
Hogy a léczet tartó napszámos annak függélyes állását 
megítélhesse (miután a czélléczet mindig függélyesen kell tar
tani), a középlécz belsejében egy mérón e van alkalmazva, 
melynek alsó vége kúphegyes, e kúphegy alatt pedig a függé
lyes irány egy szeg r, által van megjelölve a lécz üregében, 
ugy, hogy a mérón hegye ép a szeg hegyével ugyanazon füg
gélyes vonalba, esik. mikor a. lécz s ezzel együtt a két czél
tábla függélyesen áll. Az üreg, mely a méremt rejti, fedve van 
vékony deszkácskával, ugy, hogy a mérón fonala nem látszik 
ki, csak maga a mérón. E deszkácska be van eresztve a léczbe 
olyformán, hogy a czéltáblás tolóka keresztülcsúszhat rajta, Az 
üreg belső oldalán megfelelő helyen alul egy rés van vésve a 
léczbe. melybe a mérón elhelyeztetik, mikor működése már 
nem szükséges. A kél czéltábla külső lapja, mely ugyanazon 
függélyes síkban fekszik a lécz talpvas hegyével, két kereszt
vonal által négy szelvényre van osztva, melyek közül a jobbra 
és balra, fekvő fehér, a felső és alsó pedig vörös festékkel van 
befestve. Ha tehát a távcső a czéltábla központjára van irá
nyozva, a szálkereszt tető-irányos szála ketté metszi, a vörös, 
vizirányos szála pedig a, fehér szelvényeket. 

(Folyt, köv.) 

Közlemények a magyarország i főfanemek t e n y é s z e t i 

határairól é s az erdőmivelés köréből. 
I r t a : F e k e t e Lajos, ordőakadomiai tanár. 

Elhagyván az Aranyos völgyét. Erdély k e l e t i határhegyián-
czai felé siettem; de mielőtt a határszéli havasok' valamelyikén a 
fateuyészet magassági viszonyaival megismerkedtem volna, Ud
varhelyszék előhegyeinek erdőségeiben kívántam egy pár kirán
dulást tenni, hogy ott részint a tenyészeti viszonyokról, részint 
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a községi erdők állapotáról magamnak saját szemléletem utján 
fogalmat szerezzek. 

E czélra személyes viszonyaimnál fogva és más tekin
tetekből is legalkalmasb helységnek látszott a jelentékeny erdő
séggel biró Vargyas községe. Itt szándékomat hathatósan e lő 

segítette Udvarhelyszék főispánja. Dániel Gábor ő Méltósága, 
ki, mint a népnek és országnak érdekeit, szivén viselő jó hazafi, 
fáradhatatlan és okszerű gazda, maga szólított fel. nevezett 
község erdeinek együttes bejárására s állapotának megvizs 
gálására. 

Vargyas községének 12.057 holdnyi határából az erdők 
6915 holdat, tehát az egész területnek felénél többet fog
lalnak el. Ezen erdők a község osztatlan birtokát képezik, és 
felettök a legtekintélyesebb gazdák közül választott erdőbiró 
gyakorolja a felügyeletet, kinek az erdőpásztorok közvetlen alá 
vannak rendelve. 

Erdély legszebb térsége, mely magában az Olt második 
medenezéjét a Feketeügy terével egyesíti és K. K. —- I). Ny. 
irányában mintegy 12 -mtíd hosszúság- és 2 nitíd átlagos szé
lességben Bereczktől Tohánig terjed, nyugati szélén egy, Mo
gyoróstól Ágostonfalván túl terjedő nyelvet bocsát éjszakra, 
melyet az Olt folyó déltől északra tartó része hasit hosszában 
át, hogy ez utóbbi falunál nyugatra kanyarodva átvágja azon 
e tájon eltörpülő hegységet, mely a Hargitát a déli határ 
lánczolattal köti össze. Mielőtt az Olt c tért. elhagyná, az át
törés munkájához erőt gyűjtendő, magába veszi a Bárót, és a. 
Kormossal egyesült A'argyas folyócskát, mely utóbbi mellett a 
hasonnevű helység fekszik, kelet-, észak- és nyugatra a 3 0 0 0 
5 0 0 0 lábnyi t. f. magasságig emelkedő Hargita hegység elő 
hegyei által bekerítve, délre ellenben az Olt terére nyíló ki I á 
fással. E helység körülbelő] Olasztelekkel egy magasságban 
fekszik, melyet Hauer 1542, Brassai 1626, és Bielz 1760 ' 



abs. magasságúnak vesznek fel. Én ez adatok közül a középsőt 
vettem magasságméréseim alapjául. A hegyhátuk és csúcsok, 
melyeket e falu határán megmásztam, ü 500 és 3100 láb közt fek
szenek, s a tölgy felső határát e vidéken meg nem haladják. 

Az oldalok, kivált alant, meglehetős meredeken hajlanak 
a térre, és a völg\ fenekekre; de fentebb a hegyhátak több
nyire elszélesednek, ellaposodnak. Ilyen hegyhátakon van a leg
több kaszáló, mig az alsó téreket a szántók foglalják el, me
lyek az ezeket szegélyező lankásabb, sőt néha oly meredek 
oldalokra is kiterjednek, hogy e miatt néhány év alatt szük
ségkép kopár vízmosásos helyekké kell változniuk; mire példa 
a Látóhegy a falu felett, melyen a feltétlen erdőtalajnak szárí
tóvá lett átváltoztatása máris megboszulta magát. Most sem 
erdő, sem szántó, sem pedig legelő. 

Kétséget nem szenved, hogy néhány századdal ezelőtt e 
vidéken a hegyoldalukat és hegyhátokat mindenütt erdő borí
totta, és a mezőgazdaság csak a térségre szorítkozott; de a 
mint a népesség szaporodott, s ezzel együtt a legelő marha 
létszáma emelkedett, mind több s több szántóra, kaszálóra és 
legelőre lett szükség. Minthogy azonban a szántók csak a 
térségen és déli oldalokon fizették ki a munkát, s ez utóbbia
kon is határt vetett szaporításuknak azok meredeksége, inkább 
csak kaszálókat és legelőket lehetett nyerni a hegyhátakon és 
lankásabb oldalokon az erdők kiirtása á l ta l ; mihez annyival 
is derekasabban kellett hozzálátniuk, hogy a szántás vetéssel a 
térség korlátoltsága miatt ki nem terjeszkedhetvén, a sokkal 
külterjesebb marhatenyésztésre voltak utalva, melyhez aránylag 
sokkal nagyobb terület kívántatik. 

Régebben a szabad székelyek közül, mert a falu nagyobb 
részét ilyenek lakják, valószínűleg ki mit foglalt és irtott, 
sajátjának tekinthette. Később, mint jelenleg is. minden erdő 
(a nemesi birtokot kivéve) a községének tekintetett, s a ki 



irtani akart, annak az erdőt a falutól kellett előbb megvenni, 
mely czélra már elhasznált, félig, vagy egeszén elpusztított 
erdőrészek, elnyomorodott fiatalosok vagy elöregedett és a szép 
fáktól megfosztott gyéresek (Káumden) szolgáltak. 

Hajdanában valószínűleg minden rend nélkül történt a 
faizás, a meggyéritett erdők lelegeltettek, s lassanként gyére
sekké változtak át, melyek vagy kaszálóknak adattak el, vagy 
állandó legelővé váltak. Most a községbeliek faizása annyiban 
szabályozva van, hogy a tűzifát csak az erre kijelölt erdőből 
hozhatják, a hol ledőlt vagy el vénhedt törzsek elegendő meny-
nyiségben vannak. A felújításnak az által vélnek eleget tenni, 
hogy bizonyos méreten, pl. 6"-en alóli fát vágni nem szabad. 
Épületfára a lakosoknak csak annyiban van joguk, a mennyiben 
koszorufának valót a község erdejéből kaphatnak, törzsét egy 
ezüst húszasért. Midőn a községnek nagyobb kiadásai voltak, 
pl. templomépítés s több efféle, akkor adott is el egy-egy 
darab erdőt, mit a vevő letarolván, a talaj a község birtokában 
maradt. Mindezen esetekben az erdőnek akár természetes, akár 
mesterséges bevetódésére legkevesebb tekintet sem fordíttatott, 
a mint ily viszonyok közt nem is csudálkozhatuuk; hisz az 
ilyesmi itt teljesen ismeretlen. Minden, a mit az erdő feluju-
lására tettek, abból állott, hogy a hol szép liatal sarjadékot 
láttak, azt feltiltották. 

Hogy a faizásnak szállalás utján való gyakorlása és a 
meg nem szüntetett legeltetés következménye a tölgyesek meg 
gyérülése utónövedék nélkül, s végre a teljes elpusztulás, ezt 
fejtegetnem szakemberek előtt nem szükséges. Azt sem keli 
sokat bizonyítgatni, hogy ha a tölgyesekből a vastagabb fa 
lassan kiszállaltatik, s a felárnyékban növekedett, s igy cse
nevész rudak meghagyatnak, akkor csak girbe-görbe, eltörpült, 
elterebélyesedett, rosz,növésű és hézagos állab marad hátra. 
Ha idős fák sarjaiból neveljük a szálast, nem pedig magról, 



akkor megint rosz növésű, rövid és többnyire görbe törzsekből 
fog állani*. Ezt is rég tudják az erdőgazdák. Magról kelt elö-
serdény pedig az úgyis ritkán alkalmazott tarvágást a legelés 
előleges betiltása nélkül vajmi ritkán előzhette meg. E gaz
dálkodásnak tehát következményei 1. legelők és gyéresek, 
melyeken az elvénhedt fák csak a legelő kiegészitő részeiül 
tekinthetők: 2. egyenetlen kom tölgyesek lágy fával elegy, 
melyeken a főállabot girbe-görbe, törpfc növésű és nagyon szét
ágazó törzsek képezik; :•'>. szálasok, melyek nagyobb részt sarja-
dékból keletkezve, sem nem szépek, sem nem jó növésnek. 
Találunk itt azonban egyátalában nem, vagy igen későn feltil
tott vágásokat is, melyeken a fa a marha, által minden évben 
lerágatván, „bojt" (Kollerbusch) lett belőle. Ezen bojtokat, a 
mint itt nevezik, tövis helyett használják, s nincs is ez anyag
ban hiány soha. A népnek főkeresetforrását a marhatenyésztés 
képezvén, folytonosan szaporítja marhái számát, s igy legelőjét 
is annyival inkább kell nevelnie, mert a régi legelők még erdő
korukból rájuk szállt televénykincse folytonosan apad, és sok 
helyt már nyoma is alig van. E szükségből mindig kisegíti a 
község lakóit a nagyobb fáktól úgyis már megtisztított szabadélo 
helyek legeltetése, melyeken úgyis buja fű szokott nőni. 

Ebből természetesen az lesz, hogy az erdők nagyobb részt 
eltűnnek, s helyüket egy csomó, előbb-utóbb végkép elszegé
nyedő legelő váltandja fel, mint ez az erdélyi mezőségen tényleg 
beállt, Be fog állni a faszükség, különösen épületfában, s a 
sok rosz legelő sem fog több marhát táplálhatni, mint most a 
kevesebb és jobb, s a marha a sok barangolással fogja meg
fizetni sovány kosztját, melyet a terjedelmes legelő nyujtand. 

A lakosság épületfa-szükségletére fennhagyott tölgyszálasok 
is szomorú jövőnek néznek elébe. Ezek kevés kivétellel igen 
későn feltiltott sarjadékból, nem pedig magról keletkeztek, s 
igy már eredetileg nem birhattak valami szép növéssel; de 



hamar is megállt hossznóvésük. Igy pl. a Szolga szálasa" 
nevű erdőt a falu vénei is mindig akkorának és a fákat benne 
oly vastagnak tudják, mint most, mi ha nem is szó szerint 
veendő, de mindenesetre jellemző. Ezen erdőben mintegy 1800 
lábnyi t. f. magasságban egy 1 1 " alsó átmérőjű lát levágatva, 
azt 60 láb hosszúnak és 153 évesnek találtam. Ez erdő fa-
tömege tesz szembecslés szerint holdanként mintegy 50 sza
bályölet (100 köbláb tömör köbtartalomuial), tehát kevesebbet, 
mint a legroszabb termőhelyi osztály a Feustmantel-féle ter-
mési táblák szerint. Ugyanezen erdő talaját elsoványodottnak 
is találtam, melyen, daczára a tökéletlen záratnak is, vona
kodnak megtelepedni a talajnövények; a lombtakaró pedig oly 
csekély, hogy alig jöhet szóba. Jóllehet a zárat hiányos, s a 
koronák vigályosan állnak, mégis látszik a fákon a rosz táp
lálkozás hiánya, mely kevésbé vigályosan álló fák elhalásában 
nyer élénk kifejezést, A hol egyes szakadásban bikk fészkelte 
be magát, ott mindjárt más kinézést nyer a talaj, melyet ilyen 
helyeken jelentékeny homokréteg és lombtakaró borit. Ezen 
tölgyes gyérülése és ennek folytán a talaj elszegényedése foly
tonosan siettetik egymást: pedig nagyon is érdekében volna a 
községnek megmenteni c beteg szálasát, hogy legeikerülhet ienehb 
épüietfa-szükségletét belőle fedezhesse. Ez nézetem szerint itt 
csupán megritkitás és egyidejűleg alj fatelepítés által lenne 
elérhető, mire oly bikkmakktermő év, mint az idei, a legszebb 
alkalmat szolgáltatná, 5—0 év múlva az aljfát ki kellene 
vágni, hogy megbokrosodjék, s azután mint sarjerdőt kezelni 
rövid vágásforgásban. A megritkitásnál természetesen a leg
gyengébb egyedek vétetnének ki, mig az egészségesebbek meg
hagyatnának. 

Jobb karban vannak azon erdők, melyek a növést gyor
sító nedves talajon állnak, és a falutól messze esnek, ugy, 
hogy a legelő marha szája alól még idején felszabadulniuk 



sikerült. Ily pl. az, mely a „Likat" hegyháton áll. E széles 
hegyhát általam elért legmagasb pontját 2570 lábnyi magasnak 
találtam t. f. A í'ö fanem kocsányos tölgy, mely itt igen szé
pen nő: közte jelentékeny mérvben beszórva a mezgés éger és 
rezgő nyár, melyek közül természetesen a kecskefűz (Sali\ 
capraea) sem hiányozhat, A talajt mindenütt buja. magas fu. 
lepi el igen sok ördögbordával (Pteris aquilina), melyet itt a 
. ;testvizes" vagy „vadvizes" hely jelének tartanak, mit egyéb
iránt az égerfa ily jelentékeny fellépése is bizonyít, Hogy mily 
befolyással van ezen vadvíz a tölgyfa jóságára, azt érdekes 
volna pontosan megvizsgálni. E hegyháton van egy kis tőzeg
láp is. melyet „Égő tónak" neveznek, mert száraz években a 
tőzeget meg lehet gyújtani és több láb mélyen kiégetni. Ned
ves években a kiégett helyek újra vízzel telnek meg, s ideivel 
uj tözegképzödés által kiegyenlítődnek. 

Legjobb karban vannak a községi erdők közül a bikk 
fiatalosok, melyek rendesen magasb és a falutól távolabb eső 
részeken jőnek elő gyertyánnal, s itt-ott lágy fanemekkel ke* 
verve. Ezek oly sűrűségeket alkotnak, hova a legelő marha 
be nem mehet, de nincs is ott mit keresnie. A bükkösök nem 
esnek oly hamar a rosz gazdálkodás- és legeltetésnek áldoza-
I á u l , mert a bikk őserdők, melyek hamuzsir főzésre \ag\ 
rnészégetésre felhasználtattak, elónövédőkkel bírtak már, még 
pedig rendesen dúsan — elönövedékkcl, mely csak a vén tör
zsek eltávolítására várt, hogy a talajt mint kender elfoglalja, 
minden más növényt és a legelő marhát is kizárván kebeléből. 
Egy magánerdőben a bikknek igen jól sikerült természetes 
felújítását volt alkalmam látni, hol a fa nagyobb részt a fülei 
vasgyár számára szénné égettetik, csekély része pedig mész-
égetésre használtatik. Hajói emlékszem, ölenként 1 fit tőárt adnak 
e bikkesek. A felújításnál csak az a hiba követtetik el, a minek 
fájdalom, a kincstári erdőségekben is gyakran nyomaira aka-



dunk, hogy az előserdény daczára is anyafákat hagynak meg 
gyéren, s ezenkívül meghagyatnak a 3 — (>" vastag fiatal lak is. 
A néhány éves vágásokban ezen meghagyott fáknak nagy része 
már csúcsaszályossá vált. Az anyaiak a bevetésre rendesen már 
nem szükségesek: de ha itt-ott a hiányos előserdény meg
kívánná a pótlást, az kézbőli vetés által történhetnék. A csúcs
vesztett és ennek folytán megrevcsedett és odvasodott törzsek 
elébb vagy utóbb kidőlhetnek, s a fiatalosban nagy kárt okoz
hatnak. De ha ezt nem is veszszük számításba, a meghagyott 
0 6" vastag fiatalokkal együtt elterebélyesedvén, a reménj 
teljes fiatal serdényt, (melyre tulajdonképen a talaj födésének, 
kihasználásának és szép, egyöntetű zárt állab képzésének fel
adatát kellene ruházni), minden oldalról nyomják, a nélkül, 
hogy oly minőségű és mennyiségű anyagot képesek volnának 
termelni, mint emezek. 

Szomorú jelenség az, hogy a futótűz nyoma, (melyet itt 
„harapnak" vagy „haraptűzuek" neveznek), majd minden fia
talosban látható. Ez, akár nagy gondatlanságnak, akár elhara
pódzott roszakaratnak a jele, mindkét esetben sajnálatos. 

KI nem mulaszthatok még megemlíteni egy jelenséget a 
fatenyészet köréből, mely csodálkozásomat vonta magára. Egy 
vizenyősségre hajlandó oldalon, tiszta bikktiatalos közelében, pár 
év előtt feltiltott tisztásban. 2 — 3 láb magas buja fű közt. fiatal, 
1 láb magas tölgyecskeket láttam, melyekét kinézésüknél fogva, 
s mivel beláthatatlan távolságban egyetlen tölgyfát vagy tuskót 
sem vettem észre, valamiképen ide jutott magról kelt nőve 
nyéknek tartottam. Néhányat azonban kitépvén, meggyőződtem 
arról, hogy gyöksarjak. Utánanézve, a tuskókat is megleltem, 
vagy jobban mondva, azok megfeketedett maradványait, melyek 
kézzel porrá morzsolhatok valának, csak helyenként tartván 
meg szövetükből összefüggés nélküli rétegeket. Ezen tuskók az 
erdőnek jelenlévő birtokosa szerint még a forradalom előtti 



vágásokból maradták hátra, tehát több mint 25 évesek. E tü
neményt alig lehetne máskép magyarázni, mint hogy hasonló 
sarjak által, ezen gyökerek élete a törzs levágása óta l'olyIo
nosán életben tartatik, habár a sarjak maguk, miután a leve
leikben készített képzőanyagok egy része a gyökerekbe ván
dorolt, elnyomatás, legelő marha, vagy egyéb viszontagság által 
megölve, újból is eltűnnek. Hogy képesek az ily sarjak kedvező kö
rülmények közt saját gyökeret bocsátni és önálló törzsekké válni, 
azt nem állítom, de lehetségét ép oly kevéssé merem tagadni. 

Minthogy hazánkban igen számos ily község van, mely az 
'időnek tartamos használatát a folytonos legeltetéssel nem 
tudja megegyeztetni, s igy „a káposztát feláldozza a kecské
nek", vagy ha ugy tetszik, „levágja a fát maga alatt" : mint
hogy számos község existeritiája függ e kérdés megoldásától : 
érdemesnek tartottam a felől gondolkodni, és a következőkben 
velem a feladat megoldását megtalálhatni. 

A hol a termőhelyi vagy gazdasági viszonyok a kültérje 
mezőgazdaságot, különösen a marhatenyésztést teszik szük
ségessé, és nem lehet remélni, hogy egyhamar, vagy alt a 
Iában oly alakot öltsenek, mely a belterjes mezőgazdaságot és 
a marha istállózását okszerűnek és előnyösnek tüntesse fel : 
ott szükséges volna a legeltetést ugy kötni össze az erdőgaz
dasággal, hogy mig egyfelől az erdő léte megóva és a faszuk 
séglet fedezése biztosítva volna, addig a legelőnek különben 
kikerülhetetlen elszegényedése is meggátolva, és a talaj termő 
erejének visszanyeréséről gondoskodva legyen. Legelőször is 
ki kellene hasitni azorr erdőrészeket, melyek nagyon meredek 
talajjal bírván, legelőnek egyáltalában nem alkalmasak, ha a 
talajt vízmosásnak kitenni, és szakadásos, terméketlen hegj 
oldallá változtatni nem akarjuk. Itt nagyobb fordát választa
nánk, mely mellett nyerhessék a község lakói a szükséges 
nagyobb méretű épületfát. A többi erdőn, a már elpusztított 



és csak legelőnek használt területekkel egyesitve, azon vegyesen 
erdőgazdaság és legeltetés folytattatuék, még pedig ugy, hogy 
az elsoványodott legelők erdei fenyővel (Pinus sylvestris) be-
erdősittetnének, az arra érett erdő pedig vágásonként letarol
tatva, 20 évig legelőnek használtatnék. A vágások és a beerdő-
sités évi területeit ugy kellene kiszabni, hogy lehető rövid idő 
alatt a normális állapot megközelittcssék. Ezen állapot akkor 
volna elérve, ha az összes területnek, mely e kettős gazda
ságra van szánva, , ; / 8 részét 00 éves fordának megtelelő, 
s z a b á l y o s k o r o s z t á l y i f o k o z a t t a l biró erdő fedné; 
' g-ad része ellenben legelőül használtatnék, melynek 1/,2U-M\ 

része tavalyi vágás, Vao"-**} része 2 éve taroltatott le, l/go*ad 
része már harmadik éve, hogy legelőnek van felfogva, s igy 
tovább, végre ,,0-ad része már 20-dik éve használ
tatik legelőnek, s jövendőben be kell erdősittetnie. 

Ha a vargyasi 6!)00 holdnyi erdőterületből pl. 1300 
holdnyi erdő kihasittatnék, mint olyan, melyen a legeltetés meg
engedése nem tanácsos, s melyről a község lakosainak szük-

letet kellene fedezni nagyobb épiiletlában, akkor maradna 
még a fentebb vázolt vegyes gazdálkodás számára 5000 hold, 
melynek egy negyed része, tehát 1400 hold folytonosan, még 
pedig jókarban lévő legelő volna, mely háromszor annyi r o s z 

legelővel felérne. : !

 r e d része pedig, azaz 4 200 hold, szép fenyves, 
melyből minden évben 70 hold jönne vágás alá. Ezen vágás
területről kikerülő hozamot a feltétlen erdőtalajon álló állabok 
évi hozama és a vigályitási fa oly összegre növelné, mely 
ugy hiszem, nem csak a község épületi- és tüzifaszükségletét 
fedezné, hanem eladni is lehetne legalább annyit, a mennyiből 
az erdész fizetése kijöjjön. A lakosok tttzifajáruléka természe
tesen szabályoztatnék, és ölbe rakva adatnék ki. Egyébiránt a 
legelőszükségletnek jelentékeny részét fedeznék még a marha 
szája alól kinőtt erdők is. 



Hogy ezen gazdaságot egy óvatosan és a körülményeknek 
pontos számbavételével szakértő által készített gazdasági terv
nek kellene megelőzni, azt felesleges is megemlitnem. 

Meglehet, hogy más okszerűbb módot is lehetne találni a 
i /ó l elérésére, de mindenesetre annak kellene a vezéreszmének 
maradni, hogy a legelőt az erdő által trágyázzuk. Egyébiránt 
azt, hogy hány évig használhatnék a talajt legelőül a beérd*, 
sités lehetőségének veszélyeztetése nélkül, s mily vágási kor 
lenne legczélszerübb a helyi viszonyok közt az erdei fenyőnél, 
e felett távol legyen tőlem ily felületes körültekintés után 
véleményt mondani. 

Mindezt egyelőre a körülmények kellő figyelembevételével 
kellene megállapitni, s később a folytonosan szemmel tartott 
eredményék szerint kiigazitni. Fennebbiek által csak az eszmét 
akartam illusztrálni. 

A kőzetek közül nagyobb mennyiségben találtam egy laza 
kvarezkonglomerátot. továbbá Ilauer és Stache „palla" kőzetét, 
melyet a nép Erdélyben sok helyt palának, Vargyason pedig 
„forogványnak" nevez, s a mezőségen nem ritka. Lágy és 
nedvesen többnyire még körömmel is karezolható, ugy látszik, 
igen tinóm iszapból képződött pala, melyet a geologok a Tra-
e.hyt-tuff egy fajónak tartanak. Végre találtam szürke Traehyt-ol., 
Jura rnes/.et és halvány vörös márványt is, melyet itt kis mel

lékben törnek is. 
Nem lehet ez alkalommal meg nem említenem azon hegy-

repedéket, mely Vargyas helységétől északra, légvonalban rövid 
1^2 mértföldnyire, de már az almási halárban fekszik. Nagyon 
hasonlít a tordai hegyrepedékhez, melyet 1872-ben az erdész-
egylet közgyűlésén résztvett tagok ismernek, s éj) ugy ezél 
pontját képezi a vidék uri közönsége nyári kéjkirándulásainak, 
de nem oly nagy. A keresztül tört hegy itt is Jura, mészkő, 
melynek meredeken fel meredező sziklarongyai és kuliszákként 



kinyúló falai közt a Vargyas vize kigyódzik át, sok helyt a 
fenék sziklái között a földgyomrába zuhogván, hogy ott a rej
télyes barlangokat megjárva, néhány pár lábbal odább megint 
a felszinre jöjjön. Ottlétemkor épen szárazság lévén, a Vargyas 
vize mind egy cseppig a föld alá bujt a repedek közepén, s csak 
annak alsó végén bujt elö megint egy barlang száján, ugy. 
hogy a közbeeső sziklás meder szárazon maradt. E hely neve 
azonban nem „repedek", hanem „almási barlang", mert s z á m o s 

barlangjai közt az egyik igen terjedelmes, sok tág üregből é s 
elágazó folyósókból áll, s ha annak idejében felügyelet alá 
vétetett volna, az aggtelekivel mérkőzhetnék, a mint nagy
számú Stalactit és Stalagnit romjai mutatják. De - - fájdalom -
jelenleg csak e romok tanúskodnak régi szépségeiről. 

A fatenyészet magassági elterjedésére nézve legyenek itt 
feljegyezve a következők : 

A kocsános tölgyet (Quercus pedunculata Ehrh.), mely itt 
legelterjedettebb fanem, a 3113 láb magas Lestető ormán 
bikk, juhar s más lombos fanemek társaságában találtam, ré
szint egészen fiatal, részint t i — 8 " vastag példányokban; a 
Zobortető és Bartabércz általam elért legmagasb pontjain 2888 
láb magasságban nagy, 3 — 5 láb átmérőjű terebélyes kocsános 
tölgyeket találtam. Hogy nem csoportos tölgyek voltak, arról 
kétség nem támadhat, miután meglehetős makktermés volt a 
fák egy részén. 

Hunfalvy dános ; „A magyar birodalom természeti viszo
nyainak leirása" czimü munkájában közlött adatok szerint a 
kocsános tölgy a magas Tátrán 1835. a Bihar hegységben 
900—1000 , és a tengerparti hegységekben 2 2 2 2 lábnyi absolut 
magasságig megy fel. A .Lestető Vargyastól északra az északi 
szélességnek 40° 1 5' alatt, a, magas Tátra közép-vonala pedig 
az é. k. 4!)° 10' alatt fekszik, s igy a különbség 2 , 9 fok; s miután 
Dowe szerint Közép-Európában a 40 és 50 szélességi fokok 



közt egy foknak 0 . 7 7 lí" hőmérséki különbség felel meg az évi 
közép-hőmérsékben, tenne ez a Lesiető és magas Tátra közéi) 
vonala közt ugyanazon niveauban 2, 23 RP-ot. De minthogy 
Dowe szerint Közép-Európában 750 lábnyi emelkedésnek felel 
meg egy lí. foknyi hőapadás, annálfogva, a. kiszámított 2..,.. lí°-
nak 1 072 lábnyi emelkedés felel meg. E szerint, ha a magas 
Tátrán a kocsános tölgy 1835 lábnyi magasságra emel
kedik (Fuchs Frigyes szerint), akkor a Lestető környékén 
1835 + 1 6 7 2 = 3 5 0 7 lábnyi magasságig emelkedhetnék, ha a 
domborviszottyok és környék által okozott módosítás az össze
hasonlított helyeken egyenlőnek vehető. Nem is kételkedem 
abban, hogy magasb hegyeken Vargyas vidékén ily magasságban 
még tenyésznék a kocsános tölgy, s tán lehetne is még találni, 
[gaz, hogy a magas Tátrát környező terjedelmes télföld a ma
gassági izothermákat felemeli, de ugyanezt teszik, ha tán kisebb 
mértékben azon terjedelmes hegyhátak, kiszélesedett, majdnem 
fennlapályokat képző magaslatok is, melyek a Hargitának nyu-
gatfelőli kiágazásait jellemzik. Hogy a Biharban csak 000 — 1 ooo 
lábnyi magasságban találtatott a kocsános tölgy felső határa, 
annak oka bizonyosan rumi a klímában rejlik. A tengerparti 
hegységekben (Fiume környékén), meglehet, hogy a dombor 
viszonyok olyanok, melyek következtében 750 lábnál jóval 
kevesebb emelkedés szükséges, hogy az évi közép-hőmérsék 
1 fokkal szálljon; de ha ez igy is volna, még akkor sem 
lehetne ez az egyedüli oka annak, hogy ott a kérdéses fanem 
2222'-nál feljobb nem emelkedik. Mindezekből kitetszik. liog\ 
tölgyeseink, a kocsános tölgyet is ideértve, sokkal nagyobb 
területeket foglalhatnának el erdős vidékeinken, mint a meny 
nyit most elfoglalnak, s hogy általában magassági elterjedésük 
sokkal nagyobb lehetne, mint, ezt jelenben tapasztaljuk. Mez 
g é s é g e r t igen nagy mennyiségben találtam a L i k a t 
hegy széles hátán, vad vizes talajon még 2569 láb magasságban, 



de ez még felső határnak nem vehető, mert ez volt a hegyhát 
legmagasb pontja. Ezt annyival is inkább állithatom, mert a 
magas Tátrán Fucbs F. szerint 1205 ' magasságban van e 
fanem felső határa, melyhez, ha a fentebbi számítás szerint 
még 1672'-ot adok, 2877 lábnyi magasságot kapok, mint e 
fanem lehető felső határát ezen vidéken. Érdekes előjövetelét 
találtam még a mezei juharnak is „ílidegasszó patakában" 
227!)' t. f. magasságban, tehát majd 1000 lábbal alacsonyabban, 
mint a bedelői havason, s mégis nagyon meglátszott a, fákon, 
hogy a klinia nekik igen sanyarú. Igaz. hogy e völgy hires 
hideg szeleiről, melyeket a közeli magasabb hegységből levezet, 
és nevét is innen kapta. vY talált mezei juharok közt a leg
magasabbak, melyeknek' mohos, repedezett héjuk, megállapodott 
növésük és alakjuk, valamint öregségtől kiszáradt szomszédaik 
tanúskodtak a felől, hogy éltük véghaláraihoz közelállnak, 
csak 4 — 5° magasak, és legfeljebb 8 !)" vastagok voltak. 

(Folyt, kőv.) 

Poroszhon állami erdészetének szervezete. 
Közli : M a t II s k o v i t. s Bí'hi. 

Hivatalfokozatok, közegek és hatáskörük. 
A porosz erdészeti háztartás a pénzügyminister alatt áll. 
Az erdészeii ügyek vezető és kezelő közegei : 1. a köz

ponti igazgatóság: 2. a helyi igazgatóság: 3. a főerdészség, és 
4. az erdővédi személyzet. 

1. A k ö z p o n t i i g a z g a t ó s á g . A pénzügyministerium 
erdészeti osztálya képezi a központi igazgatóságot. Ezen hivatal 
a pénz ügyér felsőbb vezetése alatt az ország államerdészetének 
kezelését vezeti, és e czélból az erdőkben lévő államvagyon 
fenntartására és czélszerü gyümölcsözésére szolgáló alapelveket 


