------ 476
Tataroj D ............. ........... ............  574
Dosu Galbini K .................... — 565

Biharkristyórtól K-re, D. Pietri DK -----------------------  396
Cserbuluj K....... ..................— — 453

Bondoraszónál, Valea Plajuluj — ....................- ..............  406
Sólyomkő a Rézhegységben, maximum1----- -------------  601
Bondoraszónál, Banyászka völgy----------------------------  500
Valea Reá Bondoraszótól K-re--------------------------------  445
Nagyhalmágytól ÉK-re, V. Sirbuluj ............................... 570
Királyhágó ............................. ............ ......... -  ________ 582

b) Keleti rész.
Viság, Visaguluj völgy....... . ........ ............... ...................  678
Nagysebes felett, Surduluj völgy — -----------------------  758
Havasrekettyénél, Retyicel völgy, maximum ~---------  950

Seceu patak ----------------------------  870
Kisfenes patak ------------------- - ........... .........................  670
Magyarfenes patak — ....... ............... -...........................-  800
Tordaszentlászló felett, Aranyos patak -------------------  655
Nagyenyedtől Ny-ra, Szabaderdő völgye----- -------   558
F ekete L. adata 1875-ből, Bedellői havas ----------- 705

Alnus incana Willd. — Hamvas éger.
II. k. 78. lap.

Helyi alsó határának egyike a Pece-patak mente Nagyváradnál (140 
m); az Alföld felőli részeken általában ritka, a többnyire nagyobb folyók 
mentén lelhető fel, pl. Révnél a Sebes-Kőrös mentében (285 m), Lippánál 
a Maros szigetein (123 m).

1 Kerner felső határadatai: Dealu maré (vízválasztó a Fehér- és Fekete-Kőrös 
közt Biharkristyórtól D-re) 610 m, Valea pulsuluj (Vasaskőfalva mellett) 603 m.
fekete—Blattny : Fák és cserjék elterjedése. 36
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Felső határa átlag 930 m; kivételesen 1145 m magasan is találtuk.
Felső határok:

t. f. mag. (m)
A Melég Szamos felső folyásán, Runcu ars — ......... 1145
A Piatra Tisza alatt Bondoraszónál, Secatura----------- 980
A Drágán mellékvölgye, Krecsun völgy --------------- 985
A Vlegyászától D-re, Valea arsa....... ......... ................... 1072
A Meleg-Számos mellékvölgye, V. Ponor ---------------  1120
A Drágán mellékpataka, P. Visaguluj .........— --------  678
A Drágán alsó folyásán, P. Izvoru ------ —........... -  1017
Nagy sebes felett, Surduluj völgy---------------------------- 992
Hasadát mellett, D. Ceraru —......... .. ....................— 1030
Hasadáttól Ny-ra, Nagy-Fenes patak forrása — ... .... 990
Bucsonynál, a Detonata alatt ----------------------------  800
Aranyosbányánál, Harmonyásza völgy — ---------------  992
Fehérvölgy, Nagy-Aranyos völgye -------------- ------- — 633
Albák patak— ....... .....................— -------------- -------- - 740
Fehér völgynél, Lemasoja p a ta k ------- -------------------  754
Szamosfő vidéke, Fatia valouluj (lúcosban) ..............  1027

Feltűnő, hogy a Nagy-Aranyos völgyén viszonylag oly mélyen marad 
el (633 m-nél); Topánfalva és Bisztra vidékén (mintegy 660 m) gyakran 
20—30 hektár kiterjedésű, összefüggő állományokat is alkot.

Alnus viridis DC. — Havasi éger.
II. k. 78. lap.

A legmagasabb hegykúpok hűvös oldalain, vizenyős völgyvégein, 
sziklapadkákon; az Izvoru Biharin 937 m minimális magasságban, a Bihar 
ÉK-i oldalán maximálisan 1780 m-nél, általában 1400—1740 m közt.

Feljegyzett tenyészőhelyei: Bohogyei (1538—1620 m), Botyásza (1636— 
1722 m É), Piatra graitore a Brityeitől D-re (1532 m, D-i exp.), Fontina 
Rece és Cornu Muncsilor a Bohogyei és a Carligatu közt (1575 m É), 
Zanoge a Bihartól Ny-ra (1485 m DNy), a Detonata flocosa csúcsa alatt 
(Bányai J.)

Salix Caprea L. — Kecskefűz.
Hiányos megfigyeléseink nem nyújtanak biztos támaszpontot a felső 

határ megállapításához; Kerner is csak a maximumot jelölte meg: Valea 
Séca a Bihar ÉNy-i lejtőin 1350 méter.

Salix alba L. — Feliér fűz.
II. k. 78. lap.

Folyóvizek mellett, anyagáikokban, gyakran ültetve is, a síkvidéktől 
940 m átlagmagasságig. A Kőrösök, a Kis- és Nagy-Aranyos, a Jád, Drá
gán és Sebes, majd a Szamos és ezek mellékpatakain.
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Felső határok:
t. f. mag., (m)

Aranyosfő felett, Riu albu völgy----------  ---------------  1026
Aranyosfőnél, Lepus völgye — .........— ------- ------- ~ 991

Girda saca----------------    1022
Ursoja völgy Fehérvölgy község felett — ---------------  998
Havasrekettye mellett, Rosinaruluj D, maximum------- 1200
Havasrekettyétől Ny-ra, Valea Saca_____________   965
Viságnál, Tarnica Visaguluj ------------------- — _____  908
A Batrinától É-ra, V. Izbuc ------ — ---------------------  1178
A Drágán mellékvölgye, V. Krecsun -------------------  985
Hideghavasnál, Riska maré ....... .....................—____  1024
Kisfenes p a tak _______________________________ — 720
D. Izsaruluj, Hideghavas és Felsőszamos közt_______ 915
Rézbányánál, Csityera------------   — 976
Fekete-Kőrös völgye ____________________    700
Rézbányánál, Dealu lung---------   — 912

Salix fragilis L. — Törékeny fűz.

Többnyire a fehér fűz társaságában; felső határát Kerner 870 m-re 
teszi, részünkről csak maximumot említhetünk: 1010 m a Vulkán alatt 
Abrudbányánál.

Salix silesiaca Willd. — Sziléziai fűz.

Kerner és S imonkai után: a Bihar főcsúcsai alatt, a Vlegyászán, a 
Drágán völgyén, a Gyalui havasokban egész a felsőpodságai Szkerisóráig, 
Felső vidránál, Aranyosfőnél, a Vrfu Brityein és a Bohogyein, leggyakoribb 
a Batrina-platón, a Galbina völgyben és mellékpatakain. A Gajna Arad 
vármegyébe eső lejtőin nem fordúl elő, Csató a Fenes melletti Zergekövön 
gyűjtötte. Általában 520—1620 m közt, tömegesebben 950—1300 m közt 
(Kerner). A Botyászán 1614 m-ig, a Vlegyászán 1600 m-ig találtuk.

Salix cinerea L. — Hamvas fűz.

Posványos helyeken, nedves kaszálókon, nyíltabb völgyek partmellékén. 
Alsó határa nincs, eddigi maximum 845 méter az Aranyos folyó mellett 
Feketevölgynél (Kerner A.)

Populus tremula L. — Rezgő nyár.
II. k. 79. lap.

Ha nem vagyunk tekintettel a fa- és cserjealakra, úgy felső tenyé
szeti határát kereken 1250 m-re vehetjük. Az általános maximum 1590 m 
a Vlegyásza ÉNy-i lejtőin, a Botyászán még 1578 m magasságban is fává 
nő (a faalak maximuma, lúcfenyvesben), a Gruj Nanulujon 1486 m-ig ér

36*
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fel. Magas termőhelyen láttuk még: a Piatra Ars csúcsa 1470 m és a 
Gropa Lárg K-i lejtője 1471 m Havasrekettyénél, Girda saca 1199 m Aranyos- 
főnél, Petrusesty 1273 m Fehérvölgynél, Dobrus tető 1394 m Gyalui 
havasokban, Breásza erdőrész 1330 m Bondoraszótól K-re, az alsóaklosi 
Szkerisora mészsziklái 1306 m. Az előhegyek területén nem képez felső 
határt, többnyire a legmagasabb csúcsokon is nő: Detonata goale 1169 m, 
a Vulkán csúcsa 1264 m, a Plésa teteje 1114 m, Moma 812 m stb. A mé
lyebben fekvő területeken az Alföld széléig mindenütt közönséges, viszonylag 
ritkának mondható a felső Számos-mente összefüggő lúcosaiban.

Populus alba L. — Fehér nyár.

A harmadkori dombok alacsony termőhelyein, a fővölgyek alsóbb 
szakaszain. A tenkei Felsőerdőben (180—210 m), Biharsályin a Pintérek 
gödre nevű helyen (230 m), a Maros-mentén Lippa és Nagyenyed közt 
mindenütt, Algyógyalfalun (Cornet nevű dűlő 218 m), Borrév és Vár falva 
közt az Aranyos mentén (360 m), Ökrösön (265 m), a csontaházai erdőben 
(355 m), Magyarfenesnél, az Ompoly mentén Fenesnél is, a Fehér-Kőrös 
mentén Borossebesnél, Kishalmágynál, a Sebes-Kőrös mellékén Élesd, 
Barátka, Alsó- és Felsőlugos, Sólyomkőpestes, Kisősi környékén, Nagy
váradnál, a Fekete-Kőrös vízmellékén Pusztaholiód, Venter, Sólyom, 
Belényesújlak, Belényessonkolyos, Magyarremete, Várasfenes, Tisztásfalva, 
Kőröstárkány és Tárkányka határaiban. Legmagasabban fekvő termő
helyén eddigelé Bihardobrosdon láttuk 410 m-re a tenger felett.

Populus nigra L. — Fekete nyár.

Az előbbihez hasonló termőhelyeken. Kerner adatai: Nagyvárad, 
Vaskóh, Peleskefalva és Jószás; kiegészítjük még a következőkkel: Bihar- 
sályi (230 m), Kőröskisjenő (155 m), Esküllő (261 m), Szentelek (200 m), 
Belényessonkolyos (171 m), Kiskáránd (249 m), Aranyos völgye Felső- 
szolcsvánál (460 m). Ez utóbbi adat a vertikális irányú elterjedés eddigi 
maximumát szolgáltatja.

Ulmus montana Witli. (U. scabra Mill.) — Hegyi szil.
II. k. 79. lap.

Az Alföldnek a Bihar hegység felé eső területén mindezideig senki 
sem találta, ezért az alsó tenyészeti határ megállapítása is jogos; átlag 
320 m-re tehető, eddigi minimum 221 m Bihardobrosdnál a Vida nevű 
erdőben. A szilágymegyei Mosóbánya mellett 380 m-ig, Kövesdnél 250 m-ig, 
Révnél 285 m-ig kerül le, a Tordahasadékban 450 m msgasságban nő.

Legfelső termőhelyei ritkán 1000 m-en fölüliek, 38 magasságmérés 
csak 940 m-es hegyvidéki átlagot adott. Külön csoportosítást téve a keleti, 
külön a nyugati területre, kereken 40 m-el nagyobb átlagot nyerünk a 
keleti területrészre:
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átlag max. adsz.
Keleti rész ...............• - ......................  1262 21
Nyugati ré s z .........-..............................— 920 1185 17

Legfelső előfordulási eseteit — melyek közül néhányat fel is soro
lunk — jobbára bükkösökben, ritkán lúcfenyvesben találtuk.

Felső határ 
t. f. mag., (m)

Feketevölgynél, Belestyilor e. r . --------------- ------------  973
Aranyosfőnél, Girda saca— --------------- -------------- -- 950
Fehérvölgynél, Lemasoja - -------    806
Nagylupsánál, Muntyele maré - ___ j------ --------- 1031
Bisztrónál, Aronesti (40° 47' 46° 24') ___ - ... ... ... 1038
Hideghavasnál, P. Rosu _______________________ _ 1009

Riska maré .................... ......... . - .................. 846
Persa _________________________     1010

Biharkristyórnál, Izv. B ihari_______ ________ — 1055
Runcul — _______      969

Rézbányánál, P. Corlatu ----------------------------     1012
D. Frasinyei DNy.— — ....................—  — 1150

Vasaskőfalvánál, Grohotul__________ .—  ________  980
Biharfüred környéke, Tisza DNy __________ — 1033

Balalásza Ny________________ 1185
Jaduluj DNy — ----------  1060
Gruj Nanuluj K  ------------- —  1155

A Vlegyásza környéke, Valea Ars ____   1005
Tarnica DNy, max. ----------   1262
Csernisora N y --------------- — 1100

Ulmus campestris L. (U. glabra Hill.) — Mezei szil.

Főleg az alacsonyabb dombvidék és a folyómellék erdeiben, erdő
széleken, bokrosokban, gyepűkben — a magashegység lábáig. Alsó határa 
nincs; maximum az Alföld felé eső területen 582 m (Királyhágó), az Er
délyi Medence szélein 828 m (a Székelykő DK-i lejtőjén, párás változat).

Ulmus eífusa Willd. (U. pedunculata Foug.) — Vénic szil.

A Fekete- és Sebes-Kőrös medencéjének alsóbb szakaszain elterülő 
lapályos erdőkben, folyópartokon igen elvétve (Nagyváradnál a Fácános
liget1, Váradszentmárton, Biharsályi, Nagyürögd, Kőröskisjenő, Esküllő). 
A Maros mentén Lippánál, a Számos-melléken Kolozsvárnál, az Aranyos 
folyásán Torda mellett (S imonkai ).

1 V. ö. Simonkai, Nagyvárad és a Sebes-Kőrös felsőbb vidéke. — Math, és 
Természettud. Közlemények XVI. k. 120. lap.
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Tilia parvifolia Ehrh. (T. cordata SÜL) — Kislevelű hárs.

A biharmegyei részeken ritkább és alacsonyabb termőhelyeken nő, 
a keleti lejtőkön gyakoribb s magasabb felső határt ér el, mint a nagy
levelű hárs.

Felső határ:
átlag max. adatsz.

keleti rész--------------- — — . _____ 1030 16
nyugati ré s z __________— . ____  615 655 3

különbség (+ Keleten) ... — ____  155 — —
Kerner a Rézbánya melletti Piatra lungán 600 m-re találta felső 

határát; ezen a vidéken körülbelül ebben a magasságban láttuk a Fekete 
Kőrös völgyén (543 m), a Galbina folyó Aleuluj nevű mellékvölgyében 
(646 m DK) s a Biharmező melletti Crisuluj erdőrész DNy-i lejtőjén (655 
m DNy-i exp.) is. A Fekete-Kőrös középső szakaszának harmadkori domb
vidékén (170—340 m közt) észrevehetően gyakoribb, tömegesen azonban 
sehol sem nő.

A keletibb hegytömegekben, pl. a Vlegyásza É-i és K-i kifutásain, 
a Gyalui havasok K-i előhegyein s az Erdélyi Érchegységben1 mindenütt 
jelen van. — Erről a vidékről szerzett magas termőhelyeinek néhánya:

t. f. mag., (m)
a Meregyó melletti Csityera K-i oldala_____________ 780
a Nagysebes „ Magúra Sebesuluj É-i oldala____  568
Drágán völgy .................................................................. 570
a Hasadát melletti D. Ceraru (DK 41° 2' 46° 39') — 1030
Priszlop e. r. Hasadát és Hideghavas közt....................  902
P. Rosu Hideghavas mellett, DNy-i exp. ............ ........ 934

Tilia grandiiblia Ehrh. (T. platyphylla Scop.) — Nagylevelű hárs.

Az Aranyos és Szamos mellékén nem találtuk, S imonkai sem látta 
itt vadon s így ScHUR-nak a Kecskekőről említett adata még megerősí
tésre szőrül. A Bihar hegység biharmegyei részén, épúgy a Hegyes és 
Drócsa hegységben, a Vlegyászának a Sebes-Kőrösbe nyúló részein, a 

- Kodra hegységben Menyházánál, az Élesdtől D-re eső Királyerdőben 
(Felsőhodu, 716 m) szórványosan terem s átlag 640 m-ig emelkedik fel a 
hegységbe.

Tilia tomentosa Mönch. — Ezüstlevelű hárs.
Elterjedési körébe még az egész Bihar hegység beleesik; Nagyvárad

nál a Félikszfürdő és Betfia község közti erdős dombokon,1 2 a szilágy
megyei hegysorok mindegyikén, a Kraszna folyó mellékén Szilágy somlyó

1 V. ö. Botanikai Közlemények, 1912. évf. 128 lap.
2 Simonkai, Nagyvárad és a Sebes-Kőrös felsőbb vidéke. — Math, és Termé

szettud. Köziem. XVI. k. 100. lap.
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nál,1 a Bükk hegységben a szilágy—szatmári határon (492 m, gerinc), 
Hadadon.

Bihar vármegyéből következő feljegyzéseink vannak: Tenke (157— 327 
m), Kardó, Biharsályi (Milántető 246 m), Váraduzsopa (168 m), Miklóirtás 
(305 m), Ökrös (Cimpu maré 206 m), Biharegregy (Rugóra 330 m), Kis- 
káránd (249 m), Várasfenes (Fatia Osoju 480 m), Belényessonkolyos (171 m), 
Belényesforró (258 m), Bihardobrosd (Vida 218 m), Hegyközcsatár (249 m)? 
Hegyközszáldobágy (278 m), Kerekesfalva (161 m), Kőröskisjenő (Nyíres 
281 m); a gálosházai erdőben f. h. 557 m, a tízfalusi erdő Dealu maré 
nevű hegytetője alatt 608 m-ig (D-i exp.); kövesdi völgy (225 m), Füves 
(208 m), Rév (Dumbráva e. r. 318 m); — Bondoraszó határában,
a „D. plajuluj“ DK-i lejtőjén (40° 14' 46° 41') 715 m-re van a magassági 
elterjedés maximuma s egyik szélső határpontja a Bihar magashegységi 
területe felé.

Kerner ez utóbbi termőhely szomszédságából, az erdődámosi mész- 
platóról (Mézged mellől és a Maguráról) közli; a Sebes- és Fekete-Kőrös 
közti hegyeken tehát a magashegység belseje felé keletnek nem éri el 
a Jád folyót. A batrinai fensík déli peremén (KERNER-adatok) a Vrfu Kaliciin 
(40° 18' 46° 36'), a Magúra sécán (40° 19' 46° 35'), a Vasaskőfalva megetti 
szienitsziklákon, a rézbányái Piatra lungán (a katonai térképen: Dealu 
lungu); sokkal gyakoribb és erőteljesebb növekedésű a Kodru hegységben 
Déznánál és főleg Menyháza környékén, a Hegyes hegységben Keszendnél 
s a Fehér-Kőrös völgyén Jószáson, Peleskefalván, Sövényesen át Kőrös
bánya vidékéig. A Fehér-Kőrös mellékén Blattny még keletebbre, a 
Sirbuluj völgyben s az Obersia völgyben is (közel a Syringa Josikaea 
termőhelyéhez 520 m-re a t. f., bükkösben) látta. A Hegyes és Drócsa 
Marosba lejtő részén: Máriaradna, Marosborsa, Marosmonyoró, Maros- 
kaproncza, Garassa határaiból ismerjük, S imonkai az Erdélyi Érchegységben 
Boiczán szedte, egyetlen bejelentés jött Nagyenyed vidékéről (Muzsnaháza 
határa „Mutya“ nevű erdő) s a bejelentést tévő Szűcs Elemér urad. főerdész 
be is küldte a megjelölt termőhelyről szedett leveles gallyát.

Az elmondottak után azt látjuk, hogy tömegesebb elterjedése e 
hegyvidék délnyugati és nyugati előhegyeire esik, keletnek haladva elő
fordulása egyre sporadikusabb, az Erdélyi Medence szélén majdnem hogy 
eltűnik. Három felső határadat 630 m átlagot ád, a vertikális határok 
maximuma 715 m Bondoraszónál, Bihar vármegyében van.

Acer platanoides L. — Korai juhar.

II. k. 79. lap.

Előfordúlása mindenütt szórványos, kereken 1000 m t. f. magasságig 
(faalakban):

1 U. ott, 294. lap.
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a keleti részen_________  —
a nyugati részen ---------------

átlag
1060
940

max.
(1250)
(1217)

adsz.
13
14

különbség (+  Keleten) ......... 120 ( 33)

Keleti rész.

Alsóvidránál, Pojén, maximum....... . ..........................
Dimbu Tebesty DK ....... . ...............  40° 26' 46° 22'
Sebesei DK .....................................  40° 18' 46° 44'5'
Poj. Dragoteanuluj D K ....................  40° 18'5'46° 44'

46° 46' 
46° 47' 
46° 47' 
46° 48'

P. Cserna ENy ...............................  40° 25'
Tarnica K ................................-.......... 40° 26'
Csityera DNy................... ............ ... 40° 35'
V. Senti ÉNy...................................... 40° 26'
V. Corbuluj D (Havasrogoz környékén) ....................
Franturi DK .....................................  40° 30' 46° 47'
Nagysebes felett, Dragoja ÉNy........................ ............
Járavize és Hidegszamos közt, D. Braduluj ÉK____
D. Izsár DNy .....................................  40° 54' 46° 41'

felső határ 
méter
1250 
1191 
1174 
1132 
1122 
1100 
840 
925 

1010 
1009 
915 

1019 
1090

Nyugati rész.

Tisza K — -------------- --------___  40° 13' 46° 43'
Runcul DK _____________ ___  40° 17' 46° 26'
Csiresul Ny ______________ ___  40° 16' 46° 27'
V. Csiresul K ____ _________ ___  40° 16' 46° 27'
Csityera D__________________-----  40° 17' 46° 31'
Fraszinyei N y -____ _________.......  40° 18' 46° 29'
D. Lungu Ny — — ------------- ___  40° 18' 46° 29'
Dosu Corlatuluj DNy — ----- ___  40° 19' 46° 30-5'
Corna K — ---------------------- ___  40° 19' 46° 30-5'
Galbina DK (sziklaszoros) — ~
Piatra Tisza N y -------------- — . ... 40° 13' 46° 43-5'
Bondoraszó, Muncsel É — ... ..
Verfu Deasa É K _______________  40° 14' 46° 425'
Zapogye ÉNy.............................. . ... 40° 19' 46° 49'

1033
843
635
847

1000
938
912

1052
1217
847

1015
765

1063
940

Eltörpülve is láttuk, 1240 m-nél a Tarnica DK-i lejtőjén (40° 26' 46° 
47', gránit) s 1330 m magasságban a Piatra Arson (40° 29' 46° 42', mész, 
DK-i exp.); mindkét eset a keleti területen, utóbbi az általános hegyvidéki 
maximum.

Kerner 270 m-re teszi alsó tenyészeti határát. Nem tartjuk indokolt
nak e határ megállapítását, mert az Alföld széléig lejön s magán a síkon 
is — kivételesen — előfordul; 240 m-nél nő Solymosváron (Arad vm.), 
246 m-nél Biharsályin (Grihegy e. r.), 250 m-nél Ökrösön, 238 m-nél 
Hegyközszáldobágyon, 165 m-nél Nagyváradnál (Hájó e. r.) s a Várad- 
szentmártoni erdőben 152 m magasan már sík területen.
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Acer Pseudoplatanus L. — Hegyi juhar.
II. k. 80. lap.

A juharok közül a legszélesebb tenyészeti övét alkotja: leszáll a sík
ság pereméig, felhatol a havasalji területekig, néha az alhavasi táj széléig 
is. Bükkformációban — főleg mészalapkőzeten — legelterjedtebb, elszórva 
mindenütt fellelhető; ritka, de nem hiányzik a Biharhegység rézbányái vonalán 
sem/  sőt éppen itt igen tekintélyes magasságokban (1500 m-en felül is) nő.

Mély előfordulásai: Solymosvár (Kuonica e. r.) 200 m, Dorgos 200 
m, Pernyefalva 350 m, Szabaderdő 412 m, Bélegregy 270 m, Fenes 320 
m, Bihardobrosd (Vida völgy) 220 m, Hegyközszáldobágy 238 m, Kőröskisjenő 
(Nyires e. r.) 281 m, kövesdi völgy a Rézhegységben 218 m, Tordahasadék 
450 m.

Faalakú előfordúlásának felső határa átlag 1320 m magasságban van; 
a keleti és nyugati területek szembeállításánál jelentős különbséget a felső 
határoknál nem találtunk, a keleti és nyugati maximum-adat (1561 és 1585 
m) közt is csekély az eltérés.

A felvett 52 határadat közül itt csak a magasakat említjük:

Izvoru Bihari Ny, max.
Gruj lung ÉNy_____ —
D. Ascucit N y ........  —

Fraszinyei DNy — -
D. Lungu DNy ----
Tataroj D (tető) ___

Bondoraszótól ÉK-re, Verfu Deasa D -------------
Cimpu Baitu É ~ ..........—

A Nagy Biharnak Bihar- 
mező és Biharkristyór < 

felé eső lejtőin

Rézbánya és Vasaskő- 
falva felé eső részén

faalak
felső határa, 

méter
.. 1585 
.. 1425
„ 1452

1230 
1148 
1292 
1160 
1238

Taurile ÉNy ----------------------------  40° 17' 46° 41' 1346
Mag. Rosianuluj DK — ---------------  40° 19' 46° 44' 1397
Piatra graitore Ny ------------------ .. 40° 23' 46° 40' 1384
Mag. Vunata DNy ------------------ .. 40° 26' 46° 365' 1505
Botyásza Ny ------------------- ------- .. 40° 22' 46° 42' 1431
Bohogyei DNy ----------- - .......... .. 40° 19' 46° 39' 1484
Gruj Nanuluj K ------ --------------- .. 40° 24' 46° 42' 1561
Piatra Ars É ---------------------------.. 40° 30' 46° 42' 1468
Valea Ars ÉK------ ------------------- .. 40° 30' 46° 42' 1410
Vurvurás ÉNy_________________ .. 40° 26' 46° 4 4' 1405
P. Cérna (a Vlegyászától Ny-ra) .. 1455
Tarnica ÉK ---------- -------------- .. 40° 26' 46° 47' 1426
Csernisora ÉNy ------------------ — -  40° 25' 46° 47' 1504
Humpleu DNy ....... - ............... ...... 40° 29' 46" 40' 1445
Stinisora D K _________________ .. 40° 23' 46’27' 1398

1 Kerner A., Die Vegetationsverhältnisse stb. (1875.) 87. lap.
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570 Magassági elterjedés

faalak
felső határa, 

méter
Storhas D ........................................... 40° 26' 46° 31' 1222
Preluca DK .....................................  40° 45' 46° 26' 1276
Szkerisora K ........................... ........ 1 41° 02' 46° 29' 1350
Dealu maré DNy........................   ... 40° 42' 46" 38' 1268

Acer campestre L. — Mezei juhar.

II. k. 80. lap.

Mindenütt közönséges és nemcsak a magashegység lábáig (Rézbánya, 
Biharmező), de elvétve azon túl, a völgyek felső szakaszain is előfordul. 
Helyi határai a havasok felé: Kisszegyesdtől ÉK-re a Boroleasza e. r. (40°
16' 46° 32', mész), ahol 893 m-nél is fává nő, a Fekete-Kőrös eredete
feletti Corlatu patak (40° 19' 46° 30', mész) 770 m magasságban, Bihar- 
kristyórnál a Leuka patak 471 m magasságban, a Biharkapunál 764 m, a 
Vasaskőfalvától ÉK-re eső V. Aleu és V. maré patakok 500 m körüli 
magasságai, a Bondoraszótól ÉK-re már a Jád völgyéhez közel eső Gruju 
Jadulujon (40° 14' 46" 43') 1020 m magasságban bükk között.

Az említett magasságok egyúttal a vertikális irányú elterjedés felső 
határadatai is, ezeken kívül még következő magas termőhelyeit közöljük:

t. f. mag., (m)
Tor dánál a Királyerdő (mész) ------------------- --------  700
A Bedellői havason, mint bokor....... ...... — ------------  1030
Aranyosbányánál, a Baia Rosi --------------- ------------  985

a Dumbráva — — ---------------  862
a Hermonyásza ---------------     778

Nagylupsánál, a Casilor patakban ___ _____— — — 603
az Obursa e. r.-ben--------------   790

Rézbánya és Kisszegyesd közt elegyetlen állományt
alkot a Petraniulon (40° 14' 46° 31', mész)......... 736

Nagysebesnél, Magúra Sebesuluj...... ....................   767
Dragoja_______ — - ................. .............. 865

Jádremeténél, Zapogye (mész) --------------- -------- — 613
Magyar-Fenes patak ______________________  804
Toroczkó mellett, Székelykő K (mész) max......... ........ 1090
Nagyenyedtől Ny-ra, Pilis DK (mész) — ---------------  1038
Abrudbányánál, Vulkán (mész) ___  . . . ---------------  986
Brádtól É-ra, Piatra Bulz (mész) ------ — - ........... -  963

Átlagosan 720 m-re tehető az általános felső határ; a keleti területen 
830, a nyugatin 630 m-re, s bár azt láttuk, hogy a Bihar főgerinceit közelebb 
éri az Alföld, mint az Erdélyi Medence felől, a magassági határoknál 200 
m-es differencia jelentkezik, -j- a keleti területre; a hegyvidéki maximum 
(1090 m) is ezen a részen van.
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Acer tataricum L. — Feketegyűrű juhar.

Magassági határainak kevés jelentősége van; 400 m-en felül ritkán 
fordúl elő. az eddigi maximum 432 m (a Tordahasadékban). Annál érde
kesebbek azok az adatok, melyekből nagy vonásokban megállapíthattuk, 
hogy a főbb völgyek mellékén milyen mélyre hatol be a hegység belsejébe?

A Fehér-Kőrös mentén Kerner szerint körülbelül Halmágycsúcsig 
ér, Michalus azonban azt közli velünk, hogy a közvetetten völgymellé
ken Mihelénynél (Hunyad vármegye) nőnek az utolsó példányok. A Fekete- 
Kőrös mentén Belényesig mindenütt jelen van, innen a hegység felé Kere- 
szély, Borda, Lelesd, Bontesd, Belezsény s végre Alsófeketevölgy a legszélső 
termőhelyei. A Sebes-Kőrös vízgyűjtőjén Csarnóháza határáig követhetjük. 
Az Erdélyi Medence felől: Kolozsvárnál, Szászfenes, Magyarlóna és Gyalu 
határaiban terem, az Aranyos mentén Mészkő és Borrév környékén; Nagy- 
enyed, Felenyed, Olálapád, Miriszló, Magyarigen, Gyulafehérvár, Szabad
erdő, Alsóorbó, Felfüged vidékén s a Maros melléki dombokon. A Sebes- 
Kőröstől északra elterülő Bükk- Réz- és Meszes-hegység alacsonyabb 
helyein — főképen a síkvidékhez átmenetet képező dombsorokon — min
denütt közönséges.

Fraxinus excelsior L. — Közönséges kőris.
II. k. 80. lap.

Sehol sem hiányzik; felső határa átlagosan 1010 méter, mely érték 
a nyugati területeken 970 m-re esik, a keletieken 1040 m-re emelkedik 
(-J- 70 m Keleten). Maximumok: nyugaton 1265 m (a romanyászai tisztá
son a Biharcsúcstól Ny-ra), keleten 1350 m (az alsóaklosi Szkerisora mész- 
szikláin). Általában a völgyekben és az északos oldalakon már 1000 m-en 
alul elmarad, a délieken ellenben rendesen e fölé kerül. Az adatok meg
felelő csoportosítása az alábbi diagrammot szolgáltatja:

m 
1100

1010 
1000

900

800

Fraxinus excelsior L. — felső határa (faalak) a Bihar hegységben.

Fontosnak tartjuk itt megemlíteni, hogy a kőrist a szerteszéjjel 
és gyakran magasan fekvő tanyák közelében, parasztházak udvarán, 
kerítéseiben majdnem mindig megtaláljuk; ekultivált példányokról Kerner 
is megemlékezik, lombtakarmány nyerése céljából ültetik a románok. Az ily

m
1100

1010
1000

900

800
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fák maghullásából az erdőkben létrejött ujulatot az eredeti megtelepedéstől 
különválasztani már nem lehet, a házak közt lévő példányok lehetőleg 
figyelmen kívül hagyattak.1

Előfordúlásának legfelső esetei, a már említett keleti és nyugati 
maximumon kívül: t*f*1f ag-méter

Aranyosfőnél, Girda völgye—........................................   939
Aranyosfő határában, Zanoge ..................................... ' 1107
Fehérvölgy határában, Petrusesty DK.............................  1017

Ursoja D ............ -..................... .........................  1121
Aranyosbányánál, Baia Rosu ........., ........................... 846
Nagylupsa határában, Pareu Casilor völgy .........— 761
Aronesti DNy...............-.....................  40° 47' 46° 24' 1108
Nagyenyedtől Ny-ra, Pilis K ....................—..............  1022
Vulkán............................. -............ — 40° 37' 46° 15'
Dimbu sec Ny ................................ 40° 19' 46° 24'
Runcul Ny....... ...................................  40° 17' 46° 26'
Csicsera Ny -....................................  40° 17' 46° 31'
P. Corlatu D — ........- — ........- — 40° 19' 46° 3D5'
D. Fraszinyei DNy ..........................  40° 18' 46° 29'
Grohotul K ...................................-  40° 17'
Tataroj Ny............-............ ................. 40° 17'
Fericsi DK........................................... 40° 14'
Tisza DNy....... - — ......... -...............  40° 13'

46° 34' 
46° 34' 
46° 39' 
46° 44'

Jaduluj ÉK .....................................  40° 14' 46° 43'
A Drágán felső folyásán, Dosu Draganu Ny..............
Valea Rea D — ................................ 40° 16' 46° 39'
P. Cérna ÉNy.....................................  40° 25' 46° 46'
D. Fraszinyei DK...................  40° 33' 46° 46'
V. Saca ÉK .................   40w 30' 46° 43'
P. Visaguluj ÉNy—....................... •— 40° 30' 46° 51'
Tranyis Ny .....................................  40° 30-5'46° 51'
Tarnica D N y.....................................  40° 26'
Dealu Senti ÉNy................................ 40° 26'
Piatra Bulzuluj DK ..........................  40° 13'
Zapogye Ny ............................   40° 19'
Dosu Pirsi DK ................................ 40° 54'
Riska mare K ..................•-............  40° 57'

46° 47' 
46° 48' 
46° 48' 
46° 49' 
46° 38' 
46° 39'

986
1074
847
967

1005
1196
1005
1137
990

1033
Galbina völgy Ny............................................................  1020

1003
1348
1183
1122
1165
957
843
851

1225
1022
881
931

1192
1205

Fraxinus Ornus L. — Virágos kőris.
E hegyvidék déli területének mésztalajain és andezittufáin. Biztos 

lejőhelyeit a Maros, a Fehér-Kőrös és az Aranyos mellékéről ismerjük. A
1 Katona L. 1237 m magasan találta a legfelső kultivált példányt a fehérvölgyi 

házak közt (Pareu Aradi).
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magashegységhez legközelebb jut a Brádtól és Kőrösbányától É-ra fekvő 
grohoti és bulzesdi mészsziklákon, az Erdélyi Érchegység belsejébe Zalat- 
náig nem ér el, csak Tyej községig (S im o nk ai); a Maros jobbpartján, főleg 
Déva és Nagyenyed közt mindenütt előfordul (Algyógyalfalu, Csigmó, Bózes, 
Nagyág, Boicza, Haró, Bálsa, Gyulafehérvár, Ompolykisfalud, Borsómező, 
Poklos, Szarakszó, Akmár, Maroskarna, Igenpataka [Dosu Plesi 410 m], 
Muzsnaháza stb.), a Maros alsóbb szakaszán sokkalta ritkább: Maros- 
solymosnál, Marosnémetinél még bőven, majd Guraszáda, Runksor, Zám, 
Glodgilesd határaiban s Arad vármegyében Tótvárad, Gyulatő, Soborsin 
környékén. A Fehér-Kőrös mellékén Kerner a Nagyhalmágy melletti Valea 
Liésa sziklaszorosában és a Dézna melletti andezittufákon látta. Bihar 
vármegyéből eddigelé elfogadható adatunk nincs.1 Az Erdélyi Medence 
felőli részeken (S imonkai után:) a Torda-hasadékban s a Túri (vagy Kop- 
pándi-) hasadékban.

Legmagasabb termőhelyét Csigmó mellett találtuk 500 m-nél (Dealu 
Ples e. r.).

Pirus communis L. — Vadkörte.
Jobbára elbokrosodva, hellyel-közzel 1000 m körüli magasságokban 

is. Maximum 1114 m a Kodru hegység legmagasabb pontján, a Plésa 
tetején. A Székelykőn 975 m-ig, a Rézhegységben Füvesnél 615 m-ig fordúl 
elő, 500 m-en aluli területeken mindenütt közönséges.

Pirus malus L. — Vadalma.
Eredetileg vadon 1000 m átlagmagasságig láttuk, a Felső vidra feletti 

gerincen (D) 1132 m (maximum), Havasrekettyénél (Piatra Rusuluj É) 
1045 m, a Valea Sacan (a Vlegyászától DK-re) 957 m, Kereszélynél (Plopis 
e. r.) 801 m, Meregyótól délre (Mesztecsin, D) 987 m, a Székelykőn 1105 
m magasságban. Termesztve 1188 m-nél látta Kerner; F ekete L ajos 1224 
m maximális magasságban találta a Gyalui havasok déli lejtőin (Dosu 
Capsi, 40° 44' 46° 26').

Sorbus aucuparia L. — Vörös berkenye.
II. k. 81. lap.

Az előhegyek magasabb pontjain s a magashegységben mindenütt, 
a dombvidéken igen gyéren s akkor is elnyomorodva (Nyárló Nagyvárad 
mellett, 277 m, 1 m-nél nagyobbra nem nő). Alacsony termőhelyen találtuk 
Igenpataka mellett Alsó-Fehér vármegyében is (Dosu Plési e. r. 410 m,

1 Állítólag a tulkai „Dumbráva“ nevű erdőben termett (?). A IV. térképmellékleten 
a Nagyvárad mellett megvont határvonal (Dézna-Nagyvárad közti szakasz) föltételezett 
határ s ezt főleg a borsodi bükkhegységi szélső határponttal való összeköttetés léte
sítése céljából tüntettük föl. A virágos kőris után való kutatás Borossebes és Bél közt, 
úgy hisszük, nem járna meddő fáradozással.
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mint aljafa). Felső tenyészeti határának kialakulásához csak azok a hegy- 
tömegek alkalmasak, melyeken a lúcfenyő és a bükk felső erdőhatárt 
képez. Az előhegyek — a Kodru legmagasabb pontján (Plésa 1114 m), a 
Vulkán csúcsán (1264 m) s a Detonata goale-n (1169 m) stb. is nő — erre 
túl alacsonyak.

A keleti területen mintegy 50 m-el magasabbra helyezzük az átlagos 
felső határt, mint a nyugatin:

Általános felső határ, á t l a g m a x .
keleti rész -----------  1390 1590
nyugati rész . . . ------- 1340 1486
különbség (+  Keleten) 50

Ha a faalakra és a cserjealakra vonatkozó felső határadatokkal kü
lön átlagszámítást végzünk, a faalak felső határára 1360, a cserjealak 
f. h.-ára 1430 m-es átlagot kapunk. A havasi legelő és az erdő érintkezési 
vonalában többnyire fiatal példányok nőnek, kitéve a legelő-marha és a 
pásztorok állandó károsításának; másutt az alhavasi tájon megállapított 
normális felső tenyészeti határ itt nemcsak az erdőtáj felső széle közeiéig 
szorúl le, de jobbára a lúcfenyő felső régiójában tűnnek el a legfelső 
példányok. E faj felső tenyészeti határa — összefüggésben az alhavasi
régió cserjenövényzetének gyenge kialakúlásával —■ a szomszédos hegy
vidékekhez viszonyítva erős leszorítást mutat.

Az előfordúlás legfelső esetei a következők: Felső határ
t. f. mag., méter.

Aranyosfő, Gruj Galben É~..............................................  1303
Capra rec D .............. —............................... 1344

Fehérvölgynél, P. Aradi K ......... .................................  1213
Paltyinis Ny ........................................... 1338

Rézbánya felé, Piatra Graitore D ................................ 1486
Tarnica Bihari D.......................................  1417

Piatra graitore DK (a D. Brityei mellett) ....................  1404
Botyásza K (törpe)................................ ..........................  1586

DNy, maximum................................................. 1590
Dosu Draganu Ny ............................................................  1508
Runcu ars ÉK (a Meleg-Számos felső folyásán) .........  1553
Magúra Vunata DNy (a Batrinától kissé É-ra) ......... 1505
Valea Aleuluj ÉNy (a Bohogyei mellett) .................... 1421
A Vlegyásza környékén, Valea Saca (völgy) ................. 1158

Gropa Lárg D.......................    1473
D. Fontini É .......................   1400

D ............................  1437
Nimoásza ÉK (törpe)................. 1520
Piatra Ars ÉNy ......................  1425
Vurvurás ÉNy...........................  1391
Tarnica ÉNy ............................ 1450

La coliba alba (Gyalui havasok, 40" 43' 46° 37') É ... 1410

t. f. mag., (m) 
átlag max.J 1370 1590
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Sorbus dacica Borb.
A S. Aria-t helyettesíti. Az Aranyos és Iiideg-Szamos közti mész- 

hegyeken, pl. a Tordahasadék felett, — Felsőpodságánál és Alsóaklosnál 
(41° 2—3' 46° 28—29') a Búj or-sziklától a Szkerisora-mészszirtek tetejéig, 
577—1308 m között.

Sorbus torminalis Crantz. - -  Barkócafa.

A magashegységet szegélyező alacsony dombvidék lomberdőiben, 
főleg tölgyeseiben mindenütt, az előhegységben tűnik el. Temes vm. Lippa-, 
Sistarócz (200—450 m), Arad vármegyében: Solymosvár, Honcztő, Kalodva, 
Tótvárad, Marospetres, Marosborsa, Marosmonyoró, Maroskaproncza, Keszend, 
Dézna, Alcsil, Édeslak, Garassa, Székesaranyág; Hunyad vármegyében: a 
Fehér-Kőrös mentén Brádig, a Maros mentén Zám és Algyógyalfalu közt 
mindenütt; Bihar vármegyében: Nagyvárad, Kardó (164 m), Biharsályi, 
Váraduzsopa, Miklóirtás (305 m), Ökrös (250 m), Várasfenes (400 m), 
Belényesforró, Bihardobrosd (250—561 m), Tasádfő (426 m), Biharszentelek, 
Hegyközcsatár, Hegyközszáldobágy, Kőröskisjenő, Alsólugos, Kövesd 
(458 m), Szászfalva, Venter, Boklya, Benyefalva, Felsőszakács, Bélnagy
maros, Tenke, Várvíz, Középes, Serges; Szilágy vármegyében: Hadad, 
Gardánfalva, Felsőszivágy, Mosóbánya, Zilah, Zsibó, Szilágynagyfalu, Szilágy- 
paptelek; Kolozs vármegyében: Lapúpatak, Almástamási, Kolozsvár; Torda- 
Aranyos vármegyében: Hasadát, Kisfenes, a Tordahasadék, Székelyhidas; 
Alsó-Fehér vármegyében: Alsóorbó, Muzsnaháza, Igenpataka, Gyulafehérvár, 
Nagyenyed, irodalmi adat: Csáklyaikő, Kecskekő.

Alsó határa nyugat felé az Alföld széle; az Erdélyi Medencében 
mindenütt terem. Felső határát a legmagasabb négy adat alapján hatá
roztuk meg:

A Székelykő D-i lejtőjén, maximum------ ------------  726 m
Magyarfenesnél a D. Filii K-i lejtője-------------------  700 m
Élesdtől D-re a D. maré alatti Vurvurel e. r. (40° 4'

46° 55') — .................... -______ ________  650 m
Tizfalusi erdő (Piatra re) Vár sonkoly ostól Ny-ra — 600 m

Átlagos felső határ 670 m

Crataegus oxyacautha L. — Galagonya.

Az Alföld széleitől a magas hegyvidéknek 1080 m-es átlagmagas
ságáig mindenütt; részünkről 1219 m-nek találtuk a maximumot (Nagy- 
lupsa hat.: Cserboi e. r. D-i exp.), azonban Kerner ennél eleváltabb termő
helyről is gyűjtötte, 1343 m magasságból, a Marginen (a Valea caruluj 
felső vége, D-i exp.).

A Gyalui havasoknak az Aranyos felé dűlő részein 1180 m-ig terjed 
fel (Aronesti e. r. 40° 47' 46° 24', DK-i exp.), a Nagy-Aranyos Riu albu 
nevű mellékvölgyének eredeténél (Vurtopu e. r.) 1207 m-ig, a Havas
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rekettyétől Ny-ra fekvő D. Makrisulujon 1201 m-ig, a D. Frasinein 1175 
m-ig, a Valea Sacan csak 976 m-ig, a Pilisen (Szabaderdő határa) 
1038 m-nél is.

Prunus avium L. — Madárcseresznye.

Termőhelyeinek legmagasabbikát Kerner 1301 m-nek találta, részünk
ről --  az emberi lakóhelyeknél, vagy ezek közelében talált példányokat 
figyelmen kívül hagyva — csak 1169 m-nek. Éppen az Aranyos-völgye 
felső szakaszán igen magasan feküsznek az állandó tanyák s ezek kör
nyékén a cseresznye elvadúlásai is gyakoriak, főleg mészkő vön. A Pilisen 
1038 m-ig; a Detonata goale bazaltján 1169 m-ig, a Kodru hegységben 
680 m-ig, a Rézhegységben (Dimbu caluluj, 40° 12' 47° 6') 725 m-ig, a 
Bondoraszótól K-re eső D. plajulujon 715 m-ig, Kereszélynél 801 m-ig, 
átlagosan 840 m-ig megy fel.

Prunus padus L. — Zelnice-meggy.
Fölötte ritka, az Alföld felőli részeken majdnem teljesen hiányzik, 

Kerner itt nem is látta. A következő helyekről ismerjük: Miklóirtás, 
Hegyközszáldobágy, Kőröskisjenő; S imonkai a kolozsvári Bükkről, Borrév
ről és Tordáról, Tordaszelestéről és Mikesről közli.

Prunus spinosa L. — Kökény.
Alsó határa nincs; A felső átlag 1080 m, maximálisan 1316 m (a 

Vlegyászáról É-nak futó — Banisor nevű — gerincen). Kivétel nélkül 
minden talajon s az egész vizsgálati területen előfordul, gyakori csak 
800 m-en alul, a mezei tájon.

Prunus nana Zucc. — Törpe mandola.
Az Alföld felé eső periférikus dombokon Nagyvárad környékén, 

Vársonkolyosnál1 a Révi hegy napos helyein. Kolozsvár, Torda környékén, 
Nagyenyednél (S imonkai : Erdély ed. flórája.)

Prunus chamaecerasus Jacq. — Cseplesz meggy.
Alacsony dombok verőfényes oldalain, a mezei táj gyepűiben; 

S imonkai után: Kolozsvár, Torda, Nagyenyed, Mamuthegy Gyulafehérvárnál, 
Nagyvárad mellett, száldobágyi dombok, Somlóhegy.

Berberis vulgaris L. — Sóskafa.

A nyugati, keleti és délkeleti perifériákon való előfordulásáról van 
csak adatunk. S imonkai szerint Kolozsvár mellett, a Tordahasadékban,

1 Simonkai, Nagyvárad és a Sebes-Kőrös felsőbb vidéke. — Math, és Természettud. 
Köziem. XYI. köt. 140. lap.
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Roppand hasadékában, Tövis és Nagyenyed közt. Gyulafehérvár vidékén 
(Mamuthegy), Boiczán (Brád és Déva közt) terem. A nagyenyedi városi 
erdőben 382 m, Alsóorbón 366 m magasságban nő. Kerner szerint e hegy
vidék Fekete-Kőröstől délre eső részében hiányzik. Ez összevág S imonkai 
megállapításával, ő se közli Arad vármegye területéről. Bányai J. Abrud- 
bánya vidékéről is csak egy lelőhelyét ismeri.1

Evonymus europaeus L. — Csíkos kecskerágó.

A hegyvidék főtömegében aránylag ritka cserje, gyakoribb az Erdélyi 
Érchegységben s a Hegyes-Drócsa és Kodru hegységben, főleg diluviális 
agyagtalajokon, de a mély fekvésű mészkőzetek, andezit és homokkő 
fölött is. Állítólag a Vulkánon 986 m magasságban is előfordúl; való
színűnek tartjuk, hogy itt tévedés forog fenn s az itt tenyésző E. latifolius 
Scop.-ról van szó.

Evonymus verrucosus Scop. — Bibircses kecskerágó.

Mindenütt, főleg mészhegyeken, a legalacsonyabb dombvidéktől a 
magashegységig. Felső határa átlag 900 m; maximum 1020 m (a Bisztra 
melletti Aronesti alatt, 40° 47' 46° 24'). Az Abrudbánya melletti Vulkánon 
986 m, a Piatra Bulz mészszikláin a Gajna alatt 960 m, a Tordahasadék- 
ban 432 m magasan találtuk, nő Alsóorbón (366 m), Felfügeden (431 m), 
Nagyenyeden (382 m), Szabaderdőn (412 m), a Fekete-Kőrös felső 
folyásán közel az eredetéhez (620 m). A Fehér-Kőrös mellékén Nagy- 
halmágynál s az Obersia völgyben stb. A Biharhegység centrumából Kerner 
sok termőhelyét közli (Vegetationsverhältn. . . 93. 1.)

Staphylea pinnata L. — Mogyorós hólyagfa.

A hegység belsejében igen ritka. Kerner Nagyvárad és Keszend 
(Kiszindia) mellől említi. Megfigyeléseink között következő lelőhelyeit 
találjuk megemlítve: Nagyenyed (városi erdő 382 m), Szabaderdő és 
Muzsnaháza (412 m), Borrév (375 m), Bóz (225 m), Hájó (343 m), Ökrös 
(Cimpu maré, 198 m), Bélegregy (V. Urzisuluj, 270 m), Belényessonkolyos 
(171 m), Bihardobrosd (Vida, 250 m), Hegyközcsatár (249 m), Hegyköz- 
száldobágy (278 m), Kőröskisjenő (281 m), Mosóbánya a Bükkhegységben 
(520 m). Ez utóbbi magassági adat a vertikális elterjedés eddigi 
maximumát jelenti (Dealu lung e. r. 40° 44' 47° 33', csillámpalán). 
S imonkai felsorolása után: Kolozsvár, Tordahasadék, a Gyulafehérvár mel
letti Mamuthegyen, továbbá:2 Gyorok, Székesaranyság, Solymosvár, Kalodva.

1 Botanikai Közlemények 1912. évf. (XI. k.) 126 1.
3 Arad vármegye és Arad szab. kir. város természetrajzi leírása.

fekete— Blattny: Fák és cserjék elterjedése. 37
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Rhamnus frangula L. — Kutyabenge.

Mindenütt elterjedt, a völgyek mentén a kányabangitával és az 
égerekkel együtt, maximálisan 1099 m-ig (a Vlegyásza havasrekettyei 
részén, a Valea Saca szűk völgyrészletében 3 m magas példányok). A 
Vulkánon 986 m-nél, a felsőpodságai Vulturese szikláin 605 m-nél nő; e 
termőhelyeknél mélyebbre eső előfordúlásai: Alsóorbó, Felfüged, Nagy- 
enyed, Nagyvárad, Kardó, Váraduzsopa, Ökrös, Bél, Bélegregy, Várasfenes, 
Belényes, Kőrösszáldobágy, Váradles, Szászfalva, Kövesd, Élesdlok, Ba- 
nyászkavölgye Bondoraszónál, Kereszély, Obersia, Mosóbánya; Kerner után: 
Pusztahollód, Vaskóh, Biharkristyór, Kőrösbökény.

Rhamnus cathartica L. — Yarjútövis beuge.

A mezei tájon mindenütt közönséges; magasabb termőhelyei: a 
Székelykő (695 m) s a Vulkán-hegy (986 m).

Cornus mas L. — Húsos som.

Igen gyakori, főleg 4—500 m magasságon alúl; felső határa 730 mi
nél van. Előfordúlási helyeinek legmagasabbjai: a Királyhágó 582 m, az 
Abrudbánya melletti Vulkán 986 m (maximum), Beliora mellett (a völgy 
baloldalán sűrű bozótot képez) 614 m, a Piatra Bulz a Gajna alatt 963 m: 
Egyéb termőhelyei (Kerner adatok:) Nagyvárad, a Kőbányahegy Féliksz- 
fürdő mellett, a Batrina fensík szélén Vasaskőfalvánál és Fonóházánál, 
Menyháza mellett és a Fehér-Kőrös völgyén Keszend mellett Kőrösbökény 
közelében, Jószás, Peleskefalva, Irtásfalu és Kőrösbánya, (saját megfigye
léseink:) Kardó, Biharsályi, Váraduzsopa (168—241 m), Miklóirtás, Tenke, 
Ökrös, Bél, Bélegregy, Várasfenes, Belényes, Belónyessonkolyos (171 m), 
Kőrösszáldobágy, Bihardobrosd, Biharszentelek, Nyárszeg, Hegyközcsatár, 
Hegyközszáldobágy, Kőröskisjenő, Esküllő, Alsólugos, Füves, Élesdlok, 
Kereszély, Obersia (420 m), Alsóorbó (366 m).

Cornus sanguinea L. — Vörösgyűrű som.

K erner Nagyváradról, Vaskóhról, Kolafalváról, Fonóházáról és Réz
bányáról közli; saját adataink: Vasaskőfalva és Rézbánya, Havasrogoz és 
Nagysebes, Remetelórév és Brátka, Magyarfenes és Hideghavas, Alsóorbó, 
Felfüged, Székelyhidas, Nagyenyed, Szabaderdő, Csigmó, Mészkő, Kardó, 
Váraduzsopa, Miklóirtás, Ökrös, Bél, Várasfenes, Belényes, Belényessonko- 
lyos, Kőrösszáldobágy, Kapolcsány, Bihardobrosd, Biharszentelek, Váradles, 
Nyárszeg, Hegyközcsatár, Hegyközszáldobágy, Kőröskisjenő, Füves, Élesdlok, 
Királyhágó, Kereszély.

Felső határa átlag 780 m. Ezt az átlagot a következő határadatok 
adták:
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t. f. mag.,
(m )

Rézbányánál, Priszlop D ----------------- ------------------- 920
Rézbánya felett, Biharkapu DNy............ ................ ........  775
Kisszegyesd mellett, Petrámul ------------------------... 699
Havasrogoznál, Prislop D, maximum1 — ............. ......  942
Franturi, 40° 29' 46° 47' — - ............... ................ ........ 680
Jádremete felett, V. Izvoruluj........................................ -  653
Kisfenesnél, D. Ceraru K ________________________  806
Magyarfenes p a ta k ...... .......... — ............................. ........  703
Székelykő D — ................................................... .............. 808

Bibes alpinum L. — Havasi ribizke.

A hegység főtömegében s az Erdélyi Érchegységben gyakori. Csak 
a két szélsőséges adatot jegyezzük ide: minimum a Sirbuluj völgy bal
partján a Gajna alatt 618 m (40° 19' 46° 19' homokkövön), maximum a 
Vulkánon 1250 m (40° 31' 46° 15', mészkő). Megjegyezzük azonban, hogy 
utóbbit csak egyelőre lehet felső szélsőségnek tartani, valószínű, hogy 
magasabb termőhelyen is előfordúl. K e r n e r  a Galbina völgy forrásvidé- 
kén, a Saca völgyben s az aranyosfői jégbarlang alatt (az Ordincus völgy
ben) 840—1140 m közt találta.

Bibes grossularia L. — Köszméte.

A Valea Saca szűk hideg völgyében (Havasrekettyétől Ny-ra) 1078 
m-ig, a Retyicel völgyében 1108 m-ig ér fel. A KERNER-féle maximum 
1265 m.

Bruckenthalia spiculifolia Salisb. — Magyar Bruckentkalia.

A Rézbánya melletti Tomnatek hegy DNy-i lejtőjén van ÉNy-i határ
pontja Európában (Kerner).

Syringa Josikaea Jaeq. ül. — Magyar orgona.
II. k. 81. lap.

I. A Sebes-Kőrös mellékén Kőrösfeketetóig száll le, itt a Kőrös t. f. 
magassága mintegy 482 m; felső határa a Jád völgyön van: 780 m.

II. A Fekete-Kőrös mellékén alsó határa 440 m (Galbina völgy), 
felső határa 658 m (Biharmező).

III. A Fehér-Kőrös vízkörnyékén lévő — eddig egyedüli — termő
helye 520 m magasságban van.

1 A táblázati rész elhagyta már a sajtót, mikor Bányai J. egy magasabb termő
helyét is közölte a Detonata flocosa 1265 m-es csúcsáról (Botanikai Közlemények 
1912. évf. 121. 1.) A helyesbített eredmény tehát: átlagos felső határ 825, maximum 1265 m.

37*
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IV. Az Aranyos vízkörnyékén alsó határa körülbelül 630 m (Fehér
völgy), felső határa 926 m (Riu albu).

V. A Meleg-Számos mentén az alsó határ 470, a felső 955 m (utóbbi 
a Bélés völgyén).

Az alsó határok hegyvidéki átlaga ekképen 500 m (432 m minimum), 
az átlagos felső határ pedig 830 m (955 m maximum). Biharhegységi 
tenyészete a bükk és fenyő övébe esik, termőhelye patakok mentének 
vizenyős, vagy kőgörgeteges partja. A bejelentések szerint homokkövön, 
csillámpalahordalékon, mészkőzeten fordul elő;MiCHALus Sándor azt tartja, 
hogy mészkőzeten soha sem nő és ha lelőhelyét látszólag mész környezi 
is — ez már másodlagos fekvőhelye. Annyi bizonyos, hogy oly völgyek
ben, melyeket tisztán mésztömegek környeznek — nem fordul elő. A 
magashegységből lezúduló víztömegek a völgyek fenekét a legkülönfélébb 
kőzetek törmelékeivel borítják el s tisztán látni itt csak akkor fogunk, 
ha minden termőhelyét pontos geológiai vizsgálat alá lehet majd venni.

Syringa vulgaris L. — Közönséges orgona.
II. k. 82. lap.

A Piatra Rudanyin (40° 37' 46° 15') 986—1020 m közt fordúl elő, 
innen kissé északabbra, a Szohodol déli oldalain hasonló magasságban 
(Blattny 1909. évi adata); a közeli Vulkánon nem láttuk.1 Legalacsonyabb 
termőhelye a Piatra Heleneaska Bulzesd mellett, ahol 320 m-ig ereszke
dik le a völgy mentén; a Piatra Bulz 963 m-es tetőpontján tömegesen 
tenyész, sűrű cserjést képezve. A 142. lapon felsorolt, e hegyvidékbe tar
tozó termőhelyeit csak bejelentések után ismerjük, felső tenyészeti határai 
e helyeken sem igen lépik át az eddigi (1020 m) hegyvidéki maximumot.

Ligustrum vulgare L. — Fagyai.

A harmadkori dombvidéken és előhegyeken mindenütt gyakori, még 
Belényesen, Bihardobrosdon, Nagyhalmágy, Obersia és Abrudbánya vidékén, 
Kerner szerint Vaskóhnál és a Biharkristyór melletti Dealu marén is. 
Kerner magassági adata — 595 m — még most is maximumot jelent, 
mert mi 479 m-nél magasabban nem láttuk.

Sambucus nigra L. — Fekete bodza.

Felső határa átlag 950 m; a 19 határadat legmagasabbjai:
t. f. mag., 

(m)
Felsővidra feletti gerinc, 40° 26' 46° 24' ....................  1245
Rézbányánál, a Chicsera DK-i oldala  ....................  1165
Abrudbányánál, a Vulkán ...... ............................ ... 1100

1 V. ö. Bot. Köziem. 1912. évf. 122. lap.
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t. f. mag., (m)
Az Aranyos mentén, Aronesti e. r. 40° 47' 46° 24' — 1108
Havasrekettye közelében, Valea Saca ....... ..... ........... 1046
P. Retyicel — -....... — ________________ ________  943
Magyar-Fenes p a tak a ___________________________ 806
Vasaskőfalvától ÉK-re, Tisza e. r. — ................. ........ 1038

Drumu Grujesuluj, maximum— 1306
Kerner Menyháza (Verfu Ceresilor) és Aranyosfő környékéről (Valea 

Odincutia) 1030 m magasságból említi legmagasabb lelőhelyeit.

Sambucus racemosa L. — Vörös bodza.
II. k. 82. lap.

Eddig legmélyebben a Rézhegység területén (Simiori mare gerinc 
40° 03' 47° 09') 686 m magasságban láttuk; gyakori a Kodru hegységben 
a Plésa tetején (1114 m) és oldalain, az Erdélyi Érchegység belsejében 
(Verespatak, Abrudbánya); a Bihar főtömegében és a Gyalui havasokon 
egész Kolozsvárig mindenütt. Felső határadatokat a Bihar hegytömegei 
és az Erdélyi Érchegység szolgáltatnak; átlagul 1390 m-t kaptunk.

f. h.(m)
Vrf. Bohogyei Ny----------------- - 40° 19' 46° 40' 1423
Molivisu D-----------— ------------ - — 40° 23' 46° 25' 1456
Micoia DK-------------------------------- 40° 23' 46° 25' 1442
Jósikafalva mellett, Pareu Móri ÉNy 1359
Nimoeasa K __________________ 40° 27' 46° 42' 1428
Piatra ars ÉNy ~ ____ _____ — 40° 29' 46° 42' 1438
Vurvurás ÉNy — ------------------- 40° 27' 46° 44' 1393
Rosianuluj DK --------------- — .... 40° 19' 46° 44' 1400
Sebesei ÉNy ------------------- -------- 40° 18' 46° 445' 1400
D. Draganu Ny, maximum ----------- 40° 20' 46° 39' 1545
Piatra senilor É ............................... 40° 23' 46° 43' 1532
V. Krecsun ÉNy — ------ -------- — 40° 24' 46° 41' 1486
Runcu Ars DNy — ------ -------- — 40° 25' 46° 38' 1135
Abrudfalvánál, Vulkánhegy------  — . 1242
A Muntyele maré alatt, Pozsere DNy 40° 50' 46° 25' 1326

Sambucus Ebulus L. — Földi bodza.

Kivételesen igen magasan is nő, pl. a Muntyele maré D-i lejtőin (Po- 
zsere, 40° 50' 46° 25') 1356 m magasságban.

Viburnum Lantana L. — Ostormén bangita.

Még a magashegység közvetlen közelében fekvő mészterületeken is 
megtaláltuk, pl. a Gajna alatti Piatra Bulz tetején (963 m) a Syringa vulgaris
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társaságában, a Nagy Aranyos melléki Girda saca völgyén (821 m) és a 
La Tarnica nevű részen1 (929 m), maximum a havasrekettyei Valea Sacan 
976 m magasságban; a Meregyótól ÉNy-ra eső Chicserán 944 m-ig, a Se
besvártól Ny-ra eső Magúra Sebesulujon 918 m-ig, a Meregyó környéki D. 
Mesztecsinen és Boroleászán 928, illetve 900 m-ig. Gyakori a Tördahasadék- 
ban, Nagyenyeden, Szabaderdőn, Szelistyeszáldobágy, Nagyvárad, Nagyhal- 
mágy, Belényes vidékén stb. Átlagos felső határa 920, a maximum 976 
méter.

Tiburnum opulus L. — Kányabangita.

Felső határát csak 750 m-nek találtuk. Véglegesnek aligha mondható 
ez az eredmény, mert csak két adat átlaga: Székelykő 735 m, Vulkán 770 
m. Mélyebb lelőhelyei: Nagyvárad, Belényesforró, Bihardobrosd, Bihar- 
szentelek, Szászfalva, Élesdlok, Vaskóh, Vasaskőfalva. Alsóorbó, Abrudbánya, 
Bucsony.

Lonicera nigra L. — Fekete ükörke.

A Biharhegység rézbányái részén, az Aranyos forrásvidékén, Fekete
völgynél Spiraea ulmifolia Scop. és Salix silesiaca Willd. közt, az Aranyosfői 
jégbarlang környékén stb. 850—1430 m között (Kerner); nő a Detonata 
flocosán.1 2

Saját megfigyelésünk nincs.

Lonicera Xylosteum L. — Közönséges ükörke.

Kerner szerint itt hiányzik; Bányai J. (Bot. Köziem. 1912. évf. 121.
1.) közli a Detonata flocosa 1265 m magas csúcsáról, Blattny a Detonata 
goalen (bazalton) 1169 m-nél s a Gajnától D-re eső Piatra Bulzon (mész) 
942 m-nél látta. Bányai adata maximumnak veendő.

1 Ide vonatkozik Kerner az az adata is, melyet így jelöl meg: „Am Ostrande 
des Batrinaplateaus, am Eingänge des Valea Odincutia bei Distidiul“ (Distidiul Ara
nyosfő községnek az a része, mely a Girda saca völgy közelében van; a katonai térképen 
Felsőgirda: Ghirda de sus-nak van jelölve.)

2 Bányai J., Adatok Abrudbánya környékének flórájához. — Bot. Köziem. 1912. 
évi. 121. 1.
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VIII. Magyar Középhegység.

ÉK-ről DNy-i irányban vonuló hegység, melyet a Duna folyama egy 
nyugati és egy keleti részre szakít. Délkelet felől a Nagy Alföld határolja, 
északról s északnyugatról a Sajó és Ipoly folyók szegélyezik, nyugatról a 
Kis Alföldbe megy át, legdélibb szakaszán a Balaton mellékét képezi. A 
nyugati Magyar Középhegység tagjai a Bakony, a Vértes és a Pilis-, Gerecsé
éi budai hegység, a keleti Magyar Középhegység — az Ősmátra — hegy
csoportjai a Börzsönyi hegyek, a Cserhát, a Mátra és a Bükk.

A dunántúli hegycsoportok emelkedései sokkal kisebbek (a Bakony
ban: a Kőröshegy 713 m, a Vértesben: a Csókakő 479 m, a Pilis-Gerecsén: 
a Pilis 757 m, a Gerecse 633 m és a Dobogókő 700 m, a budai hegyek
ben: a Jánoshegy 529 m), mint a keleti területen (a Börzsönyi hegyekben: 
a Csóványos 939 m, a Cserháton: a Naszály 652 m, a Mátrában: a Mátra- 
bérc v. Kékes 1010 m és a Nagygallya 963 m, a Bükkben: a Bálvány 
957 m, az Ördöghegy 871 m s a Tarkő 932 m).

A Mátra ős a Börzsönyi hegyek tömege andezit, mélyebb fekvésekben 
andezittufa; a környező hullám- és dombvidéket főleg harmadkori, de 
másodkori rétegek is képezik. A Mátrától északra eső alacsony hegycsoport 
(Salgótarján—Ajnácskő vidéke) főbb emelkedései bazaltból állanak, egyébként 
itt neogén-homokkövek uralkodnak. A Cserhát kifutásai általában dilu- 
viális képletekből (lösz) állanak, a Naszály mészből és homokkőből épült 
fel, A Bükk legmagasabb hegyeit mész alkotja, mélyebb fekvésben agyag
pala és homokkő; északi lába leginkább neogén-homokkőből áll, déli 
s délkeleti oldalán a homokkő- és andezittufa-zónához szélesebb löszterü
let csatlakozik. A Pilisen, Gerecsén, a budai hegyekben és a Vértes hegység
ben mészkőzetek uralkodnak, vulkanikus eredetű kőzete csupán az ande
zit, mely a Duna jobbpartja mellékén a visegrádi hegyeket alkotja. A 
mélyebb környezetben a diluviális képletek foglalnak el nagy területet. A 
Bakonyban a mész- ős dolomit-hegyek mellett a bazaltkitöréseknek is 
nagy szerep jut, főleg a délnyugati területen (Kabhegy, Badacsonyhegy, 
Gulácshegy stb.).

E terület erdészetileg fontos jellemvonása, hogy fenyőfája nincs; 
egyedüli tűlevelűje a közönséges boróka (leginkább homokkövön). Az er
dők általában bükkösök, tölgy- és gyertyánerdők. Hazai lombhullató töl
gyeink közül egyedül a magyar tölgy (Quercus conferta Kit.) hiányzik. 
Égerfáink közül itt csak mezgés éger (Alnus glutinosa Gártn.) honos. A 
havasalji típusu fás növények közül a Callunát a nyugati területen csak 
Sümegnél találták (S zép Rezső *), a Vaccinium vitis idaea-t a Bükkben 
(Peskő, P rodán Gy.); Vindornyalak régi lápján (Bakony) lévő erdőcskében, 
régi nyíres maradékaként Betula pubescens Ehrh. nő, társaságában az 
Andromeda polifolia L. és Vaccinium oxycoccos L. (Borbás). A dőli jel
lemű fák közűi többnyire mindenütt jelenlévő (főleg mészalapkőzeten) a 1

1 A sümegvárosi főreáliskola 1889/90. értesítője.
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molyhos tölgy, virágos kőris ős török meggy; a cserjék közül a Colutea és 
Cotinus Coggygria már ritkábbak. A keleti származású cserjék közűi itt 
az Acer tataricum (a Bakonyban már feltűnő ritka, közel van nyugati 
határához), Staphylea és Evonymus verrucosus érdemelnek említést. Nem 
hiányzik az Amelanchier (szirti fanyarka), Cotoneaster integerrima (a Ba
latonul elléken gyakori: Badacsony, Tihany, Balatonfüred), Daphne cueorum, 
déli területén a Daphne laureola (Bakony), Ruscus hypoglossum és R. 
aculeatus sem.

A délnek hajló, kopárosodó mész- és dolomitsziklák és mőszmurva- 
talajok favegetációja körülbelül a következő elemekből áll (pl. Hajmáskér 
környékén a Bakonyban): Quercus lanuginosa (állományképző), Qu. sessili- 
flora (ritka, inkább üdébb talajokon), Carpinus Betulus és Corylus Avel
lana (üdébb talajokon), Quercus Cerris (közönséges), Fraxinus Ornus 
(gyakori), Sorbus torminalis, S. Ária, Cotoneaster integerrima, Prunus Ma- 
haleb, Amelanchier ovalis, Pirus communis, P. malus, Crataegus monogyna 
(sok), Prunus spinosa, Cotinus Coggygria, Acer campestre, Tilia platyphylla, 
Ulmus glabra, Evonymus europaeus, E. verrucosus, Rhamnus cathartica, 
Ligustrum vulgare, Berberis vulgaris, Cornus mas, Viburnum Lantana; 
(Bélapátfalva—Uppony vidékén a Bükkhegységben:) Quercus lanuginosa, 
(tömegesen), Qu. sessilillora, Qu. Cerris, Fraxinus excelsior (satnya példá
nyok), Cornus mas (teméntelen), Prunus Mahaleb (sok), Colutea arbores- 
cens, Rhamnus cathartica (sok), Cotinus Coggygria (Bélkő, Demeterkő), 
Cotoneaster integerrima, Evonymus verrucosus, Viburnum Lantana (igen 
gyakori).

E hegyvidék orograíiai alakulásával kapcsolatban a magassági elter
jedés felső határai a délnyugati részeken (főleg a Bakonyban) alacsonyak, 
az északkeleti hegycsoportokban (főleg a Mátrában) magasak. Érde
kes jelenség, hogy míg egyes fafajok az északi fekvésű Mátra tetejére, 
vagy ennek közelébe feljutnak, addig a délibb Bakony alacsony tetőpont
jait elkerülik; e területen nyilvánvalóvá lesz a sík környezetnek depresz- 
sziót előidéző hatása, mely a hegység tömegének csökkenésével (tehát 
EK-ről DNy-ra haladva) mindegyre erősödik s a Bakonyban éri el maxi
mumát.

A magashegységi, erdőt alkotó fák (Fagus, Acer Pseudoplatanus, 
Betula stb.) felső határainak kialakúlásához az uralkodó magaslatok 
(1010 m) is alacsonyak.

Taxus baccata L. — Tiszafa.

A Középhegység É-i területén — Bükkben s Mátrában — eredetileg 
nem honos, annál feltűnőbb, hogy a Bakonynak egy nem is nagyon eldu
gott, hozzáférhetetlennek, sziklásnak sem mondható helyén: Szentgál hatá
rában terem. Az ú. n. „Miklós Pál hegy“ bükkösének északi oldalain 
tenyészik s Dunántúl nagy hire van. Nem hisszük, hogy helytelen véle
ményt nyilvánítunk azzal, ha azt mondjuk, hogy itt a tiszafa aligha van ős
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termőhelyén. Ősrégi idők óta szerzetesek laktak itt s közelfekvő a gondo
lat, hogy e szerzetesek telepíthettek a kolostorukhoz közeli árnyas erdőbe, 
azzal a célzattal, hogy halottak napjára koszorúnak és díszítésül szolgál
jon. Erre a célra használja lombját ma is a környék népe (zöld koszorú
nak való egyéb növény: fenyő, örökzöld, szép moha itt nem terem) s 
évről-évre teljesen megfosztja friss hajtásaitól az ágas-bogas tiszafacserjéket.

Juniperus communis L. — Közönséges boróka.

Elszórva az egész területen; egyes pontokon igen gyéren, pl. a Pilis 
hegyen, másutt igen sűrűn, pl. Visegrád mellett, Piliscsaba, Solymár és 
Pilisvörösvár környékének homoktalaján (Kerner), a Bakonynak Győr várme
gyébe átnyúló dombvidékén (P olgár S.). Nő a Dobogókőn (700 m), a Na
szályon (530 m), a Bakonyban az Öreg Sándorhegyen Fenyőfő mellett 
(332 m), a Balatonpart száraz hegyein (B orbás), a Gerecse fensíkján 
(633 m), a bükkhegységi Tarkő tetején (932 m), a Zsidóréten (824 m) és 
a Demeterkőn (363 m). A Mátrából nincs adatunk. Felső határa ezen a vidé
ken nincs. Leszáll a síkvidékre.

Fagus silvatica L. — Bükk.
II. k. 83. lap.

Állományai leggyakoribbak a Blikkben, Mátrában és Bakonyban;1 
viszonylag alárendelt a Pilis és Vértes hegységben, ahol csak É-i lejtőkön 
jut uralomra. Felső határát ez alacsony hegyvidéken nem éri el, alsó 
határa sem mindenütt természetes: állományt alkotva átlag 280, szórvá
nyosan átlag 260 m-ig közelíti meg a síkot.

Állományai a DNy-D-DK-i hegyoldalakon általában 350, az északos 
lejtőkön mintegy 265 m-ig érnek le; az adatok csoportosításakor az egyes 
expozíciókra eső csekély adatszám dacára elég szabályos menetű görbét 
kaptunk (lásd a következő ábrát). A hűvös völgyek alján a bükkállományok 
még mélyebbre jutnak le, mint az északos lejtőkön, átlag 250 m-ig, itt 
kaptuk az összes adatok minimumát is: 116 m-t a Bakony legdélibb ki
futásán Zalavárnál. Mély termőhelyen láttuk még a következő helyeken:

1 Polgár S. Győr vármegye növényföldrajza és edényes növényeinek felsorolása 
c. tanulmányában (Magy. Bot. Lapok 1912. évf. 312—315. lap.) hangsúlyozza, hogy Győr 
vármegye területén teljesen hiányzik. Ezzel szemben a komáromi járási erdőgond
nokság még 1904-ben bejelentette volt a bükköt Nagybarátfalu és Ravazd községek 
határaiból (V. ö. 80. lap) s ezeket legszélső termőhelyeiül vettük fel a Kis Alföld 
területe felé. Ismételt kérésünkre (1913) azt a felvilágosítást nyertük, hogy Nagybarát- 
falun, a csornai prépostsági erdő 26. és 27. sz. vágásában tényleg létezett két vén, 
göcsös példány, miután azonban e terület 1910-ben mezőgazdasági használattal ujít- 
tatott fel, ma ezek már nincsenek meg. Ravazdon, a községtől dél felé, a pannonhalmi 
főapátság erdejében van még néhány darab.
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Fagus silvatica L. — Állományainak alső határa a termőhely expozíciója szerint —
a Magyar Középhegységben.

Bakony.
t. f. mag., (m)

Királykát (Díszei község hat.)--------------- ----------- ----- 170
Várpalotánál a Várvölgy (É-ÉNy)____________ ____ 253
Ugod hat.-ban Gerence puszta--------------------------------  245

„ „ Huszárokelő------------------------------------- 227
Balinka „ Szalmavár ............     295
Réde „ Bagókúti völgy__________ ... ... _____  224
Sikátor „ Fazekas erdő ............     205
Monostorapáti hat. Vadona nyiladék_______________  197

Vértes.
Nyergesújfalu hat. Kisrét ______ _________________  290
Vértesszőllős hat., Heuberg... . . . _________ _____ ___  305

Pilis és budai hegyek.
Lepenc e. r. Visegrád vidékén (ÉNy) ............. .......... 130
Feketefej e. r. Lipótmezőnél (ÉNy) --------------- --------  230

Börzsönyi hegység.
Bükkvölgy Nagymaros mellett (É) ______ _________ 200

Mátra.
Ilonavölgy Párádnál____ . . . _____________ _________  260

Quercus sessiliüora Salisb. — Kocsánytalan tölgy.
II. k. 83. lap.

Úgy állományainak, mint szórványos előfordúlásának felső határa 
átlag és kereken 660 méter.1 A hegyvidék legalacsonyabb pontjain szórvá
nyosan fordúl elő (pl. Galgamácsa 110 m), a mezőgazdaság által elfoglalt 
területek felé többnyire alsó erdőhatárt alkot, pl. a Bakonyban Aszófőnél

1 A táblázatokban az állományképzés és a szórv. f. h. számeredménye közt 
csekély'anomália jelentkezik. Ez több oly adatnak tulajdonítható, melyek oly termő
helyekről gyűjtettek, ahol e tölgy állományt nem alkot s a szórv. előtörd, f. h.-a is 
alacsony (pl. völgyek mente).
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152 m, Réde határában a Czigányandorréten 250 m, a Pilisben Visegrád
iul: a Sibrik nevű véderdő alján 110 m magasságban.

Felső határainak legnevezetesebbjei:
Bükk. t. f. mag. (m)

Vereskő, gerinc (szórv.)— _.......... .................. ................ . 787
Alsó Borovnyák D, (szórv.)................................................  738
Kis Rópáskút DNy, (szórv.) ___________ ___ _ ... ... 667

(áll. képz.) .................... ................. 643
Bányahegy, tető (szórv.) _______ _________________ 814

D (áll. képz.) - ...............- ......... ...........  620
Gerendavár Ny-DNy (áll. képz.) ................... ..... ............ 643
Nagybácsó tető (áll. képz.)------------------------------------  695
Sándor oldal, D-DNy (áll. képz.) ............................  ... 792
Bélkő DK (áll. képz.)1 .................... — ..................... ... 700

Mátra.
Mogyorós orom, ger. (szórv.) — ------------------- --------  759
Mátrabérc (Sóskő), D-i oldalról a gerincig (áll. képz.)— 868

D (eltörpülve), maximum —________ ______ 940
DNy (áll. képz.)------ ... . . . ---------------------  785
DNy (szórv.) ....... ................................. ......  818

Cserepes tető (áll. képz.) ..................................... ........... 734
Vályuskút DNy (szórv.).....................................................  818

állományképző .....................................  780
Sombokor Ny (szórv.) ....................... ........— _____ 876
Nagy Lipót DK-DNy (áll. képz.) ----------------------------  694
Nagygallya alatt, DK (szórv.)___ ___________ ______  848
Kiskő, K-DK (áll. képz.) ------ — -------------------------  882
Muzslai hegy, D-DK (áll. képz.) ............. ................ ......  727

Börzsönyi hegyek.
Naszály DNy (áll. képz.) ------------------ ------------- -- 638
Csóványos, tető (szórv., a faalak maximuma) _______  939
Nyirod DNy (áll. képz.)_______ __________ _______ _ 797
Vasfazék patak DNy (szórv.) — _________ _________  808
Hohe Tax, tető (áll. képz.) --- ------ -------- ---------------- 736

Pilis és Vértes hegység.
Pilishegy, Ny (szórv.) — __________ _____________ 756
Dobogókő D-DNy (áll. képz.) — ............ .......... ............ 684
Heuberg, fensík (szórv.)— .................................. ............ 537
Kis Gerecse É (szórv.) ____ __________ _____ _____  473
Prédikálószék, fensík (szórv.) — — — — ............. ....... 600
Űrasztal D-DNy (áll. képz.)________________ _______ _ 594

1 Quercus lanuginosa-val.
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Bakony. t. f. mag., (m)
Papod D-DK-K (szórv.)........................ . ------------- ------ 632
Rókahegy Ny (áll. kópz.) ------------------------------------  424
Szarvadárok, Szűcs hat. (szórv.) .................... ................. 516
Nagy Ámos Ny (szórv.)........... ..........................................  520
Mórictető, Tés hat. (szórv.)....... ..... ...................................  533
Kabhegy, tető (áll. képz.) ...  ........................................  601

Quercus pedunculata Ehrh. (Qu. Robur L.) — Kocsányos tölgy.
II. k. 84. lap.

A felső határoknál itt is az az eset, hogy az állományképzés és a 
szórványos felső határ átlagai közt alig van eltérés, mindkettő 400 méter 
körüli.

Gyakorinak az idetartozó hegységeknek csak hullámvidékein mond
ható, például a Cserhát löszdombjain, a felső Bakonyban; ritka a Mátrá
ban ős a Bükkben, A maximum-adat 734 m (Mátra, a parádi vadaskert
nek Cserepesbérc nevű része, DNy-i exp.) s csak föntartással közöljük, 
mert beigazolásra szőrül. Biztos maximumképen eddig csak a Vértes hegy
ségben kapott felső határadat (Heuberg 524 m, fensík) állhat meg.

Quercus lanuginosa Lám. — Molyhos tölgy.
II. k. 84. lap.

Az egész magyar Középhegység területén; kiterjedtebb állományai 
azokban a hegycsoportokban teremnek, melyeknek tömegét főleg mész és 
dolomit alkotja, gyakoribb a délibb, ritkább az északibb hegységekben: 
formációja a Bakony, Vértes és Pilis hegységben fejlődött ki legjellem
zőbben, legkevésbé a Mátrában, melynek andezitjén nem láttuk, csak a 
környezetét képező harmadkori dombokon. A következő községhatárok
ból ismerjük: Borsod vármegyébm Uppony, Bánhorvát. Bélapátfalva, Cserép
falu, Cserépváralja, Tárd, Diósgyőr; Heves vármegyében Gyöngyös; Nógrád 
vármegyében Érsekvadkert, Galgaguta, Nógrád, Kösd, Szendehely, Nógrád- 
verőcze, Ecseg, Piliny; Hont vármegyében Nagymaros, Szob, Ipolyszalka, 
Szokolya, Letkés, Perőcsény, Nagybörzsöny, Leléd; Esztergom vármegyében 
Esztergom, Csév; Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyében Galgamácsa, Valkó, 
Isaszeg, Dány, Gödöllő, Rákoskeresztúr, Vácz, Püspökszilágy, Pilisszentke- 
reszt, Pilisszántó, Visegrád, Budafok, Budapest (budai hegyek), Budakeszi, 
Telki; Komárom vármegyében Felsőgalla, Vértessomló, Vértesszőllős; Fejér 
vármegyében Érd, Nadap, Lovasberény, Bicske, Szár, Csákvár, Csákberény, 
Csókakő, Mór, Isztimér; Veszprém vármegyében Várpalota, Öskü, Tés, Haj
máskér, Gyulafirátót, Veszprém, Veszprémfajsz, Márkó, Olaszfalu, Szentgál, 
Bánd, Bakonyszombathely, Fenyőfő, Sóly, Nagyganna, Szűcs, Nagyvázsony; 
Zala vármegyében Balatonfüred, Tihany, Balatonarács, Balatongyörök, Ne
mesvita, Nemesgulács, Diszel, Keszthely, Szigliget.
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Alsó határa nincs; a felső átlag 500 méter. A határadatok neveze- 
tesebbjei: faalak f. h. (m)

Nagybácsó tető a Blikkben — __________ _____  650
Bélkő DK (rossz növésű erdő Qu. sessiliflorával) 700
Gyöngyös hat.: Szálaserdő - ________    350
Naszály DNy exp. _______    638
Pilishegy, D-DK-DNy-i exp___ ______   756
Csókahegy, t e tő -------------------------------  479
A Papod hegy K-i oldala a Bakonyban_____________  465
Kis Ámos tető ---------    525
Mórictető (Tés hat.)________    533
Miklós Pálhegy Szentgálnál — - ............................ ... 490

Cserjévé törpülve a Bélkő gerincén (Bükkhegység) 784 méterig 
emelkedik s ez az általános hegyvidéki maximum.

Quercus Cerris L. — Csertölgy.
II. k. 85. lap.

Azt mondhatjuk, hogy mindenütt közönséges, megbecsülhetetlen fája 
az elkopárosodott, szegény, törmelék- és mész-murvatalajoknak, a szí
vós agyag és márgatalajoknak. A síkság szélétől a legtöbb hegycsoport 
legkiemelkedőbb pontjáig: így például a Bakonyban a Papod csúcsig 646 
m, a Kisfutóné-tetőig 550 m s a Kabhegy 601 m magas kúpjáig, a Vértes
ben a Csókahegy tetőpontjáig 479 m; felmegy a Heuberg fensíkjára 
537 m, majd a Gerecse platójára 633 m, a Pilis hegyre 756 m, a Dobo
gókőre 700 m, a Bükkben a Nagybácsótetőre 695 m s teljesen eltörpülve 
bokoralakban a mátrai Nagygallya csúcsára 963 m és a Bélkő tetejére 
784 m. Faalakú elterjedésének legfelső esetei a Börzsönyi hegyek, Mátra 
és Bükkhegység területére esnek:

Cserhát} Börzsönyi hegyek. faalak f. h. (m)

Naszály DNy............—............ .......... — -------- ----------  638
Vasfazék pat. DNy ™ ............-...................... ............... — 808
Foltán kereszt DNy-------------- ------- --------- -------- ----- 706

Mátra.
Nagygallya gerinc Ny, maximum........................ ............  945
Mátrabérc1 DNy .............. ..................................................  785

Bükk.
Szentlélek DNy ------------------- -------------------- ---------  697
Háromkő DNy — ___ _________ _____ _____ _____  870
Hegyeskő D (közvetlenül a tető alatt) ....... ..................  850
Gyetva tető D ... ... — ... - ................. ........... ...........  845

1 A „Sóskő“ gerincén 890 m-nél törpe.
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Az eltörpülés eseteinek maximuma a Nagygallya csúcsán van 963 
m magasan; a faalakú előfordúlás felső határának hegyvidéki átlaga 640 
m-re tehető. Ha azonban a nyugati és keleti Középhegységre külön-külön 
átlagot számítunk, az eredmény a következő:

átlag max.,
Bakony, Vértes, Pilis hegység-.......................................... 580 756 (Pilis)
Börzsönyi hegyek, Cserhát, Mátra, Bükk.......................... 690 945 (Mátra)

Carpinus Betulus L. — Közönséges gyertyán.
II. k. 85. lap.

Mindenütt közönséges erdei fa, állományai a síkvidék széleitől 640 
m átlagmagasságig érnek; formációjának felső határa ilyképen vala
mennyi hegycsoportban kialakúi:
Mátra.

Nagyszokorc D , .....................................  37° 44' 47° 53'
ÉK.....................................  37° 44' 47° 53'

Nyesetvár D ...........................................  37° 36' 47° 55'
Kiskő K, maximum...............................  37° 41' 47° 52'

áll. f h. (m)
719
730
720 
895

Bükk.
Bányahegy D .....................................  38° 11' 48u 04' 680

Cserhát.
Naszály É....... ...................................... ........ ......................  643

Pilis.
Dobogókő K ........................................................................  698

Vértes.
Heuberg Ny .......................................................... ............  512

Bakony.
Elevenförtés DNy .................................. 35° 25.' 47° 18' 578
Csősz É — .............................................  35° 40' 47° 23' 435
Kabhegy É-ÉNy.......................................  35° 19' 47° 03' 504
Papod-csúcs.............................................  35® 31' 47° 11' 640

A délibb hegycsoportokban abszolút felső határáról aligha lehet szó: 
szórványosan terem a Pilis tetején (757 m), a Kőröshegyen (680 m), a 
Gerecse tetején (633 m), a Heubergen (537 m). A Börzsönyi hegyek, a 
Mátra és Bükkhegység nagyobb magasságra eső területén átlag 820 
m-re tehető a szórványos előfordúlás (faalak) felső határa; a legmagasabb 
esetek:
Bükkhegység. 8Z°7m)I-n-

Kerekhegy É N y.................................................................. 798
Borovnyák K....................................................  827
Zsérci Nagydói, fensík....................................    839
Kőhát D ....................................................  860
Hegyeskő tető .......................... -...................................... 850
Gyetva tető ÉNy ............. ....................................... . .... 827
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Mátra. szörv. f. h. (m)
Nagygallya ger......... ..........................................................   928
Piszkéstető ger........ ...........................................................  936
Gallya gerinc, maximum .................................................  955
Vályuskút DNy .................................................................. 818
Kékes DNy ............    890
Kiskő DK -............................................................................ 901
Saskő ger...................      899

Börzsönyi hegyek.
Magosfa DNy...................    878
Csóványos É ......... ..............................................................  806
Hangyás bérc .................................................................. 836

Túl magas fekvésben — rendesen hegykúpokon — gyakran törpe, pl. a 
Blikkben a Kerekhegy tetején (831 m), a Tarkő csúcsán (932 m), az Ördög
hegyen (858 m), a Mátrában a Piszkéstetőn (955 m, maximum) és a Mátra- 
bérc gerincén (940 m); a legmagasabb 4 eset átlaga m.

Corylus Avellana L. — Közönséges mogyoró.
Mindenütt; felső határa itt nincs (Kékestető 1005, Nagygallya 963, 

Bálvány 950, Csóványos 939, Gerecse 633, Papod 646, Kőrishegy 713, Kab- 
hegy 601, Agártető 513 méter).

Betula verrucosa Ehrli. — Bibircses nyír.

Szórványosan mindenütt, csak a Pilis hegyen nem láttuk. A Viseg- 
rád, Dunabogdány és Tahitótfalu környéki erdőkben itt-ott néhány példánya 
nő, valamivel gyakoribb Tsaszeg és Gödöllő vidékén, gyakori a Mátrában 
és Bükkben, felmegy a Bakony tetőpontjáig (713 m, Kőrishegy), a Vértes 
és Pilis egyes pontjaira (Heuberg 537 m, Csókahegy 479 m). A hegyvidék 
uralkodó magaslatán a Mátrabércen (1010 m) nem nő ugyan, azonban a 
Nagygallya csúcsán (963 m) igen. Felső tenyészeti határa nem alakúi ki.

Alnus glutinosa Gärtn. — Mezgés éger.
II. k. 86. lap.

A hegyvidék összes völgyeiben s vizenyős oldalain közönséges és 
egyedüli égerfaj. Alsó határa nincs, a felső átlag 720 m. A maximum 873 
m a Nagygallya alatti Csurgókút nevű dűlőn, Gyöngyössolymos határá
ban. Az átlag az egész hegyvidékre értve túl magas azért, mert a határ
adatok a Mátrából és Bükkből vétettek. A Vértes, Pilis és Bakony terü
letén igen alacsony a felső határ: a Bakonyban Diszelnél 365 m, a Zircz 
közelében levő Királykútnál 440 m magasságban láttuk, egyéb termőhe
lyein mindig mélyebben.
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Salix Caprea L. — Kecskefűz.
Alsó határa nincs, a felsőt nem éri el. Mindenütt gyakori.

Salix alba L. — Fehér fűz.
Folyóvizek mentén, nedvesebb réteken az egész területen; legmaga

sabb termőhelyén van a Bükk hegységben: á Diósgyőr környéki Vadász
völgy 608 méter.

Salix fragilis L. — Törékeny fűz.
Patakpartokon közönséges; eddig 427 m magasságon fölül nem lát

tuk (Gyöngyös: Kalló völgy):

Populus tremula L. — Rezgő nyár.
Miután a síkra is lejut, alsó határa nincsen. A felső határ kialakúlásá- 

hoz e hegyvidék nem elég magas. Az egész területen elszórva tenyészik.

Populus alba L. — Fehér nyár.
Laposokon, dombhátakon s patakok mellett, vasúti töltések anyag

árkaiban az egész területen. A Bakonyban Tésnél 505 m (Sűrű lapos e. r.), 
Bakonynána 389 m (Judenberg e. r.), Csehbánya mellett 416 m (Tótrét 
dűlő), a Vértesben a Heuberg Ny-i oldalán 405 m, a Mátrában a Kékes 
alatt (Párád hat.) 605 m magasan.

Populus nigra L. — Fekete nyár.

Mint a síkvidék, a homokdombok és a folyómellék fája 300 m magas
ságon leiül nem igen fordúl elő. Igen gyakran ültetik is.

Ulmus montana Witth. (U. scabra Mill.) — Hegyi szil.
II. k. 86. lap.

Előfordúl az egész területen elszórva: átlag 280 m magasságtól föl
felé a tetőpontokig. Ilyképen felső határa ezen a vidéken nincs. A Mátrá
ban a Kékes tető 1010, a Piszkés tető 955, a Bükkben a Háromkő 936 
és az Ördöghegy 871 m, a Csóványos teteje 939 m, a Naszály 652 m, a 
Bakonyban a Kőröshegy 713 m, a Pilisben a Gerecse 633 m. Kivételes 
síkvidéki előfordulásaitól (pl. Csepelsziget, Monor stb.) eltekintve, legmélyeb
ben észleltük a Vértesnek Vértesbaglár felé lejtő oldalain 219 m magasságban.

Ulmus campestris L. (U. glabra Mill.) — Mezei szil.
Eddigi legeleváltabb termőhelyéül a Papod csúcsát jelöljük meg: 646 

m, dolomiton.
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Tilia parvifolia Ehrh. (T. cordata Mill.) — Kisleyelű liárs.

Alsó határa nincs. Tekintetbe véve igen gyér előfordúlását, nemkü
lönben azt a körülményt, hogy a Mátra és a Bükk legmagasabb emelkedései 
környékén (Tarkő 932 m, Kiskő 895 m, Saskő 899 m) ennek dacára is 
megállapítottuk jelenlétét s hogy a szomszédos hegyvidéken (Középkárpá
tok) a magassági maximum 1100 m-en fölüli, föltételezzük, hogy a Közép- 
hegységben nem éri el felső határát.

Láttuk Visegrád mellett a Prédikálószéken (644 m, É-i exp.) és a 
Kispaphegyen (135 m), a Csóványos alatti Hangyásbércen (848 m), a 
bakonyi Pápaváron (532 m), a Kis Ámoson (511 m) és a Gulácshegyen (393 
m), a Pilisben a Gerecsén (633 m) s a Heubergen (537 m) stb.

Tilia grandifolia Ehrh. (T. platyphylla Scop). — Nagylevelű hars.

Elszórva az egész területen: a Pilisen (757 m), a Csóványoson (939 
m), a Dobogókőn (700 m), a Naszályon (638 m), a Bakonyban a Kőrös
hegyen (713 m), a Pápaváron (532 m), a Nagy Ámoson (525 m), a Gulács
hegyen (393 m), a Bükkben a Bányahegyen (814 m), a Gyetvatetőn 
(845 m), a Borovnyákon (827 m), a Mátrában a Saskőn (899 m), a Csere
pes tetőn (734 m) s legmagasabban a Nagygallya csúcsán 963 m magas
ságban. Átlagos felső határa 870 m-re tehető.

Acer platanoides L. — Korai juhar.

A hegyvidék valamennyi hegycsoportjában, a már sehol sem természe
tes alsó erdőhatártól a legkimagaslóbb pontokig; magassági határai ilyké- 
pen itt nincsenek. A Bükkhegységben: Zsércnagydél e. r. 860 m, Hámori 
völgy 225 m, Kerekhegy 831 m, Nyárujhegy 902 m, Bálványkő 921 m, 
Borovnyák 935 m, Tarkő 936 m, Ördöghegy 858 m; a’Mátrában: Nagy-Gallya 
963 m (törpe), Kékes tető 1010 m, Muzslaihegy 803 m, Ilonavölgy Párádnál 
270 m; Börzsönyi hegység: a szokolyai Paphegy alatt 230 m, Csóványos 
tető 939 m; Pilis hegység: Budakeszi 270 m, Dobogókő 700 m; Vértes: 
Heuberg 537 m, Látótorony 481 m; Bakony: Papod csúcs 646 m, Kőris
hegy 694 m, Nagy Ámos 525 m, Gulácshegy 393 m; Cserhát: Naszály 638 
m, Gödöllő és Kerepes környéke 240—330 m, Isaszeg és Dány környéke 
230—270 m, Valkó 230 m.

Acer Pseudoplatauus L. — Hegyi juhar.

Az erdőterület legmélyebb részéig lejön, pl. Visegrád vidékén a Kis
paphegyen 165 m-ig (ÉNy-i exp.); felső határa nem alakul ki e hegyvidéken. 
Előfordúl a legmagasabb csúcson, a Mátra tetőn 1010 m, a Nagygallyán 
963 m, a Csóványoson 939 m, a Dobogókőn 700 m, a Naszályon 652 m, 
a Bükk legmagasabb hegyén a Bálványon 950 m magasan, á Bakony és
Fekete—B laltny: Fák és cserjék elterjedése. 38
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a Vértes igen sok helyén szórványosan, főleg bükkösökben. Elvétve Gödöllő, 
Kerepes és Isaszeg környékén is terem.

Acer campestre L. — Mezei juhar.
II. k. 86. lap.

A magas tetőpontokra már nem jut fel, átlag 750 m-ig emelkedik. 
Érdekes eredményt kapunk, ha összehasonlítjuk az északi hegycsoportok 
felső határait a déliekkel: legmagasabb — átlag 830 m, maximum 932 m 
(Tarkő) — a felső határ a Bükkben, kisebb — átlag 740 m, maximum 890 m 
— a Mátrában, mintegy 700 m a Börzsönyi hegyekben, a Pilisen és a 
Vértesen (maximum 757 m a Pilistetőn), legalacsonyabb — átlag 620 m, 
maximum a Kőröshegy tetején 713 m — a Bakonyban. Ehhez azt az 
észrevételt tesszük, hogy a felső határok dél felé való esése parallel a 
hegység t. f. magasságainak ugyanily irányú sülyedésével, délen a leg
alacsonyabb (Bakony), északon a legmagasabb (Mátra, Bükk); a Bükk- 
hegységben úgylátszik a mésztömegek is erősen eleválják a határokat.

Acer tataricum L. — Feketegyűrű juhar.
II. k. 86. lap.

Gyakori a Cserhát dombjain, ritka a Bakonyban, szórványosan az 
az egész Középhegység területén 520 m átlagmagasságig. Legfelső előfor- 
dúlási helyei: a Fehérkőlápa Diósgyőrnél 590 m (maximum), Nagymaros 
környéke 485 m, a Naszály alatti fensik 530 m, a Mátra lejtői Benepuszta 
felett 485 és 505 méter. Mélyebb előfordúlási helyei Hont vármegyében: 
Kemencze, Nagybörzsöny, Bernecze, Perőcsény, Márianosztra, Ipolytölgyes, 
Nagymaros; Esztergom vármegyében: Nána, Pilismarót; Fejér vármegyében: 
Bicske, Göböljárás, Lovasberény, Pest vármegyében: Vácz, Galgamácsa, Aszód, 
Iklad, Valkó, Váczszentlászló, Pilisszentlászló, Páty, Piliscsaba, Budakeszi, 
Budajenő, Visegrád, Dunabogdány, Tahitótfalu; Heves vármegyében; Párád, 
Recsk, Bodony, Felsőtárkány, Gyöngyös; Borsod vármegyében; Parasznya, 
Kisgyőr, Cserépfalu; Zala vármegyében: Keszthely (B orbás).

Fraxinus excelsior L. — Közönséges kőris.
II. k. 86. lap.

Alsó határa nincs; felső határa átlag 810 m-re tehető, magasabb 
termőhelyen való előfordúlása kivétel. A Nagygallyán pl. 963 m magasan 
nő, a Mátrabérc alatti Sóskőn 894 m, a bükkhegységi Borovnyákon 950 m, 
az Ördöghegyen 871 m magasságban. A hegyvidéki átlag tulajdonképen 
csak a két legmagasabb hegycsoportra, a Mátrára és Bükkre érvényes, a 
többi hegycsoport alacsonyabb emelkedéseinek legmagasabb pontjain is 
észleltük: a Naszályon (652 m), a Csóványoson (935 m),' a Dobogókőn
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(700 m), a Pilisen (757 m), a Papod csúcsán (szelektől törpe, 646 m), a 
Kőrishegy tetején (713 m), a Gerecse platóján (633 m).

Fraxinus Ornus L. — Virágos kőris.
II. k. 87. lap.

Igen gyakori a nyugati Magyar Középhegység mészterületein, mind
egyre ritkább lesz a Mátrában és Bükkhegységben, ahol poláris határa 
halad át. Legmélyebb előfordúlása: Akaiinál Tapolca mellett 117 m, Galga- 
mácsánál (Kerekgödör e. r.), 110 m, Csákvárnál (Alléwald e. r.) 182 m. Felső 
határa átlagosan csak 560 méter. Maximum: 808 m a Börzsönyi hegyekben, 
a Csóványos alatti „Vasfazék patak“ eredeténél andeziten; magas termő
helyen van még a Pilishegy szikláin 756 m-nél, a Visegrád melletti Prédi
kálószéken 644 m, a bélapátfalvai Bélkő tetején 784 m, a Bakonyban a 
Papod csúcsán 646 m és a Morictetőn Tés mellett 533 m, a Pilis hegy
ségben a Heuberg fensíkján 537 m és a Gerecse DK-i lejtőjén 473 m 
magasságban. Bazalton láttuk a Balaton mellett a Gulácshegyen (393 m) 
és a Badacsony hegyén (268 m), a Tátikán (B o r b á s ) andezittufán; a Nagy
maros melletti Steinfelden (290 m).

*

Pirus communis L. — Vadkörte.

Mindenütt; magas termőhelyeken láttuk: a bükkhegységi Nyárujhe- 
gyen 869 m, a mátrai Nyikom tetején 766 m és a Nagygallyán 953 m 
(maximum) magasságban, továbbá a Naszályon (652 m) és a Bakonyban 
(Kőrishegy 713 m, Kis Ámos 511 m).

Pirus malus L. — Vadalma.

Előbbinél ritkább; a maximális magasság, amelyben találtuk 899 
m a Mátrában (Sóskő, gerinc).

Sorbus aucuparia L. — Vörös berkenye.

Felső határa nem alakúi ki, amennyiben a Bükk és Mátra legmaga- 
gasabb pontjain, vagy ezek közelében is nő. Alsó határáról inkább szó 
eshetik, mert a síkvidékre nem száll le, az alacsonyabb dombokon feltűnő 
ritka; adatunk van a budai Jánoshegy környékéről (210 m), a Diósgyőr 
határában fekvő Vízvölgyből (250 m); e két adat jelöli eddigi legmélyebb 
termőhelyeit e vidéken. Kerner közli ugyan a Bakony közepéből (Somhegy 
puszta és Zircz környéke), azonban a Balatonmelléken vadon nem nő 
(Bo rbás); Visegrád mellett és a budai hegyekben Kerner nem tartja ősho
nosnak. Lágler Gyula erdőtanácsos Visegrád környékén nem látta, említi 
azonban a Dobogóhegy 600 m magasságából.

38*
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Sorbus Ária Crantz. — Lisztes berkenye.
Miután a Középkárpátokban megállapított felső határa magasabb 

mint 1300 méter, e hegyvidék legfeljebb 900—1000 m körüli magaslatai 
nem elegendő nagyok a határ kifejlődéséhez. Legmagasabban nő a Nagy
gallyán 953 s a bükkhegységi Tarkőn 936 méternél. Mélyebben — főleg 
mészterületeken — elszórva mindenütt. Alsó határa átlag 240 méter.

Sorbus torminalis Crantz. — Barkócafa,
II. k. 87. lap.

Valamennyi hegycsoport tölgyeseiben, a legmélyebb pontokra is 
leszáll (budai és visegrádi hegyek 110 m, cserháti dombok 170 m). Felső 
határa átlag 610 méter. Maximum 878 m a Börzsönyi hegyekben (Magosfa 
e. r. DNy-i exp.), felső határpontokul tekinthetők a következő termőhe
lyek is: Naszály D-i exp. 643 m, Dobogókő D-DNy-i exp. 684 m, a Bánya
hegy ÉK-i lejtője a Bükkhegységben 765 m, ugyanitt a Vadászvölgy 
melléke (ÉNy-i exp.) 650 m, a budai Jánoshegy teteje 529 m, a Bakony
ban nem láttuk 516 m-nél magasabban (Szarvadárok, D-DNy-i exp., 35° 25' 
47° 18'), a Vértesben a Heuberg platóján 537 m-nél terem.

Sorbus domestica L. — Fojtós berkenye.

A Börzsönyi hegyek déli lejtőin, a Pilis hegycsoportban s a Vértes és 
Bakony egyes helyein látszólag vadon, a szőlők közé ültetve és ezek kör
nyékén elvadulva is. Nagymaros mellett 450 m magasságig megy fel.

Crataegus monogyna Jacq., C. oxyacantha L. — Galagonya.

A legmélyebb pontoktól a legmagasabbig az egész területen.

Prunus avium L. — Madárcseresznye.

Elszórva mindenütt, legmagasabban a mátrai Nagygallya csúcsán 
963 m magasságban; nő a Muzslaihegy tetején 803 m, a Vértesben a 
Látótorony nevű tetőn 481 m magasan, a budai hegyekben, a Pilis hegyen, 
a Bükkben (Vadászvölgy 548 m) stb.

Prunus Mabaleb L. --  Török meggy.

Leginkább mész- és dolomitsziklákon, ezek törmelékén, néha andezi
ten, bazalton és meszes agyagtalajokon is. Azt lehet mondani, hogy elszórva 
az egész területen, 140 m-től 640 m átlagmagasságig. Jellemző előfordú- 
lásai a Bükkhegységben a hámori völgy (360 m tető, 225 m D-i exp.), 
a Vadászvölgy (548 m), a Szinva völgy (362 m), a Szeleta nevű erdőrész 
(360 m), Borsodharsány és Cserépfalu környéke, Bélapátfalvánál a Nagy
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szoros (420 m), 784 m maximális magasságban a Bélkő teteje, ettől É-ra 
az IJppony és Bánhorvát környéki mészsziklák (300 m), a Börzsönyi hegyek
ben a nagymarosi Nagykőszikla (andezit, 250 m), a Naszály (KERNER-adat), 
a budai hegyekben mindenütt (Jánoshegy 529 m, Budakeszi 380 m, Sváb- 
lug/, Lipótmező, Békásmegyer, Budaörs, Páty, Budajenő), a Pilis 757 m 
magas teteje és D-i lejtői, a visegrádi Várhegy, a Gerecse alatti márvány
talaj (438 m, ÉK-i exp., 38° 9' 47 4-1'), a Vértesben a Csókavár (410 m, D-i 
exp.) s csókavári szőlők (270 m \  Csévnél a Kétágúhegy (KERNER-adat), 
Bicske, Bánhida ős Csákvár környéke, a Bakonyban: Hajmáskér és Gyulafi- 
rátót felett (a katonai lövőtér és az „Öreg futónő“ alatti mészsziklák). 
Isztimér határa, a Badacsony hegy (bazalt, 268—400 m), a Gulácshegy 
teteje (bazalt, 393 m) s a Balatonpart lejtői Tihanynál, Balatonfüred kör
nyékén (S imonkai).

Prunus spinosa L. — Kökény.

Eddig legmagasabb termőhelyen találtuk a Mátrában a Cserepestetőn 
734 m-nél s a Börzsönyi hegyekben a Naszályon 652 m-nél. Egyik eset 
sem szolgálhat klímái határul.

Cotinus Coggygria Scop. — Sárga szömörce.
II. k. 87. lap.

A dunántúli részeken nem láttuk magasabban 410 m-nél (Csókavár 
a Vértes hegységben); a Bükkben éri el a hegyvidéki maximumot, melyet 
784 m magasan, a bélapátfalvai Bélkő tetején állapított meg D anielisz 
Elek. E kötet 141. lapján az idevonatkozó termőhelyeket is felsoroltuk; 
csak mészalapkőzeten fordúl elő.

Berberis vulgaris L. — Sóskafa.

Leginkább mész, de lösz, andezit és homoktalajokon is. A Balaton
part lejtőin, a Pilis hegységben s a budai hegyeken mindenütt, egész a 
Pilis tetejéig (750 m, Kerner), a Bakonyban, a Balatonmelléken (Tihany. 
S imonkai,) a Gulácshegyen 236 m, a Hosszúhegyen Fenyőfőnél 440 m, a Bükk- 
hegységben a Szinva völgyén 330 m s Bélapátfalvánál a Sándoroldal 
gerincén 823 m (maximális) magasságban.

Evonymus europaeus L. — Csíkos kecskerágó.
Mindenütt. Maximum 871 m a Bükk hegységben (az Ördöghegy 

teteje Bélapátfalvánál).

Evonymus verrucosus Scop. — Bibircses kecskerágó.
Szórványosan az egész területen, leginkább mész- vagy meszes tala

jokon. Részünkről talált legmagasabb termőhelye a Naszály teteje 652 m,
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ahonnan Kerner is közli. Láttuk a Mátra déli lejtőin Gyöngyös felett (630 
m), a Bakonyban a Nagy Ámoson (525 m) és az egész Balatonmelléken 
s a Bakony É-i dombjain, Diósgyőrnél a Vadász völgyben (548 m), a budai 
Svábhegyen, Bánhorvát és Uppony környéke mészszikláin Borsod vár
megyében.

Staphylea pinnata L. — Mogyorós hólyagfa.

Elvétve az egész területen; a Mátrában (Marhát e. r. 37° 43' 47° 53', 
andezit, 490 m), a Bükkbep (Vadászvölgy 38° 15' 48° 7', mész, 608 m); 
a Szarvaskő, Felsőtárkány, a Nagyeged (P rodán), a Bakonyban a Nagy Ámos 
tető 525 m dolomiton; Badacsony hegy 268 m bazalton, tömegesen a 
balatoni partmelléken, Kerner szerint a Vácz melletti Naszályon, a Spitz- 
kopfon Nagymarosnál, a visegrádi hegyen és a Kesztölcz melletti Kétágú
hegyen és Kishegyen, a Pilis hegyen, a Jánoshegyen, a Gellérthegyen, a 
Zugligetben és a Svábhegyen.

Rhamnus frangula L. — Kutyabenge.

Az egész hegyvidéken elő tordúl; magassági adataink innen nincsenek. 
A Balaton partmellékén ritka.

Rhamnus cathartica L. — Varjútövis benge.

Főleg a bokrosok alkotó eleme s mindenütt közönséges; magassági 
maximuma 740 m a Mátra alján (Nagyparlag e. r.) Gyöngyös felett.

Cornus mas L. — Húsos som.

Alsó határa nincs; felső határa átlag 790 m. Legfelső termőhelyei:
t. f. mag. (m)

a Mátrában a Sóskő (andezit), maximum .................... 895
a Muzslai hegy (andezit)...............................  803

a Bükkben a Bányahegy csúcsa (mész)....................... .. 814
a Gyetvatető (mész)  ..................................  845

a Pilishegy (mész) .................... — .................................  757
a Bakonyban a Papod-csúcs (dolomit) .......................... 646

Cornus sanguinea L. — Yörösgyűrű som.

Mindenütt. Eddigi maximum 940 m a Mátrabérc gerincén.

Ribes grossularia L. — Köszméte.

Mindenütt közönséges; vertikális irányú határai nincsenek.
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Colutea arborescens L. — Pukkanó dudafürt.
Elvadulva, de eredetileg vadon is (teljesen egyetértve Kerner ebbeli 

felfogásával) a szőlőkkel határos cserjésekben és sarjerdőkben, meredek, 
alig hozzáférhető hegyoldalak szikláin, rendesen a Quercus lanuginosa- 
állományok kisérő-növényzete között.1 Vadontermőnek néztük a Bélapát
falvái Bélkő DK-i lejtőjén (mész, 533 m), a régi upponyi malomnál (38° 7' 
48° 13' mész, 300 m) és a badacsonyi szőlők lelett, a Pilis hegyen (mész, 
461 m), Kerner a Spitzkopfon Nagymarosnál, Visegrád és Szentendre 
mellett Kesztölcznél és a budai hegyekben találta vadon, B orbás a 
Balatonpart cserjés lejtőin s Szigliget várán is, P rodán Gy. Eger mellett 
a Nagyegeden.

Ligustrum vulgare L. — Fagyai.

Az eddigi maximum 740 m a Mátra déli lejtőin (Nagyparlag) Gyön
gyös felett.

Sambucus nigra L. — Fekete bodza.

Alsó határa nincs; felső határáról sem igen lehet itt szó, mert e 
hegyvidék legkimagaslóbb pontja — a Kékes-tető 1010 m-es csúcsa — 
közelében 1005 m-nél is előfordul.

Sambucus racemosa L. — Vörös bodza.

Igen ritka. Legmélyebben a Mátra alján, Hasznos község határában 
Ötház-telepnél (37° 27' 47° 55', andezit) 351 m magasságban. A Mátrabérc 
(Kékes) alatti vágásterületen (900 m), Istenmezején (Lengyel G.)1 2 A hegy
vidék többi hegységéből adatunk nincs, a Középhegység dunántúli terüle
téről B orbás említi (Keszthely vidéke magasabb hegyein); hisszük, hogy a 
Blikkből sem hiányzik.

Viburnum Lantana L. — Ostormén bangita.

Alsó határa nincs. A Bakony, Vértes, Pilis hegységben leginkább 
mélyen, bokrosokban, a mezei tájon; kimagasló részeiken ritkán (Csókavár 
420 m) láttuk. A Mátra erdőterületén eléggé ritka, annál gyakoribb a Bükk 
hegység mésztalajain, még pedig magas termőhelyeken: a Disznós patak 
fensíkján (620 m), a Gyetvatetőn (855 m), a bélapátfalvai Bélkőn (784 
m), 932 m maximális magasságban a Tarkő csúcsán.

1 Talán egyik legészakibb lelőhelyén, a Bükkhegység ÉNy-i kifutásain (a régi 
upponyi malom környéki meredek mészsziklákon) a következő fás növények társasá
gában terem: Quercus lanuginosa és Cornus mas (tömegesen), Quercus Cerris, Vibur
num Lantana, Prunus Mahaleb, Evonymus verrucosus, Rhamnus cathartica.

2 Növénytani Közlemények V. k. (1906.) 57. lap.
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Tiburnum opulus L. — Káuyabangita.
Ritka. A Bükk hegység keleti részén a Farkasnyaki völgyben (492 m), 

a Mátrában Gyöngyös felett a Vályuskútnál 751 m magasan (maximum) 
s a Remetefadombon (702 m), Kerner szerint a budai hegyekben a Far
kasvölgyben s a Disznófőnél; B orbás1 Márké, Vindornyalak, Keszthely erdei
ből közli.

Lonicera Xylosteum L, — Közönséges ükörke.

Közönséges. Legmagasabban fekvő termőhelyét 940 m-nél találtuk a 
Mátrabérc D-i lejtőjén.

IX. Szigethegyek.

Ide tartozik a Mecsek, mely a Duna, Dráva és Kapos közt terül el, 
a Duna és Száva közt a Fruska Gora s végre a Dráva-Száva közti Sziget
hegyek (Biló, Garics, Papuk, PsunjLés Djel hegység).

A Mecsekhez számítjuk a Siklósi hegységet is (uralkodó magaslata 
422 m magas); kimagasló pontjai: a 682 m-es Zengő vagy Zengő vár 
Pécsvárad felett, a 612 m-es Mecsek-tető Pécs felett s a Jakabhegy 593 
m-es csúcsa Kővágószőllősnél. Dombvidéke É-ÉNy-felé Kaposvárig, Dombó
várig ér. Előhegyeit főleg a lösz (délen gránit-szigetekkel), főgerinceit a 
jura-formáció jellemzi. A Siklósi hegység magva szintén a jura- és triász- 
korból való.

A Fruska Gora (legmagasabb pontja a Cerveni Cot 539 m) régi agyag- 
palákból, kristályos mészkövekből és homokkövekből áll.

A Biló hegység: nyugatról keletre vonuló, alacsony, harmadkori 
dombsor; tőle D-re fekszik a kristályos palákból és gránitból álló Garics 
hegység (tetőpontja 489 m); a Papuk hegység tömegét nyugati szakaszán 
főleg gránit, a keletin mész alkotja, legmagasabb emelkedése a Papuk 
953 m; a Szigethegyek tagjai közt a 984 m magasságig emelkedő Psunj 
hegység viszonylag a legmagasabb, kis részben kristályos, javarészt harmad
kori üledékes kőzetek alkotják, a Djel hegység (423 m magas) agyag, 
márga és lajtamész rétegei kelet feló a szlavóniai síkra lejtenek.

A fák magassági elterjedését tartva szem előtt, a Szigethegyekben 
a felső határok igen erős depressziót mutatnak, különösképen a Psunjon és a

1 BORBÁS, A Balaton flórája. II. 360 lap. (A Balaton tudományos tanulmányozá
sának eredményei. II. k. 2. rész.)
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Fruska Gorán. Különös, hogy a Salix Caprea és a Populus tremula helyi 
felső határa csak 500 m körüli s a síkvidék fáinak, pl. a kocsányos tölgy
nek hegységi előfordúlása alig figyelemreméltó, ellenben a bükk igen 
mélyre nyomul le (főleg a szlavóniai részen), tért nyer a hegységi tölgyesek 
rovására, sőt sporadikusan a szlavóniai síkon is nő. Általában sokkal 
mélyebbek a Szigethegyek felső vertikális határai, mint azt — a déli fek
vés alapján — föltételeznék.

A tűlevelű fák közül csak a jegenyefenyő fordúl elő; egyedüli ter
mőhelye a Papuk. Az illyr flóra képviselői közül a keleti gyertyán, szelid- 
gesztenye s a téli magyal nem jut el a Mecsekig, e meridiánokon a 
magyar tölgy sem lépi át É-felé a Dráva vonalát.

Abies pectinata DC. (A. alba Mill.) — Jegenyefenyő.
II. k. 88. lap.

Egyetlen eredeti termőhelye a Papuk északi lejtőin van. Legmélyebb 
előfordúlási pontja 321 m magasan fekszik s itt még állományt alkot a 
bükkel; 514 m-en fölül, egészen a 953 m-es tetőpontig az uralkodó bük
kösben elszórva tenyész.

Pinus silvestris L. — Erdeifenyő.

Eredeti termőhelyeinek tartsuk-e a Kőrös-Kaproncai vonaltól délkeletre 
eső Bilo-hegységi megtelepedést, mely a Kalnik erdeifenyveseivel némileg 
összefüggésben van, nehéz eldönteni. Itt az erdeifenyő lösz és alluvial- 
talajon elszórva fordúl elő. Leszáll a síkra is: 112 m (Ferdinandovac\ 
140 m (Zdenci határa). Novigrad, Zrinska, Ostri-Zid, Turcevicpolje hatá
raiból is bejelentették. Ez utóbbi termőhelye esik legkeletebbre (35° 01' 
Ferro), Novigradon 298 m-nél normális fejlődésű 35 éves állomány is dísz
ük felhagyott szántón. Ezen előfordulások őshonosságát kétesnek tartjuk s 
ezért az elterjedési határvonalat a Kalnik- és Bilo-hegy közt vontuk meg; e 
vonaltól nyugatra őshonossága már bizonyosra vehető.

Juniperus communis L. — Közönséges boróka.

Minden talajnemen gyakori, a legmélyebb pontoktól a legmagasabba
kig (Kamenica 107 m, Cortanovci 80 m, Drenovac 213 m, Ujgradiska 134 m, 
a Psunj teteje 984 m, a Papuk csúcsa 953 m, Bilo hegység 190—222 m, Visnac 
e. r. a Fruska Gorában 444 m, a Zengő DK-i oldala a Mecsekben 579 m stb.).

Fagus silvatica L. Bükk.
II. k. 88. lap.

Itt csak alsó határáról beszélhetünk, mely nagy általánosságban 210 
m-nek vehető. E hegység délibb tagjait körülövező szávamenti síkság több
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pontjára leszivárgott s bár e terület nem tartozik e hegyvidékhez, a köz
vetlen szomszédság révén a síkvidék blikkje mégis e hegyvidék bükk- 
területeivel áll kapcsolatban, mert innen származott le. E síkvidéki maxi
mumokat ez alapon e hegyvidék alsó bükkhatáradatai közé vettük fel. 
A minimum a Vrbanje melletti síkon van, a Brcka barán (36° 47' 44° 59') 
kocsányos tölgyesben, Novskanál szintén síkon nő (101 m); ily kivételes 
esetektől eltekintve, tömegesebb térfoglalása a Dráva-Száva közti Sziget
hegyekben 200 m körüli magasságban, a Mecsek oldalain pedig mintegy
300 — 320 m-nél kezdődik.

Legmélyebben fekvő állományai:
Mecsek. t. f. mag., (m)

Vásárosbécz község, Gyökeres e. r. ------------------- 200
Kaposgyarmat, Forróhegy-------------------------------  160
Szálka, Brányok...............................   150

Fruska Gora.
Kamenica, Majdan e. r.— r....................... .......— --------  142
Vrdnik.............................    213

Dráva és Száva közti Szigethegyek.
Bilo, Kaproncánál É-i exp--- ---------------------------  240

Novigradnál.................     230
Trojstovnál -------------      167
Ceresnjevicánál*(É-i exp.)..............   156

Moslavaöka planina, Simljaniknál-......................   168
Sumaricánál------------     154
Jelenskánál.................... — ... 195

Psunj É-i lejtője, Pavlovcinál .......................   201
DK-i lejtője, Raiönál_______________    165

Pakracka gora, Dezanovacnál_____________________  170
Daruvári hegyek Bastajinál (K-Ny-i exp.) __________  151

(É-i exp.) .............     137
Djel ÉK-i oldala Pocrkavje mellett _________   120
Papuk, É-i lejtő Drenovacnál — ________________ — 174
Humljani község, Vranovac e. r. (35° 29' 45° 35 ')____  148
Caőinci község, Lipovac e. r. (35° 31' 45° 36') — ------  139

Az uralkodó magaslatokon rendszerint állományalkotó (Psunj 984 
m, Papuk 953 m, Zengő vár 682 m).

Quercus sessiliflora Salisb. — Kocsánytalau tölgy.
II. k. 88. lap.

A hegységet környező síkvidéken nem láttuk; rendszerint oly mélyre 
jut le a déli oldalakon, mint az északiakon a bükk. A déli területeken 
főleg bükkállományokban elszórva terem; a bükk általános elhatalmaso-
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dósának, — mely a mély fekvésű állományok fenti listájából is kitűnik — 
tulajdonítható, hogy a tölgyállományok felső határa viszonylag alacsonyan 
fekszik, mintegy 470 m átlagmagasságban. Kivételesen eleváltabb termő
helyen nő (mint állomány:) a Mecsekben a Jakabhegyen 537 m-nél, a 
Psunj DNy-i oldalán 637--700 m közt1 s 815 m-nél a legfelső nagyobb 
csoport (34° 58' 45° 21', maximum), a Papuk D-i oldalán 448—514 m közt, 
a Fruska Gorában a Cerveni Cot gerincén 475 m-nél; (szórványosan:) a 
Mecsekben a Hármashegy tetején (533 m), a Zengővár csúcsán (682 m), 
a Dobogón (545 m) és a Jakabhegy tetőpontján (593 m).

A kocsánytalan tölgy előfordulásának e legmagasabb eseteiből is 
látható, hogy vertikális elterjedési övének szélessége mily minimális, a 
szórványos előfordulás f. h.-nak 540 m-es átlaga a hegyvidéki átlagok közt 
a legkisebb, sőt még a maximum (815 m) is alig emelkedik a mintegy 
3*5 szélességi fokkal északabbra eső trencsénmegyei előfordulások legmaga- 
sabbikán (802 m-en) felül. Viszonylag legmélyebbre szőrűit le a Papuk cso
portjában s a bükk elhatalmasodásának karakterisztikus eseteit is itt 
találjuk.

Quercus pedunculata Elirh. (Qu. Robur L.) — Kocsányos tölgy.
II. k. 89. lap.

A síkságról csak kivételesen megy fel a hegy lábán felül s ha igen, 
akkor se magasra; állományai a síkhoz ragaszkodnak. Az Ilok melletti 
Veliko Cerje erdőrész (Fruska Gora) lösztalaján termő állománya 207 m-re 
fekszik a t. f., ennél magasabban csak elvétve akadunk rá, pl. a Bilo 
hegység gerincén Novigradnál tölgy-bükk állományban (egyetlen példány) 
240 m magasan, Pakrac környékén 245 m magasságban elszórva, Tolna 
vármegyében a Máza község melletti Cigányhegyen 340 m s a Mecsek- 
szabolcs melletti Vecsertetőn 401 m-nél (maximum).

Quercus lanuginosa Lám. — Molyhos tölgy.
II. k. 89. lap.

Tenyészeti öve 200—420 m közé esik; minimum 85 m Cortanovci- 
nál a Dunaparton, maximum 553 m a Mecsekben (Lapis e. r. 35° 52' 46° 6', 
faalak), illetve 612 m a Mecsek-tetőn Pécs mellett (sarjak).

Feljegyzett termőhelyei (mész-, homokkő-, lösz-, márga-talajokon), a 
Mecsek-csoportbcm: szórványosan a Pécs város feletti Mogyorósgödör (471 
m) és Lapis (553 m) erdőrészekben, tömegesen a Bartolomeus-Kuppe DK-i 
lejtőjén 412 m-ig s Pécsvárad közelében a Cser nevű erdőrészben 379 m-ig, 
majd Vasas határának Somoska és Irtott út nevű erdejében (228—249 m). 
A somogyi Mállódó-tetőn 304 m magasan közönséges, Pécsbudafánál (Szen
tes e. r.) szórványosan nő 374 méternél is, előfordűl a Mecsek keleti kifu

1 Összefüggő övét alkot, alatta bükkös foglal helyet.
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tásain Váraljánál (Nagyhegy. DNy-i exp. 340 m), Szekszárd vidékén, a 
Siklósi hegyekben is. Gyulajon (185 m, kiskuti völgy) kultúrából eredő 
példányai nőnek. A Fruska Gorán állományt alkot Kamenicánál (107-—336 
m), Sót határának Todilo erdőrészében (203 m, DNy-i exp.), Cortanovci 
környéki mészkőhegyeken (123 m), szórványosan Vrdniken s Karlóca hatá
rában. A Dráva-Száva közti Szigethegyeken: a Psunj hegységben Kricke 
környékén (229—318 m, virágoskőrissel, meszes agyagtalajon), a Djel hegy
ségben Pocrkavje mellett állományfoltokban bükkösök között (286 m, 
D-i exp.), szórványosan s a kimagasló padkákon csoportosan Rusevonál 
(273 m É-i exp.), a Krudja-hegy déli oldalain (Gradistje község határában) 
188—304 m közt vén állományai állanak löszterületen, a föléje kerülő 
kocsánytalan tölgyesben szórványosan 458 m-ig emelkedik.

Quercus conferta Kit. — Magyar tölgy.

A II. kötet 132. lapján a szórványos "előfordulás szigethegységi felső 
határának eddigi maximumaként tévesen 535 m-t tüntettünk fel, holott ez 
335 m a vrdniki kolostorrom környékén (Cerveni brieg DK-i lejtője).

A Mecsekben nem fordúl elő.

Quercus Cerris L. — Csertölgy.

II. k. 89. lap.

Az egész területen közönséges, a síkra nem jön le. Legmélyebb termő
helyén van Kamenicánál (Cifrakert 107 m), kocsányos tölgyesben terem 
Lovas község határában (Panjik e. r. 117 m); Belovár-Kőrös, Pozsega, 
Szerém és Verőcze vármegye erdőségeiben felső határa mélyen fekszik, 
legmagasabb termőhelyei:

, t. f, mag., (m)
Poáezka gora (Tisovac határában) ______ - ............... 376
Djel (Pocrkavje határában) — ____ ________ _____  329
Papuk (Voőin határában) . . . --------------------------------  448
Cerveni Cot (Beocin határában) ____ ____________  375
Parago (Ledinci határában) .................... ............... - 336

A Mecsek területén a hegység uralkodó tetőpontjaira is feljut szórványo
san, állományát még 518 m magasságban is láttuk (Miske’s Platt 36° 1' 
46° 13' mész); legfelső előfordulási esetei:

" t. f. mag., (m)
Büdöskúti völgy-----------... .......................... - 382
Mecsek-tető ... _______________ __________________ 612
Zengővár, maximum *______ _________________  682
Kirchenberg (Püspöknádasdnál) ______ ____ _______ 471
Jakabhegy É-ÉK-i exp................ .......................................  537
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Castanea sativa Mill. — Szelidgesztenye.
II. k. 89. lap.

P ászthy szerint az őshonos gesztenyések a szlavóniai Szigethegyek 
területén, t. i. a Bilo-, Psunj és Papuk hegyekben — nem tudhatni mely 
okból — pusztulóban vannak. Hasonlóan pusztúl e vidékeken a Quercus 
sessiliiiora is; ki gondolna arra — közli P ászthy -- hogy ott, ahol most 
elegyetlen, vén bükkösöket látunk, 100—150 évvel ezelőtt tiszta tölgyes 
állott ?

A Bilo hegységben: Quercus sessiliiiora közt szórványosan fordul elő 
Jagujedovac község határában, 34° 29' 46° 07', lösztalajon 206 m magas
ságon felül; Zdelicé-n Fagus- és Carpinus állományban, 34° 35' 46° 02', 
szintén lösztalajon 230 m t. f. magasságban.

A Papuk hegységben: Slatinán (Stublovac e. r. 35° 22' 45° 40') lösz
talajon 137 m-ig száll le ÉNy-i expozíciónál, kocsánytalan tölgyesben; 
Drenovácon (Papuk, 35° 22' 45° 32') 292 m magasságban tenyészik az 
előbbihez hasonló viszonyok közt.

A Psunj hegységben: Zuberkovac határában (35° 00' 45° 20') szórvá
nyosan 309—360 m közt (D-DK-i exp.) gneisztalajon nő; Sumetlica határá
ban Quercus sessiliiiora közt -szórványosan (35° 04' 45° 20', 274 m) lösz
talajon; Orljovac határában, szintén tölgyesben (35° 09' 45° 26', 270 m) 
gneisztalajon; Mihaci község határában (35° 09' 45° 26', 263 m) bükkösben; 
Kricke határában, tölgyesben lösztalajon (34° 46' 45° 20', 276 m, ÉK-i exp.)

Horvátországi tömegesebb térfoglalásához képest itt sokkal kedvezőt
lenebb viszonyok közt van, amit az a körülmény is bizonyít, hogy hova
tovább tért veszít s nem bír megküzdeni a mindinkább xelőrenyomuló 
idegen fajok versenyével. A Bilo, Psunj és Papuk spontán elterjedésének 
ÉK-i határára esnek, a Fruska Gorában már nem honos.

A mecsekalji (Pécsvárad környéki) régi eredetű gesztenyésekről a 
vízszintes elterjedés keretei közt (109. lap) beszélünk.

Juglans regia L. — Dió.

P ászthy vadon termőnek találta a Fruska Gorán Vrdniknél, a Papuk 
lejtőin Voéin, Nasice, Drenovac, Slatina határaiban, a Psunj oldalain 
Sumetlica, Pavlovci s Pozega mellett, a Moslavacka gorán Ostrizidnél 
136—258 méter közt.

Carpinus Betulus L. Közönséges gyertyán.
II. k. 89. lap.

A szlavóniai lapály tölgyeseiben elég gyakori, állományt alkot Vin- 
kovce, Ótok, Zupanje s Vrbanje vidékén (81—95 m), szórványosan nő 
Rajevoselo, Őrölik síkján (83 m), Novskánál Lipovljani mellett, Ógradiska 
Prasnik nevű erdejében (97 m), Hrkanovci, Gépin környékén (92 m) stb.
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A hegységben igen elterjedt fa, állományképzése 480 m átlagmagas
ságig ér s — épúgy mint a bükk — mindegyre foglalja a tölgy területét. 
Szórványos elterjedése a magasabb szintekben a bükk övébe esik s átlag 
530 m-ig terjed fel, maximum 953 m a Papuk csúcsán. A Mecsek kima
gasló pontjain tenyészve, tulajdonképen nem éri el a felső határt, a Zengő
vár tetején lévő állománya (682 m) e hegyvidék területén a gyertyánfor
máció esetei közt magassági maximumot jelöl.

Corylus Avellana L. — Közönséges mogyoró.

Az alluviális lapály azon helyein, ahol a gyertyán terem, a mogyoró 
is előfordúl, a hegységben pedig mindenütt. Felső határa nem alakúi ki 
(Papuk 953 m, Mecsek 682 m).

Betula verrucosa Ehrh. — Bibircses nyír.

Alsó határa nincs, a felsőt nem éri el. Szórványosan mindenütt elő
fordúl, a Dráva síkján is; a Psunj tetején (Brezovo polje, 984 m) lévő fel
hagyott szántón nyirest képez; a Papuk tetején sem hiányzik. Ritka lehet 
a Fruska Gorában (itt ugyanis nem láttuk), a Mecsek uralkodó hegykúp
jain nem fordúl elő, mélyebben szórványosan.

Alnus glutinosa Gärtn. — Mezgés éger.

A Szigethegyek egyedüli égere; a völgyek mentén és áradványterü- 
leteken mindenütt. Legmagasabban — állítólag 600 m-nél is — a zuber- 
kovaci Psunj patakainak mentén, 448 m-ig a Papuk D-i lejtőin Voöin felett. 
E kivételektől eltekintve, legtöbb termőhelye 100—250 m magasságok 
közé esik.

Salix Caprea L. — Kecskefűz.

Szórványosan 800 m maximális magasságig (zuberkováci Psunj D-i 
lejtői).

Salix alba L. — Fehér fűz.

A síkvidéki tölgyesekben gyakori, a hegységben igen elvétve nő 
(Vrdniknél a Fruska Gorában 213 m, Mánfa felett a Mecsekben 380 m, 
a Psunj É-i lejtőjén Pavlovci mellett 201 m magasságban).

Populus tremula L. — Rezgő nyár.

Csak helyi felső határáról beszélhetünk, melyet eddig maximálisan 
514 m-pek találtunk (Voöin felett a Papuk lejtői). Alsó határa nincs.
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Populus alba L. — Fehér nyár.

Lösz- és alluviál-talajokon mindenütt közönséges; Vocin mellett a 
Papukon 448 m magasságban mészkőzet felett nő, épúgy a Mecsekben: 
Pécsbudafa község határának Újfalu nevű dűlőjén is (353 m). Az előbbi 
termőhely t. f. magassága az eddigi maximum.

Ulmus montana With. (U. scabra M ill.)— Hegyi szil.

Arra való tekintettel, hogy a Papuk kimagasló csúcsán (953 m) és 
környékén a bükkösökben gyakori, nem tartjuk helyénvalónak a felső 
határ megállapítását. Annál kevésbé tehetjük ezt, ha figyelembe vesszük, 
hogy az országos átlag jóval 1000 m-en felüli. Legmélyebb előfordűlását 
eddig 494 m-en láttuk (Fruska Gora), bizonyos, hogy alantabb is előfordúl.

Ulmus campestris L. (U. glabra Mill.) — Mezei szil.

Tömegesen a sík tölgyeseiben terem, elszórva a hegyvidéken, maxi
málisan 435 m magasságig (Psunj hegység, Kricke határa); a Mecsek K-i 
kifutásán (Máza hat. Cigányhegy, 340 m) párás változata is nő.

Ulmus effusa Wiild. (U. pedunculata Foug.) — Yénic szil.

A szlavóniai síkon mindenütt elég gyakori, elvétve a löszből álló 
hullámvidék szélein a Pakráci és Daruvári hegyekben, Tisovacnál, Ledinci 
(302 m), Vukovár határaiban; Szekszárdon (Hollós).

Tilia parvifolia Ehrli. (T. cordata Mill.) — Kislevelű hars.

Alsó határa nincs,'mert a síkon is nő (Vrbanje, 81 m); felső határa 
a Mecsekben 593 m (a Jakabhegy teteje), ennél magasabbra csak cserjévé 
törpült példányát láttuk a Papuk D-nek futó hegygerincén, bükkállomány- 
ban. gránit felett, 873 m-nél. Előfordulása általában gyérnek mondható.

Tilia grandifolia Ehrh. (T. platyphylla Scop.) — Nagylevelű hars.
Ritka; 494 m-nél magasabban nem észleltük (37° 24' 45° 09' a Fruska 

Gorában), a Mecsekben a píispöknádasdi Kirchenberg tetején (471 m) láttuk.

Tilia tomentosa Mönch. — Ezüstlevelű liárs.

Szórványosan az alluviális síkon is: Novska határának Trstika nevű 
erdejében (34° 37' 45° 19'; 100 m), Vrbanje, Vinkovce, Ótok, Zupanje töl
gyeseiben (81—95 m), legmagasabban a Mecsek déli hegyoldalain (Mogyorós 
gödör, 35° 53' 46° 8') 492 m magasságban. Többi — ezen a hegyvidéken 
látott — termőhelye:
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Mecsek csoport.

Almamellék, Rezula e. r. 
Pécsbudafa, Nyugoj e. r.
Mánfa, Átalút e. r____
Vasas, Szentes tető e. r. 
Orfű, Völgyút e. r. — 
Cserkút, Bikadomb e. r. 
Pécsvárad, Sajgó e. r. 
Máza, Cigányhegy e. r. 
Szálka, Brányok e. r.—

t. f. mag., méter.
240
346
380
390
379
199
429
320
155

Fruska Gora.
Kamenica, Vienac e. r. --------------- — ------------  444

Slatina e. r. — ....... .................- ... ... 361
Parago e. r. — ------ - — — ---- ------ 336

Jazak, Cerveni Cot e. r. - ............   -  482
Cortanovci erdő1 ________________________   — 80—140
Vrdnik, 37° 26' 45° 8' _________________ _ — 290

Bilo hegység.
Kaprönca, Barna, Jasenas Cresnjevica közs. hat. 156—255

Psunj hegység.
Ujgradiska hat. ----------------------- ------------ — 134
Slatina határa, Stublovac e. r. (35° 22' 45° 40 ')... 137
Moslavaéka góra (Samarica hat.) — ---------------  154—357

E vidék leggyakoribb hársfája, mely főleg a Fruska Gorában és a 
Mecsekben, a villányi és siklósi hegyekben (Nagyharsány) válik jellemzővé, 
előfordul Szekszárdon is (H ollós); legkevésbbé jut előtérbe a Papuk cso
portjában.

Acer platanoides L. — Korai juliar.

Szórványosan; legmélyebb termőhelye 107 m magasan, Kamenicánál 
(Fruska Góra) van, felső határa nem alakúi ki (nő a Mecsek magaslatain, 
pl. a Zengőváron 682 m, a Papuk É-i és D-i lejtőin egészen a 953 m-es 
tetőpontig).

Acer Pseudoplatanus L. — Hegyi juhar.

Ugyanott, mint a korai juhar; a Psunj kiemelkedő pontjain egyiket 
sem láttuk.

1 Az elől említett, síkvidéki termőhelyeinél mélyebben, a Dunába ereszkedő 
hegylejtőn (mész) fekszik.
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Acer campestre L. — Mezei juhar.

A Mecsekben felső határa nincs; nő a Zengőn (682 m) és a Jakab- 
hegy tetején (593 m). A Fruska Gorában helyi határa 444 m (Vienac e. r. 
37° 30' 45° 9'); a Papuk csoportból való termőhelyei mind mélyek, a 
Psunj hegységben is csak egyetlen magas lelőhelyéről van tudomásunk: 
815 m a zuberkováci Psunjon. A dombvidék, hullámos terület és a 
síkság erdejében mindenütt közönséges.

Acer tataricum L. — Feketegyűrű juhar.

Egyetlen hegycsoport sem esik tenyészeti területén kívül, azonban 
természetes, hogy a nyugati perifériákra eső részeken való előfordulása 
gyérebb, mint a Fruska Gora vagy Mecsek vidékén. Magassági elterjedése 
keskeny övre szorítkozik, többnyire a diluviális dombokon és hullám
vidéken s mint a sík tölgyeseinek aljafája gyakori, öreg állományokban 
ritka, a fiatal sarjerdők és cserjések egyik alkotó eleme; legnagyobb 
elevációja 361 m (Fruska Gora, Slatina e. r. 37° 31' 45° 10', mész; tölgy- 
és ezüsthárs állományban).

A Mecsekben 308 m-nél magasabban (Luftkolonie, 35° 58' 46° 10') nem 
észleltük; a Dráva és Száva közé eső termőhelyei: Bilo 255 m (Jasenas hat. 
35° 2' 45° 44', lösz), Draganöki lúg 148 m (34° 19' 45° 47', tölgyállomány
ban, alluvium), Pakraöka góra 245 m (34° 51' 45° 28', kocsánytalan 
tölgyesben, lösz), Daruvári hegyek 137 m (34° 57' 45° 38', bükkösben, lösz), 
Klisa község környéke 195 m (35° 9' 45° 42', bükkösben, lösz).

Fraxinus excelsior L. — Közönséges kőris.

Főleg a sík fája, állományait kizárólag itt találjuk. A hegységben 
ritka, különösen pedig a Fruska Gorában és a Psunj hegység vidékén. A 
Papukon már gyakoribb (É-i oldalak), felmegy a tetőpontjára (953 m) s 
a Mecsek kimagasló helyeire (Zengővár 682 m) is.

Fraxinus Ornus L. — Virágos kőris.
II. k. 90. lap.

Mésztartalmú talajokon elszórva az egész hegyvidéken átlag 550 m 
magasságig. A Mecsekben a Zengő vár kúpjára nem emelkedik fel, csupán 
a D-i lejtők 484 m-es magasságáig, a Mecsek-tetőn — 612 m — észlelt elő- 
fordúlása hegyvidéki maximumot jelöl. Nő a Jakabhegyen (593 m), Püspök- 
nádasdnál a Kirchenbergen (471 m), Szálka község Bányok nevű erdejében 
(150 m), Váralján a Nagyhegyen (383 m) stb.

A Fruska Góra főemelkedése, a Cerveni Cot alatt (D-i exp.) 475 m 
ele vációt ér el, mélyebben mindenütt; a Papuk hegység kifutásain eddig 
Voőin, Drenovác és Slatina környékéről említhetjük, sokkal több termő-

39Vékete*— Bkityny : Fák és cserjék elterjedése.
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helyét ismerjük Pozsega vármegyéből (legmagasabban firestovác község ha
tárában a Poáeáka gorán: 417 m), Ujgradiska, Tisovac, Pavlovci, Kamensko 
Novska, Raiö, Kriöke, Gradisée vidékéről. Jagujedovaci és turőeviőpoljei 
lelőhelyei a Bilo hegységbe, a samaricai a Moslavaöka górába esik.

Pirus communis L. — Yadkörte.

Az egész területen, legmagasabban a Mecsekben (Zengővár) 682 m-nél.

Pirus malus L. — Yadalma.

Ritka. A Psunj D-i lejtőjén (Sumetlica határa) 562 m-nél bükkállo- 
mányban látta P ászthy . Eddig ez a maximum.

Sorbus aucuparia L. — Yörös berkenye.

S imonkai a Mecsekről közli (Math, és Természettud. Köziem. XI. k. 
169. lap.)

Sorbus torminalis Crantz. — Barkócafa.

; Elszórva az egész területen, a síkvidék és 484 m maximális magas
ság között. Eleváltabb termőhelyei:

Mecsek -

Fruska I 
Gora |

Psunj |  

Bilo I

t. f. mag., (m)
Váralja közs. hat., Nagyhegy — — ----------- 340
Vasas közs. hat., Szentes tető .................... 390
Pécsvárad közs. hat., Zengő (D-i exp.), max. 484 
Kővágószőllős közs. hat., Jakabhegy (ÉNy-i exp.) 405
Ledinci, Parago e. r. (DK-i exp.)-- — ......... 336
Vrdnik ____ ______ ___ - — ....................  239
Kriöke, Psunj (D-i exp.) ... -------------------- 435
Tisovac, Pozeáka gora------ -----------------— 376
Kaf>ronca, Bilo _______ _________________  240
Jagujedovac, Bilo — ................. ................... 206

Sorbus domestica L. — Fojtás berkenye.

Mint vadon termő fát a következő helyeken láttuk: a Bilo hegység
ben Zdelice mellett, a Daruvári hegyekben (Quercus sessiliflora-állományban), 
a Fruska Gorában Kamenica környékén (Parago és Slatina nevű dűlők, 
Qu. sessiliflora állományban).

Crataegus monogyna Jacq. és Cr. oxyacantha L. — Galagonya.

Tömegesen a síkon, a hegységben szórványosan. A Papuk 953 m-es 
tetőpontján is.
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Prunus avium L. — Madárcseresznye.
A hegyvidék legmélyebb zónájának erdőségeiben mindég megtaláljuk, 

különös azonban, hogy a szlavóniai területeken 3—400 m-nél eleváltabb 
termőhelyéről nem szereztünk adatot. A Mecsek hegyein elszórva, a leg
kimagaslóbb pontokig (Zengővár 682 m).

Prunus Mahaleb L. — Török meggy.
Baranya vármegye fafajai közt találjuk N endtvich Tamás felsorolásá

ban (Magy. orv. és természetvizsg. vándorgyűlésének munkálatai VI. 328. 
lap). Közelebbi lelőhelyeit nem említi.

Prunus nana Zucc. — Törpe maudola.
N endtvich Tamás felsorolásából (előbb idézett mű 328. lapja).

Cotoneaster integerrima Med. — Közönséges kőnaszpolya.
A Mecsekben ritka, S imonkai (Math, és Természettud. Köziem. XI. k. 

169. lap) a Pécs melletti Schneebergről említi.

Cotoneaster tomentosa Lindl. — Molyhos kőnaszpolya.
Kerner A. a Mecsekből,* még pedig a puskapormalom szikláiról említi.1

Cotinus Coggygria Scop. — Sárga szömörce.
A Mecsekben a „Misina“ 534 m-es kilátója melletti nyiladék déli 

végénél 380—400 m magasságban, mint a molyhos tölgy aljafája, Viburnum 
Lantana-val (mész). S imonkai is említi Pécs vidékéről (Math, és Természet
tud. Köziem. XI. k. 171. lap.)

Evonymus europaeus L. — Csíkos kecskerágó.
Legmagasabban találtuk 261 m-nél (Kamensko határa Ravnagora e. 

r.); mindenesetre emelkedettebb tájakon is előfordúl.

Evonymus verrucosus Scop. — Bibircses kecskerágó.
Szekszárdtól Ny-ra a Mecsek és előhegyei egész területén, a Fruska 

Gorában; 380 m-nél magasabban nem észleltük (Mecsek, 35° 56' 46° 09'  ̂
mész).

Staphylea pinnata L. — Mogyorós hólyagfa.
A Fruska Górában és a Mecseken igen közönséges. Maximum 682 

m (Zengővár); a Cerveni Cot csúcsa alatt is terem (475 m), lejön a sík
sá g ig  (Szekszárd, Hollós).

4 Verh. der zool. bot. Gesellsch. XIII. (1863.) 571. lap.
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Ilex aquifolium L. — Téli magyal.

A 139. lapon közölt termőhelyei közül Drenovacnál (35° 20' 45° 32', 
homokkő) 315 m, Rogolje mellett (Crna Kosa e. r. 34° 56' 45° 23') 780 m 
s az ezzel szomszédos Simin vrh e. r.-ben 640 m magasságban találtuk 
északi hegylejtőkön, bükkösben.

Cornus mas L. — Húsos som.

Az egész területen, a Papukon 953 m magasságban is (maximum); 
a környező síkon nem észleltük. A Fruska Gora Öortanovaőka suma nevű 
részén (37° 41' 45° 10', mész) 80 m, a Mecsekben a Zengő D-i oldalán 
484 m s a Lapis nevű részén (35° 52' 46° 06') 553 m magasságban.

Cornus sanguinea L. — Vörösgyűrű som.

A síkon is terem, a hegységben nem észleltük oly magas termőhe
lyeken, mint a húsos somot; az eddigi maximum 484 m a Zengő D-i lej
tőjén a Mecsekben, a fruskagórai maximum már csak 336 m, a Psunj 
környéki 417 m (Po2e2ka gora, 35° 15' 45° 18'). A húsos som legmélyebb 
termőhelyén, a Öortanovaőka suma-n is előfordúl.

Colutea arborescens L. — Pukkanó dudafürt.

Vadon a Fruska Gorában Kamenicánál, a Mecsekben Pécsvárad felett 
a Zengő lejtőin (f. h. 484 m) és Vasasnál a Somoska dűlőn (228 m), Szek- 
szárdon (Bartal K.)

Ligustrum vulgare L. — Fagyai.

Szórványosan a síkon is (Ógradiska, Novska, Vrbanje, Ótok, Zupanje, 
Vinkovce, Őrölik stb.), mint a tölgyesek aljafája, a dombvidéken minde
nütt, de 300 m-en fölüli magasságokban ritka. A Fruska Gorában 336 m 
a maximum (Parago e. r. Kamenica vidékén), a Mecsekben Pécsvárad- 
nál 484 m magasan leltük (Zengő, D-i exp.), egyebütt mélyebben.

Sambucus nigra L. — Fekete bodza.

A Drávától és Dunától délre eső hegycsoportokban csak mély termő
helyeken, maximálisan 470 m-ig (Psunj, K-i exp., Sumetlica határa), a Me
csekben a legmagasabb tetőpontokon is: Zengővár teteje 682 m (maximum).

Sambucus racemosa L. — Vörös bodza.

A Mecsekben és a Fruska Górán nem találtuk; a Psunj legtetején, 
984 m magasságban (nyíresben) s a Papuk déli oldalának bükkösében 873 
m-nél.
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Sambucus Ebulus L. — Földi bodza.

Mindenütt. Legfelső termőhelyei: Psunj (D-i exp.) 700 m, Papuk (D-i 
exp.) 873 m, Zengővár teteje 682 m.

Yiburnum Lantana L. — Ostornién bangita.

Tenyészik a síkon (Őrölik), a Papuk legkimagaslóbb pontján 953 ln
nél, a Cortanovacka suma-n 80 m magasságban. A Mecsekben a Misinán 
400 m magasságban s a hegység lábán mindenütt.

Yiburnum opulus L. — Kányabangita.

A síkon Novska, Őrölik s Adasevci környékén; legmagasabb termő
helyén van eddigelé a Fruska Gorában írig község felett 444 m-nél (37° 30' 
45° 09', mész); a Mecsekben a Kis-Mély völgyben szedte S imonkai.

Lonicera caprifolium L. — Jerikói lőne.

Fruska Gora: Cifrákért Kamenicánál (107 m, tölgy-hárs állományban), 
a Vrdnik környéki tölgyesekben (290 m); bőven a Villánytól Gyűdig vonuló 
hegysor erdeiben (S imonkai), Szekszárdon (Bartal K.).

Ruscus aculeatus L. — Szúrós csudabogyó.

A Mecsekben1 a következő pontokon láttuk: Büdöskút 382 m (35° 53' 
46° 08'), Kirchenberg 471 m (36° 06' 46° 13'), a Fruska Gorában: Cortano- 
vaőka suma 80 m (37° 41' 45° 10'), Slatina 216 m (37° 31' 45° 10').

1 Nendtvich Tamás [Pécs és környékének viránya. — Magy. orv. és természet- 
vizsg. vándorgy. munkálatai VI. (1846.)] a R. hypoglossum-ot is említi.
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X. Balatonmelléki dombvidék.

Bár az Alföldtől elhatárolni alig lehet e hullámos — a Balaton szintje 
(106 m) fölé legfeljebb 100—200 m-re emelkedő — vidéket, célszerűnek 
mutatkozott mégis külön venni tárgyalás alá. Harmadkori eredetű dombjai
nak legmagasabbika a 315 m magas Csillagoshegy Kötse mellett. Északra
a Balatonig, délre a Mecsek északnyugati dombvidéke felé határt képező 
Kapos vizéig ér; keletre a Sión túl észrevétlenül az Alföldbe megy át, 
nyugaton a Kisbalatonig terjed.

Az agyag-, lösz-, ritkábban (a nyugati részeken) homoktalajon lévő 
erdők ma már aránylag kis területet borítanak, de minden körülmény 
azt látszik igazolni, hogy eredetileg itt kiterjedt erdőségek lehettek, melye
ket az emberi kultúra hovatovább kipusztított.

Az Alföld fás növényei itt sokkal tömöttebb társaságokba egyesülnek; 
oly fafajok, melyek az Alföld kevés helyén, szórványosan tenyésznek, itt 
tömegesen lépnek fel, kiterjedtebb állományokat képeznek, ilyenek a cser 
és gyertyán. A bükk még itt sem jut uralomra, de megtelepűlési viszonyai 
már nem olyanok, mint az Alföld perifériáinak bükktermőhelyein, a dombok 
északnak néző lejtőin gyakran kisebb zárt állományokat is alkot (pl. 
Karádon), rendes előfordúlása azonban az elegyes előfordúlás. Oly fa
fajok, melyek az Alföldön kerti mívelés alatt is alig tenyésznek, pl. a 
szelídgesztenye, itt már erdőgazdaságilag is mívelhetők s e vidéken tényleg 
igen szép régi és új gesztenyetelepítést látunk, elvadúlásuk normális jelenség. 
A tűlevelűek közül egyedül a Juniperus communis van eredeti termő
helyén, a hegységi fák elvétve jelennek meg. Nevezetes — az Alföld 
ugyanezen északi szélessége alá eső területein teljesen hiányzó — Tilia 
tomentosa és Fraxinus Ornus jelenléte.

E terület közepe táján lévő Karád környékén a következő fajok for- 
dúlnak elő (t. f. magasság 280 m):

Juniperus communis 
Pinus silvestris \
Pinus strobus l Ujabb 
Pinus nigra j telepítés 
Larix decidua *
Quercus sessiliflora 

„ Robur
„ lanuginosa
„. Cerris 

Fagus silvatica 
Carpinus Betulus 
Betula verrucosa 
Corylus Avellana 
Populus tremula

Populus alba 
Salix alba 

„ Caprea 
Acer campestre 

„ tataricum 
Tilia cordata 

„ platyphylla 
„ tomentosa 

Fraxinus Ornus 
Ulmus glabra 
Sorbus torminalis 
Crataegus monogyna 
Cornus mas

„ sanguinea
Magassági elterjedés tekintetében csupán annyi megjegyezni valónk 

van, hogy a bükknek 200 m-nél mélyebb lelőhelyeit nem ismerjük; a 
Mecsektől a Balaton felé húzódó bükknyúlvány a partmelléket el nem éri 
(1. a IV. térképmellékletet), csupán Nagycsepelyig ér.
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E dombvidéken eredetileg vadon élő fontosabb fás növények:1
Juniperus communis L.
Fagus silvatica L . — Ságvár, Karád, Somogytúr, Nagycsepely, Gamás, 

Polány, Igái, Mernye, Somogyacsa, Büssű, Kéthely, 
Marczali, Böhönye, Balatonszentgyörgy, Felsőzsitfa, Nagy- 
szakácsi, Somogysámson, Felsősegesd.

Quercus sessiliflora Salisb. — Gyakori.
Quercus Robur L. — Gyakori mindenütt.
Quercus lanuginosa Lám. — Ritka. Karád.
Quercus Cerris L. — Közönséges.
Carpinus Betulus L. — Mindenütt közönséges.
Betula verrucosa Ehrh. — Mezőcsokonya, Németiad, Nagyatád, Karád.
Corylus Avellana L. — Mindenütt.
Alnus glutinosa Gärtn. — Folyóvizek mentén, Barcs, Kálmáncsa, Nagy

atád, Tarany.
Salix alba L. — Vizek mellett gyakori.
Salix Caprea L. — Gyakori.
Populus tremula L. — Közönséges.
Populus alba L. — Mindenütt elterjedt.
Ulmus glabra Mill. — Mindenütt.
Ulmus scabra Mill. — Gyakori.
Tilia cordata Mill. — Ságvár, Karád.
Tilia platyphylla Scop. — Előbbinél ritkább; Ságvár, Karád.
Tilia tomentosa Mönch. — Somogyszil, Lengyeltóti, Gamás, Somogytúr, 

Toponár, Tardpuszta, Nagycsepely, Ságvár, Karád, Bolhó; 
Simontornya (S imonkai).

Acer platanoides L. — Igen ritka.
Acer campestre L. — Közönséges.
Acer tataricum L. — Nagyatád, Nagyberény, Gamás, Túr, Kaposvár, 

Zseliczkisfalud, Szőkedencs, Liszó, Porrog, Majsamiklós- 
vár (nyugat felé a Zala-Kanizsa völgyéig).

Fraxinus excelsior L. — Ritka. Ságvár, Tótujfalu.
Fraxinus Ornus L. — Igen gyakori. Lengyeltóti, Gamás, Túr, Tard

puszta, Somogyvár, Kaposvár, Csurgó, Nagycsepely, 
Balatonendréd, Zamárdi, Kapoly, Tamási, Ujdombóvár, 
Balatonberény, Májsamiklósvár, Balatonuj lak, Balaton
szentgyörgy, Balatonkeresztúr, Ságvár, Karád.

Sorbus torminalis Crantz. — Mindenütt közönséges.
Crataegus monogyna Jacq. | .
Crataegus oxyacantha L. j ^ orL
Prunus avium L.
Prunus Mahaleb L. — Balatonszentgyörgy.
Prunus spinosa L. — Közönséges.

1 E felsorolás még korántsem teljes.
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Prunus chamaecerasus Jacq.
Cotinus Coggygria Scop. — Ságvár, Karád, Nagycsepely, Balatonendréd.

Zamárdi; vaJószinűleg az egész dombvidéken.
Evonymus europaeus L.
Cornus mas L. — Gyakori.
Cornus sanguinea L. — Gyakori.
Ligustrum vulgare L. — Közönséges.
Sambucus nigra L . — Gyakori.
Viburnum Lantana L.

XI. Duna-Dráya közti Alpok.

Legmagasabb pontja a Borostyánkői hegységben az Irottkő (883 m). 
A Gyöngyös és Pinka völgyei közt kiemelkedő kristályos palákból s ezek 
közé zárt mészkövekből áll, a nyugati részen gránitszigettel. Észak felől 
a Lánzséri és Soproni hegyek, majd a Rozália (746 m) képezik még e 
hegyvidék legkiemelkedőbb részeit. A Lajta hegység, melynek legmagasabb 
pontja a 480 m magas Naphegy, az előbbiektől északra terül el. Tömegét 
mészkőövezte kristályos kőzetek képezik. A hegyvidék déli része (Német- 
újvári dombok, Dobrai dombvidék) neogén képletekből áll, melyeken ba
zaltszigetek is vannak. E hegyvidék kiimája általában csapadékdús; a magas 
hegyvidék klímái jellegei inkább a völgyekben érvényesülnek.

A földemelkedések nem oly magasak, hogy akár a fenyő-, akár a 
bükkrégió (melyek elhelyezkedésükben itt a legváltozatosabb összevissza
ságot mutatják) kialakulhatnának. Magashegységi fafajaink közül felső 
tenyészeti határát egy sem éri el. Egyes termőül elemek régióalávetődés 
folytán magasra hatolnak, így pl. a cser (755 m), viszont a fenyveseket 
igen mélyen, a dombvidéken s a lapályos részeken is (erdeifenyő) látjuk. 
A fenyőkkel együtt ezek igen kifejlett kisérő növényzete is mélyen leszáll, 
így pl. az áfonyák, Calluna, Sambucus racemosa és Prunus padus. Ez 
utóbbi Vas vármegyében gyakoribb, mint Sopronban. Igen érdekes a vörös
fenyő és az Alnus viridis jelenléte s a Calluna vulgárisnak tömeges 
előfordulása.

Vas és Sopron vármegyék erdei vegetációja alig hasonlítható össze 
más vidékek tenyészeti viszonyaival. Gróf A mbrózy István, ki e területen 
igen értékes megügyelési anyagot gyűjtött, azt találta, hogy Vas vármegyé
ben a vegetáció csak 600 m magasság körül mondható normálisnak, ahol 
tehát a Picea fölött kezd uralkodni az Abies, a Rozália déli lejtőin és ma
gasabb fekvésben a bükk. Az alacsonyabb szintekben ott küzd meg siker
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rel a lombos erdő a fenyővel, ahol a mésztartalom (Sámfáivá, Pinkaóvár), 
vagy a mediterrán konglomerát (Villámos község határának egyes helyei) 
szárítják a talajt. A Pinka és Lapincs völgyei közti magaslatokon (Szente
lek és Némethidegkút községeknél) a legszabálytalanabb összevisszaságban 
váltakoznak a Pinus-, Picea- és Larix-erdők a szőlő-, komló- és kukorica
tenyésztéssel. A havasalji vegetáció rohamosan tért hódít, kelet felé terjed 
(v. ö. az erdeifenyő vízszintes elterjedésénél mondottakat az 53. lapon), a 
hegyi növények már a síkon is jelentkeznek, ahol előbb nem voltak; — 
ott ahol néhány évtizeddel ezelőtt az áfonya és Calluna fölötte ritka volt, 
ma már formációt képez; a subalpin vegetáció előrenyomúlását a fauna is 
nyomon követi, amennyiben az utolsó harminc évben a siketíajd s újabban 
a nyírfajd is, — melyek azelőtt jóformán ismeretlenek voltak — Vas vár
megyében igen elszaporodott, viszont a fülemüle a nyugati részekből távo
zóban van.

A déli és keleti fajok közül a dombvidék egyes részein még felta
lálhatok: Quercus lanuginosa, Lonicera caprifolium (Muraszombat környékén, 
Sopron mellett), Ruscus hypoglossum Városszalónak határában (Borbás 
után), Prunus Mahaléb, Staphylea pinnata, Colutea arborescens (igen ritka), 
Evonymus verrucosus (bazalt és mésztalajokon a hegyvidék keleti kifutá
sain, Sopron, Kisczell).

A Fraxinus Ornus és Tilia tomentosa nem fordulnak elő. A legkeletibb 
dombokon Acer tataricumra is akadunk, itt halad át nyugati elterjedési 
határa (Kemenesalja, Harka).

E hegyvidék területén előfordúló, de erdészileg kevéssé fontos cserje
fajok magassági elterjedését az alábbiakban nem tárgyaljuk; Berberis vul
garis (inkább bokros helyeken), Evonymus europaeus, Rhamnus frangula 
(igen gyakori, Zeiger hegy 670 m), Rhamnus cathaftica, Cornus mas, C. 
sanguinea, Ribes grossularia, Cotoneaster integerrima, Ligustrum vulgare, 
Viburnum Lantana (igen ritka), Viburnum opulus, Sambucus Ebulus, Sam
bucus nigra (az Irottkő csúcsán is), Lonicera Xylosteum (közönséges).

Picea excelsa Lk. — Lucfenyő.

II. k. 92. lap.

Alsó tenyészeti határáról (átlag 430 m) azt mondhatjuk, hogy nem 
fejezi ki az eredeti állapotot; a minimumot — 213 m — a rábagyarmati 
papi-erdőben találtuk. E legalacsonyabb termőhelyén valaha kocsánytalan 
tölgyes állott s ennek kihasználása után vetődött be lúccal (a szentgott
hárdi jár. erdőgondnokság 1898. évi jelentése). A régi telepítés is gyakori 
lévén, sok esetben alig különböztethető már meg az eredeti előfordulástól 
s tenyészetének alsó határa így mélyebben fekszik mint ennekelőtte, a töme
gesebb előfordúlás — a völgyek közelében uralkodó zordabb klíma folytán 
is — az alacsonyabb termőhelyeken válik gyakoribbá, míg a tetőpontok 
felé haladva, mindegyre tért veszít.. Így áll elő az az eset, hogy a hegy
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618 Magassági elterjedés

vidék 883 m-es legmagasabb pontján a lucfenyő nem fordul elő (illetve 
telepítésből ered) s ekként regióalávetődéssel van dolgunk. Ezt igazolja 
az is, hogy a cser és a kocsánytalan tölgy e hegyvidéken magasabbra 
emelkednek, mint a lúc- és erdeifenyő.

Kaboldon leginkább északi oldalakon 505—755 m magassági határok 
között állományt alkot, a Klastromhegyen (750 m) szórványosan. Alsórá- 
móczon 360 m-ig száll alá, Nagymartonban állományképző 436 m magas
ságban (Dürres Bründl e. r., ÉNy-i exp.). Az Irottkő É-i oldalán ültetett 
lúcost látunk a csúcsig, épúgy Répczekőhalom határában a Burgstall e. r - 
ben 359 m-nél is. A Rozália-kápolnához vezető út mentén (650 m) való- 
szinűleg szintén régi telepítés.

Gróf AMBRózY-nak a sajtó alá való rendezés folyamán vett Vas vár
megyei adatai, melyeket a II. kötet átlagszámításaihoz — sajnos — már 
nem használhattunk fel, a lúcfenyőt igen alacsony termőhelyekről is em
lítik; ezeket ide iktatjuk: szórv. a. h. ah. a. h,

t. f. magasság, (m)
Tarcsa község, Kreiten e. r. K-DK__________  380

Vogelsang e. r . ----- -------------  351
Pfarrerswald e. r......... .......... . 330
Unt. Puadenstaurerwald DK— 345

Sóshegy község, Kalchtedelried e. r. N y------  406
Drumoly község, Pfarrerswald e. r. _______  390

Az állományképzés minimuma ez adatok figyelembe vétele után 
(436 m helyett) 330 m lesz, a szórványos előfordúlás minimuma marad 
a régi: 213 m. Az uj átlagok:

a szórványos előfordúlás a. h.-a _______  430 (előbb 450 m)
az állományképzés a. h .-a_____________ 450 (előbb 530 m)1

1 Módosítás és kiegészítés a II. kötet táblázataihoz:
II. k. 92. lap. Picea excelsa Lh . — a) Szórványos előfordúlás alsó határa:

3617 4719
8 helyett: n  

452 429
b) Állományképzés alsó határa:

1591 2691
3 helyett: 8 a 436  m-es minimum az ÉNy-i exp.

530 449
rovatában elesik s helyette a Ny-i exp. rovatába 330 m kerül.
II. k. 122. lap. a) Szórványos előfordúlás alsó határa:

Magyar Alpok . . . 11 4719 430
A Magyar Állam

területére 309 207172

b) Állományképzés alsó határa:

Magyar Alpok . . . 6 2691 450
A Magyar Állam

területére 381 305262
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Abies pectinata DC. (A. alba Mill.) — Jegenyefenyő.
II. k. 92. lap.

Alsó tenyészeti határa természetes jellegeket mutat, valamivel mé
lyebb mint a lucfenyőé. Tíz határadat átlaga kereken 420 m-t ad s 248 
m a minimum (Nád község hat.).

Leginkább szórványosan fordúl elő; állományt alkotva legmélyebben 
a Goldvateren (Rabold hat.) 505 m magasságban lucfenyővel együtt látjuk.

Felső határát nem éri el, a legmagasabb pontokon, így a Kalaposkőn 
(700 m) és Irottkőn (883 m) állományt alkot, a Pálhegyen (755 m) és a 
Staudenriegelen (858 m) szórványosan fordúl elő. Vágod határának É-i 
és K-i lejtőin majdnem egyedül uralkodó 500—618 méter magasságok 
között (Abseite és Mitterwald e. r.), Drumoly község határának Pfarrers
wald erdőrészében (400 m) már ritka.

Mesterséges előfordúlásai közül megemlítjük a hársfaivait (Dachsbründl, 
526 m, É-i exp.) és a kaboldit (Hausherrenwald, 368 m, ÉK-i exp.).

Pinus silvestris L. — Erdeifenyő.
II. k. 93. lap.

A termőhelyek felsorolására nem terjeszkedünk ki. A vízszintes elter
jedés tárgyalásánál már megemlékeztünk arról, hogy mely területeken 
tartjuk e fajt őstermőhelyen lévőnek. A térképen is megjelölt határvonalon 
belül, az alacsonyabb szintekben tömegesebben, a felső régiókban gyéreb
ben mindenütt előfordúl, a hegyvidék legmagasabb pontján (Irottkő 883 
m) nem tenyészik.

Alsó tenyészeti határa átlag 300 m, legmélyebben fekvő őstermőhelye 
Sopron vármegyében Bépczesarud (Frankó) határában 232 m magasságban 
van, Vas vármegyében 230 m-nél (Szentpéterfa); a minimum 185 m (Felső- 
mihályfalván, Zala vármegye).

Természetes felső tenyészeti határa nem alakult ki; legmagasabb 
termőhelye a Pálhegy bazaltján (Rabold határa) 755 m magasságban van.

E hegyvidéken a legelterjedtebb fafaj.

Larix europaea DC. (L. decidua Mill.) — Yörösfenyő.
II. k. 93. lap.

Tenyészete a Rozáliára, a soproni hegyek nyugati részére, a lánzséri 
és borostyánkői hegyekre terjed ki. A németujvári dombokon telepített. 
Előbbi termőhelyein is gyakoriak a régebbi telepítések, pl. Rabold környé
kén; tisztán látni itt alig lehet. Alsó tenyészeti határa átlag 440 m, 350 
m-es minimummal (Répczebánya határa). Alsórámóczon 402 m magasságig 
száll le. Gyiróton és Borisfalván nincs eredeti termőhelyén, Sopron város 
erdejében sem.

Felső tenyészeti határa nem alakúi ki.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



620 Magassági elterjedés

Taxus baccata L. — Tiszafa.

E hegyvidék egyetlen tiszafa-termőhelyéről van csak tudomásunk; 
lelőhelyének közelebbi megjelölése: Pinkafő határa, Hochstrass e. r. (34° 46' 
47° 23') 498 m, K-i exp.1 Borbás, Vas vármegye növény földrajza és fló
rája c. munkjában nem említi.

Juniperus communis L. — Közönséges boróka.

Magassági határai nincsenek. Mindenütt fellelhető.

Fagus silvatica L. — Bükk.
II. k. 93. lap.

Természetes alsó tenyészeti határait megállapítani egyrészt a mező- 
gazdasági, másrészt az erdei kultúra térfoglalása miatt alig lehetséges. 
Azt kellene mondani, hogy lejön a dombvidék lábáig, még helyesebben, 
hogy valamikor eddig jött le. Jelenlegi alsó határa felszorított határ, ami 
egészen természetes folyomány ezeken a helyeken, hol az erdőterület nagy 
része mezőgazdasági mívelésre is alkalmas volt, tehát ez a körülmény az 
erdők kiirtását és ezzel kapcsolatosan az alsó erdőhatár felszorítását 
megokolta. E faj- természetes térfoglalása a jelenben igen kis mértékre 
szőrűit. Elvesztett területét főleg a fenyők foglalják el; Rabold környékén 
pl. fiatal bükkállományokat nem látunk, helyére a felújításoknál többnyire 
lúc- és vörösfenyő kerül.

Eltekintve most attól, hogy a Dráva mellékén néha a síkvidékre 
(áradványterületre) is leszáll, amiről a vízszintes elterjedés keretében 
számoltunk be, alsó tenyészeti határa átlag 310 m magasságban van. Az 
északi domboldalakon mélyebbre ereszkedik le, mint a délieken. Legmé
lyebben találjuk a Zala vármegyei Galambok község volt úrbéreseinek 
erdejében, 130 m magasságban szórványosan. Az állományképzés mini
muma: 180 méter, Csurgónagymarton határának Polgárerdő nevű részében.

Felső tenyészeti határa, — e hegyvidék alacsony volta miatt — nem 
alakúihat ki, általában az 5—600 m magasságon fölüli területeken jut 
uralomra.

Quercus sessiliíiora Salisb. — Kocsánytalan tölgy.

II. k. 93. lap.

Felső tenyészeti határának abszolút nagyságát ezen a hegyvidéken 
nem éri el, t. i. az írottkő tetején (883 m) is előfordúl. Tekintve azonban 
azt a körülményt, hogy állományképzésének felső határa 660 m magas
ságban van s elszórt tenyészetének legmagasabb pontjain már az eltör-

1 A szombathelyi m. kir. áll. erdőhivatal 1912. évi bejelentése.
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pülés jeleit mutatja, szórványos előfordúlásának felső határát a két leg
magasabb adat alapján 870 m-nek vettük föl.

Felső határadatok:

Irottkő (krist. pala) 739 m DNy állományk. max., 883 m (tető) szórv. 
Kalaposkő „ „ 690 m D-DK állományk.
Staudenriegel (krist. pala) 858 m (tető) szórv.
Zackenbacher Wald (Kőszeg hat., mész) 698 m ÉK állományképző 
Dachsriegel (Szikra hat., csillámpala) 502 m ÉNy „

Quercus pedunculata Ehrh. (Qu. Robur L.) — Kocsányos tölgy.

A lapályról az alacsony dombvidék mély, főleg agyagtalajaira is elju
tott; itt általában 2—300 m magasságok közt látjuk, magasabb termőhe
lyeken csak kivételesen. A mély helyekre leszivárgott fenyvesek tenyésze
tére sokkal megfelelőbb ez a terület, mint a tölgyek részére. Legmagasabb 
termőhelyét 543 m magasságban tudjuk Fraknónádasdon, a Buchenwald 
lankás É-i lejtőjén.

Kaboldról jelentik, hogy e környék a tölgyek tenyésztésére nem 
alkalmas, bár elvétve hatalmas példányok nőnek a legelők szélein. Ennek 
dacára a kocsányos tölgy megtelepítésével tetemes magasságokban is 
végeztek kísérletet, így pl. a Blátterrigel (532—690 m), Achelmais (552 
m), Schwarzenberg (679 m), Zahriegel (578 m) stb. erdőrészekben. Növe
kedése silánynak mondható.

Sopron határában 262 m magasságig (Spangenwald), a derecskéi volt 
úrbéresek erdejében 343 m-ig, Kertes határában (Kuter e. r.) 350 m-ig, 
Vágódon (Schwartedelmass e. r.) 500 m-ig, Répczekőhalom határában 
(Burgstall) 359 m-ig tenyészik; a muraközi dombokon a Quercus sessili- 
florával együtt is díszlik, ez utóbbi azonban csak elvétve.

Quercus lanuginosa Lám. — Molyhos tölgy.

G o m b ó c z  E. után1 a következő sopronvármegyei lelőhelyeit említjük: 
Fertőrákos, Szentmargit, Pecsenyéd, Somfalva, Darufalva, harkai domb.

K r a u s z  E r n ő  soproni jár. erdőgondnok szives közlése szerint előfor
dul még Czinfalva, Kelénpatak, Vimpácz, Nagykőflány, Kiskőflány, Lorettom 
és Fertőszéleskút határaiban is — alacsony termőhelyeken, mész vagy 
meszes talajokon. A l b a c h  Kismartonból említi.

Vas vármegye DK-i részének bazalt-talajain csak satnya példányai 
nőnek.1 2

Magassági határairól nincsenek feljegyzéseink; átlagos felső tenyészeti 
határa aligha éri el a 300 m t. f. magasságot,

1 Sopron vármegye növény földrajza (1906.)
2 B o r b á S, Vas vármegye növénygeogr. viszonyai (M. 0 .  vármegyéi és városai. 

Vas vérmegye 516. lap.)
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Quercus Cerris L. — Csertölgy.

Az alsó dombsorokon és sík vidéken főkép a kocsányos tölggyel 
képez állományokat. Az egész területen előfordul, Sopron, Vas és Zala 
vármegyében egyaránt.

Sopron város erdeinek warischi pagonyában 300 m magasságig s 
csakis a melegebb oldalakon látjuk. Rabold határában, a Pálhegy bazalt
talaján 755 m magasságban (tetőpont) szórványosan jő elő, magasra megy 
Vágódon is, az Abseitenak É-i oldalán 618 m ( A m b r ó z y ) . A z  Irottkőn úgy 
látszik nincs cser, így hát pálhegyi előfordulása adja magassági elterje
désének hegyvidéki maximumát.

Termőhelyeinek felsorolása fölösleges, amennyiben földrajzi elterjedé
sének nyugati határa Ausztriában van.

Carpinus Betulus L. — Közönséges gyertyán.

Erdőket csak a 400 m-nél alacsonyabb szintekben képez, ennél na
gyobb magasságokban már csak szórványosan tenyészik. Legmagasabban 
észlelt előfordúlása 739 m-nél van, az Irottkő DNy-i oldalán. Sopronnyék 
község Kalte Bründl e. r-ében 518 m, Kishársfalva határában (Blätterriegel 
e. r.) 690 m, Vágódon (Mitterwald) 575 m a felső határ s részint a tölgy-, 
részint a bükkerdők alkotó eleme.

Corylus Avellana L. — Közönséges mogyoró.

Mindenütt közönséges, tenyészeti határai nincsenek.

Betula verrucosa Ehrh. — Bibircses nyír.

A legalacsonyabb pontoktól a legmagasabbakig szórványosan; kavi
csos dombokon elegyetlen, ritkás állományai is tenyésznek. Aljnövényzete 
többnyire a Calluna és Juniperus.

Betula pubescens Ehrh. — Szőrös nyír.

Előfordúlási helyei B o r b á s  után: Hirsch enstein hegy, Léka, Vártető 
Szentgotthárd mellett, Pinkafő; G o m b ó c z  után: Csáva és Doborján közt, 
harkai domb, acsádi és csepregi erdő.

Alnus glutinosa Gärtn. — Mezgés éger.

Patakok mellékén mindenütt előfordul, maximálisan 518 m magas
ságig hatolva fel (Sopronnyék község hat., Kalte Bründl e. r.). Szalónak 
község területén a Taucher patak mentén 500 m magasságban nő ( A m b r ó z y ) .

622 Magassági elterjedés
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Alnus incana Willd. Hamvas éger.

Előfordúlása sokkal gyérebb, mint-az A. glutinosa-é, ezzel együtt lép 
fel. Ott látjuk a Muraközben, a Rába s a Repce mentén stb. is.

Alnus viridis HC. — Havasi éger.

II. k. 94. lap.

Hazánk keleti részein alhavasi cserje, itt a mély völgyek mentén 
átlag 400 m magasságig ereszkedik alá. Legmélyebb előfordúlási helye a 
Klausen patak mentén 319 m magasságban Vas vármegyében van (egyúttal 
országos minimum), földr. helye: 33° 40' 46° 50'. Sopron vármegyében 
Császárfalu határában nő legkisebb (416 m) t. f. magasságban. Termőhe
lyeinek felsorolását lásd a vízszintes elterjedésnél; a megjelölt minimumon 
kívül legmélyebbek: Tarcsa község határában a Pfarrerswald e. r.-ben 330 
m s az Unterer Puadenstaurer Wald 345 m magasságában észlelt esetek.

Az ismertebb Salix-ok közül mindenütt előfordúl a Salix Caprea, S. 
aurita; patakok mellett a S. alba, fragilis, viminalis, purpurea, incana, 
cinerea.

Populus tremula L. — Rezgő nyár.

Szórványosan mindenütt. Tekintettel arra a körülményre, hogy a 
Magyar Állam területén 1200 m az átlagos felső tenyészeti határa, ez alacsony 
hegyvidéken felső határairól aligha lehet szó. Ennek dacára 690 m-en felülném 
találtuk (a Pálhegy alatti Blätterriegel nevű erdőrészben, ÉK 34° 1' 47° 35'),1 
nő a szalónaki határban a Kurtwald tetején 634 m-nél is ( A m b r ó z y ).

Populus alba L. — Fehér nyár.

A hegységben, különösen pedig mint erdei fa, nem fordúl elő. Nagy-, 
kofiány, Lajtapordány, Sopron (Deákkút e. r.), Dérföld, Szombathely, Sárvár, 
Péntek falu, Szentpéterfa, Kólóm, Gyimótfalva (Schelm e. r. 362), Vasalja, 
Taródfa, Léka, Csörötnek, Szentgotthárd, Körmend, Németujvár környéke, 
Nagykanizsa stb. határaiban, leginkább patakok és folyók alluviál talaján.

Populus nigra L. — Fekete nyár.

A folyók s patakok (Rába, Villámos, Drumoly stb.) partján, a tárcsái 
határ Kreitwald nevű részének süppedő lápján 380 m-nél ( A m b r ó z y ).

1 G o m b ó CZ E . u g y a n i t t  6 5 0  m -n é l t a lá lt a  a  l e g f e l s ő  p é ld á n y t .
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Ulmus montana With. (U. scabra Mill.) — Hegyi szil.

Megfigyeléseinkből sajnos nem tűnik ki, hogy hegyi 'szilünk mily 
mélyre száll le; hogy a síkot el nem éri, valószínű. Felső határa aligha 
van ezen a hegyvidéken. A legmagasabban tenyésző példányokat a követ
kező helyeken találta D a n i e l i s z  E l e k : a Pálhegy tetején 755 m és az 
Irottkő délnyugati lejtőjén 739 m magasságban.

Ulmus campestris L. (U. glabra Hill.) — Mezei szil.

A dombvidéket el nem hagyja. Bokros, száraz helyeken, fává nem 
nő. Magassági elterjedésének eddigi maximuma: 344 m (Somfalva).

Ulmus effusa Willd. (U. pedunculata Foug.) — Yénic szil.

E hegyvidék erdőségeiben nem fordul elő, csakis a folyómenti ber
kekben.

Tilia parvifolia Ehrh. (T. cordata Mill.) — Kislevelű hárs.

Kaboldon a Pálhegy bazalttalaján gyakori (755 m tető); másutt in
kább elszórva.

Tilia grandifolia Ehrh. (T. platyphylla Scop.) — Nagylevelű hárs.

Ritkább, mint az előbbi. Legmagasabb termőhelye 739 m az írott- 
kőn (DNy).

Acer platanoides L. — Korai juhar.
Acer Pseudoplatanus L. — Hegyi juhar.

Tenyészetének felső határát egyik sem éri el; előfordúlásuk szórvá
nyos. Lefelé a legmélyebb völgyekben is és a Kis Magyar Alföld széléig 
mindenütt megtaláljuk.

Acer campestre L. — Mezei juhar.

Mindenütt, főkép a dombvidéken, ahol a tölgyerdők egyik alkotó 
eleme. A bükk formációjában már ritkán lép fel; itt a juharok közül a 
korai- és a hegyi juhar egészíti ki a bükkösök gazdag kisérőnövényzetét.

Felső tenyészeti határának megállapítása a hegyvidéki erdőkben való 
gyér előfordúlása miatt nehéz. Igen gyakran csak mesgyefa; silány legelő
területek lerágott bokrai közt is előfordúl. Magassági elterjedésének eddigi 
maximuma csak 432 méter ( A m b r ó z y  adata: Sóshegy hat. Kalchtedelrie- 
gel e. r.).
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Acer tataricum L. — Feketegyűrű juhar.

Harka község hat. Penningwald 302 m K-DK-i exp. gneisz; Sonnen
berg 344 m Ny-i exp. gneisz, szórványosan. Nyugati elterjedési határát 
S imonkai a Kemenesalja déli síkján át vonja meg, tovább nyugatnak sehol 
sem találtuk.

Fraxinus excelsior L. — Közönséges kőris.

Elszórva mindenütt. A sík, nedves helyeken épúgy, mint a hegyvidék 
köves talaján. Legmagasabb termőhelye a Borostyánkői hegységben van 
862 m magasságban (Szarvaskő).

Sorbus aucuparia L. — Közönséges berkenye.

Mindenütt megtaláljuk (Pálhegy 755 m, Irottkő 883 m, Vasszent- 
mihály 211 m).

Sorbus torminalis Crantz. — Barkócafa.

A dombvidék tölgyeseinek területén, kivételesen a hegységben is, 
azonban itt igen ritka; az Irottkő DNy-i oldalán 739 m magasságban éri 
el magassági elterjedése maximumát. További lelőhelyei: Sopron (itt-ott), 
Sércz, Oszlop, Feketeváros, Fertőfehéregyháza, Körmend, Nagykanizsa, 
Óbornak, Alsólendva, Novai járás; Vágod s Tarosa vidékén Gróf A mbrózy 
csupán egyetlen példányt látott (Abseite 600 m).

Sorbus Ária Crantz. — Lisztes berkenye.

A hegyvidék köves helyein előszeretettel telepedik meg. (Irottkő 739 
m, Sorbus torminalis-szal együtt; Vágod határának Abseite nevű erdő
részében (618 m) törpe, Borostyánkőn a Kleinbuchenwald és Spitzrücken 
e. r.'ben gyakori).

Crataegus monogyna Jacq., C. oxyacantha L. — Galagonya.

Főleg napos helyeken, erdőszéleken mindenütt.

Prunus avium L. — Madárcseresznye.

Szórványosan. Legmagasabb lelőhelye a Szarvaskőn van (34° 03' 47°21') 
862 m magasságban.

Prunus Mahaleb L. — Török meggy.

Egyik bejelentés szerint Csörötnek határában (Vas vármegye) a ,?Szép 
leányok árka“ nevű dűlőben 227 m magasságban fordúl elő (?); beigazo- 
lásra szorul.
Fekete.—B lattny: Fák és cserjék elterjedése. 40
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Prunus padus L. — Zelnice-meggy.

A hegyvidék zordabb völgyeiben elszórva; erdeifenyvesekben, sőt 
B o r b á s  szerint tölgyerdőben is látjuk,1 maximálisan 690 m magasságban 
(Rozália hegység: Blätterriegel e. r. 34° 01' 47° 35' ÉK). Előfordúl Répcze- 
kőhalom határában a Burgstall erdőrészben is (359 m); Tárcsán (Kriewald 
e. r.), Villámoson s Drumoly határában a Drumoly patak partján G r ó f  

A m b r ó z y  I. észlelte.

Sambucus racemosa L. — Vörös bodza.

Felső határa nem alakúihat ki, alsó határának megállapítása kívá
natos volna. A magasabban fekvő vágásterületeken gyakori, szórványosan 
a mély településű fenyvesekben is nő.

XII. Dráva-Adria közti Alpok.

Ide tartozik a vratniki hágótól a Zrmanja folyóig húzódó s Horvát
ország legjelentősebb, hatalmas hegysége: a Velebit (kiemelkedő pontjai: 
Babin vrh 1798 m, Vakanski vrh 1758 m, Sveto brdo 1753 m, Mali Rajnac 
1699 m, Visocica 1619 m, a Krasno feletti Pljesevica 1653 m), a vratniki 
hágótól északnyugatra a Nagykapella (legmagasabb pontja a Biela Lasica 
1533 m), melynek folytatását az 1528 m-ig emelkedő Risznyák képezi. A 
tengerparttal párhuzamosan vonuló s kisebb-nagyobb horpadásokkal szét
tagolt hegyláncnak tengerre hajló lejtőit értjük a tulajdonképeni Karszt 
elnevezés alatt. A Nagykapella egyik főága DK-nek — a horvát felföld 
belsejébe — vonúl s e belső hegysor Modrus és Jezerane közt a Kis- 
kapellába megy át (legmagasabb pontja az 1280 m-es Seliski vrh) s a 
plitvicei tavakig terjed. Itt veszi kezdetét a Pljesevica hegység (kiemelkedő 
csúcsai: Szeblin 1657 m, a Korenica melletti Pljesevica 1649 m) s az Una 
forrásvidékéig ér. A Dinári hegyek nyugati kifutásába esik Horvátország 
legdélkeletibb csücske a Zrmanja és Una forrásvidékétől K-re (ideeső leg
nagyobb emelkedése 1443 m-es).

E hegyláncolatok és hegycsoportok vázát főképen a triász-, kisebb 
mértékben a kréta-formációhoz, még csekélyebb részben a juraformáció-, 
hoz tartozó mészkő alkotja. Néhány helyen eruptív kőzet is mutatkozik,

1 A tölgyeseket kisérő növények közt másutt is előfordúl, így pl. Sáros várme
gyében Eperjes környékén, 350 m körüli magasságban.
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de terjedelme alig figyelemreméltó (a vratniki melafir-sziget).1 Ez óriási 
mészkőterület részint közvetlen a tengerből, részint keskeny partszegély 
közvetítésével többé-kevésbbé meredeken emelkedik ki. A part hosszában 
futó kopár lejtőket kisebb-nagyobb távolságban sziklákba vájt vízárkok, 
rövid völgyek tagolják szét, melyek közvetlenül a tengerbe szakadnak.

E völgyek csak hóolvadás, vagy nagyobb zápor alkalmával tartalmaz
nak vizet s ilyenkor igazi vadpatakokká fejlődnek. A Karszt hegyoldalai 
100—300 m magasságban hullámos platókká lapúlnak el, melyeket hátrább 
megint meredek oldalak zárnak le, hogy ezeken át újra hullámos magas
latokra jussunk. A Velebit, melynek tenger felőli lejtőin álig-alig van erdő, 
a tengermelléki Karszt legtipikusabb része. A legerdőtlenebb terület két
ségen kívül a tenger felé fordított oldalak, melyeket főleg a fenyők kerül
nek el, egyedül a lég- és talajnedvességgel szemben igénytelen feketefenyő 
merészkedik le a tengermellék kietlen, forró sziklái közé.

A tengerparttól eltekintve, a horvát felföld legmélyebb pontjai is 
meghaladják a 450 m-t (Otoéac 458, Gospic 571, Jasenak 628 m). Az egész 
felföld (főleg a Velebit) szakgatott vonulatok, csúcsok, éles gerincek, lapos 
hegyhátak, hullámos fensíkok, sziklacsoportok, töbrök, teknők, katlanok s 
vízmosta sziklaárkok tömkelegéből áll. Dacára a jelentékeny csapadék- 
mennyiségnek, a talaj vízben mégis szegény. A mészkőszikla repedezett- 
sége a vizet majd mindenütt átbocsátja s ebből is könnyen magyarázható 
a vízelnyelő töbrök, a vizet elvezető földalatti folyosók és barlangok kép
ződése. A Lika folyónak pl. számos eredete van a hegyek közt s Gospicnál 
mégis alig van víz a medrében: láthatatlan sziklarepedések isszák el vizét.

Az a kevés szántó, rét és kert, mellyel e hegységek lakosai rendel
keznek, a városok, falvak és szétszórt házcsoportok körüli mélyedések, 
a hegységgel egyközűen futó teknővölgyek, vagy apró katlanok fenekén 
oázisokat képez az óriási kiterjedésű, köves-bokros és kopár kecskelegelők, 
terméketlen sivárság közepette. A legelők gyakran észrevétlenül silány 
sarjerdőkbe mennek át, csak az emberi lakóhelyektől távolabb, a hegység 
védett magaslatain s tengertől elfordított oldalain akadunk mind kevésbé 
rongált, szép erdőkre.

A Fiume és a dalmát tengerpart közötti partmellék vegetációja ko
rántsem egyöntetű, mert míg a Quarneroban a legfeltűnőbb mediterrán 
növények: az örökzöld fák (Laurus, Olea, Quercus Ilex, Juniperus Oxyced- 
rus1 2) eléggé összefüggő övét alkotnak, addig tovább DK-re meg-megszakad 
ez a formáció, sőt el is tűnik s vizsgálati területünk partmellékéről nem
csak az örökzöld fás növények, de a mediterrán vegetáció számos más 
tagja is igen gyengén van képviselve.3 A horvát Karszt tengermellékét 
tehát nem az örökzöld fák, hanem a lombhullató, déli honos fás növények4

1 A szelidgesztenyének és a feketefenyőnek alapkőzete.
2 A Juniperus phoenicea L. területünkön még nem fordúl elő.
3 V. ö. Beck, Vegetationsverhältn. der illyrischen Länder 71. 1.
4 Főleg: Quercus lanuginosa, Qu. Cerris, Carpinus duinensis, Ostrya, Fraxinus 

Ornus, Acer monspessulanum, Prunus Mahaleb, Cotinus Coggygria.
40*
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jellemzik. L o r e n z  felfogása szerint a Növi és Carlopago közti terület tel
jesen kiveendő lenne a mediterrán flórából, B o r b á s  Stinica és Obrovazzo 
közé helyezi az örökzöld cserjés hiányával jellemzett partmelléket. A ten
ger felé közeledve, a közönséges gyertyánt lassankint a keleti gyertyán 
váltja fel, a hegyi juhart a tompalevelű juhar (Acer obtusatum) látszik 
helyettesíteni, feltűnik a Sorbus Ária tömeges térfoglalása. A partvidék 
cserjéseiben a Paliurus vonja magára a figyelmet, helyenkint a Celtis és 
Phillyrea s mint leggyakoribb az Acer monspessulanum. A virágos kőris 
és molyhos tölgy gyér állományai közt a délvidéki cserjék legtöbbjét 
(Cotinus, Colutea, Prunus Mahaleb, Coronilla emeroides, Rhamnus intermedia 
stb.) megtaláljuk. A havasalji erdőkben egy gyönyörű cserje, a Rhamnus 
fallax köti le érdeklődésünket; többnyire összefüggő bükkösök közt terem 
az Ilex aquifolium és igen ritka.

A horvát Karszt ilyképen a középeurópai és mediterrán erdei vegetáció 
közt átmenetet képez. Fiume környékén legérdekesebben fonódnak össze 
a déli- jellemű fák a magashegységiekkel: visszonylag magasra jut itt fel 
a Carpinus duinensis, az Ostrya, igen mélyre kerül a bükk, mogyoró, 
tiszafa, hegyi juhar.

A Karszt klímái faktorainak legnevezetesebbje a szél, főleg a bóra. 
Kártékony hatása a levegő szárazságának, a léghőmérsék sülyedésének 
s az évgyűrűk excentricitásának előidézésén kívül, erejében, hevességében 
van. A levegő lehűtésében nyilvánuló hatása magyarázza, hogy a mediterrán 
növények miért húzódnak vissza a horvát tengermellékről ( B e c k , Vege- 
tationsverhältn. der illyrischen Länder 103. 1.) Nyíró, sorvasztó ereje a fás 
növényzetet eltörpíti, az erdőt az exponált, széljárta helyekről szinte szám
űzi; csak a védett katlanok, dolinák feneke rejti a magastörzsű állomá
nyokat, egyebütt — a bórajárta helyeken — a sivár terméketlenség ural
kodik.

A havasalji táj erdőövét bükk, lucfenyő, jegenyefenyő alkotja; az al- 
havasi tájat itt a bükkcserjés kiterjedt volta jellemzi.

A tengermelléki magashegység láncolataitól északra számos — alacso
nyabb — hegycsoport fekszik, melyek részint az előbbiekkel, részint a 
stájer és krajnai Alpokkal vannak kapcsolatban, kelet felé mindegyre ala
csonyabbakká és kisebb terjedelműekké lesznek s a Dráva és Száva menti 
síkságokba többnyire dombos nyúlványok alakjában ereszkednek le. A 
Kulpa, Korána és Glina folyók közt a Petrova gora dombjai (legmagasabb 
pont 507 m), innen keletre — a Glina és Una közt — a Zrínyi hegység 
(615 m), Samobortól nyugatra a Kulpa és Száva közt az Uszkok (uralkodó 
magaslata a Gorianc 1181 m). Zágrábnál a Krapina és Száva közt az 1035 
m-re emelkedő Sljeme, tovább ÉK-re a Kalnik (643 m) s a Krapina és 
Dráva közt az Ivanscica hegység (1061 m) terül el; ez utóbbihoz soroztuk 
az alacsony Macelj hegységet is (622 m).1 E hegycsoportok főleg mészből, 
márgából és homokkövekből állanak, a Sljeme törzse diorit. Kimagasló

1 Együttesen „Zagorje“ néven is említjük.
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pontjaiknak csekély tengerszint feletti magassága folytán magashegységi 
fáink felső tenyészeti határukat itt nem érik el. Jellemzők a lombfaerdők, 
melyekben a szelidgesztenyének is jelentősége van.

Az Ivanscica lábán találjuk legmélyebb termőhelyükön a fenyőket, 
viszonylag mélyre kerülnek le a Risznyák É-i lejtőin is, a Kulpa felső folyá
sán. Az alsó határok helyzetében lényeges különbség mutatkozik a ten
gerre hajló és a szárazföldi lejtők között; az előbbieken az alsó határok 
erős felszorítást mutatnak, mely DK-felé egyre erősödik, tehát nagyobb a 
Velebiten, mint a Nagykapellán. E különbségek mekkoraságának megálla
pítása végett — ahol lehetett — számításokat végeztünk. A felső határok 
helyzete rendesen a Velebiten és a Pljesevicán a legmagasabb, a Nagykapellán és 
Risznyákon szinte következetes depresszió jelentkezik. Magassági adataink maxi
mumait a következő hegycsoportokban találtuk:

f mint f a ........................................ YelebitPicea excelsa \  _ c se rje ............
Abies alba mint fa ...............................................  „
Pinus nigra .    „
Taxus baccata........................................................Nagykapella
Juniperus communis.............................................. Yelebit

,, nana • • • • • • • • • • • • • • • • • •  ^
„ Oxy cedrus...............................................   „
„ Sabina.....................................................  „

/ faalakű állománya.........................  „Fagus silvatica |  cserjealak .....................
/ mint állomány ...................  „

Quercus sessiliflora \  szórványosan ...............
Quercus pedunculata.............................................. Kiskapella

„ lanuginosa................................................. PljeSevica
» Cerris....................................................  „

Carpinus Betulus.................................................Yelebit
„ duinensis.............................................. „

Ostrya carpinifolia.....................................................Pljesevica
Corylus Avellana......................................................  „
Betula verrucosa.....................................................Risznyák
Populus tremula ......................................................  „
Ulmus montana....................................................Yelebit
Tilia cordata...........................................................PljeSevica
Tilia platyphylla . . . ........................................ Yelebit
Acer platanoides.................................................... Nagykapella

„ Pseudoplatanus...........................................Pljesevica
„ obtu satum......................................................... „
„ campestre....................................................... Yelebit
„ monspessulanum.............................................. Dinári hegyek

Fraxinus excelsior............... * ........................... Yelebit
„ Ornus........................................................ „

Sorbus aucuparia.....................................................  „
„ Aria............................................................. PljeSevica

Prunus Mahaleb...................................................... „
„ spinosa....................................................... Yelebit

Pistacia Terebinthus.....................................   „
Cotinus Coggygria.................................................. „
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Evonymus v e r r u c o su s ..................................................... Yelebit
Celtis australis ................................................................Risznyák
Staphylea pinnata........................................................... Yelebit
Rhamnus cathartica................................................   Pljesevica

„ fallax....................................................  „
Paliurus a cu lea tu s ............................................................ Yelebit
Cornus m as............................................................................ „

„ sanguinea . . . . . * ..............................................Pljesevica
Ribes alpinum................................................................... Risznyák
Amelanchier o v a l is ........................................  Velebit
Ligustrum v u lg a r e ................................................ ...  . Kiskapella
Phillyrea la tifo lia ................................................................ Yelebit
Sambucus nigra............................................................... Risznyák

„ racemosa........................................................Yelebit
Yibumum Lantana •...........................................................  „

„ op u lu s........................................................ ...
Lonicera alpigena...........................................    „

Picea excelsa Lk. — Lucfenyő.
II. k. 95. lap.

E hegyvidék tengerparti vonulatain más kifejlődést mutatnak tenyé
szeti határai, mint a Kárpátok rendszerének magashegységeiben. A zárt 
erdő fölé helyezkedő szakadozott erdőalak ritkán lelhető fel, mert a bükk 
formációja veszi itt rendesen át azt a szerepet, melyet a Kárpátok hegy
vidékein a lúc tölt be. Ha a Kárpátokban a lucfenyő és bükk ugyanazon 
területen fordúl elő, a t. f. magasság nagyobbodásával a lucfenyő jut túl
súlyra s a bükk a lúcállományokban maradozik el, itt éppen fordítva: 
normálisan bükkállományokban találjuk a lucfenyő legfelső csoportjait, vagy 
példányait. Amiről tehát eddig nem esett szó, a horvát magashegységben 
a lucfenyő szórványos előfordulásának felső határáról is beszélhetünk.

Sporadikusan mélyebbre jut le, mint a jegenyefenyő, mindkét fajnak 
az Ivanscica környékén van magassági elterjedési minimuma. A II. k. 
idevágó kimutatása csak azt mondja, hogy szórványosan átlag 477 m-ig 
(kereken 480 m-ig), állományt alkotva 632 m-ig (kereken 630 m-ig) kerül 
le. Ez a két számeredmény e vidék ellentétes jellemű hegycsoportjaira 
együttesen vonatkozik s tekintve még azt a jelentős különbséget, mely 
az Adriai tenger felé lejtő s a belső szárazföldi medencékbe hajló területek 
tenyészeti viszonyai közt fennáll, — arra késztetett minket, hogy össze
hasonlító számításokat tegyünk Pászthy Ferenc felvételei alapján; a 
számítások eredménye a következő:

Alsó határ * a szárazföld felé 
átlag min.

a tenger felé 
átlag min.

Nagykapella, Risznyák_______ — 360 222 770 628
Kiskapella---------------------------- — 470 468 — —
Velebit----------------- -------- ------ — 670 582 1080 900
Pljeáevica---------------------------- — 770 638 — —
SÍj eme, Ivanscica ------ -------- 250 159 — —
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Tenyészete a Velebit tenger felőli lejtőin és a Pljese vicán szorult fel 
legmagasabbra, az Ivanscicán jutott le legmélyebbre. Minimum a tenger 
felé eső részeken 628 m (Debeli vrh a jasenaki fensíkon ÉNy, 32° 42' 45° 13')> 
808 m-ig jutott le a Zastupon (32° 20' 45" 18', D-i exp. mint állomány), 
728 m-ig a Mala Javornican (32° 42' 45° 12', É-i exp.), 788 m-ig az Undecka 
diaga É-i oldalán (32° 20' 45° 16'), a Velebit Krasanska duliba nevű erde
jének (32° 43' 44° 50', É-i exp.) a tenger felé eső részén 1028 m-en alul 
nem fordúl elő, alsó határt jelölnek még a következő adatok:1 a Russovo 
alatt 1055 m, a Sovjak alatt 1050 m, a Mliniste-n Prizna felett 1100 m, 
a Senjsko bilorn Krasno felett 1200—1230 m. Ramino Korito Ostarije 
mellett 900 m (velebiti min.) A tengertől elfordított, vagy a belső meden
cékből kiemelkedő hegyek lábán is gyakran magas (mesterségesen felszo
rított) az alsó határ, a Pljesevica területén pl. a minimum 638 m (Paleá, 
33° 22' 44° 50'), de 900 m-es alsó határadatunk is van innen (Zavaljska 
draga, 33° 30' 44° 46'). A Risznyákban a Kulpa felső folyása felé mélyek 
a határpontok: 488 m (Bród-Moravice, 32" 38' 45° 28'), 510 m (Tihovo, 
32° 30' 45 1 26'), 440 m (Zakraje, 32" 32' 45° 27'), 222 m mint minimum 
a Risznyák területén (Planina, 32° 31' 45° 27') stb. A kiskapellai mini
mum 468 m (Jesenicke drage, 33° 6' 44° 59', szórványosan jegenyefeny
vesben), a Sljeme mély termőhelyein csak telepített (Bukovec és Sestine 
község határa). A stájer határ mentén az eredeti előfordulásokat a régibb 
és újabb telepítéssel együtt látjuk s ezek elválasztása ma már nehéz; 
Hűm község határában (33° 21' 46° 13') 159 m-nél állapította meg P á s z t h y  
a hegyvidéki minimumot.

Általában azt mondhatjuk, hogy (főleg a Velebitben) a tengerre hajló 
oldalakról visszahúzódik; némileg ugyanez áll a jegenyefenyőre is. Ez a 
visszahúzódás DK-nek haladva egyre erősbödik. A Velebit DK-i szakaszán, a 
Crnopacon (33° 30' 44° 16', DK-i exp. 1154 m, töbrökben, jegenyefenyő 
között) van e terület legdélibb lúctermőhelye; délebbre már csak Albá
niában, a Scardus és Rhodope hegységben lép fel.

Zárt formációban átlag 1830 m-ig emelkedik (a bükk 1370 m-ig\ a 
bükk állományaiban elszórt példányai átlag 1430 m-ig. Nehogy félreértés 
támadjon abból, hogy bár a bükkállományok felső határát csak 1370 m 
átlagmagasságban találtuk, a lúcfenyő szórványos felső határa mégis átlag 
60 m-el e határ fölött fekszik, itt kell rámutatnunk arra a jelenségre, hogy 
a lúcfenyő legfelső faalakú példányai gyakran az eltörpült bükkállományok 
(bükkcserjés) területén találhatók, ekként a bükk törpülése hamarább áll 
be, mint a lúcé; a bükkcserjés átlagos felső határa 1510 méter.

Tenyészete felső régiójának termőhelyi viszonyairól a következő ada
tokkal rendelkezünk:

Nagykapella, Risznyák. A Biela Lasica tetején' (1533 m) törpefenyő 
társaságában elcsenevészesedve; a Suhi vrhen (32° 09' 45° 27') 1214—1350 
m közt a bükkcserjés és törpefenyő közül kiemelkedő, száradó, törpe pél

1 Degen Á. felvételei után.
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dányok; a Risznyák É-i oldalán 1301 m-ig jegenyefenyővel és bükkel zárt 
állományt, 1355 m-ig szakadozott állományt alkot, a DNy-i lejtő 1446 m 
magasságáig egyenkint és csoportokban jobbára csúcsszáradt egyedek. A 
Bitorajtól D-re eső Javorje bükk-jegenyefenyő állományában elszórva (1120 
m), a Policán (32° 09' 45° 32') 1201 m-nél ugyanígy.

Kiskapella. A Veliki Javornik É-i és D-i oldalán 1141 m-ig (a tető
pontig) bükk-jegenyefenyő közt elszórva. A Cigel (33° 11' 44° 53') gerincén 
— 1214 m — állományt alkot. Borik (33° 9' 44° 52'), erdeifenyvesben el
szórva. Felső klímái határa itt nem alakúi ki.

Velebit. A Zavizan (32° 39' 44° 48') 1638 m-es tetején az É-ÉK-i oldal 
felé néhány törpe példány, bükkcserjés közt; a legfelső 8 m-es fa: az ÉK-i 
lejtőn 1458, a K-i lejtőn 1465, a Ny-i lejtőn 1518 m magasságban, a tenger 
felé néző Ny-i oldalon a bükkcserjés alsó határánál (1460 m) mélyebben 
nem fordúl elő. A Laktin vrh (32° 45' 44° 37') D-i oldalán 1330 m-ig állo
mányt alkot. A Satorina (32° 43' 44° 39') É-i oldalán a faalak f. h.-a 1330, 
a törpefenyő közt elszórt satnya példányoké 1556 m; DNy-i fekvésű tele- 
vénydús töbrökben 1414 m-ig hatalmas fák; a Satorinától kissé É-ra eső 
„Crni padez-sladka-voda“-n (ÉK-i exp.) 1126 m-ig tiszta állománya nő. A 
Kozjak (32° 41' 44° 44') D-i oldalának védettebb helyein 1548 m-ig faalak
ban, a szirtek közt eltörpülve 1620 m-nél is, az É-i lejtőkön tiszta lúcos; 
alatta: a Franjkova draga e. r.-ben 1316 m-ig állományalkotó. A Rovni 
padez (32° 41' 44° 42') bükköse alatt 50 m-es övben 1298—1348 m közt 
(ÉK-i exp.) A Pagovacki kuk (32° 43' 44° 45') D-i oldalán tiszta lúcos 
1504 m-ig, felette kopár szirtek; a közeli Bevandovac e. r.-ben (ÉNy-i exp.) 
1388 m-ig elegyetlen. A Ljubenovacka vrata sziklái közt (32° 40' 44° 46') 
1440 m-nél szakadozott. A mali Rajnac (32° 40' 44° 48') alatti „Lom“ 
e. r.-ben (DNy-i exp.) 1341 m-nél felfelé bükkösbe megy át, a Rajnac É-i 
oldalán a lúcállomány f. h.-a 1484 m, a felette lévő törpe bükkösben el
szórt, bóratépte 10—20 m-es egyedeké: 1617 m, magán a csúcson (1699 
m, maximum) törpe. A Kuéiste csúcsán (32° 43' 44° 53', 1340 m) szórvá
nyosan. A Sveto brdon nem terem.

Pljesevica. A hasonnevű csúcs alatti bükkcserjésben 1479 m-ig fává 
nő, eltörpülve: az É-i és Ny-i lejtőn 1617, a DK-in 1628 m-ig követtük. A 
Crni vrh (33° 27' 44° 47', D-DNy) jegenyefenyvesében elszórva 1563 m-ig. 
A kis Pljesevicán (ÉK-i exp. bükkcserjésben) a 8 m-es faalak f. h.-a 1532 
m, a törpe példányoké 1588 m, 1302—1372 m közt (Zakula vrh) állomány
képző. A Szeblin tetején — bükkel elegyesen — csak eltörpülve nő 
(1654 m).

Abies pectinata DC. (A. alba Mill.) — Jegenyefenyő.
II. k. 97. lap.

A Zrinyi hegység, Petrova gora, Uszkok és Kalnik területén nem 
honos, a többi — idetartozó — hegycsoportban vagy láncolaton 650—1340 
m átlagmagasság közt van erdészeti jelentősége. Az átlagos magassági
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határok taglalásánál ritkán jut annyira kifejezésre a környezet és a hegy
ség orografiai jellemének befolyása, mint itt; vegyük előbb az alsó határokat.

Az alsó határ általában 650 m; hegységenkint részletezve:
átlag min.

Nagykapella, Risznyák .............................................  610 222
Kiskapella .................................................................. 630 468
Velebit................ .................... .................................. 810 477
Pljesevica ............................       770 609
Sljeme és Ivanscica ............................................... .......  390 204

Szomszédság szerint részletezve:
átlag min. különbség

a szárazföld felé hajló lejtőkön ... — — 630 204 \
a tenger felé hajló lejtőkön .......................... 860 660 (

Miután ez utóbbi elválasztás szorosan véve csak a Nagykapella, Risz
nyák és Velebit láncolatára vonatkozik, e szűkebb területre értett ered
mény a következő:

átlag különbség
í alsó hat. a szárazföld felé 540 I

a Nagykapellán és Risznyákon j alsó hat a tenger felé ___ 860 | 320
I alsó hat, a szárazföld felé 790 I

a Velebit hegységben .............-  j alsó hat. a tenger felé ... 910 j 120
a) Alsó határadataink (egy része) a szárazföld medencéi felé eső 

lejtőkön:
Nagykapella, Risznyák.

Strasnik ÉK, szórv.-----------------------------------------------___ 32° 47' 45°
t.

20'
f. mag. (m)

583
Gorica K, áll________________— ___ 32° 46' 45° 21' 355
Podkraj DK, áll___________________________. ...  32° 42' 45° 23' 624
Korita DNy, szórv----------------------------------------------------___ 32° 48' 45° 05' 508
Bukovac ÉK, szórv. — ---------------------------— ___ 32° 43' 45° 10' 581
Mala Javornica É, áll. — — --------------. ... 32° 42' 45° 12' 728
Glavica DNy, áll........ ......................................................... ... 32° 40' 45° 26' 523
Bukovac ÉNy, áll. -----------------------------------------------. ...  32° 35' 45° 27' 620
Dimovac ÉK, szórv--------- ------------------------------------. ... 32° 23' 45° 31' 325
Planina Ny, szórv. ____ ____________—

oCMC
Oiii 31' 45° 27' 222

Isevnica D, szórv. ---------------------------------------— . — 32° 32' 45° 27' 290
Crna glavica K, szórv. ------ --- -----32° 46' 45° 26' 590
Vuőinió brdo DNy, áll. ___ — ... ~ ___ 32° 42' 45° 25' 551

Kiskapella.
Letinaéka kosa É, áll. ____ _____ . — 32° 54' 44° 58' 544
Beli Breáak É, áll. ......................... . ...  32° 55' 45° 07' 552
Lisina ÉK, szórv............— ........... . . ... 33° 06' 45° 0 0 ' 500
Crni vrh ÉK, szórv_____________ ___ 32° 58' 44° 57' 653
Stajnicka Kapella DNy, szórv____ ___ 32° 56' 45° 0 2 ' 675

áll............. . — 32° 56' 45° 0 2 ' 725
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Dolnja Sasina É, áll. 
Jesenicke drage ÉK, áll.

Ny, áll.
Beli potoci ÉK, á ll.-----
Cardac ÉK, áll. ______
Crni vrh Ny, áll______
Preka Kosa ÉK, szórv...

Velebit.
Omarska draga K, szórv.
Mirzetin vrh É, szórv...........
Kosanjak É, szórv.---------

á ll...................
Bakovac D, szórv. ______

ÉK, áll.... ........... ...
Krasanska duliba D, szórv.

É, áll. -
Nadjak bilo ÉNy, áll. ... ..
Kralj evica É, áll___ ______
Dumán DK, áll.................
Sumecica É, áll:---------   ..
Vrsci É, szórv. ..................

Pljesevica.

Palez-Radusovac É, szórv...
Palez ÉNy, szórv. _____ -
Vratnik K, áll. --------------
Mala Zivulja DK, szórv. 
Zavaljska draga K, áll. - 

szórv.

Sljeme, Ivanscica.

Jarki ÉNy, szórv. — -----
É, szórv. --------------
D-i völgy, szórv.-----

Macelj völgy, áll_______
Brezovica ÉK, szórv. (min.)
Ravnagora É, szórv______

áll. ______
Ivansőica É, szórv. ............ .

t. f. mag., (m)
—  3 2 ° 5 4 ' 4 5 ° 0 1 ' 5 7 0

ococo11 0 6 ' 4 4 ° 5 8 ' 4 8 0

ococo111 0 6 ' 4 4 ° 5 8 ' 4 6 8

ococo111 1 1 ' 4 4 ° 5 8 ' 7 0 0©coco 0 3 ' 4 4 ° 4 6 ' 6 1 1
- 1  3 3 ° 1 6 ' 4 4 ° 5 1 ' 6 4 3

ococo111 1 5 ' 4 4 ° 5 3 ' 8 2 7
©COco1 17' 44° 19' 576©coco1f 31' 44° 17' 740

— 32° 54' 44° 42' 500
— 32° 54' 44° 42' 530
— 32° 46' 44° 42' 724
...  32° 46' 44° 42' 649
... 32° 41' 44° 50' 974
— 32° 43' 44° 50' 866
... 32° 44' 44° 48' 890
... 32° 55' 44° 50' 480
— 33° 02' 44° 46' 648
— 32° 53' 44° 51' 477
... 32° 55' 44° 34' 779

COCO11 19' 44° 51' 652
— 33° 22' 44° 50' 680
... 33° 21' 44° 48' 766

©COco1 22' 44° 52' 609

©coco11 30' 44° 46' 900

eCOco1 30' 44° 46' 789

... 33° 37' 45° 57' 418

C
O

©c
o

c
o11 45° 57' 250

b
-

c
o

©c
o

c
o11 45° 57' 317

— 33° 31' 46° 16' ( 261 
i 254

— 33° 30' 46° 11' 204
— 33° 40' 46° 17' 281
— 33° 40' 46“ 17' 308T-©c

o
c

o1 46° 11' 470

b) alsó határadataink a tenger felé eső lejtőkön:
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Nagykapella, Risznyák.1  ̂ f
Zastup D,1 2 áll. _____    32° 20' 45° 18' 808 ’
Smolnik DNy, szórv. ______._____32° 32' 45° 12' 843
Undeőka draga É, áll......... .................-  32° 20' 45° 16' 788
Zakuk D, áll___ __________    32° 12' 45° 25' 920
Bosarina Ny-DNy, szórv. ..__________ 32° 05' 45° 27' 897

Velebit.
Boáin plán DNy, szórv.......... ...................32° 38' 44° 51' 978
Sarióe duplje DK, szórv. -...........  32° 58' 44° 26' 864
Cmi vrh DK, áll. ____ ______ ... ... 32° 53' 44° 31' 879

Felső tenyészeti határának kifejlődése itt nem olyan, mint a Kárpátok 
rendszeréhez tartozó magashegységekben. Erről első sorban csak a Nagy- 
kapellán, Risznyákon, a Velebiten és a Pljesevicán lehet szó s a bükk 
formációja az, melyben — rendszerint a védett katlanok, töbrök s a bórá
nak kevésbé kitett hegyoldalak területére szorítkozó — állományai és 
szórványosan tenyésző példányai elmaradoznak. A Biela lasicán pl. 1250 m 
magasságig bükkel vegyes állományt alkotva (É-i exp.), 1350 m-ig sporadikusan 
jő elő, a D-i oldalakon már 1200 m-nél szűnik meg. A Klek-en (ÉNy-i exp.) 
1030 m-nél a bükkel állományt alkot, épúgy a Molynáry vrh (32° 35' 45° 11') 
ÉK-i lejtőjén 1082 m magasságban; a Polica-n (32° 09' 45° 32° ÉK) még 
1201 m magasságban is elég tömegesen terem, tiszta állománya nő a 
prezidi Veliki vrh-en (32° 13' 45° 37') 978 m-nél, Jelenje határának Bosarina 
és Zeljezna vrata nevű részein (32° 07' 45° 29') 965—1169 m közt jegenye
fenyő és bükkállományok váltakoznak. A Risznyákon (É, ÉNy) bükkel és 
lúccal 1301 m-ig számottévő, 1355 m-ig szakadozott jellemű, végre 1446 m 
magasságban (DNy-i exp.) kisebb csoportokban csenevész, csúcsszáradt 
egyedekkel végzi vegetációját. A Debela kosa bükkösében (32° 28' 45° 16') 
már 1230 m magasságon fölül nem látjuk. Állománya a Kiskapella 
Makovnik nevű csúcsán is — 1164 m — helyt foglal, Babinpotok határá
ban 1214 m-nél (Cigelj e. r.) lúccal és bükkel társúl; magasan termő 
állományait láttuk még a Veliki Lisac DK-i lejtőjén 1142 m, a Veliki 
Jávoraikén 1141 m magasságig, a Vrh Kapellának D-i lejtőjén 947 m-ig 
(szórványosan [1092 m-ig), az ÉK-in 1092 m-ig. A Velebit láncolatának 
igen sok magas termőhelyén törpe növekedést mutat, a katlanszerű hegy
szakadékokban bóratépett koronájú, szakgatott erdőket alkot; a Goli vrhen 
(32° 56' 44° 29') csak 1213 m-ig nő fává (a bükk és juhar törzsmagassága 
1323 m-nél száll 8 m alá), 1347 m-re van a legfelső törpe példány; a 
Sladovaca-n (32° 51' 44° 30', É-i exp.) a szakadékos helyeken 1174 m-ig 
állományképző s a biikkcserjés felett 1261 m-nél még egy 4 m magas 
viharedzett példány nő; a Siljevaca bükkösében (32° 57' 44° 28') törpe

1 A tenger felé Fiume felett állapítható meg a minimum, melyet Lorenz (Beck, 
Yegetationsverhältnisse der illyrischen Länder 341. lap) 537 m-re helyez; megfigye
léseink nyomán 660 m.

2 Védett katlanokban.
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növésű csoportja 1440 m-ig (ÉK-i exp.), fává nőve 1350 m-ig (DNy-i exp.) 
hatol föl; a Kuk vise peéi (32° 53' 44° 28') töbreiben tiszta állományai 
nőnek 1205 m-ig, a Pod Rudinom-on (33° 4' 44° 26') 1260 m-ig szórványo
san, a szomszédos Visoöica törpefenyveséből elnyomorodott egyedei emel
kednek ki 1438 m magasságban, alantabb ugyanezen környezetben 1381 
m-ig alkot állományt; szórványos jelenlétének felső határa a Kozjakon 
(33° 4' 44° 25') 1378 m, a Veliki Goliően (33° 16' 44° 18') 1303 m, a 
Crnopac1 D-i oldalán (33° 30' 44° 15') 1370 m, az É-in 1332 m, a Bresto- 
vaóa-n (32° 45' 44° 37') 1339 m, a Laktin vrh D-i hegyhátán (32° 45' 44° 37) 
1330 m-ig, ÉK-i lejtőjén 1372 m-ig alkot állományt, a Satorina bórának 
erősen kitett bükkösében (32° 43' 44° 39' É) szórványosan 1330, illetve 
(DNy-i lejtő, védett helyeken 70 cm mellmagassági átmérővel s 25 m csúcs- 
magassággal is) 1455 m-ig emelkedik; a Kozjak szirtjei közt (32° 42' 44° 44', 
D-i exp.) még 1610 m magasságban is látott P ászth y  vihartépett, félig 
száraz példányokat, a Mali Rajnac (É-i exp.) védettebb helyein pedig 
m magasságban állapította meg a felső határok hegyvidéki maximumát; 
a Kuőiste csúcsán (1340 m, 32° 43' 44° 53') elszórva terem, a közeli 
Posrani vrhen (a D-i oldalról az 1379 m-es csúcsig) tiszta állománya nő, 
a Zavtéan (32° 39' 44" 48', É-i exp.) törpe bükkösében helyenkint 1548 m 
t. f. magasságban is eléri a 8 m csúcsmagasságot.

Legmagasabban termő állománya a Pljesevicán 1406 m-nél fek
szik (Beli vrh, 33" 23' 44° 49', ÉNy-i exp.), tiszta állományt alkot a Zakula 
vrhen (33° 26' 44° 47') 1302 m-nél; a Plejesevica csúcs alatti bükkcserjés- 
ben és törpefenyvesben (33° 25' 44° 46') 1479 m-ig emelkedik faalakja, 
1532 m-nél (K-i exp.) csak 80 cm magas. A Crni vrhen (33° 27' 44° 47', 
D-i exp.) észlelt 1563 m-es határa a Pljesevica területén maximum-adat.

Említésre méltónak tartjuk Kula község határában (likai medence), 
az Oreskovica kosán 900 m magasan talált termőhelyét, mint e környé
ken az egyedülit s a Dinári hegyekbe esőt: Kuéina Kosa (Drenovac mel
lett) 1150 m; mindkét helyen pusztúl.

A Sljeme csúcspontján (1035 m) állományt alkot, az Ivansőica bükkö
sében ennek kimagasló pontjáig (1061 m) szórványosan terem, — tehát a 
felső határ kialakulásához e hegycsoportok túl alacsonyak.

Összefoglalva a felső határadatokat, a következő átnézetek kapjuk:

Faalakú elöford. f. h.-a:
Nagykapella, Risznyák
Kiskapella________ ____ _
Velebit-----------------------
Pljesevica............-  -------

átlag max.
t. f. mag., (m)

1270 1 3 5 5
— 1 2 1 4

1370 1 6 1 7
1460 1 5 6 3

1 Vizsgálati területünkön legdélibb termőhelye, Dalmácia felé territoriális határ.
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Pinus silvestris L. — Erdeifenyő.
TI. k. 98. lap.

A Velebiten nem fordúl elő.1 A Nagykapella területén a Kulpa felső 
szakasza mentén alacsony termőhelyeken látjuk, bükk, lúc, tölgy és 
gyertyánállományokban elszórva. Legmélyebb előfordúlási helye e hegy
csoportban 218 m (É-i exp.) Bród határában (Cedanj erdőrész, 32° 34' 
45° 28'). Legmagasabban fekvő lelőhelyei nem érik el a 600 m-t, a helyi 
maximum 570 m Bród határában (Pucák erdőrész, 32° 33' 45° 27'). Elő- 
fordúl még a többek közt Bród-Moravica és Cabar határában is. A talaj
ágy: mész, homokkő és agyagpala, a termőtalaj mésztartalmú.

A Kiskapellán való előfordulása sokkal jellegzetesebb. Szigetszerűen 
tenyészik a hegység legkeletibb részein Babinpotok, Skare, Plaski (Jese- 
nica), Saborski és Vrhovina (Rudopolje) község területén. Termőtalaja 
agyagos mésztalaj, a talajágy mindig mész.

1. „Borovi vrh“ (33° 0 7 '  44° 5 9 ') .  Igen szép állomány 5 0 — 6 0  cm-es 
törzsekkel a csúcsig: 7 1 2  m. t. f. mag., (m)

2. „Borik“ (33° 09' 44° 52'). Felső határa 872 m D (állományt alkot 
lúc- és jegenyefenyővel, alantabb tiszta erdeifenyves.)

3. „Kordin vrh“ (33° 09' 44° 51'). Szórványosan 772 m magasságban 
(ÉK) lúcállományban; 941 m-nél elegyetlen állomány felső határa (D). Ez 
a hegyvidéki maximum.

4. „Samar-Odanova Kosa“ (33° 05' 44° 54'). 819 m-nél tiszta állomány.
5. „Samar“ (33° 05' 44° 54'). 861 m-nél feketefenyővel állományt alkot.
6. „Crni vrhu (33° 02' 44° 53'). Északnyugatról a 910 m-es csúcsig 

állományképző.
A stájer határ mentén, a Zagorje-n épp oly alacsony termőhelyeken 

látjuk, mint vas- és zalamegyei előfordúlásait. Varasd mellett, a Mocile 
erdőrészben a síkon (kavicstalaj) tenyészik 168 m magasságban. Eléggé, 
elterjedt fa Krizsevljan, Klenovnik, Visnica, Trakostyán, Drenovác stb. 
határaiban, gyertyán, kocsányos tölgy, gesztenye, bükk és jegenyefenyőállo- 
mányban elszórva, vagy bennük csoportokat képezve.

A Kölnik hegységben van magassági elterjedésének minimuma: 164 m, 
kocsányos tölgy és gyertyánállományban, lösztalajon (Kőrös határa, Gradec 
erdőrész), ugyancsak löszön képez elegyetlen állományt Carovdar határá
ban (34° 19' 46° 05' „Bük“); mésztalajokon Kalnik és Ősiek község terü
letén 200—400 m közt kisebb terjedelmű állományai nőnek. Vojakovac 
határában a Bük és Kolacka erdőrészekben fordúl elő, homokkövön.

1 Többen említik ugyan, de valószinű, hogy ide csak kultúra útján került.

4 9 0
6 0 0
5 9 0

6 1 9
6 7 0
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Hogy Kőrös-Belovár és Varazsd vármegyékben az erdeifenyő jelen
léte még ily alacsony szintekben is őseredetiségre valló megtelepülés, 
azt egyértelműieg igazolták mindazok, kikhez ez ügyben kérdéssel fordul
tunk. Az erdeifenyő nyugat felől Kaproncáig, a Bednja folyó mindkét 
partján előfordul, a Glogovnica völgyét átlépve, a Bilo hegységben is meg
telepedett már s értesülésünk szerint a Bilo* hegység északi lejtőin Novi- 
grádtól Gyurgyevacig szép számban található.1 Az őshonosság mellett szól 
az a körülmény, hogy a Kalnik hegység déli lejtőin egy „Borje“ nevű 
község van, melynek neve a XVII. században is előfordúl már; Apatovac 
és Veliki Poganac közt a Borovina nevű dűlőn jelenleg erdeifenyves nin
csen, de régebben mindenesetre elő kellett hogy forduljon.

Még a közelmúltban is szép számmal voltak e vidéken 80—100 
éves egyedek, pedig a lakosság alig 40 éve hogy megismerkedett az erdő- 
telepítéssel. A határvidéki régime alatt kötelező volt az erdőirtás, sőt a 
nép még most is kimutatja ellenszenvét az erdőtelepítésekkel szemben 
s azokat lehetőleg tönkreteszi.

Pinus nigra Ara. — Feketefenyő.
II. k. 98. lap.

Ritkán tenyészik 350 m átlagos magasságon alul, előfordúl azonban 
a tengerpart közelében is, pl. Sv. Juraj határában (32° 35' 44" 58'). A bórá
nak erősen kitett — bár alacsonyan fekvő — termőhelyeken el is törpül- 
het, mint ezt Zengg közelében („Nehaj“ 32" 34' 44° 59') 56 m t. f. magas
ságban láthatjuk (aligha őstermőhely). Zengg határának „Senjska draga“ 
erdőrészében 256 m-ig száll le (DNy-i exp., az állományképzés minimuma) 
s eruptivkőzeten — melafíron — nő.

A Dinári hegyeken, Srb határában 545 m-nél alacsonyabban nem 
látjuk (Mandic draga erdőrész, 33° 50' 44° 20') s legmélyebben fekvő állo
mánya itt 611 m-nél van. (Medvedjak e. r., 33° 49' 44° 21'; 0’2—0*3 sűrű
ségű állomány, exp. D-DNy, aljafa: Ostrya).

A Risznyákon a „Borova draga“-n (Jelenje község) állományt képezve 
394 m, Ostrya-állományban elszórva pedig 373 m-ig száll alá.

Míg legalsó termőhelyeitől a legfelsőkhöz kerülünk, érdekes lelőhelyei 
esnek utunkba, különösen a Velebiten: Sv. Juraj, Starigrad, Klada község 
határában. így a Borovo e. r.-ben 1 m mellmagassági átmérőjű példányok 
is nőnek 424 m magasságban, a „Panos“ e. r.-ben tiszta kőgörgetegen 
elszórva fordúl elő, a Borovi vrhen 1096 m magasságig (DNy-i exp.) állo
mányképző (Sv. Juraj és Lukovo hat.) s e ponton általános felső határt 
is jelöl. A Velebiten éri el magassági elterjedésének maximumát (faalak
ban)1 2, a „Zavizan“-on (32° 37' 44° 49', Lukovo hat.) 1348 m magasságban,

1 L. a Szigethegységnél.
2 Eltörpülve a Viserujna tetején 1623 m magasan, ahol egészen törpefenyőjellegű 

(Degen á .)*
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I)-DK-DNy-i exp. mellett hol elszórtan, hol pedig (védett tölcsérekben és 
szakadékokban) csoportosan tenyészve.

A Dinári hegyeken (Srb határa) 545—819 m közt állományképző 
(Mandic draga e. r.); legmagasabban fekvő lelőhelye itt Tiskovac határá
ban (Uglyarica e. r.) 923 m-nél bükkállományban van.

A Pljesevicán 700 m magasságon alul aligha fordul elő (Korenica 
hat. „Repusőica“ 33° 20' 44° 47'; 721 m ÉNy, agyagos mésztalaj). Állomány- 
képzőleg 900—1000 m közt lép fel (1. bükkösben elszigetelt állomány 
„Suputov vrh“ 33° 25' 44° 45', mész, 915 m DNy. 2. Elegyetlenül „Tupi 
Mihaljevac“ 33° 22' 44° 47', mész, 970 m D). Ez utóbbi lelőhelye felett, az 
„Ostri Mihaljevac“ erdőrészben 1050 m magasságig látjuk lúc- és jegenye- 
fenyőállományban elszórva.

A Kiskapellán Skare határában erdeifenyőállományban tenyészik, 
illetve erdeifenyővel állományt alkot (Samar e. r. 33° 05' 44° 54', 819 m 
D és 861 m DNy, mész).

A Nagykapellán 721 m-nél nagyobb magasságokban nem találtuk 
(Borova draga e. r., Jelenje hat.).

Pinus montana H ill. 1 — Törpefenyő.
II. k. 99. lap.

Felső határát nem éri el. Nő a legmagasabb hegykúpokon, így a 
Risznyákon 1301 m-től fel a csúcsig (1528 m), a Snezniken (32° 15' 45° 26', 
ÉK) 1378 m-től a tetőpontig (1506 m); a Suhi vrhen (32° 9' 45° 27', K-ÉK) 
lejut 1128 m-ig, elvétve 1096 m-ig (hegyvidéki minimum); a Biela Lasica 
1533 m-es csúcsán. A Velebitben a Visoöicán (33° 2' 44° 26') 1438—1619 
m között, a K-i oldalon 1381 m-ig (Rudine) kerülve le; az Oglavinovacon 
(33 5' 44° 24', É) formációt képez 1240—1387 m közt, a Jávoraikon 
(33° 6' 44° 24', É) 1213—1340 m közt;1 2 a Struge nevű helyen (33° 7' 
44° 23') 1452 m-nél, felette még szép bükkállományok; a Karlinov stan, 
Crni vrh, Malovan, Stirovaö és Sveto brdo havasalji részein a 33° 9' 33° 15' 
meridiánok között áthatolhatatlan sűrűségeket alkot 1442—1753 m közt, 
a kaszálókon elvétve 1272 m-ig lejut (Bunjevac-Malovan É-i exp.).3 Az 
1504 m-es Laktin vrh-en és környékén nem nő. A Satorina (32° 43' 44° 38') 
É-i oldalán 1455—1624 in közt; a Kozjakon kevés a törpefenyő, csak a 
csúcs (1620 m) környékére szorítkozik, a Mali Rajnacon 1658—1699 m közt, 
a dalmát határon lévő Visibabán 1623 m-től lefelé 1448 m-ig (Sinumov potok, 
33° 8' 44° 24', bükkösben), a Ribnjacka vrata-n (33° 5' 44° 23') le egész 
1312 m-ig. A Zavizanon tömegesen jő elő 1465—1638 m közt. Plesevicai

1 E gyűjtőnév alá foglaltuk hazánk törpefenyőit azért, hogy összehasonlítást 
tehessünk az egyes hegyvidékeken megállapított határai közt; a horvát magashegy
ségben nagyobbrészt a P. Mughus Scop. nő.

3 1 2 1 3  m minimumot jelöl a Velebiten; 1 2 0 0  m körül találta D e g e n  is a Badanjon.
9 Beck 14 5 0  m-nek találta (Vegetationsverh. der illyr. Länd. — 36 7 . lap.)
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legmélyebb termőhelye 1479 m-nél van1 (Pljesevica Ny, bükkállományban), 
az É-i lejtőn 1626, a Ny-in 1627, a K-in 1638 m-ig megy fel.

Taxus baccata L. — Tiszafa.
II. k. 99. lap.

A tengerparttal párhuzamosan húzódó Velebit láncolatának magasabb 
szintjeiben, az Una-menti Pljesevica területén, a Kiskapella legmagasabb, 
valamint e hegység határát képező Koránavölgy legmélyebb pontjain igen 
gyakori. A Nagykapellában 900—1300 m magasságok közt a Karszt szikláin 
elszórtan mindenütt előfordul, helyenkint csoportosan is, de csak cserje
alakban. A Risznyák lejtőin, sőt a Zagorjén és a Kalnik hegységben is fel
lelhető. Éppen úgy, mint felső Magyarországon, vagy pedig az ország erdélyi 
részeiben, itt is bevett szokás a tiszafa kíméletlen pusztítása. Sírkeresztnek 
való tiszafa után hetekig bújja az erdőt a horvát paraszt épúgy, mint a 
gyergyói székely.

E hegyvidékről a következő lelőhelyeit közölhetjük, a zágrábi kir. 
erdőigazgatóság, a susáki kir. erdőhivatal s Pászthy Ferenc kir. alerdő- 
felügyelő feljegyzései után.

Az alapkőzet mindig mész; a zárójelben lévő t. f. magasságok csupán 
becslésen alapúinak s a magassági elterjedés határátlagainak kiszámítá
sánál figyelembe nem vétettek.

I. Velebit.
Északi részében, Vlaskopolje közs. hat. „Keéina greda“ e. r. (1000 m); 

Krasno közs. hat. szintén a „Keóina greda“ bükkösében 1340 m-ig É, 
32° 45' 44° 52', továbbá a „Jelovác“, „Apatisan“ (1100—1200 m) és 
„Jelik“ 867 m ÉK, 32° 46' 44° 49'; Sv. Juraj közs. hat. „Bozin plan“ 
(Babindolac 1162 m); Kosinj közs. hat. „Tisovac“ e. r. (1150—1200 m); 
Karlopag közs. hat. „Satorina“, „Lisac“, „Laktin vrh“, „Budakovo brdo“, 
„Vrbanska duliba“ és „Metla“ e. r. (1000—1300 m). Ez utóbbi területeken 
található tuskók után ítélve, itt valaha faalakban is tenyészhetett, ma leg
feljebb 5—6 cm vastag példányok nőnek. Brlog közs. hat.-ban a „Senjska 
bilo“ hg bükkállományában sarjmaradványok, 881 m ÉK 32° 42' 44° 56'; 
Prozor közs. hat.-ban a Mala kosa „Tisovac“ nevű részén sarjak, 795 m 
É 32° 55' 44° 47'; Ostaria közs. hat. „Blatina“ e. r-ben bokormaradványok 
jegenyefenyővel kevert bükkállományban, 1065 m ÉK 32° 51' 44° 35'; 
Smiljan közs. hat. „Gluvaja“ e. r., tősarj 1004 m É 32° 55' 44° 33'; Kümmerle 
J. Béla szives közlése szerint: Dolnji Starigrad és Klada felett a Palinovac 
hegy alatti Tisovac bükkösében 32° 37' 44a 49', 1200 m magasságban mint 
cserje. Déli részében, Gospic közs. hat. „Sárié duplje“, „Visoöica“ „Veliki 
Orljak“ „Opaljenik“ és „Pozdina“ e. r.-ében (800—1200 m); Kukuljic közs. 
hat. „Medaőka staza“, Pádul hat. „Osljak“ és Sv. Bok-nél a Mali Halan-

1 Összevág Degen magasságmérésével.
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nak „Tisovi Klanac“ (33° 17' 44° 18') erdőrészében (1000—1300 m) gyéren 
fordúl elő. Stikada, Graeae és Grab közs. határaiban (pl. Crnopac e. r. 
900—1250 m) igen ritka. Brusane közs. hat. „Torine“ e. r. 1180 m völgy, 
bükkállományban, 32° 57' 44° 28'; Lukovo Sugar je közs. hat. „Ramino korito“ 
és „Sugarsko korito“ részeiben (32° 53' 44° 28') ezelőtt maga is állományt 
képezett, de kilopkodták, 1195 m DK, 1235 m ÉNy; a „Tisovo“ e. r-ben 
864 m DK 32° 58' 44° 27', ma már csak sarjak. — K üm m erle  J. B é l a  

adata: közel a dalmát határhoz, a „Panas vrh“ bükkösében (1200 m 
32° 57' 44° 26') mint cserje.

II. Pljesevica.

E hegységben már nagyon ritka; a susaki erdőhivatal értesítése sze
rint csak Bielopolje község határában a „Bieli vrsci“ e. r-ben (1150—1250 m 
33° 31' 44° 40') fordúl elő.

III. Kiskapella.

Jesnica közs. határában csak néhány tuskója látható, ellenben Ba- 
binpotok} Korenica, Priboj} Petrovoselo, Plitvice, Saborski és Dreznik határaiban 
(580—1280 m magasságok közt) szórványosan mindenütt előfordul. A plit- 
vicei tavak lefolyását képező Koranavölgyben 350--530 m közt. Babin- 
pofok közs. hat. „Rapain palez“ e. r. 643 m ÉNy 33° 16' 44° 51' bokor
alakban, „Cigelj“ e. r. 1197 m 33° 11' 44° 53', bükk-, lűc-, jegenyefenyőállo- 
mányban vén tuskók sarjai; Jezerane közs. hat. „Runjavica“ e. r. 870 m 
D 32° 59' 45° 01' sarjhajtások; Dreznica közs. hat. „Crni vrh“ 458 m É 
33° 17' 44° 55' alacsony faalakban.

IV. Nagykapella, Risznyák.

Vrata közs. hat. „Slavica“ és „Biela Kosa“ erdőrészek (32° 26' 45° 19' 
1080—1100); Fuzine közs. hat. „Bitoraj“ e. r. (32° 27' 45° 17') 1000—1385 
m; Sungeri közs. hat. „Bitoraj“ e. r. (32° 27' 45° 18', 800—1200 m) és „Lug“ 
e. r. (780 — 920 m É), majd az „Ostric“ e. r. (1000—1100 m); Mrkopalj közs. 
hat. „Dumanié“ (900—1000 m DK) és „Samarske stiene“ (1000—1200 m) 
s a ravnagorai kincstári erdők „Zdravacka Kosa“ és „Konacka Kosa“ 
(1000—1100 m) erdőrészei; Gomirje közs. hat. „Biela Kosa“, „Crna Kosa“ 
és „Mirkovica“ (32° 42' 45° 19', 1150—1260 m) az ogulini kir. erdőgond
nokságban; Jasenak közs. hat. „Debeli vrh“ 720 m ÉNy 32° 43' 45° 13', 
„Jasenacka Kosa“ 888 m DNy 32° 44' 45° 15' s az „Uvala suma“, „Ostarica 
suma“, „Crna Kosa“ erdőrészekben (900—1000 m 32° 42' 45° 17'); Ledenice 
közs. hat. „Samarske stiene“ és „Biele stiene“ erdőrészei (1200—1300 m), 
a jasenaki „Liepi vrh“ és „Biljevine“ erdőrészei (900—1000 m) a novii 
kir. erdőgondnokság területén; Mrzlavodica közs. hat. „Vucja síja“ e. r. 
(860—1000 m DNy); Prezid közs. hat. „Jarnovac“ e. r. 944 m ÉNy 32° 
11' 45° 35', jegenyefenyőállományban aránylag sok, — 40—60 cm vas
tag példányok egész 15 m csúcsmagassággal. Lökve közs. hat.-ból H a z s - 

l in s z k y  gyűjtötte, B o r b á s  is említi; Fiume határában a Reöina völgyének 
forrásvidékén (Untchj C.).
fekete—Blattny: Fák és cserjék elterjedése. 41
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V. Kalnik Hg.
Apatovac közs. hat. „Kalnik“ 396 m K 34° 09' 46° 10',bükkállomány- 

ban mint cserje.
VI. Zagorje.

Trakoscan közs .hat. „Macelj“ 261 m É 33° 34' 46° 16', cserjék bükk- 
jegenyefenyő állományban; Lobor közs. hat. „Ivanséica“ 337 m É 33° 45' 
46° 11', bükkállományban.

*  *  *

Bizonyos, hogy a felsoroltakon kívül még számos lelőhelye van, de 
azért e felsorolásból is eléggé hű képét kapjuk a tiszafa horvátországi 
elterjedési viszonyainak. Ami magassági elterjedését illeti, a magasság
mérési adatok szerint alsó határa mintegy 480 m; a minimum 261 m 
a Zagorjén. Átlagos felső határa 1110 m; legfelső előfordúlásai 1385 nTa 
Nagykapellában a „Bitoraj“ É-i oldalain és 1340 m a Velebit „Keöina 
greda“ erdőrészében (Krasno határa.)

Juniperus communis L. — Közönséges boróka.
H. k. 99. lap.

Az egész területen előfordul; az illyr tölgyrégiónak, a bükkformáció- 
nak és a Karszt-erdőknek egyaránt alkotó eleme, a Kulpa és Száva me
dencéi felé a sik vidékig leszáll, a tenger partjáig nem. A Velebit és 
Nagykapella partmellékén átlag 430 m-nek találtuk alsó tenyészeti hatá
rát, az eddigi minimum 263 m (Fiume környéke: Drenova). Az előhegység 
és dombvidék erdeiben gyakoribb, mint a magashegységi részen: a Velebi- 
ten, ahol csupán hat helyen észlelte Pászthy, feltűnő szűk — 480—8é8 
m-es — tenyészeti övben (Brusane, Otocac és Cerovci közs. területén). 
A nyugati lejtőkön csak Zengg környékéről ismeretes (délebbről nem).

A felső határoknak az egész hegyvidékre vonatkoztatott átlaga sem 
magasabb 820 méternél. Ez az eredmény a Kárpátokban talált magas felső 
határok mellett feltűnő alacsony, a maximum sem magas: saját felvételeink 
szerint 1053 m (Kiskapella: Odanova Kosa, 33° 6' 44° 53', gyertyán- és 
Ostrya-állomány alatt), Degen Á. után 1200 m (Velebit: Mali Hálán Ny-i 
lejtője); maximum a Nagykapellán: 946 m (Milanov vrh, 32° 13' 45° 36'), 
maximum az Uszkokban: 958 m (Jecmenisce, ÉK-i exp.), eddigi maximum 
a Pljesevicán: 729 m (Zavaljska draga, 33° 30' 44° 46').

Juniperus nana Willd. — Törpe boróka.
II. k. 100. lap.

A Velebit, a Nagykapella és a Risznyák vonulatán 1190 m átlag- 
magasságtól fölfelé a havasalji és havasi vegetációnak egyik leggyakoribb 
alkotó eleme. Felső határának megállapítását azért nem tartottuk szüksé-

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



Dráva-Adria közti Alpok 643

gesnek, mert a kimagasló ormokon, vagy ezek közelében többnyire jelen 
van, pl. a Risznyákon (1528 m), a Snezniken (1506 m), a Biela Lasicán 
(1533 m), a Visocicán (1609 m), a Crnopac csúcsán (1404 m), a Zavizanon 
(1638 m) s a Sveto Brdon (1623 m); ez utóbbi két adat a tengerparti 
vonulaton helyi felső határúi vehető, klímái határként aligha fogadható el.

a) Nagykapella és Risznyák.
Alsó határok:

Medvedova vrata D ----------------
Koprivenac ÉK ............................
Sneznik D —------------- — -------- --
Risznyák É ....... ............................. ..
Bosarina D, minimum-............... -  .

t. f. mag., (m)
32° 17' 45° 25' 1285
32° 10' 45° 26' 1095
32° 15' 45° 26' 1344
......................... 1301
32° 07' 45° 27' 1030

b) Velebit. #
Takalice Sladovaöa É ............. ............  32° 52' 44° 31' 1095
Gaóesin stan Ny, 33° 29' 44° 15' (J. Sabinával), mint

hegyvidéki minimum1 ................................................. 780
Ljubenovac K ................................— 32° 41' 44° 45' 1250
Dusice DNy, 33° 15' 44° 20' (J. Oxycedrus és J. Sa

bina közt) ............................. -................................ . 996
Sv. Rok felett (D e g e n  Á. adata) — ............-..................  820
CovikD, 33° 14' 44° 18' (J. Oxycedrus és J. Sabina közt) 998

Terem a Metla tetején (32° 52' 44° 32', 1287 m), a Zavizan csúcsáról 
Lukovo felé 1458 m alá nem jut le, a Crnopac-on a J. Sabinával együtt, 
a Saljev kuk-on törpe bükk közt (1304 m, ÉK), a Siljevaca-n (32° 57' 
44° 28') 1408—1450 m közt törpe bükkösben, a Satorina-n (32° 43' 44° 38', 
É) 1556 m-nél törpefenyö'vel együtt nő.

Juniperus Oxycedrus L. — Cédrus-boróka.
II. k. 100. lap.

A horvát Karszt mélyebb helyein képez kisebb, örökzöld cserjéseket; 
Novinál, Sv. Barbaránál, Sv. Jurajnál lejön a tengerpartig. A következő 
községhatárok területén észlelte P á s z t h y : a Nagykapellában Növi, Bribir, 
Hreljin, Krasica, Kriviput, Zagon, Cernik, Fiume (Drenova), Jelenje, Grizane, 
Buccari, Podkilovac,* Zengg; a Velebiten: Sv. Juraj, Prizna, Jablanac, Sv, 
Rok, Lukovo — végig a partmelléken.

Tizenöt felső határadatból állapítottuk meg az m-es átlagot:
t. f. mag., (m)

Draáevski vrh ............................... — 32° 18' 45° 17' 713
Klariőevac ............. . ..........................  32° 35' 45° 01' 513
Na Gradiiéu, D és DNy .............. ... 32° 11' 45° 24' 375

1 Dalmáciában még mélyebben is, pl. Zafcun fölött 600 m (Degen).
41*
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t. f. mag., i
Lukoviste ------------------- — ____  32° 15' 45° 20' 658
Vrh Zivonja ------------- -------- - ____  32° 10' 45° 24' 640
Benöani, D és DNy....... ............ ____  32° 05' 45° 22' 361
Susica draga, DK --------------- ____  32° 07' 45° 24' 373

völgy....... ............ ____  32° 07' 45° 24' 459
Kozica (Sv. Juraj felett) ------ 573
Velika draga.............................- ... ... 32° 34' 44° 49' 359
Dusice — — — — ------ ____  33° 15' 44° 20' 996
Covik, maximum1 — — — — ____  33° 14' 44° 18' 998
Trnovac — --  — -----------— ......... 32° 36' 44° 50' 788

Társul a Paliurus-szal, Acer monspessulanummal, aljafája molyhos- 
tölgy-, virágoskőris- és Ostrya-állományoknak, Fiume mellett a közönsé
ges borókával együtt látjuk1 2 3 s a mi feltűnő érdekesség: a dalmát határon 
(Sv. Rok felett) J. Sabina és J. nana társaságiban is; Jablanac környékén 
(Ivanéa, 32° 34' 44° 46') 248 m-nél igen szép — 4 m magas, 25 cm vas
tag — egyedek, Buccarinál 30 cm átmérőjűek is teremnek. Tömegeseb
ben lép föl Zenggnél, Sv. Jurajon (Lokva n. dűlő, 281 m).

Juniperus Sabina L. — Nehézszagú boróka.

II. k. 100. lap.

E területen — a Velebitet kivéve — a legritkább borókafaj. Risznyáki 
előfordulásáról magassági adatunk nincs, a Kleken 1108—1150 m közt 
Cotinus Coggygria és Erica carnea közt* terem. Beck szerint a Velebiten 
Podprag felett 984 m-ig száll le.

Alsó határát a két legmélyebb adat alapján 570 m-nek találtuk. Ez 
a határ mindenesetre rendkívül alacsony, hiszen e borókafaj a havasalji 
és alhavasi régió cserjéi közé tartozik.

Feljegyzett termőhelyei a Velebit láncolatán: a Velika draga n. dűlőn, 
Lukovo és Starigrad közt (ÉNy, 32° 34' 44° 49') van a 359 m-es mini
mum4 (J. Oxycedrus közt), a Crnopac Ny-i oldalán (33° 30' 44° 15') a 
Gacesin stantól (780 m) a Crnopac csúcsáig (1404 m) helyenként áthatol
hatatlan sűrűséggé tömörül. A Sveto Brdo-tól DK-nek (Dusice, 33° 15' 
44° 20', DNy) 996 m magasan és D-nek (Covik, 33° 14' 44° 18', D) 998 m 
magasságban J. nana és J. Oxycedrus között.

1 Degen szerint 1000 m körüli magasságban a Debelo Brdo-n — a Sv. Brdo, Ny-i 
lejtőjén — is.

2 BECK szerint itt 500—700 m magasságok közt tömegesen, Sv. Rok és Obro- 
vazzo közt 668 m-ig, Podprag felett a Velebiten 775 m-ig fordúl elő (Veget, der illy
rischen Länder 109., HO., 206. lapi

3 I. m. 287., 371. lap.
4 Degen Á. közlése szerint Rossi őrnagy a Stinica melletti öbölben, közvetlen 

a tengerparton (Babinska draga, 10 m) 2—3 példányt talált.
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Fagus silvatica L. — Bükk.
II. k. 100—102. lap.

A táblázatok elég részletes képet nyújtanak magassági elterjedési 
viszonyairól, még csak a hegycsoportonkinti eredményeket iktatjuk ide:

áll. f. h. (erdöhatár)1 törpe (cserjés) f. h.
tenger feletti magasság, méter
átlag max. átlag max.

Nagykapella, Risznyák — ----------- ... ------- 1470 1430 1533
Kiskapella ------ ------------ — —. _____ — 1142 — —
Velebit— . . . --------------- ---------- ------ ......... 1400 1617 1510 1699
Plje§evica.................... ............. — — ____  1440 1565 1620 1654
az egész hegyvidéken (kereken):------ ____  1370 1617 1510 1699

Tenyészeti öve a következő átlagmagasságok közt fekszik:
övmag. (m)

580—1430 850
a Nagykapellán és Risznyákon

a Velebiten

J a tenger felé------
} a szárazföld félé—
í a tenger felé____
I a szárazföld felé—

a, Pljesevicán —

370—1430
710—1510
570—1510
500—1620

1060
810
940

1120
Azokban a hegycsoportokban, melyekben a felső bükkhatár nem alakúi 

ki (Babina gora, Zrínyi hegység, Uszkok, Sljeme, Ivanséica) a síkság széléig 
lekerül s itt az alsó határra 260 m-es átlagot nyertünk (a II. k. 101. lapjának 
g táblázata). Az adatok nagy száma folytán csak a tenger felé eső — első 
rendű — határpontok megjelölésére szorítkozunk, a fensíkok és szárazföldi 
medencék felé képezett határoknál elegendőnek tartjuk a minimumokat 
felemlíteni.

A. h. a tenger felé: 
Nagykapella, Risznyák.

Draáevski vrh DNy ............... 32° 18' 45° 17'
D __________ 32° 18' 45° 17' 713

Plase Ny------ — ---------------- 32° 17' 45° 17' 568
DNy ----------------- -- - 32° 17' 45° 17' 551

Topla gorica Ny (bórától törpe) 32° 36' 45° 02' 719
Jurici völgy (félig száraz) 32° 31' 45° 09' 477
Lukoviste DNy_____________ 32° 15' 45° 20'
Koritnjak Ny ------------------- 32° 15' 45° 19' 536
Luban ÉK (cser közt)____ — 32° 07' 45° 23' 394
Gajevi ÉK (tölgyesben)2 ......... 32° 07' 45° 23' 286
Mutni Jarak... . . . ____ __ ... 32° 09' 45° 24' 377
Zivenski vrh DNy (lelegelve) — 32° 11' 45° 26'
Breze D — ____ ___________ 32° 32' 45° 11' 752

szórv.-an mint áll. 
t. f. mag., (m)

722

658

774

1 Állomány, legalább 8 m-es csúcsmagasságú fákkal.
2 Tökéletesen egyezik Lorenz megfigyelésével (Bericht über die Bedingungen 

der Aufforstung u. Cult, des kroatischen Karstgebietes. 1860. 26. lap).
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A. h. a tenger felé szórv.-an mint áll. 
t. f. mag., (m)

Dubrava völgy .............. ........... 32° 30' 45° 10' 570
Smolnik DNy ------ — -------- 32° 32' 45° 11' 843

Velebit.
Matesié pod ÉNy ............— — 32° 38' 44° 53' 708

Visibaba D ------------------- — 32° 39' 44° 53' J 1000 
1 1110

Vise Rakite D ------  — — — 32° 39' 44° 53'
V

1198
DNy --------------- 32° 39' 44° 53' 1198

Meralovica D ----- ------- ------ 32° 44' 44° 50' 920
Senjska draga D --------------- 32° 38' 44° 58' 552

völgy (ÉNy) ... 42° 38' 44° 58' 282
völgy (É)1— ... 32° 38' 44° 58' 256

Sijaset D-DNy ------------------- 32° 38' 44° 57' 531 531
Bukovi dolac völgy, az állomány

képzés minimuma — .... 32° 57' 44° 25' 442
Ramino Korito D ___  ____ . 32° 49' 44° 30' 834

DNy .............. 32° 49' 44° 30' 834 850
É .................... 32° 49' 44° 30' 834
ÉNy ............... 32° 49' 44° 30'- 834

Konjsko É — ----- ------------- 32° 49' 44° 30' 714
Grabarje DNy — --------------- 32° 37' 44° 43' 1010
Bozin plan DNy — ----------- 32° 38' 44° 51' 978
Jeömisté ÉK .......................... 32° 36' 44° 50' 1040

Minimum a fensíkokon: 226 m (Ravno, 32° 55' 45° 21') az ogulin- 
severini fensíkon; 562 m a likai, 517 m a brinjei, 488 m a moravicai, 389 
m a mocilai medencében. Minimum a Dráva-Száva-Kulpa medencéi felé 
sporadikusan: 97 m Crkveni bóknál a Száva síkján, mint állomány: 123 
m a Petrova gorában (Vranovska glavica, 33° 39' 45° 16').

A vázolt tenyészeti vonalak felett a bükk uralmának tág tere nyílik 
s az uralkodó magaslatok legtöbbjét ezek tetejéig a bükk formációja jel
lemzi. A zárt bükkös fáinak csúcsmagassága viszonylag mélyen (átlag 1370 
m magasságban) száll a 8 m alá, itt cserjésbe, törpe állományba megy 
át, melynek övmagassága:

méter
a Nagykapellán és Risznyákon .....................................  150
a Velebiten — ------------- - ------- -------------------------  110
a Pljesevicán______ _____ ___ _____ ______ _______  170

átlag 140

1 Feketefenyő-állományban elszórva. Megerősíti Beck észlelését, ki itt szintén 
250 m-nél — a horvát Karszt e valóban legmélyebb termőhelyén — látta (Vegetations- 
verh. der illyr. Länder 317. lap.)
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Kivételnek tekinthető, ha itt-ott jegenyefenyő- és lúcállományok közt 
találjuk legfelső — elszórt — példányait, mint pl. a velebiti Visoöicán 
1881 m-nél (Ny-i exp.jegenyefenyő- és törpefenyőállományban; a legfelső 
bükkbokor 1438 m-nél) s a Ljubenovaöka vrata (32° 40' 44° 46') lúcfenyve- 
sében 1440 m magasságban, vagy a pljesevicai Crni vrh jegenyefenyvesé
ben (D-i exp., 33° 27' 44° 47') 1563 m-re a tenger szine felett.

. A felső erdőhatárt normálisan a bükk alkotja, az alhavasi régióban 
a bükkcserjés dominál; a törpefenyő, Juniperus nana, J. Sabina s az el
törpült lúcfenyő jelenléte csak másodsorban jellemzik azt a regiót. Meg
állapítható, hogy dél, illetve délkelet felé haladva felszorúlnak az alsó, 
emelkednek a felső határok, de nem ugyanazon arányban, mert az alsó 
határok felszorúlása erősebb a felső határok ele vációjánál; ebből folyik, 
hogy tenyészeti övének magassága dél felé mindegyre keskenyedik. Formációját 
a magasabb régiókban az Acer obtusatum jellemzi, mélyebb fekvésben az 
Ostrya és Carpinus. A bükkös összetétele egyebekben olyan, mint a Kár
pátokban: valamennyi középeurópai erdei fa szórványosan helyt foglal 
benne. Itt-ott mediterrán növénytársaságban tenyészik, pl. a Fiume feletti 
Reöina völgyében Quercus Ilex mellett. E legmélyebb előfordulási helyein 
nemcsak a tenyészetéhez kedvezőtlen mediterrán klíma, de a mértéktelen 
erdőpusztítás és legeltetés is hozzájárult ahhoz, hogy távolodjék a tenger
től s elnyomorodott, agyonlegeltetett bokrosait hagyja még meg ideig- 
óráig azokon a helyeken, ahol részére a klíma még nem állít abszolút 
határjelzőt.

A bükkállományok alaki kifejlődésénél törpülésének főtényezője nem
csak a t. f. magasság, de a bóra is. Ez okozza a bükkcserjés övének rend
kívüli kiterjedését (a Kárpátokban a bükkcserjés öve 20—90 m magas.)

Ide iktátjuk a magashegység jelentősebb helyein végzett magasság- 
méréseknek a felső bükkhatárokra vonatkozó részét; az általános maxi
mumot a tengertől elfordított oldalakon találtuk.

a) Naqykapella, Risznyák, bükkállományok f. h.-a
'  r  5 * faalakban eltörpülve

t. f. magasság (méter)
Biela Lasica ÉNy, maximumok .......................... 1470 1533
Kis Risznyák (Medvedova vrata) D....................  1285
Vodica ÉNy (a bórától erősen törpűl)............... 1010
Viéevica DK............................................................  1356 1428

D ............................................................  1428
K — ......................................................  1418
ÉK és ÉNy ...........................................  1408
Ny-DNy .........................    1398

Ostri vrh ÉK-K......................................................  1230
Suhi vrh É ........................................  1276

Ny............................., .............................  1218
Snieánjak D ... . ......................................    1344 1460
Risznyák ÉNy ......................................................  1355 1399
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b) Kiskapella.
Veliki Lisac DK 
Veliki Javornik D

c) Velebit.
Goli vrh ÉK____

ÉNy — 
tető — 

Sledovaöa É --

btikkállományok f. h.-a 
faalakban eltörpülve 

t. f. magasság (méter)
. 1142
. 1141

1323
1370

1451.
1261

D.............    1174
Siljevaőa ÉK ............................... -.....................

DNy ......................................................  1420
Visoőica K ............................................................
Rudine DNy.................   1381
Struge É-ÉK....... - ................................................. 1452

Ny ..................................   1370
Vise Struge ÉNy .................................................
Karlinov stan D ................................-...............
Crnopac D (az 1442 m-es csúcsponton törpe)— 1370

É ......................    1332
Laktin vrh D ......................................................  1462

DNy, É ................................................  1483
Satorina DNy .................................................... .. 1414

É ............................................................ 1455
Kozjak D.................................................................  1548
Prosjeka K ...........    . 1412
Mali Rajnac ÉNy (gerinc)....... .............................  1478

É, maximumok................................ 1617
Jezero ÉK (gerinc)—. - ....................................... 1492
Snieánjak ÉK ......................................................  1506
Sveto hrdo É .................... ................................ 1403

D — ................................................
Bunjevac É ...... ..........    1318
Zavizan DK ... ... . . . ........    1465

É-ÉK ........... ............................. . ... ...
É K ............................................................  1458
N y ...................................................  ... 1460

Komaőiste-Bieli vrh (a tető kopasz) ...........   1489

d) Pljesevica.
Pljesevica É-ÉNy — .........................    1510

ÉNy...
K.........

Mala Pljesevica D

1440

1438

1545
1517

1504

1556
1610

1699

1623
1623

1638

1482

1571
1588
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bükkállományok f. h.-a
faalakban eltörpülve 

t. f. magasság (méter)
Mala Pljesevica K ------------------------------------  1476
Zakula vrh É K _______ ___________________  1446
Kremen D — — -----------— -------- ------ ------  1460
Seblin DK ______.___________ ____ _______ 1565

ÉK _________ ______________ * ------  1654
D-DNy-Ny — _____________________  1630
K ______________________________ 1652

Gutesin vrh ger. (az 1412 m-es csúcson törpe) 1406

Quercus sessilifiora Salisb. — Kocsánytalan tölgy.
II. k. 102. lap.

Az illyr tölgyrégiónak uralkodó fája, a Karszt tölgy formációjának 
egyik főalkatrésze. A bükk formációjában is lényeges szerepe van. Beck 
szerint a Velebiten 1000 m-ig emelkedik,1 a Pljesevicán Korenicánál 
650—916 m között fordul elő,‘J nő a fiumei, ogulini és sziszeki cserjések
ben is. E hézagos magassági adatok helyébe álljanak itt a következő 
részletek:

mint állomány szórványosan
Felső határok: tenger feletti magasság, méter

átlag max. átlag max.
Velebit................. ............ ......... ........ - _______ 1 0 4 4 880 1 0 4 4

Nagykapella, Risznyák_______ — .. ............ 540 5 7 0 650 8 0 8

Kiskapella _________ ___________ ............  740 8 6 0 840 9 0 0

Pljesevica--------------- ---------- — - _______  __ 7 5 9 780 9 1 6

Kalnik, Sljeme, Uszkok____________ .............. .... 6 2 7 610 7 4 0

Dráva-Adria közti Alpok _________ _______  • 1 0 4 4 790 1 0 4 4

A Velebit láncolatán eszerint magasabb a határ a hegyvidéki átlag
nál, itt van a maximum is (1044 m a Stinica feletti „Grabarje“ nevű 
véderdőben); magas termőhelyei a Jazovac (32° 48' 44° 44', D) 1015 m, 
a Meralovica (32° 44' 44° 50', D) 920 m, a Senjska duliba (32° 40' 44° 56', D) 
1016 m, a Kozjak alja (32° 54' 44° 31') 860 m és Krasno község határá
nak Glavasi erdőrésze 823 m magasságban. KulaésBunié közt 900 m-ig 
állományt alkot, szórványosan 1002 m-nél is nő.

A nagykapellai felső határok közül a következőket említjük: Vucje 
glave DK (32° 40' 45° 01') 747 m; Vrh Zivanja DNy (32ü 11' 45° 26') 808 
m mint maximum; Pucák (32° 34' 45° 26') mint állomány 570 m-ig 
bükkösben, elszórva 610 m-ig; Bukovac (32° 35' 45° 37', ÉK) 620 m-ig, 
Veljun (32° 55' 45° 13', ÉK) molyhos-tölgy és cser közt 507 m-ig.

A Kiskapellán észlelt maximumok, az állományképzésnél 860 m 
(Krekovaőa D, 32° 54' 44° 55'), a szórványos előfordulásnál 900 m (Bogovca 1 2

1 Veget, der illyr. Länder 201. lap.
2 I. m. 287. lap.
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650 Magassági elterjedés

D, 32° 59' 44° 55'); a Cardak ÉK-i oldalán (33° 03' 44° 46') 611 m-ig 
cserrel alkot állományt, felette jegenyefenyő; a Razvale-n (32° 53' 45° 04') 
743 m-nél a tilalmazott területeken uralomra jut, a Strma strana-n (32° 53' 
45° 03', DNy) bükkösben szórványosan 788 m-ig.

A Pljesevica területén a részünkről talált maximum csak 759 m 
(Karaula e. r. 33° 27' 44° 32', K-i exp.), a Beck-ő 916 m. Felső tenyészeti 
határát nem éri el a Babina Gorán, a Zrinyi hegységben (a 615 m-es 
legkimagaslóbb ponton is állományképző) s a Petrova gorán (a Petrovac 
507 m-es tetején tömegesen); az Uszkokban 559 m-nél magasabbról 
(Grandovica DNy, 33° 12' 45° 49') nem ismerjük, a Sljeme hegységben 
740 m maximális magasságig megy fel (Brestovec e. r. 33° 37' 45° 53', 
gyertyánosban), a Zagorjén 370 m-nél magasabban sehol sem találta 
Pászthy (Ocura, 33° 40' 46° 11'), a Kalnik D-i lejtőjén tenyésző állo
mányai (Qu. lanuginosa-val) 627 m-ig érnek. Legritkább a Pljesevicán.

Alsó határa a szárazföld medencéi felé nincs, itt lejut az alluviális 
területekig, ellenben a Velebit és Nagykapella tengerbe hajló oldalain 
klímái határt képez: a közvetlen partmellék mediterrán fás növényei közé 
nem telepedik, 450 m átlagmagasságban vontuk meg tenger felőli alsó 
határát.

Alsó határa az Adria felé:
t. f. mag., (m)

Grabarje e. r. Stinicánál DNy....... - ................... - .........  878
Senjska draga e. r. Sv. Jurajnál D — — ... — ------  413

ÉNy, minimum ____  282
Luban e. r. Fiúménál É K ........................ ..... 1 ....... ....... 349
Lopaca, Fiúménál ÉK ................. ........... ................ . ... 330
Ravnica e. r. Hr élj innál Ny .................... ............. ........  459

átlag: 450

Quercus pedunculata Ehrli. (Qu. Robur L.) — Kocsányos tölgy.
II. k. 103. lap.

Főleg az illyr tölgyrégió, a lapály uralkodó fája; az illyr Karsztról is 
említik (Mihajlovic). A Lika és a Krbava medencéjében végzett megfigye
lések arra engednek következtetni, hogy i t t ‘egykor számottevőbb volt. 
Átlagos felső határa 570 méter s ezt az eredményt a következő határ- 
adatok adják:

Velebit. t. f. mag., (m)

Jasikovac, sík, áll. ________________  33° *02' 44° 32' 566
Kekió gaj, sík, áll. ___________   33° 03' 44° 33' 579
Hrastova kosa K, szórv. .....................  33° 19' 44° 19' 694
Most Otesica DK, áll. ______________ 32° 58' 44° 35' 571
Bakovac D, szórv. ____________       32° 50' 44° 42' 700
Kuterevska kosa Ny, szórv.......... .. ... 32° 49' 44° 50' 534
Senjska draga DNy, szórv. ________  32° 38' 44° 58' 552
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*Crni Kal K, áll............ .
*Gornje blato, sík, áll. ~
Kozarisce É, szórv____
Gajevi, sík. áll.......... ......

Nagykapella, Risznyák.
Dreznicke bare, sík, áll. 
Pod Drzac ÉK, szórv. . 
Zakraji É, szórv. — _ 
Veljun ÉK, szórv. .

Kiskapella.
Pale2 D, szórv. ---------
Bogavaöa D, szórv.-----
Lisine-Glibodol DNy, áll.

Pljesevica.
* Podovi, sík, áll. ------ --

t. f. mag.
32° 44' 44° 55' 441
32° 56' 44° 33' 568

ococo 12' 44° 24' 596

ococo 03' 44° 33' 574
átlag: 580

32° 45' 45° 08' 477
32° 43' 45° 24' 390
32° 32' 45° 27' 440
32° 55' 45° 13' 374

átlag: 420

32° 58' 44° 56' 709
32° 59' 44° 55' 672©COco 00' 45° 00' 659

átlag: 680

oCOco 20' 44° 37' 640
A Babina gorán már ugyanoly viszonyok mutatkoznak, mint a szla

vóniai Szigethegyek tagjain, 400 m-en felül sehol sem látni kocsányos 
tölgyet, bár 2—300 m körüli magasságokban mindenütt közönséges; az 
Uszkoknak legfeljebb a lábánál tenyészik (Pokupje, Krasié, Draganic, Rje- 
öica közs. határai: 111—139 m), épúgy a Sljeme alján is csak a síkon 
láttuk; a Zagorje-n közönséges ugyan, de 300 m-nél magasabbra itt sem 
emelkedik, ugyanez áll a Petrova gorára, még inkább a Zrínyi hegységre 
(helyi maximum csak 231 m) és a Kalnikra.

A tenger partmellékén legmélyebb termőhelyen észleltük a Drvenik 
kokan vizenyős völgyfenekén a Nagykapellában (73 m, 32° 20' 45° 13').

Quercus lanuginosa Lám. — Molyhos tölgy.
II. k. 103. lap.

A Karszt erdőségeinek egyik jellemző fája, előfordúl az összes hegy
csoportokban. A Velebiten tömegesen 690 m átlagmagasságig (maximálisan 
903 m-ig: a Kula község melletti Debeli vrh tetején); a Nagykapellán 
előforduló állományainak legmagasabbja már 500 m-nél van (Plase, 32° 
17' 45° 17'), a tömeges előfordúlás maximuma a Kiskapellán 701 m 
(Godaca D-i exp.. 33° 1' 44° 50'), azUszkokban 578 m (Pljesevica, 33° 20' 
45° 44'l  a Kalnikon 627 m (D-i exp.), a Dinára hegység ideeső kis területén *

* ,Ny-i (tenger felőli) lejtők.
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872 m (Vjesticin stan, DNy-i exp., 33° 47' 44° 1 1 ', Fraxinus Ornus-szal), 
a Pljesevicán 643 m (Debeljaca, K-i exp., 33° 47' 44° 30', Qu. Cerris-szel), 

A sporadikus előfordúlás felső határai jóval magasabbak, ezeket a 
következő összeállítás tünteti föl (az alaki kifejlődés — faalak, cserjealak 
— itt nem vétetett tekintetbe):

A' u  i, r , * , , .  átlag max-Általános felső hatar: t f mai? m-----------  ----- ------- u
Velebit ...............................................        890 1084
Nagykapella, Risznyák — —......... — ............ . 690 800
Kiskapella _________ ______- .......................... 850 1077
Pljesevica, ----------------------------   820 1130
Dinári hegyek ______________________    970 1052
Uszkok ------------------ -------- --------- ------------  — 652
Kalnik ...................................................... ........... — 638

A maximumok megjelölése:

Velebit: Lisac Ny, 1084 m, 33° 12 ' 44° 35‘5', bükkállományban elszórva,
Nagykapella, Risznyák: Bergudine D-DNy, 800 m, 32° 7' 45° 26'.
Kiskapella: Veliki Lisac D, 1077 m, 33° 3' 44° 58', benőtt kaszálón-
Pljesevica: Mirkaöa Ny, 1130 m, 33° 25' 44° 26', Ostrya, Fraxinus 

Ornus, Acer obtusatum közt,
Dinári hegyek: Vjesticin stan ÉNy, 1052 m, 33° 47' 44° 12 ', apró 

bokrok a gerinc közelében.
Uszkok: Jecmenisce D, 652 m, 33° 6 ' 45° 17', cserállományban.
A Zrínyi hegységben gyérebben terem: megtaláltuk Rujevacnál (Vrlet, 

205 m) és Kostajnicánál (Mlinska, 158 m). A Zagorje területén feljegyez
tük: Vetrnica közs. határából (385 m) és Pregrada környékéről (Kuna 
gora, 260 m).

A tengerpart és környéke cserjései közt is terem, pl. Zenggnél 56 
m magasságban („Nehaj“), Cesaricánál 22 m magasságban Ostrya, Celtis 
és Pistacia közt („Buöiéi“ 32° 42' 44? 33'), a Vinodol-on 28 m magasság
ban (Bribir hat. 32° 26' 45° 8 '); Kostrena sv. Barbaránál (32° 12' 45° 17') 
egész a tengerpartig leér, Grizane határában elegyetlen állományt alkot 
78 m magasságban (Ljubisiéi e. r.). E termőhelyek azt igazolják, hogy^ha 
jelenleg egyes vidékeken nem is jut le a legmélyebb pontokig, alsó klímái 
határáról itt mégsem beszélhetünk.

Quercus Ilex L. — Magyal tölgy.
II. k. 104. lap.

Az eddigi maximuma 161 m (Cernika,1 32° 35' 44° 52', Acer mons- 
pessulanummal elegyes állomány; a szomszédos Piskulja n. véderdőben 
— 132 m — sok sarja nő, jele annak, hogy egykor itt jobban képviselve

1 „Cernika“ horvátul Qu. Ilex-et jelent.
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volt). Jablanacon, a tengerparti Bacvica n. dűlő merő kőtengerén vastag, 
terebélyes törzsei Phyllirea, Pistacia, Laurus, Juglans, Olea társaságában 
vannak. A reéinavölgyi1 termőhely t. f. magasságát nem ismerjük.

Quercus Cerris L. — Csertölgy.

II. k. 104. lap.

E területre éppen oly jellemző, mint a molyhos tölgy, azzal a különb
séggel, hogy az előhegység és a dombvidék területén erősebben van kép
viselve s bár a mediterrán flórában szintén szerepe jut, a közvetlen tenger- 
melléken nem fordúl elő (legalább részünkről ebben a régióban nem 
figyeltük meg). Alsó tenyészeti határát a tenger felé a hat legmélyebb 
adat alapján 380 m-nek találtuk; minimum 296 m Cernik közs. határá
ban (Gajevi n. dűlő, 32° 9' 45° 21'), ahol Qu. lanuginosa-val alkot erdőt. 
Minimum a szárazföld medencéi felé: 120 m (a petrovagorai Bucica közs. 
közelében lévő Brezina e. r.).

a) mint állomány b) szórványosan2
Felső határok: tenger feletti magasság, méter 

átlag max. átlag max.
Velebit___________________________ - ......... 710 962 900 1015
Nagykapella, Risznyák---- -------------- --____ 466 600 670
Kiskapella--------------- — ------------------- ____ 701 790 809
Pljesevica— ---------------------------------
Dinára hegység (ideeső része)-------------

____ 810 927
.......  786

970 1152

Uszkok ---------------------------------------- — • 652
A maximumok és a jelentősebb határadatok megjelölése:

790 841

Velebit a) állományképzés: 903 m a Kula közs.-től K-re eső Debeli
vrh tetején, 630 m Raduc-nál a Papusa D-DK-i lejtőjén, 765 m a Smrko- 
vac-on (33° 36' 44° 17'), 962 m mint maximum Graéac-nál (Turovac DK, 
33° 39' 44° 14'), 860 m Zrmanjenál (Smrdljivac DK, 33° 41' 44° 13'),

b) szórványos előford.: 987 m a Kula közs. környéki Skadriő-en, 895 
m a Malovan-on (33° 38' 44° 16'), 1015 m mint maximum Gracac határának 
Tremzina n. részén (33° 37' 44° 14'); Beck szerint a Velebit szárazföldi 
lejtőin 673 m (tekintetbe nem jöhet).

Nagykapella és Risznyák a) állományképzés: Dubrave közs. határában 
a „Guljaéa“ hegyháton 466 m mint maximum,

b) szórványos előford.: Ogulinnál (Sovenica D, 32° 50' 45° 15', tönkre 
legelve) 670 m mint maximum, a szomszédos Klek-en Beck 464 m-nek 
találta felső határát.1 2 3

Kiskapella a) állományképzés: Sinacnál a Godaöa-n (33° 01' 44° 50', 
D) 701 m mint maximum,

1 V. ö. e kötet 94. lapjával.
2 Tekintet nélkül arra, vájjon fa- vagy cserjealakban fordúl-e elő.
8 Yegetationsverh. der illyr. Länder 201 1.
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b) szórványos előford.: Vrhovine mellett, a Beli vrh Ny-i oldalának 
bükkösében néhány példány 809 m-nél, maximum (33° 3' 44° 50'), Skare-n 
a Panderevo brdo-n Ostrya-állományban 776 m.

Pljesevica a) állományképzés: 643 m Doljani határában (Debeljaöa, 
330 47 ' 440 3o')5 838 m Mazin-nál (Cerovac, 33° 33' 44° 36'), 836 m Udbi- 
na-n (Lázárét gaj DNy, 33° 30' 44° 32'), 787 m Srb-nél az Orlova greda 
bükköse alatt (33° 45' 44° 22', DK), 927 m mint maximum Bruvno közs. 
határának Pleóasi erdőrészében védett helyen (33° 37' 44° 23'), 910 m 
Komié mellett (Mirkaéa e. r. DK, 33° 25' 44° 26'),

b) szórványos előfordulás: 870 m az udbinai Kozja draga-n, 1152 m 
mint hegyvidéki maximum Mazin-nál a Cerovac erdőrészben Fraxinus Ornus- 
szal (33° 33' 44° 36'), 1026 m Srb-nél az Orlova greda-n (33° 45' 44° 22 '), 
Komic-nál a Mirkaéa 1133 m-es csúcsáig eltörpülve jő elő Ostrya, Fraxi
nus Ornus és Acer obtusatum közt (É-i oldalakon bükk).

Dinára hegység, maximum 786 m Kaldrma-nál (33° 51' 44° 19').
Uszkok a) állományképzés: 652 m mint maximum a Jeémenisée D-i 

oldalán (33° 6 ' 45° 47'),
b) szórványos előford.: 841 m mint maximum ugyanott, 784 m a Mala 

gora nyíresében (33° 9' 45° 47').
A Babina gorán mindenütt gyakori 395 m magasságig, a Zagorjén 

300 m-ig, a Petrova gorán 333 m-ig (Vojnié: Sabjina Kosa e. r.).

Castanea sativa Mill. — Szelidgesztenye.

II. k. 105. lap.

Pászthy Ferenc kir. alerdőfelügyelő, ki annak idején (1904—1905) 
mint gospié-i főerdész Horvátország és Szlavónia területén végezte a 
növény földrajzi megfigyelések felvételi munkálatait, igen értékes adatokat 
gyűjtött a szelidgesztenye itteni tenyészeti viszonyai felől, különösen a mi 
magassági elterjedését illeti. Ezeket az adatokat hegységenkint csopor
tosítva tesszük közzé.

A felsorolt adatok őstermőhelyekre vonatkoznak. A dűlt betűkkel 
írt név községhatárt, a zárójelben lévő a lelőhely (erdőrósz) népies elne
vezését jelenti.

Az V. térképmellékleten megjelölt spontán előfordulás határain belül 
így alakúi ki a szelidgesztenye természetes magassági elterjedési határa. 
Tenyészeti övének átlagos magassága 380 m, legtömegesebben fordúl elő 
240—540 m magasságok közt, tehát mintegy 300 m magas pásztában.

Dr. Beck „VegetationsVerhältnisse der illyrischen Länder“ c. munká
jában a szelidgesztenye magassági elterjedésére nem terjeszkedett ki. A 
horvátországi gesztenye őshonosságában sem ő, sem Engler A. nem ké
telkedik.
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A termőhely megjelölése
(községhatár, erdörész, formáció)

Földrajzi
helyzet
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(Ferro)

északi
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alsó határ felső határ

t. f. magasság, méter

I. Nagykapella és Bisznyák hegység.
Fiume (Lopaóa). Qu. sessiliflorával (a tenger felé) 
Cabar (Kriáeva draga). Ostrya, Fagus-szal. . . .  
Plescé (Zamost). Alnus incana, Betula közt . . .
Bród (Drinovac). A Kulpa v ö lg y é n ......................

„ (Tihova). Quercus sessiliflora közt...............
Severin (Jadrő). Quercus pedunculata és sessiliflora

k ö z t ................................................................... ...  .
Crkvenoselo [Maletió] (Zagrad). Fagus, Qu. sessili

flora k ö z t ................................................................
Crhvenoselo [Maletió] (Zagrad). Fagus közt . . . 
Bosiljevo (Raőak). Quercus sessiliflora közt . . . 

„ (Privije). Carpinus Betulus közt . . . .
„ „ Carpinus Betulus közt . . . .

II. Yelehit.
Sveti Juraj (Senjska draga).1 Quercus sessiliflorá

val, helyenkint Pinus nigra-val és Fagus-szal 
mélafiron .........................................................

III. Babina gora.
Sluin (Melnica). Quercus sessiliflora közt . . . .

„ „ É-i oldalról a csúcsig...................
„ „ Quercus sess., Carp. Betulus közt
„ (Popovac). Carpinus Betulus k ö z t...............

Módiié (Jelov-vrsak). Kis á llo m á n y ......................
Ladjevac (Kamenita glavica). Á llom án y...............

IV. Petrova gora.
K rnjak (Skradska gora). Quercus Cerris közt . . 

„ (Dubrava). Állomány, szórványosan Betula
Cvianoviöbrdo (Gabrovac). Fagus k ö z t ..................
Cvitovié (Brkasica). Fagus, Carpinus közt . . . .  
Sjenióak (Muljci). Quercus sessiliflora közt. . . . 

„ (Kremeínica). Állomány, szórv. Betula. .
„ „ Sarj erdő-állomány...............

Károlyváros (Kozjaőa). Fagus, Carpinus, Quercus
„ „ Sarj erdő..............................

Vojnié (Madvedjak). Állományképző......................
„ „ Carpinus Betulus közt . . .
„ (Kuplenska kosa). Állományképző, szórv. 
Quercus sessiliflora.............................. ..................

Átvitel í  lapÖSSZ6g 
t adatsz ám

32°07 *45°23' ÉK 330
32'18' 45°35' ÉNy — — — — 707
32°21' 45°31' ÉK 547 — . — — —
32°24' 45°31' >1 — 325 — — —
32°31' 45°26' DK 409 — — — —

32’51' 45°24' »» — 317 — — —

33°08' 45°28' É 198 — — — —
33°08' 45°28' 223 — — — —
32°59' 45°26' DNy — 190 — ■ — —
32°58' 45°23' Ny 205 — — — —

32°56' 45’22'
D \ (191

DNy/ \191

32°37' 45°58' D 356 — — — —

33°14' 45° 07' É 313 _ — —
33°14' 45°07' 55 — — — 518 —
33°15' 45°05' ÉK 322 — — — —
33°17' 45°06' K 307 — — — —
33°15' 45°05' ÉK 331 — — — —
33°19' 45°05' 55 347 — ~

33°12' 45°19' K 314 _ — — —
33°15' 45°19' 55 300 — — — —
33°18' 45°09' ÉNy 370 — — —
33°16' 45°08' É 275 — — — —
33°30' 45°26' D 375 — — — —
33°30' 45’28'j É 373 — — — —
33°30' 45°28'i Ny 311 — — — —
33°11' 45°29' É — 141 — — —
SS0! ! ' 45°29' D 220 — — — —
33°23' 45°21' ÉNy 244 — — — —
33°23' 45u21' ÉK 254 — — — . —

33°24' 45°17' Ny _ — 249 — 1 —
1685 249 518 707

7 ' 1 1 1

1 A horvát tengerparton másutt Deg en  Á. sem látta; délebbre, Dalmáciában 
már gyönyörű gesztenyéseket talált, különösen Bocche di Cattaróban.
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Áthozat: í  laf f 7f g  ̂ adatszám

I!
1685 249 518 707

7 1 1 1
Vojnié (Lonöareva kosa). Fagus közt. Egy példány

2*56 m átm...................................................... 33°24' 45°17' Ny 278 — — — —
„ (Jasenova kosa). Fagus k ö z t ................... 33°24' 45°17' É 374 — — — —
„ (Petrovac). Fagus k ö z t .............................. 33°28' 45"19' Ny 453 — — — —
„ (Sabjina kosa). Állomány; szórv. Pinus silv. 33°28' 45°19' ÉNy — — 341. — —
„ (Sabjina kosa). Quercus sessiliflorá-val . . 33°28' 45° 19' D 333 — — — —

Vranovina (Yranovska glavica). Fagus közt (min.) 33°39' 45°10' ÉK — 123 — — —
„ (Orlova). Sárjerdő.............................. 33° 39' 45°16' É — 160 — — —
„ (Vranovska glavica). Alnus glut. közt 33°39' 45° 16' ÉNy — 192 — — —

TopusTco (TopliÖka kosa). Quercus pedunculata közt 33°37' 45°18' ,. — 193 — — —
Blatusa és Vojnié (Petrovac). Quercus sess. közt 33°28' 45°19' tető — — — — 507

„ (Petrovac). Quercus sessiliflora közt . . 33°28' 45°19' D 449 — — — —
„ (Ostri vrh). Quercus Cerris közt . . . . 33°37' 45°18' É — 219 — — —
„ (Miliők o brdo). Szórv. Alnus glut............. 33°30' 45°19' K — — 310 — —
„ „ „ Szórv. Quercus sessiliflora 33°30' 45°19' Ny — — 310 — —

Ml. Solina (Pokula). Quercus Cerris közt . . ; . 33°43' 45°23' DK 201 — — — —
Y. Zrinyi hegység.

Maja (Orlova). Szórv. Alnus glutinosa................... 33°43' 45°17' Ny — — 219 — —
„ „ Betula verrucosa k ö z t ................... 33°43' 45°15' É 215 — — — —

Glina (OStra glavica). Quercus sessiliflora közt . 33°46' 45°19' D — 197 — — —
Oblaj (Orlova kosa). Fagus k ö z t .......................... 33°40' 45"15' K 252 — — — —

„ (Opaljena kula). Quercus sessiliflora közt . 33°40' 45°15'
K

ÉK 278 — — — —
„ (Kneáev gaj). Alnus glut., Betula verr. közt 33°37' 45°18' K — 176 — — —

Klasnic (KuŐiste). Fagus silv. szórványosan . . . 33°48' 45°13' ÉK 231 — — — —
Zirovac (Yratnik). Fagus silv. k ö z t ......................... 33°48' 45°09' DK 415 — — — —
Gvozdansko (Omerovac)................................................... 33°50' 45°08' ÉNy — — 188 — —
Rujevac (Debelobrdo). Quercus Cerris k ö zt . . . . 33°52' 45°05' D 244 — — — —

„ „ Quercus sessiliflora közt . 33°52' 45°05' Ny 420 — — — —

„  (Ljubina). Szórv. Fagus silvatica............... 33°51' 45°04' É — — — 577 —
n  »  j j  n  közt . . 33°51' 45°04' U 527 — — — —

„  „  Szórv. Quercus sessiliflora . . 33°51' 45°04' K — — — 577 —

„  (Hieb). „  „  közt 33°52' 45°05' gerinc 510 — — — —

„  (Hasanov brieg, Paulovo brdo). Tiszta állom. 33’54' 45°06' tető 413 — — — —

„  ( „  grob). Fagus silv. szórványosan 33°56' 45°04' ÉNy 366 — — — —

„  (Yrlet). Fagus silv. k ö z t ........................................................... 33°56' 45°10' É — 205 — — —

„  (Zlatovica kosa). Quercus sessiliflora közt 33°56' 45°10' DNy 333 — — — —

, ,  (Priseka). Quercus sessiliflora közt .  . . 33°53' 45°12' tető — — — — 615
Z rin j (Priseka). Szórv. Betula verr.; maximum . 33°58' 45°12' gerinc — — — 6 0 0 —

„  „  Tiszta állomány, maximum . . . 33°58' 45°12' D — — — 6 0 0 —

„  „  Szórv. Fagus silv.; maximum . . 33°58' 45°12' É — — — 6 0 0 —

„  (Pasin őardak) .............................................................................................................. 34°—' 45°13' Ny — — — 581. —

Átvitel /  laPösszeg 
t  adatszam

3150 1617 4053 1829
15 6 7 3
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Áthozat (  laP°Sszeg V adatszam
3150 1617 4053 1829
15 6 7 3

Mecenöani (Lipova kosa). Fagus silv. közt . . . . 34°04' 45*14' É 496 — — — —
Volinja (Medjedjak). Quercus sessiliflora közt . . 34°07' 45*13' ! DNy — 190 — — —

Budicina [Hrastovice] (Preka k o s a ) ...................... 33°59' 45*04' D — 165 — — —

Blinja (Babino brdo). Szórv. Quercus sessiliflora. 34*01' 45*22' DNy — — . 175 — —

„ „ „ Tiszta állomány................... 34*01' 45*22' ÉK — — 197 — —

Bednik ,, ,, Sarj- és sz á le r d ő ............... 34*02' 45*21' É — — 207 — —

Gradusa (B iskupovac)............................................. 3 4 * 0 3 ' 4 5 * 2 0 ' D 207 — — — —

Umetié (Marina kosa). Fagus silv. szórványosan . 3 4 * 0 3 ' 4 5 * 2 0 '
É  |  

é k / 2 3 2 — — — —

Mecenöani (MeöenŐani). M inim um ....................................... 3 4 * 0 6 ' 4 5 * 1 6 ' É — — 169 — —

Kostajnica (Mlinska). Quercus k ö z t .................................. 3 4 * 1 0 ' 4 5 * 1 2 ' D — 1 5 8 — — —

YI. U&kocka gora.
Samabor (Lave drage). Fagus silvatica közt . . . 3 3 * 2 0 ' 4 5 * 4 9 ' Ny — 19 0 — — —

„ „  „ Fagus, Carpinus közt . . 3 3 * 2 0 ' 4 5 * 4 9 ' É 3 4 6 — — — —

„ (Pljeäivica). Quercus sessiliflora közt. . 3 3 * 2 0 ' 4 5 * 4 4 ' DK 4 6 2 ! — — — —

Stojdraqa [Poklek] (Podgaj). Sarj erd ő ............................ 3 3 * 1 5 ' 4 5 * 5 0 ' d k / 3 8 9 — — — —

» 11 11 11 ............................ 3 3 * 1 5 ' 4 5 * 5 0 ' D — — — 5 2 0 —

„ „ (Grandovica). Szórv. Quercus . 3 3 * 1 2 ' 4 5 * 4 9 ' D |d k / — — —
(  552 
1552 —

„ „ „ Quercus sess. közt 3 3 * 1 2 ' ■15*49' DNy — — — — 5 5 9
„  „  „ Fagus silvatica közt 3 3 * 1 2 ' 4 5 * 4 9 ' ÉNy — — — — 5 5 9

Zumberak [Drasci v r h ] ................................................................... 3 3 * 0 8 ' 4 5 * 4 5 ' gerinc — — — 4 6 6 —

Pisar ovina (Velika). Carpinus, Quercus közt . . . 3 3 * 3 1 ' 4 5 * 3 6 '
Ny \ 

DNy/ —
r i4 2  
' 142 — — —

Kravarsko (Opatija). Fagus silvatica közt . . . . 3 3 * 4 0 ' 4 5 * 3 4 ' K — 168 — — —

„ (Pustiöki gaj). Fagus k ö z t ....................... 3 3 * 4 4 ' 4 5 * 3 5 ' É 2 4 4 — — — —

Vukojevac (SeliScé). Quercus sessiliflora közt . . 3 3 * 4 7 ' 4 5 * 3 6 ' n — 157 — — —

VII. Sljeme hegység.
Remete (Veselica). Quercus sessiliflora közt . . . 3 3 * 3 9 ' 4 5 * 5 1 ' DK — 278 — — —

Sestine (Prekriáje brdo). Quercus sessiliflora közt 33*37' 4 5 * 5 2 ' ÉK — 2 1 9 — — —

„ (Medvegrad). Szórványosan Quercus sess. 3 3 * 3 6 ' 4 5 * 5 2 ' K 3 5 8 — — 4 6 5 —

„  „  Tiszta állomány ............................ 3 3 * 3 6 ' 4 5 * 5 2 ' D 3 5 8 — — — —

„ (Brestovec). Fagus, Carpinus közt . . . . 3 3 * 3 7 ' 4 5 * 5 3 ' völgy — — — — 5 6 0
„ „ Populus trem., Cytisus közt . 33*37' 4 5 * 5 3 ' ÉNy — — — — 7 0 4
„  „ Carpinus Bet. közt. Maximum 3 3 * 3 7 ' 4 5 * 5 3 ' D — — — — 740

Stubica (Jarki). Fagus, Carpinus k ö z t ............................ 3 3 * 3 7 ' 4 5 * 5 7 ' ÉNy 4 1 8 — — — —

„ „  Fagus silvatica k ö z t ............................ '33*36 ' 4 5 * 5 9 ' völgy 31 7 — — — —

„ ,. Quercus sessiliflora közt . . . . '33*36' 4 5 * 5 9 ' DNy — — 2 6 4 — —

VIII. Ivanácica, Zagorje hegység.
Puska (Bregovljani). Fagus, Quercus sessilifl. közt 3 3 * 2 6 ' 4 5 * 5 6 ' ÉK — 177 — — —

Krizevljan (LovreÖan brdo). Carpinus Betulus közt 3 3 * 4 4 ' 4 5 * 2 3 ' É — 2 0 6 ! — — —

Átvitel f  laP°sszeg adatszam
5 3 4 2 2 6 2 9 6 6 0 8 495 1

27 12 12 8

Fekete—Blattny : Fák és cserjék elterjedése. 42
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Vinica (Viniőki brieg). Szórv. Betula verrucosa . 33°49' 46°20' K — — 225 — —

Klenovnik (Ravnagora). Quercus sessilifl. szórv. . 33°40' 46°17' ÉK 277 — — — —
Visnica (Ravnagora). Abies pectinata közt . . . 33°40' 46°17' n 308 — — — —
Radoboj (Vrban). Carpinus, Quercus sess. közt. . 33°35' 46°10' DK 249 — — — —
Golubovec [Petrovagora] (Oőura). Qu. sess. közt . 33°40' 46°11' DNy 370 — - — — —
Ivanec (Ivansőica). Felette bükkös.......................... 33°48' 46°12' ÉK — — — 371 —
Varazdin brieg. Carpinus, Betula verr. közt . . . 3 4 ° 0 3 ' 4 6 ° 1 4 ' É — 2 1 2 — — —

IX. Kalnik hegység.
Sokolovac (Pólóm). Quercus sessiliflora közt . . . 3 4 ° 2 3 ' 4 6 ° 0 8 ' DNy 212 — — — —

„ (Bjeljevine, Dnijaőko brdo)................................

Ő siek  (K alnik) ....................................................................................

3 4 ° 2 0 '  

3 4 ° 2 0 '

4 6 ° 1 0 '  

4 6 ° 1 0 '

É \
DK/ 

É  |  

D /

321 r i5 7
\ l 5 7
/ 1 8 6
\ l 8 6

/4 7 6
\4 7 6

Körös (Kalnik). Fagus, Quercus k ö z t .......................... 3 4 ° 1 1 ' 4 6 " 0 3 ' ÉK — 1 6 4 — — —
Kalnik (Kalnik). Carpinus, Acer camp, közt . . . 3 4 ° 0 7 ' 4 6 ° 0 8 ' K — — — — 367
Subotica (Moőilski brieg). Carpinus Betulus közt . 3 4 ° 2 5 ' 4 6 ° 1 1 ' É — 169 — — —
Varazsd- Teplic (Kalnik). Fagus, Quercus közt . . 3 4 ° 0 8 ' 4 6 ° 1 1 ' DK 231 — — — —

Összegek 6 5 7 3 2 8 5 4 6 9 7 9 6 2 7 0

Adatszám 3 4 12 13 11

1. Szórványos előfordulás alsó határa, kikerekített átlag . . 190 — — —
2. Allományképzés „ „ „ n — 2 4 0 — —
3. „ felső „ „ rt — — 5 4 0 —
4. Szórványos előfordulás „ „ „ — — — 5 70

Az előző felsorolás azt mutatja, hogy a gesztenye legnagyobb meny- 
nyiségben a Petrova gorában és a Zrínyi hegységben jő elő, az északi és 
déli lejtőkön egyaránt. A hegyhátakon többnyire uralkodó állományokat 
képez, a mélyedésekben inkább szórványosan tenyészik. Itt látjuk a leg
magasabban fekvő gesztenyeállományt 600 m magasságban.

E vidék a gesztenye minden tenyészeti igényének a legnagyobb mér
tékben megfelel. A Petrova gorában oly jól tenyészik e faj, hogy P á s z t h y  
feljegyzései szerint pl. Vojnic határában a „Petrovac“ erdőrészben 507 m 
magasságig mindenütt előfordul s a „Sabjina kosa“ erdőrészben az oda
ültetett erdeifenyőt kiszorítja; a 33° 24' 45° 57' ponton egy 2*56 m mell
magassági átmérőjű példányt talált.

A magassági elterjedés maximuma e hegyvidék területén a Sljeme 
hegység „Bestrovec“ erdőrészében van (33° 37' 45° 53'), melynek ÉR-i lej
tőjén 704 m magasságig, a D-i oldalon 740 m-ig hatol fel.
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A Babina gora vidéke is kiváló tenyészeti területe a szelidgesztenyé- 
nek; legmagasabban a „Melnica“ csúcsán látjuk 518 m-nél, ahol állományt 
képe?, az É-i oldalról hatolva ide fel.

A Nagykapellának a Kulpa felé hajló lejtőin több helyen lép fel mint 
erdőt alkotó fafaj.

Az Uszkokban, a Kalnik és a Zrinyi hegységben kerül le legmé
lyebbre. Az átlagos felső határ legmagasabb a Sljeme hegységben (átlag 
668 m); említettük, hogy ugyanitt van a maximum is (740 m). A Risznyák- 
nak Kulpa felé eső lejtőin (Cabar) is jó magas a felső tenyészeti határ 
(707 m), de ez átlagul nem szolgálhat, mert itt eddig egyedüli határadat.

A felső tenyészeti határok legalacsonyabbak a legészakabbra fekvő Ivans- 
cica és Kalnik hegységben1 (371, illetve 421 m).

A határoknak expozíciók szerint vett átlagsorai (II. kötet 105. lap) 
különös szabályszerűséget nem mutatnak; a minimumok ÉK-i és É-i olda
lakon jelentkeznek, a maximum délnek néző hegyoldalon.

Említésre méltó még, hogy a feljegyzett termőhelyeknek hány %~a 
esik a különböző fekvésű hegyoldalakra.

Az északos (É-ÉK-ÉNy) oldalakra esik az adatok 45%-a

Horvátországi termőhelyein a gesztenye nem válogatós sem expozíció 
sem környezet, sem talaj tekintetében, azonban előnyt ad az északos oldalaknak } 
melyek részére a legegyenletesebb klímát biztosítják. Elkerüli a magashegységet, 
de a síkvidék sem hazája.

Erdőkben vadon átlag 560 m magasságig. Alsó határa nincs: látjuk 
a tengerpart cserjéseiben is. pl. Sv. Jurajnál (?). Horvátország DK-i határ
szélén a Dinári hegyekben van a maximum: 786 m (Kaldrma, 33° 51' 44° 19' 
cserállományban).

Mint ültetett és elvadult gyümölcsfa mindenütt gyakori; Sv. Juraj 
felett, a Rakita egyik bórától védett katlanában 1012 m magasságban ter
mést hoz.

A bükk- és a tölgyformációnak egyaránt főfája; bár szórványosan a 
mediterrán erdőkben is jelen van, a tengerpart közeiéig ritkán jut le, 
eddig legmélyebben 349 m magasan találtuk Fiume környékén (Podbrieg). 
A Száva, Kulpa és Dráva völgyei felé alsó határa nincs.

1 0 .  A . M u r m a n n , e m l í t e t t  t e r m ő h e ly e in  k ív ü l  L o v r e C a n  m e l lő l  i s  k ö z l i .

A verőfényes (D-DK-DNy) 
A K-Ny-i

33 %-a 
22 %-a.

Juglans regia L. — Dió.
II . k . 105 . la p .

Carpinus Betulus L. — Közönséges gyertyán.
II . k . 106. la p .

42*
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Az általános felső határ hegycsoportonként:
Velebit. Átlag 820, max. 1084 m. — 1084 m a Lisacon Kula mellett, 

850 m (DNy) és 938 m (ÉK) a Mali Kozjakon Konjsko határában, 895 m a 
Malovan ÉK-i lejtőjén Grab mellett, 813 m a Razvala D-i lejtőjén Krasno- 
nál, 920 m a Meralovica meleg oldalain (32° 44' 44° 50'), 781 m Kosinjnál 
a Medjumi déli oldalán, 756 m a Krbavica put-on Bunic határában, 900 
m a Crni vrhon Kosinjnál.

Nagykapella, Risznyák. Átlag 630 m, max. 670 m. — 670 m Ogulinnál 
a Kneja D-i lejtőjén, 628 m a Debeli vrhen Jasenaknál, 659 m Gerovo 
mellett (Smrekova draga), 610 m Bród határában (Pucák, 32° 34' 45° 26').

Kiskapella. Átlag 800 m, max. 1035 m. — 1035 m az Odanova kosa-n 
(33° 06' 44° 53'), 879 m a Kameniti briegen (33° 05' 44° 45'), 900 m a 
Godaéa bükkösében (33° 02' 44° 50'), 709 m a Palezen Skare mellett, 702 
m a Koren hágón (33° 03' 44° 46').

Pljesevica. Átlag 740 m, max. 806 m. — 806 m a Mrzin DNy-i lejtőjén 
(33° 17' 44° 44'), 763 m az Obradovió brdon Bruvno mellett, 759 m Udbina 
határának Karaula erdejében, 741 m a Jelovi vrhen Srednjagora község 
határában.

Dinári hegyek. Maximum 865 m Tiskovacnál.
Uszkok. Maximum 740 m a Mala gorán Mrzlopolje mellett.
Sljeme. Maximum 740 m Sestine határában a Brestovecen.
A Zagorjén 370 m-nél magasabban (Ocura e. r., Golubovec hat.) nem 

észleltük, a Kalnikon sem találtuk 396 m-en fölül.

Carpinus duinensis Scop. — Keleti gyertyán.
II. k. 106. lap.

Az V. térképen megjelölt határvonaltól délre a Karszt uralkodó fái 
közé tartozik, lekerül a szorosan vett tengerpartra is (Sveti Juraj). Felső 
határa átlag 670 m; a Velebit területére kiszámított átlag 820 m, a Nagy- 
kapella és Risznyákra már csak 670 m, a Pljesevicára 560 m. Legmaga
sabb termőhelyen láttuk a Verbacka Staza Lisac nevű részén (Kula hat.) 
1104 m magasságban. A velebiti Grabova strana verőoldalain (32° 49' 44° 30') 
850 m-ig, a Hreljin község feletti Drazevski vrhen 713 m-ig, Cerniknél 
458 m-ig (Nagradisóu) és 551 m-ig (Kamenjak) emelkedik; Fiume környé
kén a Beleri vrhen és a Podöaplja dűlőkön (386 m) terem, Podkilovacon 
a Susica jarak Ostrya-állományában s feljebb a Jelenje község feletti Ber- 
gudine dűlő oldalain (699 m) s végre a legmagasabban tenyésző példányok: 
a Bosarina (32° 06' 45° 27') egyik völgyének K-i hajlásain 930 m magas
ságban.1 A Dinári hegyek ideeső nyugati kis szakaszán 865 m-ig megy fel 
Tiskovacnál, a pljesevicai maximum 809 m a Cemernica-n (33° 46' 44° 22').

1 SMiTH-nek a fiumei Karsztra vonatkozó 378 m-es f. h.-a ezek után nem állja 
meg a helyét.
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Ostrya carpinifolia Scop. — Komlós yénic.
II. k. 106. lap.

A Karszt bennszülött fája; a Quarnero babér erdőinek egyik alkotó
eleme molyhostölgy, szelidgesztenye és Pistacia társaságában. A tengerparti 
flórának majdnem mindenütt állandó kísérője, a virágos kőrissel együtt 
jellemzi a tengerparti vonulat tölgyeseit. Mint tudva van (132. lap), elter
jedési területébe beleesik az egész horvát magashegység és az Uszkok. 
Samobornál 190 m magasságra (Lave drage, 33° 20' 45° 49'), a Babina go- 
rában Popovoselonál 162 m-ig kerül le; alsó határa tehát a Kulpa-Száva 
felé nincsen s miután a tengerpart mentén is nem egy helyen állapítottuk 
meg jelenlétét (Carlopago: Baska draga 51 m, Zengg: Nehaj 56 m, Cesarica: 
Baöiói 22 m, Jablanac: Rakovica tengerpart, Novi: Malo polje 95 m, Fiume: 
Plase 102 m), klímái alsó határt ilyképen nem is képez.

Igen kedveli a napos lejtőket; a felső határok átlagsora és ezen 
expozícióknál tett észlelések száma ezt kifejezésre is juttatja. A táblázatok 
szerint az elcserjésedés felső határa átlag 920 m; a szárazföld felé hajló 
oldalakon kerekszámban 950, a tengerparti lejtőkön 820 m. Hegycsopor
tok szerint (tekintet nélkül a fa- vagy cserjealakú előfordulásra):

Általános felső határ: átlag max. adsz.
Velebit .................... ...........— •_______    890 1154 38
Nagykapella, Risznyák .........     810 1182 17
Kiskapella --------       820 1035 6
Pljesevica ..................-  — -------------------- 1000 1288 12
Dinári hegyek --------------------- -------- — 1000 1052 3
Uszkok................. .       610 652 2

Velebit.
Felső határadatok:

t. f. mag., (m)
Ramino korito DNy ____ — ______  32° 53' 44° 28' 955
Mali Kozjak K-DK............. . —______  32° 56' 440 33' 938
Crni vrh DNy — — — ------ ______  32° 53' 440 28' 935
Takalica D _______________ ______  32° 53' 44° 31' 801
Grabova strana DNy ---------- ............  32° 49' 44° 30' 850
Lisina DK, maximum1--  — —

0coco11 30' 44° 16' 1154
Molovan ÉK__________ — ___ ____  33° 38' 44° 16' 895
Pena D-DNy .............. ........... ____  33° 39' 44° 16' 970
Grabarje DNy ------------------- ______  32° 37' 44° 43' 1010
Razosje D _______________ ______  32° 55' 44° 32' 864
Crni vrh D ____  — _______ ____  32° 48' 44° 42' 900
Meralovica DNy ... . . . ____ ......... 32° 44' 44° 50' 920

1 Beck határadata a Velehit szárazföld felőli lejtőire vonatkozólag a Sveto Brdo 
környékén 1194 m (Vegetationsverhältn. der illyrischen Länder 201. és 287. lap). Plje“ 
sevicai határadatát (910 ni) s a  fiumei karsztit (379 m) túl alacsonynak tartjuk; az ide 
vonatkozó maximumok mindig 1000 m-en fölüliek.
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t. f. mag., (m)
Jazovac D ___---------- — — —- — 3 2 ° 4 8 ' 4 4 ° 4 4 ' 1 0 1 5
Vratnik D . . . ----------------------- — 3 2 ° 3 9 ' 4 4 ° 5 8 ' 6 9 8
Kucine D __________________ _ 3 2 ° 4 8 ' 4 4 ° 4 5 ' 9 8 3
Jabukovac D ..................................... 3 2 ° 5 7 ' 4 4 ° 2 5 ' 9 3 9
Tisovac DK------ ------------------------- 3 2 ° 5 5 ' 4 4 ° 4 7 ' 7 9 5
Gluvaja-Plesina__________________

o<MCO 5 5 ' 4 4 ° 3 3 ' 1 0 0 0
Dusice DNy-------------------------------- 3 3 ° 1 5 ' 4 4 ° 2 0 ' 9 9 6
Tremzina DK ---------------------------- 3 3 ° 3 7 ' 4 4 ° 1 4 ' 1 1 5 1
Borovi vrh ÉNy-Ny (Pinus nigra közt) 3 3 ° 3 6 ' 4 4 ° 5 0 ' 8 5 7

Nagykapella, Risznyák.
Klek DNy (906 m-ig tömegesen) maximum _______
Drazevski vrh DNy -------------------  32° 18' 45° 17'
Smolnik DNy ______    32° 32' 45° 11'
Skrbutnjak DNy ................................ 32° 15' 45° 22'
Lipaö Ny ..................................... — 32° 17' 45° 21'
Zakuk D............. - ................................ 32° 10' 45° 26'
Krizeva draga ÉNy ..........................  32° 18' 45° 35'
Bosarina DNy-Ny (tömegesen: 897 m-ig) 32° 06' 45° 27'

D .......................................................................
K ........................................ ..............................

Zeljezna vrata DNy................................ 32° 07' 45° 29'
Gorjaöi D K ...........................................  32° 18' 45° 36'
Velpin ÉK ...........................................  32° 55' 45° 13'
Kamenjak Ny .....................................  32° 13' 45° 23'

1182
722
843
710
820
920
707

957
930

1008
800
507
551

Kiskapella.
Bogavöa D .......................... ..
Godaőa DNy .................... ..
Cardak É K .......................... ..
Odanova Kosa Ny, maximum.

Pljesevica.
Kremen D, maximum...........

DNy ....................
Kozja draga DK ...............
Mirkaöa csúcs ....................
Vaganac Ny..........................
Mrzin vrh DNy.........-.........

K ....................

32° 59' 44° 53' 900
33° 02' 44° 50' 900
33° 03' 44° 46' 611
33° 06' 44° 53' 1035

33° COCO 44° 26' 1288
33° 35' 44° 27' 1035
33° 32' 44° 34' 1009
33° 25' 44° 26' 1130
33° 40' 44° 24' 995
33° 20' 44° 44' 1056
33° 20' 44° 44' 953

Dinári hegyek.
Viestiöin vrh ÉNy, maximum -........ 33° 47'

D.....................................  33° 47'
Kozja jama Ny----- ------- ---------- — 33° 50'

44° 12' 
44° 12' 
44° 14'

1052
1002
968

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



Dráva-Adria közti Alpok 663

Uszkok. t. f. mag., (m)
JeömeniSée D, maximum....................  33° 06' 45° 47' 652
Grandovica DNy ...............................  33° 12' 45° 49' 559

A Bab ina gorában a következő községhatárokban észleltük: Josipdol, 
Ogulin, Tounj, Popovoselo, Dubrave, Zveöaj (162—395 m magasságok 
között).

Corylus Avellana L. — Közönséges mogyoró.

II. k. 107. lap.

Mindenütt. Legmélyebb előfordulásai a tenger felé:
A Senjska draga-n 256 m, Hreljin mellett a Plase nevű dűlőn 500 m, 

Fiume mellett (Trsat: Orehovica) mint minimum m. A szárazföld felé 
nincs alsó határa.

A bükk. tölgy, virágoskőris formációjának aljanövényzete közt ren
desen megtaláljuk; a Karsztnak, sőt a fiumei babérerdőknek is gyakori cser
jéje. Felső határa kereken 1020 m; magas határadatok a következők:
Velebit. t. f. mag., (m)

44» 4 3 ' 10 10Grabarje DNy .................................. — 32° 37'
Mali Kozjak DK — ..........................  32° 56' 44° 33' 938
Goli vrh ÉK............................   32° 56' 44° 29' 952
Vuöjak DNy....... . ..............   32° 47' 44° 45' 1075
Jelovac D ...........................................  32° 45' 44° 50' 1032
Senjska duliba D ...............................  32° 40' 44° 56' 1016
Podvikaöa É .....................................  32° 54' 44° 32' 1176
Tremzina DK ...................................   33° 37' 44° 14' 1151

Nayykapella, Risznyák.
Biela kosa É ................. -.................. 32° 36' 45° 18' 1136
Vodica ÉNy...................................   32° 26' 45° 17' 1010
Velika Javornica K ..................  32° 40' 45° 11' 905
Smolnik DNy ............. . ....................  32° 33' 45° 12 ' 980
Klek teteje (Beck után) .............. -............................... . 1182
Zeljezna vrata D ...............................  32° 07' 45° 29' 1080
Polica DK ...........................................  32° 09' 45° 32' 1201

Kiskapella.
Veliki Lisac Ny.................................................................
Makovnik Ny ....................................- —............... ------
Vrh Kapella gerinc...................................................... ...
Odanova Kosa N y ............................................................

Pljesevica.
Kremen D, maximum.......................... 33° 33' 44° 28'
Plecasi Ny ...........................................  33° 37' 44° 23'

1131
1047
1092
1035

1481
995
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Dinári hegyek. t, f. mag., (m)
Vjesticin stan D — ............. - .........  33° 47' 44° 11'
Konjska glava DNy .............. ...........  33° 49' 44° 13'

Uszkok.
Jecmenisée D .............—............................. ........ ......... -

Sljeme----------------------- ------- — ............ ....................-............

Betula verrucosa Ehrh. — Bibircses nyír.
II. k. 107. lap.

A Velebit tengeri lejtőin eddig két termőhelye ismeretes és pedig: a Zengg 
melletti Francikovac, ahonnan először Mihailovic közli, de megvan ott 
még ma is, — a Ramino Korito, Ostarije és Sugarska Duliba közt kb. 
900 m magasságban egy kis állomány.1 A Lika és az otoéaci medence 
felé (Gospié, Trnovac, Klanac, Brlog közs. hat.) 479—626 m magassági 
határok közt lép föl, gyakorinak azonban még itt sem mondható. A Plje- 
sevicáról és a Dinári hegyek ideeső részéből nem jegyeztük fel jelenlétét. 
A mediterrán flóra területén Beck sem találta.1 2.

A Nagykapella és Risznyák tenger felőli oldalain már gyakoribb: 
Fuzine környékén (Brlosko e. r.) az egykori lúcosok helyén 684—732 m 
közt, Novinál (Breze, 32° 32' 45° 11') 788 m magasságban, Liö-nél a Bito- 
raj alatt 717 m-re a tenger felett.

Felső tenyészeti határa általában alacsony, átlag 690 m. A maximum 
930 m a Risznyák lejtőin * Prezidnél (Veliki vrh). Az Uszkok területén 
(Jecmenisée) 841 m-ig mindenütt közönséges, lejön a síkra (Rjeöica hat.: 
111 m) is. A Sljeme hegységben 704 m-en fölül nem találtuk, a Zagorje- 
nek csupán dombvidékén, a Petrova gorában mindenütt, a Zrinyi hegy
ségben a legmélyebb pontoktól a legmagasabbakig (600 m).

Alnus glutinosa Gärtn. — Mezgés éger.
II. k. 107. lap.

Amily közönséges a Kiskapellától és Pljesevicától É-ra eső előhegy
ség és dombvidék összes folyói és patakai mellékén, valamint a Risznyák 
Kulpa felé eső területén, olyannyira ritka, vagy hiányzik a horvát Karszton, 
főleg pedig a tenger felé siető vizerek partjain. Éppen azért a Nagy
kapella és Velebit ideeső területén feljegyzett lelőhelyeit felsoroljuk: Fu
zine, a Licanka pat. mentén 684 m (f. h.); Dreznica, a Drezniéke bare 
tölgyesében 477 m-nél; Brusane, a patakok mentén ligeteket alkot pl. a 
Suvaja dűlőn 577 m (32° 57' 44° 30') és a Brigovi nevű áradványos terü
let szélén 720 m (32° 55' 44° 30'); Sv. Rok, Zmelovaca dűlő 607 m

1 Degen Á. szíves értesítése nyomán.
2 Vesretationsverhältn. der illyr. Länder 236. lap.

1002
1337

979
1035
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(33° 20' 44° 22'); Trnovac, Trnovaőke bare 562 m (32° 59' 44° 33'). A 
Lika vizenyős helyein is megtaláljuk, így Kula mellett az Ograde erdő
részben 590 m-nél; a Pljesevica alatti Korenica határában (Korenicko 
polje) 672 m magasan terem, e környék más helyéről nincs adatunk; 
vizsgálati területünk legkeletibb részén, Srb-nél is nő (Bursina Kula, patak 
mellett).

Alsó határáról a Száva és mellékfolyóinak medencéi felé nem lehet 
szó, a tengermelléken igen; ennek a megállapítása azonban, a nagyon is 
sporadikus előfordúlás miatt igen nehéz. A fenti adatok legalacsonyabbika 
477 m (Dreznica).

Felső határa átlag 650 m; az átlagszámításhoz felhasznált adatok 
maximuma a Risznyák É-i területén: Cabarnál van (Goraci, 32° 18' 45° 36', 
sok) s 746 m. Magasan fekvő termőhelye a Velebiten a már említett bru- 
sanei: 720 m s az Uszkok területén a mrzlopoljei: Mala gora 740 m.

Alnus incana Willd. — Hamvas éger.
II. k. 108. lap.

Északi hegycsoportjaiban: a Risznyáknak a Kulpa felé futó zordabb 
völgyeiben gyakori s i t t  763 m-ig emelkedik (Cabar hat.: a Brinjeva draga 
lúcosában), Bródnál 244 m-ig s Prilisóe-nél 157 m-ig száll le a Kulpa 
völgyén. Feljegyzésre méltó Fiume környéki előfordulása (Luban e. r. 
32° 7' 45° 23'), mely 349 m magasságban alsó határát jelöli a tenger felé. 
Az Uszkok alján Krasic-nál a Jazbina suma bükkösében 141 m magasan, 
a Száva mentén A. glutinosa közt (Podsusjed hat., Prűd e. r.) 127 m maga
san (minimum) találtuk. A Zagorje-n közönséges 164—240 m magasságok 
között (pl. Drávaszigetek Varasdnál, a Kuna gora Pregrada mellett).

Nem találtuk a Nagykapellán, Kiskapellán, Velebiten, Pljesevicán és a 
Zrinyi hegységben; annál feltűnőbb, hogy a Verbaöka Staza egyik nedves völ
gyében 878 m-nél (Oreskovic poljana, 33° 12' 44° 36', bükkösben) látta 
Pászthy : eddigelé e . területen legmagasabban és legdélebbre.

Salix alba L. — Fehér fűz.
II. k. 108. lap.

A legtöbb folyó és patak mellékén előfordul; átlagos felső határa 
710 m, maximum 941 m Ostarije határában (Ponor, 32° 53' 44° 32'), Pre- 
zidnél (Risznyák) egy vízmosásos patak medrében 840 m-ig megy fel.

Populus tremula L. — Rezgő nyár.
II. k. 108. lap.

A tengerparti favegetáció tagjai közé nem jut el; a Száva s Kulpa 
medencéiben a legalsó pontokig mindenütt gyakori. Felső határa — a 
Kárpátok hegycsoportjaiban megállapított átlagokhoz viszonyítva — igen
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alacsony, kereken csak 870 m. Az isztriai határ közeléből való általános 
maximum: 1201 m (Polica) már eltörpült példányra vonatkozik. Fává nőtt 
példányait maximálisan 1151 m-ig találtuk (Velebit: Tremzina, 33° 37' 
44° 14', bükkcserjésben sok). A velebiti Goli vrh-en 952 m, a Krasanska 
dulibán 848 m, a Sarióa duplje-n (Lukovo Sugarje hat.) 864 m, a nagy- 
kapellai Jasle-n (32° 33' 45° 25') 960 m, a Benkovaőka strana-n (Fuzine 
hat.) 913 m a felső határ, a Kiskapellán már 776 m-nél éri el legnagyobb 
elevációját (Panderovo brdo, 33° 1' 44° 54'). Velebiti legmélyebb termő
helye Sv. Kriz mellett van a Senjska drágában.

Populus alba L. — Feliér nyár.

A tengerparti vonulaton igen ritka, Kosinj mellett a Kosinjski bök 
D-i oldalán 487 m-nél terem, Degen Carlopago és Ostarije közt és Brusane 
mellett látta; a Sljeme, Zagorje, Petrova gora, Zrinyi hegység, Bab ina gora 
környéki harmadkori dombokon s az alluviumon gyakori, a Zrinyi hegység
ben 510 m magasan láttuk (Rujevac hat. Hieb e. r. igen sok); eleváltabb 
helyről egyelőre nincs adatunk.

Populus nigra L. — Fekete nyár.

Maximum 924 m Ostarije környékén (Degen).

Ulmus montana Witli. (U. scabra Mill.) — Hegyi szil.
II. k. 109. lap.

Legmélyebben Samobornál találtuk (Lave drage, 190 m),1 legmaga
sabban a Velebitnek Krasanska duliba n. részén 1506 m-nél. Általában 
470—1340 m közé helyezzük tenyészeti övét.

F e l s ő  h a tá r o k :  t. f. mag., (m)
Kula, Lisac - ____ _______— _________________ 1100
Graeae, Crnopac D............______ ________________  1370

É— ........ .............. ............ .................  1332
Lukovo Sugarje, Siljevaéa ___ „ _______ _____ — 1350
Brusane, Goli vrh ________ _______________ _____ 1213
Trnovac, Mali Kozjak ................... ........... ........................ 938
Cesarica, Brestovaca ______    1339
Stinica, Laktin vrh _________    1462

Ravni padez -------------------------   1412
Lukovo, Jeémeniste — ___ __ _____ ___ _______  1040
Sv. Juraj, Keőina greda __________________ _____  1340
Kosinj, Vucjak --------       1075
Gomirje, Vrh Tepice ....... . —____________________  1100

1 Carlopagonál közvetlenül a partmelléken is (Degen).
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Fuzine, Benkovaöka strana
Növi, Smolnik ...................
Liö. Vodica -  ---------------
Prezid, Jarmovac ............. .
Jezerane, Makovnik ------
Babinpotok, Cigelj----------
Gornji Lapac, Zuljesevica...
Kalje, Jeömenisée _______
Sljeme - .................... .......

t. f. mag., (m)
913
843
966
944

1047
1197
900
880

1035

Ulmus campestris L. (U. glabra fflill.) — Mezei szil.

Nemcsak a Karszt erdőségeiben gyakori, de mindenütt közönséges 
s a Száva és Dráva mellékén elterülő lapályi erdők egyik fő alkotórésze. 
Alsó határa sem a szárazföld, sem a tenger felé nincsen. Magas termő
helyen általában ritka, 690 m-es eleváció jelöli az eddigi maximumot 
(Krbavica pút, 33° 17' 44° 40').

Tilia parvifolia Ehrh. (T. cordata Mill.) — Kislevelű hars.

II. k. 109. lap.

Mint a legtöbb középeurópai fa, a közvetlen tengermelléken nem te
nyészik, legmélyebb termőhelye itt 325 m magasságban van (Fiume mel
lett, a Beleri vrh molyhostölgy állományában). Felső határa átlag 1060 m, 
maximumok:

a Velebiten 1370 m, Crnopac D-i exp., Ostarije mellett a Jadi- 
kovacon 1230 m (Degen). 

a Nagykapellán 1100, m Vrh Tepice ÉK-i exp., 
a Risznyákon 1080 m, Zeljezna vrata D-i exp., 
a Kiskapellán 1214 m, Cigel DNy-i exp.,
a Pljesevicán 1535 m, egyúttal hegyvidék max., Kremen D-i exp. 

törpe.
a Kalnikon 643 m É-i exp.

Tilia graiidifolia Ehrh. (T. platyphylla Scop.) — Nagylevelű hars.

A Risznyák déli lejtőin (Jelenje hat. Bergudine) 850 m magasságig 
észleltük. A Velebiten (Gospió, Trnovac, Konjsko, Brlog, Ostarije környékén) 
470—1200 m közt,1 az Uszkokban 784 m-ig (Malagora), a Pljesevicán 587 
m-nél találtuk.

1 Az 1200 m-es maximális termőhelyen Degen Á. találta a Ramino Korito-n 
OStarije mellett.
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Tilia tomentosa Mönch. — Ezüstlevelű, hárs.

A horvát magashegységben nem fordul ugyan elő, azonban a Velebit 
és a Pljeseviéa közé eső Oreskoviéa Kosa déli oldalam (vágásterületen) 
több fiatal példányt látott P ászthy Ferenc. Gyakoribbá a Zrínyi hegység 
s a Petrova gora területén, a Sljeme lábán s a Zrinyi hegység alacsonyabb 
szintjeiben lesz; a Zagorje talán már kívül esik elterjedésének Ny-i hatá
rán, itt nem találtuk. Az Oreskoviéa Kosán '900 m magasan terem 
(maximum), Prilisée-n 157 m, a Sljeme alatt (Bukovec hat.) 150 m, Glina 
környékén (Petrova gora) 197 m, a Zrinyi hegységben (Rujevac és Kostaj- 
nica környéke) 167—210 m magasságban.

Tilia flava Woluy. — Sárga hárs.

Kriviput, Sv. Juraj és Lukovo közt 150 m-ig jön le; a maximum a 
Crnopacon van: 1250 m, további lelőhelyei: Ostarije-Sugarska duliba 900— 
1000 m, Pociteljska draga 900—1000 m, Malovan 900 m (valamennyi adat 
Degen Árpád feljegyzései nyomán).

Acer platanoides L. — Korai juhar.
II. k. 110. lap.

Az egész területen igen gyéren, a bükk formációjában. Felső határa 
átlag 950 m-re tehető. Az Oreskoviéa Kosa tetején 1027 m, a Nagykapellán 
a gomirjei Vrh Tepice ÉK-i lejtőjén 1100 m s a Sljeme K-DK-i oldala 
bükkösének 1035 m magasságában talált lelőhelyei e hegyvidéken a leg
magasabbak. Fává nőtt példányait a Velebiten 946 m-nél magasabban 
(Ramino korito, DNy, 32° 53' 44° 28') sehol sem láttuk; Trnovacon néhány 
sarja nő 1176 m-nél. A Krasanska duliba fenyvesében (32° 43' 44° 50) 866 
m-nél, a Meralica-n (32° 44' 44° 50', DNy) 920 m-nél, Brusanén (Vise bilje- 
vine ÉK, 32 ’ 56' 44° 29') 872 m-nél terem. A Dinári hegyekben Tisko- 
vacnál észleltük 978 m magasságban (33° 50' 44° 15'), a pljesevicai maxi
mum 1009 m a Kozja draga völgyében (33° 32' 44° 34). A Kiskapellán 
alig-alig láttuk: Josipdol 401 m (Radosié e. r.), Rudopolje 697 m (Pak- 
larié e. r.); az Uszkokon a samobori Pljesevicán csak 539 m-en alul, az 
Ivanséicán elvétve 909 m magasságig, a Zrinyi hegységben csak Rujeva- 
con, gesztenyésben találtuk (Paulovo brdo, 413 m).

Alsó határa a Kulpa völgye felé 263 m (Kuzeljske strane, 32° 28' 
45° 29'), a Velibit tenger felőli oldalain 278 m (SugarjeDNy, 32° 54' 44° 25').

Acer Pseudoplatanus L. — Hegyi juhar.
II. k. 110. lap.

A bükkösöknek egyik elmaradhatatlan s tömegesen képviselt kísérője. 
A síkságig s a tengerpart mellékére nem jut le, a szárazföldi medencék 
felé 230, a tenger felé 770 méter az átlagos alsó határa.
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Minimum a szárazföld felé: 120 m a Petrova gorában (Brezina, 
33° 39' 45° 27' tölgyesben); minimum a tenger felé: 551 m Fiume környé
kén (Kamenjak Ny, 32° 13' 45° 23').

Óriási ellentét mutatkozik a Velebit tengerre hajló és a belmeden- 
cékbe lejtő oldalainak alsó határadatai közt; míg Lukovo Sugarje vidé
kén (pl. a Sarica duplje részen) 864 m-nél mélyebben nem észleltük s le
felé az A. obtusatum helyettesíti, a túloldalon Gospiénál a síkra (566 m) 
lejut, épp így Otocacnál is (Kraljevica e. r. 32° 55' 44° 50', 480 m; Svicka 
gora, 32° 51' 44° 52', 458 m).

Felső határai a következő magasságokban futnak:
faalak cserjealak

átlag max. átlag max.
t. f. magasság, (m)

Velebit -------------------------------- 1260 1 4 8 9 1430 1 4 6 2
Nagykapella, Risznyák------  — . _ 1130 1 2 0 1 1320 1 4 4 6
Kiskapella _______________ — 1140 1 1 6 4 — 1 2 1 4
PljeSevica ------------------- -------- 1310 1 5 0 7 1500 1 5 8 3
Dinári hegyek _________  ____
Sljeme, Ivanscica, Kalnik, Uszkok:

— 1 3 3 7

felső határát nem éri el.
A jelentősebb határadatok felsorolása:

Velebit.
Goli vrh É, Brusane hat. ....... ............... ........
Siljevaca D-DNy, Brusane hat. ---------- -----
Sugarska duliba völgy, Lukovo-Sugarje hat.
Mali Hálán K, sv. Rok hat. -------------------
Crnopac É, Graöac hat. .............................—
Jelovac D, Poöitelj hat. --------------- --------
Brestovaéa D, Cesarica hat. -------------------

| É __________ —
Laktin vrh 32° 45' 44° 32' D

faalak cserjealak 
t. f. magasság (m)

1323 1400
1400 1420
1258 
1242 
1332 
1220 
1339 
1372

1462
Í E ..........................  1330

Satorina 32° 43' 44° 39 jD^y 1455
Mrkviste 32° 43' 44° 42' ÉNy — ... _____ 1276
Bevandovac ÉNy, Stinica hat..........................  1388
Ljubenovaőka vrata D, Stinica hat.................  1440
Kuéiste DNy 32° 43' 44° 53' ..........................  1340
Konaőiste, Bieli vrh gerince 32°44' 44°53' max. 1489
Jadiöev plan, csúcs, 32° 41' 44° 5 5 ' ............... 1417
Zavizan Ny, Lukovo hat. ....................... ........ 1460

Nagykapella, Risznyák.
Risznyák DNy, max...........................................  1446
Viievica DK, 32° 26' 45° 15' .................... ..  1428
Koprivenac ÉK, 32° 10 ' 45° 26' ....................  1095
Polica ÉK, 32° 9' 45° 32' ................................ 1201
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faalak cserjealak
Kiskctpellct. t. f. magasság (m)

Veliki Javornik D .............................— ........ 1141
Makovnik csúcsa------------------- ----------------- 1164
Cigel DNy, max.... ......... — ...........? -----------  1214

Pljesevica.
Zakula vrh ÉK, 33° 26' 44° 47' __________  1372 1446
Kremen É-ÉK, 33° 35' 44° 27' m ax ._______  1507 1583
Seb] in DK........................ ................................... 1565
Gutesin vrh csúcsa 33° 41' 44° 24' -----------  1412

Dinári hegyek.
Konjska glava DNy, 33° 49' 44° 1 3 '_______  1337

Acer obtusatum W. et K. — Tompaleyelű juhar.
II. k. 111. lap.

A horvát magashegység fája, ahol a bükkformáció hű kísérője 1000 
m körüli magasságig; előfordúl a fenyvesek közt is, lejut a Karszt tölgye
sei közé, Ostrya és gyertyánállományokban terem a Nagy- és Kiskapella 
északi előhegyein (még az Ivanscicán is), itt-ott elvétve a tengerpart déli 
jellemű bokrosai közt is fellelhető (Jablanac hat.-nak Rakovica nevű része). 
Alsó határa ilyképen nem állapítható meg; meg kell azonban jegyeznünk, 
hogy ily eset, mint tengerparti előfordúlása Jablanacnál, ritka kivétel, — 
Sv. Juraj környékén (Senjska draga) nem láttuk 256 m-nél mélyebben, 
másutt, pl. Stinica környékén (Dundovic Kosa) csak 600 m-től, Fiume 
vidékén (Jelenje: Bergudine e. r.) 459 m-től fölfelé. A tengerparttól távol 
eső területeken már gyakoribbak a mély lelőhelyek, így Palanka vidékén 
(Kom, 33° 44' 44° 8 ') 303 m magasságban szép törzsei állanak kocsány- 
talan tölgyesben, az otoéaci Svicka gora gyertyánosában 458 m magasan, 
a Kompoljski vrh tölgyesében 426 m magasan, Sinac-nál jegenyefenyves
ben 480 m magasan, Kosinj határában (Krs e. r.) 550 m magasan. A 
Kulpa felső folyása felé még mélyebb lelőhelyeit ismerjük: 222 m a Kul- 
pica nevű mellékfolyóján Bród-nál, 333 m Ogulin-nál; a Babina gora terü
letén 162 m a minimum (Dubrava, 32° 58' 45° 18', cser között), eleváltabb 
termőhelyen mindenütt gyakori; az Uszkokban 190 m magasságtól (Lave 
drage e. r. Samobornál, 33° 20' 45° 49') fölfelé s a Zrínyi hegységben szin
tén 190 m alsó határtól fölfelé lesz gyakorivá.

Felső határainak helyzetét a következő átnézet tünteti fel:
átlag, m ax. átlag, max.
t. f. mag. (m) t. f. mag. (m)

í faalak f. li. 950 (1277)
Velebit.-....................... ált. f. h. 960 (1277) (cserje f. h. 1060 (1205)
Nagykapella, Risznyák „ 870 (906)
Kiskapella.................... „ 790 (947)
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átlag, m ax. átlag, max.
t. f. mag. (m) t. f. mag. (m)

x f faalak f. h. 960 (1098)
Pljesevica............— — ált. f. h. 1030 (1288)  ̂cserje f. h. 1090 (1288)
Dinári hegyek----------- „ 920 (1057)
Uszkok — ...................- „ 550 (559)
Zrinyi hegység ------- „ (510)

Legnagyobb arányokban van a Velebiten képviselve, melynek tenger 
felé néző hegyoldalain találtuk a maximumokat: a Metla D-i lejtője Osta- 
rijánál 1277 m, a Grabarje Ny-i oldala Stinica felett 1205 m. A Crnopac 
DNy-i oldalán 1148 m-ig, a Torine D-i oldalán (32° 57' 44° 28#) 1180 
m-ig, Kosinj határának Vucjak nevű régi égésterületén nagy mennyiségben 
1075 m-ig, a Senjska duliba-n (32° 40' 44° 56') 1016 m-ig, Smiljan község 
határának Plase n. részén gyér állományt alkot Ostryával és Fraxinus 
Ornus-szal 1000 m-ig, a raduö-i Hrastova strana (33° 12 ' 44° 23') É-i olda
lán szórványosan 1028 m-ig, a lukovoi Jecmiste ÉK-i hajlásain bükkösben 
1040 m-ig, Gracac-nál (Tremzina e. r. 33° 37' 44° 14') 1015 m-ig stb. Kula 
környékén, a Lisac 1128 m-es csúcsán terem.

A Nagykapella területén legmagasabb termőhelye a Klek Ogulin- 
nál (D-i exp. 906 m); a Lipaé-on (32° 17' 45° 21') csak 820 m-ig, a kriviput-i 
Plan-on (ÉK-i exp. 32° 38' 45° 1 ') 880 m-ig emelkedik.

A kiskapellai maximum a Vrh Kapella D-i oldalán 947 m-nél van 
(bükk-jegenyefenyvesben); 838 m-ig megy fel a Plasa bükkösében (33° 1 ' 
44° 58'), 900 m-ig a Godaca DNy-i oldalán (32° 2 ' 44° 50'); a Kameniti 
brieg-en (33° 8 ' 44° 44') 852 m-nél, a Proka Kosa-n szórványosan 823 m-nél 
(33° 15' 44° 53') szűnik meg.

Pljesevicai felső határai viszonylag legmagasabbak, itt van a hegy
vidéki maximum is: 1288 m Mazin közs. határában (Cerovac e. r., D-i 
exp.); 1098 m-ig láttuk a Kuk-on (33° 30' 44° 32'), 1130 m-ig a Mirkaéa-n 
(33° 25' 44° 26') s 1134 m-ig a Mrzin vrh (33° 20 ' 44° 44') Ny-i, 1056 
m-ig a DNy-i, 1079 m-ig a K-i oldalán.

A Dinári hegyekhez tartozó területen 1057 m a legmagasabb (Medju- 
gorje, 33° 50' 44° 13'), 451 m a legmélyebb előfordulás (Bursina Kula, 
330 48 ' 44° 22 '). A Vjesticin stan-on (33° 47' 44° 1 1 ') 1002 m-nél találtuk 
felső határát.

Maximum az Uszkokban 559 m (Stojdraga hat.: Grandovica e. r.); 
a Pljesevica (33° 20 ' 45° 44') bükkösében 539 m-nél magasabban nem 
találtuk. E területen konstatált lelőhelyei ezeken kívül: Zumberak, Kosta- 
njevac és Pljesevica határai.

Zrinyi hegységi lelőhelyei: Zirovac (Vratnik e. r. 415 m), Rujevac 
(Debelo brdo 420 és Hieb 510 m), Volinja (Badkovica, 34° 07' 45° 13', 190 
m). Az Ivanscica dombjain Lobor vidékének bükköseiben látta Pászthy 
(v. ö. 136 1.) 337—396 m magasságok közt; itt van eddigelé legészakibb 
termőhelyén.
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Acer campestre L. — Mezei juhar.
II. k. 111. lap.

Legmélyebben Novinál találtuk (28 m, Bribirska dolina); általánosan 
elterjedt 940 m átlagmagasságig. Maximumok:

a Velebiten 1148 m (Crnopac DNy, 33° 30' 44° 15') 
a Nagykapellán 824 m (Celimbasa DNy, 32° 32' 45° 18') 
a Kiskapellán 816 m (Mali oblaj ÉNy, 33° 6 ' 44° 51') 
a Pljesevicán 953 m (Zuljesevica É, 33° 38' 44° 30') 
az Uszkokban 979 m (Jecmenisée DNy, 33° 6 ' 45° 47').

Acer monspessulanum L. — Háromujjú juhar.
II. k. 112. lap.

Faalakban és cserjealakban egyaránt előfordul, utóbbi alakja gyako
ribb. Tenyészete lefelé a tengerpartig, felfelé faalakban (14 adat átlaga) 
664 m-ig, cserjealakban (20 adat átlaga) 780 m-ig ér; 1002 m a maximum.1

Pászthy Ferenc e juharfaj horvátországi előfordúlásáról a követ
kező adatokat közli:1 2

1. Jelenje „Grobnicko polje“ 32° 08' 45° 24', 330 m D, tönkrelegelve. 
„Zivenjski vrh“ 32° 10' 45° 25', 792 m D, elcserjésedve, felső határ. „Ber- 
gudine“ 32° 07' 45° 26', 699 m D, faalak felső határa, 850 m D-DNy, el- 
törpülés felső határa. 2. Fiume „Plase“ 32° 05' 45° 21', 102 m D, Quercus 
lanuginosa állományban szórványosan. 8. Drenova (Fiume) „Beleri Vrh“ 
32° 06' 45° 21', 325 m Ny, Qu. lanuginosa állományban elszórva. „Bencani“ 
32° 05' 45° 22 ', 344 m DNy, elszórva. 4. Susak „Vezica“ 32° 10 ' 45° 19', 
172 m ÉK, bóravédett völgyben molyhostölggyel és Ostryával állományt 
képez. 5. Podkilovac „Susica Jarak“ 32° 07' 45° 24', 373 m DK, Ostrya- 
állományban elszórva. 6. Cernik „Zdublje“ 32° 08' 45° 21', 302 m ÉNy, „Na 
gradisku“ 32° 1 1 ' 45° 24', 375 m DNy, tönkrelegelve; 458 m DNy, védett 
helyen faalakban, felső határ. „Kamenjak“ 32° 13' 45° 23', 551 m Ny, kő
fallal kerített véderdőcske, felső határ. 7. Krasica „Visnjevica“ 32° 14' 45° 
18', 385 m DNy, legeltetéstől törpe. „Koritnjak“ 32° 15' 45° 19', 536 m Ny, 
szórványos előfordulás felső határa. 8. Kostrena (Sv. Barbara) „Urinjski gaj“ 
32° 14' 45° 10 ', D (tengerpart). 9. Buccari „Sv. Kuzmin gaj“ 32° 14' 45° 19', 
155 m K, Qu. lanuginosa-Ostrya-állományban elszórva. 10. Grizane „Ljubisió 
gaj“ 32° 23' 45° 1 1 ', 280 m Ny, Qu. lanuginosa állományban elszórtan. 11. 
Bribir „Veliki Klanöac“ 32° 25' 45° 10', 98 m D, Fraxinus Ornus és Qu. 
lanuginosa állományban itt-ott eléri a 8 m-t. „Strana vise Bribira“ 32° 26' 
45° 09', 149 m DNy, a völgy mindkét oldalán Qu. lanuginosa állományban.
12. Hreljin „Draáevski vrh“ 32° 18' 45° 17', 713 m D, elcserjésedés felső

1 Beck szerint felső határa a Velebiten 700 m, a maximum 850 m; a Yelebit 
dalmát részén Kümmerle 1252 m magasságban találta a Vrsna Ra§óe (Kom) hegyen.

2 A dűlt betűvel nyomott név községhatárt, az utána álló erdőrészt, vagy dűlőt
jelent.
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határa. 13. Novi (tengerpart) 32° 27' 45° 07', D, egyéb déli fajokkal. 
„Duplja jama“ 32° 29' 45° 09', 285 m DK, lerágott bokrok. 14. Krmpote 
„Visibaba“ 32° 32' 45° 10', 523 m Ny, D-i völgy Ny-i oldalán bórától védve 
állományt képez Acer campestre-vel és Fraxinus Ornus-szal, felső határ. 
15. Zengg „Nehaj“ 32° 34' 44° 59', 56 m DNy, a bóra és rossz termőhely 
miatt törpe. 16. Jablanac „Segotin gaj“ 32° 34' 44° 43', 182 m D, lige
tekben. „Ivanöa“ 32° 34' 44" 46', 248 m ÉNy, a tilalmazott helyeken állo
mányképző, éppígy „Velika draga“ 32° 34' 44° 49', 359 m ÉNy. 17. Sv. 
Juraj „Zrnovnica“ 22° 35' 44° 53', 0 m tönkrelegelve. „Crnica“ 32° 35' 
44° 52', 161 m ÉNy, Quercus Ilex-szel állományt képez. „Kozica“ 32° 38' 
44° 53', 573 m DNy, molyhostölgy állományban eltörpülve, felső határ. 
„Trubaja“ 32° 47' 44° 30', 465 m DNy, a kíméletlen bánásmód és rossz 
talajviszonyok folytán törpe. 18. Lukovo „Borovi vrh“ 32° 36' 44° 50', 857 
m ÉNy-Ny (fensík), feketefenyvesben eltörpülve, felső határ. „Trnovac“ 32° 
36' 44° 50, 788 m D, faalak felső határa Qu. lanuginosa állományban. 19. 
Lukovo Sugarje „Sugarje“ 32° 54' 44° 25', 278 m (sík\ kőtengerben lige- 
tecskék molyhostölggyel és Celtisszel. „Jakubovac“ 32° 57' 44° 25', 939 
m (D-nek hajló gerinc) eltörpülés felső határa. 20. Brusane „Mali Kozjak“ 
32° 56' 44° 31', 906 m K és 938 m D-DK, eltörpülés felső határai. 21. 
Konjsko „Susanj“ iKarszt-véderdő) 32° 48' 44° 30', 500 m D, helyenként 
eltörpült állományt is képez. „Branjevina Kod Groblja“ 32° 44' 44° 31', 
0 m Ny, kedvezőtlen viszonyok közt, törpe. 22. Carlopago „Vidovac“ 32° 
46' 44° 31' 186 m DNy, szórványosan. 23. Stinica „Grabarje“ 32° 37' 44° 
43', 878 m DNy, szórványos felső határ Qu. sessiliílora állományban, a fa
alakú előfordúlás hegyvidéki maximuma. „Strogir glavica“ 32° 36' 44° 42', 
758 m DNy, sziklatengeren szakadozott állományt képez, felső határ. „Dun- 
dovió Kosa“ 32° 36' 44° 42', 480 m DNy, bokrokká rágva. 24. (Marije 
„Branjevina kod Kubusa“ 32° 48' 44° 32', 866 m DNy, a bórától és ma
gas fekvéstől törpe, felső határ. 25. Prizna „Karaula“ 32° 39' 44° 36', 286 
m DNy Pistacia, Fraxinus Ornus, Quercus lanuginosa és Prunus Mahaleb 
társaságában állományképző. 26. Cesarica „Zelenikova draga“ 32° 40' 44° 
34', 157 m DNy, Pistacia, Fraxinus Ornus, Quercus lanuginosa, Celtis australis 
és Phillyrea-val összefüggő, majd helyenkint szakadozott állományt alkot 
tiszta kőtengerben, az aljfa: Paliurus aculeatus. 27. Otocac „Urnac“ 32° 55' 
44° 52', 527 m (törpe), felső határ. 28. Kosinj „Krs“ 32° 59' 44° 44', 550 
m DK, Quercus sessiliílora állományban, törpe. 29. Perusic „Medena gora“ 
33° 03' 44° 42', 585 m DNy, Quercus sessiliflora állományban, törpe. „Ka- 
meniti vrh“ 33° 04' 44° 44', 599 m DNy, tölgy, gyertyán és Ostrya közt 
törpe, felső határ; 33° 05' 44° 45', molyhostölgy állományban a faalak f. 
h.-a 669 m DNy. „Konjsko brdo“ 33° 05' 44° 40', 629 m DNy, eltörpülve 
felső határ. „Vienac“ 33° 8 ' 44° 40', 741 m DK^felső hat., eltörpült alak Qu. 
lanuginosa állományban. 30. Siroka Kula 33° 3—13' 44° 36—39', előfordul 
mindenütt;1 felső határok: „Radmanovié gaj“ 666 m DNy és „Lisina“ 856

1 Dr. D e g e n  Á. adataival pótolva: Vrebaőka Staza, L ju b o v o  (3 3 °  1 3 ' 4 4 0 3 9 / )í 
Trovera-hegy Komié mellett (3 3 ° 2 3 '  44° 2 7 ') -

Fekete—Blattny : Fák és cserjék elterjedése. 4 3
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m ÉK. 31. Sv. Rok „Hrastova Kosa“ 33° 19' 44° 19', 694 m K, egyesek 
faalakban, felső határ. 32. Rudopolje „Paklarió“ 33° 28', 44° 25'; 697 m 
D, Ostrya és Fraxinus Ornus állományban törpe. 33. Srednjagora „Srednja- 
gora“ 33 ’ 2 1 ' 44° 30', 748 m D, 6 m magas, 40 cm mellmag. átmérőjű 
példány, felső határ. 34. Mogoric „Milanovica“ 33° 17' 44° 29', 740 m 
DNy, Cser-gyertyán állományban 30 cm vastag, 10 m magas, felső határ. 
„Dakovica“ 618 méter Ny, délkarszti fajokkal, felső határ. 35. Zrmanja 
„Zrmanjski Klanac“ 33° 44' 44° 13', 544 m D, bórának kitéve, törpe. 
„Cerovdol“ 33° 42' 44° 13', 580 m ÉK, cser- és virágoskőris közt, eltör- 
pülés felső határa, lejjebb 562 m K, szórványosan (faalak) felső határ. 36. 
Palanka „Kom“ 33° 44' 44° 8 ', 269 m DK, molyhostölgy állományban szór
ványosan. 37. Srb „Cemernica“ 33° 46' 44° 22 ', 619 m K (törpe), Carpinus 
duinensis állományban. 38. Prljevo „Vjestiöin stan“ 33° 47' 44° 1 1 ', 1002 
m D, tőrerágott molyhostölgy és Ostrya-állományban, eltörpülés felső ha
tára, általános hegyvidéki maximum.1 39. Josani1 2 720 m. 40. A Korana 
folyó mellett, közvetlenül a Plitvicei tavaknál.3 41. Pazariste dolnje: Osta- 
rovica (Baumgartner). 42. Ploea (B eck).3 Az 1—42 tételek alatt felsorolt 
termőhelyek alapkőzete mész.

A II. k. 112. lapján lévő táblázat az előfordulás gyakoriságára nézve 
azt mutatja, hogy a D-i és DNy-i expozíciók azok, melyekhez legjobban 
ragaszkodik s melyeken a felső tenyészeti határ legmagasabb. Úgy a fa- 
alakú előfordulás, mint az elcserjésedés maximuma szintén D-nek és 
DNy-nak hajló oldalon van. É-i oldalakról egyáltalában nincs adatunk.

Acer tataricum L. — Feketegyűrű juhar.

A horvát magashegységben nem honos; a Zrínyi hegységben, a Pet
ro va gorában és a Sljeme környékén lévő termőhelyei esnek DNy-i elter
jedési határára. Magassági adatunk csak a Zrínyi hegységből van: Kostaj- 
nica határában a Djed nevű hegyen (34° 13' 45° 13') 210 m magasan, 
Tilia tomentosa-val együtt.

Fraxinus excelsior L. — Közönséges kőris.
II. k. 112. lap.

Szórványosan mindenütt, tömegesebben a belmedencék tölgyeseiben, 
a Karszterdőkben csak kivételesen. A tenger felé legmélyebb termőhelye 
Novinál van, a Vinodol egyik DK-nek tartó völgyének alján (32° 26' 45° 8 ') 
28 m magasságban; 286 m-nél nő Jelenje mellett (Gajevi 32° 7' 45° 23'),

1 Dr. Degen Árpád, mint azt velünk közölni szives volt, legfelsőbb előfordú- 
lási helyét szintén 1000 m magasságban találta a Saljev Kuk alatt (Lukovo Sugarje 
határa, 32° 54' 44° 27#), 950 m magasságban a Velinac-on.

2 Y. ö. Beck, Die Vegetationsverhältnisse der illyrischen Länder. (Vegetation der 
Erde IV.) 88. lap.

U. ott. 219. lap.
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611 rn magasan Konjskonál mediterrán fafajok társaságában, 661 m ma
gasan Lukovo-Sugarje határának Jehnici nevű részén, 451 m-nél Srb küzs. 
határában a Bursina Kula gyertyánosában.

Felső határa átlag 1140 méter; hegycsoportonként:

Velebit -------------------
Nagykapella és Risznyák
Kiskapella ---------------
Dinári hegyek — ------
Pljesevica — — -------

átlag max.

1180 1483 
1428 

1140 1214 
1057
812

A Sljeme és Ivanséica kimagasló pontjain (1035 
és 1061 m \ előfordul.

Legmagasabb termőhelyei:
t. f. mag., (m)

Goli vrh É-i lejtője 32° 56' 44° 29' ............ ........ ... 1213
Siljevaöa DNy-i „ 32° 57' 44° 28'     1400
Crnopac D-i 33° 30' 44" 15' ..........................  1370
Laktin vrh DNy-i „ 32" 45' 44° 32' max...............   1483
Visevica DK-i „ 32" 26' 45° 15'     1428
Polica ÉK-i „ 32° 09' 45° 32'     1201
Cigel DNy-i „ 33° 1 1 ' 44° 53'    1214
Veliki Javornik 33° 06' 44° 56' ............................... ... 1141
Vrh Kapella....... .......................... ...................... ............ 1092
Kameniti vrh 32° 58' 45° 02'........... ...............................  1106
Medjugorje 33° 50' 44° 13' __________ ________ _ 1057
PleéaSi 33° 37' 44" 23'....... ............ .. ......................... ... 812

Fraxinus Ornus L. — Virágos kőris.
II . k . 112. la p .

E hegyvidék összes hegycsoportjaiban. A Karszt uralkodó fái közé 
tartozva, külön formációja is gyakori, melyben a molyhostölgy, a háromujjú 
juhar, a cser, a komlósvénic és keleti gyertyán van a legerősebben képviselve.

Alsó határát nem éri el: a tengerpart lerágott bokrai közt terem pl. 
Sv. Jurajnál (Zrnovnica), Carlopagonál, Növi környékén s Kostrena Sv. 
Barbaránál.

Felső határának hegyvidéki átlaga méter;
átlag max.

a Velebiten----------------     940 1304
a Nagykapellán és Risznyákon_______ ... — 760 906
a Kiskapellán___ _______    950 1077
a Pljesevicán -------------------------------- — — 1050 1152
a Dinári hegyeken .............................  910 1002
a Sljemen _________ _______ - __________  — 740
az Uszkokon — _____________ _____-  — — 488

43*
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átlag max.
az Ivanscicán _______  ... .______ ... ... — 396
a Zrínyi hegységben_______ ___________ _ — 415
a Kalnikon.............. ..........- — — ... ____ _• ... — 643

A megjelölt maximumok a következő helyekről valók:
1304 m l Saljev Kuk D-i exp. 32° 55' 44 ’ 27'
906 m 1 Klek D-i exp. (Ogulinnál)

1077 m Veliki Lisac D-i exp. 33° 3' 44° 58'
1152 m Cerovac D-i exp. 33° 33' 44° 26'
1002 m Vjesticin stan D-i exp. 33° 47' 44° 1 1 '
740 m Brestovec D-i exp. 33° 37' 45° 53'
488 m Pljesivica DK-i exp. 33° 20 ' 45° 44'
396 m Ivanscica D-i exp. 33° 45' 46° 1 1 '
415 m Vratnik DK-i exp. (Zirovac hat.)
603 m Kalnik D-i exp.

Pirus communis L. — Vadkörte.

A felső határadatok közül a legmagasabb 1057 m (Dinári hegyek: 
Medjugorje 33” 50' 44° 13'), a velebiti maximum 983, m (Kosinj hat.: 
Kucine), a pljesevicai 970 m (Mrzin vrh, Krbavica határában). A hegyvidéki 
átlag 850 m.

Pirus malus L. — Vadalma.

Hegyvidéki átlag: 910 m, a maximum 1057 m (Dinári hegyek: Medju
gorje; v. ö. P. communis). Az Uszkokban 880 m, a Kiskapellán 819 m 
(Skare: Samar e. r.), a Risznyákon 957 m. (Bosarina e. r. Jelenje hat.), a 
Velebiten 983 m (Kosinj hat. Kuóine e. r.) a megállapított felső határpontok.

Sorbus aucuparia L. — Yörös berkenye.
II. k. 113. lap.

Főleg a havasalji erdőkben találjuk elszórtan, belekeveredik a törpe
bükkös bozótjába (Goli vrh a Velebiten) is, másutt a törpefenyvesben fog
lal helyet (Kozjak); véletlen, ha a tengermelléken fedezhetjük fel (Növi: 
33 m). A Pljesevica területén csakis az alhavasi tájon észleltük: Mala 
Pljesevica 1532 m, Kremen 1507 m, Seblin 1603 m, Gutesin vrh 1412 m, 
(valamennyit törpe bükkösben).

Legmélyebb előfordúlásai a Velebiten: Besljinac 567 m (33° 3' 44° 28'), 
Zmelovaöa 607 m (33° 20' 44° 22 '), Mali Kozjak 650 m (32° 56' 44° 33'), 
Mala Kosa 582 m (32° 55' 44° 48'); legmagasabbak, a Velebiten: Goli vrh

1 Beck idevonatkozó magassági adatai — Klek Ogulin mellett 464 m, Vei ebit 1000 
m (Vegetationsverhältn. der illyrischen Länder 201. 1.) — e maximumok mellett figye
lembe nem vehetők.
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Brusane felett (É-i exp.) 1400 m, Kozjak (32° 42' 44° 44' D-i epx.) 1620 m 
mint maximum, Laktin vrh D-i exp. 1462 m, Jadiceva plan (32° 41' 44° 55' 
csúcs) 1417, m, Konaöiste-Bieli vrh (32° 44' 44° 53' D-i exp.) 1489 m, Za- 
vizan 1460 m.

Legmagasabb termőhelyei a Nagykapellán és a Risznyákon: Risznyák 
DNy 1446 m, Polica ÉK 1201 m, Biela Kosa (32° 36' 45° 18' É) 1136 m, 
Vrh Tepice (32° 43' 45° 18' ÉK) 1100 m.

Sorbus torminalis Crantz. — Barkócafa.
II. k. 113. lap.

Fiume környékén (102 m) molyhostölgy- és keleti gyertyán-állomány
ban, általában fényigényes fafajok között, de bükkösben és gesztenyésben 
is (Uszkok), elvétve jegenyefenyvesek közt (Zagorje). Felső határa átlag 
670 m, legmagasabb lelőhelye az Oreskovica Kosa 950 m-nél. A velebiti 
maximum 741 m (Perusic hat., Vienac e. r.), a pljesevicai 747 m (Bruvno 
hat.: Cukov gaj), az ivanscicai 930 m (É-i exp.), a sljemei 740 m (Bres- 
tovec e. r.), az uszkoki 552 m (Grandovica D-DK, gesztenyésben).

Sorbus cbamaemespilus Crantz. — Alacsony berkenye.
Ritka. Degen a Velebit következő helyein látta: Mali Rajinac, Kozja 

(Alán felett), Kitaibel adata: korenicai Pljesevica.

Sorbus Ária Crantz. — Lisztes berkenye.
II. k. 113. lap.

Az illyr magashegységben hatalmasan kifejlett övben: 400—1300 m 
átlagmagasságok közt főkép a bükkösöket kíséri. Minimum 155 m Bucca- 
rinál (sv. Kuzmin gaj, molyhostölgy- és Ostrya-állományban), maximum 1603 
m a Pljesevicán (Seblin K-i exp., bükkösben). Felső határadatok a) Velebit: 
1400 in Goli vrh, 1438 m Visocica, 1483 m Laktin vrh, 1500 m Franjkova 
draga, 1340 m mint a faalakú előfordúlás maximuma Krasno határának 
Kuciste nevű részén, 1287 m a Metla tetején Ostarije felett; b) Nagykapella, 
Risznyák: a Visevica törpe bükkösében 1428 m, Klek DNy 1182 m; c) Kis- 
kapella: Cigelj 1197 m; d) Pljesevica: Kremen É 1583 m, Cerovac D 1460 m, 
Gutesin vrh 1412 m.

Az Uszkokban 190—970 m közt, a Sljemén 358—740 m közt, a Za- 
gorjén 195—930 m közt, a Kalnikon 638 m-ig, a Dinári hegyekben 545—1057 
m közt észleltük, — tehát a hegyvidék egész területén elterjedt.

Sorbus austriaca Beck. — Osztrák berkenye.
Általában 900 m körüli magasságokban a leggyakoribb, a Velebiten 

igen elterjedt. Maximum 1400 m a Kozja Vrata-n Jablanac felett, minimum 
a Kozica-n Zenggnél.1

Degen szíves közlése nyomán.
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Sorbus domestica L. — Fojtós berkenye.

Fényigényes fafajok társaságában, rendesen kocsánytalan tölgy és 
molyhostölgy állományok közt nő. Erdőkben, vadon termőnek találtuk a 
Velebit, Nagykapella, Zrínyi hegység és Sljeme több pontján. Pászthy meg
jegyzi, hogy a nép az erdőben növő példányokat szedi ki s ülteti el a 
kertekbe s házak tájékára. Tekintve azt, hogy a Magyar Középhegység 
területén s az Aldunán szintén erdőkben, vadon találtuk, még több okunk 
van hinni, hogy Horvátországban eredeti termőhelyén van, emellett azon
ban elvadúltan is találjuk. E nézetünkkel ellentétben sokan csak elvadult- 
nak tartják.

Alsó tenyészeti határa nincs (Sv. Jurajnál a tengerparton nő), a felső 
átlag 400 m-re tehető; maximum 524 m Kosinjnál (Bakovac, 32° 49' 44° 42').

Crataegus monogyna Jacq. és Cr. oxyacantka L. — Galagonya.

II. k. 114. lap.
N

880 m átlagmagasságon alúl mindenütt közönséges. Maximum 1000 m 
(Velebit, Smiljan határa).

Prunus avium L. — Cseresznye.

A Velebiten 514- 983 m közt számos helyen találtuk (max. 983 m 
Kosinjnél, a Kucine D-i lejtőin). A Nagykapellán 403 m-től (Drenova) 899 
m-ig (Prezid). A kiskapellai, egyúttal hegyvidéki maximum 1197 m Babin- 
potoknál a Cigel D-i oldalain, bükk-, lúc-, jegenyefenyő-állományban. A 
Sljemén 650 m, a Pljesevicán 900 m (Lapac hat.: Zuljesevica e. r.) az 
észlelt maximum. Felső határainak hegyvidéki átlaga 800 méter.

Prunus Makaleb L. — Török meggy.

II. k. 114. lap.

A Karszt faállományai közt mindenütt közönséges, szórványosan az 
egész hegyvidéken. Beck szerint1 a Velebiten 791 m-ig emelkedik, Pászthy 
megfigyelései szerint sv. Rok határában (Dusice 33° 15' 44° 20 ') 996 m-ig- 
A Nagykapellán észlelt maximum már csak 660 m Novinál (Dubrava), a 
Kiskapellán 697 m Rudopolje határában (Paklarié). A Pljesevicán 1009 m 
magasan is találtuk (Kozja draga 33° 32' 44u 34') s ez adat eddig hegyvi
déki maximumként veendő; ugyancsak a PljeseVicához tartozó Kremenen 
(33° 35' 44° 27') 892 m, a Dinári hegyekbe eső Vjesticin Stanon (33° 47' 
44° 11') 1002 m-ig ér fel.

Vegetationsverhältn. der illyrischen Länder 202. 1.
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Prunus padus L. — Zelnice-meggy.

A Sljeme területén Bukovec határában (33° 41' 45° 49', 136 m, töl
gyesben), a Zagorjén Varazsd és Subotica vidékén (169 m, sík) észleltük; 
a horvát magashegységben sehol.

Prunus spinosa L. — Kökény.
II. k. 114. lap.

Mint a Karszt állományainak, a belmedencék tölgyeseinek és a bükk- 
formációnak aljafája, mindenütt gyakori. A cserjésekből sem hiányzik. 
Minimum a tenger felé: 176 m Fiúménál; maximum 838 m a Pljesevicán 
(Cerovac 33° 33' 44° 26'), 930 m a Velebiten (Velinae, Carlopago felett).1

Ficus Carica L. — Füge.
II. k. 115. lap.

A tengermelléken 310 m átlagmagasságig. Carlopago,1 2 Sv. Juraj, Jab- 
lanac, Lukovo Sugarje, Palanka (Kom 33° 44' 44° 8 ', 303 m), Zrmanja 
(Vinogradi 33° 43' 44° 12 ', 322 m; Osljani 33° 44'44° 1 1 ', 374 m). Növi 
(0—-256 m közt a Vinodolon), Zengg (199 m-ig), Krasica (Visnjevié, 357 
m-ig), Fiume (Bencani 32° 05' 45° 22 ', 387 m maximum), Buccari, Grizane, 
Podkilovac (Susica draga, 373 m). Újabban beigazolták, hogy a füge a 
tengermelléken nem elvadúlás útján terjedt el, de eredetileg vadon fordúl elő.

Pistacia Terebinthus L.
II. k. 115. lap.

A Fiume-Lovrana környéki babérerdők főalkotó eleme s Fiume mel
lett a Beleri vrhen 325 m magasságig ér. Bóravédett helyeken mindenütt 
gyakori Növi, Bribir, Selce, Krasica, Cavle határaiban, Zagon mellett 
(Mahalovac vrh 32° 29' 45° 9') 375 m magasságig s itt teljesen eltörpül; 
Kostrena sv. Barbaránál a tengerparton néha 8 m nagyra is megnő. A Vele
biten Stinica, Carlopago, Cesarica, Prizna, Jablanac, sv. Juraj s Lukovo 
Sugarje határaiból ismerjük; Carlopagonál a tengerparton, Stinicánál 333 
m-re meredek sziklafalakon, Jablanacon Acer monspessulanum-állomány- 
ban (Ivanca e. r. 248 m, Velika draga e. r. 359 m), sv. Jurajnál Quercus 
Ilex közt (Crnica, 161 m), Lukovo Sugarjén molyhostölgy és virágos kőris 
gyér záródású állományai közt 408 m-ig s vizsgálati területünkön eddig 
legmagasabb termőhelyén: Lukovo Sugarje határának „BranjevinaLipovaca“

1 D e g e n  Á . a d a ta , m e ly  a  II. k . t á b lá z a ta i  k ö z é  (114 . é s  142. la p ) m á r  n e m  j u t 
h a to t t  b e .

2 Carlopago é s  Gospié közt 2 5 6  m-ig (B e c k , Vegetationsverhältn. der illyr. Län
der 110. 1.)
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nevű részén (32° 57' 44° 29') 571 méterre a t. f. (kecskerágta tősarjak). 
Felső határát kereken 400 m-re helyezzük.

Cotinus Coggygria Scop. — Sárga szömörce.
II. k. 115. lap.

A legtöbb erdőformáció aljafája; a tölgyesnek, a virágos kőris-, Ostrya- 
állományoknak, a feketefenyvesnek és bükkösnek egyaránt. Lemegy a 
tengerpartig (Borovi vrh Sv. Jurajnál), néhol nagy területen egészen belepi 
a sziklás hegyoldalakat (Lukovo Sugarje, Srb, plitvicei tavak környéke).

Átlagos felső határa 740 méter; maximum 1420 m a Velebiten (Silje- 
vaca 32° 57' 44° 28' D-i exp.). Termőhelyei (főleg a magasan fekvők):

Velebit: Mali Kozjak 938 m, Crnopac 1221 m, Grabarje 1010 m, Anto- 
novic vrh (33° 4' 44° 37') 715 m; Nagykapella, Risznyák: Krizeva draga 
(32° 18' 45° 35') 507 m, Stiene (32° 36' 45° 28') 421 m, Svib (32° 15' 
45° 19') 431 m, Na Gradiscu (32" 1 1 ' 45" 24') 458 m, ogulini Klek teteje 1182 m, 
Goraci (32° 18' 45° 36') 746 m; Kiskapella: Gradina (33° 2 ' 45° 3') 635 m, 
Crni vrh 643 m, Prosce (33° 16' 44" 53') 670 m; Fljesevica: 429 m (33° 46' 
44° 24'); Dinári hegyek: Sivicina glavica (33° 46' 44° 41') 752 m. Cemernica 
(33° 46' 44° 22 ') 685 m; Babina gora: Krividol (33° 22 ' 44° 55 ') 336 m. 
S chlosser ős Vukotinovic szerint1 Samobor és Sused vidékén is (tehát az 
Uszkokban és a Sljeme hegységben).

Celtis australis L. — Keleti celtisz.
II. k. 115. lap.

Magassági öve majdnem pontosan lépést tart a mediterrán vegetáció 
kifejlettségével. Alsó határa nincs, mert tenyészete a tengerpartig ér le, felső 
határa a fiumei Karszton Beck szerint2 alig 210 m s a Velebiten (Carlo- 
pago és Gospié közt) 194 m-ig emelkedik. P ászthy Ferenc kir. alerdőfel- 
ügyeiő adatait felhasználva, a felső határ átlagául 250 m-t kaptunk, a 
a maximum 325 m.
Nagykapella (mész).

t. f. mag., (m)
Fiume hat. Bel éri vrh 32° 06', 45° 29' (Ny) 325 (max.)
Növi „ Malo polje 32° 28', 45° 08' (DK) 149
Buccari „ Sv.Kuzmin 32° 14', 45° 19' (K) 155 Qu' lanXmISyban°strya'
Cemik „ Zdublje 32° 08', 45° 19' (ÉNy) 302
Krasica „ Klobuőina 32° 13', 45° 19' (D) 261

Velebit (mész).
Sugarje hat. -  32» 54', 44» 25' 278
Palanka „ Zrmanjavölgy333 44', 44°08' (DK) 269 Szórv. Qu. lanuginosa közt.

1 Syllabus florae croaticae 1857. 116. lap.
3 Vegetationsverhältn. der illyrischen Länder — 111. és 206. lap.
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Cesaricán kisebb állományokat képez (Blizanci és Zelenika draga nevű 
dűlők), Novinál a tengerparton nő, Susakon (Vezica dűlő) Quercus sessili- 
Hora és Acer monspessulanum közt, Fiume mellett (Plasse 102 m) moly- 
hostölgy-állományban tenyészik.

Laurus nobilis L. — Babér.
II. k. 115. lap.

A Fiume vidékén, Volosca, Abbázia felé fellelhető babérligetek a libur- 
niai Karszton a legészakibbak.1 Innen UK-nek a tengerpart mellékén több 
helyen terem, de kifejezetten erdőket nem alkot. Fiume mellett (Rastocine) 
65 m magasságban, egyebütt pl. Carlopagonál és Jablanacnál közvetlen a 
tengerparton találtuk, de csak kultiválva.

Berberis vulgaris L. — Sóskafa.

Az Ivanscicán 150—337 m közt, az Uszkokban 139—320 m közt 
több helyen találtuk, Károlyvárosnál (Kozjaéa) és Vukova goricanál 211 
m magasságban, a Kalnikon 400 m-nél. Cameral Moravica közelében (Gla- 
vica) 523 m, Cabar környékén 507 m, Bródnál 244 m magasan fekvő 
termőhelyeit láttuk s Cabar határának Goráéi nevű részén 878 m maxi
mumot ér el, a Kiskapella területén csak Skare környékén találtuk 680 
m magasságban (Erderoga kosa, 32° 58' 44° 55').

A tengerpart mellékéről, általában a Velebit és Pljesevicáról s a 
Nagykapella tenger felőli részein nem láttuk; Degen Á. is azt közli velünk, 
hogy a Velebiten nem fordul elő, itt a B. aetnensis var. brachyacantha Borb. 
nő s legtöbb lelőhelye 900 m körüli.

Evonymus europaeus L. — Csíkos kecskerágó.

Az eddigi maximum 788 m (Nagykapella: Velika Javornica, D-i exp.), 
Carlopago mellett Degen szerint 10 m-ig jut le (minimum).

Evonymus verrucosus Scop. Bibircses kecskerágó.

Kalnik 638 m, Ivanscica 337 m, Zengg 30—50 m, Lika folyó 570 m, 
Kozja Vrata mintegy 1200 m (maximum), Mali Hálán 1000 m.

Stapbylea pinnata L. — Mogyorós liólyagfa.

Felső határa átlag 570 m. A Velebiten igen ritka: Senjsko bilo (32° 
43' 44° 55') 614 m, Mala Kosa (32° 55' 44° 48') 582 m, a Nagykapellán: 
Crnaéka strana (32° 50' 45° 4') 583 m, a Kiskapellán a Korana folyó parti 
szikláin 471 m, az Uszkokban a Pljesivica molyhostölgy-állományában

1 V. ö. Beck, Vegetationsverhältn. der illyrischen Länder — 144. lap.
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488 m, az Ivanséicán 337 m magasságban. Előfordúl a korenicai Pljese- 
vicán és a Sinjal hegy csúcsán Otaöac mellett 758 m-nél (maximum) is.1

Ilex aquifolium L. — Téli magyal.
II. k. 116. lap.

A terjedelmesebb, összefüggő erdők (főleg bükkösök) lakója; a Vele- 
biten, az ogulini Kleken, a Pljesevicán stb. A következő helyeken jegyez
tük fel: Fiume, Mrzlavodica, Jasenak; Vrginmost és Perna határai a Pet- 
rova gorában (Crna Kosa 400, Sir oka Kosa 300, Bukovlje 320 m), Vojnió 
(Petrovac, 33° 28' 45° 19', 453 m); a Zrinyi hegységben Lipova Kosa e. r. 
496 m (34° 4' 45° 14'); az Uszkokban: Samobor és Pljesevica határai 
(346—578 m); Trakosóan határa a Macelj hegységben (261 m, minimum); a 
Kalnik K-i lejtője 396 m; az Oreskoviéa Kosa, Ivula határában (890 m, 
maximum).

Klek környéki előfordulása a legismertebb, a közeli Debeli vrh (32° 
42' 45° 13') lúcfenyvesében is gyakori. A velebiti Senjska drágában körül
belül 450 m, a Goli vrh-en Brusane mellett körülbelül 7—900 m, Raduó 
fölött 700—750 m körüli magasságban (Degen, Baumgartner).

Rhamnus frangula L. — Kutyabenge.

Megfigyeltük a következő területeken: Babina gora, Uszkok, Sljeme, 
Zagorje, Petrova gora, Zrinyi hegység, Kalnik; a Pljesevicán a Kozja draga 
(33° 30' 44° 34') völgyének bükkösében 940 m magasságig (egyúttal hegy
vidéki maximum), a Kiskapellában Babinpotoknál (Galovac, 643 m), a 
Nagykapellán Gomirje határában. Elég gyakori a Likában, a tengerparti 
lej tőkön ̂ aligha nő.

Rhamnus cathartica L. — Yarjútövis beuge.
II. k. 116. lap.

Mindenütt. A felső határ 770 m-es átlagát a következő adatokból
nyertük:
Velebit. t. f. mag., (m)

Trnovac erdőrész, Lukovo határában........ ............... ......  788
Dolovi „ Gracac „ — .......................-  610

Nagykapella.
Ortos „ Ger ovo „ — ------------- ------ 646

Bisznyák.
Bosarina „ Jelenje „ -------------- ---------  930

1 Utóbbi két adat Degen Á. feljegyzései után.
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Kiskapella.  ̂ t. f. mag., (m)

Poljana „ Rudopolje „ ......... .....................- 746
Pljesevica.

Kozja draga,, Udbina „ max...................— 940
Kalnik.

Kalnik „ Kalnik „ ------------------- — 638

Rhamnus fallax Boiss. (Rh. alpina Auct.)1 — Havasi beuge.
II. k. 116. lap.

Havasalji, magas cserje; az Uszkoktól délre s az egész tengerparti 
hegyvonulaton gyakori. Tenyészeti öve 530—1370 m átlagmagasságok közé 
esik, tehát a bükkformáció sajátja; megtaláljuk azonban a tölgyrégió ma
gasabb szintjeiben is, méginkább a fenyvesek területén.

Legmélyebb termőhelyei
a Velebiten: Mala Kosa É (32° 55' 44° 48') 582 m jegenyefenyvesben; a 

Nagykapellán és Risznyákon: 244 m a Kulpica völgyén (hegyvidéki mini
mum), 263 m a Kulpa völgyén Bród határában, 541 m Jelenjénél a Pod- 
caplja cserjésében (32° 10' 45° 24') mint alsó határpont a tenger felé, 
500 m Hreljin-nél (Plase, 32° 17' 45° 17'); a Kiskapellán: Jezerane határá
nak Runcavica nevű része (32° 59' 45° 1') 768 m s a Crni vrh É-i oldala 
Dreánik határában 458 m ; a Dinári hegyekben: 545 m-re a Mandic draga 
erdőrész bükk-, feketefenyő-állományában Srb környékén; a % Pljesevicán: 
Pribojnál a Palez bükkösében (33° 22' 44° 50') 680 m.

Legmagasabb lelőhelyei
a Velebiten: a Konaciste csúcsa (32° 44' 44° 53') 1496 m, a Jadiceva 

plan csúcsa (32° 41' 44° 55') 1417 m; a Nagykapellán és Risznyákon: a 
Visevica törpe bükköse (32° 26' 45° 15') 1428 m, Polica (32° 9' 45° 32') 
1201 m; a Kiskapellán: Cigel (32° 11' 44° 53') 1214 m; a Pljesevicán: 
Mala Pljesevica 1588 m mint hegyvidéki maximum, Kremen (33° 33, 44° 
28', D) 1460 m, Gutesin vrh teteje (33° 41' 44° 24') 1412 m.

Az Uszkokban a Jecmenisce (33° 6' 45° 47') ÉK-i oldalán 958 m 
magasan találta Pászthy.

Paliurus aculeatus Lám.
II. k. 116. lap.

A tengermellék, a Karszt tövises cserjéje. Leszáll a tengerpartig, átla
gos felső határa 390 méter. A Zrmanjski Klanacon (33° 44' 44° 13') 544 
m-ig, a Dundovic Kosa-n (32° 36' 44° 42') 600 m-ig,1 2 Lukovo Sugarjenál 
443 m-ig, Krasicánál 385 m-ig, Fiume környékén 330 m-ig stb. emelkedik.

1 A II. k. 1L6. lapján még „Rh. alpina L.“ — t. i. a havasi bengének régebben 
használt elnevezése — áll.

2 Eddigelé magassági maximum.
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. Cornus mas L. — Húsos som.
II. k. 117. lap.

Általánosan elterjedt. Alsó határa nincs (Sv. Barbara, Növi), a felső 
.átlag 760 méter. Maximumok:

a Velebiten: 1010 m (Grabarje DNy 32° 37' 44° 43', Stinicánál), 
a Nagykapellán: 808 m (Zastup D 32° 20' 45° 18', Zlobin mellett), 
a Kiskapellán: 702 m (Koren hágó 33" 3' 44° 46'), 
a Pljesevicán: 953 m (Zuljesevica 33° 38' 44° 30'), 
a Dinári hegyeken: 557 m (Sivicina glavica 33° 46' 44° 10 ').

Cornus sanguinea L. YŐrösgyűrű som.

A tengerparti hegységekben sokkalta ritkább, mint a C. inas. A 
velebiti maximum 690 m (Papusa 33° 13' 44° 25'), a risznyáki 726 m 
(Ortos e. r. 32° 18' 45° 30'), a kiskapellai 697 m (Paklaric 33° 28' 44° 25'), 
a pljesevicai 738 m (Jelovi vrh 33° 18' 44° 29'), a kalniki 638 m. Az átla
gos felső határ 670 méter.

Ribes alpinum L. — Havasi ribizke.

Minimum 571 m (Carlopago hat.: Branjevina Lipovaca 32° 57' 44° 29'), 
maximum 1446 m (Risznyák, DNy-i exp.)

Daphne mezereum L. — Farkas!)oroszlán.

Maximum 1532 m a Mala Pljesevicán.

Amelanchier ovalis Med. (Aronia rotundifolia Pers.) — Szirti fanyarka.
II. k. 117. lap.

Átlagos felső határa 1490 m. Határadatok a Velebiten: a Saljev kuk 
D-i lejtője 1304 m, a Kozjak D-i oldala 1620 m, a Zavizan É-i oldala 1638 
m (maximum), a Metla csúcsa (Ostarije hat.) 1287 m; a Pljesevicán a 
Seblin K-i lejtője 1603 m. A Nagykapellán az ogulini Klek (906 m), a 
Risznyákon a Suhi vrh (1096 m) a magas lelőhelyek. Bár hegyi növény, 
alsó határa nincs; a Velebit és Nagykapella mély szakadékaiban is nő. 
így a Sensjka drágában (15 m), Zengg és Sv. Juraj közt (50—60 m), Jab- 
lanacnál (mintegy 6—10 m)3 de normálisan csak 800 m-en fölül. (Degen Á. 
közlése.)

Cytisus alpinus Mill. — Havasi aranyeső.
II. k. 117. lap.

A II. k. 117. lapján helytelenül C. Laburnum L. áll, mely fajt csak 
kultiválva látjuk e területen. A havasi aranyesőt legalacsonyabb termő
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helyén 531 m magasan találtuk Sv. Juraj* határában (Sijaset DNy-i exp.), 
legmagasabb észlelési adat eddig a Kozjak környékéről való (1226 m 
32° 43' 44° 44'). A velebiti Vuöjakon (Kosinjnál) 1075 m-ig, Fuzinén (Ben- 
kovaéka strana) 913 m-ig, a Podvisaéan (32° 54' 44° 32') 1153 m-ig, a 
Risznyák alatti Bosarinán (32° 7' 45° 29') 1030 m-ig emelkedik.

Colutea arborescens L. — Pukkanó dudafürt.

A karsztvegetáció egyik legjellemzőbb cserjéje; legmagasabban 580 
m-es elevációnál találtuk (Zrmanja). Alsó határa nincs.

Olea europaea L. — Olajfa.
II. k. 117. lap.

A Fiume melletti Drenova környékén a Pistaciaval együtt nő s 325 m 
magasságig ér (Brdine 32° 6 ' 45° 2 1 '); ily nagy elevációja másutt nincsen, 
Növi és Mali Dől környékén 0—256 m közt tenyész. A Velebit partvidékén 
majdnem minden „draga“-ban kultiválják, de nem minden évben érik be; 
aránylag legnagyobb kultúrája Jablanacon van.

Ligustrum vulgare L. — Fagyai.

Átlagos felső határa 610 méter; maximum 697 m a Kiskapellán 
(Rudopolje hat. Paklarié e. r.) A Kalnik D-i oldalán 554 m-en fölül nem 
találtuk.

Pliillyrea latifolia L.
II. k. 117. lap.

Míg a Quarneroban már igen ritka, a Velebit vonulatának lábánál 
Carlopago—Zengg közt és Lukovo Sugarjén a védett helyeken mindenütt 
fellelhető. Legnagyobb elevációja Priznánál (Lúg e. r. 340 m) van. Főleg 
Pistacia, Fraxinus Ornus, Quercus lanuginosa, Acer monspessulanum és 
Celtis társaságában helyenkint összefüggő, majd szakadozott állományo
kat alkot (Zelenikova draga1 32° 40' 44° 34' 157 m) merő kőtengeren.

Sambucus nigra L. — Fekete bodza.
II. k. 118. lap.

A mediterrán növénytársaságokat ritkán keresi fel, mélyre ereszke
dett le a tenger felé Susaknál: 172 m-ig (Vezice e. r.) Leggyakoribb a 
bükk formációjában, ahol 920 m átlagmagasságig emelkedik.

Legmagasabb termőhelyei:

1 „Zelenika“ horvátul Phillyrea-t jelent.
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Goli vrh 952 m a Velebiten; Stalak (32° 38' 45° 10') 1029 m a Nagy- 
kapellán; Polica 1201 m a Risznyákon (hegyvid. max.); Vrh Kapella 1092 
m a Kiskapellán; 990 m a Sljemén, Logoriste (33° 39' 44° 31') 887 m a 
Pljesevicán.

Sambucus racemosa L. — Vörös bodza.

II. k. 118. lap.

Tenyészete a magasabb hegyvidék 550—1200 m-es magassági övébe 
esik. Minimum: 462 m (Samobor határa az Uszkokban), maximum 1417 
m (Jadiéeva plan teteje 32° 41' 44° 55' a Velebiten). Kiskapellai legmagasabb 
termőhelye a Cigel DNy-i lejtőin van 1214 m magasságban, a Dinári he
gyeken (Konjska glava DNy, Drenovac mellett) 1337 m-nél is nő, a Risz
nyákon eddigelé 1201 m a maximum (Polica).

Viburnum Lantana L. — Ostormén bangita.

Átlagos felső határa 940 méter; maximum 1176 m a Velebiten 
(Podvisaéa gerince 32° 54' 44° 32'). A Risznyák lejtőin (Prezidnél: Milanov 
vrh) 946 m-ig, a Pljesevicán (Komiénál: Mirkaca e. r.) 1130 m-ig, az 
Uszkokon (Kalje közs. hat.) 808 m-ig, a Kalnikon 638 m-ig találtuk.

Viburnum opulus L. — Kányabangita.

II. k. 118. lap.

A Velebiten Trnovacnál (Doljan 32° 56' 44° 33', 579 m) és a Koza- 
risée-n (33° 12' 44° 24' 596 m,1 a Pljesevicán a Drenova glavicán 587 m 
magasságban (33° 40' 44° 32').

Lonicera Xylosteum L. — Közönséges ükörke.

Eddigi maximuma: 1500 m a Viserujna-n (Velebit). Felső határok a 
Velebiten (valamennyi Degen feljegyzései nyomán): Veljun 873 m, Velinae 
920 m, Ljutoc 935 m, Baricevic-Alan 1150 m, Mali Hálán 1000 m, Alaginac 
1200 m, Milkovica Krug 1250 m, Buljmahágó a Viserujna alatt 1400 m.

Lonicera alpigena L. — Bérei ükörke.

Minimum: 582 m a Velebiten (Mala Kosa 32° 55' 44° 48'), 583 m a 
Nagykapellán (Crnacka strana 32° 50' 45° 4'); eddigi maximum: 1428 m a 
Visevica törpe bükkösében (Grizane hat.)

1 A II. kötet 118. lapján tévesen nem ez, hanem a következő adat (587 m) van 
maximumként föltüntetve.
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Vitis vinifera L. — Szőlő.
II. k. 119. lap.

A velebiti Senjska draga-n maximálisan 604 m-ig nő vadon; 460 m 
átlagmagasságon alúl úgy a karszterdők, mint a patakpartok s a síkvi
déki tölgyesek gyakori iszalagja, Clematis vitaiba, Hedera, Humulus társa
ságában, melyekhez a tengermelléken a Tamus és Smilax is csatlakozik.

XIII. Erdélyi Medence.

A Bihar hegység, a Keleti Kárpátok, a Déli Kárpátok és a Délmagyar
országi Hegyvidék zárja körül; orografiai alakúlásában hegy és domb
sorok vonűlnak végig rajta, melyek egymással párhuzamosak, északkelet
délnyugati irányúak s az egyes völgyeket választják el egymástól. E 
hegysorok mind neogén eredetűek.

Határai Kolozsvár, Torda, Gyulafehérvár, Nagyszeben, azután az Olt 
melléke Fogaras vidékén, továbbá Székelyudvarhely, Szászrégen, Besztercze, 
Dés, innen Kolozsvárig a Kis-Szamos. A hegysoroknak ott legnagyobb 
a magasságuk, ahol a Hargita hegységből kiindulnak, pl. a Szarkakő 
Székelyudvarhelytől keletre (887 m); a hegytetők a Medence belseje felé 
mind alacsonyabbak lesznek s a. legközelebbi völgylaposok fölé többnyire 
csak 100—200, ritkábban 200—300 s nagyon ritkán 300—400 méternyi 
magasra emelkednek. A hegyhátak tengerfeletti magassága az Erdélyi Me
dence legalacsonyabb helyein legfeljebb mintegy 500—600 méter. Legala
csonyabbak a völgylapályok: Kolozsvárnál (város) 350 m, Torda (város) 
340 m, Szászrégen 390 m, Gyulafehérvár (Maros) 220 m. A hegyhátak déli 
oldalukon többnyire meredeken lejtenek a völgyekbe, északi oldalukon 
ellenben sokkal menedékesebbek és hosszabb haránt-völgyeket képeznek. 
Az Erdélyi Medencét sós és később félig édes vizű tengerből lerakodott har
madkori (neogén) képletek fedik, u. m. homokkövek, márgák, agyagtöme
gek, sok helyen az andezitek nagy, tengeralatti kitörései alkalmával ande
zittufa iszapolásából származó palarétegek, melyek késsel könnyen farag
hatok s néha annyi meszet tartalmaznak, hogy márgába mennek át. 
Építésre alkalmas követ néha nagy területen nem lehet találni. Itt-ott 
lágyabb mészkövek, mésztufák is előfordulnak. A vizek mentén újabb 
korú, diluvial és alluvial kavics-, homok- és vályog-lerakódásokat is talá
lunk, melyek a folyók völgyein terjednek el.

Az Erdélyi Medencének igen nevezetes területe az úgynevezett Erdé
lyi Mezőség, melynek határai nyugat felől a Kis-Szamos Déstől Kolozsvárig,
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innen Kolozsbóson át Tordáig az Erdélyi Medence széle, Tordától Szászré- 
genig az Aranyos és Maros folyók, kelet felől Szászrégen, Teke és Besz- 
tercze, végre észak felől Besztercze, Bethlen és Szamosujvár. Rendetlenül 
kanyargó hullámos hegyhátai 500—600 m magasak és az őket elválasztó 
völgyek talpát csak 100—200 m-rel haladják meg. Köztük a völgyek 
néha szárazok, néha kis patak kanyarog rajtuk végig, itt-ott hosszúdad, 
sekély tavacskákat, vagy mocsarakat alkotva. A hegyeket legelőnek, vagy 
kaszálónak használt buja gyep fedi, mely a helységek közelében szántó
földekkel van megszakítva; a befásítás kérdése régen foglalkoztatja már 
az erdélyi gazdaközönséget. Ez a vidék az Erdélyi Medence legerdőtlenebb 
része és jellemző reá nézve a bükk hiánya; a tűlevelűek, a közönséges boróka 
kivételével, az egész Medence területéről hiányoznak. Az évi csapadék 
mennyisége alig éri el az 500 mm-t. Fekete L.1 részben a Bihar hegységnek 
tudja ezt be s azzal magyarázza, hogy a Mezőség a Bihar hegység eső
árnyékában fekszik.

A Mezőség talaja többnyire igen jó, sok helyen mély, kövér agyag
talaj, gumóalakú márgakonkréciókkal és függélyes meszes erekkel (a Tor- 
dai úgynevezett Labar intus).

Az Erdélyi Mezőségen a fás növények (valószínűleg a nagy száraz
ságok miatt) igen rosszúl tenyésznek; az Erdélyi Medence többi részein 
az erdők, különösen a sarjerdők, elég gyakoriak s itt főleg a tölgy és gyer
tyán uralkodik.

Az erdei vegetáció fontosabb tagjai:
Juniperus communis L. — Csupán szórványosan.
Fagus silvatica L. — A Mezőség kivételével mindenütt. Alsó határa 390 

m, a minimum 300 m (Bethlen).2 Az északi részeken általában 
mélyebben találjuk; az állományképzés minimuma: 332 m Magyar- 
décse határában (Szolnok-Doboka vm.); Dicsőszentmártontól ÉNy-ra: 
Magyarbükkösön 330 m-ig száll le, egyúttal a bükktenyészet egyik 
határpontját is képezi a Mezőség felé (a déli területen mélyebben 
sehol sem látjuk). Állományképzése jórészt az É-i oldalakra szorít
kozik, a délieket főleg tölgyesek (Quercus sessiliflora, Quercus 
Robur és Quercus lanuginosa) borítják.

Quercus sessilißora Salisb. — Magassági elterjedésében nincs korlátozva.
Kisebb mértékben lép fel, mint a következő, többnyire ezzel együtt. 

Quercus Robur L. — Valaha a Medence erdőségeinek nagy részét képez
hette. Még ma is látunk évszázados példányokat, őserdőmaradvá
nyokat (Űjegyháza, Magaré, Magyarbükkös stb.) A Mezőségen a 
Qu. sessilifiorával együtt többnyire [állományalkotó. Felhatol 685 
m magasságig is (Hégen hat.: Steinberg), Héjjasfalván 602 m-ig. 

Quercus lanuginosa Lám. — Gyakori. Segesvár (Kreischgrat 480 m), Vicze 
(511 m), Vasasszentegyed (428 m), Magyarcsesztve (523 m), Nagy-

1 Erdészeti Lapok 1911. évf. 9—13. lap.
a V. ö. II. k. 120. lap.
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ekemező (513 m), Zsidve (állományképző 475 m), Erzsébetváros 
(állományképző, 531 m), Magyarfelek (Dióshegy, 660 m maximum, 
42° 43' 46° 13') stb.

Quercus Cerris L. —* Szórványosan íordúl elő, a déli területen ritka. A 
Mezőség belsejében talán hiányzik. Szászújfalu határában (Funda
tura 41° 56' 47° 1 ', 519 m) van legmagasabb termőhelyén. Meg
állapított- lelőhelyei az északi részen: Boncznyíres, Nyíres, Czop- 
telke, Szentmargita, Magyardécse, Kékes, Vasasszentegyed, Czege, 
Kékesújfalu, Apanagyfalu, Fellak, Vicze, Erdőszombattelke, Kötke, 
Kékesvásárhely, Ördöngősfüzes, Dés, Szamosujvárnémeti, Szent- 
benedek, Füzesmik óla, Beszterce-Naszód vm. déli területén: Alsó- 
és Felsősajó kör nyékének mezei táján igen gyéren, S im o n k a i  után: 
Mohaj; a déli részeken: Erzsébetváros, Szászegerbegy, Ingodály? 
Mihályfalva, Csatófalva (Hundort), S im o n k a i  után: Kisludas, Seges
vár, Szászsebes (Roter Berg).

Carpinus Betulus L, — A tölgyek mellett a legelterjedteb fafaj. Különösen 
az északi oldalakon uralkodik. Magassági elterjedésének nincsenek 
határai.

Corylus Avellana L . — Mindenütt közönséges.
Betula verrucosa Ehrh. — A Mezőségen ritka (Mezőménes), a perifériákon 

gyakoribb.
Alnus glutinosa Gärtn. — Patakok mellékén mindenütt.
Alnus incana Willd. — Aranyos völgye (Hadrév), Maros völgye, Kis- és 

Nagy-Küküllő mente, Kiskapus, Nagyselyk, Szászegerbegy, Bethlen.
Salix Caprea L. — Mindenütt.
Salix pentandra L. — S im o n k a i  (Erdély edényes flórája 492.1.) Segesvárról 

említi.
Salix fragilis L.
Salix viminalis L .
Salix purpurea L. — Gyakori.
Populus tremula L. — Közönséges.
Populus alba L. — A fővölgyek mellékén (Maros, Küküllő, Szamos) min

denütt, ezenkívül: Magyarherepe (Horgostető, 567 m) Vajdaszent- 
iván (Lúcpatak).

Populus nigra L. — Szamosújvár, Omlásalja, Bethlen, Vajdaszentiván, 
Alsókarácsonyfalva, Kutyfalva, Hadrév, Küküllődombó, Küküllővár, 
Egrestő.

Ulmus glabra Milk — Mindenütt igen nagy mennyiségben, többnyire mint 
cserje. Felső határa 560 m, maximum 676 m (Hégen határa: 
Steinberg).

Ulmus pedunculata Foug. — Folyók mentén 515 m magasságig (Mezőszen- 
gyel hat.); előfordúl még: Mezőőr, Nagyölyves, Mezőbánd, Maros- 
dég, Küküllővár, Nagyekemező, Kisselyk, Riomfalva, Segesvár, 
Erzsébetváros határaiban is.

Fekete—B lattn y: Fák és cserjék elterjedése. 41
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Ulmus scabra Mill. — Ritka. A Mezőségen nem fordul elő, inkább a déli 
és keleti, magasan fekvő területeken. Minimálisan 348 m-ig tenyé
szik (Nagyekemező), további lelőhelyei: Küküllővár, Medgyes, 
Muzsna. Riomfalva, Magyarfelek, Etéd.

Tilia cordata Mill. — Mindenütt közönséges.
Tilia platyphylla Scop. — S im o n k a i  Segesvárról említi.
Tilia tomentosa Mönch. — Igen ritka, a legkeletibb részeken nem fordul 

elő1 (1. az V. térképet). Csupán következő lelőhelyeit ismerjük: 
Kékes, Bazéd (467 m), Zsidve (1 szál), Marosvásárhely környéke (?)

Acer platanoides L. — Szórványosan azokon a részeken is, ahol a bükk 
nem tenyészik, így_ Kissármás, Maroslekencze.

Acer Pseudoplatanus L. — A Medence középső részein igen ritka; a Mező
ségről következő lelőhelyeit ismerjük: Mezőszengyel, Szék.

Acer campestre L. ■—■ Mindenütt.
Acer tataricum L. — Közönséges; 534 m-nél magasabbra nem megy 

(Tancs, Kolozs vm.). Tekintettel arra, hogy a terület É-i részein 
. ritkább, az innen feljegyzett lelőhelyeit megemlítjük: Mócs, Vajda

kamarás, Marokháza, Szék, Gyulatelke, Szásznyires, Czoptelke, 
Szentmargita, Magyardécse, Füge, Apanagyfalu, Borzás, Kéthely, 
Kékes, Szentegyed, Szászújfalu, Maroslekencze, Teke, Dés és 
Bethlen környéke.

Fraxinus excelsior L. — Mezőcsán, Kolozs, Mezőőr, Mócs, Szásznyires, Czop
telke, Szentmargita, Magyardécse, Lövér, Nagyölyves, Szabéd, Maros- 
dég, Magyarfelek, Pócstelke.

Fraxinus Ornus L. — Nem fordúl elő.1 2 Alsó-Fehér vármegye legkeletibb 
részéből: Marosszentjakab határából jelentették csak be (megerő
sítésre szorul).

Pirus communis L. — Közönséges; fává ritkán nő.
Pirus malus L. — Szórványosan mindenütt.
Sorbus torminalis Crantz. — Gyakori mindenütt, legmagasabban 627 m 

magasságból (Magyarhidegkút) ismerjük.
Sorbus domestica L. — Itt-ott látszólag vadon (Szelindek, Erzsébetváros 

környéke, Magyarcsesztve stb.).
Crataegus monogyna Jacq. — Mindenütt közönséges.
Prunus avium L. — Igen gyakori.
Prunus cerasus L. — Sokszor elvadúl.
Prunus padus L. — Többnyire nedvesebb helyeken. Gernyeszeg, Komlód, 

Mezőszilvás, Kissármás, Mezőölyves, Szabéd, Mezőkölpény, Székes, 
Ikland, Nagycserged, Alsókarácsonyfalva, Holczmány. — S im o n k a i  

után3 Aranyosgyéres, Alczina, Medgyes, Alamor, Segesvár, Kőhalom, 
Szenterzsébet, Márpod, Szászrégen.

1 V. ö. S im o n k a i , Hazánk és a földkerekség hársfajainak bíráló átnézete 1888.—2931.
2 Erdély edényes flórája c. műben említett alsórákosi előfordulást (Töpehegy)

lásd a Keleti Kárpátoknál.
3 Erdély edényes flórája 201. 1.
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Prunus spinosa L. — Mindenütt; napos helyek bokrosaiban tömegesén.
Prunus domestica L . — Elvadúlva igen gyakori.
Prunus nana Zucc. — Gyakori; S i m o n k a i-nál1 említett lelőhelyeken kívül 

ismerjük Mezőbánd, Maroslekencze, Maroskoppánd határaiból is.
Prunus chamaecerasus Jacq. — 509 m magasságon felüli termőhelyét nem 

ismerjük. — Feljegyzett lelőhelyei: Kolozs, Szentegyed, Vajdaszent- 
iván, Lövér, Kissármás, Nagyölyves, Maroslekencze, Kisselyk, 
Mihályfalva.

Berberis vulgaris L. — Ritka. Maroskoppánd, Magyarcsesztve (P. Kotye- 
culuj), Küküllővár, (Padure Posorimbu), S im o n k a i  után: Aranyos- 
gyéres, Sellenberk.

Staphylea pinnata L. — Magassági elterjedésének maximuma: 685 m (Ma
gyarfelek: Branyistye e. r.) Mindenütt elég gyakori. S imonkai y-nál 
felsorolt lelőhelyeken kívül előfordul még: Mezőőr, Kolozs, Mécs, 
Vajdakamarás, Marokháza, Szék, Gyulatelke, Szásznyíres, Czoptelke, 
Szentmargita, Magyardécse, Kékes, Vicze, Szászmáté, Szentegyed, 
Czege, Teke, Komlód, Kissármás, Nagyölyves, Szabéd, Mezőkölpény, 
Marosvásárhely, Nagycserged, Mezőbánd, Maroslekencze, Dég, Ma
gyarcsesztve, Küküllővár, Zsidve, Medgyes, Riomfalva határaiban s 
Besztercze vidékén1 * 3 (Schieferberg, Burg).

Evonymus europaeus L . — Igen közönséges.
Evonymus verrucosus Scop. — Mindenütt gyakori.
Rhamnus frangula L. — Igen közönséges.
Rhamnus cathartica L. — Mindenütt.
Rhamnus Unctoria W. et. K. — Gyakori.
Vitis vinifera L. — Egyes helyeken elvadúlva. Gernyeszeg, Dég, Maros

koppánd, Magyarcsesztve.
Cornus mas L. — Gyakori.
Cornus sanguinea L . — Mindenütt igen gyakori.
Daphne mezereum L.
Daphne cneorum L. — A Medencét jellemző növények egyike.
Cotoneaster integerrima Med. — S im o n k a i  következő lelőhelyeit említi: Nagy

kapus, Kőhalom.4
Ligustrum vulgare L. — Közönséges.
Sambucus nigra L. — Mindenütt.
Sambucus Ebulus L. — Közönséges.
Viburnum Lantana L. — Mindenütt.
Viburmim opulus L. — Mindenütt.

1 Erdély edény es flórája 199. 1.
3 Erdély edény es flórája 166. 1.
3 Jellemére nézve a Medencéhez, a követett hegyvidéki beosztás szerint a 

Keleti Kárpátokhoz tartozik.
4 II. határrésze a Persányi hegyekbe esik (Déli Kárpátok); e hegyek mészközetei 

valószínűvé teszik, hogy itt és nem az I. határrészben van az említett lelőhely.
44*
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Lonicera Xylosteum L. — Mindenütt.
Clematis vitaiba L. — Mindenütt.

Szászsebestől keletre fekvő Koncza község határában („Wehrbusch 
bei Thor“ e. r. 410 m) a devastált erdő (cserjés) főleg a következő alkotó 
elemekből áll:

Quercus sessiliflora 
Quercus Robur 
Carpinus Betulus 
Corylus Avellana 
Betula verrucosa 
Ulmus glabra 
Acer campestre 
Acer tataricum 
Crataegus monogyna 
Pirus malus

Pirus communis 
Prunus spinosa 
Rosa canina 
Cornus mas 
Cornus sanguinea 
Ligustrum vulgare 
Evonymu^ europaeus 
Evonymus verrucosus 
Viburnum Lantana 
Clematis vitaiba

Kis.-Küküllő megyében Pócstelke határában (Lichtenstein-emlék kör
nyéke 460 m) a sarjerdők alkotó elemei:

Quercus Róbur 
Quercus sessiliflora 
Carpinus Betulus 
Corylus Avellana 
Ulmus glabra 
Populus tremula 
Fraxinus excelsior 
Acer campestre 
Crataegus monogyna 
Pirus malus

Prunus spinosa 
Prunus avium 
Cornus sanguinea 
Ligustrum vulgare 
Sambucus Ebulus 
Evonymus europaeus 
Evonymus verrucosus 
Rhamnus frangula 
Viburnum Lantana

Innen keletre, a közeli Erzsébetváros környékén, az erdők jellegze
tességét főleg a következő fajok jelenléte adja:

Quercus lanuginosa 
Carpinus Betulus 
Quercus sessiliflora 
Quercus Robur

Quercus Cerris (kevés)
Acer platanoides
Acer Pseudoplatanus (ritka)
Acer campestre

Aljafa:
Ligustrum vulgare 
Acer campestre 
Acer tataricum 
Prunus avium

Marosvásárhely környékén a sarjerdők
Carpinus Betulus 
Quercus Robur 
Quercus sessiliflora 
Corylus Avellana 
Populus tremula 
Acer campestre 
Acer tataricum 
Tilia cordata 
Tilia platyphylla 
Ulmus glabra 
Crataegus monogyna

Evonymus verrucosus 
Sorbus torminalis 
Staphylea pinnata 
Crataegus monogyna

alkotó részei:
Prunus avium 
Prunus spinosa 
Pirus malus 
Cornus sanguinea 
Rhamnus frangula 
Rhamnus cathartica 
Evonymus europaeus 
Evonymus verrucosus 
Ligustrum vulgare 
Viburnum Lantana 
Viburnum opulus
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Éeszterczén (mint a Medence északkeleti perifériáján) és vidékén 
nagyjában a következő fás növények fordúlnak elő:

Quercus Robur 
„ sessiliflora 

Carpinus Betulus 
Corylus Avellana 
Fagus silvatica (kevés) 
Acer platanoides 

„ Pseudoplatanus 
„ campestre 

Tilia cordata 
Ulmus glabra 
Alnus glutinosa 
Prunus Mahaleb (Kissajó)

Prunus avium 
Crataegus monogyna 
Rhamnus frangula 

„ cathartica 
Cornus sanguinea 
Evonymus europaeus 

„ verrucosus
Ligustrum vulgare 
Staphylea pinnata 
Viburnum Lantana 

„ opulus
Lonicera Xylosteum

XIV. Nagy- és Kis-Magyar Alföld . 1

Fás növényekben nem oly szegény, mint azt K e r n e r  után külföldön 
még ma is hiszik. Hogy az orosz steppével növényföldrajzilag össze 
nem foglalható, ezt legutóbb T u z s o n  J á n o s  fejlődéstörténeti alapon kísé
relte meg beigazolni.1 2

Alföldünk egyes részeinek fátlanságát emberi beavatkozás segítette elő. 
Területén még ma is számos tipikus középeurópai erdei fa és cserje él, 
az ákác pedig oly sikerrel telepedett meg itt, hogy hozzáforrott az Alföld 
magyar népe, hozzátartozik a csárda, tanya festői képéhez, el sem kép
zelhetjük az Alföldet a száguldó vonat előtt elvonuló akácsorok nélkül.

Perifériái korántsem mutatják azokat a jellegeket, mint belső részei. 
Ezért van az, hogy a talajüdeséget és elegendő légnedvességet kívánó 
középeurópai fák és cserjék a perifériákon telepednek meg legfőképen. A

1 Iro d a lo m :  B o r b á s  V. A magyar homokpuszták növényvilága 1886. — A j t a y  J e n ő .- 
A delibláti futóhomokról. Érd. Lapok 1902. 39—44. 1. — A delibláti kincstári homok
puszta ismertetése. Érd. Lapok 1912. I. 36—40. lap. — B e r n á t s k y  J e n ő : A magyar Al
föld befásítása érdekében. Érd. Lapok 1908. IV. füzet. — A Magyar Alföld sziki nö
vényzetéről. Annales Musei Nationalis Hungarici 1905. — A delibláti homok fás növény
zete. Érd. Kísérletek 1910. 95—112. lap. — A szikes talajok növényzete, különös tekin
tettel a befásítás kérdésére. Erdészeti Kísérletek 1913. évf. (3—4. füzet.) — B l a t t n y  
Tib o r : A magyar Alföld befásitása érdekében. Érd. Lapok 1909. XI. fűz. 582. 1. — 
K a l l i v o d a  A n d o r : Bácsbodrog vármegye erdőgazdasága (Magyarország vármegyéi és 
városai, Bácsbodrog vármegye II. 419—429. 1.)

2 Magyarország fejlődéstörténeti növény földrajzának főbb vonásai. Math, és Ter
mészettud. Ért. XXIX. k., 4. füzet, 558. 1.
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patakok és folyók melléke a legtöbb erdei fának beszivárgási vonalát 
képezi. Ennekelőtte és jelenleg is a folyók árterületein tenyésznek a leg
kiterjedtebb erdőségek, a híres szlavóniai tölgyesek, a bácskai — főleg a 
Duna mellékére eső ártéri és lapályi — erdők (melyek hova-tovább a mező- 
gazdaságnak adják át a tért), a Duna, Maros, Kőrös és Béga-Temes men
tiek stb. Északkeleti részén ott van az erdei fás növényzetéről egykor 
nevezetes Nyírség, ahol ma már erdő alig van, délen a sivatagnak és 
fátlannak még eredetileg sem mondható, mintegy 40 ezer hektár kiterje
désű delibláti homokpuszta.

A fátlan jelleget különösképpen csak a terméketlen szikes és valódi futó- 
homok-tey'iiletek mutatják. Szabadka homokjának pl. egyedüli őshonos fája 
a Populus alba, a futóhomoki erdőkbe a többi fafaj többnyire telepítés 
útján került.1

Az Alföld közepe csapadékban legszegényebb (5—600 mm); a K-i 
különösen az ÉK-i részek aránylag legdúsabbak (700 mm). Az évi csapadék- 
mennyiség a fás növényzet fejlődéséhez tehát teljesen elengedő.A gyakori 
száraz időszakok a fás növényzetnek, különösen a tölgyeknek alig ártanak 
s ebből B e r n á t s k y  arra következtet, hogy az Alföld talajában, annak mé
lyebb rétegeiben állandóan nedvesség'van.

A száraz periódusok azonban igen árthatnak a csirázó magvaknak, 
a zsenge csemeték fejlődésének, melyek a nyáron át teljesen kiszáradt 
legfelső talajrétegben elpusztúlnak. Ez lehet az oka, hogy hegységi fáink
nak az Alföldön való megtelepedése, illetve megtelepítése oly nehéz. Lát
hattuk a bükk síkvidéki előfordulásának eseteit, hogy oly helyeken nő, 
ahol a talaj legfelső rétegeiben még a nyár folyamán is elegendő nedves
ség van, a víz által odasodort makk csírázásának a talaj szárazság eképpen 
nem árthat, a csemete fejlődésénél pedig a nap káros hőhatását, a fás 
környezet árnyalása akadályozza meg. Ha a bükkmakkot az Alföld folyói
nak szabályozása előtt töméntelen számban terítette el a medréből kilépő 
és messze területekre eljutó ár s megadta ezzel azt a lehetőséget, hogy 
itt-ott a mély síkon is életrekeljen egy-egy hegységi fa, ma már csak a 
megmaradt vén példányokat láthatjuk s ha ezek elpusztúlnak — többé 
aligha talál pótlásukra módot a természet.

Miért ne lehetne a természetet ebben is utánozni s a nehezebben 
megtelepíthető (hegységi) fajokat csak akkor venni elő, ha már átmene
tileg oly környezetet, védő állományt (lágy lomberdő, ákácos, cserjés stb.) 
létesítettünk, ahol a megváltozott viszonyok (talajnedvesség foka, árnyalás) 
a tervbe vett fásítás sikerét csakis elősegíthetik. Még inkább kell ilyen 
védő állományokról gondoskodni a szikes területeken, amelyeken erdőt

1 K a l l i v o d a  szerint Bács-Bodrog vm. futóhomókon álló erdőinek 80%-a ákác a 
magasabb fekvésű dombokon, 10%“a nyír, fehér-, kanadai- és jegenyenyár az alacso
nyabb fekvésű, soványabb homokon; az üdébb televényes laposokat kocsányos tölgy
gyei, ha szikes úgy mezei szillel erdősítik, a kifúvások sovány homokjaira feketefenyő 
kerül, — ezekre 10°/0 esik. — Kísérleteznek még amerikai kőrissel, Juniperus virginiana- 
val stb. is.
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nevelni ma még alig-alig lehetséges (V. ö . B e r n á t s k y , A szikes talajok 
növényzete stb.) Egy síkvidéki tölgyesben rendszerint már számos hegy- 
ségi fa és cserje is tenyészik, melyek a tölgyes védelme hiányában nem 
fordulnának elő (Lonicera Xylosteum, Tilia cordata, Rhamnus frangula, 
Salix Caprea). Kocsányos tölgyesben néha hegyvidéki tölgyünket, a Quer
cus sessiliflorát is megtaláljuk (Csepelsziget, Bács-Bodrog vm., munkácsi sík).

Kontinentális klímája az örökzöld lombozatú növények termelését 
meghiúsítja.

Az Alföldet a vízszintes elterjedés nézőpontjából lehet főképen tár
gyalni, a magassági elterjedésről itt kevés mondani való van, legfeljebb 
annyi, hogy egyes középeurópai fajok ide is leereszkedve, tenyészetüknek 
alsó határpontjait érik el.

Ilyen elsősorban a bükk; lelőhelyeit már a 83. lapon felsoroltuk. 
Előfordulásának a minimuma az Alföld területén 82 m (a Száva melléke).

I. Eredetileg honosak (vadon termők), a *-gal jelöltek a delibláti 
homokpusztán is előfordúlnak:
* Juniperus communis L. — Duna-Tisza köze, Nyírség.
Fagus silvatica L. — (A 83. lapon).
Quercus sessilißora Salisb. — Bezdán, Monostorszeg, Dunabökény, Béreg, 

Herczegszántó, Tenke, Bagamér (Takó e. r.), Vadászerdő, Munkács, 
Ráczkeve, Nyírség.

*Quercus Robur L . — Az Alföld leggyakoribb tölgye. Bács-Bodrog vm. és 
Szlavónia síkvidéki tölgyeseiben gyakori a var. tardissima (kései 
tölgy)..

Quercus lanuginosa Lám. — Monor (Pest vm.). Bezdán („Iszterbác“), Duna
bökény, Zombor és Bácsordas (Prodán Gy.)1. Kis-Alföld: Mocsonok. 

Quercus conferta Kit. — Versecz, Temesmiklós (homokon?)1 2, Tenke, Tenke" 
görbéd (Alföldünk keleti széle). A Fruska Gorából átkerült a Duna 
balpartjára, Bács-Bodrog vármegye lapályi erdőibe: Dunacséb-re

* Quercus Cerris L. — Nagy Magyar Alföld: Keskend, Baranyavár, Pélmo-
nostor, Monostorszeg, Palánka, Alsókabol, Bogyán, Bezdán, Küllőd, 
Ófutak, Ujfutak, Dunabökény, Béreg, Herczegszántó, Apatin, Bács, 
Dernye, Palona; Alsóhomoród, Résztelek, Szatmárnémeti, Sárköz 
Szinfalu, Erdőd; Denta, Omor, Opaticza, Hidasliget (Brukenau); 
Temesrékás, Kiszető, Temesújnép (Unip), Temesliget, Bakovár, 
Szirbó, Nagykövéres, Temesfalva (Dragsina), Tenkegörbed, Bélfe- 
nyér, Tenke, Szalacs, Sarkad, Perjámos, Hertelendyfalva, Nagy- 
becskerek, Tárcső (Sztarcsova), Királyhelmecz3, Koháryszentlőrincz 
(H o l l ó s ), Szabolcs vármegye ( S z l a b ó c z k y  J.)4, Erős, Kisjenő; (Békés

1 Magy. Bot. Lapok 1911. évf. 327. lap.
2 Borbás: A magy. homokpuszták növényvilága. 10. és 55. lap. (Temesmiklós, 

ezelőtt Nikolincze).
3 Zemplén vármegyében egyedüli termőhelye.
4 M. 0. vm. és városai, Szabolcsvármegye 256. lap.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



696 Magassági elterjedés

vármegyében: Gyulavári és Doboz tölgyeseiben előforduló cser tele
pített). Kis Magyar Alföld: Nyúlás. Feketeerdő, Féltorony, Csapod, 
Pusztacsalád, Horvátgurab, Bábolna;'Szlavónia: Nijemci, Morovic, 
Jamena.

Carpinus Betulus L. — Elég gyakori. Folyómenti tölgyesek kissé szárazabb 
helyein is, igy: Magyar- és Ópécska, Pélmonostor, a szlavóniai 
síkon közönséges, Tenke, Denta, Vadászerdő, Őszény (Jezvin), 
Palánka, Bezdán, Doboz; Ung-, Bereg-, Szatmár- és Ugocsa sík 
részein a kocsányos tölggyel együtt. Alsódabasi előfordúlását 
( F r i v a l d s z k y ), melyben K e r n e r  is kételkedik, a váczi jár. erdőgond
nokság is kétségbe vonja.

* Corylus Avellana L. — Tölgyesekben mindenütt; az északi részeken gya
koribb.

Betula pubescens Ehrh. — Ecsedi l á p 1 ( K i t a i b e l ).

Betula verrucosa Ehrh. — Déli részein. Verőcze vármegyei előfordúlásaitól 
eltekintve (pl. Moslavina és Hrkanovci a Dráva alluviál-síkján), nem 
fordul elő. A Duna-Tisza közén több helyen; a Nyírségben gyakori 
volt, de e terület ősi vegetációja is sokat szenvedett a kultúrától 
s ma már ritka. Bagamér, Csepelsziget, K a n it z  szerint Nagykő
rösnél, K e r n e r  után: Alsódabasnál.

*Alnus glutinosa Gärtn. — Nedvesebb helyeken gyakori.
Alnus incana Willd. — Ritkább, mint a mezgés éger. Hanság, Duna-szi- 

getek a Kis Alföldön, Csepelsziget, Dályok, Bagamér, Bodrogköz, 
Munkács, Darázs, Bezdán, Bácsordas, Ósükösd, Bogyiszló, Eszék 
alatt a drávamenti erdőkben, Kecskeméten: Szikra Tős-ében (H o l l ó s ).

* Salix alba L . — Folyók mellékén, árterületeken, állandóan nedves és
mocsaras helyeken — a leggyakoribb fa. Sokszor elegyetlen lige
teket képez (Albertfalu, Baranya vm.).

Salix Caprea L. — Igen ritka, az Alföld középső részein teljesen hiányzik. 
Nyírség, Temes- és Pest vármegye (Peszéradacs, Makád), Hanság.

* Salix fragilis L.
* Salix triandra L.
Salix viminalis L.
*Salix cinerea L . — Igen gyakori.
* Salix purpurea L.
Salix repens L.
* Populus tremula L. — Elég ritka. Bezdán, Királyhalom, Denta, Öszény

(Jezvin), Csepelsziget, Pusztavacs; Szerém vármegye síkján Oro- 
liknál (83 m); Verőce vm-ben Copin és Hrkanovci határaiban; 
K e r n e r  szerint: Nagykőrös, Moncr, Szentmártonkáta környékén, 
Debreczen mellett.

* Populus alba L. — A Delibláton ritka, másutt közönséges;

1 A láp teljes lecsapolása után bizonyára teljesen eltűnik az Alföldről.
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Populus canescens Sm. nevű, szürkeszőrös levelű és rügyű alakja K e r n e r  

szerint a Csepelszigeten (!), Monornál Pilis mellett, Alsódabas és 
Tatárszentgyörgy környékén nő.

* Populus nigra L. — A legkiválóbb homoknövény; mindenütt gyakori.
* Ulmus glabra Mill. — Közönséges. Ármenti tölgyesek között vénic-szil

társaságában, igen gyakori. (Maros, Duna, Dráva, Száva, Kőrösök 
mente).

Ulmus scabra Mill. — Ritka. Az irodalom szerint Csepelsziget, Monor kör
nyékén elvétve (mi nem találtuk).

Ulmus pedunculata Foug. — Ritka; állítólag a délkeleti részeken hiányzik. 
Súr, Hanság, Gyulavári (Mályvádi erdő), Dályok, Csepel; gyakoribb 
a Tisza mellékén, Szatmár- és Bereg vm.-ben, a szlavóniai síkon 
Szerém és Verőce vármegyében.

Tilia platyphylla Scop. — B o r b á s  a Duna-Tisza közi homokterületekről s 
a Nyírségből említi, ritkának tartja Temes vármegyében.

Tilia cordata Mill. — Nyírség, Makó vidéke, Csepelsziget, Arad, Temes, 
Békés vm. (közönséges), Vrbanja, Vinkovce, Ótok vidéke.

*Tilia tomentosa Mönch. — Bagamér (Bihar vm. 39° 40', 47° 28'); itt van 
legészakibb alföldi termőhelye. A déli részeken gyakoribb, a Kis 
Alföldön és Duna-Tisza közt nem íordűl elő, a Száva síkjára kivé
telesen lejut (607. lap).

Acer platanoides L. — Igen ritka. Szlavóniai lapály, Hertelendyfalva (Toron- 
tál vm.), Csepelsziget, Munkács (Sajgó erdő).

Acer Pseudoplatanus L. — Hertelendyfalva, Munkácsi sík.
*Acer campestre L. — Gyakori.
*Acer tataricum L. — Nem ritka: Bóreg, Herczegszántó, Nagybaracska,. 

Palánka, Ó- és Ujfutak, Dunabökény (Bukin), Bogyán, Palona, 
Monostorszeg, Bács, Dernye, Doroszló, Bácsordas, Gombos, Darázs, 
Csepelsziget, Magyarpécska, Temes vm., Hajdúböszörmény, Békás
megyer, Szeghalom-Fokköz, Doboz, Gyulavári, Monor, Ósükösd, 
Bogyiszló, Tarpa (Bereg vm.), Sárköz, Nagypalád; Vrbnja, Nijemci, 
Morovic, Jamena stb. A Kis-Alföldön: Püspöki és Vága.

Fraxinus excelsior L. — Igen gyakori a folyómenti erdőkben.
* Fraxinus Ornus L. — Összefüggésben a Cserhát déli dombjain (Gödöllő

környékén) megállapított előfordulásaival, a Monor melletti Gomba-ig 
jut le ( K e r n e r ). Monorról (az egri főkáptalan birt.) is bejelentet
ték, a Duna-Tisza közén délebbre nem találtuk, hiányzik a Kis- 
Alföldön, a Nagy Alföld ÉK-i és középső részein.

Pirus communis L . — Gyakori.
Pirus malus L. — Ritka.
* Sorbus torminalis Crantz. — Csak a perifériákon, itt is ritka.
*Crataegus monogyna Jacq. — Gyakori.
Crataegus oxyacantha L. — Előbbinél sokkalta ritkább.
Crataegus nigra W. et. K. — Inkább déli részein, homokon.
Prunus avium L. — Ritka.
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Prunus padus L. — A szorosan vett Alföldön nem találtuk; Pászthy F. a 
Dráva-mellék alluviál-talaján Ferdinandovacnál (a Storgina greda 
gyertyánosában, 112 m) észlelte.

* Prunus Mahaleb L. — Főleg Temes vármegyében (Gerebencz, Homokos,
Dunadombó).

*Prunus spinosa L . — Tölgyesekben mint aljafa igen elterjedt, a Horto
bágyon is nő.

*Prunus nana Zucc. — Ritka, de a homokterületeken nem hiányzik. Monor 
és Pilis közt, Tóalmás, Mezőhegyes, Szarvas, Fegyvernek (Kerner).

Prunus chamaecerasus Jacq. — Mindenütt; magán a delibláti homokon nem 
nő, de már Versecz és Fehértemplom körül (Nemz. Múz. herb.) igen.

*Celtis australis L. — Eredetileg csak a delibláti homokpusztán, Fehértelep
től DK-re. A Csepelszigeten elvadulva.

* Cotinus Coggygria Scop. — Az Alföld déli részein bőven, a titeli fensíkon
(Prodán Gy.)

*Berberis vulgaris L. — Mindenütt, kivéve a Nyírséget.
Staphylea pinnata L . — Ritka, a gyulavári-i Mályvádi erdőben sok; Sza

bolcs vármegye; Monoron igen sok (Kerner), Debreczen és az Ecsedi 
láp, Nagykároly és Vállaj közt (Kerner).

*Evonymus europaeus L. — Nem ritka.
Evonymus verrucosus Scop. — Kis-Kunság (Monor), Nyírség, Temes vár

megye (Bernátsky után).
Ilex aquifolium L. — Bács-Bodrog vármegye: a vaskapui állomás közelé

ben levő erdőkben, Bogyán erdejében (Prodán Gy.)1
*Rhamnus frangula L. — Igen gyakori az ÉK-i részeken (Szatmár, Ugocsa, 

Bereg vármegye), ritkább a középen (Monor, Pilis, Debreczen) és a 
Kis Alföld folyómellékének füzeseiben (Polgár S.); a Száva árterü
letén Ujgradiskánál (Prasnik e. r.).

*jRhamnus cathartica L. — Gyakori.
* Rhamnus Unctoria W. et. K.
* Vitis vinifera L.
Hedera Helix L. — Tölgyesekben.
Cornus mas L. — Ritka.
Hippophäe rhamnoides L. — Csallóköz,1 2 Szabolcs vármegye,3 Budapest.3
* Cornus sanguinea L. — Gyakori.
jßosa-fajok. — Igen gyéren.
*Colutea arborescens L.
Daphne meorum L. — Szabolcs, Szatmár vármegye.
*Ligustrum vulgare L. — Mindenütt.
Lycium barbarum L. — Delibláton csak ültetve.
*Sambucus nigra L. — Mindenütt.

1 Magy. Bot. Lapok 1910. évf. 376. lap.
2 M. 0. vármegyéi és városai, Pozsony vármegye 11. lap.
3 Valószínüleg telepítés.
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Sambucus Ebulus L.
* Viburnum Lantana L. — Borbás szerint hiányzik a Nyírségen.
* Viburnum opulus L. — Mindenütt.
Lonicera caprifolium L. — Bács-Bodrog vármegye (Neilreich és Bernátsky 

után).
*Lonicera Xylosteum L. — A Duna-Tisza közének homokján nem nő.
* Clematis vitaiba L. — Gyakori; a Hanságon nincs (Gombocz E.).

II. Leggyakoribb telepített fajok. Természetes, hogy a síkvidéki 
erdők benszülött fáit, elsősorban a kocsányos tölgyet látjuk kultiválva, 
jórészt mezőgazdasági közteshasználattal kapcsolatban; gyakoriak a tele
pített kőriserdők, a csert ritkán ültetik (Gyulavári, Doboz). Miután a leg
több uradalmi területen a vadtenyésztés képezi a főcélt, ennek érdekében 
sok bogyótermő cserjefajt telepítve is látunk (fácánosok). Az idegen’fajok 
közül főleg a következők érdemelnek említést:

Robinia Pseudoacacia L. — Pompásan tenyészik a homokterületeken. Ki
merítően foglalkozik e tárggyal: Vadas Jenő, „Az ákácfa monográfiája“ Bu
dapest 1911. című munkája. Gleditschia triacanthos L.y Populus canadensis 
L.} Populus pyramidalis R o z Morus alba L.} Aesculus hyppocastanum L 
Ailanthus glandulosa Desf.: Juglans nigra L Acer negundo L., Pinus sil
vestris L.} Pinus nigra Am.

III. Állományképző fafajok. Eredetileg: Quercus Robur, Populus nigrat 
Salix alba? TJlmus glabray Fraxinus excelsior, Carpinus Betulus, Alnus gluti
nosa, Populus alba.

Telepítés utján: Robinia Pseudoacacia, Populus canadensis, Pinus 
silvestris,1 Pinus nigra.

* * *

Míg az alföldi homok- és futóhomokterületek kitünően bevált fája az 
ákác, addig a szikes területek beerdősítése, vagy befásítása igen nehéz. 
Bernátsky szerint azok a területek, melyek kevésbé szikesedtek el, be- 
fásíthatók volnának, csak a megfelelő fajokat kell helyesen kiválasztani; 
idevágó megfigyelései alapján elsősorban a következő fajokat ajánlja a 
szikes talajokra:
Tamarix gallica L . — Nedves szikesekre.
Ulmus glabra Mill. — A sziken eredetileg is honos.
Ulmus pedunculata Foug. — Igen vizes helyekre is.
Ailanthus glandulosa Desf. — Száraz, kötött talajra.
Sophora japonica L. — A legszárazabb és legkötöttebb talajon is megnő, 

a nedves talajt és árnyékot nem tűri.

1 Agyagtalajokon igen kevés sikerrel.
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Koelreutwia paniculata Lám. — Száraz talajra való.
Salix alba L. — Nedves talajon.
Populus alba L. — Gyengén-szikes talajokon.
Lycium, Sambucus nigra, Syringa vulgaris.
Gleditschia, Paulownia. — Gyengén szikes, száraz talajra való.
Prunus spinosa, Crataegus monogyna, Pirus communis. — Száraz helyekre való.

Az akácfa szikes talajon nem fejlődik, az eddigi tapasztalatok után 
le kell mondani arról, hogy itt megtelepítsük. Az Aesculus (vadgesztenye) 
sem való ide. A gyümölcsfák közül nem vált be a Juglans regia és Pru
nus cerasus, egészségesen fejlődnek az Amygdalus communis (mandulafa) 
és a Prunus armeniaca (kajszinbarack).
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HARMADIK FEJEZET.

A magassági elterjedés határainak összehason-
r

lítása, középértékek a Magyar Állam területén.
II. k. 122-147. lap.

Összehasonlító táblázatainkhoz kevés hozzáfűzni valónk van. A ma
gashegységi és havasalji típusú fák alsó határai többnyire az északi és 
nyugati területeken: az Északnyugati és Középkárpátokban a legmélyebbek 
(Picea excelsa, Abies pectinata, Pinus montana, P. Cembra, Ribes alpinum, 
Sambucus racemosa stb.) Az erdeifenyő és vörösfenyő minimumai a nyu
gati területeken (Vas-, Zala vm.) vannak. Általános jelenség az is, hogy 
az alsó határok kelet s délkelet felé haladva mindegyre feljebb szorulnak s ilyen 
irányban — de nem ugyanoly mértékkel — emelkednek, eleválódnak a 
felső határok is. A Kárpátok hegyrendszerében az Északnyugati Kárpátoktól 
kelet-délkelet felé haladva, a lucfenyő, mint a havasalji erdőformációk fő
alkotója, a legdélebbre eső hegyláncolatban: a Déli Kárpátokban éri el legnagyobb 
elevációját. Ugyanígy viselkedik a jegenyefenyő, eideifenyő, havasifenyő, 
törpetenyő, vörösfenyő, tiszafa, törpeboróka, kocsánytalan tölgy, gyertyán, 
nyír, havasi éger, hegyi juhar, vörösberkenye, cseresznye, vörösbodza — 
egyszóval erdei fás növényeink javarésze.

ÉNy-i Közép- Északkel. B ihar Délmagy. K eleti Déli
Kárpátok kárpátok K árpátok hegység hegyvidék K árpátok K árpátok

A lúcfenyő felső erdőhatárai Magyarország hegyvidékein (ÉNy—DK-i vetület).
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Főleg az erdészetre nagy jelentőségű, hogy a lucfenyő és jegenye
fenyő tenyészeti öve a délkeleti hegyvidékek hegységeiben nemcsak ma
gas fekvésű (s ezzel a fenyvesek belterjes kihasználása még ma is nehéz
ségbe ütközik, mert a fenyő öve távol és magasra esik a kultúrtermetektől), 
hanem a legkeskenyebb is (minimum a Bihar hegységben 450 m).

A bükk nem simul a fenyők magassági határainak hegyvidéki hely
zetéhez. Nem a Déli Kárpátokban, de a Délmagyarországi Hegyvidéken 
találtuk a magas bükkhatárokat, kivéve a cserjealak (bükkcserjés) felső 
határát, mely a horvát magashegységben a legmagasabb (átlag 1510 m). 
A Délmagyarországi Hegyvidéken hatalmas, 1260 m-es tenyészeti öve do
minálja ezt a területet, háttérbe szorítva a fenyőt és tölgyet egyaránt. 
Szélsőségek: 52 m a Kazánszorosban, 1699 m a Velebiten.

A kocsányos tölgy a máramarosi Tisza-medencében s az Erdélyi 
Medencét övező hegységekben emelkedik magasra s ami feltűnő, az Al
földet környező dombvidéken vagy előhegyeken, a belőle kiemelkedő 
Középhegységben, rög- és szigethegyeken mélyen visszamarad.

A tenger szintjétől, vagy az alföldekről a hegységbe hatolva, innen 
pedig a havasok ormaira hágva, vizsgálati területünkön nagy általános
ságban (országos átlagok) a következő sorrendben lépjük át a jelentősebb 
fafajok tenyészeti határait:

a) a tűlevelűeknél

100 m Juniperus communis a. h.
 ̂ 350 m Pinus nigra a. h.

380 m „ silvestris a. h.
570 m Taxus baccata a. h.
640 m Abies alba a. h.
670 m Picea excelsa sz. a. h.
680 m Larix decidua a. h.
800 m Picea excelsa áll. a. h.

1080 m Taxus baccata f. h.
1100 m Pinus nigra f. h.
1180 m „ silvestris f. h.
1190 m Juniperus communis f. h.
1260 m Abies alba f. h., Juniperus nana a. h.
1410 m Pinus montana a h.
1420 m „ Cembra a. h.
1450 m Picea excelsa, zárt áll. f. h.
1480 m Larix decidua, faalak f. h.
1540 m Picea excelsa erdőhatár
1630 m Larix decidua, törpe f. h.
1750 m Pinus Cembra f. h.
1840 m Picea excelsa, törpe f. h.
1970 m Pinus montana f. h.
2020 m Juniperus nana f. h.
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b) a lombfáknál.
280 m Fagus silvatica sz. a. h.
370 m „ „ áll. a. h.
470 m Acer tataricum f. h.
480 m Quercus conferta f. h.
590 m „ lanuginosa f. h.
610 m Carpinus duinensis f. h., Staphylea pinnata f. h.
620 m Quercus Robur f. h.
630 m Ulmus glabra f. h.
670 m Quercus Cerris f. h., Sorbus torminalis f. h.
680 m Berberis vulgaris f. h., Ligustrum vulgare f. h.
690 m Tilia tomentosa f. h.
700 m Quercus sessiliflora áll. f. h.
730 m Alnus glutinosa f. h.
740 m Acer campestre f. h.
760 m Carpinus Betulus f. h.
770 m Cornus mas f. h.

Í Quercus sessiliflora, Fraxinus Ornus,
78o m I Cornus sanguinea és Syringa Josikaea f. h.-a.
830 m Evonymus europaeus és E. verrucosus f. h.
850 m Prunus padus f. h.
890 m Tilia cordata f. h., Prunus avium f. h.
900 m Rhamnus frangula f. h., Viburnum Lantana f. h.
920 m Alnus incana, Carp. Betulus cserje és Pirus communis f. h. 
980 m Prunus spinosa f. h.
990 m Crataegus f. h.

1000 m Sambucus nigra f. h.
1010 m Fraxinus excelsior f. h.
1020 m Alnus viridis a. h.
1040 m Acer platanoides f. h., Syringa vulgaris f. h.
1050 m Corylus Avellana f. h., Ulmus scabra f. h.
1140 m Betula verrucosa f. h.
1200 m Populus tremula f. h.
1280 m Acer Pseudoplatanus, faalak f. h.
1290 m Sorbus Aria f. h.
1300 m Fagus silvatica, mint felső erdőhatár 
1310 m Fagus silvatica, szórványos f. h.-a lucosban 
1370 m Acer Pseudoplatanus, cserje f. h.
1380 m Fagus silvatica, cserje f. h.
1410 m Sambucus racemosa f. h.
1520 m Sorbus aucuparia f. h.
1580 m Ribes alpinum f. h.
1700 m Alnus viridis f. h.

Félreértések elkerülése végett megjegyezzük még, hogy ha az átlagos 
határ több fajra ugyanaz is, e körülmény még nem jelenti azt, hogy egy
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más társaságában, ugyanabban a régióban is fordúlnak elő. A Quercus 
sessiliflora és Syringa Josikaea közös termőhelyről nem ismeretesek (bár 
mindkettőnek f. h-a 780 m), az Alnus incana a magas hegyvidék, a Car
pinus Betulus inkább az előhegyek 920 m-es átlagmagasságáig ér fel.

A lucfenyő és bükk magassági térfoglalásának kölcsönös helyzetét s Az 
állományt képező fafajok magassági tenyészeti övei-1 leltüntető sematikus 
képek az erdészetileg elsősorban fontos fajok vertikális irányú elterjedé
séről adnak áttekintést.
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Fekete-Blattny: Az erdészeti jelentőségű fák és cserjék elterjedése a Magyar Állam területén.

A lúcfenyő és bükk kölcsönös térfoglalásának és magassági elterjedésének sematikus ábrázolása

a Magyar Állam hegyvidékein.
(A torzított kúpok: a hegyvidék legmagasabb csúcsai.)

Horvát Alpok Magyar Alpok Szigethegyek Alföld Középhegység Ény-i Kárpátok Középkárpátok Északkel. Kárpátok Keleti Kárpátok Déli Kárpátok Délmagyarorsz. Hegyvidék Bihar Hegység

Bükkállományok

a. lúcmentes bükkállomány 
erdőhatárt képezve,

b. bükkállomány felette lúccal és 
esetleg vele váltakozva is.

törpe bükkös öve 
az erdőhatáron.

bükkmentes és uralkodó 
lúcállományok 

(faalak)

bükkel beszórt lúcállomány 
öve

az uralkodó bükkállomány felett.
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’s Az erdészeti jelentőségű fák és cserjék elterjedése a Magyar Állam területén.

z állományt képező fafajok magassági tenyészeti öve

Oélmagy.
Ény-i Kárp. Középkárp. Ék-i Kárp. Kel. Kárp. Déli Kárp. Hegyv. Bihar Hg. Horv. Alpok

I II o
Tölgy

3u. sesslliflora)
Bükk Jegenyefenyő

1. faalak
2. cserjealak

I
Lucfenyő Henyefenyő

1. szórványosan 
2. tömegesen
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NEGYEDIK FEJEZET.

Kísérlet a fólbb tenyészeti tényezők befolyása 
mértékének megállapításához.

a) Az anyakőzet befolyása a fafajok elterjedésére.
A bevezetőrészben (38. lap) mondottakhoz itt néhány statisztikai 

eredményt fűzünk; ezek megbízhatósága mellett szól a felvételek nagy 
száma. Az észlelőlapnak már a bevezetésben közölt mintájából látható 
(25—27. lap.), hogy az észlelésnél az alapkőzet és talajnem megjelölésére 
is súlyt helyeztünk. E megjelölésre mégsem volt annyi idő fordítható, 
hogy ennek alapján a talajnak a fás növények tenyészetére való befo
lyása tudományosan kideríttessék.

Ügy látszik, hogy főbb fanemeink minden anyakőzeten meglehetősen 
egyenlő mértékben el vannak terjedve és csakis a mészkőzetek (mészkő, 
dolomit, márga) látszanak lényegesebb — a gyakorlatban is figyelembe 
veendő —- befolyást gyakorolni némely fás növény elterjedésére.

Csak mészkőzetről jelentették be a Syringa vulgárisát, Juniperus Sabina-t 
és Corylus Colurna-t,1 főleg mészkőzeten találtatott a Quercus lanuginosa 
(376 eset közül 305 esetben), a Fraxinus Ornus (394 eset közül 313 eset
ben) s a Sorbus Ária a Középkárpátokban (102 eset közül 78). A Taxus 
baccata-ró] azt mondhatjuk, hogy ahol a lúc- és jegenyefenyő tenyészeti 
körén kívül található, ott az alapkőzet többnyire mész. A Pinus nigra 
Krassó-Szörény vármegyében csakis mészkő felett, Horvátországban homok- 
kövön és melafiron is tenyészik.

A Kárpátokban a kőzetek befolyása a magassági határok nagyságára 
nehezen deríthető fel, mert alig találunk két olyan egyenlő viszonyok közt 
lévő vidéket, melyeknél csak alapkőzet tekintetében van lényegesebb kü
lönbség s ahol egyéb tényezők befolyása úgy-ahogy kiküszöbölhető volna. 
Nagyjában azt tapasztaltuk, hogy a mészhegyeken a vertikális irányú el
terjedés határai elmosódottabbak, a különböző színtájak erdőformációinak 
alkotói messze túllépik tömeges elterjedésük régióját.

A lucfenyő felső határainál némi előny jelentkezik a mészkőzetek 
javára, de ez átlagban elenyésző, sőt gyakran ellenkezővé is válik, pl. a

1 A delibláti homokon lévő előfordúlását csak irodalmi közlés után vettük.
45Fekete—B lattny: Fák és cserjék elterjedése.
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lucfenyő szakadozott állományainak felső határa a Középkárpátokban a 
.nem-mészkő anyakőzeten fekvő talajokon átlag 35 m-el magasabb, mint a 
mészkőzetek felett; ellenben a Keleti Kárpátokban mintegy 10 m-el, a 
Déli Kárpátokban mintegy 24 m-el, a Bihar hegységben mintegy 60 m-el 
magasabb a mészkőzetek felett. Legnagyobb különbséget kaptunk a luc
fenyő 8 m-es faalakjának felső határánál a Keleti Kárpátokban: -j—72 m-t 
a mészkőzetek javára.

A bükk általában a mészkőzetek felett 'emelkedik magasabbra. Jelen
tősebb különbségek (+  a mész javára):

Középkárpátok, áll. f. h . ----------------- --------------  +  21 m
Keleti Kárpátok, áll. f. h. ___________ ____ — +  87 m
Déli Kárpátok, áll. f. h. — ____    -j- 73 m
Középkárpátok, sz. f. h. lúcosban1 ----------    —• 27 m
Keleti Kárpátok, sz. f. h. l ú c o s b a n ......... ........  - f  9 m
Déli Kárpátok, sz. f. h. lúcosban -------------------  -f- 43 m
Bihar hegység, sz. f. h. lúcosban — — ------  ... +  44 m

A tölgyre (Quercus sessiliflora) vonatkozó észlelések száma nagyobb 
a nem-mészen; a magassági határok átlagai közt különbséget nem talál
tunk, vagy ha igen, úgy ez a nem-mész anyakőzet javára esett, pl. a 
Bihar hegységben.

A mész- és nem-mészterületek magassági határainak összehasonlítása 
azért is körülményes, mert egyes vidékek magashegységi részein alig van 
mész (Máramarosi havasok, Magas-Tátra, Fogarasi havasok stb.) E tekin
tetben eléggé alkalmas területnek bizonyúlt a Nagy-Fátra és Alacsony- 
Tátra összefoglalt hegycsoportja, annál is inkább, mert külön-külön lényegesebb 
különbséget itt nem kaptunk a főbb fafajok felső határaira; ha tehát a 
mész- és nem-mész talajokról való adatokból új átlagokat számítunk, az 
anyakőzet befolyásának mértékéről is kaphatunk némi felvilágosítást.

Átlagos felső határok a Nagy-Fátra és Alacsony-Tátra összefoglalt területén:
mész- nem-mész-

közeten közeten különbség,
t. f. magasság, méter méter

Picea excelsa felső e. h. ............. - 1 4 0 0 1 4 5 0 —  5 0
Abies alba szórv. f. h___________ 1 2 0 0 1 3 3 5 -  1 3 5

í felső e. h. ------ 1 3 0 0 1 2 2 0 +  8 0
Fagus silvatica j áU f h; fe] lúc 1 2 4 5 1 2 6 5 2 0
Quercus sessiliflora szórv. f. h. — 7 5 0 8 4 0 —  9 0

E négy faj közül a mésztalajok itt csak a bükkformáció emelkedé
sét segítik elő, a lúc-, jegenyefenyő és a tölgy határai egyéb anyakőze
ten emelkednek magasabbra. A Délmagyarországi hegyvidéken a kocsány- 
talan tölgy felső határa mésztalajokon átlag 750, nem-mészen átlag 720 m,

1 Ugyanúgy viselkedik, mint e hegyvidék lucfenyője s ez természetes is, mert 
a bükk szórványos előfordúlásának felső határadatai lúcosokból valók.
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tehát itt az ellenkező eredményt kaptuk, mint a Nagy-Fátrán — Alacsony- 
Tátrán.

A hegyvidéki maximumok helyzetére a mésztalajoknak kétségtelen 
befolyásuk van, mert a maximumoknak sokkal nagyobb °/o"a esik mész- 
alapkőzetre, mint amekkora a mészhegyek és az egyéb kőzetekből fel
épült hegységek területe közti — hozzávetőlegesen 1:10—15-höz becsült 
— arányszám.

A maximumok közül esik (%):
H e g y v id é k

Északnyugati Kárpátok — ___ __ _________
Középkárpátok........................................ ............
Északkeleti Kárpátok ___ ________ _________
Keleti Kárpátok....... ............ . .................................
Déli Kárpátok ______ _______ ___ _________
Délmagyarországi Hegyvidék______ _________
Bihar Hegység _____________— .................—
Magyar Középhegység------------— ................ —
Magyar Szigethegyek --------------------------------
Duna-Dráva közti Alpok .....................................
Dráva-Adria közti Alpok — ............- _______

Országos átlag:

mész- nem*mész-
közetre kőzetre

1 0 9 0
2 4 7 6

1 9 9
2 7 7 3
2 8 7 2
4 1 5 9
4 7 5 3
2 8 7 2
5 0 5 0

5 9 5
9 2 0 8

3 7 6 3

b) A kitettség hatása a magassági határokra.

Kitettség (expozíció) alatt értjük általában azt az égtájat, amely felé 
valamely hegyoldal fordulva van. Itt főleg a napsugarak melegítő hatása 
(inszoláció) van tekintetbe véve, a szeleknek való kitettség hatását a kö
vetkező cím alatt tárgyaljuk.

Általában megjegyzésre méltó, hogy a hegygerinceken és tetőkön a 
fatenyészet felső határai átlagosan jóval magasabbak, mint a völgyekben; 
az eltérés körülbelül 90 m. de ez az eltérés az egyes fafajoknál, sőt 
ugyanazon fafaj másnemű határvonalánál és az egyes hegyvidékeken na
gyon különböző. így

méter
a Középkárpátokban mintegy........................ — ........... - 90
az Északkeleti Kárpátokban mintegy ------ -------- ... 50
a Keleti Kárpátokban mintegy ----------------- ----------  75
a Déli Kárpátokban m integy--------------------------------  130
a Biharhegységben mintegy ------------------ -------------  140
a Délmagyarországi hegyvidéken m integy---------------  80

Hogy némi fogalmat nyerjünk e viszonyokról, megemlítünk néhány 
ide vonatkozó számadatot. A lucfenyő felső határai átlagosan körülbelül 
40 méterrel magasabbak a gerinceken és tetőkön, mint a völgyekben. 
A jegenyefenyő fanagyságú (legalább 8 méteres) szórványos előfordúlásá-

45*
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nak felső határa mintegy 150 méterrel magasabb a gerinceken és tetőkön, 
mint a völgyekben. A bükk felső határánál az átlagos eltérés körülbelül 
110 m, de 220 m-t is elérhet (Déli Kárpátok). A kocsánytalan tölgy felső 
határánál ez az eltérés átlag mintegy 60 m, a közönséges gyertyánnál 
mintegy 110 m, de néha a 150 m-t is meghaladja (Középkárpátok), a 
köz. mogyorónál átlagosan mintegy 140 m, de a Keleti Kárpátokban 268 
m. Nevezetes, hogy némely felső határ megfordítva, a völgyekben maga
sabb, így pl. a hamvas éger (Alnus incana) fanagyságú elterjedésének felső 
határa az Északkeleti Kárpátokban 105 méterrel nagyobb a völgyekben 
mint a tetőkön, ami a fafaj természetéből — hogy főként völgyekben 
jő elő — könnyen magyarázható. Kevésbé világos, hogy a Sorbus aucu- 
paria általános (cserjealakú) elterjedésének felső határa a Középkárpátok
ban 24 méterrel alacsonyabb a tetőkön és hogy a lúcfenyő zárt állomá
nyának a felső határa az Északkeleti Kárpátokban szintén a tetőkön mé
lyebb 24 méterrel. A Keleti Kárpátokban a bükk felső határa mint erdő
határ 73 méterrel magasabb a völgyben, mint a gerinceken.

Hét hegyvidéken, összesen legalább 12 fa- és cserjefajt képviselő 
adatok átlagának kiszámításából megállapítható, hogy a sík és völgy, tető 
és gerinc adatainak közös átlaga mindenütt majdnem azonos a különböző 
kitettségű hegyoldalak adatainak átlagával, de mégis ez utóbbi javára 
mutatkozik nagy átlagban néhány méter különbség.

Azok a számsorok, melyek elég teljeseknek látszottak arra, hogy 
belőlük a kitettség hatása kitűnjék, a II. k. táblázataiból vannak véve. E 
számsorok alapján van szerkesztve a következő táblázat, melynek össze
állítását illetőleg felemlítésre méltónak tartjuk a következőket. Azt az át
lagot, mely a IL k. első része táblázatainak utolsó előtti hasábjában a hegy
oldalak határának „adatszám szerinti“ átlagát jelöli, az egyes kitettsé
gek átlagával való összehasonlításra nem tartottuk eléggé alkalmasnak, 
hanem ehelyett a kitettségek átlagainak összegét osztottukja kitettségek 
számával (8-al), aminek eredményét „a kitettségek száma szerinti, átlag“- 
nak neveztük és az alábbi táblázat első hasábjába iktattuk. Ez a szám 
csak kevéssé különbözik az előbbitől, de a kitettségek átlagával való össze
hasonlításra és ellenőrzésre alkalmasabb. Az egyes kitettségek átlagának 
a „kitettségek száma szerinti átlag“-gal való összehasonlítása által nyert 
(-}-) vagy (—) tételek „eltérések“ kifejezés alatt vannak beiktatva az egyes 
kitettségek (É, ÉK, K, DK, D, DNy, Ny és ÉNy) hasábjába. Az összesítés 
legutolsó számsora adja az egyes kitettségeken az átlagtól való eltérések 
középszámát.

Hogy a verőfényes oldalakon az erdőtenyészet általában magasabbra 
hatol, mint az északos oldalakon, annak magyarázatául kínálkozik az az 
általánosan ismert körülmény, hogy előbbiek több napot kapván, hőmér
sékletük nagyobb, mint utóbbiaké. Említésre méltó, hogy az itt felvett 
felső határadatok száma a verőfényes oldalakon nagyobb (3477), mint az 
északosokon (2813). Legnagyobb a déli kitettségen (1333), legkisebb az 
északkeletin (862). Hogy azonban a szabály alól való kivételek honnan
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A kitettség hatása a magassági határokra.

Hegyvidékek és felsó' 
határok

K ite tt
ségek
száma

szerinti
átlag

E ltérések az előbbi átlagtól a különböző, ú. m.

É ÉK K DK D DNy Ny ÉNy

t. f. mag. 
m kitettségü hegyoldalakon m éterekben

I. Középkárpátok
Picea excelsa zárt áll. f. h. . . 1351 — 17 +  1 +  23 — 3 +  18 +  3 — 7 — 16

„ „ szak. áll. f. h. . 1457 — 18 —  14 — 2 — 14 +  23 +  28 +  15 —  17
» „ 8 m  f. h............. 1481 — 24 -  8 —  3 — 9 +  11 +  21 +  12 — 1

Abies pectinata áll. f. h. . . . 1081 -  28 —  84 +  20 +  34 +  23 +  26 +  14 — 8
„ „ sz. f. h. . . . 1259 — 28 -  37 +  2 +  22 +  20 — 19 +  22 +  19

Pinus montana zárt cserjés í. h. 1739 — 67 — 46 +  42 +  56 +  42 +  35 — 35 - 3 0
Fagus silvatica áll. f. h. fel. lűcos 1231 — 51 +  15 +  28 — 11 ±  o +  16 +  21 -  18

„ „ sz. f. h. lúcosban 1254 — 19 — 55 +  26 +  35 +  46 +  16 — 12 - 3 9
„ „ eltörpülés f. h.-a 1344 — 43 — 27 +  12 +  23 +  45 — 3 +  4 — 11

Quercus sessiliflora sz. f. h. . 784 +  9 —121 +  43 — 46 +  66 +  31 +  22 — 3
Carpinus ßetulus sz. f. h. . . 730 — 34 — 37 +  61 — 37 +  30 ±  o -j- 20 — 6
Corylus Avellana f. h............... 1059 +  61 — 83 — 42 — 82 +  27 +  6 +142 — 28
Acer platanoides faalak f. h. . 1048 — 40 — 66 — 30 — 14 +  1 +  29 -\~ 52 +  66

„ Pseudoplatanus faalak f. h. 1238 — 49 — 27 +  33 +  15 +  37 — 29 +  37 — 21
Sorbus aucuparia faalak f. h. . 1335 — 18 -  59 — 1 +  31 +  44 +  65 — 27 — 35

„ „ ált. f. h. . . 1530 ±  0 — 22 +  32 +  7 +  5 — 34 — 6 +  17
Az eltérések átlaga: — 23 -  42 +  15 ±  o +  27 j +  12 +  17 — 8

II. Északkeleti Kárpátok
Picea excelsa zárt áll. f. h. . . 1370 — 15 +  12 +  15 +  1 +  3 -  19 ±  0 — 1

* „ szak. áll. f. h. . 1469 -  4 +  2 — 9 +  2 +  6 -  13 — 6 +  21
„ „ 8 m f. h. . . . 1485 +  3 +  2 — 7 +  6 +  7 — 7 — 11 +  6

Abies pectinata sz. f. h. . . . 1186 — 18 - 3 6 +  35 ±  o +  21 +  7 +  10 -  19
Fagus silvatica f. e. h.............. 1253 — 3 - 1 1 +  28 +  24 — 12 -  26 +  6 — 9
Quercus sessiliflora áll. f. h. . 670 — 41 +  72 +  33 — 10 — 49 +  19 — 4 — 23
Carpinus Betulus sz. f. h. . . 686 -106 +  53 +  14 +  1 +  53 +  29 -  17 — 27
Corylus Avellana f. h ................... 972 — 16 — 25 +  8 — 25 +  37 +  1 +  9 +  12
Alnus incana faalak f. h. . . . 827 +  5 +  3 — 20 -  3 +  3 +  27 -  8 — 9
Ulmus montana faalak f. h .. . 1040 -  33 +  18 — 8 +  37 +  47 - 3 7 -  9 — 15
Acer platanoides faalak f. h. . 1042 — 2 +  3 +  19 +  13 +  15 — 32 -  5 -  15

„ Pseudoplatanus faalak f. h. 1251 — 7 +  10 ±  o +  15 +  13 -  24 -  10 +  6
Fraxinus excelsior sz. f. h. . . 1012 +  17 +  1 +  4 — 17 +  16 -  71 +  19 +  30

Az eltérések átlaga: — 17 +  8 +  9 +  3 +  12 -  10 — 2 — 3

III. Keleti Kárpátok
Picea excelsa zárt áll. f. h .. . 1514 - 3 2 — 15 — 16 -  23 +  9 +  40 — 7 +  44

„ „ szak. áll. f. h. . 1604 — 25 +  30 +  11 — 15 -  16 +  23 +  9 —'15
„ „ 8 m  f. h. . . . 1628 — 17 -  5 -  9 +  io +  21 +  23 — 13 -  8

Abies pectinata sz. f. h. . . . 1335 -  27 +  68 -  23 -  37 +  85 +  8 -  28 — 47
Fagus silvatica áll. f. h. (ált.) 1325 - 3 2 +  14 +  13 +  47 +  4 — 13 -  41 +  6

 ̂ » f. e. h ................. 1350 — 71 +  61 — 20 +  5 — 18 +  36 +  11 -  3
Carpinus Betulus sz. f. h. . . 888 — 60 +  6 — 22 +  49 +  3 — 37 — 8 +  69
Corylus Avellana f. h............... 1166 — 62 -  46 — 2 +171 +  10 +  3 — 57 — 15
Ulmus montana f. h .................. 1191 +  50 — 47 -  13 -  23 +  17 -  15 +  16 +  12
Acer Pseudoplatanus faalak f. h. 1351 — 24 +  31 -  3 — 11 +  15 — 34 +  16 +  7

Az eltérések átlaga: - 3 0 +  10 -  8 +  17 | +  13 1 +  3 1 - 1 0 +  5
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710 A kitettség hatása

Hegyvidékek és felső 
határok

Kitett
ségek Eltérések az előbbi átlagtól a különböző, ú. m.
száma

szerinti
átlag É ÉK K DK D DNy Ny ÉNy

t. f. mag. 
m kitettségü hegyoldalakon méterekben

IV. Déli Kárpátok

Picea excelsa zárt áll. f. h. . . 1700 — 15 +  21 -  28 — 18 +  30 +  5 +  19 — 12
„ „ szak. áll. f. h. . 1751 — 2 +  7 — 20 -  8 — 35 +  34 +  27 -  3
„ „ 8 m f. h.............. 1773 — 51 — 15 — 50 +  81 +  36 +  6 +  34 — 43

Abies pectinata sz. f. h. . . . 1385 -  9 +  37 +  6 — 45 — 27 — 5 +  64 — 17
Fagus silvatica áll. f. h. (ált.) . 1346 -  9 — 43 +  30 +  21 +  14 — 5 — 16 +  6
Acer Pseudoplatanus sz. f. h .. 1419 +  2 +  26 +  7 — 19 — 24 +  44 +  44 -  78

Az eltérések átlaga: 1 -  14 1+  6 — 9 +  2 — 1 +  13 +  29 — 25

V. Délmagyarországi Hegyvidék

17Picea excelsa zárt áll. f. h. . . 1544 +  27 +  38 +  35 +  5 — 66 — 11 — 9
„ „ szak. áll. f. h. . 1597 +  6 — 43 — 13 +  9 +  25 — 2 — 14 +  29
„ „ 8 m f. h. . . . 1607 +  45 — 4 +  6 +  20 — 7 +  25 — 27 — 59

Fagus silvatica f. e. h.............. 1433 +  3 +  io — 22 +  io -  40 +  25 +  6 +  9
„ „8m f. h. az e. h. felett 1449 +  5 +  45 +  18 — 1 — 62 +  28 +  16 — 49

Ulmus montana f. h.................. 1105 + 139 +  91 — 46 — 23 — 61 — 64 +  36 — 70
Az eltérések átlaga: +  30 ! +  21 — 3 +  8 -  23 — 9 +  1 -  25

VI. Bihar Hegység

Picea excelsa zárt áll. f. h. . . 1543 +  49 +  88 +  18 — 49 — 53 — 16 — 5 -  36
„ „ szak. áll. f. h. . 1590 +  3 +  20 +  56 +  27 — 27 — 35 -  23 -  23
„ „ 8 m f. h. . . . 1610 +  19 +  2 +  47 +  11 -  30 — 18 — 2 -  26

Abies pectinata sz. f. h. . . . 1336 — 32 +  41 +  17 — 17 +  60 -  8 — 31 — 31
Fagus silvatica áll. f. h. (ált.) . 1300 -  31 +  46 — 47 — 39 +  20 +  16 ±  o +  38
Quercus sessiliflora sz. f. h. 848 — 19 — 19 — 19 +  1 +  75 +  8 +  21 — 48
Carpinus Betulus sz. f. h. . . 831 — 32 — 17 +  30 +  62 +  23 +  4 — 30 -  42
Corylus Avellana f. h................ 1109 +  31 — 74 +  27 — 16 +  42 +101 — 91 — 21
Acer Pseudoplatanus f. h. . . 1325 — 23 — 26 +  13 — 76 — 79 +  7 +111 +  75
Fraxinus excelsior f. h. . . . 1013 — 79 — 14 — 62 +  22 +111 +  63 -  8 — 35
Sorbus aucuparia f. h............... 1382 — 36 +  32 —124 — 88 +  4 +166 +  21 +  28

Az eltérések átlaga: — 14 +  7 — 4 — 15 +  13 +  26 3 -  11

VII. Dráva-Adria közti Alpok 

Abies pectinata sz. f. h. . . . 1315 +  60 — 28 ±  o -1 2 0 +  79 — 23

1

— i +  34
Fagus silvatica áll. f. h............. 1352 +  25 +  34 — 50 — 16 +  9 +  72 — 57 — 20

„ „ bükkcserjésf.h. 1521 +  27 +  14 — 20 — 93 ±  o — 7 + 109 -  30
Carpinus Betulus sz. f. h. . . 756 — 54 — 16 +  3 +  38 — 2 +  7 +  77 — 54
Corylus Avellana f. h................ 1006 +  76 —107 -  88 +  26 +  78 +  34 — 27 +  4
Acer Pseudoplatanus f. h. . . 1236 +  62 +  16 — 74 —214 +  83 +100 -  68 +  96

„ obtusatum f. h................. 905 —109 +  62 +  51 — 42 — 21 +  2 +  34 +  20
Crataegus f. h............................. 894 — 28 +  6 —131 — 51 í +106 +  12 1+106 — 16

Az eltérések átlaga: +  7 -  3 -  39 -  59 1 +  42 | +  25 1+  22 +  4
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Hegyvidékek és felső 
határok

K ite tt
ségek 

| száma 
szerinti 

átlag
. t. f. mag. 

m.

Eltérések az előbbi átlagtól a különböző, ú. m.

É ÉK K j  DK D DNy Ny ÉNy

kitettségü hegyoldalokon m éterekben

Összesítés hegyvidékek szerint 

I. Középkárpátok............................ — 23 — 42 +  15 + 0 +  27 +  12 +  17
II. Északkeleti Kárpátok . . — 17 +  8 4- 9 + 3 +  12 — 10 — 2

III. Keleti Kárpátok............... — 30 +  10 — 8 +  1 7 +  13 +  3 — 10
IV. Déli Kárpátok................... —  14 +  6 — 9 + 2 —  1 +  13 4 - 29
V. Délmagyarországi hegyv.. +  30 +  21 — 3 + 8 -  23 —  9 4 - 1

VI. Bihar hegység ............................ —  14 +  7 — 4 — 15 +  13 +  26 — 3
VII. Dráva Adria közti Alpok. +  7 -  3 — 39 — 59 +  42 +  25 4 - 22

Köz ép számok:; -  9 |+  1 — 6 — 6 +  12 +  9 +  8

+
— 25
— 25
—  11

+ _ i
-  9

erednek és mennyi része van azok létrehozásában a véletlenségnek, ille
tőleg az észleletek és az adatok felvétele hiányosságának s mennyi a fa- 
és cserjefajok tulajdonságainak, továbbá a szeleknek és más természetes 
és mesterséges körülménynek, melyek a különböző kitettségeket külön
bözőképpen befolyásolják, azt eldönteni nem vagyunk képesek.

Az alsó határokra nézve általában mind az áll, amit a felső határokra 
nézve mondottunk. A számadatok természetesen mások. A Picea excelsa
állományképzésének alsó határa a Bihar hegységben a völgyekben 340 
méterrel alacsonyabb, mint a tetőkön és gerinceken; a Délmagyarországi 
hegyvidéken pedig az Abies pectinata alsó határa 276 méterrel alacsonyabb 
a völgyekben; a Középkárpátokban a Picea excelsa szórványos előfordu
lásának alsó határa 270 méterrel alacsonyabb a völgyekben, mint a tétőkön 
és gerinceken; de sokszor megfordul e szabály, így pl. a Picea excelsa 
állományképzésének alsó határa a Középkárpátokban a völgyekben min
tegy 106 méterrel, a Pinus montana szórványos előfordulásának alsó ha
tára a völgyekben 59 méterrel magasabb, mint a tetőkön és a gerinceken.

A hegyoldalakon az egyes kitettségek befolyását az alsó határok 
futására is hasonlóknak találtuk, mint a felső határokéra. A napos oldalak 
(DK, D és DNy) átlaga mintegy 40 méterrel van a közös átlag felett, az 
északos oldalaké (ÉNy, É és ÉK) ugyanannyival alacsonyabban. A nyugati 
és keleti kitettségeknél lényeges különbség nem észlelhető.

Kívánatosnak mutatkozik még a fa- és cserjefajok tenyészeti öve 
magasságának összehasonlítása az egyes kitettségek mellett.1 Megjegyzendő, 
hogy ez szabatosan csak azoknál a fa- és cserjefajoknál lehetséges, me
lyeknek nemcsak felső, hanem alsó határa is van és ez minden kitettség 
mellett ki vannak tüntetve. Ily teljes átlagsort mutat némely hegyvidéken 
a Picea excelsa, melynek felső határául a szakadozott erdő felső határa, 
alsó határául pedig a szórványos előfordúlás alsó határa, továbbá a jegenye

1 A tenyészeti övék szélességét úgy fejezzük ki, hogy a felső határ átlagos 
tengerszintfeletti magasságából az alsó határét levonjuk.

00 
CO 

lO
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712 A kitettség hatása

fenyő (Abies pectinata), melynek felső és alsó határául a fanagyságú szór
ványos előfordulás vétetett figyelembe.

A lucfen yő  magassági tenyészeti öve méterekben:

Hegyvidék
A hegy*! oldalak  

; átl.-nak  
(középsz.

É ÉK K DK D DNy Ny ÉNy

Középkárpátok............... 919 956 941 992 791 830 1004 912 930
Északkeleti Kárpátok . . 847 864 877 847 833 806 791 819 942
Keleti Kárpátok . . . . 863 918 947 853 900 902 719 822 842
Déli K árpátok............... 962 1011 951 905 1123 883 1121 949 741
Biharhegység................... 700 830 642 778 660 536 601 542 1006

Átlagosan: j 858 916 872 875 861 791 847 809 892
Eltérés (+, —) a középszámtól: +  58 +  14 +  17 +  3 — 67 -  11 -  49 +  34

A jeg en yefen yő  magassági tenyészeti öve méterekben:

Hegyvidék Közép
szám É ÉK K DK D DNy Ny ÉNy

!
Északkeleti Kárpátok . . 550 578 607 604 559 454 471 568 562
Keleti Kárpátok . . . . 558 513 642 577 444 648 550 587 504
Délmagyarorsz. hegyvid. 705 869 537 705 778 634 839 713 563
Dráva-Adria közti Alpok 646  | 710 652 763 390 632 543 730 751

Átlagosan: 615 668 610 662 543 592 601 650 595
Eltérés (+ , —) a középszámtól: 1+ 53 — 5 +  47 — 72 — 23 -  14 - f  35 -  20
A lúc- és jegenyefenyő együtt: | +  55 +  5 +  32 -  35 — 45 — 12 — 7 +  7

Legmagasabbak a tenyészeti övék az.É-i, legkeskenyebbek a D-i olda
lakon, a lucfenyőnél és jegenyefenyőnél e két szélsőséges expozíció közti 
kitérés nagysága kereken 100 m-re tehető.

A gyűjtött adatmennyiségnek expozíciók szerinti megoszlásából fa
fajainknak fényigényességére, vagy árnyéktűrőségére is következtetést von
hatunk. Miután az összes bejelentett előfordúlásokat figyelembe venni ez 
úttal nem lehetett, csupán az elfogadott határadatokat vettük tekintetbe. 
Ki kell még emelni, hogy a fényigényes fák a tetőket s gerinceket kere
sik a völgyekkel szemben; legelői áll e tekintetben a tölgy.

Néhány fafaj előfordúlási eseteinek megoszlását a verőfényes és észa 
kos oldalakon %-okban kifejezve a fénykeresés sorrendjében a következő 
lap első összeállítása mutatja.

Fontosnak tartjuk hangoztatni, hogy az alsó határok adatainak száma 
az északos oldalakon jóval nagyobb, mint a felső határoké és fordítva.

S az a körülmény, hogy több fajnál, — amelyeknek t. i. nálunk alsó 
határuk nincs — csak a felső határadatok száma vétetett tekintetbe, némi 
hibát eredményez; e hiba abban nyilvánúl, hogy ezeket az említett táblázat 
fénytkeresőbbeknek tünteti fel, mint amilyenek valóban s ezzel helytelen 
sorrend is juthatott érvényre.
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So
rs

zá
m

 |j
Fafaj

Azaz expo
zíció, mely
re a legna
gyobb adat
szám esik

Verőtényes1 
DK, D, DNy-i

Északos 
ÉNy,É, ÉK-i

oldalakra eső elöfordúlás, %

1 Quercus sessiliflora. . . D 68 12
2 Acer campestre. . . . . D 61 16
3 Larix europaea................ D 59 14
4 Betula verrucosa . . . . D 51 28
5 Carpinus Betulus . . . . D 49 32
6 Pinus silvestris................ D 46 33
7 Fraxinus excelsior . . . D 45 29
8 Populus tremula . . . . D-DNy 43 31
9 Ulmus montana................ DNy 42 30

10 Acer platanoides . . . . D 41 30
11 Acer Pseudoplatanus . . D 40 34
12 Fagus silvatica................ É 37 36
13 Picea e x c e l s a ................ É 36 37
14 Pinus m ontana................ É 35 40
15 Abies pectinata................ É 32 47
16 Pinus C em b ra ................ ÉNy 29 44
17 Taxus b a cca ta ................ É 29 51

Ennek igazolására számításokat tettünk s ezek eredménye az alábbi 
táblázat:

Valódi alsó és felső 
határokkal bíró fafajok

Azon adatok száma (%-ban), mely a ha
tárok megállapításánál tekintetbe jött

DK-D-DNy-i ÉNy-É-ÉK-i K és Ny-i

o 1 d a 1 a k o n
alsó felső alsó felső alsó Jfelső

h a t á r a d a t o k e/.)

Abies pectinata.................... 13 45 62 33 25 22
Picea excelsa........................ 27 34 40 39 1 33 27
Pinus m ontana.................... 26 43 46 30 28 27
Pinus C em b ra .................... 22 33 55 37 22 30
Larix europaea.................... 43 56 36 21 21 23
Taxus b a cca ta .................... 21 31 68 43 11 26
Fagus silvatica .................... 34 42 46 30 20 28

Átlagosan: ! 27 41 50 33 1 23 26

Tudatában vagyunk annak, hogy ha valaki később nagyobb adat- 
mennyiségre alapítja a megoldást, változhatik a verőfényes és északos 
oldalakra eső adatszám (%) ős itt-ott talán a verőfény keresésének sor
rendje is, az általános következtetés mégis csak az lehet, hogy:

1 Verőfényes oldalaknak mondjuk a DK, K és DNy-i oldalakat, északosoknak pe
dig az É, ÉK és ÉNy-iakat. A százalékok kiszámítása a következőképpen történt: ösz- 
szeadtuk az illető oldalakra vonatkozó adatokat s ez összeg 100-szorosát osztottuk az 
összes oldalak adatszámával. így például a Carpinus Betulusnál a verőfényes oldalak 

100 X  657
százaléka: — — - —  =  48'7, kiegészítve 49%.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



714 A légáramok befolyása

1 . Tetőkön és gerinceken a felső és az alsó határ is magasabb, mint 
a völgyekben.

2. A tenyészeti övék a völgyekben, valamint a tetőkön és gerinceken 
is valamivel alacsonyabbak, mint a hegyoldalakon.

3. A felső határok magasabbak a verőfényes oldalakon, mint az 
északosokon.

4. Az alsó határok is magasabbak a verőfényes oldalakon, mint az 
északosokon.

5. A tenyészeti övék magassága a verőfényes oldalakon kisebb, mint 
az északosokon.

c) A légáramok befolyásáról.

Tudvalévő, hogy a légáramok módosítják az inszoláció hatását, külö
nösen módosítják a kitettségek hőmérsékletét és kiegyenlítik a levegő 
nedvességi különbségeit. Amellett, hogy a légáramok ezen kiegyenlítő ha
tásukkal is befolyással vannak a fás növényzetre, a gyakori és erősebb lég
áramoknak közvetetten — részben mehanikai — befolyást is kell tulajdo
nítani. A szeleknek tenyészetellenes hatása igen szembetűnik az ala
csonyabb erdőtlen hegycsúcsokon, kúpokon, melyeket kizárólag a szél 
hatása folytán kerül el a fás növényzet (v. ö. 298—299. lap), vagy pedig 
cserjéssé törpül a normálisan magastörzsű faállomány. Ügy látszik, hogy 
legjobban éreztetik tenyészetellenes hatásukat az Atlanti óceán felől jövő 
szelek, melyek nálunk általában nyugatiak s északnyugatiak. A fás növény
zet fejlődésére elismert gátló, sorvasztó hatása van a horvát magashegy
ségben a Bórának (ÉK-i szél), Brassó, Háromszék vármegyében és Csík 
vármegye déli részein a Nemerének (ÉK-i száraz szél), Temes, Krassó-Szö- 
rény és Torontál vármegye déli részein a Kossavának (DK-i szél).

A fa alaki kifejlődését, dőlését, koronafejlődését is befolyásolják az 
uralkodó szelek. Legfeltűnőbb a ferde, vagy egyoldalú növés a magánosán 
álló fákon; a krassóvári szilvafák (Krassó-Szörény vármegye) pl. 40—60°-al 
hajlanak el a függélyestől DK-rőí ÉNy-felé.1 Az Alföld legnagyobb részéből 
azt az információt kaptuk, hogy a fák általában ÉNy-ról DK-felé dőlnek. 
A tapasztalat azt tanítja, hogy a hidegebb égtájak felől jövő szelek me
hanikai. hatása mindig nagyobb, mint a meleg égtájak felől jövőké. Az egyol
dalú ágfejlődés oka nemcsak élettani, de mehanikai is, amennyiben a főleg 
télen és kora tavasszal fúvó, jeges és havas szelek az útjukba kerülő rü
gyeket megsemmisítik, sokszor a fák kérgét is leverik, nem is szólva a 
Kossaváróí, mely homokverésével hatalmas károkat okoz.1 2 A vörösfenyő

1 Fekete Lajos, A krassovai szilvafák megdőlése. — Erdészeti Kísérletek 
1908. évf. 128. lap.

2 Lásd a következő fejezetnél: A delibláti kincstári homokpuszta befágításának 
ismertetése.
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kardalakú hajlásút is nem kizárólag a hónyomás, de a szelek is okozzák.1 
A hónyomás a hegyoldalak vörösfenyőtörzseit (a blikkét, juharét, erdei
fenyőét stb. is) mindig a völgy felé görbíti, az egyoldalú hónyomásnak ki 
nem tett helyeken (sík, gerinc) a hajlás iránya majd mindig ÉNy-DK-i, sőt 
a szelekkel szemben álló meredek hegyoldalakon a vörösfenyőtörzsek 
hegynek való dő lését, vagy görbülését is tapasztaltuk. Fekete ily irányú meg
figyelései után arra az eredményre jut,1 2 3 hogy az északi és északnyugati 
szeleknek kitett hegyhátakon, gerinceken, nyergeken, fensíkokon vörösfe
nyőt ültetni nem volna szabad.

A fafajok terjeszkedési képességének és irányának megszabásánál a 
szeleknek szintén jelentős szerep jut.

A szelek ellen legkevésbé védettek a szabadon álló hegykúpok, élek 
s oly hegyoldalak, vagy egy hegykúp oly oldalai, melyeket az uralkodó 
szelek éppen tan gen ciá lisan  érnek (tehát, ha egy hegykúpon ÉNy-i szelek 
uralkodnak, itt — a hegykúp tetejétől eltekintve — legkedvezőtlenebb 
helyzetűek a DNy-i és ÉK-i hajlások). A szél hatásának megítélésénél nagy 
fontosságú a hegylejtő foka és a termőhelynek a felette lévő gerinctől 
való távolsága; egy meredek hegyoldal középső, vagy alsó része gyakran 
éppen azon szél ellen van elegendően védve, melynek irányával szemben áll.

Hogy a szeleknek a magassági (felső) határok leszorítására is befo
lyásuk van, különösképen pedig a faalakú előfordúlás felső határa az 
(lúcfenyő, bükk), mely a szeleknek kitett helyeken depressziót szenvedhet, 
az kétségtelen. Igen sok fafajnál oly DK-i; DNy-i, főleg pedig ÉNy-i leszo
rítást konstatáltunk, melyeknél mindenesetre a szeleket is be kell sorozni 
e leszorításokat előidéző faktorok közé.

d) A földrajzi helyzet hatása a fafajok természetes elterjedésének magas
sági határaira.8

Az észak i szélesség  hatása mértékének megállapíthatása végett az átlagos 
magassági határokat hazánk három erdőképező főfafajánál tesszük meg  ̂
t. i. a lucfenyőnél (Picea excelsa Lk.), mely hazánkban átlagosan mintegy 
1540 méter tengerfeletti magasságban többnyire az erdő felső határát is 
képezi, azután a hükknél (Fagus silvatica L.), mely hasonlóképen sok helyen 
képezi az erdő felső határát és ilyképen, vagy pedig a lúcfenyő közé ke
veredve átlagosan mintegy 1300 méternyi tengerfeletti magasságig hatol 
fel Magyarországon, s végre a tö lgynek  legmagasabbra menő és a hegység
ben leginkább elterjedt fajánál a Quercus sessilifloránál, mely hazánkban 
átlag mintegy 800 méter tengerfeletti magasságig emelkedik.

1 Fekete Lajos, A vörösfenyőtörzsek görbeségének oka. — Erdészeti Lapok 
1880. évf. 337-348. lap. — A fák görbeségének okairól. — Erdészeti Lapok 1881. évf. 
707. lap.

2 Erdészeti Lapok 1880. évf. 348. lap.
3 L. még: Math, és Természettud. Értesitő XXIX. kötet 4. füzet 976. 1.
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A lucfenyőnél az erdőképzés felső határát vettük fel, ott ahol a fák 
elérik még a 8 m csúcsmagasságot; de jónak láttuk ezenkívül a lúcfenyő 
alsó határát is összehasonlítani. A bükknél az általános felső határ, a 
tölgynél a szórványos előfordúlás felső határa mutatkozott az összeha
sonlításra legalkalmasabbnak; azok az észleletek, ahol a fák a 8 méter 
csúcsmagasságot el nem érték, tekintetbe nem vétettek.

Elég gondot adott az összehasonlítandó területek kiválasztása. A Közép
kárpátokat a horvát-szlavon tengerparti hegységekkel több okból nem 
hasonlíthattuk össze. Ugyanis nem esnek ugyanazon hosszúsági fok alá s 
így a hosszúság hatása is belefoglaltatott volna az összehasonlításba; ezen
kívül a tömegesség és környezet is más,

Eleinte alkalmasabbnak látszott az Északkeleti Kárpátok megfelelő 
részének szembeállítása a Biharhegységgel és a Délmagyarországi hegyvi
déknek és a Déli Kárpátoknak megfelelő részével; de ettől el kellett állani 
amiatt az anomália miatt, hogy a Biharhegységben a tölgy felső határa 
magasabb, mint a Biharhegységtől délre eső hazai hegységekben, ami 
valószinüleg a tömegesség és a környező terepviszonyok hatására vezet
hető vissza. Nem maradt tehát más hátra, mint az Északkeleti Kárpátok 
és a Déli Kárpátok egyenlő hosszúsági fokok alatt elterülő részeinek egy
mással való összehasonlítása. Ez a két hegyvidék a 40. és 42. hosszúsági 
fokok között körülbelül egyenlő tömegességgel bír, mindkettő az Erdélyi 
Medence befolyása alatt áll és különben a környezet nem tér el egymástól 
lényegesen. Azért azt hisszük, minden tekintetben leginkább összehason
lítható egymással az északi szélesség hatására nézve.

Mindkét hegységre vonatkozóan úgy írtuk össze az adatokat, hogy 
azok keleti hosszúságának átlaga legfeljebb kevés perccel térjen el egy
mástól, hogy így a keleti hosszúság befolyása kizárassék. A lúcfenyő és 
a bükk adatai úgy csoportosíttattak, hogy átlagos helyzetük Ferrótól mint
egy a 42. hosszúsági fokra essék; a tölgy felső határára vonatkozó ese
tek átlagos keleti hosszúsága Ferrótól csak 41° és néhány perc, mert a 
Déli Kárpátokban felvett adatok Ferrótól szintén átlag 41° 13' alatt fe- 
küsznek.

Az eredményeket a következő kis táblázatban foglaljuk össze.
Ebből a táblázatból látjuk, hogy az Északkeleti és a Déli Kárpátok

ban Ferrótól a 41° és 42° keleti hosszúság táján a főbb erdei fák] magas
sági határában egy szélességi fok átlagosan körülbelül 70 méter magas
sági különbséget okoz; azaz ennyivel emelkedik az illető tenyészeti határ 
átlagos tengerfeletti magassága, ha egy szélességi fokkal közeledünk az 
egyenlítőhöz, de ez a különbség az egyes fafajoknál nagyon különböző, 
így legnagyobbnak találtatott a lúcfenyő elterjedésének felső határára 
vonatkozóan, legkisebbnek a bükk felső határvonalában s általában 1400 
és 1700 m tengerfeletti magasságban legnagyobbnak; ellenben a bükk 
felső határánál, 1200 és 1400 m tengerfeletti magasságok között legkisebb
nek. Hogy ebben mennyi része van a hőmérsék 100 méterenkint való

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



A földrajzi helyzet hatása 717
| T

ét
el

sz
ám

Fafaj,
erdőben, legalább 

8 méter csúcs- 
magassággal

Tenyészeti terület Tenyészeti határ

Az észle. 
átlago s 

hely

keleti
hossz

It esetek 
i földr. 
zete

északi
szél.

Átla
gos

t. f. m1

Esik
egy

széles
ségi

fokra2
0 ' 0 ' m é t e r

1 Picea excelsa Lk. Északkeleti Kárpátok 41°40' -tói
42° 40' K-i hosszig . . . . Átl. f. e. h. 41 53 48 00 1458 )

2 n yi n Déli Kárpátok 41° 40', 42° 407 > 110
K-i hossz k ö z t .................... Átl. f. e. h. 41 55 45 35 1724 )

3 n yi r> Mint 1. a l a t t ............................ Általános a. h. 42 03 48 03 700 )
4 Y) Y) Y) Déli Kárpátok 41°30/ K-i hossz

1 51tól K e le t r e ............................ Y) » Yl 42 05 45 39 823 I
5 Fagus silvatica L. ÉK-i Kárpátok 41° 40', 42°40'

K-i hossz k ö z t .................... Általános f. h. 42 04 48 03 1286 )
6 » Y> Y) Déli Kárpátok, 41°15/ K-ihosz- > 3

szúságon felüli esetek . . . Yl Y) Yl 42 00 45 37 1367 J
7 Quercus sessili Északkeleti Kárpátok 40° 10'

flora Salisb. K-i hosszúságon felül . . . » Y) W 41 17 48 12 736 )
8 Quercus sessili > 86

flora Salisb. Déli Kárpátok............................ Yl. Yl Y) 41 13 45 37 958 1
Egy szélességi fokra esik átlag: 70

csökkenésének a különböző magassági régiókban, mennyi az illető fafaj 
sajátságainak, annak kiderítése a jövő feladata. E kérdésekre az eddigi 
észleletek alapján — úgy hisszük — megbízható feleletet adni nem lehet. 
Az ugyanazon keleti hosszúság alá eső hegyvidékek összehasonlítása által 
is igeti különböző adatokat kaphatunk, sőt anomáliák is előfordúlhatnak. 
Igen jó példa erre a Bihar hegység szóban forgó viszonyainak összehason
lítása a vele egyenlő keleti hosszúságok alá eső Északkeleti Kárpátoknak 
és hazánk déli hegységeinek megfelelő részeivel.

így a Bihar hegység és az Északkeleti Kárpátok között egy széles
ségi fokra a lúcfenyőerdő felső határainak átlagaiban 149 m különbséget 
találtunk, továbbá egyfelől a Bihar hegység, másfelől a Délmagyarországi 
hegyvidék és a Déli Kárpátok között 65 métert; a bükk erdő elterjedésé
nek felső határára nézve pedig a Bihar hegység és az Északkeleti Kárpá
tok között 76 métert; egyfelől a Bihar hegység, másfelől pedig a Délma
gyarországi hegyvidék és a Déli Kárpátok között 47 métert. Legsajátsá
gosabb azonban a kocsánytalan tölgy (Quercus sessiliflora) viselkedése, 
melynek felső határa a Biharhegységben (átlagosan 46° 35' északi széles
ségnél) 858 méter, míg az Északkeleti Kárpátok megfelelő meridiánjai közt 
(átlag 48° 33' szélesség alatt) 609 méter. Esik tehát egy szélességi fokra 
126 méter. Ellenben egyfelől a Bihar hegység, másfelől a Délmagyarországi 
hegyvidék és a Déli Kárpátok között ez a határ az egyenlítő felé való

1 A t. f. magasságok összege osztva az esetek számával.
8 A t. f. magasságok különbsége, osztva az északi szélességnek fokokban és a 

fok tizedes törtjeiben kifejezett különbségével.
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közeledéssel 76 méterrel csökken. Ez igen nagy anomália, mely talán azzal 
volna magyarázható, hogy a Biharhegységet minden oldalon terjedelmes 
dombvidék és előhegység veszi körül; ellenben a Délmagyarországi hegy
vidék a Nagy Magyar Alföld és a Román Alföld közé eső elég keskeny 
pásztára szorítkozik.

Az utóbb említett eredményeket áttekintés végett jónak láttuk az 
alábbi táblázatban is feltüntetni:

T
ét

el
sz

ám Fafaj Tenyészeti terület Tenyészeti határ

Átlagos földrajzi 
fekvés Átla

gos 
t. f. m.

Esik
egy

széles
ségi

fokra
keleti
hossz

északi
szél.

0 ' 0 ' m é t e r

1 Picea excelsa Lk. Északkeleti Kárpátok a hosszú
ság 39° 407 és 41° 107 között Felső erdőhatár 40 50 48 32 1272 } 149

2 n n 11 Bihar h egység ............................ n a 40 25 46 35 1563 )

3 ii ii n Délmagyarországi hegyvidék i 65
és a Déli Kárpátok 41° 10' j
K-i h o s s z ig ............................ n n 40 19 45 18 1646

4 Fagus silvatica L. Északkeleti Kárpátok a hosszú
ság 39°407 és 41°107 közt ii n 40 38 48 42 1193 }

5 71 11 11 Bihar hegység............................ n n 40 21 46 30 1360 \
6 V) 11 11 Délmagyarországi hegyvidék 1 47

és a Déli Kárpátok 41° 107 j
K-i h o s s z ig ............................ 5» n 40 06 45 10 1422

7 Quercus sessili- Északkeleti Kárpátok 39° 407 és
flora Salisb. 41° 107 hosszúságok között Általános f. h. 40 31 48 33 609 } 126

8 Quercus sessili- Bihar hegység............................ n n 40 34 46 35 858
flora Salisb.

9 Quercus sessili- Délmagyarországi hegyvidék ,— 76

flora Salisb. és Déli Kárpátok 39° 407 és
40° 107 K-i hossz közt . . .

1
n n 39 58 45 05 726

A 8 . és 9. tétel között tehát más, a tölgy felső határát lenyomó té
nyezők annyira túlsúlyra emelkednek az egyenlítőhöz való közeledés ha
tása felett, hogy ennek befolyását az ellenkezőre változtatják.

A földrajzi hosszúság befolyásának mértékét számokban kifejezni meg
kíséreltük ugyan, de ez a kísérlet meddőnek volt mondható azért, mert 
hegységeink orografiai alakúlása olyan természetű, hogy legalább megköze
lítőleg egyenlő jellemű területrészt összehasonlítás céljából kiválasztani 
sem lehet. Hogy kelet felé általános határemelkedés tapasztalható, ezt már 
több helyen (39. és 701. lap) hangoztattuk.

e) A hegység tömegességének s a hegységi klímának befolyása a fafajok
magassági határaira.

Általános hiedelem, hogy a hegységek a klímát lehűtik. Ez így is 
van, ha a hegység klímáját alacsonyabb környezetével hasonlítjuk össze, de
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egészen más nézetre kell jönnünk akkor, ha a hegység klímáját más 
ugyanazon földrajzi fekvésű és ugyanazon magasságban lévő légrétegeké vei 
mérjük össze. Azt fogjuk ugyanis tapasztalni, hogy a hegység a levegő 
hőmérsékét emeli s így egészben a tenyészeti határokra is emelőleg hat. 
Minél nagyobb a földemelkedés, annál csekélyebb a léghőmérséknek t. f. 
magasság okozta fokozatos csökkenése.1

A tömegesség hatását számokban kifejezni alig lehet, bár a tömeges
ség befolyása a fák tenyészeti határain minden hegyvidéken szembetűnő; 
erre a magassági elterjedés tárgyalásakor gyakran reámutattunk. Az Észak
keleti Kárpátoknak nyugati (kisebb tömegű) és keleti (nagyobb tömegű) 
része kiválóan alkalmas a szembeállításra: 110  m-t tesz ki az az átlagos 
magassági különbség, mely e két rész magassági határai közt van (v. ö. 
266. lap.) A Szigethegyek tárgyalásakor tettük szóvá azt a jelenséget, 
melyet első sorban a tömegesség hiánya okozhat, hogy több fafaj, főleg a 
tölgyek és kisérőik e kis magasságú hegyek tetejéig ritkán jutnak fel s 
főleg a kocsányos tölgy az, mely itt csökönyösen legfeljebb a hegy lábig 
emelkedik; viszont a tömeges hegységek belsejében (Középkárpátok, Bihar- 
hegység, Keleti Kárpátok stb.) tekintélyes magasságot ér el. A tömegesség 
befolyásának tulajdonítjuk, hogy a jegenyefenyő szórványos előfordúlásának 
felső határa a Középkárpátokban (1260 m) átlagosan 80 m-e! magasabb, 
mint a keletebbre fekvő Északkeleti Kárpátokban (1180 m). A Középkár
pátok hegycsoportjainál a lúcerdőhatárok közti ingadozás (194. lap) a hegy
csoportok tömegeivel arányban áll: vezet a Magas Tátra, legjobban elmarad 
a Kriván-Fátra.

Mindez igen jól összevág azzal, amit a szomszédos vidékek emelke
dettségének a magassági határok helyzetére való befolyásáról a Bihar hegy
ség K-Ny-i területének szembeállításakor mondottunk volt (533. lap). A 
szomszédos vidék emelkedettsége ugyanis úgy hat, mintha a liegység ez 
oldalon tömegesebb volna.

Lorenz szerint „a hegység klímáját főképen a hőmérsékleti szélsősé
gek enyhítése és a levegő viszonylagos nedvességének, valamint a csapa
dékoknak nevelése jellemzi“, bár mint Róna Zs. mondja — „a hegyvidék 
az éghajlati egyenlőtlenségek színhelyé“1 2; ez úgy értelmezendő, hogy míg 
nagy kiterjedésű sík területek megközelítőleg ugyanazon klímával bírnak, 
a hegység egy-egy helyére érvényes megállapítás már a legközelebbi szom
szédságra sem vonatkoztatható.

A hegyvidék felsőbb részein az inszoláció hatását jobban kiegyenlíti 
a légtenger, az alsóbb részek északi lejtőin is erősebb a kiegyenlítés, 
mint a délieken; ennek bizonysága, hogy a tenyészeti övék magassága is 
a D-i oldalakon legkisebb, az É-iakon legnagyobb (712. lap).

Hogy a magassági határoknál a kitettségek közti ellentétek a maga-

1 J. R. Lorenz u. Rothe, Lehrbuch der Klimatologie 1874. — 256. és 263. lap.
2 Éghajlat II. k. 96. lap.
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sabb szintekben teljesebben kiegyenlítődnek, mint a hegység alacsonyab
ban fekvő részein, összehasonlító számításaink szépen igazolták:’

Ha az átlagos tenyészeti határ

A D-i olda
lak átlag

határa 
az É-iak 

fölé emel
kedik 

átlag (m*el) Fe
lh

as
zn

ál
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es
et
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 s
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a

1400 m-en fölüli felső határ... 7 9
1000 és 1400 m közti f. h. ... 27 30
1000 m-en aluli felső határ ... 67 12
1000 m-en aluli alsó határ ... 111 7

Ezzel az eredménnyel is teljesen egyezik a Bihar hegység K-Ny-i 
területének összehasonlító számítása: az 1000 m-en felüli tenyészeti hatá
rok K-Ny-i átlagos különbsége csak 36 m, az 1000 m-en aluliaknál 150 
méter (534. lap). A hegységi klíma a szomszédság hatásából eredő regio
nális határkülönbségeket — a hegység főtömegei felé haladva — mind
jobban kiegyenlíti.
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T e r m é s z e t e s  é s  m e s t e r s é g e s  b e f o ly á s .  —  A z  e r d ő h a tá r o k  m e s t e r s é g e s  d e p r e s s z ió j a ;  
r é g ió - c s e r e .  —  T ö r e k v é s  a z  e r d ő  e l v e s z t e t t  u r a lm á n a k  v i s s z a s z e r z é s é r e .  —  A  n ö v é n y 
fö ld r a jz  a z  e r d ő m ív e lé s  s z o lg á la t á b a n ,  a z  e d d ig i  e r d ő s í t é s e k .  —  E r d ő t e le p í t é s  a  h a v a 
so n . —  E r d ő s í t é s ,  I. a z  A lfö ld  s z iv é b e n  (Kiss F E R E N C -től), II . a  d e l ib lá t i  f u t ó h o m o k o n  

(A j t a y  JE N Ö -tő l) s  I I I . a  K a r s z to n  (N y i t r a y  O T T ó-tó l).

A bevezetőrészben (38—40.1.) is rámutattunk röviden azokra a ténye
zőkre, melyek az erdőt alkotó fafajok elterjedésére befolyással lehetnek. 
A klímaváltozások kellett hogy maguk után vonják a fafajoknak a klímai- 
és talaj-állapothoz alkalmazkodó váltakozását, az erdőformációk eltoló
dásait, vizszintes és magassági határaiknak ingadozását. Nem szabod elfe
lednünk, hogy az erdők jelenlegi képe még ma sem végleges állapot, de egy 
fejlődési fok. Míg azonban e változásokat előidéző okok a történelem előtti 
időkben majdnem kizárólag klímaiak voltak, a történelmi idők beállta óta 
elsősorban az emberi ténykedésnek kell tulajdonítani nemcsak az erdők kiterje
désének és állapotának, de fa ji összetételének változásait is. Indokolni sem kell, 
hogy a kultúra haladásával miért kisebbedett az erdő oly óriási mérték
kel. Nem is szükséges érveket felhozni annak igazolására, hogy jelenleg a 
mesterséges faktoroknak jut legnagyobb szerepök az erdők mennyiség- és 
minőségbeli állapota előidézésében. Ez a mesterséges befolyás mindegyre 
erősödik s a természetbúvárnak hovatovább alig teljesülhet az a vágya, 
hogy teljesen érintetlen, kultúrám entes területre bukkanjon. Az összefüggő 
erdők közé terjedelmes erdőtlen tájak ékelődtek, melyeken eredetileg vala
mely fás növény klimai határa futhatott át: ma már eltűnt, elmosódott, 
vagy eltolódott. A jelenlegi tenyészeti határok ritkán klímái határok, mert 
ezeket többé-kevésbé az ember változtatta meg. Aprólékoskodásnak lát
szik, de a természetes állapotok megbolygatott rendjére gondolva mégsem 
az, ha egy növényfaj territoriális elterjedési határának megvonásánál a 
tömegesebb elterjedés szélein túl — esetleg csak egy-egy példány képé
ben, vagy sziklaterületek védelme alatt — jelentkező szigetszerű előfordú- 
lást is tekintetbe veszünk. Az erdőt alkotó fafajoknál a jelenlegi szórványos 
előfordúlás határai talán a tömeges elterjedés határvonalát jelölték egykor. 
Néhány fafaj majdnem végleg eltűnt egyes vidékekről, pl. az Alföld északi 
részéből a cser, melyről föltesszük, hogy másutt is tenyészett, nemcsak a

46Fekete— Blattny : Fák és cserjék elterjedése.
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Bodrogközben (93.1.), — az összefüggő bükkösök némely vidékéről a tölgy, 
melynek maradványa néhány alig hozzáférhető sziklaszigeten maradt csak 
fenn (308—309. 1.)

Hogy az alsó erdőtájon sokkal nagyobb volt az erdőpusztítások mér
téke, mint a felsőn, ez természetes. A felső erdőtájon, főleg az erdőhatárok
nál lévő irtásokat a gyakorlott szem azonnal észreveszi.

A tengerparti Karszt híres kopársága is nagyrészt mesterséges eredetű, 
előidézésében az ember vette ki a javarészt.1 Talán már a középkorban 
tűnt el innen az erdők egy része. Bizonyos, hogy a tengerparti városok 
közelében elterülő és a hajók által látogatott partmellék erdőségei leg
először estek áldozatúl a fejszének. Azonban a századokon át — s még 
most is — dívó rendetlen szálalás dacára az erdő, úgyahogy, mégis meg
maradt volna, ha a hegyi pásztornép a fejsze által nyitott minden hézagot, 
minden meggyérített állományt azonnal el nem foglalt volna marháival, 
juhaival s főleg kecskéivel s a közös vagyont képező területet ne tekintette 
volna szabad prédának. E pásztornép gondoskodott arról, hogy az erdőnek a 
hajóépítők és fakereskedők által visszahagyott részei tűzzel-vassal s végre 
a legelőmarha segítségével elpusztíthassanak. így aztán nemcsak a tengeri 
Karszt lett kopárrá, hanem behatolt az erdőpusztítás messze a horvát 
felföld belsejébe is. Olykor még az egykori katonai fenhatóság is elősegí
tette az elkopárosítást, mert nem elégedve meg azzal, amit a paraszt 
jószántából irtott, büntetés terhe alatt kötelezte a családfőt, hogy rétjét s 
legelőjét szaporítsa, a kiirtott erdők kedvezőbb területeit megmívelje s 
így a szaporodó család részére uj létföltételeket teremtsen. Ez az intéz
kedés idővel igen megboszúlta magát, mert a legelők és rétek pusztulását, 
teljes elkopárosodását, a gazdasági állapotok hanyatlását oly szembeötlővé 
tette, hogy a 18. század közepe felé a katonai kormányzóság is belátta, 
hogy itt erélyes lépéseket kell tennie s 1764-ben a kecskék kiirtását ren
delte el. A határőrök elkeseredése folytán e rendelet később nem hajtatott 
végre, a kecskék újra elszaporodtak s a mostoha állapotok csakhamar 
még rosszabbra fordultak. A II. József császár alatt szerkesztett katasz
terben a 400 m t. f. magasságon fölüli terület még mint kincstári erdő 
van feltüntetve, ezt csak a 19. század elején pusztították el, sőt még az 
ötvenes években véghezvitt telekkönyvezés is nagy erdőségeket mutat ki 
a tengerparti hegység e régiójában; ezek most mint a községekhez tartozó 
kopár területek és legelők tartatnak nyilván.

Hogy az erdő- és különösen a talaj-pusztulás gyors terjedését a mész
kőtalaj ismert tulajdonságai és a veszedelmes bóra is elősegítette, az két
ségtelen, de még bizonyosabb, hogy az elkopárosodás főokozója a lakosság 
volt. A csapadék és a szél csak bevégezte azt} amit az ember megkezdett: a talaj
pusztulás csak következménye volt az erdöpusztításnak.

Ahol kisebb mértékű volt az erdő visszaszorúlása, mint a Karszton,

1 Fekete Lajos, Horvát-Szlavonország erdészeti viszonyai. — Erdészeti Lapok 
1890. évf. 801 - 825., 899-912. lap.
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ott az erdőtlen területeknek és az erdőnek megoszlása többnyire az 
orografiai viszonyoktól függött. A köves, sziklás, meredek hegyoldalakról 
csak akkor tűnt el az erdő, ha ez emberi telepekhez közel esett, egyéb
ként a hegység jelleme szabta meg a mesterséges tisztások helyét: míg 
pl. a Szebeni és Hunyadi havasokon, főleg a magasabb fekvésű lapos 
hegyhátak voltak erre alkalmasak, addig az éles mellékgerincekkel bíró 
Fogarasi havasokban inkább a hegység szelid kifutású lejtőin szabta sző
kébbre a lakosság az erdők területét.

Az emberi ténykedés hol egyik, hol másik fafajnak kedvezett; az 
emberi lakóhelyek közelében főleg azok jutottak uralomra, melyeknek 
erősebb sarjadzási képességük volt, az alsó erdőtájon és a mezei tájon a 
tölgy-, gyertyán-sarjerdők és bokrosok, feljebb inkább a bükksarjerdők, 
égeresek, nyíresek. Északmagyarország fenyvesterületének legelőin a boróka 
hatalmasodott el, a bükkrégióban többnyire a mogyoró. Az égeres elhagyta 
a patakmelléket s belepte a hegylejtők és dombhátak kaszálóit, rétjeit. 
A messzeszálló, vagy kedvelt állati eledelül szolgáló maggal bíró fajok az 
irtott terület uj benépesítői közt előtérbe jutottak, a mezei juhar, galagonya, 
vackor, som, bodza az állandó emberi lakóhelyek környezetében léptek 
fel tömegesen, a havasalji erdők vágásait berkenye, kecskefűz lepte el stb. 
A fenyő volt többnyire az, mely nálunk területet vesztett, az erdeifenyő 
kivételével, melynek természetes elterjedését éppen az ember erdőpusztító 
tevékenysége segítette elő az ország nyugati és északi területén. Beigazo- 
lást nyert, hogy Németországban éppen a fenyő terjeszkedett — főleg mes
terséges úton — a lombfák (tölgy, bükk) rovására s az utolsó évszázadok 
alatt óriási területeket nyert.1

Az erdészet működése nyomán is nagyot változott az erdők képe. 
Tarvágások területére saját gazdasági céljai érdekében oly fajokat tele
pített, melyek azelőtt gyengén, vagy egyáltalában nem voltak képviselve; 
értéktelen erdőket alakított át értékesebb állományokká: kopárt, vízmosást 
fásított eredménnyel s talán oly fajokkal, melyek ott sohasem termettek 
(pl. ákác); kísérletezett, próbálkozott — több-kevesebb sikerrel — külföldi 
fajokkal is; áldásos tevékenységének nyoma, eredménye amerre nézünk.

* *
*

A felső erdőhatárokon mindig megállapítható a mesterséges leszorítás, 
akár lúcfenyő, akár bükk képezi az erdőhatárt. A bükkerdőhatárokon ta
pasztalható depresszióról már e kötet 296—300. lapjain esett szó, most 
inkább az ország keleti és déli havasainak napos oldalain, a lúcfenyő felső 
tenyészeti határánál tapasztalható leszorítás eredete és mértéke felől

1 Haíjsrath H., P f la n z e n g e o g r a p h is c h e  W a n d lu n g e n  d e r  d e u t s c h e n  L a n d s c h a f t .  
169. la p .
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akarunk tájékozódni s e célból a gyakorlatban működő szaktársak hely
színi tapasztalatokon alapuló véleményét is kikértük s erre súlyt helyeztünk.

Az erdőterületre veszteséget jelentő, az erdőhatáron, vagy ennek 
közelében megállapított főbb károsítások a következők:

a pásztortanyáknak (sztina) az erdőterületen való elhelyezése, 
állatokozta gyökérsérülések, horzsolások folytán beállott elszáradás, 

gombabetegségek fellépése,
épületifa szerzése pásztortanyák építéséhez, 
kéreghántás ezek befedésére, 
tüzifanyerés a pásztortanyákhoz,
gyűrűzés; fák ledöntése juhok, de főleg kecskék takarmányozása 

végett,
a havasi legelők szélén magavetés útján keletkezett fiatalos kímé

letlen lelegeltetése,
az erdő természetes felujúlásának, egészséges, magastörzsű erdő létre

jöttének meghiúsítása marharágás következtében,
az erdők állományának megritkítása folytán fellépő széltörések, 
gondatlanság okozta erdőégés,1 vagy szándékos gyújtogatás, a mele- 

gítő-tüzeknek a fák tövénél való rakása.
A magashegységi erdők és az ezzel kapcsolatos havasi területek 

elég nagy része a magyar erdőkincstár birtokát képezi. A nyolcvanas 
évek óta az összes havasok alatti erdők (véderdők) a legszigorúbb tilalom 
alá helyeztettek; ettől az időtől fogva itt számottevőbb erdőpusztítás, 
vagy irtás alig fordúlt elő. A megállapítható területcsökkenés az erdő
törvény életbelépte előtti időből származik s legtöbbnek ma már kelet
kezési módját sem lehet meghatározni.

Nagyobb eltérések általában csak a délnek hajló hegyoldalakon, az 
erdők szélein elterülő fensíkokon és lankás gerincek mentén találhatók. 
Hogy ez így van, ennek egyik oka, hogy a délnek hajló hegyoldalakat a 
pásztorok előszeretettel gyérítették, mert a hó ezekről a részekről hetek
kel hamarább megy el s így az állat — kivált a ritkás erdők bujább 
növényzetében — bőséges táplálékot talált már akkor, mikor a tulajdon
képpeni havasokon s az északi lejtőkön fű még alig volt. A másik ok a 
pásztornak az a szokása, hogy tanyáját rendszerint nem a havason, de 
az erdőnek széltől védett, lankás helyein szereti elhelyezni, hogy a fák 
alatt a jószág rossz idő esetére védelmet találjon s hogy a tűzifa és víz 
közel legyen a tanyához. Az ily helyeken a törzsek alsó részét 2—3 m 
magasságig lekérgezték, egyrészt hogy a kunyhókhoz fedőanyagot nyerje
nek, másrészt, hogy az így kiszáradt fa a következő évben kész, száraz 
tűzifát szolgáltasson. A károsításnak ez a módja elvétve még ma is elő-

1 A z  é s z a k i  —  t ó t a j k ú  —  v id é k e k e n  s z o k á s b a n  v a n , h o g y  a  m e g t ö m ö t t  p ip á t  
e lő s z ö r  t ű z b e  t e s z i k  s  í g y  é l v e z i k  ( z a p e k a ő k a ) , t e h á t  m in d e n  p ip á r a -g y ú j tá s k o r  t ü z e t  
é le s z t e n e k ,  e z e k e t  g y a k r a n  e lh a g y j á k  s  e z á l t a l  a  g o n d a t la n s á g  o k o z t a  e r d e i  t ű z e s e t e k  
s z á r a z s á g  id e jé n  g y a k o r ia k k á  l e s z n e k .
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fordúl egyes helyeken, bár a kunyhóknak kéreggel való fedését megyei 
szabályrendeletek szigorúan tiltják s ezen tilalom ellen vétők ez alapon 
büntettetnek, akár tetten érettek, akár nem.

Míg az északi oldalak az ilyen károsításoktól nagyrészt mentesek ma
radtak, addig a D-DK-DNy-i lejtőkön gyakori havasnyúlványok keletkezése 
főleg ezekre az okokra vezethető vissza.1

A fáknak a t. f. magasság okozta eltörpülése, a meglett korú fák 
alaki kifejlődése elég biztos útmutatást nyújt ahhoz, hogy kérdéses helye
ken eshetik-e szó a havasi erdőhatár leszorításáról s ez a leszorítás körül
belül mily mértékű? (196. lap.)

Ezen a helyen kell hogy szóvá tegyük azt a többször vitatott kérdést 
is, vájjon mily körülmények együttműködése juttatja a bükkállományt a 
fenyves fölé ? Általában úgy van, hogy területünkön a lúcfenyő helyezke
dik a bükkös fölé; azt is meg kell jegyezni, hogy a mediterrán hegyek
ben az erdőhatár képzésénél már a bükké a vezetőszerep s a tűlevelűek 
(főleg a lúcfenyő) háttérbe szorúlnak. Ha tehát már a horvát magashegy
ségben más viszonyokat találunk e tekintetben, mint a Kárpátok havasain, 
ezt természetes növény földrajzi jelenségnek kell tartanunk, melyhez a 
lúcfenyő és bükk földrajzi elterjedése adja meg a magyarázatot.

A magassági elterjedés méltatásából kivehető, hogy a bükk ésjege- 
nyefenyő rendesen egy szintájon végzi tenyészetét s Momentes területe
ken a jegenyefenyő sohasem lépi túl a bükk erdőhatárt, legtöbbször nem 
is éri azt el. Téves dolognak tartjuk tehát rendkívülinek minősíteni oly 
eseteket, ha a jegenyefenyves öve felett bükkös uralkodik.“ Növényföld- 1 2

1 B é k y  A l b e r t  (É rd . L a p o k  1907 . é v f .  958 . la p ) s z e r in t :  „A  r é g ib b  id ő k  p u s z t í 
t á s a  u tá n , a z  e r d ő  v i s z o n t  m in d e n ü t t  i g y e k s z ik  fö l fe lé  a  t e n y é s z e t i  h a tá r ig  s  h o g y  a  
k é r d é s e s  h e ly e k e n  n e m  t u d o t t  a  n a p o s  o ld a la k o n , a z  á r n y a s  o ld a la k o n  t e t t  e lő h a la d á -  
s á v a l  l é p é s t  t a r t ó i ,  e z  k iz á r ó la g  a  d é ln y u g a t i  s z é l  s o r v a s z t ó  h a tá s á n a k  t u la j d o n íth a t ó .“

B É K Y -n ek  e z t  a  m a g y a r á z a t á t  é p e n s é g g e l  n e m  t u d j u k  e lfo g a d n i ,  j ó l le h e t  h a z á n k  
k e le t i  é s  d é lk e le t i  h e g y s é g e ib e n  v a ló b a n  n y u g a t i  s z e l e k  u r a lk o d n a k ;  d e  n e m  k e l l  e l f e 
le d n ü n k , h o g y  a h o l a  h ir e s  N e m e r e  s z e l e  é p p e n  a  hideg lejtöket ériy „ h a tá s a  a  n a p fé n y  
é s  m e le g  k i s e b b  m é r t é k é n e k  a z  e r e d m é n y é v e l“ e g y ü t t  f ö l t é t ie n  d e p r e s s z ió t  k e l le n e  h o g y  
e lő id é z z e n ,  m e r t  h a  ú g y  a  m e le g  k i s e b b  m é r t é k e  (É -i o ld a la k ) ,  m in t  a  s z é l  d e p r e s s z ió s  
h a tá s o k a t  e r e d m é n y e z n e k ,  ú g y  e g y ü t t  l é p v e  fe l, f o k o z o t t  m é r t é k k e l  k e l l  h o g y  f e l id é z z é k  
a  f ö l t é t e l e z e t t  d e p r e s s z ió t .  B é k y  k ü lö n b e n  a b b ó l a  h e ly t e l e n  a la p g o n d o la tb ó l  in d ú l  k i i 
h o g y  a  r é g ib b  id ő k  p u s z t í t á s a  m in d e n  e x p o z íc ió n á l  e g y e n lő  m é r t é k ű  v o l t .  A v a ló s á g  
a z , h o g y  a z  é s z a k i  le j tő k  j e l e n le g i  e r d ő h a tá r a i  j o b b a n  m e g ő r iz t é k  a z  e r e d e t i  á l la p o to k a t  
s  í g y  a  m e s t e r s é g e s  a k a d á ly o k t ó l  e l t e k in t v e  i s  h o s s z a b b  id ő r e  v o ln a  a  t e r m é s z e t n e k  
s z ü k s é g e  a  n a p o s  o ld a la k  i r t á s a i t  a z  e r d ő  r é s z é r e  v i s s z a h ó d í t a n i ,  m in t  a z  é s z a k ia k é t .  
A n á lu n k  u r a lk o d ó  s z e l e k  (a  b ó r a  k iv é t e l é v e l )  a  f e n y ő  t e l e p ü lé s é t  n e m h o g y  g á t o ln á k ,  
d e  e lő s e g í t ik ;  m á s  k é r d é s  a z , h o g y  a  k e l e t k e z ő  e r d ő  a la k i  k i f e j lő d é s e  a  s z e l e k n e k  
k i t e t t  h e ly e k e n  k e d v e z ő t l e n  ( s z a k a d o z o t t  tö r p e -á l lo m á n y o k , g y o r s  e l t ö r p ü lé s ,  e g y o ld a lú  
á g f e j lő d é s  s tb .) , a  s z e l e k t ő l  v é d e t t e k e n  p e d ig  k e d v e z ő b b .

2 A 704. lapon lévő sematikus kép (Az állományt képező fafajok magassági te
nyészeti övei) szerint a jegenyefenyő felső határának átlaga mindig alacsonyabb, mint 
a bükké.
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rajzilag ez is természetes jelenség s mesterkélt magyarázatok1 itt nem 
állják meg hely őket.

Ami azonban a növénygeografusok előtt is feltűnő jelenség,1 2 ez a 
lúcfenyves feletti bükkrégió a Kárpátok területén. Keletkezését többféleképpen 
magyarázták, azonban ezek közül egy sem állhat meg teljes egészében.

A növény földrajzban jártasok jól tudják, hogy a fajok elhelyezkedése 
ott tünteti föl a legnagyobb összevisszaságot, ahol tenyészeti vonalaik, 
territoriális határaik találkoznak, egymással érintkeznek. Nem kell hogy 
éppen abszolút határokról legyen szó, erre helyi határok is elegendők. 
Hogy csak egy példát is hozzunk föl: a sárosmegyei Mincsol hegységet 
(legmagasabb pontja 1157 m) bükkös uralja, a lucfenyő csak nyugati terü
letének legmélyebb pontjain nő. Ez az eset, — ismerve a lúcfenyő vízszin
tes elterjedési határait — nem szorul bővebb magyarázatra. így van ez 
másutt is, ahol fáink tömeges elterjedési határai összetalálkoznak: nem 
regionálisan, hanem egymás mellett helyezkednek el, tekintet nélkül a 
magasságra; történetesen megeshetik, hogy egy keletre eső lúcterület 
nyugati kifutását völgymellék, a nyugatra fekvő bükkterület keleti benyú- 
lását ugyanezen völgymellék feletti hegyhát képezi, másutt a lúcfenyő 
beszivárgását elsősorban a bükkhatárok fölé — a havasi térre — települt 
lúcfiatalos árulja el. Az Alacsony-Tátrában elég példát találunk arra, hogy 
szomszédos hegyoldalak egyikén a lúcfenyő, a másikán a bükk emelkedik 
fel a havas széléig s az az eset, hogy bükkösben a lúcfenyő alárendelt 
szerepet tölt be s csak a bükkerdőhatárig terjed fel, előhavas jellemű 
hegységekben másutt is gyakori. Ahol a bükk az uralkodó s a lúcfenyő 
csak sporadikusan lép föl, az ily szórványos lúctörzseket gyakran kilop
kodják s a lúccal elegyes bükkösből tiszta bükkös válhatik. Általános 
jelenség, hogy ott, ahol tanyarendszer uralkodik, az előhavasok hegyhátain, 
menedékes oldalain terjedelmes kaszálók terülnek el, a kaszálókon pajták, 
emberi lakok állanak 1000—1200 m magasságon fölül is. Ha ezek kör
nyezetét nézzük, azt kell tapasztalnunk, hogy itt a tűlevelű fa ritkán 
dominál, mélyre levonult a szűk, békés völgyekbe, ahol se út, se ösvény, 
ember, állat ritkán fordúl meg. A keleti havasokon a közlekedés majd 
mindig a gerincek mentén történik, s az ember azokat a területeket ala
kította át saját gazdasági céljainak megfelelően, ahol a klímái viszonyok 
kedvezőbbek voltak, korábban tavaszodott; a paraszt viskót építve a léte
sített kaszálón, saját szükségletére egy kis helyet elkerített, benne babot, 
tengerit, egy kis kalászost stb. termeszthetett. Az ily helyeken természet
szerűleg a lombfák is erősebben vannak képviselve, mint a zordabb vidé
ken, ahol persze az ember se szeret állandó tanyát ütni. Ily helyeken 
megszokott jelenség, hogy a dombhátakon — mesterséges befolyás révén 
is — lomberdő, lent a völgyben fenyves foglal helyet.

1 Erdészeti Lapok 1907. évf. 1219. lap.
2 Mágocsy-Dietz S., A fenyő feletti bükkrégió magyarázata. — Növénytani 

Közlemények VII. 1908. 121—123. lap.
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Tudjuk, hogy meleg oldalakon a bükkös néha feltűnő magasra emel
kedik s ilyenkor a föléje kerülő lúcos öve igen keskeny; megint nem 
tartozik a ritkaságok közé, hogy a lúcfenyő e keskeny öve teljesen áldo
zatul esve az irtásnak, a bükk jutott az erdőhatárra.

Több oly feljegyzésünk van, mely a lúcos feletti bükkrégió jelenlété
ről számol be; ezek közűi legnevezetesebbek a Borgói hegységben (Keleti 
Kárpátok) észlelt jellemző esetek. Az elmondottak figyelembevételével 
megkíséreljük ezeket helyes világításba állítani s keletkezésük történetét 
részben L a it n e r  E l e k  miniszteri tanácsos, a besztercei erdőigazgatóság 
főnökének tapasztalatai és szives információja után, részben saját hely- 
szini vizsgálataink alapján fölfedni.

A lúcos feletti bükkterületek a Borgói hegységben:

Nagyilva I. h. r. Kukuriásza DK __________
Magúra II. „ Catrefoj Ny------------------------
Nagyilva I. „ Muntye Insirati D — ....... - —
Oláhszentgyörgy hat. Persia D ... __________

Magúra II. h. r., Valé Runculuj (Persiától É-ra) K-DK

Ha végigjárjuk e havasokat s alaposan tájékozódunk e területek
nek a környezetben elfoglalt helyzete felől, meg kell állapítanunk, hogy 
a magashegység szelídebb klímája helyei; a lapos gerinceken mesterséges 
kaszálók terülnek el, a kaszálókon pajták, lakok, telepek állanak. A Valé 
Runculujhoz közeli Dosu Suchardul-on pl. a lúcállományok a Valea Marile-ig 
(kb. 1150 m-ig) le vannak szorítva s helyökbe állandó (téli-nyári) szállások 
épültek; a lúcosban egykor elszórt bükktörzsek a mostani legelőterületen 
állanak ma is. Teljes határozottsággal megállapítható, hogyha irtások kör
nyezetében a bükk és lúcfenyő együtt fordúl elő, a lúcfenyő nyit előbb 
tért az emberi beavatkozásnak s a havasalji völgy az a menedékhelye, 
ahol továbbterjedésének útjába sem mesterséges ok, sem a bükk konkur
enciája nem áll. A bükk — jól tudjuk — a hideg, megfeneklett légáram
latoknak kitett magas termőhelyeket nem is kedveli.

Azt a sejtelmünket, hogy nem lehet egy-két természetes faktor kizá
rólagos befolyásának tulajdonítani a bükkös és lúcfenyves régió-cseréjét, 
hanem mesterséges és természetes tényezők együttes — de csak kivéte
les, klímailag föltételezett helyeken létrehozott — eredményének, tárgyi 
érvekkel teszi elfogadhatóvá L a it n e r  miniszteri tanácsosnak e kérdésben 
kifejtett következő álláspontja:

„Már a nyolcvanas években kutatni kezdtem ennek az okát, mert 
érdekelt ezen jelenség és kiváncsi voltam arra, hogy a fanemek ilyen elhelyez
kedése a természetes faktorok behatásának, vagy mesterséges tényezők 
közbejátszásának tulajdonítható-e? Kutatásaimnak eredményéül arra a 
meggyőződésre jutottam, hogy az ilyen bükkösök helyén korábban fenyőállo
mányok voltak. Ebben a meggyőződésemben leginkább megerősített az,

t. f. mag. (m)
1259—1358 

1308 
1301 
1320 

í 1285 
I 1320
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hogy az ilyen helyeken régi fenyőtuskók maradványait találtam, sőt sok 
helyen félig elszenesedett fenyőtörzsek maradványai is hevertek.“

„Kérdezősködésemre, hogy a fenyőt mikor és milyen körülmények 
között használták' ki, azt a felvilágosítást nyertem, hogy a határőrségi 
intézmény fennállása idejében azon helyeken, hol az állandó őrségek tar
tózkodtak nyájaikkal együtt, az akkor még kisebb kiterjedésű havasi legelő
ket igyekeztek tűzzel kibővíteni, az erdő határait a völgyek felé leszorítani; 
a szórványosan előforduló bükköt nem tudván könnyen kiirtani, ez meg
maradt s később felvergődve, zárt bükkállományokká alakúit. Ezt az elő
adást igazolja az a körülmény is, hogy ezek a bükkösök leginkább azo
kon a helyeken lépnek fel, ahol a határőrségnek nagyobb állomásai vol
tak, ilyen helyek pl. a Persia, Kukuriásza, Muntye Insirati nevű havasok. 
Találtam öreg embereket a nyolcvanas években, kik azt állították, hogy 
az említett helyeken, ahol most bükkösök állanak: marhát legeltettek a 
szórványosan tenyésző bükkök alatt.“

„De maguknak ezeknek a bükkállományoknak alakjából is következ
tetni lehet arra, hogy ezek nem ősi telepűlésüek, hanem hosszas, évti
zedeken át tartó küzdelem útján verődtek fel, mert egészséges, jó növésű 
fát ezekben az erdőkben alig lehet találni.“

„A borgói határhegység zordabb fekvésű helyein a viszonyok kedve
zőtlenebbek a bükknek, s e fánem ez oknál fogva itt nem tudott úgy 
felvergődni, de azért a havasi legelők itt is be vannak nőve szórványosan 
elsatnyult bükkel.“

Az eddig elmondottakból azt a konklúziót vonhatjuk le — s amint ez 
a Borgói hegység eseteire áll, általánosítható is — hogy a lúcos feletti 
bükkrégió csak oly kivételes helyeken alakúi ki} ahol a lúcfenyő és bükk 
területi uralmának válaszvonalára eső ú. n. „enyhe“ havasokon egyedül 
a természetes faktorok semmi esetre se hoztak volna létre ily jellemző 
alakúlást, a mesterséges tényezők hathatós hozzájárulása nélkül. Viszont 
a mesterséges okok még nem elegendők ily régió-csere előidézéséhez, ha 
erre klímái és orografiai előföltételek s a lúc- és bükkterületek megoszlá
sának rendesen ezekkel kapcsolatos körülményei kedvezőtlenek; egyszóval: 
a természetes és mesterséges tényezők véletlen s kedvező találkozásával magyaráz
ható az az érdekes jelenség, melyre épen B  észter eze-Naszód vármegyében talá
lunk jellemző példákat.

Kisebb mértékű régió-cseréről e kötet 229. lapján is megemlékeztünk: 
az Alacsony-Tátra egy helyén a lúcos öve fölé keskeny (mintegy 30 m 
magas) bükkcserjés illeszkedik; a Kriván-Fátra „Koncsita-Kriván“ nevű 
csúcsa alatti DNy-i lejtőkön a bükkös öve felett ugyan keskeny lúcpászta 
van, de a törpefenyves közt lépten-nyomon akadunk kisebb-nagyobb bükk- 
szigetekre, melyek persze e régióban teljesen a törpefenyő növekedési 
viszonyaihoz simulnak. Ez utóbbi jelenség előidézésénél mesterséges' fak
torok aligha szerepeltek, sőt a természetesek közül is legfeljebb az állatok 
(sertések) útján történt elhurcolást lehet figyelembe venni, mert e bükk- 
cserjés-szigetek egymástól meglehetősen izoláltan feküsznek a törpefenyő
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összefüggő övében, magot nem érlelnek, a makkot termő fák pedig mélyen 
alattuk állanak.

Ha másutt, ahol a hegység magassági kifejlődöttsége csekély, úgy 
hogy a lucfenyő, de még a bükk felső határának kialakúlásához sem 
elegendő magas, találjuk a bükköt fent s alant a fenyőket (pl. Vas vár
megyében, az Alacsony-Tátra és Nagy-Fátra enyhébb alhavasain stb.), 
ennek klímái magyarázata van, a régióalávetödés egyik egyszerű esetével 
van dolgunk: a magashegységi és havasalji típusú növények a zordabb 
völgyek mentén, a melegebb klímához ragaszkodók a melegebb — bár 
magasabb fekvésű — hegyoldalakon és gerinceken jutnak előtérbe. A 
Karszton a fenyő a töbrök fenekére vonul le, a hegyoldalakat lombfa*- 
erdő borítja.

A természetben állandóan megvan az a törekvés, hogy az erdő elvesz
tett területét visszaszerezze. A benőtt legelők, a folyton szűkülő erdei 
tisztások, a néhány év alatt lúc- vagy bükkujulattal sűrűén borított lavina
törések, elhagyott várak omladékai stb. ezt szépen igazolják.

Az ember csak újabban tett oly irányú intézkedéseket, melyek az 
erdőterület veszteségeinek legalább további meggátlását célozzák. Nálunk, 
az erdőtörvény számos üdvös rendelkezése alapján, biztosítva láthatjuk 
legalább a föltétien erdőtalajon álló erdők fenmaradását. Néhány kincstári 
és magánuradalom az erdő és a felette elterülő havasi legelő határvonalá
nak rendezésekor a havasi területek öbleit, benyúlásait is az erdőterületbe 
foglalta s beerdősítette, vagy beerdősítésre írta elő. Ezzel az erdő elvesz
tett területének visszaszerzésére itt is megtétettek az első mesterséges 
lépések. Egyébként az elkülönítés a rendezéskor talált állapotok megtar
tása elve alapján történt, tehát ja véderdőkbe benyúló havasi legelőterü
letek továbbra is legelők maradtak s ezek javítása érdekében és a havasi 
legelő- s tejgazdaság belterjesebbé tételére nemcsak üdvös intézkedések 
és beruházások történtek, de már szép eredmények is mutatkoznak. Leg
több helyütt az volt az igyekezet, hogy az erdő- és legelőgazdasági érdek 
összhangba kerüljön. A múltban legelővé átalakított és ma még erdőgaz- 
daságilag kevés értékű erdőterület visszahódítására való törekvés, jóllehet 
— ideális felfogás alapján állva — indokolt, realitása azonban ma még 
kétséges. Az erdőterületre nagy nyereséget jelentő, nagyszabású akcióval, a 
kopárfásítással az eddigi, hasznot alig hajtó kopárok idővel mint tekintélyes 
gazdasági értékek fognak kamatozókká válni.

Az erdészet legelső feladatai egyike, hogy a természet intencióit fel
használva, oly erdőket tartson meg, vagy neveljen az utókornak, melyek 
úgy a birtokos, mint a nemzet gazdasági állapotának egyik erősségét kell 
hogy jelentsék. Az erdőterület állandóságának elve mellett a fakészlet ál
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landóságára és ennek fokozására is törekednie kell s ennek első alap
föltétele, hogy az erdő felujúlása, az erdősítés munkája minél rövidebb 
idő alatt sikerüljön. Ez a törekvés kell hogy áthasson minden igazi erdészt; 
az is való azonban, hogy ez igyekezet sokszor nagy küzdelmet jelent, sok 
fáradozást, pénzáldozatot és időveszteséget. Az időveszteség pedig mindig 
— alig helyrehozható — fatömegveszteséget okoz.

A továbbiakban éppen növény földrajzi oldalról akarunk az erdőtelepí
tésre és felújításra nézve megjegyzéseket tenni.

Növény földrajzi vizsgálataink eredményei alapján — úgy hisszük — 
nemcsak teoretikus, de oly gyakorlati következtetéseket is vonhatunk, 
melyeket tapasztalt erdőmívelő is hasznára fordíthat. Nem mondjuk ezzel 
azt, hogy hazai fás növényeink jelenlegi elterjedési viszonyainak ismere
téből határozott zsinórmértéket lehet, vagy kell felállítani, pl. az erdősí
téshez használandó fafajok kiválasztására, vagy a hegyvidék, magassági 
fekvés, expozíció, talaj stb. tekintetében. Erre nincsen is szükség, de hogy 
általános irányelvekhez juttat minket, melyek betartása legalább is célszerű, 
az kétségtelen, s ami a fő, ez ismeretek céltudatos kihasználása meg
kímélhet minket esetleges hiábavaló kísérletezéstől, melyekről e réven 
eleve kimutatható, hogy meddők lesznek-e, vagy reményekre jogosítanak? 
Korántsem akarjuk azt állítani, hogy a megállapított természetes elterje
dési körön kívül az illető faj másutt sikerrel nem telepíthető meg; hiszen, 
ha ez a tétel fennállhatna, úgy eleve lekellene mondani pl. a külföldi fafajok 
sikeres megtelepítésének a lehetőségéről is. Azt azonban hangsúlyozzuk, 
hogy az erdőgazdasági célt elsősorban bennszülött fafajaink felkarolásával 
kell hogy elérjük, mert ezeket a természet választotta ki éghajlatunk 
számára.

Ismerve a természetszabta határvonalakat, ezeket nekünk erdészek
nek sohasem szabad klimaiaknak tekinteni; a tenyésztés határait kitolhatjuk 
jóval a tenyészeti határokon túl is, ha ezt célszerűnek, vagy szükségesnek 
tartjuk, de mindig mérlegelnünk kell a természetes elterjedés körülményeit, tekin
tettel kell lennünk a kérdéses fafaj természetes térfoglalásának irányára, termé
szetes terjeszkedési képességére s legföképen a kérdéses területen eddig is betöltött 
szerepére: múltjára.

Az erdő felújításakor igen hasznos volna ismerni a terület növény
földrajzi múltját: mily fajok váltakoztak rajta évszázadokon s ezredeken 
át? Ha e kérdésekre nagy általánosságban feleletet is ád a történeti nö
vényföldrajz, részletek tekintetében tájékozatlanok vagyunk. Az erdésznek 
azonban elég éles szeme kell legyen ahhoz, hogy azonnal észrevegye, vájjon 
az erdőben megvan-e az a természetes hajlandóság, hogy állományai átalakúl- 
janak, látnia kell rögtön, hogy itt a tölgyes jegenyefenyvessé, amott a 
{bükkös lúcossá alakúi át, emitt éppen fordítva a lúc vagy jegenyefenyő 
helyére bükk tolakodik, avagy a felújulás időszaka alatt előreláthatólag 
megmarad a mai állapot.

Ily körülményeket tekinteten kívül hagyni, sohasem volna szabad, 
különösen pedig nem a természetes felújítási módoknál. Míg egyes vidé
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kékén könnyű szerrel sikerül a területen már eddig is képviselt, vagy 
uralmon lévő faj fentartása, másutt ez óriási fáradság, vesződség, idő
pazarlás árán sikerül csak. Nyilvánvaló, hogy itt nem a kiima az a faktor, 
mely ellenszegül vagy pártjára áll az ember törekvéseinek. Logikusan ezt 
csak a talajállapot különbözőségének lehet betudni s éppen ez a mező az, 
ahol az erdészet még sötétben tapogatódzik. Viszont be kell látni, hogy 
míg a mezőgazdasági üzemek szinte évenkint vaJó lejárata hamar meg
hozta a kívánt tapasztalatokat, a kísérletek elég gyorsan hoztak döntést 
egy-egy felvetett kérdésben, addig az erdő lassú növekedése következté
ben a több évtizedre, egy egész évszázadra terjedő üzemi fordúlón át 
hasonló irányú tapasztalatokkal csak alaposan működő testületek szolgál
hatnak a távol jövőben. Akkor talán mi is tudni fogjuk — előre, pontosan — 
vájjon a vágásfordúló leteltével kiélte-e talaját a tölgyes és ha igen: gaz
dasági céljainknak mily összetételű erdőt neveljünk helyére? Növény
földrajzi tájékozottsággal már most is sok kétes esetben segíthetünk ma
gunkon.

Összes hegyvidékeinken azt tapasztaltuk, hogy a lúcfenyő általános 
ÉK-i irány felől nyomúl előre; ezt világosan megállapíthatjuk az össze
függő bükkösök és lúcosok érintkező vonalában, ahol e két faj kölcsönös 
— természetes — elhelyezkedése, a lúc természetes területfoglalása erre 
enged következtetni. Ha tehát a szomszédságban már észrevehető valamely 
fafaj előrenyomúlása: az elterjedési irányba eső területeken, — melyeket 
előbb-utóbb úgyis elérne — a kultúrával csak megelőzzük a természetes 
beszivárgást; az ily faj felkarolása tehát ily területeken indokolt.

Máskép áll a dolog ott, ahol egy távozóban lévő faj fennmaradását 
továbbra is biztosítani kívánjuk; ha pl. pusztuló tölgy terű letek teljes letű
nése meggátlására mindent megtéve, igyekezetünket előbb-utóbb mégis le
rombolja a természet túlereje. Az ily fafaj erőszakos fentartása növény- 
földrajzilag nem helyeselhető.

A fenyők elterjedési körén kívüli, mély termőhelyeken végzett tele
pítések vagy kísérletek jobban váltak be a nyugati területeken, mégha 
dombvidékről vagy előhegyekről van is szó. Ez az eredmény összhangban 
van a fenyők természetes alsó tenyészeti határainak magasságával (II. k. 
122—127. 1.). A korosabb telepítés általában ott szép, ahol ez a természetes 
elterjedési területen, vagy az ezzel szomszédos zónában történt. A verti
kális határok figyelmen kívül hagyása korántsem bizonyúlt oly hibának, 
mint a vidék klímái jelleméhez s a megfelelő talajviszonyokhoz való al
kalmazkodás elmulasztása.

Az eddigi telepítések rendesen igen messze átlépték a természetes 
alsó határokat, alig-alig a felsőket. A lucfenyőt Északmagyarország sok oly 
területén ültették, mely kívül esik ugyan természetes elterjedési körén, 
de még a jegenyefenyő övében van. Ettől az irányzattól ma már a jegenye
fenyő felkarolásához tértek át, ami növényföldrajzilag is teljesen indokolt. 
A nyugati vármegyék (pl. Trencsén) tölgy és bükk zónájába eső lúcfenyő- 
kultusz mindenképpen helyteleníthető. Igen szép eredménnyel használták
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az Alacsony-Tatra Királyhegy alatti véderdőtisztásainak beerdősítésénél 
(Garamszécs 1411 m, Garamkohó 1481 m, Királyhegyalja 1544 m stb.) A 
beszterczebányai havasi véderdők tisztásain a havasifenyővel értek el fel
tűnő szép eredményt. Ung vármegyében itt-ott 80—100 éves telepített lúcállo- 
mányok is vannak (Bercsényitalva 260—400 m, Turjaremete 280- 341 m) 
s e túlmély fekvésben növekedése gyors, fája silány; ugyanez áll a társa
ságában lévő vörösfenyőre is. A Középhegységben számos fiatal telepítést 
láttunk a Bakonyban, a Bükk és Mátra területén; vágható telepített állo
mánya nő Zirczen 350—560 m magasságok közt (Pintérhegy, Csengő, Kőris
erdő), idősebb lúcos van Diósgyőr környékén is (Disznóspatak 628 m), a 
zsérczi Nagydélen szarvas által tönkretéve 862 m magasan, a Csóványos 
alatt 806 m-nél. A Bakonyban láttunk lúcfiatalost 245 m magasságban is, 
éppen nem neki való helyen; egészen más, ha vasmegyei telepítésről van 
szó, ahol éppen alant zordabb az éghajlat s ilyképen a fenyőknek meg
felel. A velebiti telepítések javarésze sínylik, pl. a Paljevinán (32° 56' 44° 28') 
1192 m magasan lévő, mely 35—40 éves kora dacára csak három méter 
magas; a Sugarska duliba 1248 m magasságában sem vált be, a Mali Hálán 
(33° 14' 44° 19') leégett területén lévő 45 éves ültetés (1052 m) elég jól 
fejlődik. Sok szép ültetett lúcos nő az Uszkok területén, mély helyekre 
telepítve a Zagorjén (15C—260 m közt mindenütt szépen díszük);1 rosszul 
nő a Petrova gora és a Zrinyi hegység dombjain. A Sljemén újra szépen 
fejlődik (pl. 980 m magasan, egykori bükkös helyén). Számottevő síkvidéki 
kultúrájáról nem tudunk, ahol próbaképen ültették, ott nem vált be.

Nagyon elterjedt az a nézet, hogy az erdcifenyö magasabb termő
helyekre nem való. A természetes előfordúlások ennek ellenkezőjét bizo
nyítják. Nagyobb (600—1000 m körüli) magasságokban ritkán ültetik, mert 
rendszerint nagy károkat okoz itt a hótörés, — ellenben a mezőgazdasági 
területekkel szomszédos, tehát többnyire alacsony szintekben már gyakran 
alkalmazzák. Igaz ugyan, hogy hótöréstől itt nem kell annyira tartani, 
viszont azonban fája kevés értékű, technikai célokra szinte alkalmatlan s 
a rovarkároknak ellentállqmi alig képes. A csemetenevelés nehézségei 
mellett1 2 talán ezek az okok voltak legfőbb előidézői annak, hogy újabban 
az erdeifenyőt az erdők felújitásánál igen sok erdőbirtokos teljesen ki
küszöbölte. Mi sem vagyunk az erdeifenyő-kultusz barátai s csak ott tart
juk helyénvalónak a felkarolását, ahol talajjavítási és különös erdőtelepítési 
szempontokból erre szükség van.

Az erdeifenyőtelepítés gyakori sikertelenségének oka nyilván nem a 
magassági fekvésben keresendő. Ha végigjárjuk pl. a Selmecbánya kör
nyéki (tanádi) telepített erdeifenyvest, ezt ott látjuk ellentállóbbnak, ahol 
a termőtalaj sovány, sziklás s az egyedek növekedése lassú. A Paradicsom
hegy és Tanád kőgörgeteges talaján az erdeifenyvesek javarésze szépnek

1 A természetes megtelepedés is mélyre jut itt le.
2 Az erdeifenyő-csemetéknek a Hysterium pinastri okozta megbetegedése (tű

hullás, megveresedés), mely ellen mai napig sem tudunk sikerrel védekezni.
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mondható, — ellenben ahol kisebb erdei tisztások beerdősítésére használ- 
ták (sajnos, ez annak idején általános „divat“ volt), ott gyorsabb növe
kedésű s rendszerint nyurga törzsei a mostohább viszonyok között (szél, 
hótörés) girbe-görbe növésükkel, elbokrosodásukkal szomorú képet nyújta
nak s ahol a vörösfenyőt is társúl adták mellé, ennek állapota sem külömb. 
Ilyen siralmas véget ért kísérletezésekkel igen gyakran találkozunk s a 
hótörésekből kiindulva, a sikertelenség okát önkéntelenül a nagy t. f. ma
gasságban keresi az ember. Pedig ez a nézet aligha állhat fenn.

Természetesnek találjuk, hogy oly szintekben kell hogy legnagyobb siker
rel telepíthető legyen, amelyekben az eredeti előfordulások is vannak. Kötött, 
mély (agyag-) talajokon való előfordulására a természet ritkán ád példát. 
Az eredeti települések termőhelyeit szemügyre véve, inkább a sovány, 
sziklás, görgeteges, de a hézagokban némi humusszal is bíró lazább tala
jokhoz ragaszkodik; ahol talajban nem válogat, ezek hazánk nyugati és észak- 
nyugati részei, tehát aránylag kicsi terület. Ha az erdeifenyő-kultúra rosszul 
sikerül, ennek rendesen a talaj fizikai tulajdonságainak figyelmen kívül 
hagyása az oka. A természetes megtelepedések azt mutatják, hogy minél 
keletebbre és délebbre kerülünk, előfordulása annál kisebb körökre szó* 
rítkozik s ezzel a ténnyel összefügg az is, hogy minél keletebbre és délebbre 
megyünk, annál jobban válogassuk meg az erdeifenyő termőhelyeit is.

A most mondottakból következik, hogy általában ne erőszakoljuk az 
erdeifenyőt a keleti részek előhegyein és dombvidékein, hiszen az eddigi 
telepítések sem kecsegtetnek szép jövővel, — igazolva a természetes ál
lapotokból vont következtetéseink helyességét. Nyugaton ellenben a leg
mélyebb helyekre is sikerrel ültethető s hogy mily kiválóan tenyészik itt, 
mutatják az eredeti megtelepedésekkel vegyes zala- és vasmegyei előfordú- 
lások, a pozsony- és nyitramegyei gyönyörű telepített erdeifenyvesek. 
Keleten eddig nincs példa arra, hogy ily alacsony termőhelyen bevált volna.

Nem helyeselhető, hogy pl. a radvánczi erdőgondnokságban (Ung 
vármegye), tölggyel és szelídgesztenyével elegyesen telepítették — 200 
m, sőt ennél is mélyebben fekvő agyagtalajokra. A kapnikbányai erdő- 
gondnokságban (Neteda e. r.) 1106 m magasságba telepítve látjuk; a hó
nyomástól igen szenved, növekedése különben gyors (ezért is töri a hó). 
Turjaremetén (Rosztoki e. r.) 300—340 m magasságok közt 1820-ból való 
— vörös-, lúcfenyővel és bükkel elegyes — telepítés van, növekedése itt 
is szép, de fája értéktelen. A Simonka alatt (Barov e. r.) 855 m magas
ságban lévő, bükkös közé ékelt erdei tisztás 25 év körüli erdeifenyo-ülte- 
tése hihetetlen torzképe egy erdeifenyvesnek.

E példák az erdeifenyő természetes elterjedési körén kívül eső terü
letekről valók. Már Gömör vármegyében, a Királyhegy lejtőin az eredeti 
előfordúlások mellett látható telepített erdeifenyvesek gyönyörűen fejlőd
nek, még pedig 800 és 1000 m magasságokban (Helpa: Hutki és Babina 
erdőrészei),' Garamkohón 850 m, Ágostonlakon 1100 m magasságban (Petri- 
kovo e. r.). Itt a hónyomás a magas fekvés dacára nem árt neki. Azért még 
ezen a hegyvidéken (Középkárpátok) is alig látunk az átlagos felső ha
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tárnál magasabb erdeifenyőtelepítést (a természetes állományképzés felső 
határa 1130, a szórványos előfordulásé 1220 m). Gölniczbányán a Jászói 
dombon 1129 m magasságba telepítették; nem fejlődik jól az erősen 
exponált fekvés miatt. Tiszolczon 998 m magasságban (Fedorovo e. r.) 
látjuk. A Garamvölgy mellékén Mezőköz határában a „Borovo-Mocsár“ 
völgyén 891 m, Mosód határában (Huorka e. r.) 995 m magasságban szép 
régebbi telepítésű erdeifenyves áll. Alsószabadin a Stel]er-család birtokán 
(Zsgyár e. r.) 1337 m körül is tenyészik, a kincstári erdőkben pedig a 
Szmerecsinyi gerincén 1229 m-ig. Körmöczbányán 1042 m magasságban 
(Stósz e. r.); az óhegyi völgyben a Sturec alatt az autochthon előfordulások 
tőszomszédságában.

Itt kell kitérnünk arra is, mily sikerrel járt a svédhoni erdeifenyő 
megtelepítése a beszterczebányai erdőigazgatóság kerületében és Körmöcz
bányán. A luczatői erdőgondnokság Holica nevű erdőrészében (A) gazd. 
oszt. V. vs. 25. tag 13/b. e. r.) 1300 m t. f. magasságban, mintegy 6 hektáron 
lévő állomány jelenlegi kora 22 év, sűrűsége 07, itt-ott, különösen a széle
ken lucfenyő vei elegyes, azonban 0’1-en aluli arányban. A benesházai erdő- 
gondnokság Bukovinka erdőrészében (AJ gazd. oszt. IV. vs. 21. tag 19. e. r.) 
1273—1348 m t. f. magasságban, 4‘5 hektáron telepített állomány jelenleg 
24 éves. Sűrűsége 07, elegyétlen. Növekedése mindkét helyen gyöngének 
mondható s a vele egy helyen lévő lucfenyő növekedésben jelentékenyen 
túlszárnyalja. A törzsek legtöbbje csenevész és görbe növésű, ami részben 
annak is tulajdonítható, hogy sokat szenved a hótörésektől; a kísérletezés
hez fűzött reményeket itt nem elégítette ki. Körmöczbánya város felső- 
turcseki pagonyában (Magyar-Kohlung e. r.) az 1896. évi telepítés állítólag 
szépen sikerült.

A Déli Kárpátok területén: a Hunyadi havasokban szépen fejlett 
régebbi ültetést találunk a szászsebesi erdőhivatal kerületének Donnea 
erdőrészében 1048 m, Boksitura e. r.-ben 1133 m, Rafainul e. r.-ben 1354 
m magasságban; — a Páreng alatt 1158 m-nél jól tenyészik (Síivei). 
Oly nagy magasságokba, mint a minők eredeti megtelepedésének felső 
határai, nem telepítik, igen alacsony termőhelyeken itt is gyakoribb.

Kavaránon (Istvánhegyen) 215 m-re a t. f., Óasszonyréten 90 m ma
gasságban (Zbog e. r.), Bégaszederjesen 200 m magasságban szívós agyag
talajon látjuk. Fejlődése nem mondható jónak e vidékeken. Aránylag elég 
magasan fordul elő Almafa határában, a kincstár birtokának Rösia nevű 
részében 900—1000 m közt; a mintegy 70 éves állomány fejlődésben 
visszamaradt.

A Bihar hegység területén igen gyakoriak az alacsonyan fekvő erdei
fenyő kultúrák; ezek javarésze rosszul fejlődik.

A Középhegységben szintén igen sok a középkorú és fiatal telepítés, 
mint talajjavító fafajt gyakran alkalmazza az erdészet elkopárosodott terü
letek, legelők stb. befásításánál. Általában az alsó erdőtájon (az elkopáro- 
sodások itt a leggyakoribbak) kultiválják, sokszor elegyetlenül. Ily fenyvest 
látunk Isaszegen 180—190 m magasságban, a nagymarosi Fehérhegyen
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(300 m), Zirczen már a telepítések elvadúlásai is jelentkeznek (Királykát, 
Kőriserdő). A Bükkben 862 m magasságban (zsérczi Nagy Dél) mészalap- 
kőzeten nő, a Mátrában sem ritka (Benepuszta, Párád stb.), a Naszályon 
530 m magasságban tenyészik stb. E telepítések jelenlegi állapotáról 
értesülést nem kaptunk. A Bakonyban leginkább érdemel említést a fenyőfői 
telepítés, mely jó nagy területet borít, sajnos oly helyen, ahol értékesebb 
erdő is állhatna. A Veszprém környéki murvatalajokon a feketefenyővel 
szebb eredményeket ért el az erdészet; a zirczi uradalmat itt külön em
lítjük meg, mely legtöbbet áldozott ezen a téren. A Balatonmelléki domb
vidék egyes helyein a 25—30 éves, rossz homoktalajra ültetett erdei
fenyvesek természetes úton terjeszkednek (Tarany).

A karszterdősítéseknél — sajnos — nagy jelentősége nincs; mégis 
sok oly helyen látjuk, amelyre nem való. A Velebiten igen vén telepí
tett állományok vannak pl. Gospió határában (Jasikovac e. r.), mintegy 
100 éves, részben tiszta, részben tölggyel és feketefenyővel elegyes, magas
törzsű állományt képez (566 m), területét természetes szaporodásával egyre 
nagyobbítja. Ezen a vidéken az Ericás-mezők által elfoglalt területek be- 
erdősítésére kitünően bevált (pl. Plantaz e. r. 584 m sík). Medak és Ricice 
községek határában már sokat szenved a hótörésfől. A bóra és a rossz 
bánásmód folytán a fiatal telepítés nem egy helyen megy tönkre, pl. Popinán 
(Smederova Poljana e. r. 33° 44' 44° 14'). Stinicán mintegy 30 éves ülte
tést láthatunk P. nigra-val elegyesen 1044 m (exp. DNy) magasságban. 
Ez utóbbi jobban viseli el a rekkenő hőséget. Otocacon (Umac e. r.) egy 
40 év körüli állomány sokat szenved a hó és zuzmaratöréstől (470 m). 
Zenggen (56 m) a mésztörmelékes silány talaj és a bóra miatt gyengén 
fejlődik. A Sljeme hegységben általában rosszúl tenyészik (pl. Sestine hat.: 
Brestovec e. r.), épúgy a Petrova gora és Babina gora dombvidékein is. 
A Zagorjén az eredeti termőhelyeken kívül telepítve is gyakori s itt még 
a legmélyebb helyeken is jól fejlődik.

Mint hegységi fának, a mély síkon való tenyésztése nem vált be 
annyira, hogy ez a faj az Alföld befásításának kérdésénél komolyan tekintetbe 
jöhetne. A Kis Alföldön általában jobban fejlődik; mint a Nagy Alföld terü
letén (ez a tény a természetes elterjedési viszonyok ismeretéből teljesen 
érthető).

Az Erdélyi Medence erdeitenyőtelepítéseiről körülbelül azt kell mon
dani, amit az alföldiekről. Egy 400 m körüli Garam vagy Vág menti 
telepítéssel egész más eredményeket mutathatunk fel,1 mint hasonló ma
gasságban a Kőrös vagy Maros melletti dombvidékre, vagy Erzsébetváros 
környékére telepített erdeifenyvessel. A muraközi síkvidéki, önmagától 
terjeszkedő s egy alföldi erdeifenyőtelepítés közti különbség igen nagy. 
Az az irányzat, hogy az erdeifenyő a napsütéses, kopár és ellentétes

1 Gyönyörű s Felsőmagyarország egyik legsikerültebb kopárfásítása pl. a Frigyes
főherceg uradalmában a Lónyabánya—Vámosfalva környéki, amely méltán gyönyör
ködteti a Budapestről Ruttka-felé utazót.
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klímával bíró helyekre való, sokszor kellett hogy csődöt mondjon, mert 
nem vétettek figyelembe azok a különbségek, melyek élesen tűnnek ki a 
természetes telepedésekkel való párhuzamba állításnál.

A feketefenyö az erdők felújításánál, méginkább a kopárterületek be- 
fásításánál nagy jelentőségre tett szert. A kezelő erdészet nem ritkán 
előnyben részesíti az erdeifenyővel szemben, sőt ez utóbbit mindinkább 
mellőzi is. Ha figyelemmel kísérjük az eredeti előfordulások körülményeit, 
ezekből azt a gyakorlati következtetést vonhatjuk, hogy a feketefenyő 
elsősorban mésztalajokra való és telepíthetjük egész alacsony termőhelyekre is. 
Miután az ország délibb területein 185 m-ig, sőt csaknem a tengerpartig leszáll, 
az északibb zónákban annál kevésbé lehet ebből a szempontból kifogást 
emelni sikvidéki kultusza ellen. Ez a körülmény azoknak az álláspontját 
erősíti, kik előnyt adnak a feketefenyőnek az erdeifenyő mellett az Alföld 
fásításainál. Azonban mint nálunk minden fenyőnek, ennek is a hegyvidék 
felel meg legjobban s ahol a talajjavítás a főcél — ott megbecsülhetetlen.

Legszebb eredményeket a Bakony kopár, mészmurvás dombjain értek 
el vele, ahol eredetileg a molyhos és csertölgy s a virágos kőris nyomorult, 
kiritkult állománya borítja a szegény talajt. E helyeken a más fajokkal 
való fásítási kísérletek nem váltak be, a feketefenyő azonban igen jól fej
lődik. Veszprém-Zircz-Hajmáskér vidékén díszlenek a legsikerültebb, az oda
való erdészet elismerést érdemlő ültetései. Zirczen a „Sarokerdő“-ben 50—60 
éves fiatalos is van már, Olaszfalun 460 m magasságban, Tésen 393 m, 
Veszprémben (Táborállás, Jutási erdő) 224—230 m, Várpalotán 400 m, 
Márkon (Kápolnahegy) 340 m magasságban sikerült erdősítéseket látunk. 
A Magyar Középhegység más vidékein is mindenütt gyakori már, de idős 
állományok még sehol sincsenek. Budapesten a jánoshegyi (530 m) fekete
fenyő 30 év körüli; Budakeszin 270—400 m közt gyakori, Isaszegen 
(Fenyvesdülő) a sík agyagtalaján (180 m) szépen díszük. Váczon (Szarvas
hegy) 562 m magasságban szórványosan fordúl elő, Diósjenőn a Csóványos 
alatt (É-i exp.) 806 m magasságban öreg példányok nőnek, Bélapátfalván 
(Tóharaszt) 350—420 m közt sekély mésztalajon molyhostölgyállományok 
közé telepítették stb.

A tengerparti hegységekben, eredeti termőhelyei környékén is talál
kozunk feketefenyőtelepítéssel, sőt elég régiekkel. Az a körülmény, hogy 
ma még legtöbb esetben el lehet ezeket egymástól választani — növény- 
földrajzilag igen fontos. Gospié közelében a Jasikovac erdőrészben igen 
szép 100 év körüli telepített állomány van, uj telepítések pedig, különösen 
a Karszt-véderdőkben gyakoriak. A tenger szinétől kezdve 1000 m-en 
fölüli magasságokig mindenütt pompásan nő. Eredeti előfordulásaitól távo
labb eső helyeken, pl. a Babina gora alacsony termőhelyein fis sikerült 
megtelepítése, épűgy a Zrínyi hegységben és a Zagorjén. Bár vannak rosszul 
fejlődő fiatalosok is (pl. Bunió határa a Kiskapellában), a karsztfásításoknál 
elsőrendű jelentősége van.

Azoknak az álláspontja, kik számos más növény (Ruscus hypoglossum, 
Lonicera caprifolium stb.) előfordúlásából Vasvármegyében őshonosnak tart-
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jak. — növény földrajzilag indokolt ugyan, Borbás1 is őshonosnak nézte, 
mi azonban oly termőhelyeit, melyeken nem telepítésből származónak ta
láltuk volna, nem ismerjük.

Fraknónádasd község területének Rauchmais erdőrészében még 1897- 
ben is állt egy 90—100 év körüli példány bükk-gyertyánállomány közt, 
azóta kivágták. Más idős példányok — egy 60 évestől eltekintve — e 
környéken nincsenek, 5—25 éves telepítés gyakori. Kismartonban a Gloriett 
alatt mintegy 80 éves ültetett erdő áll mészkövön, az Irottkő délnyugati 
lejtőjén 700 m körüli magasságban szintén telepített.

A következő felsorolásban azokat a telepítéseket említjük meg, me
lyek értesüléseink szerint idősebbek s magas fekvésűek. Az északi hegy
vidékeken az idősebb telepítések legfeljebb egyes példányokra (parkok, 
kertek stb.) szorítkoznak; nevezetes a feketefenyő előfordúlása a Galgócz 
melletti Kaplaton (Nyitra vármegye), ahol 100 évnél idősebb fák magjától 
természetes úton szaporodik (Obecni háj, 426 m; exp. É, termőtalaja agyag).

A Selmecbányái erdőgondnokságban Tópatakon 630 m magasságban 
igen szépen fejlődő állománya nő. Selmecbányán a Szentháromsághegyen 
mintegy 700 m magasságban van egy kiválóan fejlődő 70 év körüli cso
portja, a paradicsomhegyi véderdőben 850—900 m magasságig ültették 
vörös- és erdeifenyővel elegyesen, a szépen fejlődő fiatalos kora 27 év; a 
Mnisahegy 822 m magasságában 40 év körüli gyertyaegyenes példányok 
állanak (körülöttük az erdeifenyő ágas-bogas, a lúcot pedig kitörte a szél). 
A rimamurány—salgótarjáni r.-t. erdejében Klenóczon és Nyústyán 6—700 
m közt, Rimabányán (Nagymező) 872 m-ig telepítették. Körmöczbánya város 
birtokán (Graben) 20 éven felüli ültetés áll 686 m magasságban. A Simonka 
környékén 874 m-nél nő a legmagasabbra ültetett fiatal feketefenyves 
(delnekakasfalvi erdőgondnokság, Bagolyka e. r., exp. DNy, andeziten). A 
Tordahasadékban (mész) 650 m magasságban szórványosan nő, Kovásznán 
850 m magasságig gyakran erdősítenek vele.

Az említett telepítések a magashegységet övező dombvidékről és elő
hegység területéről valók s teljesen indokolt, hogy a Kárpátok magas
hegységi területein nem kísérleteztek vele. Miután a feketefenyőnek a 
Kárpátok területén áthaladó meridiánokon fekvő legészakibb (domugledi) 
előfordulási helyén felső tenyészeti határa (faalak) 980 m, a Kárpátok 
északabbra fekvő előhegyein is tanácsos, hogy megtelepítésével 1000 m-en 
alul maradjunk.

A havasifenyönél pontosan figyelembe vétettek a természetes meg
telepedés régionális viszonyai, egyedül az kifogásolható, hogy gyakran nem 
törmelék vagy görgetegtalajra, de agyagos gyep talajra is került. Legjobban 
karolták fel az Alacsony-Tátrában, különösen a beszterczebányai erdő
igazgatóság és a Coburg hercegi uradalom területén, ahol sikerrel alkal
mazták a lúc- és vörösfenyő társaságában (magassági régió: 1300—1500

1 Yas vármegye növényföldrajza (Magyarország vármegyéi és városai. Vas vár
megye). 511. 1.
Fekete -B la ttn y : Fák és cserjék elterjedése. 47
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m, a Királyhegy alatt 1700 m-ig is),, kísérletek tétettek vele másutt is, pl. 
a Madaras alatt 1260 m magasságban (a fő vad teljesen tönkretette); a 
lőcse-lublói hegységben Lőcse város erdejének tarczafői pagonyában (Vinna 
közelében) lévő 22—24 éves erdősítés gyönyörűen fejlett. Aranyidán (Kojsói 
havas) körülbelül 18 éves — kísérletképen ültetett — fiatalos van 900—1200 
m közt, kultiválják a máramarosszigeti erdőigazgatóság kerületében is, 
ahol az ültetés 5—8 éves iskolázott csemetékkel folyik. A Déli Kárpátok
ban még kevés a havasi fenyőkultúra, 1600—1700 m körüli magasságokba 
telepítik.

A vörösfenyő régi telepítései elég gyakoriak; mészkőzet fölé ültetve 
még a középhegyek és dombvidék területén is elég jól fejlődik. A visegrádi 
erdőgondnokság déli részén 300—590 m közt igen szép (40—50 éves) 
vörösfenyves díszlett, szép öreg példányok nőnek a Csóványos alatt (806 
m É) is. Általában igen mélyre kerültek le vele, így a Bakonyban Ugod- 
nál 245 m-ig is, Segesváron 340 m-ig, a Mátrában (Párád) 365 m-ig, a 
Mecsek fiatal erdősítéseinél 300 m-ig. Az Alföldön Ráczkeve környékén 
körülbelül 90 év előtt kísérletképen ültettek néhány darabot, ezek közül 
négyet 1900-ban vágtak le s egészséges törzsüket csónaképítésre használ
ták fel. A havasi erdősítéseknél való alkalmazásától sokáig idegenkedés 
volt tapasztalható, ma már a déli lejtőkön inkább felkarolják. Az Észak- 
nyugati Kárpátokban 320—890 m közti magasságokból ismerjük régibb 
telepítéseit (Szakolcza, Modor, Miava, Vajár, Pozsony, Ócsad, Kiszucza- 
ujhely, Vágváralja, Polhora, Lisza stb.). A Középkárpátokban többnyire 
fiatalosokat képez; néhány idősebb példány nő a Madarason 930 m ma
gasságban, a Szitnya alján 750 m-nél, Teplafőn 690 m-nél; Kövesmocscíron 
(Stálovó) 630 m magasságban rossz növekedésű. Említésre érdemes a 
Beszterczebánya és Tajó közti vén ültetett vörösfenyves, az u. n. Pepineria 
(605 m), Selmecbánya mellett a felsőrónai vörösfenyves. A klenóczi Vépor 
alján 620 — 1039 m, Rimóczán 410—680 m, Szűkén 446—860 m, Nyústyán 
295—820 m közt kultiválják, a svedléri Maiinakra (1310 m, szórványosan) 
szintén kultúrával került, az Alacsony-Tátra Zálom-Gápel gerincén 1476- 
m-nél, a Nagy Gápelen 1447—1486 m közt mint sikerült havasi erdősítés 
érdemel említést, szomszédságában: a rásztói havason 1423 m, a jecenyei 
Proszredni grunon 1364 m, a Benyuszka havason 1518 m magasságban 
látjuk. A Páreng alatt 1158 m-nél magasabbra nem telepítették, pedig itt 
1700 m-ig bátran alkalmazható lenne. Máramarosban igen gyakoriak a régi 
— kisebb kiterjedésű — vörösfenyőállományok, melyek javarészét gátak 
és vízfogók közelében találjuk (pl. Stohoveci gát 1078—1115 m); Róna
széken 450 m magasságban elegyetlen (V4 hektárnyi) folt, Aknasugatagon 
a Királykertben 484 m-nél 90 év körüli kis állomány, ugyanígy a rahói 
Borkúton. Alsószinevéren (Zanoga é. r.) 870—1048 m.közt terem néhány 
vénebb, telepitett példány, a felsőszinevéri Popadja lejtőin (1180 m) rosz- 
szúl nő. Turjaremetén 1820-ból való telepítése ismeretes (Rosztoki és Pikuj 
e. r.), melynek alsó tenyészési határa 280 m s gyors növekedése mellett 
fája silány. Az Eperjes-tokaji hegysoron Tótsóvár és Aranybánya közt
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találunk itt-ott idős példányokra (Sztavenyec, Ciparka; alsó határuk 330 m). 
A Szigethegyekben 60 éves telepítés van a Psunjon (750 m), a horvát 
magashegységben kísérletképen Fuzine vidékére ültették, a mrkopalji erdő
gondnokság Cárévá kosa s Gospié határának Jasikovac e. r.-ében (100 
éves, tölggyel és erdeifenyővel elegyesen) található vörösfenyő is ültetés
ből ered. A Karszton sehol sem eredeti. A mély telepítések közül szép a 
Zagorje vidéki (a. h. 182 m), gyengék a Sljemén lévők, nemkülönbek a 
Babina goraiak.

Jóllehet a kocsányos tölgy elsősorban a sík és dombvidék agyagtalajaira 
való, a talajviszonyok azonossága mellett magasabb termőhelyeken való 
telepítésére is feljogosít természetes előfordúlási viszonyainak ismerete. 
Az Eperjes-tokaji hegysoron 822 m-ig ültették sikerrel (Bodonyi vár), a 
Blikkben a Jávorkúton (728 m) s a Disznóspatakon (640 m) találtuk.

A magyar tölgy kultusza alig figyelemreméltó; 1—2 próbálkozásról 
lehet csak szó (bükkhegységi Bélkő 533 m, litkei coburgi uradalom 240 m).

A szclidgesztenye erdőgazdasági jelentőségű kultuszáról a kötet 113—114. 
lapján s a folytatólagos enumerációban részletesebben megemlékeztünk.

A dió nem mint erdei, de mint gyümölcsfa jöhet szóba. A Velebit 
katlanaiban a legmagasabbra telepített (termő) fát 1012 m-nél találta 
Pászthy (32° 39' 44° 53', Sv. Juraj). A Bihar hegységben átlag 640 m-ig 
emelkedik a kultivált, vagy elvadult dió; Nagylupsán (ház mellett) 655, 
Biharkristyóron 641, Rézbánya és Vasaskőfalva vidékén (Vrfu Plopilor) 
660, Havasrogoz környékén 600, a Jád völgyén 620, Bihardobrosdon (Ma
gúra) 554, az abrudfalvai Vulkán alatt 910, Felsőpodságán 770, Kissze- 
gyesden (40° 16' 46° 32') 835 m-ig találtuk termőállapotban. Említésre mél
tók a Selmecbánya környéki vén diófák is,1 melyeknek felső tenyésztési 
határa (10 magasságmérés alapján) 740 m, maximálisan 809 m Felső
rónán. E területen a kedvező viszonyok összejátszása (jó fekvés, védettség 
a hideg szelek és a fagyok ellen) az északi fekvés dacára lehetővé teszik 
ily elevált termőhelyen való tenyésztését. A Déli Kárpátokban a nagy- 
disznódi Götzenbergen 910 m, a Hunyadi havasokban (Donnea erdőőri lak) 
1037 m, a Cöd mellékén (Vrf. Dilmei) 933 m a tenyésztés felső határa.

Az ákácnak a magashegység erdőgazdaságában jelentősége nincs. El
tekintve néhány 800 m-nél is magasabban fekvő területen végzett — ered
ménytelen — telepítési kísérlettől, mint kifejlett fa Jánoshegyen (Bars 
vármegye) 770 m magasságig nyúlik fel.a Közel ekkora magasságban (730 
m) látunk néhány példányt a Selmecbányához közel fekvő Reichaui tó 
környékén (az országút s a forrás mellett). A Fogarasi havasokban a Kis- 
berivoj völgy omlós rézsűjének megkötéséhez használták, 750 m-ig szép 
növekedésű, feljebb már csak 1 -1  példány fejlődik jól s 840 m magasan 
láttuk a legfelső 4 m-es fát (1912. júl. 18-án éppen virágzott). Bartal Kornél 1 2

1 V. ö. B l a t t n y  T., A Selmecbányái diófákról. — Érd. Kísérletek 1908. évfolyam 
113. lap.

2 V a d a s  J e n ő , A z ákácfa monográfiája (1911 .) —  4. la p .

47*
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említi,1 hogy a Magas Tátra alján (Poprád környékén) 756 m-ig ér fel, 
Katona László biharhegységi adatai közt említésre méltó a havasrogozi 
1031 m magasságból (4 drb 5 m-es, szép növésű); eddigelé ennél magasabb 
termőhelyről nem ismerjük. Fuzinén 913 m magasan elég jól fejlődik.

Ahogy az erdészet biztos szeme felismerte, hogy a kiélt talajok, 
kopárosodó oldalak beerdősítésénél átmenetileg talajjavító fafajokat kell 
alkalmazni s erre a célra leginkább az erdei- és feketefenyőt kultiválta, 
úgy most azt kell konstatálni, hogy az erdeifenyő — első természetes 
megtelepedésénél — szintén azokat a talajokat foglalja le magának, ahol 
más faj egyelőre sikerrel nem foglalhat helyet: legelők, parlagok, szikla
padkák, lápos helyek területén. Amikor tehát az erdészet talajjavítóként 
átmenetileg erdeifenyőt telepített, akarva vagy önkéntelenül is a termé
szetet utánozta s ezért sikerrel is járt ily irányú tevékenysége.

Az eredetileg fenyőtlen területeken létesített fenyőállományok nagy 
gazdasági haszonnal kecsegtetnek, még akkor is, ha sikerük korántsem 
mondható a közepesnél jobbnak. A fenyőtelepítéseknek nemzetgazdasági 
szempontból éppen oly helyeken van nagy jelentőségük, ahonnan messze 
esik a természetes fenyőrégió; ez a szempont ma előbbrevaló, mint az, 
vájjon megfelel-e a telepítés mindenben a teoretikus követelményeknek 
s ezért minden kedvező természetes körülményt meg kell ragadni, hogy 
ily helyeken lombfákkal elegyes fenyőállományokat is létesítsünk.

Ahol egy eddig uralkodó fajt szemlátomást más fajok szorítanak ki, 
nem kellene visszariadni átmeneti állományok létesítésétől, melyek kihasz
nálása után bizonyára pihentebb talajt fog jelenteni a terület az egyelőre 
kiküszöbölt faj részére s ekkor való felkarolása előreláthatólag szebb gaz
dasági eredményeket, — legalább is kisebb befektetést — feltételez.

Egyes kopárokon, teljesen kizsarolt talajokon néha lehetetlenség egy
szerre magas törzsű erdőt nevelni. Ha a természet rendjét nézzük, átmeneti 
állományként rendesen cser je vegetáció előzi meg az erdőformációt. Ezen 
a szemüvegen át nézve a kopárerdősítést, nem lehet elkeseredni egy-egy 
erdőtelepítés sikertelenségén, avagy a sikernek csak hosszú idő eltelte 
után való bekövetkezésén; a természetes erdőalakúlást — legalább az 
alsó erdőtájon — mindig cserjeformáció közvetíti: idővel erdővé alakulva át. 
Ezért célirányos a kijelölt kopárok azonnali tilalmazása, mégha a fásításra 
csak évek múltán kerülhet sor; sőt a siker előreláthatólag így lesz inkább 
biztosítva.

Növényföldrajzi ismereteink alapján azt kell tartanunk, hogy az 
erdőgazdaságban is szükség van váltógazdaságra. Hogy céltudatosan működ
jünk, a gondjainkra bízott erdők történetét úgyahogy ismerni kellene. Mi
után ma csak hozzávetőleges ily irányú ismereteink vannak, igen hasznos 
munkát végezünk azzal, ha legalább az utókor számára mindazt felje
gyezzük s megőrizzük, ami az erdő települési, növény földrajzi viszonyaira,

1 Adatoka Baba hegycsoport és'kömyéke növényzetének ismeretéhez. — Növény
tani Közlemények II. k. (1903.) 117. lap.
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talajállapotára, feltűnőbb kísérőnövényzetének jellemére nézve fontos. 
Aminek talán most még nem tulajdonítunk jelentőséget, az megbecsülhe
tetlen vezérfonál lehet a késő utódok kezében! A megőrzött üzemtervek 
s ezekben (ha erre figyelem fordíttatott) az erdő eredeti belső állapotának 
leírása az utókornak megbecsülhetetlen anyagot szolgáltathat s ezzel mód
jában lehet az erdő változásának legkülönbözőbb fázisaira visszapillantva, sok 
próbálgatás mellőzésével megválasztani s — az eredményt talán már előre 
tudva — megtalálni azokat az eszközöket, melyek az erdő gyors, biztos 
és kevés költséget igénylő felujúlását biztosítják. Ma még éppen ezen a té
ren gyakran látunk tétovázást, végnélküli kísérletezést; hol sablont, mely
től nincs eltérés, hol ötletszerű eljárásokat, hol az erdészeten kívül eső 
akadályok előtt való kénytelen meghátrálást1 stb. Ha majd talajismereteink 
hézagosságát biológiai és növény földrajzi alapokon kellőképen kiegészíthetjük, ha
talmas lépéssel vihetjük előbbre a céltudatos erdőtelepítés, erdőfelújítás és fásí
tás ügyét.

Havasi erdősítésről kevés helyen van szó, főleg azért, mert a jelenleg 
legelőkül szolgáló egykori erdőterületek javarésze továbbra is mint legelő 
tartatik fenn. A Coburg hercegi uradalom Királyhegy alatti havasain (Ala- 
csony-Tátra) még az erdőtörvény életbelépte előtt megkezdték az egykori 
erdőterületeknek újbóli erdősítését1 2 3 s 1909-ig 690 hektár havasi területet 
sikerrel ültettek be, mégpedig a következő fafajokkal: 

lúcfenyő 75 °/o 
vörösfenyő;} 1 %
havasifenyő 6 % 
törpefenyő4 18%

A beszterczebányai erdőigazgatóság területén (Alacsony-Tátra) a havasi 
erdősítéseket 1890—1896-ban kezdték meg; az alkalmazott fafajok: 

lúcfenyő és vörösfenyő 20 %
havasifenyő ----------- 80 °/o, az erdősítés sikere 0'6—0’7.

A máramarosszigeti kerületben 1891-től kezdve 118 hektár havasi területet 
ültettek be lúccal, mintegy 0'6 sikerrel. A feketevági erdőgondnokságban 
a véderdőbe felvett 295 hektár havasi tisztás beerdősítése 1912-ben indult

1 A vadállomány elszaporodása pl. helyenkint lehetetlenné teszi egyes fafajok 
kultuszát — melyek egyébként teljesen odavalók — éppen a vadkárok miatt. Sajnos 
kevés helyen érvényesül az erdőgazdasági érdek a vadászatival szemben. Jóllehet a 
vadászat, mint mellékhaszonvétel valóban jól jövedelmez, de hol a nemzetgazdasági 
érdek, ha az erdőterület állandósága dacára a fakészlet állandóan fogy s egy 100 éves 
fordúló végén (a 15 évig is eltartó pótlásokra gondolva) gyakran alig 80—90 éves az 
erdő, néha annyi se — éppen a túlszaporodott fővadállománynak a fiatalosokban okozott 
károsítása folytán.

2 Hering Samu, A Királyhegy havasainak erdősítése. — Erdészeti Lapok 1911. 
évf. 22—34. lap.

3 A vörösfenyő ezen őstermőhelyén — nézetünk szerint — ez a faj erősebb fel
karolást érdemelt volna.

4 Csak a véderdőöv legfelső pásztájának sziklás, görgeteges helyein (1400—1700 
m); sikerrel kísérleteztek állítólag P. uncinata-val is.
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csak meg s főleg havasifenyővel történik. Az idejuttatott adatok sze
rint kisebb mértékű havasi erdősítés van még a Bihar hegységben (a 
topánfalva! erdőgondnokságban lúcfenyővel, kezdete 1893.) s a Fogarasi hava
sokban (sárkányi erdőgondnokság, lúcfenyővel, kezdete 1893.) A véderdő
tisztások felett elterülő havasi legelő tilalmazva sehol sem lett; a mára- 
marosszigeti erdőigazgatóságban kerítéssel látták el az ültetések havas 
felőli oldalait.

*
* *

Az alföldi homokterületeken és a futóhomokterületek legérdekesebbi- 
kén: a delibláti homokpusztán végzett fásítási kísérletekről és erdősítés
ről kívánva szólani, itt átadjuk a tollat a homok két legalaposabb erdész- 
szakértőjének, az Alföld befásítása buzgó harcosainak: Kiss Ferenc főerdő- 
tanácsosnak (Szeged) s Ajtay Jenő főerdőmérnöknek (Deliblát); a Karszt- 
erdősítésről Nyitray Ottó erdőtanácsos (Zengg) értekezik.

I. Az alföldi liomokterületek erdősítésénél követendő újabb eljárások.

Kiss FERENC-től.

Az alföldi homokterületek legelső mesterséges erdősítésének indító 
oka a sivány területek szomszédságában lévő mezőgazdasági földek és 
legelők használhatóságának biztosítása volt. Kivételesen száraz és szeles 
években ugyanis a homokkal való elárasztás oly nagy mérveket öltött, 
hogy a homoki gazdának megélhetését igen komoly esélyeknek tette ki.

Főcél volt tehát az elmúlt század végéig a sivány területeknek fával 
bármi módon való megkötése; a fahasználatok csak mintegy másodrendű 
szerepet játszottak.

Ma a nagyközönség a több mint egy évszázadon át folytatott erdő
sítések üdvös hatását természeti adománynak tekinti.

A múlt század utolsó negyedében szakszerű kezelésbe vett, hivatá
suknak már meg nem felelő, ritka erdők ma már nagyobb részben zárt 
állományokká alakíttattak át, minek folytán a nagyobb mérvben termel
hető s inkább csak helyi fogyasztásra alkalmas rozséból és ágakból nyert 
tűzifa könnyű hozzáférhetősége lehetővé tette, hogy az addig eltüzelt 
szalma és a helyenként még tőzegnek is feldolgozott trágya teljesen vissza
adatott a földnek, amire egy talajnemnek sincs annyira szüksége,, mint 
éppen a homoknak.

A nagyobb kiterjedésű zárt állományok által módosított éghajlati és 
természettani jelenségek üdvös hatása óriási értéket képvisel. Csakhogy 
éppen a mezőgazdák, kik fentjelzett közvetlen és közvetett előnyöket él
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vezik, kellő méltánylásban ezeket nem részesítik, mert ezek már termé
szeteseknek tűnnek fel előttük.

A homoki erdőknek a szomszédos területek védelmében nyilvánuló 
közvetett haszna az évszázados megszokottságnál fogva ma már igen 
csekélynek tűnik fel, bár tényleges értéke a megvédett területek magasabb 
kultúrája folytán szintén emelkedett.

Jelenben már az erdészet nem felel meg hivatásának azáltal, ha a 
kezelése alatt lévő területeket ott, hol a lomblevelűek jól vagy rosszul 
tenyésznek, fásítással megköti, a nehezebben erdősíthető sovány, vagy 
kissé szikes lapályokat ellenben vágásfordúlóról vágásfordúlóra tisztásnak, 
illetve a majdnem állandó legeltetési tilalom folytán — terméketlen terü
letnek hagyja.

Épp ilyen hibát követhetünk el a sovány, heves buckáknak ákáccal 
való erdősítésével.

Hogy a homoki erdőknek létjogosultsága a mezőgazdasági talaj érték 
emelkedése dacára a jövőben is a mezőgazdának megingathatlan tudatá
ban maradjon, égető szükség nemcsak a jobb minőségű talajrészleteken 
zárt állományú, minél nagyobb hasznot nyújtó erdőket telepíteni, hanem 
a soványabb minőségű talajrészleteknek alkalmas fanemekkel való telepí
tésével a termőerőt emelni s jövedelmezőbb fanemeknek a jövőben való 
megtelepítésére alkalmassá tenni.

Sajnos, hogy az Alföldön mindenütt föfanemet képező okáé nem tartozik 
a talajjavító fanemek közé; azon tápanyagok, melyek az ákácfának nagy 
tömegét és igen kemény szilárd testét szolgáltatják, illetve a tápanyagok 
felvételét megkönnyítő alkatrészek apadása a közepes és gyengébb talajon 
már a harmadik vágásfordúlónál, az ákáccsemetének tápanyag-kizsarolása 
pedig a 3-ik és 4-ik évben igen jó talajon is észlelhető.

A csemetekertekben a táperőfogyatékosság s káros rovarok elszapo
rodása nemcsak a selejtesebb csemetében nyilvánúl, hanem azok számá
ban is. Míg az ugyanazon évben és időben elvetett magból frisstörésű 
földben csak 9O°/0 kel ki, addig a már 5 évig ákáccsemete termelésére 
használt földben csak 40—50% fog kikelni.

Meg kell azonban jegyeznem, hogy az ákáccsemetével kizsarolt föld
ben a mezőgazdasági vetemények kitünően tenyésznek. A királyhalmi 
erdőőri szakiskola csemetekertjében teljesen kizsarolt ákáccsemete-táblá- 
ban öles cirok termett, holott ezen növény csak erőteljes talajon fejlődik 
ily méretűvé.

Ott, ahol az ákácerdő I—II. termőhelyen áll, legalább három vágás- 
fordúlón át növedék-visszaeséstől tartani nem kell. Ezen talajrészletek 
ugyanis elég árnyékot kapnak a dúsabb lombozattól s ennek folytán na
gyobb a trágyát szolgáltató lombhullás is. De igen fontos körülmény az 
is, hogy ilyen részleteken a mélyebb s dúsabb gyökeret verő s több táp
anyagot igénylő évelő fűnövények nem tenyésznek, hanem csak a sekélyebb 
s gyér gyökérzetű, kevesebb tápanyagot igénylő egyéves növények, mint 
a Bromus tectorum? Secale fragile} Apera Spica Venti lépnek fel. Ezen nővé-
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nyék kevésbé jó tápanyagot szolgáltatván, majdnem csorbítatlanul vissza
adatnak a földnek. Száruk még a nyár elején elszárad, a tél folyamán 
pedig már elkorhad, így a nedvesség jobban behatol a földbe s mivel 
tény észé vadjuk igen rövid, az évelő fűnövényekhez képest aránylag kevesebb 
nedvességet párologtatnak el. Mint igen fontos körülményt fel kell emlí
tenem, hogy ezen egyéves növények gyérebb állása s mérsékelten dús 
gyökérzete a levegőnek a földbe való behatolását kevéssé akadályozza, 
ami az ákác jó növekvésének egyik feltétele.

Hátrányos tulajdonsága az ákácnak a talaj levegője iránti nagyfokú 
igénye. Egyetlen erdei fanemünk sincs annyira a talaj kellő szellőzésére 
rászorulva, mit ez, miből az következik, hogy a tápanyagokat jóformán 
csak abból a sekély talajrétegből veheti fel, melyben a friss levegő sűrűbb 
időközökben váltódik ki. Köbtartalomban kifejezett talajszükséglete épp 
ezért nem nagyobb a többi fanemekénél, a talaj felülete iránti igénye 
azonban messze túlhaladja egyéb fanemeinkét.

Ezen tulajdonsága teszi okvetlenül szükségessé a talaj előzetes mező- 
gazdasági megmunkálását is, mert míg egyéb fanemeink az ültetés alkal
mával részükre kiásott gödörbe visszahelyezett földanyagban egy pár évig 
is megtalálják szükségletüket, addig az ákác gyökerei már az első évben 
2—3 méter messzire elkalandoznak tápanyagok után; ezért nem bizonyul 
sikeresnek a keskenyebb pásztás ásózással egybekötött ültetés sem. Na
gyobb sikert ilyen részleges megmunkálásnál csak az árokpartszerű ülte
téstől várhatunk, mert az ákác ugyanazon területen aránylag legtöbb leve
gőt e mellett kaphat.

Levegőigényessége miatt különös figyelemmel kell lenni a beerdősí
tendő talajokon előfordúló növényzetre is, mert egyes fajok nemcsak a 
nagyobb mérvű tápanyagelvonással hatpak gátlólag a fa növekvésére, ha
nem a levegő talajbahatolásának megakadályozásával is. Ilyen káros hatású, 
gyökérről is ujuló növényekkel fedett területen több évi mezőgazdasági 
művelés dacára sem nevelhető megfelelő állomány, mert az eredeti talaj
fedő növény, mielőbb elfoglalja ősi helyét, pl. a Calamagrostis Epigeios.

Általában homokterületek befásításánál oly hasznos útmutatással szol
gálnak a beültetendő területen előforduló fák és növények, hogy azoknak 
az illető talaj iránt támasztott igényei helyes mérlegelése nélkül sikeres 
erdősítési munkát végezni alig lehet.

Az ákácnak egyéb kitűnő tulajdonságai indokolttá teszik azonban, 
hogy az I —IV. termőhelynek1 megfelelő talajrészleteken jövőben is akác tény ész
tessék; mert az előbb említett termőhelyeken elérhető növedék mellett, 
pénzügyileg is elég kedvező évi hozamok nyerhetők.

Az V. és VI. termőhelyi jóságú területeken, dacára annak, hogy a 
domborlati viszonyok s talajnedvesség megfelelnének az ákác tenyészté
sének, feketefenyő-állományok nevelendők. Ugyanis ezen talajrészletek 
tápanyagokban már igen szegények, vagy a rajta előfordúló növényzet

1 Érd. Zsebnaptár.
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tulajdonságai az akác tenyésztésére olyan gátlólag hatnak, hogy nemcsak 
pénzügyileg elfogadható hozamokat nem adnak, hanem hosszabb vágás- 
fordűló mellett az állomány a korral mindinkább fogy, pusztái, úgy hogy 
a vágható korban csak igen kevés selejtes anyag használható ki a szá
nalmas képet nyújtó erdőből. Emellett még elmúlik 20—25 év is anélkül, 
hogy a talaj tápanyagokban annyira javúlt volna, hogy ezen terület az 
előbbinél nagyobb sikerekre való kilátással akár természetes, akár mes
terséges úton ákáccal felújítható lenne.

Ezen talajrészleteknek beerdősítését tehát oly fanemmel kell eszkö
zölni, mely egyrészt a tápanyagok iránt kevésbé igényes, másrészt pedig 
azon tulajdonságainál fogva, hogy a talaj mélyebb rétegeiből is táplálkozik, 
az ákáccal szemben ugyanazon talajfelület mellett több tápanyagot képes 
találni; vagyis a talajban rejlő tápanyagoknak belterjesebb kihasználására 
kell törekedni.

Ily talajrészleteken a főcél azonban mindig az leend, hogy a talajban 
rejlő azon tulajdonságokat, melyek az ákác tenyésztésére gátlólag hatot
tak, elenyésztessük, vagy legalább is lehető legalacsonyabb fokra szállítsuk, 
mert legtöbb, legjobb és legértékesebb hozamot kemény lombfanemeink 
közül csak az ákác tenyésztésével érhetünk el.

Általában minden erdőgazdának, de leginkább a homokinak kell arra 
törekedni, hogy a talaj tápanyagaiban rejlő tőkét ki ne uzsorázza; hanem 
igyekezzék jobb talajokon a meglévőt megtartani, gyengébb talajokon pedig 
áldozatok árán is gyarapítani.

Jelen tudásunk mellett az előbbi célok legolcsóbban a feketefenyő
nek telepítésével érhetők el;.ezen fanéin ugyanis kitűnő talajjavító képes
ségénél fogva, 40—50 éves vágásfordúló mellett, nemcsak igen sok táp
anyagot raktároz el a földbe, hanem tűhullásával kipusztítja az ákác 
tenyésztését gátló azon növényeket is, melyeket egy pár évi mezőgazda- 
sági használat sem tudott megsemmisíteni.

Az eddigi erdősítésekben, minden alföldi homokterületen előfordúló 
s nem csekély területet elfoglaló sovány lapályos tisztás, vagy rossz növésű 
nyárfás, jövőben szintén feketefenyővel volna betelepítendő, jóllehet a 
feketefenyő nem fog az Alföldön kitűnő épület- vagy asztalosfát szolgál
tatni; de itt a faszegény vidéken, hol tanya- és gazdasági épületekhez a 
nyárfajok is igen nagy keletnek örvendenek, oly keresletre találna, hogy 
a telepítésére fordított kiadások és kezelési költségek nemcsak bőségesen 
megtérülnének, hanem jövedelemmel is kecsegtetnének.

Emellett igen figyelemreméltó biztos nyereséget nyújtana a vágás
fordúló végén a talajnak igen nagymérvű javulása.

Az általam feketefenyővel felújítani javasolt területek legnagyobb 
részén az értékesebb ákácfát nemcsak a vágásfordúló végén lehet majd 
kitünően megtelepiteni, de 20—25 év múlva, az ákácosokkal határos cso
portok szélein lévő hézagok, az ide tápanyagok után kinyúló gyökerekről 
is besűrűsödnek. A felsőásotthalmi 18 éves feketefenyőcsoportokban sarjakról 
betolakodott ákácegyedek kifogástalanul tenyésznek.
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Az alföldi homoktalajok felújításánál és a telepítendő fanemek meg
választásánál, igen biztos támpontot nyújtanak az illető talajon jelenleg 
előfordúló fanemek.

Az ákácállományok, ha az I—IV. termőhelynek megfelelő növekvést 
mutatnak, meghagyandók, kívánatosnak találnám azonban a IV-ik termő
helyi terület hézagainak feketefenyővel való betelepítését. Ott, hol a kanadai
vagy feketenyár jól tenyészett, feltétlenül a sokkal értékesebb ákác tele
pítendő meg. Sínylődő nyárállományok helyébe azonban feketefenyő 
telepítendő. A jegenyenyár, mely a nyárfajok között a talajjal szemben 
legigénytelenebb, kevésbé jó talajon is, ha jó növekvést mutat, tuskó- és 
gyökérsarjakról felújítva meghagyható, bár fája minőségre rokonai között 
utolsó helyen áll. A fehérnyár. mely igen nagy fatömeget szolgáltat, mint 
a homoknak ősfája, ott, hol elég jól tenyészik, tuskéstől kiszedve, gyökér
sarjakról felújítva szintén meghagyandó. Azon területek, hol a két utóbbi 
nyárfaj gyengébb növekvést mutat, feketefenyővel újítandók fel.

A tölgyfaállományok, ha nem nagyon hézagosak, ismét tölggyel 
újítandók fel, a kiritkúlt tölgyesek azonban csak akkor, ha a talajban elég 
nedvesség van, mert ellenkező esetben a pajodrágások által okozott káro
sításokat a'csemeték, sőt a nagyobb suhángok sem bírják ki. Általában az 
Alföldön a tölgytalaj a belvizek lecsapolása folytán igen kis területre 
szoríttatott. Ámbár az alábbszállott talajnedvesség következtében a tölgy
területek nedvességi foka megfelelne az ákácnak, a homok kötöttebb 
szerkezete, valamint a talajt födő ősnövényzet miatt ez kellő eredménnyel 
mindig mégsem telepíthető meg. Ezen helyeken nyír, amerikai dió és 
amerikai kőris szép sikerrel tenyészthető, bár a nyír kedves csemegéje 
a pajodnak.

Úgy a tisztásokra, mint az erdőhöz csatolandó legelőkre és mező- 
gazdasági földekre telepítendő fanemek megválasztásánál a rajtuk előfor
dúló növényekre vagyunk utalva.

Első teendőnk azonban, hogy a homoki erdőkben a legeltetést, a marha 
szája alól kinőtt területeken is, lehetőleg korlátozzuk.

A növények által nyújtott útbaigazítás az alföldi erdők sikeres tele
pítésénél alig mellőzhető. Természetesen nem találjuk meg minden fanem
nek a maga megfelelő egy bizonyos növényét s nem is fog alapot nyújtani 
egy-egy jellegzetes növénynek fellépte bizonyos fanem megtelepítésére. 
Sikeres következtetést csak a növényállományok fő- és altagjainak fellépte 
közötti viszony s az egyedek mikénti tenyészete nyújt.. Azt hiszem, két
ségtelen mindenki előtt, hogy ugyanazon növényállományok, a jó és ke
vésbé jó talajon nem egyforma növekedést mutatnak, épp azért figyelembe 
kell venni az ezekre vonatkoztatott termőhelyi jóságot is.

A talaj különböző tulajdonságainak különböző növények felelnek meg; 
azon növények, melyek bizonyos talajt mint uralkodók foglalnak el, itt ál
lományt, külön formációt képeznek. Vannak azonban növények, melyek többed- 
magukkal képeznek állományt. Az állományoknak pedig, bár jellegzetes, 
de kisebb mennyiségben előfordúló altagjai is vannak. Ezen tagok a növény
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formációk által nyújtott útbaigazítást mintegy támogatják s altagjai, illetve 
ennek változatai a következtetésre módosító hatást is gyakorolhatnak.

A növénytársaságoknál a létért való küzdelem éppen úgy megvan, 
mint a magasabb rendű fás növényeknél. Oly talajtulajdonságok, melyek 
egyik növénynek szükségletét jobban kielégítik, mint a másiknak, elősegítik 
ennek szaporodását és fejlődését a másik rovására, A tápanyagban sze
gény legelőn a kevésbé igényes füvek és gyomok lépnek fel s ha ezen 
talajt trágyával megjavítjuk, a gyengébb minőségűek elnyomásával a ne
mesebb füvek fognak tért hódítani. Ugyanezen folyamat áll elő természetes 
talajjavítással is, úgy hogy midőn a kevésbé igényes növények a talaj 
táplálóerejét emelték, igényesebb tagok tolakodtak be a formációba,

Más-más formációval találkozunk egyminőségű talajon, ha legeltetve 
volt, vagy nem. Ugyanis legeltetés folytán egyes növények elcsenevészed- 
nek, vagy teljesen kipusztúlnak; mások éppen a legelő állatokkal telepít
tetnek meg. A telepítés tekintetében az első helyet a juh foglalja el, mely 
gyapjában a növénymagot igen könnyen elcipeli, éles körmével pedig el
ülteti. Egyes nemesebb füveknek a nagyobb felülettel való taposás előnyükre 
szolgál, egyes gyomok pedig emiatt pusztáinak ki. Különböző következ
ménye van a nagyobb talpú marha vagy ló, mint az éleskörmű és kisebb 
patájú juh taposásának. Általában utóbbi jobban pusztítja a nemesebb 
füveket s sokkal nagyobb mértékben szaporítja a gyomokat, mint a marha. 
A katonai gyakorlótereken az egyenletes taposás folytán alig látható gyom.

Bár az alföldi homoki hóra elég gazdag, a talajbecsléseknél csak ke
vés számú növény tulajdonságát fordíthatjuk gyakorlatilag hasznunkra, 
Legjobb útmutatással leginkább nem az egyenként, ritkábban előfordúló 
növények szolgálnak, hanem azok, melyek nagyobb vagy kisebb területen 
állományt képeznek. Sok évi gyakorlati tapasztalataim alapján a következő 
növényeket találtam szükségesnek megemlíteni:

1. Festuca vaginata W. et K . (Magyar csenkesz). Évelő. Gyökerei cérna
szer űek, sűrűn bojtosak s igen hosszúk. A többéves növény igen sok levelű, 
a talajból kiálló csomókat alkot, melyek összefüggő pázsitot magukban 
sohasem képeznek. Már a növény felfegyverkezéséből látható, hogy táp
anyagát a szegényebb talajból is előteremtheti. Ahol magányosan fordúl 
elő, ott ákác nem tenyészthető, mert ezen talaj tápanyagban és 'nedves
ségben szegény. Feketefenyő ültetésével javítandó.

2. Calamagrostis Epigeios (L.) Both. (Nádképű siska). Évelő. Szára 1 
méter magasságot is elérhet, vaskos tőkéjéből messze szétkúszó tarackokat 
hajt. Leginkább zsengésebb1 talajon fordúl elő, különböző termőhelyen. A 
növény sűrűsége és a szárak magassága a talaj jóságától függ; rossz talajon 
összefüggő állományt nem képez, magassága alig éri el a 25—30 cm-t, 
Jobb termőhelyen nyír, tölgy, rosszabbon — mely nagyobb mértékben 
szokott előfordulni — feketefenyő ültetendő.

Zsengés alatt a nedvesség mérsékelt foka értendő.
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3. Salix repens L. (Serevény-fűz vagy nyúlvessző). Évelő cserje. Zsen- 
gés kihívásokon és lapályokon fordúl elő, alacsony bokrokat alkotva. 
Erős gyökérzete a talaj mezőgazdasági használatra való előkészítését igen 
hátráltatja. Előfordul sovány és kissé jobb talajon, mihez képest igen vé
kony vesszői 10—100 cm-ig nőhetnek. Első esetben csak feketefenyővel, 
utóbbiban nyír és fehérnyárfával ültethető be.

4. Fumana procumbens (Dun.) Gr. et Godr. (Hangalevelű tetemoldó.) 
Homokon a legapróbb évelő cserje. Földön elterülő kis gallyai alig érik el 
a 10 cm hosszúságot; 10—12 évig él. A tápanyagok iránt igen csekély 
igényé van, gyökérzete nem dús; miután kemény, merev testének felépí
téséhez kevés nedvesség kell, erre szüksége nem is igen van: Csak igen 
gyenge talajon fordúl elő. Csak feketefenyővel erdősíthető.

5. Artemisia campestris L. (Mezei üröm). Évelő. 60—80 cm magas 
bokrokat alkot, mindig csak magasabb helyeken fordúl elő, talaj iránt 
igénytelen, jobb talajon alig található. A talajnak nemcsak soványságát, 
hanem szárazságát is jelzi; ezen területeket jövőben ákác helyett fekete
fenyővel kell beültetni, mezőgazdasági vagy pásztás műveléssel egybekötve.

6. Silene Otites (L.) Sm. (Fodros szirmú sziléne). Mint előbbi, a talajban 
nem válogatós, leginkább igen sovány talajon fordúl elő; ott, ahol állomány- 
szérűén lép fel, csak feketefenyővel érhetünk el sikert. Az ákácállomány 
pásztásművelés mellett alakítandó át.

7. Potentilla arenaria Borkh. (Homoki pimpó). Többnyire kissé kötöttebb, 
de sovány és száraz talajon fordúl elő. Nagyobb térfoglalása — mint 
összefüggő egész — ritka; azonban foltokban való fellépte is figyelmeztet 
arra, hogy rosszabb minőségű talajjal van dolgunk.

8. Potentilla anserina L. (Libapimpó). Zsengés, sőt nedves talajon for
dúl elő, mely túlságos savanyú humusztartalmá miatt fatenyészetre alkal
matlan.

9. Carex stenophylla Whlbg. (Szittyósás). Helyenként egész gyepszőnye
get alkot, nem éppen a legrosszabb talajon fordúl elő, vékony tarackjaival 
az elfoglalt talajt teljesen behálózza. Ugylátszik, éppen emiatt a fatenyé
szetre hátrányos. A kísérleti feketefenyő ültetések soraiban, hol ilyen telepen 
haladt át, a fogamzás igen rossz. De ákácfát sem találtam azon részen, 
hol a szittyósás sűrű állományt képez. Talaja csak megművelés mellett 
ültethető be, leginkább feketefenyővel.

10. Carex distans L. (Bitkás sás.) Zsengés, sőt kissé nedves, elég jó 
talajt kíván. Talaja amerikai kőrissel ültethető.

11. Juncus Gerardi Lois. (Hengerszárú szittyó). Mindig sovány zsengés, 
vagy időnként vízállásos területeken fordúl elő; többnyire csomókban, de 
néha összefüggő egészet is alkot. A talaj feketefenyővel újítandó előművelés 
nélkül, zsombós ültetéssel.

12. Gnaphalium luteo-album L. (Halovány gyopár). Mindig zsengésebb, 
sokszor kissé kötöttebb talajon lép fel. Ha a talaj erőteljes, tölgygyei vagy 
nyirrel erdősítendő.
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13. Helichrysum arenarium (L.) DC. (Homoki bársonyvirág). Hasonlít 
előbbihez, csakhogy ez mindig szárazabb talajon jő elő. Talaj akáccal 
újítandó.

14. Centaurion uliginosum (W. et K.) G. Beck. (Mocsári ezerjófű). Igen 
sovány, kissé zsengés, vagy száraz talajon fordul elő; csak feketefenyővel 
erdősíthető.

15. Melilotus albus Desr. (Közönséges somkoró). Sovány, legtöbbnyire 
zsengés talajon fordúl elő, hol tiszta állományokat alkot; kissé szárazabb 
helyen, más tagokkal együtt lép fel. Jelenléte a feketefenyő ültetése mellett 
szól, előmunkálat nélkül.

16. Cytisus austriacus L . (Buglyos zanót). Kisebb fajta cserje, szárazabb 
talajon lép fel, mely Akáccal ültetendő.

17. Crepis rhoeadifolia MB. (Pipacslevelű zörgöfű). Előfordul zsengésebb 
és igen száraz talajokon is, miután igen igénytelen a talaj iránt, ott, ahol 
más igényesebb tagok nélkül alkot állományt, csak feketefenyővel ültet
hető, mezőgazdasági vagy pásztás előmunkálattal egybekötve.

18. Thymus collinus MB. (Alföldi kakukfű). Kissé igényesebb a talaj 
iránt, a nedvességet azonban nem igen szereti. Igen elterjedt növény s 
ott, ahol összefüggő tolepcsomókat alkot, a talajt javítja. Akáccal ültetendő.

19. Orthantha lutea (L.) Kern. (Homoki fogfű). Jobb minőségű, közepes 
nedvességű talajon fordúl elő a kihívások emelkedő oldalán. Oldalárnyalást 
szeret. Talaja nyírfával erdősítendő.

20. Achillea asplenifolia Vént.. (Pusztai cickafark). Mindig kötöttebb, jobb 
talajon fordúl elő. Tekintettel azonban arra, hogy a sziket tűri, ott, ahol 
összefüggő állományt alkot, fa alig tenyészthető, legfeljebb szil telepítendő.

21. Lotus corniculatus L. (Szarvaskerep). Leginkább zsengés szikes, 
vagy savanyú humuszos talajon fordul elő, de tenyészik a szárazabb szikes 
talajon is. A homokutak javításához előkészített szikanyagprizmákat néha 
egészen befödi.

22. Medicago minima L. (Borsókás lucerna). Mindig száraz, heves, so
vány talajon fordúl elő. Sokszor önálló állományt alkot, bár a talajt be 
nem fedi. Talaja csak feketefenyővel erdősíthető, kívánatos azonban az 
előmunkálat.

23. Medicago falcata L. (Sarlós lucerna). Erőteljes, kissé üdébb talajt 
szeret. Állományban való felléptéről jobb talajra lehet következtetni.

24. Alsine glomerata MB. (Csomós lúdhúr).
25. Alsine verna L. (Korai lúdhúr).
26. Alyssum tartuosum W. et K. (Sodros ternye). Mind a három nagyon 

igénytelen a talaj iránt.
27. Astragalus Onobrychis L. (Vitorlás bóka). Sovány talajon elég el

terjedt, gyenge minőségű legelőt ad. A négy utóbbi növény zárt állomá
nyokat nem képez, felléptük azonban valamely más állományban, miután 
a talaj iránt igen igénytelenek, szintén útbaigazítással szolgál.

28. Galium verum L. (Tejoltó galaj). Kissé jobb minőségű talajt kíván 
Idősebb zártabb telepekben a talajt is javítja, mely Akáccal ültetendő.
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29. Andropogon Ischaemum L. (Vérállító fenyérfű.) Elég sovány, kissé 
kötöttebb száraz homokon fordul elő. Talaja ákáctenyésztésre alkalmatlan.

30. Cynodon Dactylon (L.) Pers. (Tarack-, vagy közönséges csillagpázsit). 
Száraz, jobb minőségű talajon állományt képez, gyengébb talajon csak 
egyenként lép fel.

31. Centaurea Tauschen Kern. (Homoki búzavirág). Csak száraz homok
ban érzi jól magát; azon terület, hol erőteljesebb növekvést mutat, ákác- 
cal ültetendő, ellenkező esetben feketefenyővel.

32. Euphorbia Gerardiana Jacq. (Pusztai fűtej). Száraz talajt szeret, egyéb
ként nem válogatós. Igen elterjedt növény a homokon. Ha jobb növekvést 
mutat, talaja ákáccal erdősítendő.

33. Euphorbia Cyparissias L. (Farkasfűt ej). Zsengés, erőteljesebb, kötöt
tebb talajon otthonos, a legelőkön összefüggő állományokat képez. Erős 
hashajtó tulajdonságánál fogva az állat nem eszi s ennélfogva jó talaj
javító. A talaj, hol erőteljesebb növekvést mutat, tölgy- és nyírfával erdő
sítendő.

34. Agrostis alba L. (Tarackos tippan). Csak zsengés helyen fordul elő. 
Nyír-, nyárfaj okkal és feketefenyővel ültetendő a terül et.

35. Ononis spinosa L. (Tövises iglice). Leginkább kihívásokon fordúl 
elő. Talaj iránt kevéssé igényes. A serevény fűzalakzatnak legtöbbször 
tagja, ha a talaj nem zsengés. Fekete fenyő- vagy jegenyenyárfával erdő
sítendő.

36. Silene conica L. (Homoki habszegfű). A talaj iránt kevéssé igényes.
37. Scirpus Holoschoenus L . (Szürke káka). Zsengésebb helyet szeret, 

de kisebb csomókban a szárazabb láposokban is gyakran fellép. Talaj 
iránt nem igényes.

38. Stipa pennata L. (Arvalányhajka).
39. Stipa capillata L. (Kunkorgó hajka.) Száraz talajon fordulnak elő. 

Talajuk akáccal, vagy feketefenyővel ültetendő.
40. Verbascum phoeniceum L. (Lilaszínű ökörfarkkóró).
41. Verbascum Lychnitis L. (Csilláros ökörfarkkóró). Előbbi erőteljes 

zsengésebb talajt szeret; utóbbi szárazabb és soványabbal is megelégszik-
42. Chondrilla juncea L. (Közönséges nyúlparéj). Száraz, igen sovány 

talajon fordúl elő.
43. Solidago Virga aurea L. (Aranyos istápfű). Száraz sovány, néha 

közepes talajon fordúl elő.
A fűfélék családjából megemlítendőknek tartom még a következőket:
Koeleria gracilis (Pers.) Domin. és glauca (Schk.) DC. (Taréjos fésűper je). 

Phleum phleoides (L.) Simk. (Mezei komócsin). Mindkettő sovány, száraz talajon 
fordúl elő, csomókban, összefüggő szőnyeget nem képez. Talaja fatenyé
szetre rossz.

Bromus tectorum L. (Fedélrozsnok). Secale fragile MB. (Törékeny rozs). 
Apera Spica Venti (L.) Beauv. (Harmattartó széltippan). Egyéves növények. 
Ákácállományokban a legjobb termőhelyen is előfordúlnak.
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Jobb talajok híján, az ennek minőségét jelző növényekben igen sze
gény a homoki erdőtalaj. Ezek közül megemlítendők még a csalánfélék 
(Urtica dioica és urens), pemetefű (Marrubium peregrinum), vadkender 
(Cannabis sativa), vizi ebszőlő (Solanum Dulcamara). Ahol ezen növények 
akár külön, akár vegyesen nagyobb mennyiségben fellépnek, az ákácot 
30—35 éves fordulóban kezelhetjük.

A fenti növények elősorolt tulajdonságaiból, aszerint, amint állományt 
alkotnak, vagy nagyobb számban fordulnak elő, jobb vagy rosszabb tenyé
szetükből következtethetünk a talaj minőségre.

Hogy a fentiek gyakorlati alkalmazását szemlélhetőbbé tegyem, fel
sorolom néhány általam végzett talajbecslés adatát:

Akácnak való jó talajon a következei növényeket találtam: Cynodon Dactylon, 
Marrubium peregrinum, Cannabis sativa, Solanum Dulcamara, Eryngium 
campestre, Melandryum album, Bromus tectorum, Secale fragile, Euphorbia 
Gerardiana, Kochia arenaria, Delphinium Consolida. A talaj több évi marha- 
állítással javúlt meg ennyire.

IV-ik termőhelyi ákáctalajon: Festuca vaginata, Euphorbia Gerardiana, 
Cynodon Dactylon, Thymus collinus, Equisetum arvense, Polygonum are
narium, Silene Otites, Medicago falcata, Crepis rhoeadifolia, Eryngium 
campestre, kevés Chondrilla junceum, Carex stenophylla és Dianthus 
serotinus.

Nyírfának becsült talajon: Poa angustifolia, Medicago falcata, Thymus 
collinus, Trifolium repens, Calamagrostis Epigeios. Festuca vaginata.

Tölgy- és nyírfának becsült talajon: Poa angustifolia, Euphorbia Cypa- 
rissias, Melendryum album. Igen buja Ononis spinosa, kevés Festuca vaginata 
és F. pseudoovina, Medicago falcata, Calamagrostis Epigeios, Asparagus 
officinalis.

Természetesen a felsoroltakon kívül még nagyobb számban is van
nak a homokon jobb talajt kedvelő növények, melyekből tölgy telepíté
sére alkalmas talajra lehet következtetni, de sajnos, kerületemben ilyenek 
nem igen fordúlnak elő.

Feketefenyőnek becsült, nedves lapályos talajon, zsombósan ültetve: Carex 
distans, Juncus Gerardi, Agrostis alba, Andropogon Ischaemum, Erythraea 
uliginosa, apró Salix repens, Inula salicifolia, Hieracium umbellatum, Lotus 
corniculatus, Parnassia palustris, Calamagrostis Epigeios, Linum catharti- 
cum, Brunella vulgaris, Mentha Pulegium, Molinia coerulea és Chlora 
serotina.

Feketefenyőnek becsült szárazabb talajon: Festuca vaginata, Silene Otites 
főállományban mint altagok előjönnek: Crepis rhoeadifolia, Centaurea
Tauschen, tengődő Euphorbia Gerardiana, gyéren tengődő Bromus tectorum, 
és Eryngium campestre, egyes Thymus collinus, Solidago Virga aurea, 
Tragopogon floccosus es Syrenia cana.

Fekete fenyőnek becsült magasabb száraz talajon: Medicago minima, Silene 
Otites, Crepis rhoeadifolia, Centaurea Tauscheri, Festuca vaginata, Chond
rilla junceum, Polygonium arenaria, Artemisia campestris, Astragalus vir-
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gatus, kevés tengődő Thymus collinus, Fumana procumbens. Syrenia cana, 
Eryngium campestre.

Feketefenyöneh becsült szárazabb lapályon: Salix repens, Festuca vagi- 
nata. Fumana procumbens, Calamagrostis Epigeios, Centaurea Tauschen, 
Ononis spinosa, Euphorbia Gerardiana, kevés Cynodon Dactylon és Thymus 
collinus. A serevényfűzállomány (S. repens) előfordulásából legtöbb eset
ben feketefenyőtalajra következtethetünk, nemkülönben a Melilotus albus 
állományból is.

A kettőnek együttes fellépte zsengésebb talajra vall; ha azonban a 
Festuca vaginata mint altag jelenik meg, sokkal szárazabb a talaj s a 
feketefenyő nehezebben fogamzik.

A serevényfűzállomány talaja nedvesség tekintetében négy osztályba 
sorozható:

.1. ha Calamagrostis Epigeios,
II. ha Scirpus Holoschoenus és Euphorbia Gerardiana,

III. ha Ononis spinosa és legszárazabb,
IV. ha Fumana procumbens és Festuca vaginata is tagja e formációnak.
Tekintettel az ákác igen nagy növőterére, különösen gyengébb talajon,

melyet fentebb tárgyaltam, e fanem sűrű ültetése nem vezet célhoz. Ke
rületemben már két évtized óta a kétméteres négyzetes hálózatot hasz
náljuk.

Igen fontosnak találom az ákáccsemeték eddig az egész országban 
dívott alacsony tőremetszésének mellőzését. E művelettel a fogamzást 
akarjuk jobban biztosítani, de közvetlen a föld felett a csemete legvas
tagabb részén ejtett seb olyan nagy, hogy csak ritka esetben forr be 
anélkül, hogy a korhadás csíráját magában ne rejtse'. Már hosszú idő óta 
tapasztaltam, hogy az áterdőlésképen kiszedett elnyomott ákácfák 58—60%‘a 
éppen az erőteljesebb talajrészleteken azért maradt vissza, mert belseje 
közvetlen a gyöktő felett korhadt volt, mi a tőrevágás következménye.

Öt év óta kísérleteket folytatok ákáccsemeteültetéssel olyképpen, 
hogy azokat nem vágom tőre, hanem a föld szine felett 50—60 cm ma
gasan csak megcsonkítom. Ezen művelettel egyrészt sokkal kisebb sebet 
ejtünk a csemetén, másrészt a magasabb tisztább levegőrétegben az eső, 
hó és harmat gombanevelő hatása nem érvényesülhet s így a benövési 
felületeken egészségesebb marad. Ha a csemetét előbb említett magas
ságban vágom le, illetve a törzsecskének csak mintegy ötödrészét távo- 
lítom el, oly kicsi sebet ejtek a csemetén, hogy az már sokszor az első 
évében teljesen beforr. A sebhely meg sem található, elvágásánál pedig 
száraz farész alig látható, míg az alacsony tőrevágásnál legtöbbször a 
fácska egész közepe beteg. Másik előnye meg abban mutatkozik, hogy a 
nyulak kevésbé rágják meg az így képzett kétéves törzsecskét, mint a 
tőrevágás után nyert egyéveset.

Az idősebb ákácállományokat, különösen ha a talaj elég laza, min
dig ortolással újíthatjuk fel, míg a 20 éven alúli ákácosokban csak azon 
törzsek újítandók ortolással, melyek közvetlen a föld felett mérve legalább
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a 18—20 cm vastagságot elérték. Miután a felújítás sikere a földben ha
gyott erőteljes vastag gyökerektől függ, különös gond fordítandó, hogy 
minél kevesebb gyökér távolíttassék el a tuskóval.

A homoki területek mesterséges befásítása mintegy 100 évvel ezelőtt 
kezdetett meg nagyobb arányokban az uralkodó s majdnem egyedüli fa
nemmel, a feketenyárfával (csomoros); az ákác, mely a homokokon jó
formán a kizárólagosságot kezdte élvezni, csak a múlt század 60-as évei
nek végén nyomult előtérbe. Ma már több évtized tapasztalataiból mint biz
tos eredményt szűrhetjük le, hogy az akácosok területét csökkenteni kell a 
feketefenyö javára, sőt eddig erdősítésre alkalmatlannak tartott, magasabb so
vány homokbuckák fenyővel való betelepítésével, az államerdészetnek a nagyobb 
mérvű kezdeményező lépést meg kell tenni.

Hogy a sovány homokterületeket, melyek főleg tápanyagokban való 
szegénységük miatt alkalmatlanok értékesebb fanemek megtelepítésére, 
mennyire megjavítja a feketefenyő, két évtizedes, sőt helyenként idősebb 
eredményekkel lehet támogatni.

Bár a homoki erdészet régebben is tudatában volt a feketefenyő 
fontosságának, nagyobb mérvű telepítését korlátozta a fogamzásban elért 
gyengébb eredmény. Ennek oka a részben idegenből hozott csemete s 
annak az ültetéshez nem kellő módon való előkészítése volt. A jobb fo- 
gamzási eredményt a gondosabb ültetés által szándékoztunk elérni. Igen, 
de ez csak kézzel volt eszközölhető, ami viszont jó időt követelt meg s 
így a feketefenyőültetés kitolatott legtöbbször április hó elejére. Ekkor 
azonban már az Alföldön a levegő viszonylagos nedvessége, illetve telített
sége sokkal kisebb s így az elpárologtatós sokkal nagyobb, mint az előző 
hónapokban.

A legutóbbi 10 év viszonylagos hónaponkénti nedvességének átlagos
a d a ta i  a  
Hónapok:

k övetkezők :
I. II. in. IV. Y. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

Az egész országra 83, 79, 72, 65, 67, 66, 62, 65, 72, 77, 81, 85.
Szegedre 87, 85, 77, 72, 71, 75, 70, 70, 77, 82, 80, 89.

A rossz fogamzási siker egyik oka tehát abban rejlett, hogy általában az 
ültetés nem megfelelő időben eszközöltetett. Ugyanis az április havában 
elültetett csemete, még mielőtt annyira elhelyezkedett, hogy nedvességet 
szívhatott volna fel, az általános nedvkeringés megindulásával járó nedves
séget elpárologtatta, melyre a levegő kisebb viszonylagos nedvessége miatt 
mintegy kényszerítve volt, úgy hogy a csemete olyan talajrészletben, hol 
túlságos sok nedvesség nem volt a gyökerekben, a fatestben és tűkben 
lévő nedvesség jórészének elpárologtatósa következtében — még mielőtt 
a gyökereken tenyészkúpok fejlődhettek volna — elszáradt; vagyis a megr 
fogamzás első folyamata sem állhatott be.

Másik, igen figyelemreméltó oka volt a rossz fogamzásnak a fekete- 
fenyőcsemetéknek azon tulajdonsága, hogy nagyobb mérvű árnyékigényük 
figyelmen kívül hagyatott. Az 1—2 éves csemete nemcsak igen szivesen 
tűri az egymásnak nyújtott beárnyékolást, de meg is követeli. A ritkán
Fekete—B lattny: Fák ős cserjék elterjedése. 48
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kelt csemete sohasem lesz olyan szép, mint a sűrűbb, sőt a nagyon héza
gos kelés a homokon éppen a túlságos kitettség miatt már az első évben 
teljesen el is pusztul. Az 1909. évben egyéves, kísérletképen mesterségesen 
megritkitott csemetéim, az érintetlenül hagyatottakkal szemben a sok 
világosság miatt visszamaradtak. A fogamzás sikerének egyik főfeltétele 
tehát, az elültetendő csemetének a fokozottabb világosság és levegőhöz 
való hozzászoktatása. Megállapíthatjuk tehát, hogy feketefenyő-ültetéssel 
jobb sikert, soványabb, magasabb, száraz talajon csak akkor érhetünk el, 
ha az ültetéshez lehetőleg egy évig átiskolázva nevelt csemetéket használunk s 
az ültetést február hóban; de legkésőbb március hó első felében befejezzük.

A feketefenyőcsemetének árnyékigényére való tekintettel, az iskolá
zás legsikeresebb, ha erre a célra kétéves csemetéket használunk. Az 
1912. évben a kétéves korban átiskolázott csemeték 85—90%-a eredt meg, 
mig az egyéves, kisérletképen átiskolázott csemetéknek alig 40 — 45°/0-a 
maradt meg.

A feketefeny öcs emete a homokon általában tavasszal ültetendő. Az őszi 
ültetés ugyanis sokat szenved a száraz erős fagyoktól; a nyulak pedig a 
tél folyamán igen nagy előszeretettel rágják le a frissen kiültetett csemetéket.

A csemete kiszedésénél minden alkalommal különös gond fordítandó 
arra, hogy a vékony hajszálgyökerek héja az erőszakos húzás következté
ben le ne horzsolódjék és a földben ne maradjon, mert ezek a csupasz
végű hajszálgyökerek pusztáinak el legkönnyebben.

Megjegyzem, hogy a feketefenyőnek az Alföldön a Lophodermium 
pinastri gombán kivül számbavehető ellensége nincs. A rovarvilágból eddig 
észrevehető kárt a Melolontha Fullo pajodjai okoztak az 1—2 éves ülte
tésekben.

Az elmondottakat mérlegelve, fontosság tekintetében a homoki erdé
szetnél az ákácfának megtelepitése után nézetem szerint a feketefenyö 
nagyobb mértékben való tenyésztése következik. II.

II. A delibláti kincstári homokpuszta befásításának ismertetése.
A j t a y  J e n ö -t ö l .

A delibláti kincstári homokpuszta, a volt „Magyar Zahara“ Magyar- 
ország déli részében, Temes vármegyében, a Magyar Alföld délkeleti sarká
ban fekszik, az északi szélesség 44 fok 48 percétől, 45 fok 1 percéig és a 
keleti hosszúság 38 fok 36 percétől, 38 fok 58 percéig. Alakja a délkeleti, 
úgynevezett „Kossava“ szél irányának megfelelőleg egy délkeletről hossz- 
tengelyével északnyugat felé húzódó ellipsis. Terepe rendkívül hullámos. 
Tengerszínfeletti magassága 75 métertől 194 méterig terjed, a viszonylagos 
magassági különbségek rendkívül szeszélyes változatosságával. A kincstár 
tulajdonában levő jelenlegi homokbirtok kiterjedése: 25.196 hektár. Ebből
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erdősült terület 12.845 hektár, kopár de nem futóhomokos, gyéren begye
pesedett, valamint cserjékkel benőtt terület, melynek mintegy 80%"^ még 
erdősítendő 6259 hektár, csemetekertek 40 hektár, legelők 5822 hektár, 
egyéb terület 230 hektár.

Az erdősült területből ákác-erdő 7044 hektár, nyárfa-erdő 5468 hek
tár, feketefenyő-erdő 283 hektár, Tilia tomentosa, Quercus lanuginosa, 
Quercus pedunculata, Alnus glutinosa, Fraxinus americana, Juglans nigra, 
Pinus strobus, Pinus scopulorum, Pinus banksiana stb. kísérleti fafajokkal 
beerdősítve 50 hektár.

A homokterületek megkötésének, fásításának és hasznosításának ál
talános kérdése körül Magyarországon egész kis irodalom fejlődött ki, 
annyira, hogy ennek termékeit mind felsorolni hosszadalmas is volna. 
Külön a delibláti homokpuszta viszonyaival foglalkozó irodalmi munkál
kodásként, mint legrégebbi is, első sorban felemlítendő J o s e f  W e s s e l y , 

Der Europäische Flugsand und seine Kultur9 Wien 1873. című munkája, mely 
Európa összes homokjait tárgyalva, külön fejezetekben foglalkozik a delib
láti homok viszonyaival úgy általánosságban, mint a homok vegyi és fizikai 
tulajdonságainak, termékenységének és célszerű használhatóságának rész
leteiben. W e s s e l y  a homokot rendkívül éleslátásra valló részletes indoko
lással erdészetileg hasznosítandónak mondja.

Ugyancsak erdészeti szempontból foglalkozik a delibláti homokterü
lettel M á t y u s  J ó z s e f , A delibláti futóhomokról (Erdészeti Lapok 1890. évi 
I. füzet). Rendkívül érdekes adatokat tartalmaz a munkálatok színhelyé
ről, költségéről, eredményéről és arról, hogy az erdészet nemcsak fásítás
sal, hanem gyepesítéssel is igyekezett a futóhomokot megkötni. A költsé
gek rendkívüli nagyságáról — sokszor rosszhiszeműleg is — terjesztett 
hireszteléseket túlzottaknak mondja és tényleges adatokkal megcáfolja.

Hasonlóan a delibláti homokpusztára vonatkozó értekezések még a 
következők:

A j t a y  J e n ő , A delibláti futóhomokról. — Erdészeti Lapok 1902.1. füzet.
A j t a y  J e n ő , A delibláti homokpuszta ismertetése. — Erdészeti Lapok 

1912. évi I. és II. füzet.
A .t t a y  J e n ő , Akác-fiatalosok felnyesése. A delibláti ágnyeső fűrész. —- 

Erdészeti Lapok 1913. évi VIII. füzet.
Már W e s s e l y  említi, hogy a delibláti homokpuszta homokja feltű

nően aprószemű, legapróbb szemű Európa összes homokjai között. Ügy a 
mélyedések, mint a buckák homokja tele van csillámlemezekkel, pórral 
és mindenféle apró kis kőzettörmelékkel (a homok ,,grand“-ja), melynek 
felszine alig van megkopva. Ez azt bizonyítja, hogy a mi homokunkat nem 
hajtotta a szél hosszú utón, hanem csak rövid távolságból hozta és buc
kákká torlasztotta. A puszta délkeleti részében egész gyűjteményét lehet 
találni a mákszemtől-babszemnagyságig terjedő homokszemeknek (kőzet- 
darabkák, kavicsszemek). Innen a finomabb szemű homokot feltorlasztotta 
a szél a Gerebencz felőli buckákra, a legfinomabbat pedig a Leánykát 
és Temesmiklós közötti magaslatokra. Ezen körülményből is Ítélve, Dr.

48*
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C h o l n o k y  J e n ő  határozottan kimondja, hogy homokunk nem igazi futóho
mok, vagyis nem tett meg hosszú utat a szél szárnyain. Ugyanő megcá
folja a homok „tengeri eredetű“ voltát is, mert „nem lehet találni benne 
egyetlenegy darabka, egyetlenegy töredék tengeri állatmaradványt sem.“

Téves tehát egyesek azon nézete, hogy a delibláti puszta homokja 
Szerbiából vándorolt ide, vagyis elfogadható az, hogy a delibláti homok 
egyfelől nem igazi futóhomok, másfelől pedig nem tengeri eredetű homok. 
D r . S c h a f a r z i k  F e r e n c  tudományos kutatásaival elfogadottan beigazolta, 
hogy az Alduna Báziástól Orsováig terjedő szakasza fiatalabb korú képződ
mény és a diluviumban még megvolt a 200 méternyi magasságú vízvá
lasztó Berszászka környékén.1 Ezen vízválasztó felől erős folyású patak jött 
le a Magyar Alföld felé és hordalékát egyesítette a Karas, Néra és Morava 
(Szerbia) hordalékával. S c h a f a r z i k  tehát azt hiszi, hogy a diluviumban tó 
borította az Altöldet és a fent említett folyók ebbe mint deltát rakták le 
a delibláti puszta homokját.

Ezzel szemben D r . C h o l n o k y  J en ő  nem tartja eléggé indokoltnak a 
diluviális tó feltevését, a delibláti puszta homokjában nem találja meg a 
deltaképződmények minden jelét, hanem azt mondja, hogy:

„Alföldünk a levantei kor sivatagjából a diluviumban lassanként 
steppe-klimáju, poros, itt-ott mocsarakkal fedett, de kevés vizű és arány
lag hideg éghajlatú, füves térséggé alakult, melyen elég szárazság volt 
akkor, hogy vastag lösztakaró lepje el a síkságnak igen nagy részét. Akkor 
tehát, mikor a horvátországi Krapina mellett levő barlangban már elég 
jó kőeszközöket használt az ősember, amikor még a magyar medencé
ben ott élt a Rinoceros, Mercli, Bos primigenius, Cervus euriceros, Elaphus, 
Capreolus stb. de a Mamuth, a pusztai mormota stb. is, ebben a korban 
hatalmas pusztai törmellékkúp halmozódott fel az Alföld délkeleti sarká
ban. A hegyekről lejövő patakok elszikkadtak, vagy csak időszakosan ju
tottak le a pusztára, temérdek homokot hordva medrükben, melyből ki
verte azt a puszták szele s gyér pusztai növényzettel itt-ott megkötött 
buckaterületet épített belőle.“

Egyik nézet tehát a diluviumban létezett tóba idehordottnak (delta), 
másik nézet ugyancsak a diluviumban idehordottnak mondja a homokot, 
de kétségbe vonja a diluvialis tó létezését. Mindkét nézet megegyezik 
tehát abban, hogy:

„A diluviumban patakok által hordott törmelékkúp az eredete azon terü
letnek, melyből a szél hatása alatt a jelenlegi ellipsis alakú homokpuszta kép
ződött.“

A homokpuszta egyes magasabb fekvésű helyein is található kőzet- 
törmelékekből biztosan látszik, hogy az ősi időkben kisebb terjedelmű 
törmelékkúp akkor nemcsak helyenként, de általában magasabb fekvésű 
volt. Azóta a délkelet felől északnyugatnak fúvó „Kossava“-szél már elte

1 Dr . S c h a f a r z i k  F e r e n c , A z aldunai Vaskapu hegység geológiai viszonyainak 
és történetének rövid vázlata. — Földtani Közlöny XXXIII. köt.
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rítette, — jobban mondva — az eredeti törmelékkúpból kiporolva elnyúj
totta a finom homokot Petre (Petrovoselo) és Alibunár felé arra a lösz
rétegre, mely homokunk alatt kisebb-nagyobb mélységben mindenütt meg
található.

Ügy a homokpuszta alakulatából, mint a pusztát minden oldalról körül
vevő hatalmas lösz-gyűrű barázdált voltából kétségtelenül megállapítható, 
hogy ennek a délkeletről északnyugat felé fúvó úgynevezett Kossava-szél-nek 
teljhatalmú befolyása volt a puszta képződésére. Oly fontos tényező ez, hogy a 
„Kossava“-szél keletkezése és eredete körüli tanulmányok egész irodalommá 
fejlődtek ki. Dr. R ó n a  Z s ig m o n d , Dr . S c h a f a r z i k  F e r e n c , Dr. C h o l n o k y  J e n ő ? 

H e g y f o k i  K a b o s , Dr . B e r e c z , Dr. C z ir b u s z  G é z a  stb. nevek elég biztosíté
kot nyújtanak ahoz, hogy tudományos kutatásaik végeredményében meg
nyugtassunk: „Kossava-nak nevezik itt azt a száraz, erős, délkeleti szelet. 
mely a romániai síkságról jön, átlépi a hegyeket és mint föhn-szél, felül
ről csap le a homokpusztára“ (Dr . R ó n a  Z s ig m o n d i  Die südungarische 
Kossava. Hand-Band d. Meteorologischen Zeitschrift p. 151—162.). A 
Kossava-szél föhn-jellegét igazolja azon körülmény is, hogy a szélfogó sö
vény, fa vagy bokornak védő hatása nem terjed nagyobb távolságra, mint 
magasságuk háromszorosára. A szél eredete feletti tudományos fejtege
tésekből levont végkövetkeztetésként Dr . C z ir b u s z  G é z a  azt mondja: „A 
Kossava szélvihar a déloroszországi és kisázsiai kontinentális és a Balkán fél
sziget lokális maximumainak Összegeződéséből származó viharos föhnszél, mely
nek gradiensét (erejét) a délmagyarországi alsík hőmérsékleti anomáliája fo
kozza.“

Anomáliának nevezik a délmagyarországi hőmérsékletet azért, mert 
mintegy 7 fokkal melegebb, mint a hasonló földrajzi szélesség alatt fekvő 
helyek hőmérséklete.

A veszélyesség tekintetében elsőrendű délkeleti (Kossava) szél leg
inkább a tavaszi és őszi hónapokban fúj, sokszor 6—8 héten át és 5—8 
erősséggel dühöng. Ez a szél okozza a legtöbb kárt, alkotta a buckákat, 
fújta ki gyökerestől a füveket, csemetéket, cserjéket, fákat, ásta ki és te
mette el az utakat, hordja most is — trágyázással alig pótolhatva — a 
szántóföldek és szőlők humuszát és ha olykor május közepén túl is jelent
kezik, megtizedeli a szőlő-termést, a szántóföldeken kikelt terményt és a 
csemetekertek zsenge csemetéit.

A szél kártékony hatása nemcsak a talaj megbolygatásában és ki
szárításában nyilvánul, hanem főleg abban is, hogy rügyfakadás után a 
zsenge leveleket és virágokat a levegőben röpített finom, élesszemű ho
mokkal leveri. A szélnek ezen rongálását „homokverésének nevezhetjük 
és azt hiszem, ezen rossz tulajdonságot csak megörökítésképen iktatjuk 
ide, de tulajdonképpen átadjuk a történelemnek, mert az a szívós kitartó 
munka, mely a futóhomok megkötése és befásítása körül folyt, megállí
totta a homokot, megszüntette a homokverést!

Bucká-nak nevezzük a futóhomok szemcséiből a szél által néha 20—25 
méter magasságra feltorlasztott dombot. Ennek délkeleti oldala menedékes,
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északnyugati vége ellenben 45 fok lejtésű meredek, ezen oldalon a homok 
a szó szigorú értelmében lefolyik.

A természet törvényei szerint a futóhomoknak, vagyis a buckáknak 
szél irányára merőlegesen húzódó hullámokban kellene államok. Ez a nagy 
összefüggésű, terjedelmes (volt) buckáknál így is van. Hogy a gerincalakú 
magaslatok hosszúkás irányukkal mégis délkeletről északnyugatnak húzód
nak, az onnan ered, hogy a mozgásban volt homok helyenként természe
tes vagy mesterséges füvesedés, fásulás — egyáltalában megkötődés — 
folytán vándorútjában meg lett állítva. Ezen megállapodás rendesen a ho
mokhullám szélein kezdődött (itt kisebb volt az eltemetés, befúvás), a 
továbbműködő délkelet-északnyugati szél ekkor a homokhullámot a közepén 
kettéhasította (szélbarázda képződött), mély kifúvást vájt belé, ezt lassan
ként tovább ásta, minek következtében az időközben jobban és jobban 
begyepesedő oldalak DK-ről ÉNy-felé húzódó hosszúkás magaslatokként 
maradtak vissza. Minden magaslat védelmében, a széltől védett oldalra 
(Windschatten) több és több homok rakódott le, vagyis hosszúkás bucka 
képződött.

A buckák tekintetében a pusztát ma három részre lehet osztani:
Az ellipsis alakú területnek délkeleti harmadáról elhordta a szél a 

homokot északnyugat felé. Lekoptatta ezen területet a talajvíz színéig 
annyira, hogy rajta helyenként kisebb mocsarak (bara) is találhatók. Ezen 
részen a régi buckákból csak alacsony gerincecskék maradtak meg.

A pusztának második harmadában volt az utóbbi időkig a legtöbb 
igazán mozgó futóhomok. Ez a puszta legvadabb és legkésőbb megállapo
dott része, a legmagasabb buckákkal. Ide torlasztotta fel a szél a törme- 
lékkúpból szállított, gördített és nehezebben röpített homokot.

A homokellipsis harmadik harmadában, vagyis a puszta északnyu
gati végében a buckák homokja is finomabb, termékenyebb, éppen ezért 
itt legeltetésre alkalmasabb területek vannak. Ide rakta le a szél a leg
könnyebben röpíthető, tehát legtávolabb szállított igen finom homoksze
meket.

A szélnek fenti hatásával és a homokszemek finomságának délke
letről északnyugat felé fokozódó finomságával teljes kapcsolatban foko
zódik a talaj termékenysége is.

Meteorologiai viszonyok:
Száraz hőmérővel, nedves hőmérővel, csapadékmérővel felszerelt, a 

szélirányra és erejének becslésére kiterjedő meteorológiai feljegyzések esz
közöltettek 1881-től 1897-ig. Ezen adatokból kivehetőleg a szelek 77 %"& 
délkeleti és leginkább a tavaszi és őszi időszakokban dühöng. Ugyanezen 
feljegyzések szerint az évi átlagos hőmérséklet 11‘4° C. A túlságos gyakori 
száraz szélviharok az egész homokterület növénytenyészeti viszonyait rend
kívül kedvezőtlenül befolyásolják. Ezen körülményt felismerve és a tudo
mányos haladás követelményeit is beviendők a gyakorlatba: 1911. év jú
nius havától kezdődőleg részletesebb és pontosabb meteorológiai megfigye
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lések történnek a puszta két pontján berendezett észlelő állomásokon, 
melyek a következő műszerekkel vannak felszerelve:

Anemometer és szélvitorla,
Száraz hőmérő és hygrometer,
Napíénytartam-mérő (Campbell),
Inszolációs maximum-hőmérő,
Radiációs minimum-hőmérő,
Maximum és minimum-hőmérő,
Talajhőmérők 5, 15, 30, 60 és 120 cm mélységre,
Párolgásmérő és csapadékmérő.

A megfigyelések párhuzamosan történnek, külön nyílt területen és kü
lön az erdőben. A modern erdészeti tudomány ezen szervei teljes precizi
tással működnek és néhány év múlva nemcsak az erdészet, hanem álta
lában a művelt növénytermelők részére éppen a különleges homoki viszo
nyokra mérvadó rendkívül értékes adatokat fognak szolgáltatni. Még csak 
két év óta működnek az állomások, tehát éppen a múlt évi rendellenesen 
bő csapadékviszonyok miatt átlagadatokra a feljegyzésekből nem hivat
kozhatunk.

A mozgásban lévő és a szél játékát képező tulajdonképpeni futóhomo
kot 1810-ben mérték fel először. Ezen felmérés a veszedelmesen terjedő 
és a szomszédos községek szántóföldjeit, sőt a lakóházakat is elöntéssel 
fenyegető futóhomoktengert 16.788 hektár terjedelműnek találta. Ezen ter
jedelmes sivárságra B a c h o f e n  F e r e n c  katonai határőr vidéki erdőigazgató 
(Militärgrenz-Walddirector), a kiváló erdész-szakember 1815-ben terjesz
tette elő az első erdősítési tervet. Ő a homok futásának és továbterjedésé- 
nek okát a korlátlan legeltetésben, tuskók és gyökerek kiásásában, a Co
tinus Coggygria irtásában, egyszóval a talajjal való tudatlan, zsaroló és 
kíméletlen bánásmódban látja.1

B a c h o f e n  erdősítési tervét csak 1818-ban hagyták jóvá; a futóhomok 
megkötését 60 esztendőre tervezték. B a c h o f e n  működésével veszi tehát 
kezdetét azon küzdelmes munka, mely 1908-ig tartott. B a c h o f e n  maga 
1843-ig működött, ezen évben átadta az egész területet a Deliblát szék
hellyel katonai fenhatóság alatt szervezet „Sandbindungsgeschäftsleitung“ 
nevű hivatalnak, mely egy K r is t e n  nevű erdőbiró (Waldbereiter) vezetése 
alatt 1871-ig működött.

A fásitás tekintetében különben nem nagyon eredményes „Sandbin
dungsgeschäftsleitung“ időszakából felemlítendő, hogy ekkor (1853-ban) 
történik az első ültetés ákáccal.

A horvát határőrvidéki Karszt beerdősítésének eszméjével kapcsola
tosan, úgylátszik a futóhomok fásítására is kedvezőbb áramlat akart 
megindulni, mert 1870-ben kiküldetik W e s s e l y  J ó z s e f  akadémiai tanár és 
jószágkormányzó a futóhomok tanulmányozására; 1870-ben megjelenik 
W e s s e l y  J ó z s e f , „Der Europäische Flugsand und seine Kultur“ cimű műve.

1 Igaza volt! A legeltetést illetőleg helyenként még ma is igaza van! Szerző.
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Alapos tudás és a homok természetének helyes felismerése jellemzik 
ezen igen értékes munkát. Teljes lelki odaadással fontolgatja Európa többi 
homokjai között a delibláti homok viszonyait is. Művének „Feld oder Wald“ 
cimű fejezetében felveti a kérdést, hogy a homokon erdőgazdaságot, mező- 
gazdaságot, vagy szőlőmívelést űzzünk-e? Rendkivüli éleslátásról tanúskodó, 
minden oldalról mérlegelt és alaposan indokolt fejtegetések után (a 150-ik 
lapon) lelkesen felkiált „also Wald, Wald und wieder Wald!u Ezen szavakkal 
az erdő hivéül szegődik. A későbbi sikertelen szántóföldmivelések és elszo
morító eredményű szőlőtelepitések beigazolták, hogy jó lett volna W e s s e l y  

szavait megfogadni.
Habár erdész-szakembereink több Ízben tanúságot tesznek W e s s e l y  

munkájának tanulmányozásáról és ismeretéről, sajnos, mégsem tudták 
álláspontjukat 1878-ig érvényre juttatni, mert 1872-től 1878-ig a határőr
ezredek közben megtörtént feloszlatása után, a homokpuszta kezelése a 
katonai hatóságoktól a pénzügyminisztériumhoz került és a homokkötés 
nem sokat haladt előre, mert úgylátszik a pénzügyminisztérium éppen a 
válságos pénzidőkben csak a pénzügyi nevet adta, de pénzt nem.

Végre visszakerült a homokkötésnek B a c h o f e n  óta meglehetősen 
elárvult ügye az erdészet kezelésébe. Az orsovai erdőhivatal, később a lu- 
gosi erdőigazgatóság kezelése alatt 1878-tól-^-1898-ig a delibláti m. kir. 
erdőgondnokság végzi a homokkötést, M á t y u s  J ó z s e f  főerdész, mint az 
erdőgondnokság vezetője aránylag kevés költséggel, de annál nagyobb szak
értelemmel nagy területet köt és fásit. M á t y u s  alkalmazta először a homok
kötésnek különleges módját, a fekvő rözsetakarás-í. Jellemző ezen időszakra 
azon örvendetes körülmény, hogy mind nagyobb és nagyobb mennyiség
ben, végre kizárólagosan alkalmazzák az ákácot, Sikeres erdősítések és 
jobb sűrűségű erdők maradtak ezen időszakból ránk. M á t y u s  működése 
azonban csak a 90-es évek elejéig volt zavartalan. Ettől kezdve a gazdá- 
szat és szőlészet veti rá magát a homokra, azt bankóprésnek tekinti és 
W e s s e l y  intőszavát tekintetbe nem véve, vagy nem is olvasva, elkezdik 
kihasítani a később annyi ember anyagi romlását okozó és oly szomorú 
sorsra jutott szőlőtelepeket. A 3100 hektár kiterjedésű szőlőtelepek legna
gyobb része elpusztult, A pusztulás oka a községektől való nagy távolság, 
a rossz utak és a szükséges trágya hiányán kívül nézetem szerint inkább 
a légköri nedvesség hiányában és a szelek romboló hatásában keresendő. 
Az erdészet munkája is a szőlőtelepek érdekébe lett rendelve. A homok- 
pusztán keresztirányban, de több kilométer távolságokban, szélfogó pász- 
ták lettek kitűzve, melyek kötött — nem kötött homokon keresztül beer- 
dősitve, a szőlőket lettek volna hivatva megvédeni a Kossava szél rombo
lásai ellen. Nem vették figyelembe azt. hogy egy sövény fa, bokor vagy 
erdő szélfogó hatása a Kossava föhn-jellege mellett legfeljebb csak a 
fa magasságának háromszorosáig terjed. Habár csak egyetlen szélfogó- 
pászta került beerdősitésre, az értelmetlen kísérlet sok munkaerőt és költ
séget vont el, mely mind a még meglévő és folyton terjedő homoktenger 
megkötésére lett volna fordítandó.
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Dacára annak, hogy a szőlőtelepítés, valamint a szántófölddé való 
átalakítás eredménytelenségei már észrevehetők voltak, a majdnem telje
sen erdőgazdasági kezelésbe tartozó birtok 1898-ban mégis gazdászati 
fenhatóság, a delibláti m. kir. kincstári birtokkezelőség alá került, ahová 
két erdőtisztet és 9 erdőőrt osztottak be. A birtokkezelőség 1899. óta mű
ködik. Ettől kezdve nagyobb költség állott rendelkezésre, mellyel F e k e t e  

J á n o s , mellette és utána pedig A j t a y  J en ő  mint beosztott erdőtisztek a 
futóhomok megkötésének munkáját teljes erővel folytathatták. így a szél 
játékát képező, szabadon mozgó íutóhomok megkötésének egy teljes év
századon át tartó munkája 1908-ban be lett fejezve.

A fentiekben felsorolt kezelési ingadozások között a futóhomok meg
kötésének haladási sorrendje következő volt:

K át. hold Hektár
Évi átlag  

hektár
1818-tól 1842-ig _______  8918 5128 205
1843-tól 1852-ig 570 328 33
1853-tól 1873-ig _______  6905 3970 189
1874-től 1898-ig _______  6040 3473 140
1899-től 1908-ig _______  . 6763 3889 389

Összesen: 29196 16788

Tévedés volna azonban azt hinni, hogy jelenleg annyi erdő van, a 
mennyi futóhomok annak idején volt. Nincs annyi erdő azért, mert az 
erdészek a homokkötést nemcsak fásitással, hanem gyepesítéssel is eszkö
zölték, továbbá mert sok helyen az erdő kigyérült, az alatta eszközölt fű
vetés azonban megmaradt. Különösen az 1853—1873-ig kimutatott terü
letekre M á t y u s  J ó z s e f  egyik cikkében azt mondja, hogy alig Vb része 
maradt meg az erdőnek. Megcsappantotta végül az erdőállományt a szőlő
telepítés is, melynek több mint 1200 hektár erdő esett áldozatul. Tévedés 
volna ugyanis azt hinni, hogy a szőlők futóhomokra telepíttettek, ellenke
zőleg szőlőtelepül mind csupa jól megkötött homokterületek (erdők és le
gelők) osztattak ki.

A legrégibb időkben a homokot csak tisztán fásitással és fűmagve
téssel igyekeztek megfogni. Később tengeriszárral és szalmával próbálták 
letakarni. Hogy nem nagyon bíztak a kötés ezen módjában, azt következ
tetni lehet abból is, hogy nem mertek a kötéssel a nagy homoktengernek 
neki fogni, hanem kellő óvatossággal mindig a széleken dolgozgattak. 
Fűmagként az Elymus arenarius L-t és az Echinops ruthenicus M. B.-t 
vetették.

Csak később, M á t y u s  J ó z s e f  főerdész kezdette rendszeresen alkal
mazni a rőzsetakarást, és pedig a fekvő rőzsetakarás-t, fűmagul pedig a 
Festuca vaginata-t. Igaz, hogy M á t y u s  homokkötési rendszere lényeges át
alakuláson és tökéletesítésen ment át, az elv azonban a régi maradt.

A tulajdonképeni homokkötés feltétlenül egymásra utalt három műve
letből áll:
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L a homoktakarásból y 
II. a csemeték elültetéséből és 

JH. a fűmagvetésből.
A homoktakarás célja a finom szemcséjű, apró futóhomok vándorlását 

megakadályozni és a délkelet-észanyugati irányú szeleknek a homok tova- 
szállitásában nyilvánuló hatását megfékezni; más szóval, célja az ültetendő 
csemeték gyökérzetén a talajt rögzíteni.

A homoktakarás abból áll, hogy a munkások boróka (Juniperus com
munis L.) gallyakat fektetnek szabályos sorokban a homokra s ezeket 
ugyancsak homokkal lefogják. A takaráshoz a közelben levő bármily gá
lyák használhatók; Delibláton azonban majdnem kizárólag boróka szolgált 
erre a czélra, mert ezen cserje a pusztán nagy mennyiségben, helyenként 
áthatolhatlan sűrűségben fordul elő. Homokkötésre kiválóan alkalmas, 
mert a homokra fektetve a szél által gördített homokszemek a tűlevelekre 
nehezednek, azokat galyastól lefogják és részben betemetik. Más cserjék 
gályáinál szívesebben használtuk azért is, mert a tűlevelekkel dúsan ter
helt gályák nagyobb felületet és jobban takarnak, továbbá 4—5 évig nem 
korhadnak el.

A borókát lehetőleg a buckák közelében termeltük, vagy kocsikkal 
hordtuk rá a buckára és ott a munkások a galyakat fejszével 60—70 cm 
hosszúságra aprították.

A letakarandó buckát az uralkodó (DK-ÉNy) szélirányra merőlegesen, 
3 méter sortávolsággal megvonaloztuk. A vonalozást a munkások bottal 
végezték, melynek felső végét hónalj alá szoritva, alsó végét pedig a ho
mokba nyomva, a 3 méter távolságokban kimért jeleken végighuzták, 
Minden vonalozó munkás előtt haladt egy másik munkás, aki az előző 
vonaltól a 3 méter távolságot egy rúddal lemérte. Tehát csak az első vo
nalat kellett az erdőőrnek vagy egy értelmesebb munkásnak meghúznia 
úgy, hogy az a DK-ÉNy-i irányra merőleges legyen; ehhez párhuzamosan 
csatlakozott a többi vonal.

A felapritott borókát a munkások kötegenként helyezték el a meg
húzott vonalakra (4—5 lépésre egy köteget a másiktól) és egy másik 
munkáscsoport (rendesen asszonyok) az igy lerakott kötegekből az egyes 
galyakat kézzel szorosan egymás mellé fektették és a szél felé forditott 
vastagabb végeikkel a homokra helyezték. A homok tehát 3 m sortávol
ságokban 65 cm széles borókagaly-pásztákkal be lett fedve.

Az ekként előállított szabályos takarósorokban a gályák a sorkozből 
kiemelt egy kapavágásnyi homokkal le lettek fogva. Ezen lefogásnak célja 
csak az volt, hogy az első szélroham a galyakat el ne röpitse. A további 
lefogást a szél maga végezte el, amennyiben a sorközökből a homokot 
romboló passziójában kifújta és azt az útjában levő borókagalyakra mint 
akadályra lerakva, a galyakat jól lefogta.

A letakart homokbucka tehát a homoknak a sorközökből történt ki- 
fuvása által hullámos felületet nyert. Ezen hullámképződés azonban csak
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addig tartott, mig a sorközök homokja a takarógalyak mint szélfogónak 
védőnivójába sülyedt. Ekkor volt a bucka megállapodottnak mondható.

A csemeték elültetése. A valódi futóhomok befásitására legalkalmasabb 
fafajnak az akác (Robinia Pseudoacacia L.) bizonyult, A futóhomokon 
megtelepithethetőnek gondolt minden képzelhető fanemmel folytatott kí
sérletek versenyében az ákác maradt a győztes. A csemete erőteljes volta 
képezte a legfontosabb követelményt. Csakis egy centiméternél vastagabb át
mérőjű csemete jöhet eredmény tekintetében számításba. Ez olyan kikris
tályosodott tapasztalattá vált Delibláton, hogy legszivesebben a 3 éves 
csemetét használtuk. Ezek 40 cm mélyen lettek ültetve, azért, hogy a 
szél általi kifúvás ellen (sorközök sülyedése) teljesen biztosítva legyenek 
és azért, hogy a homoknak nyáron bekövetkezni szokott 15—20 cm-nyi 
teljes kiszáradását meg ne szenvedjék. A mély ültetést az ákáccsemete 
(homokon!) nagyon szereti. Minden 3 méteres takarási sorközbe két sor 
csemete lett ültetve. így a sortávolság 1*5 méteressé vált. A csemetetávol
ság előbb 1 méter, később azonban 1*5 méteres lett. Sűrűbb ültetés nem 
bizonyult jónak, mert a silány homokban a sok csemete táplálék hiányá
ban úgy is kiveszett, Az ültetőgödrök ásóval készültek. A csemeték meg- 
eredési sikere 90 — 96 0/o-ot a futóhomokban mindig elért. Ez tulajdonít
ható a homok rendkívül laza szerkezetének és ugyanezen okból 20 cm.-en 
alul jó nedvességtartó képességének.

A fűmagvetés célja ugyanaz, mint a takarásé. A csemeték elültetése 
után rendesen április második felében, vagy május elején vetettük a 
Festuca vaginata L. magját az ákáccsemeték sorközeibe. Célunk ezzel az 
volt, hogy a takaró sorokba helyezett borókagalyak homokfogó szerepét 
2—3 év múlva a Festuca vaginata vegye át. Három-négy év alatt ugyanis 
a borókagalyak nagy része elkorhadt, a csemeték koronája azonban még 
nem záródott annyira, hogy a szól romboló hatása ellen a gyökérzeten 
levő homokot megtarthatná; ellenben a vetett fűmag oly jól kelt ki és 
három év alatt annyira ellepte az ákácfiatalos alját, hogy a szól többé 
nem tudta a talajt megbolygatni.

A Festuca vaginata magját gyéren gyepesedni kezdő területekről és 
5—6 éves ültetések sorközeiből szakmánybán gyűjtöttük. A munkások a 
kalászokat lesarlózták, kiszáradás és a mag könnyebb kipergetése végett 
ponyvára teregették, megszáradás után kézzel kidörzsölték és jól megros
tálták. A maggyüjtés hektoliterenkint átlag 6 koronába került. Egy hekto
liter mag súlya 21‘5 kilogramm. Hektoliterenkint 17—22 liter fűmagot 
vetettünk. A vetés nagyobbrészt géppel történt, kézi vetést csak merede- 
kebb oldalakon kellett alkalmazni. A használni szokott vetőgép egy könnyű 
kétkerekű, talicskaszerű alkotmány, melynek szerkezete ugyanaz, mint a 
nagy gazdasági vetőgépeké, előnye volt, hogy takarékosan és egyenletesen 
vetett.

A leirt munkálatok költségei hektáronként 41 koronától 85 koronáig 
ingadoztak, aszerint a mint a takaráshoz szükséges borókarőzse közei 
volt, vagy 3—5 kilométer távolságból kellett kocsikkal szállítani. A puszta
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lakatlan volta, a közlekedési utak hiánya és a meglevő utak rendkivül 
nehezen járható volta a munkálatok olcsóbbá és célszerűbbé tételére min
den talpra esett gondolat kivitelének leküzdhetetlen akadályát képezték. 
Egyedüli szerencse volt, hogy kézi és fuvarerő akkor még elég olcsón és 
elég bőven állott rendelkezésre. A környékből a szegény sorsú lakosság 
300—400-ával tódult a kereseti forráshoz. Ezeknek legnagyobb része egy 
hétre való élelemmel jött és az éjszakákat a felállított munkásbarakokban, 
de sokkal szívesebben a szabad ég alatt töltötte. Igen sok esetben azonban 
— mikor már megfelelő munkaerő volt összpontositva — megindult a 
Kossava-szél ős mint a takarási munkálatoknak teljes akadálya, széjjel
kergette az egész munkássereget. Eltekintve ezen nehézségektől, a sok 
munkásnak ivóvízzel való ellátása, ügyes bajos dolgaik méltányos elinté
zése, stb. oly akadályokat képeztek, melyek csak nagy erőfeszítéssel vol
tak leküzdhetők.

Hozzájárult ehez azon visszás állapot is, hogy — dacára a munká
latok túlnyomóan erdészeti jellegének — a puszta kezelése gazdászati 
vezetés alatt lett szervezve és ezen érdekellentétekkel küzködő két őster
melő ágazat Delibláton sem tudott meglenni összeütközések nélkül. Sajnos 
az érdekösszeütközések sokszor az erdészet érdekeinek háttőrbeszoritásá- 
val (csemetenevelés) nyertek megoldást és igy a tulajdonképenni cél — 
a sikeres fásitás — szenvedett.

A múlt század elején nagyobbrészt nyárfafélék alkalmazásával (dug
ványozás és gyökereztetett dugványültetés) igyekeztek a futóhomokot be- 
fásitani. Az eredmény nem mondható valami különösnek, mert az akkori 
időkből visszamaradt erdők legnagyobbrészt mint rendkivül gyér állomá
nyok állanak előttünk. Ennek oka egyfelől a nyárdugványozás ismert 
gyenge megeredési (futóhomokban!) százalékában keresendő, másfelől pe
dig az erdők talajával való rendkivül barbár bánásmóddal fejthető meg. 
A múlt század utolsó harmadáig kíméletlenül legeltették, égették, lopták 
és tuskóstól irtották a nyárfásokat, nem figyelve arra, hogy nem mindenik 
nyárfa ujul fel gyöksarjakról. A legelső ültetéseknél (1820-tól kezdve) a 
Populus nigra L., P. canadensis Mönch., P. pyramidalis (Roz). Spach, lettek 
túlnyomóan alkalmazva. Ugyancsak az első telepítések idejéből történik 
említés a Pinus nigra Arn. (közte P. silvestris is) ültetéséről, melyből egyes 
kisebb kiterjedésű de 60-80  éves erdőrőszletek ma is fenállanak. Egyik 
75 éves részlet hektáronkénti fatömege 699 köbméter, hektáronkénti 
törzsszáma 545 drb. átlagmagassága 23 m. Ezen fenyvest B a c h o f e n  

ültette. Ugyanezen időkből maradtak vissza Betula verrucosa Ehrh.-el tör
tént ültetési kísérletek nyomai is. A Betula verrucosa azonban természe
tes utón nem terjedt tovább, látszik, hogy magjának érési idejében az 
itteni talajnedvesség nem felel meg igényeinek. Az 1852 esztendőben tör
ténik az első erdősítés ákáccal (Robinia Pseudoacacia L.). Ettől kezdve 
létesültek a jobb sűrűségű erdőállományok, jeléül annak, hogy az ákác 
futóhomokon összehasonlíthatatlanul sikeresebben volt megtelepithető va
lamennyi megkisérlett fafajnál és a pótlások elmaradását is jobban helyre-
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Ültetett (76 éves) feketefenyőállomány a delibláti homokon, Bachofen idejéből. 
Dr. Hesselmann Henrik eredeti fölvétele.
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Húsz éves akácos Delibláton, volt homokbuckán. Wagner János eredeti fölvétele.

Homokbucka északi oldala. Wagner János eredeti fölvétele.
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pótolta az első letárolás után előtörő rendkívül nagy mennyiségű gyöksar- 
jakkal. A bálványfa (Ailanthus glandulosa Desf.) 1885-től kezdve lett a 
homokon mesterségesen ültetve, de értéktelen fája és e mellett talajigé
nyessége miatt telepítésével 1895-ben felhagytak. Ezen időtől kezdve ki
zárólag ákáccal történik a futóhomok fásítása. Az ákác sikerét és ráter
mettségét a jelenleg jó karban levő 7044 hektár kiterjedésű ákácerdő 
bizonyítja.

A szél játékát képezett, szabadon mozgó futóhomok megkötése 1908-ban 
be lett fejezve. Azóta már nemcsak ákáccal történik a legeltetésre, vagy 
más gazdasági növelésre állandóan nem alkalmas területek fásítása, ha
nem kisebb nagyobb mennyiségben ültetik a delibláti homokon a követ
kező fafajokat:

Nagy mennyiségben: Pinus nigra Arn., P. silvestris L., P. strobus L., 
Fraxinus americana L.

Kisebb mennyiségben: Juniperus virginiana L., Pinus scopulorum Lem. 
Quercus pedunculata Ehrh., Juglans nigra L., Prunus serotina Ehrh.

KisérletJcépen: Pinus Banksiana Lamb., P. montana uncinata., P. con
torta Dougl., P. Jeffreyi Murr., P. flexilis James., Picea pungens Eng., Picea 
Engelmanni glauca., Quercus rubra L., Fraxinus pennsylvanica Marsh., Al- 
bizzia Julibrissin Boiv., stb.

Utóbbi fajokat majdnem kivétel nélkül a m. kir. központi erdészeti 
kísérleti állomással egyetértőleg ültettük el csoportokban, oly célból, hogy 
utódainknak anyagot hagyjunk vissza az összehasonlítások megtételére és 
a tenyésztésre érdemes fafajok kiválogatására.

Az egyes fanemek telepítési helyének megválasztásánál újabban a 
a szegedi, szabadkai és királyhalmai tapasztalatoknak alkalmazásával a 
botanikát is segítségül kell venni. A homokterületeknek ugyanis egész 
különleges flórájuk van, melyet különösen a Szegeden, Szabadkán és Ki
rályhalmán működő erdőtisztek annyira éles figyelemmel kisértek, hogy 
a talaj termőképességének s ezáltal a fanemek megválasztásának segítő
eszközévé kultiválták a botanikát. A delibláti homokpuszta egy összefüg
gésben nagyobb önálló homokterület lévén, kiválóan alkalmasnak Ígérke
zett nemcsak a homoki fásnövényzet hanem az egész ősi homoki flóra 
megvédelmezésére. E célból 288 hektár (500 kát. hold) lett kijelölve a 
puszta közepén rezerválandó területként, melyen a puszta egész flórája 
őseredeti állapotában megóvandó lesz. Úgy a hazai, mint a külföldi bota
nikusok kiváló előszeretettel keresik fel ezen rendkívül érdekes részt, mely 
növényeinek gazdag változatosságával és különlegességeivel a tudomány
nak megbecsülhetetlen szolgálatot tesz.
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III. A Karszterdősítés.
Nyitray OTTó-tól:

A zenggi kir. Karsztfelerdősítő felügyelőség alá tartozik a tengermelléki 
Karszt azon része, mely Növi község határától — az Adria mentén hú
zódva — a Dalmát határnál lévő Sv. Magdalena faluig ér. E sáv körülbelül 
140 kilométer hosszú, a terület körülbelül 46000 hektár. Az elkarsztoso- 
dás főoka a még ma is uralkodó rendezetlen birtokviszonyok; a határtalan 
legeltetés miatt az erdő eltűnt, utána az erdőből keletkezett sarjerdő is, 
a megmaradt tuskók kiásása után pedig a vékony humuszréteggel hamar 
elbánt az eső, a nap és a bóra. Az eső lehordta a földet a Karszt katlanaiba, 
a vadpatakokkal a tengerbe; a bóra is segítőtársa volt s megmaradt a 
puszta szikla, a kőtenger: két tenger egymás mellett. Pedig minden jel 
arra mutat, hogy az elkarsztosodás körülbelül két évszázad előtt kezdődött.

Ezt már egyes régi dűlőelnevezések is mutatják, úgymint: tölgyes, 
gyertyános, kőrises, templomi erdő, nagyerdő stb. A régi erdő maradvá
nyait különben ma is látni elszórva a Karszton. A karszti lakos szeret 
magában lakni, háza körül vigyáz a fára, azért láthatni a házak felett 
a bóra irányában mindég fát; azt meghagyja, óvja, mint védőt a bóra ellen.

A központi hatóságok felismerték már annak idején az elkarsztosodás 
káros voltát és rendeletekkel akartak ellene védekezni; a kiadott rende
leteket azonban vagy egyáltalában nem, vagy nagyon lanyhán hajtották 
végre. Csak midőn 1866-ban és 1868-ban felállították az akkori cs. kir. 
erdőhivatalokat Ogulin, Otoöac és Gospió székhelyeken, — a melyek alá 
a Karszt is tartozott — kezdtek a Karszttal is foglalkozni. A fentemlített 
erdőhivatalok létesítettek egynéhány karszttilalmast 2130 hektár területen, 
s ezt a területet több darabban száraz kőfallal kerítették el. Az előbb 
kimutatott terület jó harmada kopár volt, azt később a karsztfelerdősitő 
felügyelőség erdősítette be. Miután belátták, hogy a karsztfelerdősités ily 
körülmények közt nem haladhat, mert ez egységes munkát kiván, amit 
az erdőhivatalok, tekintettel egyébb dolgaikra .és a beerdősítendő területek 
nagy távolságára, nem végezhettek, egy külön Karsztfelerdősitő felügyelő
ség felállítását határozták el, Zengg székhellyel. Ez meg is történt 1878- 
ban. 1878-tól 1881-ig a Karsztfelerdősítő felügyelőség — a határőrvidéken 
lévén — a zágrábi hadtestparancsnokság alá tartozott; 1881-ben a zágrábi 
erdőigazgatóság alá került.

Eleinte — miután nagy területek álltak rendelkezésre s a népesség 
is kisebb volt, — a tilalmazás könnyen ment, de ma a dolog máskép 
áll s ámbár még nagy területek volnának tilalmazandók, a népesség sza
porodása és a birtokviszonyok rendezetlen volta következtében nem lehet 
ma már új területet tilalmazásra kapni a legnagyobb utánjárással sem. 
Karszttörvény pedig — sajnos — nincs.

Az eddig tilalmazott terület kereken 8800 hektárt tesz ki, mely
ből kincstári birtok 4880, községi tulajdon 3920 hektár.
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E területből még mintegy 173 hektár nincs beerdősítve és a követ
kező években kerül beerdősítés alá.

Ami a tilalmazást illeti, az eljárás a következő: a tilalmazás alá vett 
terület 1*5 m magas száraz kőfallal lesz körülhatárolva; annak idején e 
munkát vállalkozó végezte, most a felügyelőség házi kezelésében van. Egy 
folyóméter szárazfal felépítése kb. 1 koronába kerül (a terepviszonyok és 
a felhasználható kő közelsége és messzesége szerint). Ha az egész terület 
szárazfallal körül van véve, a lerágott bokrok, mint tölgy, keleti gyertyán, 
virágos kőris, szil, mezei juhar és egyéb kis mennyiségben előforduló fa
faj tőre metszetnek; vékonyabbja ollóval, vastagabbja fűrésszel tövig lesz 
levágva, illetőleg lemetszve. Szép egyenes egyedek állva hagyatnak.

A tőről való sarjadzás igen szép és gyors. A puszta területek beer- 
dősítése csak ezután következik. A beerdősítendő területek nagysága nem 
minden évben egyenlő, mert ezt itt a Karszton nem lehet előre meghatá
rozni; ez első sorban az időjárástól függ.

Ősszel egyáltalában nem célszerű az ültetés, mert ha télen nagy 
hidegek állnak be, a frissen feldolgozott föld felfagy, a csemete kivész, mert 
nincs hó, mely a földet és a csemetét betakarná és védené.

Ősszel csak az ültetési gödrök ásása történik meg. (A gödör 55—60 
cm mély, ugyanily átmérőjű; egy hektárra mintegy 2600 darab jut, ásásuk 
darabonkint 10—12 fillérbe kerül.)

Egy gödörbe rendesen három csemete jut. A tavasszal végzett ültetést 
nagyban befolyásolja az itt ez időben gyakori eső és a velejáró bóra.

Ha az idő kedvező, már februárban meg lehet kezdeni az ültetést és 
folytatni egész április 15-éig. De ha korán köszönt be a meleg és száraz
ság, az alsó régiókban már márciusban fel kell hagyni az ültetéssel. Az 
itteni lakosság is ekkor kezdi mívelni földjeit, úgy hogy munkáshiány 
miatt dolgozni nem lehet, ami a nagymérvű kivándorlás folytán amúgy 
is nagyon érezhető. Az ültetést asszonyok és leányok végzik.

Annak idején vetéssel is kísérleteztek, de eredhiény nélkül. Eddig a 
Karszt tilalmasaiban — amennyire azt kimutatni lehet — pótlásokkal 
együtt 16,150.000 drb. lett elültetve, mely mennyiségnek több mint két
harmadát feketefenyö teszi ki. Az újból való ültetés hektáronként mintegy 
348 koronába kerül. A pótlások pedig átlag 240 koronába, ami az új ültetés 
költségéhez viszonyítva nagy s abban leli magyarázatát, hogy a pótlások
nál a munka sokkal lassabban megy, mert a munkásnak nagy területen 
kell dolgozni, az ide-oda járás sok időt vesz igénybe. A tőremetszés költ
sége hektáronként 35—140 korona közt variál, a tőremetszendő állomány 
minősége és a terep sziklás-volta szerint. A beerdősítéshez a következő 
fajokat használjuk: Pinus nigra, Fraxinus Ornus, Acer monspessulanum, 
Quercus sessiliflora, Ulmus glabra, Ulmus scabra és Ostrya carpinifolia, az 
alsóbb régiókban Celtis australis. Kis mennyiségben — kisérletképen — 
amerikai kőris- és juharfajok s Pinus maritima, ez utóbbiakat csak na
gyon védett helyeken. Egyáltalában nem valók a Karsztra a . nagylevelű 
lombfák, mert a bóra lombjukat letépi.
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Az erdeifenyővel és az akáccal történt kísérletezés arra az ered
ményre vezetett, hogy a Karsztra egyik sem való. Lúcz- és jegenyefenyő 
csak kísérletképpen lett ültetve, ezeket majd csak akkor lehet felkarolni, 
ha a mostani erdősítés annyira felnő, hogy ezeknek védelmet adhat.

Ami az elültetett csemeték növekedését illeti, leggyorsabban a fekete- 
fenyő nő, sokkal lassabban a lombfafélék; azt tartom azonban, hogy mihelyt 
majd kellő zárlatba kerülnek, növekvésük is gyorsabb lesz. Az Ostrya 
carpinifoliát fiatal korában nagyon rágja a nyúl, később nem bántja.

A vadpatakok meredek partjai a tilalmasokban, úgyszintén a csúszam- 
lások is lehetőleg haránt-kőfalakkal lesznek biztosítva, a falak közé 30—30 
cm távolságban különböző nemes fűzdugványok helyeztetnek. Egy hek
tárra rendesen 104 ezer drb dugvány kell.

A Karsztfelerdősítő felügyelőség három csemetekerttel rendelkezik, 
melyekből évenkint átlagban 1,500.000 drb csemetét adunk ki; a Karszt
felerdősítő felügyelőségnek szükséges csemetemennyiségen kivűl átlagban 
1,000.000 különböző csemetét ingyen osztunk ki a kérelmezőknek. Az 
ingyencsemeték kiutalását a horvát országos kormány eszközli. A magvetés 
hornyokban történik, a vetésnek sűrűnek kell lennie, a hornyok a bóra 
irányával keresztben kell hogy fussanak, különben a bóra a csemeték közűi 
kifújja a finom földet és a hornyok szélein álló csemetéket is tönkreteszi.

A csemetekertekben felnevelt csemeték évi termelési költsége átlag
ban mintegy 4800 K-t tesz ki.

A karsztlelerdősítés ellenségei nagyszámúak, amelyekkel szemben 
erős küzdelmet kell kifejteni, hogy káros hatásukat csökkentsük. A fekete
fenyő legjobban van kitéve mindenféle veszedelemnek.

Az itteni erdősítésre — a számos rovarellenségen kívül — káros 
hatása főleg a bórának van. Erős bórának kitett helyeken az öreg fekete- 
fenyőnek tulajdonképeni csúcsa nincs, koronája a bóra irányában laposo
dik el és a fa egy kinyitott esernyőhöz hasonló. De nagyon káros hatás
sal van a kiültetett csemetékre is; fuvásával, mely nem egyenletes, hanem 
egymásután következő lökésekből áll, a fiatal csemetét ide-oda hajtogatva, 
nagyon gyakran a csemete finom kérge a föld körűi le lesz hántva, minek 
következtében a csemete tönkremegy. Természetes, hogy a szárazság még 
károsabb hatással van az erdősítésre, mint másutt, mert akárhányszor 
két-három hónapig nincs eső, a hőség pedig óriási.

A legnagyobb ellenség, mint mindenütt, de itt még fokozottabb mér
tékben: a tűz. Ha nagy a szárazság, a fű is elszárad s ha ilyenkor tűz 
keletkezik és az belekap a feketefenyőbe, a sziklás talaj miatt nagyon 
nehéz az oltás. Ilyen nagyobb erdei tűz 1904-ben volt a Paskvanovac 
Osornjak nevű tilalmasban, ahol 28 hektáron 25 éves feketefenyőállomány 
ment tönkre.

Újabban itt a tölgylisztharmat kezd terjedni, eddig szerencsére a 
tilalmasokban csak egyes helyeken, a legelők lerágott tölgybokrain azonban 
nagy mennyiségben jelentkezik.
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HATODIK FEJEZET.

Megjegyzések
a) K erner A. „Die Vegetationsverhältnisse des mittleren und östlichen

Ungarns und angrenzenden Siebenbürgens“ című1 munkájához.

Feljegyzései a Magyar Középhegység egyes részeire (főleg a Pilis
hegységre, Budai- és Börzsönyi hegyekre), az Alföld középső s a Biharhegy- 
ség nyugati (igen kis részben keleti) területére vonatkoznak. A különben 
jeles és még ma is irányadó munka hibájául — a magassági elterjedés 
határainak megállapitási módját tekintve — azt tartjuk, hogy heterogén 
jellemű vidékeket foglal együvé; sok esetben eldöntetlen marad előttünk, 
vájjon átlagot, vagy maximumot emlit-e s a határadat melyik területről 
való ? Elégtelen számú megfigyelés alapján általánosít és von következte
tést s azzal, hogy az Alföldnek pl. Duna-Tisza közét kikapcsolja az „Alföld“ 
elnevezésből, északi és déli területére pedig nem is terjeszkedik ki és több 
oly fás növényt mond hiányzónak, melyek itt valóban előfordulnak: téve
désbe ejt. Kerner „kommt im Tieflande nicht vor“ kitételét kellő óvatos
sággal kell fogadni.
24. lap. Berberis vulgaris L. •—Maximumát 750 m-re helyezi (a Pilis csúcsa 

a Pilishegységben). A Magyar Középhegység területén a bélapát- 
falvai Bélkő mellett 823 m-re találtuk (38° 4' 48° 3', Sándor-oldal).

80. lap. Tilia grandifolia Ehrh. —Felső határát 820 m-nek veszi. A Magyar
Középhegységben átlag 870 m (maximum 963 m a Nagygallya 
tetején a Mátrában), a Bihar hegységben átlag 640 m.

81. lap. Tilia parvifolia Ehrh. — A KERNER-járta biharhegységi terüle
teken valóban ritkább a nagylevelű hársnál; átlagos felső határa 
azonban nálunk azért oly magas, mert a keleti területeken (a 
Gyalui havasok K-i előhegyei) sokszor nagy elevációt ér el (max. 
1030 m) s ez adatok 750 m-re emelik az átlagot, ezzel szemben 
Kerner csak 600 méterre teszi a felső határt. Ezt az eredményt 
a hegység Ny-i területére érvényesnek vehetjük, a részünkről meg
állapított eredménnyel (566. lap) majdnem azonos.

81. lap. Tilia tomentosa Mönch. — Északi elterjedési határául — Dunántúl — 
Vajta községet jelöli meg; miután azonban Vajta 46° 43' é. sz.

1 Österreichische botanische Zeitschrift 1867—1879. évf.
Fekete—B lattny: Fák és cserjék elterjedése. 49
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alatt fekszik, az ezüsthársat pedig a Balatonmelléken (Ságvár, 
Karád) 46° 50' é. sz. alatt is találtuk, poláris határáúl ez utóbbi 
veendő. Kerner 705 m-es adata valószínűleg maximum és nem 
átlag, egyezik a mi magassági adataink legmagasabbikával (715 
m Bondoraszó mellett a Dealu Plajulujon); az átlag csak 630 m-re 
tehető a Bihar hegység területén.

87. lap. Acer Pseudoplatanus L . — A Bihar hegység rézbányái részén nem
hiányzik (1. az 569. lapon); 440 m-nélmélyebben s a sikvidéken is elő
fordul, jóllehet csak az Alföld szélein (697. lap.); az 1327 m-es felső 
határ egyezik a mi átlagos határunkkal: 1320 m-el, a maximu
mot 1585 m-nek találtuk.

88. lap. Acer campestre L. — Biharhegységi felső határát 570, közép
hegységi felső határát 755 m-re veszi fék Ezzel szemben: a bihar
hegységi átlagot 720 m-nek (max. 1090 m)3 a középhegységit 750 
m-nek (max. 932 m a Bükkhegységben) találtuk.

88. lap. Acer platanoides L . — Az akijelentése, hogy az Alföldön hiány
zik, nem állhat meg; az Alföld szivében nem láttuk ugyan, de 
a perifériákon igen (697. lap.) Legfelső termőhelyét a Bihar hegy
ségben 1170 m-nél találta, mi 1250 m magasságban; 27 adat alap
ján átlagúi 1000 m-t kaptunk.

89. lap. Acer tataricum L. — A Fehér-Kőrös mellékén nemcsak Halmágy- 
csúcsig ér, da Brádon túl: Mihelényig; a Fekete-Kőrös mentén fel
felé haladva Pontoskőn (Petrani) túl Kereszély és Alsófeketevölgy 
környékéig. A Magyar Középhegységben átlag 520 m-ig (maximá
lisan 590 m-ig a Bükkhegységben) megy fel, a biharhegységi maxi
mum 432 m.

92. lap. Evonymus europaeus L. — Maximális magasságban a Pilis csúcsán 
755 m-nél találta; megfigyeléseink szerint 871 m magasságban is 
nő a Bükkhegységben (Ördöghegy).

94. lap. Rhamnus frangula L. — Kerner maximuma 760 m; biharhegy
ségi adataink legmagasabbika 1099 m.

95. lap. Cotinus Coggygria Scop. — Felső határát a Középhegységnek
általa bejárt részein 250 m-re teszi, ezzel szemben megállapítottuk, 
hogy a Vértes hg-ben (Csókavár) 410 m-nél, a Bakonyban Hajmás
kér felett 335 m-nél, a Bükkhegységben a Bélkő tetején 784 m 
magasságban is nő.

135. lap. Prunus spinosa L. — A Bihar hegység nem egy helyén találtuk
800 m-en felül, a legfelsőket átlag 1080 m magasságban, maximum- 
adat 1316 m.

136. lap. Prunus avium L. — Az 1330 m-es biharhegységi határadat igen
magas szélsőséget jelenthet csak; a részünkről 840 m-nek talált 
átlagos felső határérték hét magasságmérés átlaga.

136. lap. Prunus Mahaleb L . — Az Alföldön nem hiányzik (698. lap), a 
Pilis hegység tetején (KERNER-nél 755 m, a mostani magassági jel-
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zés szerint 757 m) mi is láttuk, a Bükk-ben a Bélkő tetején — 
784 m-nél — nő.

160. lap. Pirus communis L. — A pilishegyi adat (750 m) nem lehet határ
adat, épúgy a biharhegységi 580 m-es maximum sem. Maximum 
a Középhegységben 953 m (595. lap), a Bihar hegységben 1114 m 
(573. lap).

161. lap. Pirus malus L. — A Bihar hegységben 1000 m átlagot s 1132 m
maximumot állapítottunk meg felső határául (Kerner maximuma 
750 m).

163. lap. Sorbus aucuparia L. — Az 1420 m-re helyezett biharhegységi felső 
határt megerősitjük (nálunk átlag 1430 m, max. 1586 m).

163. lap. Sorbus torminalis Crantz. — Biharhegységi felső határát igen ala
csonyra veszi (380 m), ezzel szemben 670 m átlagot állapítottunk 
meg 726 m maximummal. Középhegységi felső határát 665 m-el 
szemben (úgylátszik hogy maximum) átlag 610, maximálisan 878 
méterre tettük.

195. lap. Hedera Helix L. — Az Alföldön nem hiányzik, pl. Tolna és Bara
nya vármegye dunamelléki. tölgyeseiben.

196. lap. Cornus sanguinea L. — Sokkal magasabb termőhelyeken láttuk,
mint Kerner maximuma (560 m): a Bihar hegységben átlag 780 
m-ig, a Magyar Középhegységben maximálisan 940 m-ig.

196. lap. Cornus mas L. — Kiigazításra szőrűi a középhegységi maximum 
(Pilishegy 755 m): átlag 790 m, maximum 895 m; a bihari maxi
mum (390 m) is: átlag 730 m, maximum 986 m.

198. lap. Sambucus nigra L . — Az 1030 m-es felső határ helyébe a 19 adat 
alapján kapott biharhegységi átlagot: 950 m-t és a maximumot: 1306 
m-t tesszük.

198. lap. Sambucus racemosa L. — Kitaibel mátrai adatát megerősitjük 
(Mátrabérc 917 m Blattny; Hasznos község felett: Ötház-telep 351 
m, Komán A.). Biharhegységi felső határa átlag 1390 m (és nem 
1260 m), a szélsőség 1545 m.

198. lap. Viburnum Lantana L . — Felső határát 885 m-re helyezi; a kö
zéphegységi maximumot 932 m-nek (Bükk hegység),, a biharhegy- 
ségit 976 m-nek találtuk.

199. lap. Viburnum opulus L. — Újabb megfigyelések alapján az 580 m-nek
talált maximum a Bihar hegységben 770 m-re, a Magyar Közép- 
hegységben 751 m-re emelkedik.

199. lap. Lonicera Xylosteum L. — A 750 m-es magassági adatnál elevál- 
tabb helyen találtuk a Mátrán (940 m) s a Bihar hegység környe
zetében (1. a 582. lapon) is.

318. lap. Ligustrum vulgare L. — A Magyar Középhegység mátrai részén
740 m magasságban találtuk, a KERNER-féle maximum (595 m) 
helyébe tehát ez az adat helyezendő.

319. lap. Syringa vulgaris L. — A Gajna alatti — Európában legészakibb
(46° 17' 30") — termőhelyét még nem ismerte s igy a fajt nem

49*
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is vette fel a felsorolásba. — Ugyanaz áll a Syringa Josikaea-ra, is, 
mely az időtájt a Bihar hegységből még ismeretlen volt (144. lap). 

319. lap. Fraxinus excelsior L. — 780 m-re teszi felső határát; megfigyelé
seink alapján a Bihar hegységben átlag 1010, maximálisan 1350, a 
Középhegységben átlag 810, maximálisan 950 m magasan találtuk. 

319. lap. Fraxinus Ornus L. — A Bihar hegység déli előhegyein 500 m ma
gasságig (Kerner szerint 260 m-ig), a Középhegységben átlag 560 
m-ig, maximálisan 808 m-ig (Kerner szerint 755 m-ig, azaz a 
Pilis tetejéig) megy fel.

447. lap. Ulmus montana With. Kerner 1160 m-es felső határadata átla
gúi nem szolgálhat, ez — 38 adat útján — 940 m, a maximum 
1262 m.

448. lap. Ulmus glabra Mill. — Felső határa minden esetre magasabb 300
m-nél, a Bihar hegység periferikus hegyein (pl. a Királyhágón) 582 
m-nél is találtuk.

449. lap. Juglans regia L. — Biharhegységi felső határa megegyezik a mos
tani megfigyelés eredményével: 640 m; eltérés csak annyiban van, 
hogy Kerner Rézbánya és Vasaskőfalva vidékén vadon növőnek 
tartja, mi legfeljebb elvadúltnak.

449—451. lap. Fagus silvatica L. — Az Alföldön nem hiányzik teljesen (v. 
ö. 83. lap.) A felső határ 1414 m-es átlaga — bár 28 magasságmérés 
eredménye — nem egyezik a mi megfigyeléseinkkel, hanem a faalakú 
előfordúlás és az elcserjésedés általunk megállapitott két határ
értéke (1370 és 1500 m) közt fekszik s ez a körülmény arra en
ged következtetni, hogy a felsorolt felső határadatok közül a leg
magasabbak már az eltörpülésre vonatkoznak.1 A bükkformáció 
különböző alakjai szerinti határértékek kiszámitásához (547. lap) 
ilyképen nem is használhattuk fel ez adatokat. Az expozíciók sze
rinti átlagsort következtetésekre alkalmatlannak Ítéljük, főleg azért, 
mert egyenletes megoszlás esetén is legfeljebb 3—4 adat jut egy 
expozícióra; történetesen a DK-i oldalak 1526 m-es átlagát csak 
két adatból nyerte. Ha II. kötetünk ide vonatkozó táblázatát nézzük 
(II. k. 74. lap), azt látjuk, hogy úgy az állományképzés f. h.-a ál
talában s az állományképzés f. h.-a mint erdőhatár, valamint az 
állományképzés f. h.-a felette lúcos, nemkülönben a lúcállományok- 
ban látható legfelső bükkpéldányok magassági helyzete sohasem 
a K—DK-nek néző hegyoldalakon a legnagyobb; egyedül az eltör- 
pülés maximuma (1581 m) van K-en. A lúcos alatt tért foglaló bükk

1 A „Pflanzenleben der Donauländer“ cimű műve 297. lapján meg is említi, hogy 
a legfelső cserjealakű példányt 4948 láb =  1564 m magasságban találta, bár ugyanezen 
magasságban a (Piatra Batrinei K-i lejtőjén) faalakú példányt is látott.. Ez utóbbi adatot 
a „Vegetationsverhältnisse . . .“ művének 450. lapján — nem tudni miért — a DK-i 
expozícióba sorozza. A faalakú bükktenyészet felső határát a „Pflanzenleben stb.“ cimű 
mű 125. lapján 4400 láb =  1390 m-re teszi s ez az érték a mi eredményeinkhez már 
igen közel áll.
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(állománya és elszórt tenyészete) határozott déli elevációt mutat ná
lunk. A bükkerdőhatárra vonatkozó átlagsorunkat (éppen a cse
kély adatszám miatt) nem tartjuk összehasonlításra alkalmasnak. 
Legmélyebb termőhelyét 175 m-nél látta Robogány, Pusztahollód 
és Dézna vidékén; ennél mélyebben is észleltük: Biharsályi köz
ség mellett 161 m magasságban.

452. lap. Quercus Cerris L. — Az Alföld nem egy helyén terem (v. ö. 695.
' lap), pl. Bács-Bodrog, Temes, Torontál, Szatmár, Szabolcs várme
gyében, a Bodrogközben. A vaskóhi fensíkon is előfordúl (557. 
lap). Biharhegységi felső határa Kerner szerint 720 m (aligha át
lag), szerintünk átlag 630 m, maximálisan 837 m. Középhegységi 
legfelső termőhelye nem a Pilis tetőpontja (755 m), mert a Bör
zsönyi hegyekben 808 m, a Bükkben 870 m, a Mátrán (Nagy Gallya) 
945 m magasságig fává nőtt példányai teremnek.1 A Bihar hegy
ség Alföld felőli szélén 117 m-ig (Tenke községnél), sőt az Alföld 
területe felé majdnem Nagyszalontáig (Tulka közs. hat. 105 m) jut 
el. Nézetünk szerint alsó határa megállapításának nincs jelentősége.

455. lap. Quercus lanuginosa Lám. — A 750 m-es maximum úgy látszik a Pilis
hegyre vonatkozik s részünkről is itt (756 m, tető) találtuk leg
magasabb termőhelyén. Célszerű azonban a két hegység (t. i. a 
Bihar hegység és Magyar Középhegység) határait külön-külön fel
tüntetni:

felső határ a Bihar hegységben átlag 580, max. 678 m 
felső határ a Középhegységben átlag 500, max. 756 m.

456. lap. Quercus sessiliflora Salisb. — Síkvidéki előfordúlására vonatkozó
lag utalunk e kötet 86. lapján mondottakra. Biharhegységi átlagos 
felső határa Kerner 4 magasságmérése alapján 900 m, a maxi
mum 1101 m a Plésa csúcsa alatt;2 részünkről átlagúi 860 m-t s 
a felhasznált (a faalakra vonatkozó) 60 magasságmérési adat leg- 
magasabbikáúl 1106 m-t kaptuk. A Középhegységben észlelt felső ha
tárok jóval mélyebbek s átlagúi csak 660 m-t adtak, 939 m-es 
maximummal.

457. lap. Quercus Robur L. — A 620 m-nek jelölt felső határ a Középhegységre
vonatkoztatva: átlagnak magas, maximumnak alacsony, a Bihar 
hegységre nézve: mélyebb, mint saját határadataink átlaga; meg 
kell azonban jegyeznünk, hogy a Biharhegység Alföld felőli (Ny-i) 
részeire vonatkozó eredmény közel azonos a KERNER-ével:

j Biharhegység (Ny-i része) átlag 600, max. 758 m 
felső határ |  Középhegység---------------átlag 410, max. 734 m.

1 Eltörpülve a Nagy Gallya tetején (963 m) is.
‘2 Az ezzel majdnem teljesen egybevágó KÖFALUSY-féle megfigyelés szerint, a

Plésa K-i oldalán 1108 m magasan 8 m-nél alacsonyabb — megállapodásunk szerint: törpe
— példány nő.
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458. lap. Corylus Avellana L. — A két megfigyelés eredménye összevág:
Kerner felső határadata 1120 m, a miénk átlag 1130 m (45 adat 
átlaga), maximálisan 1432 m. Az Alföld számos pontján láttuk, 
tehát itt nem hiányzik.

459. lap. Carpinus Betulus L. — Az az állítás, hogy a gyertyán a magyar
Alföld területén eredetileg vadon nem fordul elő hamis (1. 696. 
lap).

467. lap. Betula verrucosa Ehrh. — Ha az Alföld centrális részein hiányzik is,
azért nem lehet azt állítani, hogy Alföldön eredetileg vadon nem 
terem; nem áll, hogy az Aranyos mellékén ne fordúlna elő, erre 
a következtetésre nem is lehetett jogosult Kerner, ki nem járta 
végig az egész Aranyos mentét: mi itt több helyen láttuk (560. 
lap). Biharhegységi felső határadataink átlaga 1310 m, a maxi
mum-adat 1422 m (Kerner maximum-adata ezzel szemben csak 
1305 m). A Pilis hegyen mi sem észleltük.

468. lap. Alnus glutinosa Gärtn. — A Bihar hegységben 610 m-nél maga
sabban nem látta, a részünkről megállapított maximum 950 m, s 
21 határadat átlaga 590 m.

468. lap. Alnus incana Willd. — A vizsgálatok beigazolták, hogy az Alföl
dön igenis előfordul (696. lap), főleg a Duna és Dráva mellékén s 
a Duna és Tisza közén: eddig a Tisza, Maros és a Kőrösök alsó 
szakaszairól nem ismerjük.

469. lap. Taxus baccata L. —■ A 660—950 m közé helyezett biharhegységi
tenyészeti övét két szélsőséges adattal egészítettük ki: minimum 
250 m Talács és Halmágycsúcs községek közelében (Arad vár
megye), maximum 1199 m Aranyosfő (ezelőtt Szkerisora) határá
ban, a Bihar hegység keleti területén.

469. lap. Juniperus communis L. — Sem a 600 m-re helyezett biharhegységi,
sem a 750 m-nek talált középhegységi felső határ nem adja vissza 
hűen e faj vertikális elterjedési övének helyzetét; e magasságok 
legfeljebb kisebb területre vonatkozó helyi határok. A részletesebb 
bejáráskor a Kerner által említett területen is több magas lelő
helyét láttuk, pl. a Plésa oldalán (Kodru hegység) 1100 m-nél, a 
borsodi Bükkhegységben 932 m-nél, nem is említve a szomszédos 
hegyvidékeket, ahol felső határa mindig 1000 m-en fölüli.

470. lap. Juniperus nana Willd. — Ide vonatkozó észrevételeinket lásd az 546.
lapon.

471. lap. Pinus montana Mill. — Megfigyelései teljesen azonosak a mi fel
vételeinkkel.

471. lap. Abies alba Mill. — A felső határ átlagául majdnem ugyanazt a 
számot kaptuk, mint Kerner (1330 és 1324 m), de megjegyezzük, 
hogy a részünkről gyűjtött 76 határadat közül a legmagasahb 1560 
m magas. Az alsó határok helyzete nálunk (átl. 840 m) azért mé
lyebb mint a KERNER-é (átl. 991 m), mert az átlag képzéséhez arról
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a területről is sok adat járult, ahol Kerner nem fordul meg (1. 
541. lap).

472. lap. Picea excelsa Lk. — Biharhegységi tenyészeti területének alakját 
és DK-i K-i határait helytelenül állapítja meg, ezekre nézve uta
lunk e kötet 46. és 535. lapján mondottakra és a II. térképmellékletre; 
a Mariséi (most: Havasnagyfalu) és a Detonata közt meghúzott 
vonal nem keleti határa a lúcnak, .ez ettől mintegy 9'-el kele
tebbre esik. Ami a magassági határokat illeti, a magastörzsű fák 
és állományok felső határa: átlag 1587 m s ezt az eredményt 
megerősítjük 68 újabb magasságméréssel, mely 1583 m átlagot 
adott (II. k. 71. lap); már az eltörpülés övéről s ennek felső ha
táráról nem mondhatjuk ugyanezt, mert Krrner számításaival 
szemben 67 m-el nagyobb (1698—1765) eredményt kaptunk. Nem 
tartjuk indokoltnak az eltörpülés és a faalakú előfordúlás határai 
közti középszámnak (1647, kereken 1650 m) megállapítását, bő
vebb indokolás nélkül mondhatjuk, hogy ennek semmi értelme, 
más hegységek vertikális lúchatáraival való összehasonlításra al
kalmatlan.1 Az expozició szerinti átlagsort teljesen önkényesnek 
tekintjük, hiszen pl. a faalak felső határánál csak egyetlen expo
zícióra jut 2 adat, a többire 1—1. Az alsó határok magassági 
helyzete közti különbség a hegység kelet-nyugati részein — az 
egész hegységre s nemcsak annak 1—2 folyómellékére vonat
kozó megállapitások után — eltér a KERNER-féle számeredmény
től (1. e kötet 536. lapján).

479. lap. Pinus silvestris L. — Mint kultúrnövényt említi a vizsgálati te
rületről. Most már tudjuk, hogy a Bihar hegységnek nemcsak ara- 
nyosmelléki területén s az Erdélyi Érchegységben stb., hanem a 
Fekete-Kőrös vízkörnyékének a Galbina patakra hajló területén, 
sőt a Meleg Szamos mellékén is (544. lap) honos.

b ) P ax F .  „Grruiidziige der Pflanzenverbreitung in den Karpathen“
(I. és II. kötet) cimű munkájához.1

A Kárpátok növény földrajzi viszonyainak összefoglaló képét Pax adta 
elől említett munkájának két kötetében. Az I. kötetet Staub, a II. kötet 
tartalmát Tuzson1 2 méltatta. Természetes, hogy aligha van ily irányú munka, 
melyben tévedések elő ne fordulnának. Ezek egyikére-másikára többen rá
mutattak. Csakis ideális szándék vezet, amikor Pax értékes művének oly

1 Pax is ezt a kombinált magasságot veszi fel a lú cá llom án yok  biharhegységi f. h.-áúl 
(Grundzüge der Pflanzenverbreitung in den Karpathen II. k. 255. lap.).

1 Y. ö. Botanikai Közlemények 1912. évf. 185—193. 1.
2 Botanikai Közlemények VIII. (1909.) 41—50. lap.
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részeit, melyek a valóságot nem teljesen födik, avagy, ha a szerző véle
ményét egy figyelmen kívül hagyott vagy nem ismert körülmény, forrás
munkák valótlannak bizonyult adata alapján alkotta meg, oly tények felso
rolásával egészítsük ki, vagy igazítsuk helyre, amelyeket erdészeti növény- 
földrajzi kutatásaink és saját vizsgálataink alapján helyeseknek vagy való- 
szinűeknek tartunk.

/. k. 104. I. — „Weit wichtiger aber ist die Tatsache, dass das Niveau 
von 6—700 m im Westen und die ihm entsprechende Höhe von durch
schnittlich 850 m im siebenbürgischen Hochland auch die vertikale Begren
zung für eine Anzahl Holzgewächse bedeutet: in erster Linie der Eiche, 
mit welcher die Linde, Esche und der Spitzahorn sich verbinden, in 'zwei
ter Linie auch der Kiefer und der Hainbuche.“

Igaz ugyan, hogy a tölgy (Quercus sessilifiora Salisb.) a Kárpátok 
nyugati részeiben jóval alacsonyabb szintekben él, mint a keleti és déli terü
leteken, ez a különbség azonban nem tesz ki 150—250 métert, hanem 
mintegy 120-at. Ezt az eredményt a következő adatokkal igazoljuk:

A Quercus sessilifiora Salisb. átlagos felső határa (faalak):

a) nyugati 
rész

b) keleti 
rész

(m)
az Északnyugati Kárpátokban -------------------  680 1
a Középkárpátokban------------------------i..........  800 J
az Északkeleti Kárpátokban — — ... . . . ------  760 '
a Keleti Kárpátokban— ------ -------- -------- — 940
a Déli Kárpátokban --------------------------------  990 ►
a Délmagyarországi Hegyvidéken — ----------- 730
a Bihar Hegységben —------------------------------  860

740 m

860 m

Ezek a határértékek nem azonosíthatók sem a hárs (Tilia cordata), 
sem a kőris és korai juhar felső tenyészeti határával, legkevésbé pedig 
az erdeifenyő-ével. A közönséges gyertyán magassági elterjedése eléggé 
simul a tölgyéhez. Lássuk a számeredményeket, de hegyvidékek szerinti 
részletezés nélkül:

a Tilia cordata Mill. átlagos felső határa
a) a nyugati részben 815 m 
h) a keleti részben 880 m ;

a Fraxinus excelsior L. átlagos felső határa
a) a nyugati részben 900 m
b) a keleti részben 1050 m;

az Acer platanoides L. átlagos felső határa (faalak)
a) a nyugati részben 930 m
b) a keleti részben 1070 m;

a Pinus silvestris L. szórványos előfordúlásának (faalak) átlagos felső határa
a) a nyugati részben 1050 m
b) a keleti részben 1270 m;
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a Carpinus Betulus L. átlagos felső határa (faalak)
a) a nyugati részben 680 m
b) a keleti részben 820 m.
A nyugati és keleti rész határértéke közti különbség e hat fafajnál 

átlag 140 m-re s nagy általánosságban kb. 150 m-re tehető. A Picea excelsa 
felső erdőhatáránál például ez az érték 160 m, a bükknél 130 m stb.

I. k. 104. I. — Talmacsel (Kistalmács) mellett bokros növésű fekete
fenyőt Pax nem láthatott, mert itt csak a Pinus silvestris fordul elő s köz
tudomású, hogy a feketefenyő Magyarország területén csak Krassószörény 
vármegyében (a Domugleden és Szinicze [=Szvinica] környékén) őshonos.

I. k. 104. I. — Hogy a tölgyek közül a hegységben legmagasabbra 
emelkedik a Quercus sessiliflora, ez helyes, de nem áll, hogy a Qu. Robur 
marad vissza legjobban, mert a tölgyek átlagos felső tenyészeti határa (faalak) 
a Kárpátok hegyrendszerének magyarországi részein:

(m)
Quercus sessiliflora Salisb. — ____ _____  __________ 820
Quercus Cerris L. _______  ____ _________. . . _____  650
Quercus Robur L. _______ . . . ___________________  640
Quercus lanuginosa Lam. ... ..............  ..............  560
Quercus conferta Kit. — -_________ ______________ 470

I. k. 114—115. I. — Téves az az állítás, mintha a Kárpátokban az erdei
fenyő az alacsony dombvidék jellegzetes fája volna, hiszen ily alacsony 
termőhelyeken csupán telepítve látjuk. A Kárpátok nyugati részének az 
Alföld felé eső kiágazásait korántsem szegélyezi s hogy a hegység belsejébe 
a mély völgyek mentén elvétve hatol fel, tarthatatlan állítás. Nálunk az 
erdeifenyő az előhegységben ritkán van eredeti termőhelyén, azonban a 
Magas-Tátrában, az Alacsony-Tátra északi és keleti területén s az ezzel 
érintkező Gömör-Szepesi Érchegységben és a Nagy-Fátra északi részén 
(valamennyi magashegység) — éppen a magas termőhelyeken — két
ségen felül eredeti megtelepedés; a Magas-Tátra törpefenyőrégiójába pedig 
nem erdőtelepítésből kifolyólag hatolt fel, mint Pax hinni szeretné.

I. k. 116. I. — A tölgyek magassági határára nézve lásd a 104. lapra 
vonatkozó helyreigazítást.

I. k. 117. I. — A Syringa Josikaea előfordulására nézve a következő 
pótlás válik szükségessé: a felsorolt máramarosi és ungmegyei termőhelye
ket a beregi (vicsavölgyi és latorcavölgyi) lelőhelyek kapcsolják egymás
sal össze s ekként ezek kevéssé elszigeteltek. Bihar-hegységi előfordúlása 
Bihar-, Kolozs- és Torda-Aranyos vármegyén kívül Hunyad vármegyére 
(Obersia-völgy a Gajna alatt) is kiterjeszkedik, a páradús, beárnyalt völgy
fenéket messze nem hagyja el s többnyire a bükkös-, de a'_Bihar-hegy- 
ségben a fenyves övében is látjuk.

A Syringa vulgaris irodalmi adatai Medgyesről és a Nagyhagymásról, 
mint helytelenek, végre teljesen törlendők volnának.

I. k. 124. I. — Ahol a bükk a Középkárpátokban felső erdőhatár, 
az átlag 30 m-rel magasabb, mint az Északkeleti Kárpátok bükkerdőhatára.
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Az erdőhatár a Stojon csak kivételesen közelíti meg az 1300 m-t. Az át
lagos erdőhatár itt 73 adat alapján csak 1200 m, 1293 m-es maximummal; 
az erdő fölé illeszkedő bükkcserjés öve pedig átlag 60 m-rel magasabb, 
tehát felső széle 1260 m átlagos magasságban van.

A Nagy-Fátra bükkerdőhatára tényleg 1300 m.
I. k. 125. I — „Während aber die obere Grenze des Fichtenwaldes 

im Norden Siebenbürgens (Rareu-Kelemen-Hoverla) bei etwa 1600—1700 
m liegt, steigt sie am Nagyhagymás entschieden über diese Höhe empor; 
in den Transsylvanischen Alpen liegt sie bereits um und über 1800 m und 
erreicht in der Biharia und im Mühlbachgebirge die Elevation v. 1850 m.“

Lűcer dőhatárok:

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

átlag max. adsz.
Máramarosi havasok keleti részén — 1 1644 214
Radnai havasokon------ — --- — — 1560 1672 58
Borgói havasokon _____________ — 1540 1612 16
Kelemen havasokon ____  — — ... 1660 1771 25
Gyergyói hegycsoportban----------- — 1650 1734 13
Csiki hegycsoportban ------ -------- ... 1660 1717 3
Görgényi havason _______ — — ... 1650 1716 8
Hargita hegységben— ____  ____ ... 1680 1724 17
Déli Kárpátokban _______ — ___ ... 1750 1880 195

a) a Bucsecs-csoportban _______ ... 1770
b) a Fogarasi havasokon _______ ... 1680
c) a Szebeni havasokon ... ____ ... 1810
d) a Hunyadi havasokon ____ — ... 1740
é) a Retyezáton____  — ________ ... 1720
Bihar hegységben _______ — ___ ... 1580 1754 68

E számadatok szerint legmagasabb lúcerdőhatárt a Szebeni hava
sokon találunk, de 1850 m-re csak itt-ott, kivételesen szökik fel (magyar- 
országi maximum 1880 m).

I. k. 125. I. — Itt az áll, hogy az Abies alba Mill. felső tenyészeti 
határa a Kárpátok nyugati részén 1100, a keletin 1400 m-re tehető átlag.

Számításaink szerint ez értékek, faalakú előfordúlásra vonatkoztatva 
a következők:
a Kárpátok nyugati részén ---------- , ------- 1220 m (280 adat alapján)
a Kárpátok keleti részén . . . ______ _____1310 m (585 adat alapján)

/. k. 126. I. •— A Pinus Cembra tenyészeti öve nem 1300—1600 m, 
hanem 1420—1700 m között (faalak), illetve — az eltörpülés pásztájával 
együtt számítva — 1420—1750 m között fekszik. Nem áll, hogy az erdélyi 
részeken tenyészete csak a Szászsebesi havasokra és a Retyezátra szorítko- 
zikr Föltétlenül biztos, hogy a Bucsecs-csoportban, sőt aFogarasi havaso
kon is (Bráza-havas) előfordúl, a Páreng-en is van néhány példány. A Ke
lemen csoportba tartozó termőhelyét szintén meg kell említeni a Radnai 
havasoké mellett.
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L k. 130. I. — A Pinus uncinatáról azt mondja, hogy: „ob der Bes
tand dieses niedrigen Baumes auf dem Hochmoor im Dornatale oberhalb 
Dorna Kandreni nicht auf Aufforstung beruht, möchte ich dahingestellt 
sein lassen.“

Ez a kijelentés nem állhat meg, mert a szóban forgó faj a Dorna 
völgyén (legalább a magyarországi Kosnán) nem P. uncinata, hanem Pi
nus silvestris, ezenkívül ez ott eredetileg vadon terem.

I. k. 144. I. — A Juniperus nana a Magas-Tátrában átlag 40 m-rel 
hatol magasabbra, mint a Pinus pumilio; az első 2000, a másik 1960 m-ig 
s így határuk nem egyforma. A Babia-Górán nincs felső tenyészeti határa, 
mert minthogy magán a csúcson (1725 m) is előfordul, nem lehet azt állí
tani, hogy itt 30 m-rel magasabbra hatol a törpeboróka, mint a törpefenyő-

I. k. 145. I. — Az alhavasi tájat a törpefenyő és a lúcállományok el
foglalta tenyészeti övék alapján P a x  adataival szemben a következő ma
gasságra helyezzük:

P a x  s z e r in t

a Babia-Górán___ _____ ___________  1420—1660 m (1330—1660 m)
a Magas-Tátrában________ _____ ____ 1450—1780 m (1500—1800 m)
a Radnai Havasokon____  __________ 1600—1900 m (1600—1900 m)
a Déli Kárpátokban -----------------------  1750—2000 m (1850—2200 m)

7. k. 180. 7 — Az a kitétel, hogy a Fraxinus Ornus jelenléte a Kár
pátok legdélibb részén az Olt, Cserna és Temes mellékén és a vele szom
szédos dombvidéken a mediterrán flórával való kapcsolatot jelenti, né
mileg hibás, amennyiben, ha már medditerrán fajnak tekintjük a virágos 
kőrist (1. még I. k. 182. 1.), e mediterrán elemnek a Kárpátok északi részé
vel szomszédos Bükk-hegységig való előnyomulása mellett csernavölgyi stb- 
előfordúlásának jelentősége éppenséggel nincs, sokkal jellemzőbb azonban 
a Kazán-szorosban tenyésző Acer monspessulanum mellett a Celtis aus
tralis jelenléte, melyet azonban e helyen P a x  nem említ,

7. k. 190. I. — Az „ /“ jelű tenyészeti határ a Fraxinus Ornusra nézve 
nem teljesen északkeleti határ. S i m o n k a i  is említi az alsórákosi Töpehegy- 
ről, mely az Oltnak a Persányi hegységet megkerülő könyökénél fekszik; 
ez a pont pedig jóval kivül esik a térkép „ / “ vonalán. E vonal északi 
része már helyes, de csak azért, mert könnyebb oly vonalat húzni, mely
ről azt mondjuk, hogy ez vagy az a faj nem lepi át, mint azt mondani, 
hogy addig terjed és nem tovább.

7. k. 193. I. — Térképének ,,/j“ vonala „északkeleti határát jelenti 
többek^között a Pinus austriacának és a Tilia tomentosa“-nak. Minthogy 
a feketefenyő kistalmácsi adata helytelen, e vonal is jó távol esik legkö
zelebbi (domugledi) termőhelyétől.

A Tilia tomentosa-ra nézve e vonal annyiban helyes, hogy Nagyvá
radon halad át s a Vöröstorony szoroson fut ki, egyebekben azonban 
nem. Az ezüsthársnak több termőhelyét ismerjük a Mezőségről, a szilágy
megyei Bükk hegységből, az Avas dombvidékéről, Beregszász és Munkács 
környékéről. Eszerint a P a x  II. kötetnek térképén feltüntetett vonal helye-
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sen Nagyváradtól keletnek halad kb. Szatmárnémetiig, majd Avasújváro- 
son, Nagyszőlősön, Beregszászon át éri el Munkács vidékét; Nagybányától 
délre kanyarodik s Marosvásárhelyen át fut a Vöröstorony szorosba.

I. k. 194. I. — A térkép „/>“ vonalát P ax szerint kelet leié nem lépi 
át többek között a Juniperus Sabina és Castanea sativa.

Ami az elsőt illeti, a vonal Petrozsény közelében áthaladván, a Zsi
len fut ki. Kiigazításra éppen Petrozsénynél lenne szükség, mert a J. Sabina 
legkeletibb termőhelye Petrozsény mellett van ugyan (Piatra Rosi), de in
nen északra és északkeletre, Pax határvonala ellenben ettől kissé délnyu
gatra esik.

A szelidgesztenyére vonatkoztatva, e vonalnak jelentősége nincs, 
mert hazánk délkeleti területén vadon sehol sem fordúl elő s így legfel
jebb tenyésztési határról eshetnék szó, azonban ez sokkal keletebbre 
fekszik.

I. k. 194. I. — Újra kételkedik a Syringa Josikaea-nak ung-beregi elő- 
fordúlásában, pedig teljesen alap nélkül.

I. k. 196. I. — Hogy a „Kolozsvár-Szászrégen-Székelyudvarhely-Brassó 
vonalat keletnek nem lépi át az Amygdalus nana, Prunus Mahaleb és Acer 
tataricum“, ennek a magashegység az oka, itt tehát abszolút határról nem 
lehet szó, mert a Keleti Kárpátok romániai kiágazásain újra feltaláljuk e 
fajokat. Ahol a magashegység nem állja útját pl. az Acer tataricum elter
jedésének (tehát Kolozsvár-Szászrégentől észak és északkelet felé), Teke, 
Füze, Apanagyfalú, Czoptelke stb., majd Dés, Bethlen, Nagybánya, Szatmár, 
Huszt stb. környékén is mindenütt előfordul.

II. k. 39. I. — Tölgyeseknek felső Szepes vármegyében jelenleg alig van 
jelentőségük, holott — amint a gánóczi fossilis maradványok igazolják 
— valaha számottevő volt a Magas-Tátra lábánál. Ezzel kapcsolatosan 
nem érdektelen figyelmünket Szepes vármegyének a Magas-Tátrához leg
közelebb eső tölgy-termőhelyére irányítani; ez a gánóczi leleteknél még 
kézzelfoghatóbban bizonyítja a tölgyesek letűnt korszakának létezését. 
(V. ö. e kötet 233—234. lapjain mondottakkal.)

II. k. 78. I. — Hogy az első kötet térképén „ /“-fel jelölt, kék szinű 
vonalat Erdélyben észak felé a Quercus lanuginosa kevéssé lépi át, ez 
nem felel meg a tényeknek, mert ez a tölgy az Erdélyi Medence legnagyobb 
részén el van terjedve. Még kevésbé lehet itt északi elterjedési határát 
megvonni azért, mert Magyarországon az Északkeleti Kárpátokban Ho
rnomra mellett s a tokaji hegyen és az Északnyugati Felföld több pontján 
(Privigye környéke, pelsőczi Nagyhegy stb.) is előfordúl.1

II. k. 78. I. — A Quercus Cerris elterjedési területével szintén nincs 
vonatkozásban a fenti vonal; észak felé megszakítás nélkül Szatmárné
meti környékéig terjed s Máramarossziget közelében, Tiszákarácsonyfalván 
van elterjedésének északkeleti határállomása.

1 V. ö. Botanikai Közlemények 1909. évfolyam 46. és ugyanott 1910. évfolyam 
240. lap.
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II. k. 78. I. — A magyar tölgy (Quercus conferta) északi határa nem 
a hátszegi völgy, Déva és Vajdahunyad, hanem a szilágyvármegyei Tasnád- 
csány község (40° 11' 47° 27'), mely a marosvölgyi termőhelyektől még 
mintegy 1° 30'-cel északabbra fekszik (89. lap.).

II. k. 157. I. — Megfigyeléseink szerint a Babia-Góra erdőhatára nem 
1330, hanem 1430 m magasságban van, 1330 m-nek találtuk a zárt állo
mányok átlagos felső határát.

II. k. 157. I. — A bükk és jegenyefenyő legfelső előfordúlásai P ax sze
rint 1300 m körüliek a Babia-Górán. Pontosabban: a bükk 1265 m, a jegenye
fenyő 1281 m max. magasságig hatol fel. Már szó volt arról az I. kötet 
145. lapjához fűzött megjegyzésben, hogy a törpefenyőrégió alsó szélét 1420 
m magasra vettük, nem pedig 1330 m-re.

II. k. 162. I. — Azt állítja, hogy a bélai mészhegyeken és a „liptói 
havasokon“ hiányzik a havasifenyő. Ezzel szemben a tények azt igazolták, 
hogy a liptói havasokon nyugat felé a „Velki Vrh“ — „Rohács“ gerincéig 
el van terjedve s a bélai mészhegyek területén sem hiányzik. Elég ha 
hivatkozunk GYÖRFFY-nek a Magyar Botanikai Lapokban1 megjelent részle
tes felsorolására, melyben 22 termőhelyét közli a bélai és javorinai mész- 
hegységből (219. lap).

II. k. 179. I. — A Selmecbánya melletti Szitnya környékén eredeti
leg erdeifenyőállományok nincsenek (erre különben már Tuzson J. is rá
mutatott), az ültetett erdeifenyvesek is még aránylag fiatalok.

II. k. 211. I. — A Syringa Josikaea már többször említett előfordú- 
lásában az Erdős Kárpátokban újólag kételkedik.

II. k. 221. I. — Az I. kötet 130. lapján levő tévedése a dornavölgyi 
Pinus uncinataról újra helyreigazítandó.

II. k. 223. I. — Nem valószínű, hogy ezek után a Valea Nyágrában 
a Pinus uncinata előfordulna.

II. k. 241. I. — „Die Zirbelkiefer aber fehlt im Fogarascher Hoch
gebirge. Ich sah sie hier nirgends.“ A Fogarasi Havasok területéről egyetlen 
havasifenyő-lelőhelyet ismerünk: a Bráza-havas (Valea Bráza) Mosulyácza 
nevű nyugati részén * fór dúl elő nagy mennyiségben; a szomszéd Pozsorta- 
völgy végén is áll néhány darab, innen azonban évekkel ezelőtt sok 
száz példányt elvitt a favállalkozó.

II. k. 242. I. — A talmacseli (kistalmácsi) feketefenyő eredetiségében 
kételkedik. Már az I. kötetben is feketefenyőnek tartja az itteni erdeifenyőt. 
Az őshonosság eldöntése sokszor nehéz és reánk az erdélyi részek erdei- 
fenyő-termőhelyei közül ez az egy szintén azt a benyomást tette, hogy 
talán nem eredeti. De ha tudjuk, hogy még napjainkban is éppen hazánk 
e területén mily népszerűtlen az erdő mesterséges felújítása, nehezen kép
zelhető el, hogy e területeken, ahol minduntalan csak irtották és pusztí
tották az erdőket, éppen itt nagyobb kiterjedésű erdeifenyőállományt 
telepítettek volna.

1 1912. évf. l/4. 40—48. 1.
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II. k. 254. I. — Az ezüsthársnak Pax II. térképén megjelölt északkeleti 
határvonalát — melyről már megjegyeztük, hogy csak két végpontjának 
a helyzete fogadható el — úgy a Quercus conferta, mint a Syringa vul
garis túllépi. A Qu. conferta legészakibb lelőhelye Szilágy vármegyében 
van, a Syringa vulgaris elterjedési határát pedig, miután Alsó- és Felső- 
Grohot-on kívül (Kőrösbánya vidékén), innen keletre Bucsesd és Abrud- 
falva határában, a Vulkán-hegy környékén is előfordúl, szintén keletebbre 
kell tenni. A Csáklyaikőn — ahonnan az irodalom említi — nem talál
tuk, ez megerősíti Pax észlelését, a nagyhagymási és medgyesi termőhely 
eredetiségében Pax méltán kételkedik, erről az I. kötethez fűzött megjegy
zéseknél említettük, hogy végleg törlendők lennének.

II. k. 254. I. — Juglans regia-t a Bihar hegységben az előfordúlás kö
rülményeiből következtetve (kaszálókon, tanyák, elszórt házak, pajták, fő- 
közlekedési utak közelében, szántókon, itt-ott ezek szomszédságában el is 
vadulva) nem tartjuk őshonosnak (135. lap).

II. k. 254. I. — A Bihar hegység bükkhatárát 1410 m-re teszi; az érték 
megfigyelésünk szerint (átlag):
bükkös f. h., mint erdőhatár ---------------  1370 max. 1499 (28 adat)
bükkös f. h., felette lúcfenyves-----------— 1270 max. 1484 (73 adat)
bükkcserjés f. h.-a.............. ..................... ......  1500 max. 1581 ( 4 adat)

II. k. 255. I. — A lúcfenyves f. h.-át Kerner után 1650 m-nek tartja. 
Adataink szerint azonban ez (erdőhatár) 1580 m (max. 1754 m).
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Pótlások
az I. kötethez.

43. lap. A első mondat helyesen így hangzik: Vizsgálatra felvett hazai fás 
növényeink közt egy olyan sincsen, mely csupán az ország hatá
rain belül fordulna elő, tehát hazánk területére, vagy annak egy 
kizárólagos vidékére szorítkozó endemikus fás növényünk nincs. 
(A Daphne arbuscula-ra nézve 1. a 155. lapot).

67. lap. A Taxus baccata enumerációjának 105. pontjához: Gombás község 
határában a Kecska alatti Klak-patak balpartjának sziklái alatt 
csoportosan 3—5 m-es suhángok; a Klak jobbpartján 1—1 példány 
(Blattny 1913. évi adatai).

139. lap (6. sor). A Fraxinus Ornus bükkhegységi lelőhelyei még: Cserép
falu, Bükkzsércz, Kisgyőr, Felsőtárkány, Szilvásvárad.

221. lap. A törpefenyő Rózsahegy közelében, a „Hirova“ kopasz mész- 
sziklái közt kb. 950 m magasságig kerül le (egyetlen példány, 
Blattny 1913.), távol a havasi és havasalji területektől, alatta 
mintegy 100 m-el még Viburnum Lantana nő.

719. lap. A tömegesség, a tengerek közelsége és a légáramok befolyására 
nézve igen érdekes példát szolgáltatnak a Quercus sessiliflora 
szórványos elterjedésének felső határai, melyek átlaga:

az Északkeleti Kárpátokban — ___ ____  760 méter
a Magyar Középhegységben — —......... -  660 „
és a Szigethegységben ___ _________ 540 „ .

Ez utóbbi nyilván mutatja az égéi tenger közelségének befolyását. II.

II. kötethez.

6. lap. Ulmus montana Smith. helyett olv. Ulmus montana With.
62. lap. A Fagus silvatica „áll. képz. f. h.-a felette lúcos“ táblázata, egy 

adatnak kiküszöbölése folytán, megváltozik. — Lásd az I. k. 491. 
lapján lévő jegyzetet.

76. lap. A Quercus conferta Kit. a) állományképzés felső határa — egy 
utólag beigazolást nyert határadat tekintetbe vétele folytán — 
megváltozik:
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összege
száma

1524'
4

412
1

744
2

450
1 í  i

3131 
1 «

átlaga 381 1 412 372 450 1 391
max. 1 450 1 1 1

helyett:

összege
száma

1524
4

948
2

744
2

450
l

3667
9

átlaga 381 474 372 450 [í  ! 407
max. 1 536 1 1  1 1

A Quercus conferta Kit. b) szórványos előfordulás felső határa — egy utó
lag beigazolást nyert határadat tekintetbe vétele folytán — megváltozik:

összege
száma

2253
5

1
1 II

795
2

1 1199 
1 3

2098
5

498
l

í 365 
1 1 i J

7208
17

átlaga 463 r  11 398 1 400 420 498 365 424
max.

Összege
száma

! . . . j

2253
5 ;

m !  1
h Lelyett

795
2

17511
4  I

: 595

2098
5  I

498 
4 1

365 jI 1 1  1

1 ' 11

1 7760 
1 4 3

átlaga 463 398 438 1 420 ; 498 1 365 í 431
max. 595 1 1

(V. ö. az I. k. 556. lapjával.)
92. lap. Picea excelsa Lk. a) szórványos előfordulás alsó határa megvál

tozik. — Lásd a 618. lap első jegyzetét.
100. lap. Juniperus communis L. b) felső határa (az utolsó rovatban):

14312 15512
18 helyett: 19

795 816

1053 maximum helyett: 1200.
100. lap. Juniperus nana Willd. alsó határa (az utolsó rovatban):

13120 13940
ii helyett: 12

1193 1161

100. lap. Juniperus Sabina L. alsó határa (az utolsó rovatban):
1139 1149

2 helyett: 3
570 383

359 minimum helyett: 10 (a „sík és völgy“ rovatban).
109. lap. Ulmus montana With. (77. scabra Mill.) a) alsó határ (az utolsó 

rovatban):
4209 4209

9 helyett: 10
468 421

a minimum: 190 helyett 0 lesz, mely adat a „sík és völgy“ rovatba kerül.
114. lap. Prunus spinosa L. felső határa Deoen Á. maximumával kiegészítve:
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2343 3273
3 helyett: 4

781 818
838 m max. helyett: 930.

115. lap. Ficus Carica L . a legújabb vizsgálatok szerint nem a mívelt füge
elvadúlásaként-, de eredetileg vadon termőnek tekintendő.

116. lap. Rhamnus alpina L. helyett: Rhamnus fallax Boiss.
117. lap. Cytisus Laburnum L. (Laburnum vulgare Griseb.) helyett: Cytisus

alpinus Mill.
118. lap. Viburnum opulus L. felső határa. — Max. 587 helyébe: max. 596

kerül.
122. lap. Picea excelsa Llc. a) szórványos előfordúlás alsó határa. — Lásd 

a 618. lap első jegyzetét.
128. lap. Juniperus communis L. felső határa a Horvát Alpokban:

800 m átlag helyett: 820
1053 m max. „ 1200

(Az országos átlag és maximum változatlan marad.)
128. lap. Juniperus nana Willd. alsó határa a Horvát Alpokban:

1190 m átlag helyett: 1160 
(Az országos átlag nem változik.)

130. lap. A Fagus silvatica L. „áll. képz. f. h.-a felette lúcos“ a Délmagy.
Hegyvidéken, egy adatnak kiküszöbölése folytán, megváltozik. — 
Lásd az I. k. 491. lapján lévő jegyzetet.

132. lap. A Quercus confwta Kit. a) áll. f. h.-a a Bihar hegységben:
I 8 | 3131 | 390 | 450 helyett: | 9 | 3667 || 410 | 536

Áll. f. h.-a a Magyar Állam területére:
í 24 | 9988 || 420 I 592 h e ly e t t :  | 25 | 10524 || 420 | 592

132. lap. A Quercus confwta Kit. b) szórv. f. h.-a a Bihar hegységben:
I 17 I 7208 II 420 I 595 h e ly e t t :  | 18 | 7760 |j 430 | 595

A Magyar Állam területére:
! 45 I 21701 II 480 I 724 helyett: | 46 j 22253 j| 480 | 724

137. lap. Tilia grandifolia Ehrh. (T. ptatyphylla Scop.) felső határa a Horvát 
Alpokban:
850 m maximum helyett: 1200 kerül, mely egyúttal országos 
maximum is.

142. lap. Prunus spinosa L . felső határa a Horvát Alpokban:
780 m átlag helyett: 820}
838 m max. „ 930.

(Az országos átlag és maximum változatlan marad.)
Fekete—Blattny : Fák és cserjék elterjedése. 50
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143. lap. Evonymus verrucosus Scop. felső határa a Horvát Alpokban:
638 m maximum helyett: 1200; ennek folytán az eddigi országos 
maximum: 1196 helyébe is 1200 kerül.

143. lap. Staphylea pinnata L. felső határa a Horvát Alpokban:
570 m átlag helyett: 600,
614 m max. „ 758; ennek folytán az eddigi

országos maximum: 736 helyébe is 758 kerül s az országos átlag: 
610 m helyett: 620 lesz.

144. lap. Cornus sanguinea L. felső határa a Bihar hegységben:
942 m maximum helyett: 1265,
780 m átlag „ 825 (lásd I. k. 579. 1.)

147. lap. Viburnum opulus L. felső határa. — Horvát Alpok maximum 587 
helyett: 596 kerül.
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Helyreigazítás

I. kötet.

41. lap. 8. sor alulról Phyllirea helyett Phillyrea
58. » 5. V) V nagyoklosi n alsóaklosi
80. n 3. 11 11 Csepely n Nagy csepely
80. n 2. n n ii n

87. V) 11. ii felülről Felsőtölgyes ii Gyergyótölgyes
90. T) 2. ii Gladnabánya ii Galadnabánya

101. n 8. Yl i i flóraterületeken ii flóraterületen
135. n 10. n alulról 35° 46' 46° 5' n 35°46' 46°50'
139. VI 3. ii ii Vukvoje ii Vukovje
341. V) 14. ii i i 1550 ii 1250
584. ii 6. n felülről Daphne cueorum ii Daphne cneorum
592. j . n 12. n alulról Ulmus montana Witth. n Ulmus montana With.
699. ii 17. ii felülről Populus canadensis L ii Populus canadensis Mönch.

50*
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Betűsoros névmutató1

az első kötethez.

Abies alba Mill. 47, 159, 166, 167, 168, 171,
192, 207, 266, 276, 372, 435, 479,
485, 534, 541, 601, 619, 632, 706,
713, 774, 778.

— pectinata DC. =  A. alba Mill.
Acer campestre L. 42, 159, 166, 169, 170, 

184, 253, 345, 413, 470, 476, 479, 
496, 520, 533, 570, 584, 594, 609, 
614, 615, 624, 674, 690, 697, 713, 
770.

— monspessulanum L. 41, 42, 138, 480,
521, 627, 628, 672, 779.

— negundo L. 699.
— obtusatum W. et K. 41, 136, 628, 670.
— platanoides L. 42,159, 166, 168, 170,

183, 251, 266, 337, 409, 467, 476, 
479, 518, 534, 567, 593, 608, 615, 
624, 668, 690, 697, 713, 770, 776.

— Pseudoplatanus L. 42, 159, 166, 168,
183, 192, 252, 266, 340, 409, 429, 
468, 476, 479, 519, 534, 569, 584, 
593, 608, 624, 668, 690, 697, 713, 
770.

— tataricum L. 42, 137, 169, 254, 347,
413, 471, 480, 521, 571, 584, 594, 
609, 614, 615, 625, 674, 690, 697, 
770, 780.

Aesculus hyppocastanum L. 699. 
Ailanthus glandulosa Desf. 699.
Alnus glutinosa Gärtn. 133, 139, 166, 170, 

179, 242, 323, 400, 460, 461, 479, 
511, 533, 561, 583, 591, 606, 615, 
622, 664, 689, 696, 699, 774.

— incana Willd. 133, 159, 167, 170,179,
193, 244, 324, 400, 461, 480, 512, 
561, 623, 665, 689, 696, 774.

Alnus viridis DC. 42, 134, 167, 168, 265, 
267, 328, 357, 402, 463, 480, 512, 
562, 623.

Amelanchier ovalis Med. 140, 1.90, 584, 684. 
Amygdalus communis L. 700.

—  nana L. — Prunus nana Zucc. 42, 780. 
Andromeda polifolia L. 148, 170, 193, 583. 
Arbutus unedo L. 148.
Arctostaphylos alpina (L.) Spr. 149.

— uva ursi (L.) Spr. 149.
Aronia rotundifolia Fers. — Amelanchier 

ovalis Med.
Azalea procumbens L. =  Loiseleuria pro

cumbens (L.) Desv.
Berberis aetnensis var. brachyacantha 

Borb. 681.
— vulgaris L. 186, 259, 418, 479, 528,

576, 584, 597, 617, 681, 691, 698, 
769.

Betula carpathica Willd. 241.
— pubescens Ehrh. 170, 241, 322, 399,

460, 583, 622, 696.
— verrucosa Ehrh. 42, 168, 169, 179,

240, 322, 398, 459, 479, 511, 560,
584, 591, 606, 614, 615, 622, 664,
689, 696, 713, 774.

Bruckenthalia spiculifolia (Salisb.) Rchb. 42, 
153, 167, 533, 579.

Calluna vulgaris (L.) Hull. 42, 151, 170, 
193, 262, 353, 583.

Carpinus Betulus L. 130, 159, 166, 169,178, 
237, 266 , 317, 396, 455, 456, 476,
479, 496, 506, 533, 558, 584, 590,
605, 614, 615, 622, 659, 689, 696,
699, 713, 774, 777.

1 Az egyenes állású szedés az újabban használt nevet, a dűlt szedés a régibb 
nevet tünteti fel.
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Carpinus duinensis Scop. 41, 42, 131, 479, 
480, 506, 508, 627, 628, 660.

—  orientalis Lam. =  C. duinensis Scop. 
Castanea sativa Mill. 94—130, 605, 654, 780.

—  vesca Gärtn. =  C. sativa Mill.
Celtis australis L. 42, 140, 479, 480, 508,

527, 628, 680, 698, 779.
Clematis alpina Mill. 266.

— vitaiba L. 479, 692, 699.
Colutea arborescens L. 521, 584, 599, 612, 

628, 685, 698.
Cornus mas L. 42, 169, 187, 191, 260, 352,

475, 476, 479, 496, 528, 578, 584,
598, 599, 612, 614, 616, 617, 684,
691, 698, 771.

— sanguinea L. 42, 169, 187, 260, 353,
419, 475, 476, 479, 496, 529, 578, 
598, 612, 614, 616, 617, 684, 691, 
698, 771.

Coronilla emeroides Boiss. 628.
Corylus Avellana L. 42, 169, 170, 179, 239, 

320, 354, 397, 457, 476, 479, 509,
534, 559, 584, 591, 606, 614, 615,
622, 663, 696, 774.

— Colurna L. 133, 479, 480, 508, 510,
689, 705.

Cotinus Coggygria Scop. 41, 42, 140, 479, 
527, 584, 597, 611, 616, 627, 628, 
680, 698, 770.

Cotoneaster integerrima Med. 169, 188, 261, 
353, 420, 476, 479, 529, 584, 611, 
617, 691.

— tomentosa Lindi. 262, 479, 611.
—  vulgaris Lindi. =  C. integerrima Med. 

Crataegus melanocarpa M. B. 479.
monogyna Jacq. 42, 168, 169, 186,

257, 352, 417, 474, 476, 479, 526,
584, 596, 610, 614, 615, 625, 678,
690, 697, 700.

nigra W. et. K. 697.
oxyacantha 1 421168.,186, 257, 352,

417, 474, 526, 575, 596, 610, 615,
625, 678, 697.

Cytisus alpinus Mill. 684.
— austriacus L. 169.
— falcatus W. et K. 479.
— Heuffelii Wierzb. 479.
— Laburnum L. 41.
— leucotrichus Schur. 420.
— nigricans L. 479.
— radiatus Koch. 479. 

Daphne alpina L. 156.
— arbuscula Celak. 155, 191.
— Blagayana Freyer. 155.

Daphne cneorum L. 154, 584, 691, 698.
— laureola L. 155, 584.
— mezereum L. 154, 169, 261, 353,

420, 479, 684, 691.
Empetrum nigrum L. 193, 267.
Ericaceae 145.
Erica carnea L. 153.

— vulgaris L. =  Calluna vulgaris (L.)
Hull.

Evonymus europaeus L. 42, 169, 187, 259, 
352, 418, 474, 476, 479, 496, 528, 
577, 584, 597, 611, 616, 617, 681, 
691, 698, 770.

— verrucosus Scop. 42, 169, 187, 259,
419, 475, 476, 479, 528, 577, 584,
597, 599, 611, 681, 691, 698.

Fagus silvatica L. 79, 159, 166, 168, 169,
175, 192, 228, 266, 292, 386, 447,
479, 490, 534, 547, 584, 585, 601,
614, 615, 620, 645, 688, 695, 706,
713, 715, 717, 718, 772.

Ficus Carica L. 679,
Fraxinus excelsior L. 42, 159, 169, 170, 184, 

254, 266, 347, 414, 471, 476, 479,
480, 521, 534, 571, 584, 594, 609,
615, 625, 674, 690, 697, 699, 713, 
772, 776.

— Ornus L. 41, 42, 43, 138, 414, 455,
472, 476, 479, 496, 522, 523, 572, 
584, 595, 609, 614, 615, 617, 627, 
675, 690, 697, 705, 772, 779. 

Gleditschia triacanthos L. 699, 700. 
Hedera Helix L. 698, 771.
Hyppophäe rhamnoides L. 698.
Ilex aquifolium L. 41, 139, 612, 628, 682, 

698.
Juglans nigra L. 699.

— regia L. 41, 135, 455, 479, 505, 508,
605, 659, 700, 772, 782. 

Juniperus communis L. 42, 77, 169, 175, 
193, 227, 290, 383, 445, 479, 489,
545, 585, 601, 614, 615, 620, 642, 
688, 695, 774.

— intermedia Schur. 77, 445.
— nana Willd. 77, 168, 170, 175, 228,

267, 290, 357, 383, 445, 446, 479, 
489, 546, 642, 774, 779.

— Oxycedrus L. 41, 78, 627, 643.
— phoenicea L. 627.
— Sabina L. 78, 424, 447, 476, 479, 532,

546, 644, 705, 780.
Koelreuteria paniculata Lam. 700. 
Laburnum vulgare Griseb. =  Cytisus

Laburnum L.
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Larix decidua Mül. 42, 57, 159, 174, 191, 
192, 193, 221, 289, 382, 424, 429, 
444, 545, 614, 619, 713.

— europaea DC. =  L. decidua Mill.
— sibirica Ledeb. 58.

Laurus nobilis L. 41, 627, 681.
Ledum palustre L. 147, 170, 193. 
Ligustrum vulgare L. 42, 169, 170, 188,

262, 354, 421, 479, 580, 584, 599, 
612, 616, 617, 685, 691, 698, 771. 

Loiseleuria procumbens (L.) Desv. 147, 
167, 267.

Lonicera alpigena L. 686.
— caprifolium L. 41, 42, 193, 613, 699,

736.
— nigra L. 170, 189, 264, 356, 423, 478,

582.
— Xylosteum L. 42, 168, 189, 264, 356,

423, 476, 478, 479, 582, 600, 617, 
686, 692, 699, 771.

Lycium barbarum L. 698, 700.
Morus alba L. 699.
Olea europaea L. 41, 627, 685.
Ostrya carpinifolia Scop. 41,132,627,628,661. 
Paliurus aculeatus Lam. 41, 628, 683. 
Paulownia tomentosa Baill. 700.
Phillyrea latifolia L. 41, 628, 685.
Picea excelsa Link. 43, 159, 165, 167, 168, 

170, 192, 193, 267, 359, 425, 480, 
534, 535, 617, 630, 706, 713, 715, 
717, 718, 775, 778.

Pinus austriaca Höss. lásd P. nigra Arn.
— Cembra L. 55,157,159, 216, 285, 357,

379,424,429,440,488,713,778,781.
— montana Mill. 56, 159, 167, 168, 173,

220, 267, 286, 357, 380, 442, 488, 
544, 639, 713, 774.

— Mughus Scop. 639.
— nigra Am. 42, 54, 479, 480, 488, 614,

638, 699, 705, 781.
— pseudopumilio Willk. 193.
— pumilio Hanke., lásd: P. montana Mill.
— silvestris L. 42, 50, 159, 168, 172,

192, 193, 212, 284, 377, 438, 487, 
543, 601, 614, 619, 637, 699, 713, 
775, 776, 777.

— strobus L. 614.
— uminata Ram. 741, 779, 781.

Pirus communis L. 42, 185, 255, 350, 415,
524, 573, 584, 595, 610, 676, 690, 
697, 700, 771.

— malus L. 42, 159, 185, 255, 350, 415,
472, 479, 524, 573, 584, 595, 610, 
676, 690, 697, 77Í.

Pistacia Terebinthus L. 41, 679.
Populus alba L. 182, 249, 334, 406, 513, 564, 

592, 607, 614, 615, 623, 666, 689, 
696, 699, 700.

— canadensis Mönch. 699.
— canescens Sm. 697.
— nigra L. 182, 249, 334, 406, 514, 564,

592, 623, 666, 689, 697, 699.
— pyramidalis (Roz.) Spach. 699.
— tremula L. 42, 159, 169, 181, 248,

333, 405, 464, 479, 513, 563, 592, 
601, 606, 614, 615, 623, 665, 689, 
696, 713.

Prunus armeniaca L. 700.
— avium L. 42, 159, 169, 186, 257, 352,

417, 474, 526, 576, 596, 611, 615,
625, 678, 690, 697, 770.

— cerasus L. 690, 700.
— chamaecerasus Jacq. =  P. pumila (L.)

Fritsch. 169. 576, 616, 691, 698.
— domestica L. 691.
— Mahal eb L. 169, 186, 191, 258, 479,

527, 584, 596, 599, 611, 615, 625, 
627, 628, 678, 698, 770, 780.

— nana Zucc. 576, 611, 691, 698.
— padus L. 42, 186, 258, 352, 418, 576,

626, 679, 690, 698.
— pumila (L.) Fritsch lásd. Pr. chamae

cerasus Jacq.
— spinosa L. 168, 186, 258, 418, 576,

584, 597, 615, 679, 691, 698, 700, 
770.

Quercus Cerris L. 42, 93, 169, 178, 193, 
236, 316, 455, 479, 503, 556, 584, 
589, 599, 604, 614, 615, 622, 627, 
653, 689, 695, 773, 777, 780.

— conferta Kit. 41, 42, 88, 454, 455,
479, 480, 501, 555, 583, 604, 695, 
777, 781, 782.

— Ilex L. 41, 94, 627, 652.
— lanuginosa Lam. 87, 169, 191, 192,

193, 236, 264, 316, 479, 501, 555, 
584, 588, 599, 603, 614, 615, 621,
627, 651, 688, 695, 705, 773, 780.

— pedunculata Ehrh. =  Qu. Robur L.
86, 178, 235, 311. 395, 454, 501, 
533, 554, 588, 603, 621, 650.

— pubescens Willd. =  Qu. lanuginosa
Lam.

— Robur L. (=  Qu. pedunculata Ehrh.)
86, 159, 166, 169, 178, 235, 311, 
395, 454, 479, 501, 554, 588, 603, 
614, 615, 621, 650, 688, 695, 699, 
773, 777.
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Quercus sessiliflora Salisb. 85,159,166,169, 
176, 192, 232, 266, 307, 391, 453, 
455, 456, 479, 480, 496, 534, 552, 
584, 586, 602, 614, 615, 620, 649,
688, 695, 706, 713, 715, 717, 718, 
773, 776, 777.

Rhamnus alpina Auct. lásd. Rh. fallax Boiss.
— cathartica L. 169,187, 260, 352, 479,

578, 584, 598, 599, 617, 682, 691, 
698.

— fallax Boiss. 628, 683.
— frangula L. 42, 187, 259, 352, 419,

475, 578, 598, 617, 682, 691, 698, 
770.

— intermedia Steid. et Höchst. 628.
— tinctoria W. et K. 479, 691, 698. 

Rhododendron ferrugineum L. 146.
— hirsutum L. 146, 147.
— Kotschyi Simk. 146, 167, 265, 267,

357, 420.
— myrtifolium Schott et Ky. =  Rh.

Kotschyi Simk. 42.
Rhus Cotinus L. =  Cotinus Coggygria Scop. 
Ribes alpinum L. 170, 187, 260, 353, 420, 

475, 579, 684.
— grossularia L. 168, 188, 261, 353,

420, 475, 479, 579, 598, 617.
— petraeum Wulf. 188., 261, 353, 420,

475, 529.
Robinia Pseudoacacia L. 699.
Rosa-fajok 479, 698.
Rubus-fajok 354, 479.
Ruscus aculeatus L. 41, 479, 532, 584, 613.

— hypoglossum L. 41, 42, 169,193, 479,
533, 584, 613, 736.

Salix alba L. 181, 246, 332, 405, 464, 479, ‘ 
513, 562, 592, 606, 614, 615, 623, 
665, 696, 699, 700.

— aurita L. 181, 248. 405, 623.
— bicolor Ehrh. 267.
— Caprea L. 42, 169,180, 245, 562, 592,

601, 606, 614, 615, 623, 689, 696.
— cinerea L. 193, 563, 623, 696.
— fragilis L. 180, 245, 333, 403, 464,

563, 592, 623, 689, 696.
— herbacea L. 267.
— incana Schrk. 267, 623.
— Lapponum L. 248.
— pentandra L. 170, 180, 193, 246, 404,

689.
— purpurea L. 181, 193, 246, 405, 623,

689, 696.
— repens L. 696.
— reticulata L. 248.

Salix retusa L. 240, 267.
— silesiaca Willd. 170, 193, 247, 267,

405, 464, 563.
— triandra J j . 696.
— viminalis L. 181, 246, 405, 623, 689,

696.
Sambucus Ebulus L. 263, 422, 581, 613, 

617. 691, 699.
— nigra L. 42. 188, 262, 354, 421, 476,

479, 530, 580, 599, 612, 616, 617, 
685, 691, 698, 700, 771.

— racemosa L. 42, 168, 188, 263, 354,
421, 477, 479, 530, 581, 599, 612, 
626, 686, 771.

Sorbus Aria Crantz 42, 169, 185, 257, 351, 
424, 525, 584, 596, 625, 628, 677, 
705.

— aucuparia L. 42, 159, 168, 185, 255,
350, 415, 473, 476, 479, 525, 534, 
573, 595, 610, 625, 676, 771.

— austriaca Beck. 479, 677.
— chamaemespilus Crantz. 677.
— dacica Borb. 476, 479, 575.
— domestica L. 479, 526, 596, 610, 678,

690.
— torminalis Crantz. 169. 185, 256, 351,

417, 474, 479, 525, 575, 584, 596,
610, 614, 615, 625, 677, 690, 697,
771.

Spiraea banatica Janka 479.
— salicifolia L. 267.

Sophora japonica L. 699.
Staphylea pinnata L. 169,186, 259, 352, 419, 

475, 479, 521, 528, 577, 584, 598,
611, 681, 691, 698.

Syringa Josikaea Jacq. fil. 42, 43, 142, 265, 
354, 532, 579, 772, 777, 780, 781.

— vulgaris L. 42, 141, 424, 476, 479,
521, 529, 532, 580, 700, 705, 771, 
777, 782.

Tamarix gallica L. 699.
Taxus baccata, L. 59, 159, 168, 174, 191, 

192, 226, 290, 382, 445, 479, 480, 
489, 545, 584, 620, 640, 705, 713, 
774.

Telekia speciosa Baumg. 190, 266.
Tilia argentea Desf. =  T. tomentosa Mönch.

— cordata Mill. 42, 159, 169, 182, 251,
336, 408, 455, 467, 479, 515, 566, 
593, 607, 614, 615, 624, 667, 690,
697, 776.

— flava Wolny. 668.
— grandifolia Ehrh, =  T. platyphylla

Scop. 769.
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Tilia parvifolia Ehrh. =  T. cordata Mill. 
534, 769.

platyphylla Scop. 169, 183, 251, 336, 
409, 516, 566, 584, 593, 607, 614, 
615, 624, 667, 690, 697.

— tomentosa Mönch. 41, 42. 135, 265,
337, 424, 467, 479, 496, 516, 566,
607, 614, 615, 617. 668, 690, 697,
769, 779.

Ulmus campestris L. =  U. glabra Mill. 182, 
250, 408, 466, 515, 565, 592, 607, 
624, 667.

—  effusa Willd. ~  U. peduncillata Főiig.
42, 335, 565, 607, 624. 

glabra Mill. 42, 169, 182, 250, 335, 
408, 466, 479, 515, 565, 584, 592,
607, 614, 615, 624, 667, 689, 697,
699, 772.

—  montana With. — U. scabra Mill. 157,
168, 182, 250, 334, 406, 465, 476,

514, 534, 564, 592, 607, 624, 666, 
713, 772.

Ulmus pedunculata Főiig. 42, 335, 565, 607, 
624, 689, 697, 699.

— scabra Mill. 42, 169, 170, 182, 250,
266, 334, 406, 465, 479, 514, 564, 
592, 607, 615, 624, 666, 690, 697.

Vaccinium myrtillus L. 149, 170, 193, 262,
267.

— oxycoccos L. 151, 170, 193, 583.
— uliginosum L. 150, 170, 193, 267.
— vitis idaea L. 150,167, 170, 193, 267,

583.
Viburnum Lantana L. 42, 188, 263, 355, 422, 

476, 478, 479, 530, 581, 584, 599, 
613, 616, 617, 686, 691, 699, 771,

— opulus L. 42,189, 263, 355, 422, 478.
479, 531, 582, 600, 613, 617, 686, 
691, 699, 771.

Vitis silvestris Gmel. 479.
— vinifera L. 531, 687, 691, 698.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.




	dk_37_a_fekete_erd_jel_fak_cserjek_1_kot_01_opt
	dk_37_a_fekete_erd_jel_fak_cserjek_1_kot_02_opt
	dk_37_a_fekete_erd_jel_fak_cserjek_1_kot_03_opt



