
A magaskőris középhegységeinkben 
írta: D r . Magyar Pál 

Úgy ismertük, mint erdőalkotó fafajaink egyik legigénye-
sebbikét, amely csak üde, sőt nedves, mély s tápanyagban gazdag 
talajon otthonos. Síkon szereti a " dú.s, áradványos talajt, hegy
vidéken a völgy mélyedéseit, úgy tudtuk tehát, hogy a talaj táp
anyag-és'nedvességtartalmával szemben igen nagy igényekkel 
lép fel. . . . 

Vadas Erdőműveléstana (1921. 87, old.) szerint: van
nak fafajok, melyek a termőhely viszonyaihoz alkalmazkodni tud
nak, tenyészetüket alkalmazkodási képességük, a legkülönbözőbb 
és egymástól nagyon eltérő termőhelyi viszonyok között bizto
sítja, míg másoknak tenyészete bizonyos termőhelyhez van 
kötve." Alkalmozkodó képességük szerint négy fokozatot állít fel 
s szerinte „a legkisebb alkalmazkodóképesség tapasztalható a 
juhar-, eger-, kőris- és szilnél, szóval az üde, nedves talajt ked
velő fafajaink nem rendelkeznek ezzel a sokszor nagyon haszno
sítható tulajdonsággal." 

Ezzel szemben azt látjuk, hogy középhegységeink csúcsain, 
száraz gerincein és hátain, különösen meszes, sokszor egészen 
sekély, terméketlen talajokon, többnyire mészkőzet felett ott 
találjuk elegyetlenül, vagy legtöbbször nyomorék bükk és hegyi
juhar társaságában. 

E g y i k kiváló fiatal botanikusunk, Kárpáti Zoltán a követ
kezőket írja róla ( „ A Börzsönyi hegység növényföldrajzi jellem
zése." — „Index Hort i Universitatis Budapestinensis." 1.1932.) : 
„Igen fontos és érdekes szerepet játszik a közönséges kőrisfa 
(Ftmxinus excelsior). Ugyanis a hegység legmagasabb pontjain 
— így legfeltűnőbben a Csóványoson, Nagyhideghegyen és a 
Magosfán, de kisebb mértékben egyebütt is, azt találjuk, hogy a 
bükkfa rovására a kőris lép előtérbe. Acer pseudoplatanus 



(hegyijuhar), A. pkitanoides (korai juhar) , Tilia platyphyUos 
(nagylevelű hárs) és Ulmus campestris (mezei szil) fajokkal 
keveredve, mindenütt a legmagasabb, legszárazabb, legsekélyebb 
talajú helyeken alkot erdőt. E z azonban nem elszigetelt jelenség, 
mivei a szomszédos; területeken is találkozunk a teljesen hasonló 
körülmények között fellépő közönséges kőrisfával. A Nagyszál 
csúcsát is kőris borítja, de így van ez a Bakonyban a Kőris
hegyen s a Vértesben a Körtvélyesen is. Abból, hogy ez a kőris 
mindenütt a csúcsokon, a bükkfa fölött lép fel, arra lehet követ
keztetni, hogy a bükknél jobban bírja a szárazságot és sekélyebb 
talajjal is megelégszik. A Magyar Középhegység ugyanis még 
nem esik bele a fenyő régiójába, fenyőövet, mely a bükkrégiók 
természetes folytatását képezi a magas hegységekben, itt sehoi-
sem találunk. Ennek következtében a bükkfa kerül a legmaga
sabbra. A bükk azonban boreális természetű lévén, hűvösebb, 
páradúsabb levegőt kíván. Aho l felette a fenyőöv keletkezik> ott 
ezek a feltételek meg is vannak, itt azonban a hegység magassága 
alig haladja meg a 900 métert, ez pedig még nem olyan magas
ság, amelynél a bükkfa egy szabadon álló, szélnek, napsütésnek 
erősen kitett hegycsúcson megtalálná létfeltételeit. Zárt állomá
nyokban és árnyékos völgyoldalakon ez a helyzet természetesen 
másként áll. Ezért kerül azután a kőrisfa a bükk helyére ilyen 
helyeken. E z látszólag ellentétben áll a kőrisfa általános tulaj
donságaival, hiszen pl . a Duna-Tisza közének nedves erdeiben azt 
látjuk, hogy igen gyakori fa, sőt egyes helyeken, mint pl . ócsa, 
Sári, Alsódabas környékén, Mohács közelében stb. önmagában 
alkot erdőt. Ebből a példából is az tűnik ki , hogy a kőrisfa erő
sen ubiquista természetű: a szárazságot is jól bírja, vagy leg
alább is a bükkfánál sokkal jobban." 

A kőrisnek ez a viselkedése természetesen nem magyar spe
cialitás. Ugyanezt tapasztalták a németek pl . a Sváb-Jurában 
(Münch—-Dieterióh: „Kalkesche und Wasseresche." — Silva. 
1925.). Münch ezt a száraz, meszes talajon található kőrist külön 
ökológiai, pontosabban ezen speciális talajviszonyokhoz idomuló, 
tehát „talajrasz"-nak („Bodenrass") tekinti és a „Kalkesche" 
nevet adja neki szemben a közismert talajigényű „Wasseresche"-
vel. Szerinte a kőrisnek erre a két féleségére vezethető vissza a 
fakereskedelemben a kőrisnél megkülönböztetett szívós (záh), 



hajlítható, rugalmasabb és a merev (spröd), finom szerkezetű, 
keskeny évgyűrűjű (asztalosáru) kőrisfa. 

Ezen feltételezett változatok közelebbi tanulmányozása vé
gett Münch a tharandti főiskola csemetekertjében párhuzamos 
vetési kísérleteket végzett. A talaj itt egyébként könnyen k i 
száradó természetű s így a kőris számára nem volt teljesen meg
felelő. A két jellegzetes termőhelyről hozatott magot közvetlenül 
egymás mellett vettette el. A z első évben al ig jelentkezett valami 
különbség, legfeljebb az, hogy a normális termőhelyű ligeterdő
ben szedett magból jóval több csemete kelt. A z egyéves magágyi 
csemetéket mindkét féleségből átiskolázták. A második évben 
azután feltűnő különbségek jelentkeztek. A normális kőriscseme
ték már pár napi szárazságot erősen megérezték, míg a mész
hegységi változat szépen tovább fejlődött. E z utóbbi javára 
jelentkező fejlődésbeli különbség a vegetáció végéig folyton foko
zódott. A normális kőriscsemetéknek úgy törzse és levélzete, mint 
gyökérzete messze elmaradt a mészhegységivei szemben,. A nor
mális kőriscsemeték egy részét a száraz napokon kísérletképpen 
még öntözték is és bár szebben fejlődtek, mint nem öntözött tár
saik, mégsem tudták meg sem közelíteni a mészhegységiek mére
teit. A kísérletből Münch szerint kétségtelenül megállapítható, 
hogy az adott viszonyok között a mészhegységi változat: igény
telenebb, mint a normális kőris. 

Ugyanekkor Dieterich erdőben, 12—16 m széles sávon tarra 
vágott bükkösben állított be kísérleti parcellákat az előbbiekkel 
azonos származású maggal. A kísérlet beállításánál i t t azonban 
lényeges hibák történtek, amik erősen lerontották az eredményt, 
így nem vették figyelembe egyes állva hagyott bükkanyafáknak 
nagyon is számottevő gyökérkonkurrenciáját, aminek következ
ményeként a négy parcellából kettő adatai teljesen használhatat
lanokká váltak. A másik kettő közül pedig az egyik keleti, a má
sik nyugati lejtőn állott, úgyhogy ezek is csak korlátolt mérték
ben voltak összehasonlíthatók. A z adatok szerint a mészhegységi 
kőris sokkal gyérebben kelt, viszont annál erősebben fejlődött, 
míg a normális kőris sűrűn kelt és gyengébben fejlődött, aniit 
kizárólag csak a gyökérkonkurrenciával tudnánk magyai-azhi, ha 
nem ismernénk Münch kísérletét. Mindenesetre feltűrő, meny
nyire jobb volt a normális kőris esiraképessége, mint á mész-



hegységié. Dieterich a jelenséget azzal igyekszik magyarázni, 
de nem bizonyítja, csak feltételezi, hogy a mészhegységi kőris a 
csírázás alatt az árnyalással és a hideggel szemben érzékenyebb, 
mint a normális kőris. 

A magunk részéről Dieterich magyarázatát nem tartjuk 
egészen elfogadhatónak. Kísérleteit ugyanis, mint jeleztük, tarra
vágott sávon végezte, ahol elegendő fény áll rendelkezésre, min
denesetre jóval több, mint az általunk megfigyelt idős bükkösök
ben, melyeknek alja tele van kőrisújulattal. így a Nagyhideg
hegyen (Börzsönyi hegység) éppen az északi oldalon jutnak a 
legmagasabbra a kőrisek bükkel elegyesen. A Nagyinóc gerincé
nek nyugati oldalán csaknem teljes záródású öreg bükkös alatt 5 
m 2 területen 319 db kőris — 48 db bükk — 34 db hegyi juhar-cse
metét olvastam meg. A bacsinatéri ugyancsak 0.9—1.0 záródású 
vegyeskorú bükkösben, szintén bőséges kőrisújulatot figyeltem 
meg stb. Sőt az újhutai Galuzsnya tetején (Bükkhegység) a he
lyenként túlsűrűn fellépő gyomosodásban (Parietaria officinalis) 
ha más csemete nem is lép fel, vagy marad meg a túlerős árnya
lás következtében, de kőrist még mindig lehet találni. 

Szerintünk a csíraképességnél mutatkozott fentebbi különb
ség legvalószínűbb.magyarázata az az általános tapasztalat, mely 
szerint a kedvező viszonyok között jó talajon élő anyafák mag
jának csíraképessége rendesen jobb, mint a kedvezőtlenebb klíma 
mellett száraz talajon álló anyafák magjáé. 

Sokkal fontosabbnak látszik azonban az a kérdés, mi képesíti 
a kőrist arra, hogy középhegységeink gerincein, Jiátain és csú
csain a bükkel szemben túlsúlyba juthatott olyan helyeken, ahol 
nyilvánvalóan kimutatható a bükk előzetes uralma? 

AZÍ erdőműveléstanok a kőrist a fényigényes, vagy az át
meneti fafajok között sorolják fel. Viszont előbb említettük, hogy 
zárt bükkösök alatt bőséges és egészséges kőris újulatot figyel
tem meg. A kőris fényigényességét illetőleg a szakkönyvekben 
együtt szerepel a tölggyel,. Megállapítást nyert egyébként az a 
tény is, hogy egyes fafajok lényegesen más fényigényt mutatnak 
fiatal s mást idősebb korban. A z újabb vizsgálatok szerint fel
tűnő éppen a kocsányostölgy és különösen a magaskőris viselke
dése. A i magaskőris ugyanis nemcsak egészen fiatal korában 
árnyattűrő, amikor német adatok szerint évekig megél lucosban is, 



hanem később is, ha nem is olyan mértékben, mint előbb. Minden
esetre általában inkább az árnyattűrő fajok felé hajlik, mint a 
fényigényesek felé. 

Igen érdekesek ebből a szempontból Gia T. D. kísérletei 
(Beitrag zur Kentnis der Schattenfestigkeit verschiedener Holz-
arten im ersten Lebensjahr. — Forstw. Zblatt, 1927. S. 386. f f . ) , 
amelyek az árnyalás tűrése szempontjából a következő sorrend
hez vezettek: 1. magaskőris; 2. jegenyefenyő; 3. bükk; U- luc
fenyő; Bi gyertyán; 6. szil; 7. kislevelühárs; 8. nagy levelűhárs; 
9. kocsánytalantölgy; 10. kocsányostölgy; 11. hamvaséger; 12. 
mézgáséger; 13^. erdeifenyő; ib. nyír; 15. vörösfenyő. — A m i n t 
látjuk tehát, Gia kísérletei szerint a csemete első évében vala
mennyi fafaj között a magaskőris fényigénye a legkisebb. Ezzel 
érthetőbbé válik, miért tud megtelepedni a zárt idősebb bükkös 
alatt, miért előzi meg annyiszor a bükkcsemetét s miért több a 
magaskőrisújulat, mint a bükké ott, ahol pedig al ig találunk 
kőrisanyafát. Ennek másik oka természetesen, hogy a kőris álta
lában minden második évben és elég sok magot hoz, míg a bükk 
ritkábban és jóval kevesebbet. A kőris magját azonkívül aránylag 
messze elhordja a szél. Különösen érvényesül ez a szél általi távo
labbi anyafáról történő bevetés éppen a gerincek, hátak és csú
csok körzetében, ahol a szél mozgása sokkal intenzívebb, mint 
a völgyek és hegyoldalak erdeiben. E z utóbbi helyeken főleg csak 
akkor beszélhetünk széláltali magvetésről, ha az erdőt erősebben 
megbontották, vagy kisebb-nagyobb tarvágásokkal megszak-
gatták. 

A z eddigeik szerint tehát a szél a gerincek és tetők bükkö
seiben elszórt kőris anyafák magjával beveti az erdők alját, ahol 
a kikelt kőriscsemeték nagymértékű árnytűrő képessége lehetővé 
teszi fennmaradásukat az igényeiknek egyébként megfelelő viszo
nyok között. 

Milyenek ezek a viszonyok? Felsorakoztatunk néhány fel
vételi adatunkat, amelyekből megállapíthatjuk, mik azok a fel
tételek, amelyek mellett a magaskőris térhódítása bekövetkezhe-
tik. A felvételek közül az elsők olyan bükkösben készültek, ahol 
az anyaállományban még alig találunk kőrist, viszont az újulat-
ban annál többet, tehát ahol a kőris csak alkalomra vár, hogy 
minél nagyobb szerephez jusson a bükkel szemben. 



1. Fentebb már említettük, hogy a Nagyinóc gerincének 
nyugati oldalán (az ú. n. Foghagymásszikla alatt) csaknem teljes 
záródású (0.9—1.0) öreg bükkös alatt 5 m 2 területen 319 drb 
kőris-, 48 db bükk- és 34 db hegyijuhar-csemetét számláltam 
meg. A z újulat tehát annyira sűrű volt, hogy más aljnövény 
csak szálanként lépett fel közötte, mint Gicerbita muralis, Öxalis 
acetosella, V io la silvestris, Urt ica dioica, Moehringia trinervia, 
Galium aparine, Asperula odorata, Lamium galeobdolon, Scrophu-
laria nodosa, Geránium Robertianum, Lapsana communis, Rubus, 
Bromus ramosus stb. M i n d olyan fajok, amelyek csak jő, üde, 
nyirkos talajon érzik jól magukat. A talajviszonyok tehát a ter
mészetes felújulás számára igen kedvezőek. 

2. A Bacsina ér felett 600 m magasságban nyugati oldalon 
enyhe lejtő. Vegyeskorú bükkös, itt-ott egy-egy gyertyánnal. 
Alat ta erősen szaporodik a kőrisújulat. A z aljnövényzet gyér, az 
újulattal együtt záródása 0.2—0.3. Ebből jóval több a kőris, 
mint a bükk ( + Clematis vitaiba, Cicerbita muralis, Urt ica 
dioica, Geránium Robertianum, Impatiens nolitangere, Scrophu-
laria nodosa, At ropa belladonna, Circaea lutetiana, Stachys si l-
vatica, Asperula odorata stb.). — Szintén üde, jó talaj. 

3. A Bacsina-tér 700 m magasságban. Vegyes, középkorú és 
idősebb, kőrissel elegyes bükkös, melyben már 0.1—0.2 a kőris. 
Z — 0.9—1.0. A z aljnövényzet záródása 0.2—0.3, melynek túl
nyomó részét a kőrisújulat képezi ( + Mercurialis perennis, Viola 
silvestris, Geránium Robertianum, Galeopsis pubescens, Scrophu-
laria nodosa, Asperula odorata, Lamium galeobdolon, Nephrodium 
f i l ix mas, Impatiens nolitangere, Elymus europaeus, Cicerbita 
muralis) . — M i n t előbb, üde, jó talaj. 

4. Lillafüred mellett a Szent István-hegyen. Enyhe nyugati 
lejtőn igen szép 60—70 éves bükkös ( M = 24 m, Z = 0.9) Bő
séges aljnövényzet, melynek záródása 0.3—0.4. Sok kőris-csemete, 
1 m2-en átlag 18—20 db. Igen kevés bükkcsemete, szálanként 
szil- és juharcsemete ( + Asperula odorata 1—2.5, Mercurialis 
perennis 1.4, Athyrium fi l ix femina + 1 , Vio la silvestris 1.5, 
Hedera helix 1.3, Sanicula europaea stb.). 

5. Ugyanott feljebb kissé gyengülő és ritkuló bükkállomány 
alatt Carex pilosa típusú aljnövényzet. A z előbbinél kevesebb és 



gyengébb kőrisújulat. 1 m 2-en átlag 10—15 db. Bükkcsemete 
al ig van. 

6. Galuzsnya-tető Ujhu ta mellett. Kiszálalt állomány ma 
már főleg gyertyános ( + bükk, juhar, kőris). Z — 0.6. A z a l j 
növényzet foltonként erősen ,változó. Feltűnő a bükk és a gyer
tyán természetes újulatának teljes hiánya. Viszont elég gyakori 
a kőris és juhar (korai és hegyi) újulata. A talaj mindenfelé 
rendkívül köves, elszórtan nagy mészkődarabok. Közeik itt-ott 
sűrű, minduntalan más és más aljnövényzettel. Általában ott van 
több újulat, ahol kevesebb az aljnövényzet, különösen a gyérebb 
Fraga/ria vesca, Asperula odorata, vagy Carex pilosa típusban 
( + E lymus europaeus, Brachypodium silvaticum, Geum urba-
num, Cicerbita muralis, Mercurial is perennis, V i o l a silvestris, 
Gal ium Schultesii, Par ie tar ia officinalis stb.). 

7. Királyháza felett (Börzsönyi hegység) északi lejtőn a 
megritkított bükkösben az iszalag (kísérő aljnövények: Festuca 
gigantea, Elymus auropaeus, Lapsana communis, Gal ium apa-
rine, Cicerbita muralis, Bromus ramosus, Geránium Robertianum, 
Ur t i ca dioica, Circaea lutetiana stb,.) elnyomta a bükkújulatot. 
Ugyanit t igen sok a kőriscsemete. 

8. A Csurgófejezet és a Kőember (Börzsönyi hegység) kö
zötti gerinc északi oldala bükkös, déli gyertyános ( + bükk és 
kőris). A gerincen erősen szaporodik a kőris. A z aljnövényzet a 
gyertyános alatt főleg Carex pilosa és Poa nemoralis típusú. 
Kőríscsemete természetesen jóval több van a jobb talajviszonyo
kat jelző Carex pilosa típus mellett, mint a Poa nemoralis típus
nál. 

A m i n t a kísérő aljnövényzetből látjuk, a kőrisújulat általá
ban ott lép fel nagy tömegben, ahol a talaj megfelelő és a ned-
vességi viszonyok kedvezőek tekintet nélkül a bükk alanyállomány 
árnyalására, mégha kőris anyafa csak igen elszórtan lép is fel . 
Viszont Királyháza felett megfigyeltem, hogy kőrisanyafák alatt 
a szárazabb viszonyokat jelző Melica uniflora típus mellett 
(+•' Geum urbanum, Stellaria holostea, Poa angustifolia, L a m i m 
rubrum, L . galeobdolon, Astragalüs glycyphyllus, Rubus, Rosa, 
Pulmonaria officinalis stb.) nincs, vagy r i tka a kőrisújulat (míg 
ugyanitt a mezeiszilújulat gyakoribb). Azonnal megjelenik, ha 
a Melica r i tku l és a közöket Viola silvestris, Lapsana communis 



stb. tölti ki, ami mindenesetre azt jelenti, hogy ott a talaj üdébb. 
Elég kevés a körösújulat a Dactylis glomerata, még kevesebb a 
Poa nemoralis között, de gyakori pl. a Galium Schultesii társa
ságában. A Carex pilosct-s folton többnyire bőséges a kőris- és 
szilújulat. A szárazabb talajt jelző Luzula nemorosa típusú bük
kösben sehol nem találtam kőrisújulatot. 

A Magosfa csúcsától a 820-as magassági pontig húzódó 
gerincen, sőt azon túl is már tiszta kőrisesben járhatunk (csak 
1—1 idősebb bükk jelzi a multat), melynek záródása csak 
0.5—0.6. Az aljnövényzeté azonban 0.8 körül mozog s magassága 
60—70 cm. A rendkívül gazdag aljnövényzet (melyet főleg a 
Poa nemoralis és Melica uniflora típus alkot egyelőre) között 
feltűnően kevés a kőrisújulat. 

A magaskőris természetes"újulata tehát annál gyérebb, i l l . 
annál kisebb mértékben lep fel, minél szárazabb viszonyokat jelez 
az aljnövényzet, de gyér akkor is, ha az aljnövényzet túlsűrű. 
Általában tehát minél kedvezőbbek a bükkös alatti talajviszonyok, 
az adott körülmények között annál gyakoribb és gazdagabb a 
kőrisújulat s viszont a talaj befüvesedése és kiszáradása fokoza
tosan gátolja a kőris természetes felújulását. 

Á tárgyalt példák mindénesetre amellett szólnak, hogy, ha 
a mészhegységi kőris csemetéje a normáliséval szemben esetleg 
kevésbé igényes is a talaj vízgazdálkodását illetőleg, nagyobb 
szárazságtűrőképesség alig jellemezheti, mert a természetes úju
lat feltűnően kerüli a szárazabb talajokat. Kétségtelen, hogy e 
téren még további kísérletek és vizsgálatok szükségesek. 

Ezek után feltesszük azt az igen komoly jelentőségű kérdést, 
hogy a többé-kevésbé elegyetlen kőrisállományok a bükkösök 
felett középhegységeink gerincein, hátain és csúcsain természetes 
növényföldrajzi jelenségek-e, tehát természetes, állandósult 
növényszövetkezet-e, vagy nem és várható-e változás a jövőben? 

A Börzsönyi hegységben a Bugyihó tetején álló gyér állo
mány főleg kőrisből áll, de néhány, széltől megtépázott élő bükk 
és különösen a régi, korhadó vastag bükktuskók más multat je
leznek. — A hegység legmagasabb csúcsán, a Csóványos tetején 
szintén ott van és ottani őshonossága mellett tanúskodnak az 
öreg, pusztuló és elhalt bükktörzsek. A régibb és vastagabb tüs
kék többnyire mind bükkök. — A tetőkön és gerinceken, jóllehet, 



sokszor már a kőris vette át az uralmat, rendesen mindenütt 
találunk vén bükktuskókat, amelyek arról regélnek, hogy vala
mikor ott bükkösnek kellett borítani a legmagasabb pontokat is. 
A Nagyhideghegy teteje azonban már teljesen fátlan. A z északi 
oldalon a tető, i l l . a gerinc magasságáig nyúlnak fel a facsúcsok, 
főleg kőrisek és bükkök. A keleti gerincen tovább 150—200 m 
távolságig és a déli oldalon már csaknem elegyetlen kőrisesek 
állnak. A Nagyinócon az észak-déli irányban húzódó gerinc nyu
gati oldalán öreg bükkös (+ hegyijuhar, magaskőris), a keletin 
40—45 év körüli, csaknem elegyetlen kőrises ötlik szemünkbe. 
A két állományt csak nyiladék választja el egymástól. Ugyancsak 
a Nagyinócon két egymás mellett álló fiatalos is erősen magára 
vonja figyelmünket. Ezeket szintén csak egy nyiladék választja 
el egymástól s korban is csak pár év lehet közöttük. A z egyik 
bükkös (kevés magaskőrissel és hegyijuharral) , a másik kőrises 
(kevés hegyijuharral és bükkel). A termőhelyi viszonyok telje
sen azonosak, mesterséges telepítés sem történhetett. M i lehetett 
tehát az ok, amely a nyiladék egyik oldalán bükköst, a másikon 
kőrisest hozott létre? Magyarázatát a következőképpen képzeljük 
el. M i n t fentebb láttuk, a gerinc mentén s a közeli bükkösök alja 
többnyire tele van kc'risújulattal. H a a régi települések fokozato
san el is pusztulnak, a kőrisanyafák gyakori magtermése állan
dóan gondoskodik utánpótlásról. Nem így a bükk, mely jóval 
ritkábban hoz makkot, úgyhogy a nagyobb makktermések között 
vannak évek, amikor már az előző termésből keletkezett újulat 
elpusztult s új pedig még nem keletkezett. H a a bükköst ilyen 
évben vágták tarra, mert hiszen ezen a vidéken (Börzsönyi hegy
ség) eddig kizárólag a tarvágásos rendszer dívott, azonban meg
felelő felújítás nélkül, — akkor más nem is következhetett, mint 
kőrisfiatalos. De ha a makktermés után közvetlenül, vagy pár-
év múlva, tehát még. a bükkújulat elpusztulása edőtt tarolták le 
az anyaállományt, akkor a bükkfiatalos léte többé-kevésbé bizto
sítva volt. Igaz ugyan, hogy az első pár évben úgy látszik, 
mintha a kőris elnyomná a bükkújulatot, ez azonban csak látszat 
és ideiglenes állapot, mert a bükk később megfelelő mennyiségű 
újulat esetén biztosan uralomra jut a kőrissel szemben, amit 
igen sokszor a szarvasok is hathatósan elősegítenek, mert elő
szeretettel pusztítják a kőriscsemetéket. 



A fenti két fiatalosra visszatérve, tehát az anyaállományt 
képező bükköst az egyiknél olyan évben vághatták le, amikor az 
árnyalás következtében már elpusztult a régi bükkújulat s az új 
még nem jött meg, a másiknál pedig akkor, amikor már, vagy 
még megvolt a bükkújulat. Úgy látszik tehát, hogy hasonló vi
szonyok között a fiatalos sorsa és összetétele, a bükkös további 
fennmaradása, vagy elkőrisesedése attól függ, milyen volt az 
újulat összetétele, i l l . mikor és milyen volt az utolsó bőségesebb 
makktermés s milyen a bükkújulat állapota és mennyisége a 
kőrissel szemben a tarvágás idején? 

Ezzel, azt hisszük, rávilágítottunk az egész kérdéskomplexum 
lényegére és magyarázatára is. De további adatokkal is szolgál
hatunk. 

A Bükkhegység legmagasabb pontján (Istállóskőerőse 
959 m) idős bükkös áll, míg a Bálvány (956 m) már teljesen 
fátlan. Lejebbbükk és kőris. A Peskő (860 m) tetején már nincs 
bükk, csak kőris, juhar és bokrok. A Kopaszhegy keleti oldalán 
és a Vöröskőbérc nyugati lejtőjén csaknem elegyetlen kőrises 
keletkezett a kényszertermeléses tarvágás következtében. A Csó
ványos-környéki bükkösökben hatalmas területen keresztülvitt 
kulisszavágások magasabb részein sűrű kőrisújulatokat találunk 
a bükkös helyén. 

Amint látjuk, ezeken a magasabb fekvésű hátakon, gerince
ken és csúcsokon a bükkösök, alján megtelepülő kőrist a tar-
vágásos rendszer előbb-utóbb uralomra segíti a bükkel szemben. 
Először csak egy-két csemete fejlődik k i anyafává, majd mindig 
több és több. Ennek arányában mindig több lesz a kőrisújulat is. 
Majd minél inkább tért hódít a kőris, annál jobban elgyomosodik 
az alja s annál kedvezőtlenebbé válnak a viszonyok a bükkújulat 
számára. A kőris uralomrajutásával hatalmas aljnövényzet kép
ződik s a szárazabb részeken a talaj teljesen befüvesedik. Ilyen 
körülmények között pedig, mint fentebb láttuk, a kőris szintén 
nagyon nehezen, vagy egyáltalán nem tud természetes úton 
(magról) felújulni,. 

A hasonló viszonyok között kialakuló kőrisek tehát, szerin
tünk, túlnyonrtórészben a helytelen emberi beavatkozás (tarvágás) 
által megindított leromlási folyamatnak egyik foka, amit lassan 
követ a körisesek kondíció hanyatlása s armind kisebb mértékre 



szoruló természetes felújulás. Szerencsére a kőris igen szívós fa
faj és sarjadzási képessége révén is sokáig kitarthat helyén. A 
kőris azonban a gerinceken és hátakon a talaj védelmét sem 
tudja úgy ellátni, mint a bükk s ezzel különösen mészhegységben 
elősegíti a talaj leromlását és az elkopárosodást. A fentiek után 
a legközelebbi fokozat természetesen a kőristuskók elvénülése 
következtében a kőrises ritkulása, majd fokozatos eltűnése. 

A kőris térfoglalását mint az erdő önvédelmi harcát kell fel
fognunk az ember erdőpusztításával szenmben ugyanúgy, mint az 
alacsonyabb fekvésű erdők elgyertyánosodását is. A h o l ezek a 
fafajok felülkerekedhetnek, ott rendesen helytelen gazdálkodás
sal, többnyire minden felújítás nélküli tarvágásos rendszerrel, 
vagy a fiatalos elhanyagolásával állunk szemben. A z idővel kor
látlanul rendelkező természet előbb-utóbb visszahódítaná az előző
leg uralmon volt fafaj számára az elvesztett terepet, ha az ember 
nem kényszerítené k i újabb és újabb felújítás nélküli tarvágással 
a további pusztulási folyamatot, amit még elősegítenek a gerin
ceken, hátakon és csúcsokon található kedvezőtlenebb viszonyok 
(többnyire vékonyabb talajréteg, hevesebb széljárás). 

A kőris terjeszkedését előmozdította az is, hogy az erdőgaz
dák a bükkel szemben, mint értékesebb fafajt, örömmel fogadták 
s nemcsak hogy térhódítása elé nem gördítettek akadályokat, 
hanem még elő is segítették azt. Kétségtelen, hogy a bükkös fa
állományának értéke lényegesen emelkedhetik, ha mérsékelten 
kőris elegyedik közé, de az elegyaránynak csak olyan fokúnak 
szabad lenni, hogy a talaj elfüvesedése ne következhessek be. A 
legfontosabb teendő azonban mégis az, hogy ne vágjuk tarra a 

Ibükköst addig, amíg felújítását nem látjuk biztosítottnak. Ma jd 
pedig segítsük elő a bükk felülkerekedését a kőrissel szemben, 
anert a kőrisnek minden értékessége dacára is a helyes talaj
védelmet szem előtt tartva, csak másodlagos szerepet szabad 
játszani középhegységeink gerincein és hátain. 

De mit kell tennünk ott, ahol a kőris már uralomi-a jutott, 
ahol már nincs, vagy alig van bükk az állományban, mely védené 
a talajt a további leromlástól, vagy ahol már kőris sincs? 

A kőrisesben minden eszközzel igyekszünk a bükk, sőt a 
juhar terjeszkedését is elősegíteni és ajánlatosnak látszik első
sorban a talajvédelem, valamint a szél megtörése érdekében 



fenyőket is keverni az állományba. Azonkívül fenntartjuk a meg
lévő bokrokat, amíg a talajvédelem megkívánja. Bár nem vagyok 
híve olyan fafajok nagyobbmérvű telepítésének, amelyeknek ter
mészetes előfordulása az adott helytől messze esik, itt azonban 
olyan termőhelyekről van szó, amelyeken az őshonos fafajok már 
pusztulóban vannak és az erdő csak lecsökkent értéket produkál, 
ahol tehát úgy az állomány értéknövelése, mint pedig a talaj
védelem szempontjából szükségesnek látszik a fenyőfélék (főleg 
luc-, erdei-, vörösfenyő) bevezetése, természetesen az őshonos 
lombos fák kiszorítása nélkül olyan elegyes állomány létesítésével, 
melyben a fenyők és a lombfák közül az árnyattűrők volnának 
túlsúlyban. 

Ugyanilyen szempontok szem előtt tartása mellett kellene 
újból beerdősíteni azokat a gerinceket és hátakat, amelyekről 
már a kőris is eltűnt, ahol már többnyire csak bokrok képviselik 
a fás vegetációt. Ilyen helyeken mindenkor ajánlatos lesz a meg
levő bokrok természetes védelmét kihasználni a zsenge csemeték 
számára, úgyhogy lehetőleg azok szél-, vagy napárnyékába ültes
sük különösen a fiatal korban érzékenyebb fafajokat. Szép luc
fenyőtelepítést láttam a Bálványon és a miskolci erdőigazgatóság 
alá tartozó kincstári erdőkben. Ugyanitt igen szépek a vörös
fenyők. Már Fekete—Blattny könyve megemlékezik a Csóványos 
alatti szép öreg vörösfenyőkről. Magam is sokat láttam külünö-
sen a Pogányvár észak-nyugati oldalán 650—700 m magasság
ban, amelyek mind föléje emelkedtek a bükkösnek. Itt természe
tes úton is felújul és terjeszkedik Fekete—Blatny a vörösfenyő
vel kapcsolatban a következő megállapítást teszi. (Erdészeti 
jelentőségű fák és cserjék elterjedése a magyar állam területén. 
1913. 738. old.) : „ . , . . mészkőzet fölé ültetve még a közép
hegyek és a dombvidék területén is elég jól fejlődik." A jelen 
alkalommal pedig főleg ilyen termőhelyekről van szó. Tehát is
mételten hangsúlyozzuk, hogy nem célunk propagandát csinálni 
a növényföldrajzi, erdővédelmi és sokszor talajtani szempontból 
is kifogásolható mértéktelen fenyősítés érdekében, de itt bizonyos 
kedvezőtlen viszonyok között pusztulásra ítélt erdőrészeket kell 
megmentenünk, vagy az erdő szempontjából már többé-kevésbé 
elvesztett területeket kell visszahódítani, amikor minden eszközt 
meg kell ragadnunk, ami csak célhoz vezethet. 



A m i a kiültetendő csemetéket i l let i , lehetőleg gazdag gyökér-
zetű, 2— 3 éves iskolázott, zömök növésű csemetéket alkalmaz
zunk, amelyek a siker szempontjából különösen krit ikus első pár 
évben több reménnyel dacolnak a szél és nap káros hatásával 
szemben. 

A z alacsonyabb és a melegebb fekvésekben a fenyők közül 
természetesen inkább a fekete- és erdeifenyő, míg a magasabb 
és a hűvösebb helyeken vörös- és lucfenyő jöhet tekintetbe. 




